
.r~ 

8 PAGINI 3 LEI 1:6 Sept. 1:9,1 

REDACTIA ŞI ADMINISTRAŢIA: O R G A N DE' D O CUM E N T ARE REDACTOR ŞI EDITOR 

.UU.D. STR. NICU STEJĂ.REL 3. APARE SĂPTĂlIÂNAL ISAIA TOLAN 

. Graeca fides ... "Să ştim. în sfârşit, Atentie la soarfea 
câţi sun iem ! U 

Nu putem să ştim ce geneză a Dacă .noua orienfare ~aghjară, In şedinţa din zilele tre- bisericii orf. dzen T lngarzea 
avut arUcolul prin care d. dr. Turla cu tendmtA de aproplere, nu I .. v ~ U j 

, dela Orade a pro"ocat cunoscuta poate decât să ne bucure. în cuie a comztetulm banaţean l )il d • Alt t 1 y 1 ncepun m numllru recu a cursul dat de UrmdncZJ preotu-

discu
tie ce-a fos' In vara aceasta schImb chestiunea cealaltă: a a partidului maghiar s'a Gaz t i Ant' vi 1 It- J"t 3 1 i d I'~ .. 1 t t tii' Tj"' h' ., e e lre Z on $ e w or,- u OftO ox \ut! origine catolică) 

tn~ presa maghiar~ del" noi. des- ra amen u u mmorl a Il mag Iare spus O vorbă ce trebue"e I'~ 'd il "1 ~- Ş ,1 a 0.& dela noi, trebuie S8 o privim cu . ... " - cu $,or" r Of ce sau Idcu UI te,an Nemeth şi acolitului a-
pre necesitatea unei apropierI toat8 suspectia. Contele Bethlell ţinuta. D. Arvo}' a cerut Unearla ptntru infiintarea episco- Cfstula, dr. Ruszko. fost cdpitan 
intre mfnorltatea maghiară (noi vrea deja d. Mussolini o fnter- comitetului să înfiinţeze o piei ratate a Senteşlllul. am atras de poliţie, iar astdzl preot orlo-

• f d bW • t ven11e pentru un tratament mal . " .' t ti a bl'l d am zice ma e gra o: In re con· ideal şJ decât cel de astăzi al cazma maghzară ,la Timi- a tn a c nu pu ,ctlm ocumen- dox·maghiar in Bildupesla, ca sa 
duciUorJl abuzivi a1aceslel mfnod- minorită1il maghiare deJa noi. şoara (ceea ce nu ne in te- tele din folletonul din pa/llna a ma/lhiarizeze btseriCll ortodoxd 

\ titi induse in eroare) şi intre Corespondentul din Paris al ga. ... ~ I 1) .... 5-a şi a 6-a numai ca sd ra- din Ungaria postbelicd.Apol se 
'. napunea dominantă. zetel budapestene "Hetfoi Naplo- reseaza In acest ac. ŞI sa mdnd cQ. o amintire, ci filndcd propun doud proiecte de legi: unul' 
\ '.~' Dacii intervenlia d.lul dr. Turla acreditează in acelaşi sens, că se Iacă cadasfrul maghiari- oflc/alitatea un/lureascd nu re- pentru Tt01ganlzarea (in comlln) 
I nU ,a fi fost solicitată (aşa pre- vjzila la Budapesta a d·lut Tiin· lor din Bănat ca să ştim nun/d cu una. cu doud la gan. a biserlcU oltodoxe.. sârbeştl şi 
, lescu va trebui S8 ducă la o nouli A .... ... ~ ., , 

; cum e obiceiul in parlament, statuare a tratamentului meghiaf In sfarşzt, caji suntem /" dul de-a maehlarlza pe cetdtenil Tomdneştl, şi allul (Identic cu cel 
când se aranjează interpelăn din Românf~. Iar .Erdelyl HirJap· E vorba cu alte cuvinte Sdl ortodocşi, ci prtl!dteşte In dela 1913 pnn ca" s'a Infiintat 
pentruca 88 nu se zIcă că mfnls- dela Arad, In "Cuvântul maghiar ' , taind o "reolganlzare" a bisericii episcopia .nittJ maghiara dela 
'rul respectiv 8 adus in discutie dUră d. Dinu Brătianu" prin care despre un recensământ. A- ortodoxe, care stI nu mlli poatd Haidudorol!h) pentlu întemeierea 
o chestiune din senin), e sigur redeschide exact concomitent cu decă despre o nouă ispravă fi impiedecatd ca aceea incercatd episcopki maghiare ortodoxe. 
t;G scu la o se mcepea şI ără .,Pester LJoyd" discutia apropierii ue le u ace eJ statisticI (! pr n mrJ oc rea e,an neme. Proiectul lui Urmdnczy pentru _~ df ,. t t & f articolul contelul Bethlen din J L 1 1 l' .. . d i i'l i lui şt .1 lU th I 
aceasUi mijlocl.re, şi anume, In. între minorl'atea maghiară dela acum vreo 13 "ni a dlui a lui Ruszko, ,t.a allor cozi de reorganizarea bisericII ortodoxe 
şpirată dela Budapesta, foi aşa noi şi Intre români, preUnde că Jakablly dela Lugoj r topor urtat' cu legile divine şi romtineşti şi stirbeltlprevede! Se 
precum din inspiratie fără doftr tratamentul de ftzi al minorilălil ' ca e cu leellt lumeşti. . declariJ aceste biserici indepen
şi poafebudapestanc a fos' re- m

a
8 ghlare e mal mult decât vitreg, a trebuit confiscată, pen- DOllada c4 primejdia tia dis- dente de bisericile coual/onale d~ 

deschisă acum chestiunea de c Itrebue sl~se curme .colvarul" trucă a fost făcută după pdrut deasupra bisericii ortodoxe pest" nrant'#A. Preoţii lor nu pot 
ce. inseftmna oprirea inscrferiJ. •....• ~.o' tU 

citră "Erdelyl Hlrlftp· dela Arad, In şcolile ungureşti a odraslelor sIsteme wzndzschgratzlene. din Ungaria prin eşecul dela fi decât cetateni maghlati, şi a .. 
.prin acel "Un cuvânt maghiar celor desromânlz8tf şi celor des· fU. • sO, • ., ." Sen!eş, ni·o laCI ~'in .Pest! Hir- nMme ştiutori ai limbii ungllreşt/. 
(către D. Dinu Brătianu, pre- germanfzati• şi că le trebuie un· lap vestitul Urmanczy Nandor_ Se pol primi şi preoţi de ptste 
şedintele partidului liberal-, ~;!~~a~că~:;~e ~ii ~:j~~i~~ Se repeta povestea cu cd/duJ Molilor arşt de vii la Be- granifd (deoarece nu sunl tn Un
publicat pe româneşte cu prile. 'II ungurfzatl. In comparaUe cu lIş. lntr'un numclr al lui .P. H.· ga/ia seminar" ortOdoxe» dar ti 
Jul vizitei recente la Arad a d.luI 34 de mii de români, dintr'un vânzarea Cadrilaterului... din prima sdptdmtind a lunll a- lnetteaziJ automat de-a mal li 
Dlnu BrăUanu. total al popqlaUel de 77 de mii, cesteta (re/lretdm cd na·1 Qvem la cetdteni straini II au Sd depuna 

Se fncepea -discutia aceasta şi înseamnă pentru .Erdelyi Hirlap" . Sem/oficiosul .Budap8sti Hir- l.ndemtina,1 nu putem reprodMCI de Indatd jurdmlJnt ca cetdlenl 
fără o interventie românească. majoritate ungureascăl) un ali lap" relateazA In "Revista presei" decât din memorie), Urmdnczy maghiari • .orice numire se 'ace ca 

Pentrucă s'au JA"'laAmp]at in vre. fratllment, mal uman, dragă din numlr I .1< d I " 8 t rt bli d I'c 1 P i d 'P" l' Il Y Doamne, mal COnform (parcă u oaU ea ep c " pll C un ar. o- r m es r~ aprobarea ministerului. ' 
mea din urmă lucruri catastrofale n'ar fi tocmai aşaI) cu presupusa despre un articol Intitulat "Lacrima biserica ortodoxd maghlard. In
pentru re-rizionismul unguresc. lor sUuatle de majoritari ai ora. nu mal arde, ci numai atrllu- chelnd cu un proiect de lege de 
Declara1fl1e dela Cluj şi Bucu- şuluL ce,te". al luf Alex. Pethll. noul Jabrlca/lt proprii, pe care li pro
reşf1 ale d·lul ministru de externe I Precum se vede: după cai e director al ziarului .Magyaraau". pune pentrll votare parlamentului. 
ill Frantei Louis Barthou, şi foate I de COllcentric focul acestei dro- E vorba In acel artIcol ca ,'ar " Se arata 'n introducere cd rdu a 
~trădulntele ce s'au depus de-a- dragoste tomnatfce (dela Buda. pornit In Auslrla • acţiune pentru Idcut Ungaria ctI n'a creat Inainte 

Acestea le propune Urmdnczy, 
şet.l uneia dintre cde mal im
portante organizalll irtdentiste. 
dupdce tot dânsul ni·o spunt; ctJ 
t se datoresc lui InceputuTile ra
tatei episcopii ortodoxe maghiare 
a Senteşulul. Putem deci conta 
cd nu degeaba a lansat actslt 
proiecte d, legi. 

i 
pesta, deja Paris. dela Arad), 

uncl ncoace pentru consolida- tot pe.atâta.f de concertată şi con. a restitui Ungariei Buraenlandul. de rdzboi o episcopie o/Iodoxa 
'eft stafulul.quo creat de tratatele di~a apropierii: S8 recunoaştem O fi. fArA 'ndolaIA, 8 actiune I maghiard, şi ca Tia dat urmare 
le pace. au dat revfzionismului că libertatile ce le·am dat mino- asemenea aceleia CAreia '·a CAzut I petlţiei el! fa Inaintat fn sensul 
naghlar o atât de cumplită lovi- ritătlf maghiare nu-s nimica, şi victimA rAposatul 8tambolliski .1 acesta dela Sdtmar la Inceputul 
ură, incâl Jle·mp8catll deja Bu. să adăugăm la ele fot ce vrea Bulgariei, cAnd I cumpArlt del. seeo/Mlul. Apoi se istoriseşte con- Sa IUdm om/nft J 
lapesta nu mal ou in i I Budapesta şi partidul maghiar. doi excrocl CadrJllterul. erezAnd tlUl ..... _.fllllllJrlUl'-. ............ 'IUI, .... _ .. , ... '..,· ........... VIUl ....... _ ... 'IUI ............ .,., ..... _ .. • •• ·I$II ....... IUI ...... .. 

co ro, C Cu alte cuvinte: să acceptăm . 
rebue sa. recunoasca de plano sub Utlu de Iratament al minori- eA-' cumpArA deja conducatorII 
eaUtatea şi inghl}ind in sec sa tătilor re'lizfonlsmul pe care nu unul partid poitle romAnelC. 
aute o allă orientare. IntervenJfa I·am acceptat sub forma cealaltă, 1IfII ........ - .... , ... u .... • .... _ ............ ·u ... ' ___ .1$11'9"" 

onteluf Bethlen la d. Mussolinl, sub forma eşuată. 
espre care relatăm in altă parte Fireşte. nici vorbă nu-i despre 

.Gazetei A.nUrevfzionJste-. e condilia ce am avea·o noi de 
). ce se poale mal semnificaUv. pus unei apropieri: despre asl
ostulprIm-mfnistru maghiar recu- gurarea reciprocităfU de tratament 
[)aşte ritos prin .Pester Lloyd", pe seama fratilor noştri din Un
~ şansele rev/zionlsmuJut au dis- . garla. şi despre Încetarea fnstl· 
~rut pentru foarte multă vreme, gajiei in contra RomânIei. Aşa 
face apel la d. MussolinJ sa ceva nu intra intr'un cap revlzio

lervină frumos ca măcar S8 nisl! 
~ asigure un a]1 tratament ml~ Fări acestea două insa nicio 
)ritătilor ungureşti din statele discutie nu·1 cu putinle, atunci 
Iccesoarel mal cu seamă când rev/zionis
Nu poate să scape nfmănul mul maghiar e la ananghie şi 
~i Insemnăfafea acestei nostime când odată trecută "n mahmu· 
ient~rI, care-l vorba sa. meargă reală betia cu apă rece II revi
Ină la tratative oftclaJe româno- zionismulu/. necazurile din Unga" 
~g!U8re (vezi svonurUe unga· da şi.af cauta supapă acolo 
~tl aespre eventualitatea unei 
Iftlorli 8 d.luf Titulescu la Bu- unde Inevitabil vor găsi-o: la IaU. 
peste), şi nlet sensul inferven- fundiile şi la 10băgia cari se 
i ce.o cere d.M Mussolinl fos- menlineou pană acuma numai 
prim-ministru maghiar. prin ag/tarea revfzl(\n/smuJui. 

Pentrucă nu şi-a luat 
pălăria din cap 

La Kecskeme/ a fost con
damnat anul trecut la o 
lund tnch/soare medicul Os
car. Szemeret. pentrucd nu 
şl·a luat pdldrla din cap 
In timp ce trecea pe Idngd 
o adunare revizionisM la 
care se cdnta Imnul ma
ghiar. Tribuna/ul nu 1- a 

i luat tn seamd scuza, cel 
n'a auzit cdntecul deoarece 
se Intorcea obosit dela al 
2S0-1ea pacient ce J·a avui 
tn ziua aceea. (ef. • Bud. 
Hirlap", 4. V, 1933). 

'-

DesrolDânizaţii 
A fost o prea fericită inspiraţie I sâcuesc d~v~desc .identitatea lui 

că s'a convocat congresul general cu al romantlor, ŞI a proclamat 
din anul acesta al Astrei" la sus şi tare dreptul şi datoria re~ 

T
" M" " t I venirii desromânizaţi16r la matca 
argu~ uraş, In oraşUl care se I tr'b . or s a una. 

voise până deunăzi capitală a Ţării Presa maghiară a primit aceasta 
Săcuilor. proclamare cu o explicabilă ener, 

Pentrucă. tocmai când se Întru, vare, mai cu seamă că abia CU 

nea acest congres, eu, 'n toi din puţin inainte fostul subsecretar 
cauza provocărilor partidului ma, de stat dela culte d. dr. Ghiţă 
ghiar şi a bisericilor de sub ca-- Pop prezentase un proiect de 
manda lui o chestiune care nu, statut al minorităţilor, rn care se 
mai maghiară n'ar putea să fie, prevedea un comisariat ministerial 
ci exclusiv româneasci şi nem, care să se ocupe special de ches, 
ţeasci: a revenirii b matca stră, tiunea desromânizaţi1or. . 
moşească a românilor şi~a şvabilor Enervarea aceasta • de geaba. 
desnaţionalizaţi de stăpânirea ma~ Nu ea o sâ ne'mpiedece să dăm, 
ghiară. celor desprinşi dela sânu1 nostru 

dreptul de a reveni la limba şi , 
Adunarea "Astrei~ s'a sesizat 

cu toată autoritatea sa de,această 

chestiune, şi arătând că rezultatele 
examenului medical al sângelui 

la legea părinţilor lor. 
Oricât s'ar zbate partidul mag' 

hiar şi uneltele sale, dreptatea 
!ţrebue să se facă până la capat. / 

, , 
, 
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Documente Suntem intoleranţi? I 

Aşa-zisul trecut unguresc al· Aradului Ziarul "Curentul" (12. IX ert.), 
arată într'o corespondenţă din 
Lugoj că toţi picherii depe linia 
ferată Lugoj~Caransebeş (Szalosi 
Peter, Lerincz Pista, Balint Miklos, 
Buday Iuliu, Kabatnik Arpad, etc.) 

, i 
Feri,. Andor, Szcntesi Jeno, Balogh' 
Hona, Szilagyi Lajos, Gărănyi 

Ferencz, Zima Sândor. Pre euro" 
vedem, după nume, români sadea,l: Il In vara acestui an era sd va ani, cu condiţia ca pa

se comemoreze - din iniţia- tenta imperiald sd fie roti
tiva partidului maghiar. a "catd de parlament; parla
bisericii minorite şi a altor mentul n'a ratificat-o insd 
neo- maghiari cu orientări niciodată, dela 1834 până 
centnfu,[fe .:...- o satd de ani la 1918, şi astfel nu figa
de când s'a proclamat ora- reazd nicdieri in Corpus 
şal Arad municipiu, adecă Juris. 
de când s'a făcut idenpen- Campania din presa ro
dent de judeţ şi de 'mpărat, mânească a zădărnicit şovl
ca să-şi poată folosi toate nista comemorare, 
incasarile in scop şovinist Totuşi partidul maghiar 
unguresc. nu se astâmpără. Secţia cul-

Precum am ardtat prin turaM a organizaţiei sale 
ziarele "Universui" şi .. Cu- arădane a hotărit deunăzi 
rentul", dela aceastd procla- să publice in viitorul apro
mare a sa ca municipiu se piat o istorie a Aradului un
'ncepe maghiarizarea sis te- gurese, inchlnatd pseudo· 
maticd a Aradului. Şi am centenarului oraşului. 
arătat de-asemenea, citând Vom contribui din par
din istoria Aradului a şovi- te-ne şi noi la această 1sto
nistului Md'kl, că pracla- rie, indicând partidului ma~ 
marea ca municipiu a ora- ghrar câteva documente an
şa/ui s'a intâmplat în chip gureşii a cdrar reproducere 
fraudulos: împăratul a ad- I nu poate lipsi dintr'o istorie 
mis-o dupd eZItări de câţi- I cinstită a Aradului. 

Populaţia Aradului la 1777 
In secolul al 18-1ea, la I reşte, care arată tnsă că re· 

1777, s'a făcut din ordinul I censenţil au dat lntâietate ro
episcopiei romano-catoUce a mânilor majoritari. cu toate 
Timişorir o statistică pe că Ierarhia - şi e vorba 
confesiuni a populaţiei Ara- de-o statistică confesională! 
dului. Recensământul acesta - le era sârbească. 
a găsit in Arad 8153 suflete Ca să se afle cu aproxi
repartizate pe singurele trei matle procentul românilor In 
confesiuni cunoscute atunci această statistică, vom da 
la Arad astfel: indicaţiile următoare: cu trei 

t...--0rtodocşi români": 5595 
romano-catolicl: 2434 
Israeliţi: 124 
adică in procente: 
.ortodocşi români": 72.59°/0 
romano-catollci: 27.4°/0 
israeliţi: 0,01 % 

In statistica aceasta, pe 
care ° reproducem după Is
toria Aradului a lui Ota La
katos (voI. II pag. 54) toti 
cei 5595 de ortodocşi ce se 
aflau la 1777 la Arad (deci 
inclusiv sârbii) s:mt trecuţi 
drept români, o greşeală fl-

ani tn urmă, in statistica no
minală dela ~ 1174, sunt la 
Arad 305 familii sârb eşti, in 
afară de alte vre-o 20 In
dolelnice; ar fi deci până la 
1500 de suflete, cari trebuie 
scăzute din totalul de 5595 
al ortodocşilor. După aceas
tă statistică deci, avem la 
Arad la 1777 de două ori a
tâtea suflete româneş ti, cât 
toţi romano-catolicU Impre
ună (nemţi, unguri, etc.), şi 
de trei ori cât sârb ii, care 
ne dominau nu numai bise
riceşte ci şi In alte privinţe. 

Maghiarizarea Aradu1ui 
Din fIIonografiG "Arad I cenH dearândul câte o soctetate 

ssab ki, varos le.irtisG" I deosebltăJ despărţită uaa de alta. .. , I .Ua timp, supremaţia splrltuală 
Arad, 1913, p. 62-64, G o exercltaa sârbll. Masa era com-
lui Iuliu Somogyi I pasă din lucrători, tăranl, precu

peţi. pllarl şi paţlal Industriaşi, 
dar erau malţi şI IntelectualII 
sârbl. Aveau preoţi, medici, advo
caţl, etc. dlltinşl, cart exercitau 
o emlaentă Influentă pe terenul 
administrativ. Mal târziu insă In
telectualii sArbl s'au imputinat, 
afirmativ din cauza Ilpsel socce. 
sorllor de sex bărbătesc (ef. ID
stitoris Kalmao: Arad magyaro
sodăia, Aradl KOzH~oy 1909 no. 
295.), şI cu incetul elementul 
condllcător sârbesc a trecat ală
turi de unguri. 

.Societatea arădană. - Acea 
parte a cetăţellilur arădlnl care 
deţine azi cu mâoă siguri con
ducerea vieţII culturale şi ma
teriale a oraşului, cu toate că azi 
e deja cu desăvârşlre ungureas
că, s'a constituIt dia elemellte de 
malte feluri. In această privinţă 
desvoltarea Aradului tnfăttşeazl 
in miniatură procesul de conatl
tulre al naţiei ungureştl: puterea 
de asimilare a ungurimil, aplica
rea ei spre cultură, energia el 
vitală. 

"In ultimele decenti ale sec. 18 
Aradul nu era câtllş de puţin un 
oraş IlngUltsc, Mat de graba avea 
lin caracter germano-sârbesc, Jmi
grarea fiind continuă, ungurimea 
Se impamânteneşte şi ea aici în 
deceniile dintâi ale sec. 19. 
Imigratii sunt în cea mai mare 
parte 11!e.§.er.Laşl: cismari, dulgheri, 
sumăfiart. Locuiau compact in 
partea oraşului unde acum e Stra
da Ungureasca (astăZi str. Epis
copul Radu, - n. tr); de act şi 
numele strazii. (Cf Rigmult idok
bol, Arodi KozliJny, 1910 no. 12). 

Aceste tret elemente: sArbtl, 
germaalt şi ungurii au format de-

"Nemţll n'au năpădit oraşul in 
roluri. Imlgrau a şi impământe
nlrea lor a fost inceată. Grosul 
elementului german il formau îa 
cea mat mare parte urmaşii ar
matei din cetate. funcţionarII ca
merlali şi admlnlatratlvl şi urma
şII lor, şi 'adeosebl meserlaşt1 
Imigratl (ef. Kiss Perene: Arad 
vau; 111 Aradl Millenlumi naptar, 
1896), cari au vea It mal cu sea
mă după războaiele franceze 
(1815) ,1 s'.u stabilit in oraşul 
&arbesc (Răcvăros). 

.Grosul uogurlmU il forma cor
pul fallctioaărrsc judetean, pu
tinII proprietari unguri ,1 meie
rlaşll amllltlţl mal 8\1S. 

• Rotn4t1.ii flgwreazr't itI. 
Arad mai degraba ca ele
ment etniw (nejl-elem). Ca ade
vărat element conpollent al so
cIetăţII cetăţeneşti abia dacă il 
putem considera. Intelectaalii lor 
(preoţi, avocaţi, medici, prof'!
sori) sant astAzi maltl, dar faţă 
de viaţa publici municipală şi 
fată de activitatea generllă so
cială s'au menţinut plllvl. 

"Se poate apune ca, la data 
aceasta, (1913 - n. tr ), u og uri mea 
a absorbit in societatea sa pre
domInant! cea mat mare parte 
a sârbllor şi totalitatea germa
nilor"'. 

It' ~s J". 

~~ntru StU~Hfii Din ju~~tul 
ftra~ului. 

sunt minoritari, şi se poartă în 
chipul cel mai neomcnos cu lu~ 

crătorii români. 
Dintr'o corepondenţă din Dej 

a aceluiaşi confrate aflăm că poşta 
din Dej este aproape fără excepţie 
pe mani străine. 

Confratele "Ştirea" din Arad se 
ocupă in n~rul din 14 IX crt. de 
isprăvile minoritarilor dela aşa~z,isul 
sindicat de 'ndiguire Crişul~Alb, 
cu sediul la Chişineu~Criş, şi 

scrie: 

"Director: Burghard Jenă, cu 
salariu de patrusprezece mii lei 
lunar. Are un frate ofiţer de stat 

Şi totuşi presa maghiară, şi c~ ti 
din Ungaria şi cea dela noi, nu S 
mai conteneşte cu expectorările r 
in contra tratamentului ee~l au II I 

noi minoritarii unguri şi ungu· 
r 

rizaţi! ( 

", A rn e/U" s~ ...... r 
t 

Italia cere celorlalte state Il 
declaratie scris! că nu se c 
amestecli in afacerile in : 

terne ale Austriei t( 

Agenţia Radio~Central anun~ 3 
că marile puteri, in urma iniţil n 
tivei Italiei, discută propunerea p 
acesteia de a invita statele vecin ni 
Austriei sa semneze o declaraţi~ r 
prin care se obliga sa mi se ~ n: 
mestece in afacerile interne aus- ~ 

major in armata ungara şi un triece. 
, f ţ' 1 b' d 'f Bineinţeles, ra şi Germania Vl [li 

S . ti' IW ~d w d IlrJte unc lonar a 1r. e ln'or" ... r oeie a ea aplco a ara ana e ,.,', , fi invitata sa semneze această de, E 

b d d l ., N P maţmnt dm Mlllisterui de Externe elaraţl·e. ni su COn ucerea - UI Ing, . o· , 
t I 1 I C din Budapesta. Acest dlfector face De ras" punsul Germaniel' va d" 111 pescu. secre aru genera a a· d . U ' ' 

merei agricole regionale din jud. ese ~avete m ,n~ana., , pinde ce măsuri vor lua apoi sta- ~ 
A d B'h H d 1" Mal sunt pe lista funcţlonan: tele interesate. ra, J Of, une oara, fi lrnus _ _ . _. gl 
membrilor săi O înşliintare. anun- $ cu __ ......... , ....... __ .... IIIIi' ... ...-.... ·.' ...... IIIII' .. aJIICtP ____ ........ " .... -......... /11 ... _ ..... CI 

tându.i că a pornit cu concursul I Răss-.Ol-nd 
Camerei de agricultură O actiune I .IJ 
pentru o mai bună valorizare a 
produselor apicole şi îndeosebi 
a mierii. 

Camera de agricullurci a dat 
societătii apicole un imprumut 
de 100.000 de lei, ca să cumpe· 
re dda stuparii din judet orice 
cantitate de miere, cu 24 de lei 
kg., În loc de 18·19 lei cât le 
oferă comercianţii. Sluparii pot a· 
duce mierea (curată şi coaptă, 
dela rame .cf;p8oife), . in HecarQ
zj de Vineri intre orele 8 -13. la 
Camera de agric. din Arad. 

Soc. apicolă va vinde mierea 
pe pret avantajos, iar venitul se 
va impărti in două: jumăttite va 
fi dat stuparilor, iar jumătate se 
va opri pe seama societălii, pen
tru fondul de valoriticare a pro· 
duse:or. 

ca" "'\AS E ,to .. , " .. 
Publicatiune 

J 

Se aduce la cunoştinfa celor 
interesati. - că Primăria muni. 
cipiului Arad, - In ziua de tO 
Octomvrie 1934, ora II a m. va 
tine in biroul Serviciului econo· 
mic, camera Nr. 59, licitaliune 
publică cu oferte închise şi si
gilate, pentru furnizarea unul 
transformator şi a unei mese de 
comandă pentru aparatul medi
cal ,.Rongten" pe seama Spita
lului sanator de tuberculoşi al 
municipiului Arad. 

Licitatiunea se va line in con

formitate cu art. 88-110 din 

legea contabilitălii publice şi po

trivit normelor de· licitatii in 
vigoare. ;, 

Ofertantil cart vor participa la 
licitatlune vor depune odată cu 
oferla in mâinile comisiunei de 
lici4atii şi o garantie provizorie 
de 5% din valoarea oferte'. in 
numărar ori efecte garantate de 
Stat, iar ofert8 se face numai in 
baza caietului de sarcini şi a 
conditiunilor speciale, cari pot ti 
văzute in fiecare zi de lucru in 
camera Nr. 59 a primlirieL 

Arad, la 13 Septemvrie 1934. 

Primăria Municipiului Arad. 
. Nr. 24353/1934. 

,,_ ...... 
- "Revue de Transylvattie·, An. 1, no -4 -' .;,c; 

A apărut săptămâoa treculă al I pre inl'ă1ămâniul mi i"'lO rilaT cL 'II 
doilea număr (pe August) al Ardeal. 'ne 
excelenlei publlcajii clujene de E .0 splendidă icoană comp& f~ 
combatere şaintifică a revi7ionis~ ralivă a tratamentului ce l·au &:a 
mului: .Revue de Transyl- vut şcolile neungureşli sub \II mi 
van;c". condusă de d. prof univ. guri. şi a celui ce-I au aslă1J 
Silviu Dragomir. în România maghhuil, complec. 

Noul număr se 'ncepe cu un tată cu exemple despre sabola 
articol despre vizita d-lui Bar- rea ce·o incearcă 'n contra. uma 
thou .ÎA-- Rom&ni&,- -'f.Qp o~e; 
istorice le declaratii făcute impo- conducătorii bisericeşti şi PO~'a 
triva revizioniştilor de ministrul tiei aI minorilătii maghiare. ĂrtrfJl 
de externe al FranteI. colul d·lui Caliani. fiind pre"n. 

D. Sextil Puşca riu. sub titlul plin de date, ca să·I putem r~Q 
"Le parler de Transylvanie-, in. zuma intr'o simplă recensie, in • 
fălişează teoriile despre formarea vom înfătişa cititorllof noştri BtO(i 
dialecteJor şi subdialectelor, apoi amănunlime in numărul vHtor. 'O~ 
analizând vorbirea ardeleană, COn- D. G. Sofronie. prof. la ktăţ 
stată că nu există un dialect cultatea de drept din Cluj. saIJ~ 
ardelean, deoarece vorbirea mol- despre "Scrisoare8 MiUerana ",K 
doveanti şi munleană străbate iaf d, Zenobie Pâcllşanu o piltTd 
Ardealul in toate sensurile, fără lioasii statistică a românilor ~njCI 
să li se poală determina .granite Ardeal in sec. al 18·lea. V1d, 

geogra.fice. "In adevăr, s~une d. I reveni şi asupra acestui sluda~a, 
P~şcanu. eu ~u cunosc~ ~n vo~. I Din însemnările deosebit mat 
blrea populara a Romanilor dm , bogate şi felurile cari înlrege{or, 
Transilvania nicio particularitate revista (ocupt\nd 52 de paginltlUlJ 

d· 1 t lW 'f' t '1 W trec la ~c a a spec2 l~ rans~ vana, a: retinem: "Politica minorltariir21 
deca cunoscuta In loala aceasta România, de S. D. (direclo~ea 
provincie şi numai aici. E aceasta revistei), Modificările legii des~ A 
o dovadă obiectivă, absolut evi~ invă1ământul secundar şi min/ea 
dentă, că Transilvania n'a consti· fetile, "E posibilă revizuirea fr81~:~ 
fuil niciodată O unitate dileren. lui de pace dela Trianon 1". Itrp 
tiată de celelalte regiuni româ- D. D. Roşca, prim.redactorul ~u", 
ne şti, el s'a înglobat Întotdeauna vistei, ,.Doi autori germani alt 
in ansamblul românesc. Niciun spre revizionismul maghiar",lum 
oraş din Transilvania n'a format C l' 1 C d Mi .ra 1 orne IU • O arcea.. ca ":opt 
pentru România un centru puter- tantă a studetilor şi politica r f~ 
nlc de atractie, nici Sibiul, cetate vizionislă" de OTig. Popa, "Gre {J 

sesească, nici Clujul, cetate un- mani! din România şi reviziolt'le 
gurească; din contra, Românii mul unguresc·, apoi un m6re~~a. 
Transilvaniei au gravitat intot.. măr de recensit ale cărtilor re ţ~ 
deauna călră compatriolii lor de feritoBre la tratatul dela Tria;/eţll 
peste munti. de cari îl lega cre- şi la mişcarea revizionistii. It 
dinta lor, limba lor, interesele rut~ in vremea din urmă. 
lor economice şi un sentiment de .Revue de Transylvanie 4f a~ 
solidaritate neadormit niciodată. 

.Oranita politicii trecea pe În cele mai bune conditii teh~ A 
pomenite până astăzi in Artli.rll' 

coasta Carpatilor. Dar ea n'a -1 ( 
Red. şi ad·tia revistei: Cluj, llgll 

fosl niciodată linie de demarca-
tie dialectală, şi cu atât mai pu· 
tin a despărtit sufletele. Carpalil 
au constituit totdeauna trăsătura 

de unire, spinarea dorsală a pOe 

porului român, conştient de uni
tatea sa." 

Un aU pretios articol, al d.lul 
Augustin Caliani, tratează des-

Mico. 40. rin _ ..... 
"'Va 

G d
e d4 ongres e presă!J rE 
UJd( 

In zilele de 29 şi 30 Se t;. 
are loc la Constanta cong 
sul presei din provincje . 



. Dumfnecă 16 St>pt. 1934-, -
Gazeta Antlrevfzfonfsta 3 

. Maghiarizările de nume din Ungaria 
yi 
" Istoria Ungariei e povestea· :n 

.: nesfârşită Inci a b.oaştel ce va-
;a la si 'ntreacă proporţIile boalal. 
Il Sau, dacă vreţi o altă asemlna
le re. e poveltea neaâtalului care 
1 ac vrea Iă 'nghltă lumea toată. 
l Istoria aceasta milenară s' el 

~. reslmţlt mereu de dou! pilcate 
originare. De pnţloiltatea n11mt

" rlcă a domlnantilor, şi ia con
trast cu aceasta, de nesUula lor 

e poftă de-I-şi intinde stăpânirea 
cât mal despotic peste cât mal 

,e mulţi. Uogurll prelupusalul Ar
)< pad nu erao, după. evaluările Is-

torlcalul lor Pauler, decât vreo 
. 30 de mII, şi acela aproape nu
~ mal bărbatl. - tn vreme ce po
~ poarele dintre Alpi şi Carpati 
~ numărau pe-atunci după evaluă
W rIIe acelula,1 Istoric circa un 
t milion de Inşi. Deopotrivă cu anl
~ mallco] lor sexoalilm tor,nle, 
~ situatia acea.ta il condamna pe 
năvălitori la corclrl până ]a ne

~ recunoaştere, şi-I silea la coatl
:. nue .lcceptărI de strillnl ta d

nnl natiei lor, fie că le numeau 
:. aslmllare sau numai simbioză. 
l' Dlsproportla numerică dintre ao

guri şi ceilalti, tn loc să fi des-
"crescut cu timpul, s'a agravat 

I prin răsrepetate Ca!OnizărlS' ,1 
I imlgdlri d~ peste hotare. IU 
, adins la popoarele dintre Alpi 
~ .. /_ C_~~;iaţl roluri după roluri de 
: :.'r :ll .. !: cu :nani, saxonl, rusnecl, 

I!cIC:l. am.trlecl, sârbl" macedo
. nenl. şvabl. bulgari, evrei, dintre 
cari abia IntAIi au putat fi aslml-

~ fati. La menţinerea şi la agra-
~ varea dlsproportiel acesteia pu· 
~merice a contribuit apoi deipo- I 

d 

tlsmul de casU. O vleată demo- tătent cari să-şi maghlarlzeze 
critică ar fi făcDt-O De Ungaria numel~ nu putea fi. oportună; 
s'o găsească anul 1918 in cu . fi era mODarhlel Indiferent sob 
totul alţ4 situaţie decât aceea ce Dume mor pentru ea ne-ma
ia care a găsit-o. In local unei ghlarli, in lupta ca fraţII ce Ve
democratII - inteleasă fie şi Deau să~i elibereze. După răz
măcar in lensul fraudulos de as· bol. după revoluţie şi după OCU

tăzI -, in loca] llnui egaJltlrlsm pat!a româneaacA. Ungariei .,mu
:are să fi impIedicat desnatlo- tllate- nu-I mal putea surâde o 
nallzărlle din lumea lobăgeaseă I asemenea acţiune oficială, cilre!a 
maghiară şi să fi atras lumea Iar fi căzut acum Victime indeo
de rând a celorlalte neamuri, sebl evreII, neam prea odiol in 
Ungaria a dUI fniă mereu o po- urma purtărtf lor din timpul re
llticA despotlcă de castă, in ace- vo/uţlel şi-II comanllmulul, du· 
Iaşi vreme in care nesltulul sAu pă ce faseseră până atullcl al
imperialism t-u fi dictat o alt~ otltl ia fel şi chip fn credInta 
fel de purtare. Epoca natlonalis- că vor submina pe cd de lege 
tă a găsit-o astfel la o grea răs· neullgurească. Ia epoca aceasta 
pântle. deci, a intâi/or ani de regim 
Adevărat că evolutia istoriei n'ar fi hortlst, acordarea aoul nume un
cruţat-o nici dacă angurli săi guresc era socotită ca un mare 
tşl schlmblltt acum (după răs- prlvilegln ,1 se intimpla numai 
cOlla lui Horea ,1 după răscoa. arareori. ,1 

lele ce aa mal fost) firea ,1 
partărlle. Dar clasa domioantă 
maghiară nici o'a fecercat mă
car tardiva schimbare. In locul 
acestei schimbări, ungurII au 
adaos la despotismul de castă 
din trecut, care nici el nu era 
lipsit de şovinism rasist (le pot 
cita exemple cu nemtlulta), des
potismul altraşovlnlsmulul nitl
ooal, care numai s'a sistematIzat 
după dualismul dela 1867, dar 
incepuse cu mult inainte de u
nirea Ardealului ca Ungaria. Sis
tematftarea de atunci a acestui 
despotism a dus apoi după abia 
câţiva aol dela legiferarea dlo1868 
a deplinei Îndreptă tiri a neamur!
lor ne-ungureşt!, la slstematlzarea 
altei ungurizărl fortate: a nume
lor. care şi ea Începe mal demult!.) 

Noua acţiune de ma
ghiarizare a nume
lor 

gla, observaţlanl1e unal ofiter numelui copii or, ;,.. cI. "Pestt 
neamţ prilejuite de oumele ne- Hlrlap· 15 Noembrle ert.) 
aogareştl ~Ie concurenţllor Un- ' 2.) Timbral e de atatea ori 
garlel •• Ce fel de naţie e naţia câte 2 sau 1 peng6, cât! pet;fl
aceuta maghiară? - intreba onar! majori sunt ia cerere. Pe 
neamtul. Există de fapt o natie anexe se pune timbra de 30 fl
maghiară? Căci jadecând· după ieri. Cel cu certificate de pau
numele tuturor ungurilor ce l-am pertate na vor pune timbru nici 
lotalnlt intImplAtor până acum. pe petitie nici pe anexe. 
Int~lectD.lIl unguri SUDt excluaiv 3.) E de dorit sa se Indice in 
strllnl. indeosebi germani. Sun- I petitie trei nume, ca mlahiterul 
teU aici ,apte, şi patru aveti nu· I să aleagă dintre ele. 
me nemţeşti. ŞI dacă deschizi 4) Nu se permite schimbarea 
şematlsmul ofiterilor maghiari, numelui străio cu uo aU nume 
constati că aceeaşi c proporţia străin, ca nume formate to chIp 
numelor germane la toţi, faţă de ne-unguresc, cu name duble, cu 
cel cu nume maghiare. Dio ce nume Istorice, cu Dume nobll!
şi din cine constă atunci soele- tare mal cunoscute. cu ncme 0'
tatea maghiară conducătoare, tograflat in ItU vechi (th. gh, 
dacă armata, care in toată lu- eoe, ss, y), toate apanagH ate 
mea reprezintă chlntezenţa res- nobllllor, sau cu nume prea frec
pectlvd natiuol. voartă in pro- vente. 
portla de 30-40% nume Itră- 5.) Funcţionarii publfci cu 
Ine? Nicăieri pe lume nu mal funcţII pentru cari le cere cd 
există un asemenea caz! Ori, ce patin bacalaureatul. PQt să ceară, 
fel de natie poate fi natia care dacil au vechimea de 15 ani 
n'are o Intelectualitate IdentIcă şl.au fost decorat! pe front, un 
ca ea, ca nume şi ca sâllge 1? nume scris cu ortografia veche 
- A,cI reproducea maiorul un- sau cu y in coadă, dar nici a
gur observatluniie ofiţerului ger- ceştla nu pot cere an nume cu 
man. şi adăuga: "Ce-mi rămâoe ortografia de două ori veche (d. 
să fac? Si Iau În locul nomelul e. 1hy) cf. ItPestf Hlrlap·, 27 
meu german cln_tlt, de care mA VIl, 1933. 
leagă o traditie famlllari, ~n nu- ' Anunlând 8cellsfă ordonantl1, 
me ce nu spune nimic? S o fac • Pestt Htrlap" (26

J
iVII 1933) ada~ 

dapă şabloanel,e pe cari in deo- uga: . 
sebl evreii le-au ultracompromls "In şcoli şi Oficii pub:ica sa va 
decenti de-a rândul? .• E fn- inceoe o acţiune speciala ca să 
grozltorl - La care directorul 88 faca sa dlspa~a numele atră~ 
lui "Magyarsag· răspunde că ine.' 
'ntradevăr maghiari zările de nu- .• 
me s'au compromis, şi face cA- In. re,8htate. Jnsă,. "acţiunea 

: In Ungaria de ieri 

ŞI Iată că politica aceasta a 
Ungariei hortiste fu abandonată 
acum patru ani, dupăce mal ina
Inte fusese abandonat "numerus 
cJausus" şi se făcuse la Geneva 
mea culpa pe chesUa evreiască 
Ungaria s'a trezit subit că Ire 
la ea acasă prea mulţi ne·ma
ghlar!, CI să mal poată cere a
nexarea altora de peste hotare. 
O nouil "Societate ceatrală a 
maghlarfzărllor de nume" fu in
fiinţată. sob conducerea cardlna
lulul Seredy, şi IlU fără serioase 
motive, cAci după cam s'a spus 
la adunarea el de cOll::;tltulre, 
peste patru milioane - deci ju
mătate - dintre cetăţenII "mutl
latel UDgarlt", şi trei sfertarl din 
tre Intelectualfl el, aa nume nt
uogllreştt. 

teva conslderatll vrednice de re- speciala. nu se .. marglneşt6 8el, 
tlnot: Politica maghIară ar fi c~. administratorII de plasa,. nota. 
trebuit să Impucă fncă dela rll. I"s~ructorll de. levant. fac 
1867, când era uşor (mdal n. preSIUni ŞI asupr~ slmpllior par. 
trad.), mag h I • r iz. rea tlc~Jarl. Dov~da I~tre altele, ace· 
numelor şi 'a armatA şi 'a toate la'l a~unt dl~, ~61 VII ... 1933, a' lui 
oficli\e. Asimilarea era atunci a- "Pesti Hrrlap • mea. e se spune 
scendeetă. Anul 19H1 a adui ~ă aut~rit~ttfe y~r trebui. să spri
desaslmllarea. Nu numai in It a- Jmeasce dm OfiCIU maghladzar~a 
tele succesoare dar nici afcl fn numelor, raportând din şaS8 n 
Interior, na mal" există puterea şas8 I~ni despre. mersul acţiu~i!! 
de atracţie ş\ prestigiul ce J.au '1 BpOl că se prImesc ,1 petiţII 
exercitat cadrele ,1 posibllitatBe c~18ctl~e, prezentate. de socletăţi, 
Marel-UllgarH-. L. aceasta se ,. ş~oll. sate, au.torltăţl. petitio
adaugă apoi rede,teptarea natl- narll având numai su iscAleasr.A. 

8 Maghiarizarea numelor a de
rlvenitslst?matica deia 1880, când 
~'a inftintat la Budapesta - pen 
Itru promovarea ei - o societate 
!,znllme, .Societatea centrald de 
~71aghlarizdri de nume-, cu fIliale 
.n toate pa/Iile talil2

) 

,1 AparlJsela in aceeaşi vreme in 
'toate provinciile şi o/Qşele hete
foglote ale fostei Ungarli socie~ 
,tăţl şovm.tste şi socletdli de pro
pagare a Umbli maehlare, şi in 
'frunte cu .. Emie· din Ardeal, cu 
"Kolcsey· deLa Arad care şi-a 
'trait copilăria ca filială a demo
nicei "Emke"3 CI1 .. DMKE" din 
Banat, cu .FMKE" dm Slovacia, 
toate societatile acestea s'au lu
at la intrecere s' aducd la sânul 
natiei unguftştl "ungurII de-o 
coroana", cum se numeau cel cu 
rlUme maghiarizate pâna 'n aaul 
frecut când .BudapesU Hirlap'" 
(27 VlI 1933 fi-a dat denumi
rea noud: .. fi/feres magyarok-. 

aztlele de copii nici mdear amin
tirea numelui de-acasa. Dar des. 
pre acest capito/,al maghiariza
r/lor din azllele de COpii, se cu
vine sd vorbim cândva mai amd
nuntit. 

Maghiarizările So
cietăţii "Emke" la 
căile ferate. 

Societatea .Emke-, pe care 
Eogen Rakossy o botezase ,,10-
talal într~ dau Arpazl cucerltorl 
de tară"', şl-I tnfilnţat la 1887 
o comisie specială pentru maa 

ghtarizărl de nume, şi dupăce la 
1909 pomenita .Socletate cen
trală pentru maghiarizarea nu
melor" s'a dlzolvat, a laat ea 
cenducerea acestei act: uni odi
oase. Nil vom stăral asupra jert
felor ce le-a făcut plătind chel
tuellIe celor ce-şi maghiarlzau nu
mele, dar se cuvine ,ă insistăm 
asupra sllnlclilor la cari s'a de
dat. Astfel, pornlnd]a 18g6-
io anol pretfnsulal milenIu - O 
acţiune 'n tot Ardealul pentru 
maghiarizarea numelor, a făcut 
de na s'a mat tolerat la căile 
f~rate niciun slujbaş care nu e
ra dispui sa-şi schimbe numele 
pe uogureşte. ,,]n urma sfatolul 
şi prin IntermedIul lui "Emke
- spune rn albumul comemo
rat!v al acestei socf~tătl faimo
sul ei secretar Sandor Iosif - di
rectia pentru Ardeal a căilor fe-

Astjel, inca ia 1884, Sadeta
~ea dm Timişoara pentru propa
~area lImbLi maghl!lle s'a apucat 
'rin strdduJnta 'ndeosebJ a lui 
4.rpad Varjasy, sd maghiafizeze 
zumele copiilor din şcoli şi pe 
zle parlnlilor lor, şi nu s'a mul
urnit c'a pus ojic/lJlitaiea locald 
~d maghiarizeze numele tllturor 
'Opiilor din azilul Timişorii ci 
r jăcut intervenlli la guvern sd 
'e procedeze la fel in toate QzJ
~le de copit (cJ. .. AJjoJd- din 
Irad, nr, 244 dtn 21. X.1884). 
rziţtatilla st-a avut efectuL Incd rate maghiare a di~PLls şI din 
le atunci, nu II-a mal ramas partea sa, Plrl~~)rdlD maghlari-
le/Ilor orfani sali lapddall din I zarea nume or • 

In Ungaria de azi 
Actiunea ofIcială făţlşă a cap- I fIldcă era epoca fa care guver

irHor de cetateni cari Iă-şl I Deie maghiare umblau cu şoşell 
DgurIzeze numele se domo1lse şi momell dopă partldele natlo
rin anU 1910-1913. poate fl- nalitătllor; Impunerea schimbărII 

S) Despre maghlarlzările de nu. 
e dela ÎnceputUl sec. 19 şi din Iim. 
!I reYolullel koşullste, În Ireacllt II:. 
lJI~or Iosif, Az .Emke- me!JallapItă. 
ea negyedszăz.Gdo8 miikodese, 1910, 
6:5, nola 1. 

1) ef. Ibld, P. 62, şi 311, 
1) Ibid. 138, 

numelui n·a Incetat tnsi la căile 

ferate şi ]1 Ilte oficII niciodată. 

In tlmpal rAzboiului apoi, actln
nea oficIali a captArflor de ce--

.) Ibld. J 10, 

187, 
1) lbld 3l1-V, ,1 p, 106. 180, 

Noua actiune of/elaM pentru 
mughiar;zarealwmdof n'u adus 
insa rezultatul scontat. Sau ed 
oficialitatea n'a jarut suficiente 
presiuni. sau ca onoarea acestei 
incadrări in naţiunea maghlald 
nu prea ispitea, rezultatul a fost 
ca anul trecl1t a tlebUit pornita 
acţiunea da capo. 

De data aceasta oflcialitafea 
maghiara este prea serios anga
iata in lupta revizlonistd, ca sd 
se lase 'mpledecaia sau prejudi
ciata de cei carora nil le face o
noare numeie unguresc. S'a pro
cedat deci energic, cu ordine 
răspicate, dupace Intâl s'a pre
gatit terenul printr'o campanJe 
de presa. dusa prin faimoasa 
.Magyarsdg" a opOZitiei agrar;-

onală germană. Şi conchldea Dovezi despre sil-
MlJotay: Să se facă maghlarlza- nicia cu care se fac 
rea numelor, Iar ofiterilor 8ă li maghiarizările de 
se dea ca dlstlcţle şi un predl· nume 
cat nobllltar. 

Articolului acestuIa l-a urmat 

ene. 

o lungA discoţie prin preai, a 
cetătenllor candidati la metl a 

morfolă, saa a celor ca name 
ungureştl, geloşi de ortografia 
anUcă a numelor oeaoşe. E de 
jlrlsos să arătim aceste multip
le păreri; vom retine numai ce 

Numele nemaghiare s'a spus fn legătară cu românII: 
din armată In "Magyarlaga din 14 Iunie 

Campania Dregâtitoare s'a tn- 1933, un cetăţean cere ca inaln· 
ceput cu un artIcol al Jul Ştefan te de·, le acorda cuiva un na
Mllotay, directorul aceltel gaze- me maghiar, si se cerceteze pa
te, Intitulat "Soarte maghIară. trlotlsmul petlţlonarllor şI-II pă
nume maghIara Magyarsag rfoţllor săI. fiindcă la 1918 s'a 
7. V. 1933). Articolul reda ref· văzut cum unII ce se nameau Fe
JecţlunUe ce t le Impuseseri ullul I rencz, Csordas, Sllvas'. Csaba. 
ofiter, care a reprrzetJtat Uoga- au devenit Ferentlu. Clordaşlu, 
rla la an concurs hlplc din Bel- Silvaşlu. Caba. 

UCHluri ~entru mal~i6rilHreH numelor 
In toiul acestei discuţfl s'a tn- I in loc de unul CII f, uzelvat lu

ceput apoi noua acţiune ojiclald' mei de rdnd. J 

de maghiar/zale a numelor. 
La 1 lull11933 (ef •• Pesti Hir· 

lap" din 26 V/I 1933. gllvernlll 
a redus dela 20 de peng6 la 2 
peng6 pentru cetdteni, şi la un 
pengo, pentru Slujbaşii publici şi 
pensionari, tlmbrul petitiilor de 
maghiar/zare a numelor. 

Pela mijlocul aceleiaşi luni 
(cI .. Pesti Hir/apa din 14. VIJ 
1933) ministerul armatei a adaos 
la un lecenl ordin de ZI, prin 
care se 'ndeamnd ojiţerimea sa-şi 
maghiarizeze numele, autollzafla 
ca acei cari au jost decoraţt pe 
front sau au stai In armata 15 
ani. sd-şt ia un nume cu y In 
coada. adlcd un nume nobJlJlaT. 

La sfârşitul lui Iulie, pus 
la cale de Societatea de ma· 
ghiarjz~rl de nume, minis
terul de inferne a dat un 
ordin. prin care dispune ur
mătoarele: 

1.) Pot cere maghiarizarea nu
melui cei cu nume ne·aoguresc 
şi cel cu oume maghiare de 
batjocori sau prea frecvente. 
Nevestele şi nevestele divorţate 
sau văduve nu pot cere achim
barea namelul de dapă bArbat·). 
.ar namele de f.tA ,1-1 pot schim
ba "de regală· numai văduvele 
,. Dumal dacă nu-s indreptAtite 
ti poarte numele bArbatalul. 
(Văduvele pot cere maghiarizarea 

Despre Impunerea maghlarlză
rll numelui, avem urmatoarele 
dovezi preţIoase: 

III şeoalll Urmanczy Nandor 
a publicat in "Peatl Hlrlap· dia 
18/XI 1933. sub titlul .Educaţle 
patrlotlcă'",un prlm·articol in care 
arată că dirigintele de clasă )0-
slf Tamas dela şcoli a superioa
ră de comert dlD circ. Ii. dia 
Budapesta 2 maghlarlzat.in toam
na .nulul 1933 numele tuturor 
celor 60 de elevi ai claseI sale. 

Directorul şcollJor din Szaza
dos ut (Bputa) a convocat pe 
părinţII elevllcr la o consfitulre 
ca să le ceară sA-şi maghiarlze
ze namele (d. Budapestl Hlrlap·, 
21. XI. 1933) 

In Buda-Veche s'a tinut fll 
Decembre a. tr. o conferlnţil a 
unuia Ştefao Somogyl, ziarist. 
conferentiar oficial la sectia de 
maghlarlzărl de Dume a minis
teruluI. După conferlnlă dlrecto
rai liceului real de-acolo, Bela 
Gajda, a adus la cunoştinţA ci 
la şcoala sa se vor face io vII
torul apropiat 200 de mllghlarl
zilrl de nume (d. Pestt Hirlap, 
13. XJI. 1933). 

lA poştll Directia Generală a 
poştelor a dat la 5 Augast 1933 
UD ordlD circular cătră slnjbaşl, 
sl·şl magbiarlzeze numele. l.e 
face concesla să nu anexezI!! cer 
tlficatal de cetAtenie, fIInd de
ajuns al spuuă că .după cea 
mal bani cunoştinţă a lor sunt 
cetlţenl maghiari" (ef. .Boda
pesti Hlrlap" din 6/VIII, 1933) 

La pollffe: Chestorul Capl
talef. Tiberiu Ferenczy,· a dat 
in că din Iunie o circularA eltrl 
subalterni, arAtânda·]e cA e de 

(Continuare in pag. 4) 
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4 Gazeta Antirevizfon;stă 

Dela IDoastele Sfântului 
Stefan • la statuia lui 
Francisc Rakoczy II. 

Comemorarea din anul acesta 
a inlâiului rege maghiar (aşa-zisa 
săptămână a Sfântului Ştefan. ves· 
titi 'n lume şi 'n Iară pentru tam
băIăuriie iredentiste ce se insce
nează cu prilejul el) a prilejuit o 
inlfiafivă de care e foarte cu cale 

abată prin ea atentia cetătenilor. Ştefan Slabo din Mişco1t. prin 
Initiativa regentului e deci o "Reformatusl EgyM~ Erlesito· şi 

initiativa cu cântec Ea 'fine după printr'o broşură intitulată ."Istoria 
o groza, de mare zarvă c~.a avmturoasă aSfintel Drepte-. 
prklnuit.o intre protestantl ,i intre Szabo protesta ca s'a pulut pro· 
calolici cultul moaşlelor intâiulul • nunta justitia intr'o chestiune care 

să ne ocupăm. . 
Regentul Horthy a invitat ade

c5. cu acest prilej. pe generalul 
Oombos. sii apeleze la cetăteni 
ca să contribue cu mic cu mare 
la ridicarea unei statui lui Fran
cisc Rakoczy al II· lea, exilotul 
dela Rhodosto, ca să poată fi 
desvelită la anul. 

N'ar fi nimic deosebit in inl· 
tlativ~ aceasta, dacă n'ar fi fost 
precedată de anumite lucrurI ciu
date, dela cari se cauta să se 

rege maghiar, ,1 anume vine să 
dea o satisfactie protestantilor, 
angajându-se tara intreagă, deci 
inclusiv catoUcU, şi anume tocmai 
cu prilejul comemorliril catolicu· 
lui Ştefan I-ul, să ridice o sta 
tuie unui principe din clasa in· 
verşunafilor prlncipi protestanl1 
al Ardealului. (In treacAt fie 
zis. Initiativa regentuJul Hor
thy ne vlzeazl şi pe nof: de· 
monstratille ce vor avea loc 
anul viitor In amintirea lui 
Râkoczy, vor fi ,. o demons· 
tratie care vizeazA Ardealul 1) 

Conflictul dintre catolici şi protestanţi 
din pricina moaştelor lui Ştetan I-ul 

Oâlceava a pornit dela dogmă 
şi dela mâna dreaptă a Sfântului 
Ştefan. care e purtată de mitro
politul primat al catolicilor In 
fruntea procesiunii ce se face la 
20 August la Budapesfa in amin
tirea intâiului rege unguresc. 
Prote$anţii nu recun080 

It/"'1" ,i moaşte ale sfinţilO1". 
Deci nu·1 nicio mirare că con
ructul a i-zbucnit, de mlrare·1 nu
mai că n'a izbucnit mai demult. . 

~~ O· condamnare cu 
mare rAsunet 

Harla s'a pornit dela un arU. 
col al preotului reformat Ludovic 
NaQY din T orzsa, publicat sub 
titlul "Fetiş nallonal· in norul din 

. Sepl. 1931 al revistei "Kalvlnista 
Szemle". Âutorul crltiea vehe. 
ment procesiunea ce se tace la 
20 August in cinstea Sfântului 
Ştefan, şi o numea "Idolatrie 
grosleră", .adevărat fetişism". 
Pentru cuvintele acestea a fost 
dat din oficiu in judecată, şi 
condamnat rn anul trecut la 8 
zUe inchisoare şi 300 de pengo 
amendă, "pentru Iese-natiune co
misă prin insultarea unul sentI. 
ment patriotic bazat pe o tradi
tie natională seculoră" (eL "Ma. 
gyarsag", 17 VI 1933) •. 

Condamnarea aceasta a 
avut un rAsunet enorm. 

aei - n. tr.), ci in păstrarea 
comuna. cu pietate şi cu recu. 
noştinlă. a memoriei Jertfelor şi 
gloriei figurilor mari ale istoriei 
noastre". 

Tol atunci s'a lnfrunitcon
siliul eparhiei reformate a 
Budapestei, şi a adus ho-
tdrirea aceasta: . 

.Declarăm că: 

"Conform celor zece porunci 
ale lui Dumnezeu şi sensulul in
tregii Scripturi şi al creelinlei .se
culare, adorarea, cinstlrea reli
gioasă. implorarea oricăror obi
ecte firA viată şi deci şi • a,a
zisei Drepte Sfinte (a lui Şte
fan (rul, - n. tr.), o recunoaş· 
tem şi noi, dimpreună cu toU 
creştinii ce stau pe baza evan • 
gheliei, ca per O idolatrie, şi ne 
vom feri de·aşa ceva intotdeauna 
pentru mântuirea sufletelor noos· 
tre. Nişte moaşte declarat rom.
catoUce, chiar dacă aJlminterl 
sunt O amintire istorică cinstită, 

nouă, reformafilor, nu ne poate 
fi niciodată simbolul natiunii sou 
stalulul maghiar-. 

Proclamatia protesteazi In în· 
cheiere in contra cuvintelor ce 
le·a rosUl la judecată procurorul, 
socotindu· J.le propagandă pentru 
legea catolică. 

La Iei - şi tot aluncl - au 
protestat in contra condamnării 
lui Nagy studentii Academiei pro. 
testante şi Asociatia generală a 
studentilor protestantl, spunând 
că .. nu vor recunoaşte niciodată 
ca piatră de 'ncercare a adevă· 
ratului protestantism rugăciunea 
cătra StAnta DreaptA" (Vez.1 toafe 
cele de mal sus in .BudapesH 
Hirlap·. 25 n 1933). 

Procesul UDul preot 
catolic 

Presbileriul relormat din Do
brilin s'a intrunit sub preşldentia 
episcopuluI Baltazar şi a dat ur. 
mătoarea proclamatie: .rugociu
nea cătra oricine altcineva decât 
cătră Dumnezeu: căiră oameni 
vii, dUră spirite, dtra morti. că· 
fră moaşte sau obiecte este ido
latrie, şi ca atare se opune fron· 
taI legii dumnezeeşU şi uneia 
dintre principalele dogme creş
tine". Proclamatia presblterlulul 
spune apoi, cA .sentimentul n8- Ca tarmare, preotul catoUc Ân. 
ponal şi iubirea de patrie sun' ton Pezenhoffer a scris în con
calUtitl cu mult mai Ideale ale tra protestantUor un arHcol, nu. 
sufletului, decât sA poată fi In. mindu.i .păgân!·. A fost dat şi 
josife printr'o concordare a lor el în judecată. dar 8 fosl achitaL 
cu adorarea unor obiecte". "Noi (Cf. ,.BudapestJ Hirlap· 21. 1. 
- incheie proclamatia - nu ve- • 1934). 
dem consacrarea sentimentulut 
patriotismului in moaşlele cari şi 
de altfel sun' de o credibilUate 
nesigurA (vrea .decl si 
spună ci nu-. Butenti-

Alt preot protes
tant condamnat 

Lui Pezenhoffer şi judecăfori
or luJ N a91 U-a răspuns preotul 

e numai de competinta unei co
misii mixte de savanti, deoarece 
nu e sigur ci dreapta 
zisi • sfântului ,tefan 
.ate autentici, ti de
oareae i. tor i. ou
noaşte multe 8 .. oro
cherii făcute ou aşa
zisele moa,te. 

Revista şi broşura ou fost COn
fiscate. iar autorul dai în jude
cata tribun61uluidin DobriUn. La 
Judecată, acuzat~ a fost foarte 
dârz. L·a acuzat pe procurorul 
care a făcut rechizitoriul lui Nagy 
că 81 insultat religia calvină, şi a 
spus că tol aşa nu se poate ruga 
cineva SfinteI Drepte, cum nu te 
polI ruga la trlmbita lui Lehel sau 
la coroana lui Bocskay. A citat 
apoi pe imparatul Iosif al 1I·lea, 
care f1 pus urmlUoarea rezolutie 
pe o petitie ungurească referi· 
toare la procesiunile Vt amintirea 
Sfântului Ştefan:, "Dacă ungurii 
vor să se rooge la Sfântul Şte. 
fan. roage-se sufletului lui glori. 
ficat. şi nu unei ~ucăti de 08 de 
origine incertă". 

Procurorul a răspuns la acea
stă 8p~rare. c:;ă.'Jreb,ue socotU ca 

~b. "_;' • ..-... _\...- • ........., __ __ 

o circumstanta fjgravantă că acu-
zatul a venit cu jnsligatia sa să 
invrăjbească pe unguri tocmai in 
momentul când chestiunea revI
zlonistă le reclamă mat multă 

unire. i 

Apărarea f1 raspul's: .. Revtzu-
Irea nu ni· o va aduce faptul că 
ne vom ruga Sfintei Drepte pen. 
tru invierea UngarieI. cI' dacă ne 
vom ruga lui Dumnezeu·. 

Tribunalul I·a condamnat pe 
Szabo Ia o lună inchisoare, sus
pendându·i pedeapsa pe trei ani 
de probă. (Cf. "Pesti Hirlap·, 24 
I 1934). 

Intervine regentul 
Sentinta aceasta - in contra 

căreia conventul episcopiei re
formate din Budapesta a pro
testat la fel ca'n contra con
damnării lui Na9Y (Cf. "Pesti 
Hirlap·, 31. 11934) - a pro
vocat o mare agitaţie in rân
durile protestontilor. 

Ca sd îndulcească conflictul 
dintre cele două eonfesiuni do
minante {una .dominantă prin 
număr şi putere, iar cea pro
testantă prin faptul că guver. 
nantii postbelici ai Ungariet. 
cu regentul Horthy dimpreună, 
sunt din rândurile eiJ, regentul 
şi guvernul au venit de ziua 
Sfântului Ştefan cu ideea ridl. 
carii unei slatui principelui 
Rcikoczy, urmând 8&:2 fie des ve
lită în sdptămâna din anul vii· 
tor a SFântului ŞteFan 

Abonamente: 

Pe un an 160 lei 
Pe ,ase luni 90 lei 
Pentru autorităţi, Insti-

tuţiunl, intreprinderi 600 lei. 

• 

Dumfnecă 16 Seri. 1934 . I 
• 

M~I~i8riIările ~e nume ~in UnlHria 
(Continuare din pag. nI.) 

dlltorla Jor patrioticA d-,I ma· 
ghlarlzeze numele (ef. Pesti Hlr
lap· din 22/Vi). Acel.şl chutor 
a dat apoi fn Septembrie o Doul 
circularA, prIn care dA an ulUm 
termen lubalternllor să-şi maghla
rlzeze numele pAnA la 31 Oct. 
(cf. .Magyarsag·, 29/IX, 1933). 

La primirii: La Rakospalota, 
precam ,'. arătat de cătrA con
slIIeral Negyedl Szabo Bela tn 
şedinţa din 12. XII. 1933 a con .. 
siliciu! judetean (ef. .Magyar
aag·, Pesti Hlrlap·, Bodapestl 
Hlrlap·, toate din 13. XII. 1933), 
se dau certificate de Identitate 
numai celor cu nume maghiare. 
Con li III erul Negyedl a citat ca-
zul ca să-I dea ca exemplu (in .. 
tre altele ora,u]ul Uj Pest, 
dintre al cărui cetăteni 420/0 sant 
cu nume străine). ,1 CI sA cearA 
prefectului să Intervină la minis
ter să le accelereze formalităţlle 
maghlarlzărll numelor. 

La primăria din oraşul Nagy 
Kor6s: Consiliul municipal a 
hotArit la propunerea primarului 
DezlO Kazmer că le vor inscrie 
pe viitor In reglltrele de cetăţe
ni al ora,o]ul numai eel cu nu
me maghiare (cf. Pesti Hlrlap, 
13. Xli. 1933). 

La prlmllria Budapestei: 
"Pe vremea când era ministru 
de Interne (sub Bethlen), Scitov
szky socotea o favoare si acor
de cuiva un nume angureac, a
cum oricine poate clplta aceas
tA favoare pentru un pengO, 
bl la unele IntreprInderi ale 
Capitalei se pretinde Subalterni
lor sub aancţlunea concedlerli, 
sA-,1 ungarlzeze Dumele· (DIn 
cuvintarea ţinută de Carol Pe. 
yer tn ,edtnţa dela 13 Nov. crt. 
a consiliului comunal al Buda. 
pntelt ~f •• Pesti Hlrlan· 14 Xl. 1933,J-"T._ .... ·_- ~ ~ •• . :;;.1: 

La armată: In aceeaşi amin
titA dare de seamA a sa deia 14 
Nov. 1933 despre şedinţa dela 
13 Nov. a consiliului comuna] al 
Badapestel, .Pesti Hlr]ap· scrie: 

.Social·democratul Carol Pe. 
yer a vorbit delPre cudAţenllle;i: 
ce le vid tn legătură ca maghll.1td 
rlzarea numelor. Ar fi foarte Im,w 
ponător - spanea - dacA fie
care Goldzlher şi Oranzwelg ş'_Xl 
ar Ichlmba numele cu acela detll 
06mMs. Cineva,' al cărat na.rel 

me se 'Dcepe cu B, şi-. cerut faJI 
urma poruncII de IU8 maghiarI
zarea numelui şi IOUCU. Dumelf • 
.BOmbOs·, drept ce a trelaln 

zi J-,au ,1 SCOl la pensie. li 
"Oratorul a fOlt .Icultlt fn·ac 

tr'o tăcere penibilA, acum In ,il f 
mal multi la intrebat, unde ,'ve 
intImplat cazul? . ;au 

"Prlmaru] Liber a aritat tu 
surdlni, cA s'a tnt4mplat la hon·:OI 

vezU· . nd 
AdevArat ci a doua zi .Pesde 

Hlrlap· a dat o rectiflcare, IrA.ep 
tiind cA prlmaru] Liber o'a SPD'au 
acea vorbi. Cat contează insi 
d~slDtnţlrea pedepsei datA oflte.1elJ 

rulul care a 'ndrhnlt să-şi battar4 
joc de 06mb~1 ,1 de maghla.ur 
rid rIIe lui, e lesoe de aprec!atiu 
chiar daci n'am ,ti că .Magyar' l tE 
lag- care a publicat la fel II. 
marirea dati de prlmaral Llber aţ 
lui Payer, a refazat de-atunci ~ ~ 
pAnă astAzi si pabltce vreo rec.~ ': 
tlficare. U8 

La etlll. ferak: In !!I'~a t'c·lşti 
runcU ce s'a dat ca să~:ş1 1111- U~I 
ghlarlzeze numele toţi din p'r· •. ~. 
sonalul Mav-oluf, zlarl gtul SO"lLt' .. ·'I.-~ 
a aratat intr'o conferlntă de60. e..lI 

maghiarizarea numelor ce a . ti. f ~::j 
nut-o ,efllor de grupe ,;!;.:;" Mt'I,.IUl 
concentratl la conferinta aceuta»C<l 
din toată ţara, el şi-au maghla')1lj 
rlzat numele pAoă atunci (Febr. 
1934) opt mii de inşlt dlntreapi 

cei 15 mII de slojba,t cu nume.n 
oemaghlare ai Mav-ulul. (cf"til 
Petsl Hlrlap, 23. 11. 1934) LE 

NfI#u ro",4n.eştÎ "'lIghian"'.a 
811U, B- estlHlrla - dljl26 ~ni 
cr. ara c nglnerul lilvlC în·: ' 
Ilo Valach din K6rmend fl-.luatiJIO 
nomele de Vendr6.. Ig2 

"Pesti Hlrlap· dfn 24. 1. crt.a1' I 

anunţA el dlaconol Oeorghe Sia.!' , 
ka din Klskunmajsa ,I-a iuat DU·nga 
mele de Aczel. 

ai _,_,_,_ ... _ ........ __ ...... ' .. .-:_r_$_' .... ~._ ...... _._, .... ~'_t~Q'.E .. _'--.. ~~cul 

Răsfoind revistele,nic 

Scrisoarea Miii e ra n d :::1 
Eleganta revistă .Familia i .. Nu fără adânci reflexlunl, Pu-1O~r 

dela Orade. readusă astă primă. terile Aliate şi Asociate au luţltlC 
vară la vieată În conditII tehnice hotărirea de a nu modifica îtLe 
şi interne mai mult decât strălu- ~iciun ~~nct clauzele teritori~,tilo 

• • .. IR condllule păcii. Dacă ele s '~Ia I 
cJte de ziaristul şi scrutorul M. hotărît la acestea, este pentru~ 
O. Samarineanu, publică 'n nu- s'au convIns cii orice modificarrtat 

mărul său din urmă (al 4·lea, a frontierelor fixate de ele ar tm 1 
Iulie-August) un foarte judicios trage inconvenf·ente mult m.P ~ 
articol antirevizlonlst al d·lul prol grave decât ceea ce denuntă de: ga~ 
univ. O. Sofronfe Infitulat : U~ legatia maghiară. Studiul ~a C8r~ 

, " ele s'au dedat, nu a facut d~ 
document antirevlzionist: "Scrl. allfel decât S8 confirme condul U 
soarea Millerand (din 6 Moi ziile la cari Puterile Altate şi Aso 
1920)-. E vorba deci despre do- clate ajunseseră anterior. prin eI'b I 
cumentul cu care revizfonişlll Un. menarea documentelor de orie I 
guri fac un enorm lapaj In bre- natură~. cari pot S8 fie in vo cel 

. .. in sprijinul tez-ai ungare; pe ba 
şurUe şi publicatiile lor de pro. Z8. acestor concluziunf au fI»...-
pagandă, pretinzând că II s'a fă- tratate frontierele descrise in COl 

găduif prin scrisoarea Millerand. ditiunile pe pace, care v' au fO'tR ~ I OI I tz 
care Insotea tratatul de pace. o rem se . . tre~ 
revizuire 'teritorlală, care nu s'a E deci mal mult dec~t c~'a l 

mai produs şi la care au deci clud~nt. cii scrisoarea _ MdleT8D'uce 
lot dreptul dUra unguri nu pune In vedel'" 

D. O. 'Sofronle citează păr. decât mici deplasă~1 de teritor.state 
file incriminate ale scrisoriJ, in pe punctele de fr?nhere. peplltru 
cari se spune: că dacă la COn- săr~le .acestea '.. au l~ampliJ:.: ~ 
ferinta păcii s'au făcut unele in- Făgadumta făc.uta ungurl~or P~U,S11 
justitii de detaliu in determinarea SCrisoarea MIUerand 8 a Imp,~ 
frontierelor, se ofer! posibilftatea nU. cu prilejul ulterioarelor del de 

unei rectificări, la cererea adre- mUărI de frontieră de acum' ma 
sată de vr·una. din părtl Societătii deceniu, dind Ungaria 8. nâni, 
Natiunilor. Revizioniştil unguri se cApatat dela Cehoslovacia 86t S 
leagă numai de acest amănunt. km2

• Din teritoriul românesc'!ici . 
atribuÎndu.' cii ar lăsa deschisă s'~ restituit nimic, deoarece (1 legă 
posibilitatea de 8 se atinge 'n mIsiunea respectivă nu 8 tlo. 
intregimea sa tratatul de pace, nicio p~opunere de modific~n:r\l 
şi nu numai în unele puncte ale găsind In totul tntemelatA deie tnl 
roilor frontiere. Ori, arată (ci- minarea prescrisă prin tratat. !că; 
tând) d. Sofronle, scrisoarea Scrisoarea Millerand nu ni ne~ 
MUlerand precizează in partea sa este deci un document care-.rat 

pe care ungurU nu o reproduc poată fi pus deungur i indfsculiJe, c 
niciodată, că : ci a devenit un document Isto~ulul 
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l'Un I ! 

I i 
utanifest grosolan Ooul romane istorice uDlure~ti 

~ Faimosul organ al Ligii Re-- Pamfletul se războieşte apoi storulul de hârtie Iredentistă Le· 
i;~izioniste "pesti Hirlap· s'a cu statele succesoare, cari spun grady un lucru pe 'care j·1 vom 
•. ~hitat iarăşi aşa cum numai că revizionismullnseamnă război. desmfnti in coloanele acestea In prImAvara aDu]af aa .plrat I cart 1-1 'ocre,tlDat ,. I~a ata, .. 
D'm oficios revizionist maghiar o «Domnilor'! Cu curata conştiintă cu probe ungureştţ: că pensio·1 dod romaoe Istorfce uogureotl, UngarlJor. 
~')()ate face de 'ndatoririle ne~ a oamenilor calomniati pe ne· narii din Ardeal şi, din celelalte cari merită ,1 atentluoea Doaltrl Opera vlidlculuf. mal voluml-
1· ' It:ustoreşti ce i le ~pun sub.. drept.Yă dec1ară.m : acuzat~a .teritorii ocupate· au fost ne- IDtAI pentru a cunoaşte mental!· n01i1 dec.lt a iubllarulul literat 
I.,enţiile secatuitulul tezaur al aceasta-, nedreapta r .. Apoi In voiti să se refugieze in Ungaria, tatel concetAtenilor Do,tn ml- KOOI, care Implini ta acelt an al 
laJngariei. alineatul următor: -Domnilor I şi fiindcă statele succesoare re· ghiarl - fIIodcA lutorlt ne IUDt ro-Jea 10 al vietII, e ,1 mal:delvol
j.. A fost deunazi la Budapesta I Vrednici. ~e cinste sav~nti ai fuză să·[ plătească, pensiile lor ambii cooceUlţenl -fi pe arml tati ,1 mal IngrljftA. Are maoier. 
I~ n nou congres internaţional, dreptuluI mternational! Va va in· deschilibrează bugetul statului pentru a lua plldabuoi ce se pretultl, de a prezenta faptele 
la~ . riştilor şi "Pesti Hirlap" a teresa să ştiU, că de când e lumea maghiar. Nu-f vorba, fireşte, de poate lua dela concetAteDIi 00'- condenlate ta jurul cite anal t.-
i J~ şi de~asta data ceea ce lume, Ungaria·i întâiuI stat care- pensionarII fără jurământ cari trl de alti limbi. La 001 ,e Ieria blou, ia loc si le eoareu tn chip 

~i ~cut anul trecut după con, şi caută pe cale paşnică, prin au fost intrOduşi acum câJjva ani prea puţine romane Istorice, de,I crooologlc. Aşa, chiar Ia Inceput 
'~esul internaţional al presei, mijloace paşnice, pe baza prin· in bugetul statului 'român. Ci de trebue II recUDolotem, el tot 1... ne prulotl pobodul aneI cete de 
:au altedaţi dupa altfel de cipiiIor inter~ationale lJIod~~ne ceilalti, repatriaţi În anii 1919-20. toria ,1 evocarea trecutului brA- prJsouler! adeşl dlot~o expedItie 
~:ongrese internaţionale: de de ~rep!. cari. al~ătuesc splfltul Vom dovedi că n'au plecat .re- neşte mal bine con ,tiinţa drep- 10 contra BogemlHtor .... Dintre 
o.data ce s'au rostit cuvântările SOCietăţII NatiUnilor, repararea fugiindu-se- t ci chemafi de oficia- 1ulul gtner.tlilor de azI. Prun- robII blcialU ca si tie calea prla 
tie 'nchidere a congresului, s'a crimelor ce s'au comis in con· litatea dela Budapesta, care so- ta,1I Ungurilor dela 001 f,1 daa ooro'. cade le,laatA o fatA, pe 
i'epezit la congresişti cu o i~ tra ei·. cotea că statele sUCcesoare se leama de această putere de e- care o găse,te aelrl un Secal ce 
Iinunda tiparitura franţuzească, Aşa glăsueşte pamfletullegra· vor prăpădi fară dânşii. ducatfe, şt o aplicA deatul de des. trece ca caral pe acolo. ,1 de 
'lemţeasCa şi englezească., pe dist. Expressis verbis. Ca apoi Manifestul d·luH Legrady le Aceat serviciu sunt menite a.J mIII, neav.lnd copII, o ridică dia 
iare apoi a reprodus~o pe un, să explice cum e povestea cu cere congreslştl1orsă controleze face şi romanele de cuI oe noroI, o aacunde sub covUtlraJ 
~ureşte in fruntea numarului crimele, şi-apoi cu mijloacele dacă cele spuse 'ntrânsul sunt ocoplm: .. Orszdgepltl)" (.Inte- clrate! aale. ,1 o duce a::asl ... 
Itău din 11 crt., sub titlul "Drept paşnice: adevărate sa ba. sa presupunem meletor de lard-), de Carol Kooa. Relev acest epIsod, pentrucă 
'lternaţional - dreptate inter.. Debitează pe-o întreagă coloană ci nişte jurişti serioşi cum vor şl.' dltoskiTtily. (.Regele "hlo- din el rbare mal tarzlu o IdHA 
-aţionala·. o că Ungaria a fost judecată la ~i fost congresiştii dela Budapesta, nar"), de Alexandru Makkay, vli- de dragoste Ilo urmă de roman· 
~ Manifestul lui "Pesti Hirlap" canferinta de pace în lipsă (se nu-s dIn stofa din care au fost dlca reformatllor dia Cloj. tiam ro Ardealul de atunci, dupl 
.: 'ncepe exact la fel cu cel pot face la Budapesta şi-astfel unii dintre participantii congresu- AmAndoai acute cArţl, datorlte romancierul nostru. E tosA oa-
us anul trecut în mânile zia.. de afirmatii, dupăce s'au putut lui international al presei, cari cercului .Szepmlvel Ceb" dela mal o floare literarI. care aa ln
'lştHOf 'jtr.iir"~ (dovada că,i tare falsifica cdin interes patriotic- ajunşi acasă şi·au pus semnătura Cluj, de sub conducerea cotelul tereleazl aci. 
'u\ir.â Cri7..a de inspiraţie in francii francezi 1), apoi rezumă pe articole de fabricatie budapes- Nicolae B!nffy, s'au tipărit la E de relevat anume, cd tn ro
',;,~'l":ţiil ofidosuIui Ligii Revi, instigatiile şi minciunile din su· fană, - ci vor şti să controleze, Budapesta ,1 au avat cel mal manul lui K006 nu e nici o Urma • 
. .lnlste i), şi,anume: medeniiJe de broşuri de propa- sau dacă nu, să tacă. mare lacces de librArie, ,. In niCi o pomenire. nici m4car ~r'tJ 
: :-;pune că a facut pân'a ţinut gandă ale editurii ·Pesti Hirlap- : , $'sa t!tIIAt o.., _4 UDgarla ,1 la 001. O dovadA mal aluzie la Români. Sunt pome .. 
,.i~4Ilresul ca sa nu calce pr~ ca prin tratatul de pace statele It" d f I mult de libertatea ee o au con... nile Iei de fel de "opulalil, cre, .. 
I)colul ospeţiei, dar acum când succesoare s'au obligat să dez- DU po I 80 lentile natia ma- cetAţeall m.ghlarl to RomADia, tine Il tJ4glJne, cu cari Ungurii 
o)ngresuI e sfârşit, nu~1 poate armeze, dar n'a dezarmat decât ghiara cu ~tefan llsza o dac~ el, frunta,l şi IcrUtorl de- reeelui Ştefan tiin In contact, duş. 
';npiedica nicio regulă de bon, Ungaria. care n'are astăzi decât al lor, pot da opere de aup.erl~ manos sall prietenos, dm - Ro· 
;m sa puna 'n mâna congre~ un soldat în faia a 16 soldati DesveJirea din '-'anul trecut a ritate Uterarl, neatlnsi, Iau ne- m4nilllu existd, in acut roman, 
i"tilor manifesul incalificabil. şi-a tancurilor, tunurilor, avioa· statuii dela Budapesta, a lui Şte- Intrecuti de scrUtorU din Ungaria. nici ca pomenire. 
Le atrage deci atentia. să·şi nelor şi celorlalte armamente fan Tisza a avut un epilog tn 10 Icblmb 'o romanul \'lldle1l-

1a seamă în drumul lor spre ale vecinilor; că «trei milioane fafa justitiei, din pricina unui ar- .. lui Makkay II se dA DO coltl,or 
'l3niiă,c~ărea nu mal e .la .. şi jumatate de unguri din statela ticol al lui Zoltan Nyisztor, con· .Inttmeletor de Iara· a lai Ko- de lo~ peatru a vedea. ci exl .. 
;iilocul fării, ci-i granită între succesoare trăiesc sub o astfel silier al Sfântului Scaun, pubU- os, le ocupi de sftotal ŞtdaD, tia undeva alAturi de Secal. Pe 
19aria şi Cehoslovacia, şi să de teroare fizică şi morală1 cum cat in «Magyar Kultura" sub ti· rnt41Tfl rege al Ungurilor, prezeo- tema lor le creeazA Dn episod 1_ 
l,j~ că dela Dunăre 'n colo sunt nici nu şi-a pot închipui fericitii tlul: .Falsificări de istorie prin tand opera şi vlaţ. lai tntr'oo dlllc, din clre le vede. el fata 
f unguri ca şi dincoace, in cetăieni ai statelor culte apu- statui.· chip artistic JIt~rlr. Scria fntr'un mAotaltl de bAtranal Secal era 
'ngaria., şi că tot aşa sunt un- sene.; că la conferinta de pace, AutoruJ găsea că guvernele limbaj arhaIc, face accesibil pa- o romtocL Adaptati. ea trăe,te 
Il'i in spatele tuturor 'ganiteJor. întrunită pe baza principiului maghiare postbelice nu iac alta bUculul an lujet natlooal aogu· rntre Secul,le acllmatl&eau ca e~ 
I,cuesc de·alungul granitelor tria· wilsonian al liberei auto·defer- prin statuile ce le ridică, decât resc, altfel destal de perImat, ar vrea ,1 le mărite cu an Se
)n'ce - continua pamfletul a· minări a popoarelor, s'a refuzat propagandă confesională, şi anu- care u,or ar putea sA fie dat al- cui, dar 0'l.e prImitA, apre ~_ 
sta - «peste un milion şi ju- cererea Ungariei de a se face me protestantă, in dauna cato- tArif, Astft'1 tinta cirtll eah uşor pirlrea el. 
ltate de unguri, in continuitate plebiscit (pentru Appony şi pen- lici1or. Astfel e cazul cu statuia de Intelel. O cUDoaşte 'nsălon, clobanot 
IOgrafică şi Jntr'un trunchi Ung- tru Ungaria sa adunările dela Jui Kossuth, a' fostului ministru • Regele vizionar· al vrădlcU oilor badll ArOD, tatii el adoptlv~ 
Uic cu ungurii din Ungaria-, Alba-Iulia, Mediaş, Neoplanta şi Nagyafâdy Szabo, a conteIui Makhy este regele Bela IV. care ,1 el o fndrigeşte. Dapă moartea 
Le bagă apoi tn cap congre- Turoţ·Sâmărtin n'au fost plebis· Tlsza. S • stApinit fa anU 1235-1270. lui Aron, radeollle o ICot pe Ag-
ftUor că in total au fost rupti cit!) şi că «tratatul dela Trianon Dat in judecată' pentru l€se- El f,1 petrece tinereţa la Ardeal, olta din casă, ea desperată vrea 
la Ungaria trei milioane şi ju· e şi 'n această privintâ mal rău, nafiune, Nyisztor a fost achitat, ca Intr'an exil, dat de tatAl liu sl-,I faci If'rŞltul, lntr'o pt'şterl 
Hate de unguri (cu alt prilej mai sălbatic şi mai neuman decât trecându-se'n sentintă cnvinteJe Audrel 11., cu care ajuDsese 10 ea pacloasl, da.r Ioa e ta urala 
m arăta cum variază din ano- tratatul de pace dela Versailles că natia maghiară: nu poate fi conflict dio cauza cAsAtorieI. Ast- el, e m4ntue ,. o ferIceşte lu
lP in anotimp şi dela gazetă sau decât cel deja St. Germain·. socotită identică cu contele Ştefan fel el a fndrAglt Ardealu'. a a- Aoda-o de lotle. 
gazetă cifra acestor unguri). Mai spune manifestul negu· J Tisza. C • juna tn contact cu c.umaotl, pe (ConHDuDre ta pa,. ~ 

tupta pentru maghiarizarea 
bisericii orI. din Ungaria 
- Istoricul episcopiei ftvorlate a Senteşului -

Rezumatu' foile/onului din "Jlm4. 
k'ecut:) 

:'a arătat intâia fază a acţiunii ce 
luce În Ungaria hortis!! prin unelte 
Itate, certate şi cu legile lumeşti, 

ru maghiarizarea bisericii orto. 
t: S'au proclamat autonome, sco. 
u·se de sub puterea vlădiciei sâr
I de Buda, o seamă de parohii 

t 
mai multe de origine macedo. 
lnă; apoi preotul Ştefan Nemeth 

'Sente" trecut dela romano
ici la ortodocşi ca să poată •• 
legături ou o evreică, a foat pua 
n!runeascl pe preoţII .omancl-

Într'un linod, şi să ae aleagă 
că; iar pentru orke eventuali. 
neplăcută, ministrul de cldte a 
rat deoorul lumiI din statele 
e, că nu recunoaşte - holărÎrea 
uJui) o 

Tratativele guver. 
nului maghiar ou 
patriarhul din Con
stanpinopol 

La 6 Mal ert., tn oumArul 102 
al lui "Pesti HlrIap·, a apărat 
ca armare la toate acestea un 
prim-articol al d-Iai Herceg Fe
renc. preşedlotele LIgII Ăotfre

vizloolste, InUtaIat "Unguri gre
co-orlentaW' • 

ie 'ocepe acest articol al ,v.
bu]ul renegat dela Vâr,et aşa: 

• Nu-I multi fa ţară (Iceştl un
gari greco.orieotall, '- o. o.), ta 
total sunt vreo 70 de mit. Da-I 
uugurl! III statele vecine le ex
tlrpează a,a de firi milA tot ce-I 
uogurelc, deci dacă DU de alta, 
cel puţin pentru ast. trebue d 

"\ 

cultivAm ,1 cea mat micA vleltă 
maghiară ce Inmuguft'şte şi 

'ntăre,te poporal nOltru". 
Urmează deci o justificare a 

"emanclpărll c aceltor foarte
unguri, ,1 apoi chestia dela Seo
te,. .La Sente, aa tinut an sl
ood ,1 ,I-au alei un episcop 10 
persoaoa unui preot a cărui pre
gAtire canonică a reCDooscut-o 
(1 - n. n.) patriarhul de Con
stantinopol. Guvernul maghiar a 
constafat iasă că slDodul electlv 
s'a Intrunit prlo cAlcarea condi
ţiilor legile, ,1 a declarat ale
gerea nulă. Guvernal a avat 
dreptate cAod s'a PUI pe pune-
tul de vedere, ci fn anarhia ce 
s'a Intronat la dreptul public şi 
bisericesc ta bazinul DunArII, 
Uogarla trebue Iă .tea neclintit 
de partel ordinei juridice- (ald). 

S'ar pArea dapă aceasta, cA 

guveroul mlghlar a f08t mereu 
consecvent ca declaratia cItati a 
mlolstrulal de culte Homao. Dar 
dapăce mal Istor[se,te .eman
clparea" ortodocşilor dela Se-

ghedlD, Herceg Fereoc apune In 
final: 

.. Guvernal stadlază de ani de 
zile chestiunea (cbestlunea b Ise· 
ricii ortodoxe • mlahlare- -
n. n.), ,1 după cum se zvoneşte 
a şi tratlt ca patriarhal dia 
Stlmbul, care ar fi foarte bu
curos sA se iofllnteze to Unga
ria o biserici ortodoxă sub 
jarlsdlctla sa, dar tratativele inci 
OU-I terminate. 

• NI se pare - Incheie preş.e
dintele LIgII Revizioniste - el 
e supremul timp si le araojeze 
această chestie. E nu Dumal o 
chestiune de prestigiu pentru 
guvernu) magbi ar, ci o cbestlune 
de onoare pentru toati ung 11-

rlmea·. 

Reounoa,tere. lui 
Memeth d. oitrl 
patriarhul din A ... 
tiohi. 

La 13 la~le crt. ziarul .Ma
gyars3g· a publlcat dia Ierusa
lim, datată dela 31 Mal, o scrl-

soare a unuIa Rudolf Gabriel 
care I ficat seozatle $1 a Iscat 
protestele ce.. dUI Ia caterl· 
Iirea paeudo--eplscQpulal fi la 
dt'ZIVUlrea lai de citrl gaverntH 
magblar. 

Scrisoarea are o Introducere 
redactloaall la care se spune, 
el .ta Ungaria ciuntitA işl 

pot avea biserica lor cu limba 
materol fi .Arbll, ,1 romanII, ba ,1 grecU cari sent total maghla
rlull, şi Dumal credincioşII ma
ghiari DU-fi pot Intrebuinta tn 
blserJcI limba lor, de,l limba 
materni a ortodocşilor din Un
garia cluotltă e 'a cea mal mare 
parte mlgblari·~ . 

Apoi: 
.Aşa fUm, el plnl acum ,"a 

ciutat arlDJarea situatiei blserf
cit ortodoxe magblare ca .juto .. 
rai patrlllbalui din ConstantlnD
pol (a,a cum ,pulele deci 
Hereeg Ferene, - l'. tr.), dar 
dupa ,Urea dela Ierusalim. a 
reu,lt aranjarea el prin patrtal hul 
din Antiohia. Din punct de ve-
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Două romane Lafifundiarii Ungariei istorice . ungureşti 
.' ~ - . . 

(Continuare din pog. V·a) 

Makkay DU "rea sA IDgnoreze 
cronica lui Anollymus, notarial, 
tocmai al regelal Hela, ci nl-I pre
zintă In persoanA. cu preotal Q

nul curtean de frante, alul To
moi, care fi aduce fn Ardeal ,1-] 
face cancelarul tânărulal rege 
Bela. PArintele Petre, - era preot 
cancelarul, - de mult se ocupa o 

cu copierea vechilor codlcl latl. 
neştr, şi stăpânu] său Tomof ur· 
măr~,te cu plăcutl atentiune In· 
detetnfclrea literară a dubovnl. 
cuiul său. 
Odată când veni dela Alba lu

Ha, ]a moşia sa din vălIe TJsel. 
il surprInse pe popa Petre ca 
condelele sale, ce şi le făcea sln-
gar dIn pene de gâscă. . 

"Se apropie de el, şi cu ochII 
ftlholb.ţl slovenl: Ges·ta Hunga
ro-ram ... (Faptele Ungurilor) 

- Ce Iă fie asta, pater? - zise 
Tomol, aplecându-se adânc spre 
scrisoare. 

Omul cel uriaş, se fncllnă din 
:-ap fi cam lncorcat răspunse: 

- Asta .. ? CUID si zic? acum 
nu mal copiez. 

- Dar ce faci? 
- Acum aş patea sA zic el 

scriu după capul meu •.• 
- Te-al apucat dar 'de lucru 

acela •. ? 
Preota! făcu din cap. 
- Deo volente •• m'am apucat 

MJam sfărâmat multă vreme. In 
sfârşit aşI fn sInea mea era de 
mult gata. Dar abia acam văd 
ce lacru mare e una ca asta. 

- Ce planum al părinte? 
- Vreau să s=rlu dintru ince-

patarl Historia Hung-aroram. 
- Imi place, vezi, vorba asta ... 

Peste sute de ani ni se vor 
pomeni numele impreunA, :zău aşa. 

Preotul clătlnă nedamerlt din 
cap. , 

Cum ne prezintA d. Koo. pe 
regele Ştefan, numit cel sfânt. el 
nu oi-se pare atcl decum &fant. 
Doar. că-l vedem preocupat de -

1'; 

STATISTICA CELOR CU MOSII DE PESTt - - = 
zidiri de blserlcf. şi de episcopi. 3000 DE IUG. CADASTRALE

x Incolo. tn faptele sale na prea _'r ft 
e sfAnt. ' 

la schimb pe Bela ti vedem Am publicat i'n numărul trecut al de peste 3000 de lugăre fac ler 3628, Desideriu Lichstein 33( 
preocupat de încre,Unarea alla- .. Gazelei Anfirevizioniste", după 2.958,171 iugiire. Em, Szavozd 3324, Fr. WeB 
tllor săI Cumanl. clrorTa lde trll- lista din .Ujsâg- dela 12 August Din aceste moşii de peste mann 3167. M. Ungreisz 31~ 
mite an episcop, pe tO or c. t d ~ d i I b d d.na Oersey 3003. . " 
care la rândal său tot Ja Indem- cr o~ repro usa e z aru u a· 3000 de iugare, sfatul are 294 093 

Pestan din cartea .. Beszelo sza· In epoca reformel lIOI nu] rrgelul. trimite el ua mlslo- l'uga-re, primaril'le urbane 338 558, 'oi! mok" fi slatislicianului Zentay L d J r r 
nar to Asia, să caute urmele stră- Dezso, o parle a Iatifundiarilor trei intreprinderi 45.939, trei Hab. tsta TrlPTO usă ue II uisd 
bunllor rămaşI acolo, al Unguri- după cartea lui Zentay t 1 
lor. sA le aducă cel putia veşti cu moşii de peste 3000 de iugăre sburgi 93851, biserica romano· 'ncheie cu două capitole: Ulai 

' ce·! are astăzi Ungaria hortistă. t J' W 846729 ti" (Ş'I .. 1 1 '1 dela el, dacă nu l-ar potea de- ca o lea , m~gna I .. - a ce ar cari au moştenit &1 " 

termIna să vIe şi el tntre Tisa Pentru acei dintre cititori că- nume 152 de inşi) 8U 1.599.190, au achizitionat dela 1925 mQ. '-' 
,1 Dunăre. rora nu li-a CHzut in mână nu' "20 de nemeşi au 99.514 iugăre, mai mari de 1000 de iugăf.rc 

Bela e prezentat ca om de mărul întâi al "Oazetei Antire- iar 16 burghezi 60.980 iugăre. f" altul td celor a căror 1lmî 
inalte concepţII. El ar "rea să vizoniste", vom da aici un seurt fU, era la 1925 mai micdt,ir 
reinvle traditiile răiboinice, ce le rezumat al relatărilor din numă· Am rămas la mijlocul listei 3000 de jugare, iar aSUvs' 
aveau Ungurii tu Asia. şi .cal- rul trecut. Înainte de.a continua celor 52 de magnati cu 15990190 este mai mare. o 

tura'" lor de acolo, ceeace ar pa-reproducerea interesantei liste. de iugăre, dintre cari printul Paul Pentru cititorii noştri este ~t 
tea face. ca - .Ardealul Iă fie Anume: Eszterhaz)' are 213.413 iugăre. interes numai această a doua Us ar 
un bastion Ireductibil fată cu 0- TI' fWt'l d' U prin luI 'Festetich 75.196, contele lat o : ~ 1 
rientul misterios. care ascunde eriforlu proprie a I or In n· L 1925 D ~. 
multe primejdII pentru Apulul garia e de 15.932.418 iugăre, Morit EszlerhâzJ 56.175, palati Il ~~ll 
creştln-" - fărl să se iojoseas- Moşiile de peste 1000 de iugăre nul Pallavidni 54.204, contele C-fe Cziraky 2780 478'ep 
că Ardealul de a Imita tn chip fac 3.778.567 lugăre. iar din a· Toma Eszferha'lY 47.b08. iar "Dessewffy b63 43~ 
,slugarnic APlllOl, ci să platreze cesle 3.778.567 Jugăre moşii1e ceilalti dela 45 de mii in jos. "Erdody 2904 616j l11 
ceeace are mal preţios: .insuşl- D,na Oeist 1858 300ter 
rea sa orientală stribunA. orlgl- Ceilalţi magnaţi cu moşii de peste L Jnkey 27~5 3029. r 
nalltatea sa-. lungreisz 2812 31~ 11 

"Ceeace e mare ,1 sfânt fn 3000 de iugăre C.te V. Karol)'i 653 37tbli 
creştlnllm. ar trebui primit fn aşa Kover Gustav 1019 337fuţi fel, ca să nu-I stee ca o haină Continuarea listei: Wenckheim 3619, succ. baronu. Min. de agric. 2665 54\4 
largă, ce atârnă Itrelnă. pe trop Baronul Radvanszky 4202, ba. lui Hat~anyi 3059 şi contele Cred. agrle. 2592 32.~~ 
ca şi când ar fi Domal pentru a F 4 6 f I AI d Wimpffen 3004 Pejachevich 2506 76(M1J ( 
81cunde golătatea ş! fntonerecul, ronesa iat 3 6, con e e a ar D.na Semsey 2143 412len 
ci cu creştinismul ar trebui d-ş! Zichy 3262, prinlesa Maria Eszter- C.'e ,sommsieh 2840 308~ci 
lumineze mintea şi să-şi proslă- hazy 3118, contele Sig. Bat, Latifundiile de pes- Savozd 2904 332' 
\leucă sufletul-. (pag. 184) thyany 3271, conlele Szapar)' te 3000 de iugăre Fr. Szechen, 2866 :S93r'.lt 

Fruntaşul ca~tean văzând, că 3744 baronesa Harkanyi 3539, ale nemeşilor Fr. Weitmann 2722 316:ţan 
regele se ingrljeşte de increşU- , ' .. _ _ Elisabela şi ŞI. Almassy 3627. C.te Wimpffen 2847 30Qjffie 
narea Cumanl10r şi trimite pe urmaşlI confelui Va1 .)1.)9. con- ViJhelm şi Coloman Feslelieh Lista aceasta este cât ,eşi 
călugărul IullaD, insotit de doi tele Domenic Szeehenyi 3754. 4090. Lad. Gorove 7001, Alarlar poate de elocventA. Se COlU 

călugări francezi, ia Mongolia. contele Edelsheim Oyulai 3265. Blaskovich 5458, G. Nagy 5990, staUl din ea câteva lucr~n 

; - N'aş crede •. Drept sA spun, 
'----

nlcJ n'aş vrea utla ca asta. 

spre a că ata vatra veche a Ma- baronul Kornfeld Mori13434, COlt- Importante: tÎC( 

ghiarllor, - găseşte că - .ce- tele Szirma)' 3774 contele Şle. O. Kund 5358, T. Huszar 5610. Intâi: Că 'n timp ce toal 
eace. face tânarul rege aici In Ar- f 1 - Z'lC 3203 confesa A. Hev.esl .3949.,- ,~,-- ~~~4-i-r11'TTT'tn"-tTitfI~~'elJroclt te~m 
deal. e minonat de bine ,1 cu an oan IC y , , 6299, Al. Nagy 4073, d.na Bar- melor, In Ungaria se InflNi 
rost, pentrucă acest tinut a fost Hadik 3391, baronesa Ragalyl czay 3451. 1. BaghJ 3767. E. resc Jafifundiarii. re 

, - Pentru ce Iă nu.,? 
- Să nu crezi, Măria Ta, că 

numai din smerenie. Dar până 
ce am ales eu din multele bas
me grăuntele cf·1 credeam ade
văral curat, am ajuns să cred. că 
numai Atotputernlcol poate ştI, 
care este curatul adevăr. N'aş 
vrea, Doamne, păzeşt" ca oame
nII sfătoşl să clevetească asupra 
mea .• ,1 să mi scoată om min
cinos. Mal bine. nlei să IlU ştie, 
cine a cerout cn multă osteneală 
de minte grAnntele de adevAr 
despre trecute!e vremi şi tâm
pIArl·. 

•• ; Aşa ni se iofăţlşeazi flgara 
celui ce ne-a rlmls prin 'crl~
rta sa: Anonymus, Belae regis 
notarial la pag. 230 alai "Tăl
tosklraly-. 

totdeauna in afarl de ctrcul a- 3757, cotele Ludovic Tisza 3618, Al doilea' el( aşa zis • 
Graefl 4180, L. Vessey 3919, • a . pa tenţlanel şi IngrlJ'lrel regilor on- urmaş'II' conlelui losig Degenfeld Credit agricol Infiin1at ".~' 

U G. şi Lad. KendelfJ 3798, suce. ' 'Ten guri, de aceea a rlmal fndărât 3672, baronii Gh. şi OavrHă p~ rbboi ca sl ajute lumi 1 
in tot ce priveşte organIzarea şi P 3251. tel Tib. Te. lui T. Reviczky 4845, Ernest şi nevoiaş~, care cump~ră P>.Of 
fncopcierea luI in carentul de ronay , con e Aladar Blaskovics 4604, Elena şi mAnturi sau locuri de ca,al 
viaţă aparţII diu Apus·. (P.211). leky 3338, confosa I. Tekky Emeric Baghy 3491, Nagy Ba. a sprijinit atAt de bine săr.rm. 

3528, confesa T. Nâdasdy 3540. 1001 l. 3566, Kover Gusta v (cel ci mea, incAt a pus mii . Acestea mi se par wednlce de 
insemnat din cele doul romane 
Istorice. lansate de scrIItorii UD
gari din România. 

Tot ce am dori tn legătară cu 
ele, este, ca şi scriitorII noştri 
să·şl indrepte atentiunea mal mult 
spre sujetele Istorice, corn l-am 
vizut mat ta armă pe d. Mihail 
Sadoveanu. care ne povesteşte în 
chip de romaa făptulrlle VieţII Jul 
Ştefan Vodl. cel Mare. 

Cluj, August, 1934 

suce. contelul T. Ntidasdy 3451. până la 1932 pe 32403 iug 1 
expluzat dela Qrade) 3375, d·na . . Il 

confesa Em. Karolyl 3298, ba. re ce şi le cumpăraseră ~din 
1 SemseJ 4123. vOiaşH. I . I 

ronul Baifz 3890, suec. conte ui Al treilea: Că 'n loc săI del 
Karolyl Victor 3386, contele 10. M0'lii burgheze dea plmânt t!ranilor, ti. I 

sit Telek, iun. 3407, contele Lad. Eug. Dreher 15.679, Samuel tripleazl latifundiile ceraţiu 
Szechenyi 3143. confesa D. Al. Mand, 12.019. Samuilă şi Desi. cari se pun In slujba ~Cd 
mas)' 3122, contele G. Raday de riu Lichsfein 4763, Leo Fried dentei. E cazul lui Gusl!meli 
3066. suce. o conte lui Crouy. 4715, copiii lui Carol Halmos K6ver, ceUiteanul maglt I 

dela Orade. care se pl'" n 
Chanel 3064. contele Somsich 4446. Iuliu Svab 4079, Carol şi tinde cetăţean romAn şi ţeepJ 
3089, contele viclor Karolyi 3711, Arfur Lederer 4052, suce. lui din anul trecut la Genfsn 

I dr. Nemes lanos 3704. confesa Satzger 3991, Ioan Svlib 3833, cu misiunea exclusivă să 'a. 
• 1 E. Szechenyi 3101. confesa A. Paul Strauss 3753, d·na Koh. lomnleze România. 

~~~~~~~~~''!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'''''''''!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!! __ ''!''''!'!''''_'!'!!!'!'!!'!!!_~!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!_!!'!!!!!!!!'''''''----_!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!_!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!---!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!''!!!!Tot 
D'I". Ilie Ddianu 

dere al dreptului bisericesc. a
ceasta e totuna-. 
Urmează scrisoarea lui Gabriel, 

care se 'ncepe aşa: . 

.PatrllThul de Antiohia a re
cunoscut zilele acestea biserica 
naţională ortodoxă maghiari" 
a luat-o splrltoallceşte sub su
prema sa autoritate; totodata 
a numit IHit.,.opolit, cu titlu de 
Eminenţă, pe Ştefan N~lDeth, in~ 
Uliul episcop ales al acestei bi
serici. care a Izbatlt să obtinA 
recunoaşterea (autorItătll) biseri
cII aale na numai peste credin
cioşII ungtlrl ortodocşt din UIl
garii, ci peste ortodocşI! unguri 
din toatl lumea. TotodatA a PUI 

tn vedere dlstlngerea aeflora 
dlatre Dotabllltăţlle laice ca me
rIte pentra biserică, pe cari 1-1 
va propane Dou1 mitropolit·. 

Se arati fa continuare, ci 
.noul mltropoltt" a oflclat ca 
acest prilej intala slujbă in lim
ba maghiar! 1. mormântul din 
Ierusalim al Mlatultorulul, ,1 cA 
- .dup'a noastrl cunoştinţi-

(adică a corespondentului) -
patriarhul din Ierusalim a dA
ruit lui Nemeth o parte din 
crucea lai Crlstol, mitropolitul 
rusesc resldent la Ierusalim l-a 
dat o cruce, cel al copttlor. care 
reprezintA pe patriarbul din An
tiohia, l-a dlralt pământ pe care 
l'a odIhnit MIntuitorul, Iar pa
trlarbal Ale:randrol, mltropoHtul 
copt şi patria rhul armenilor I-aa 
dăruit câte·o fotografle auto
grafă. 

De tqcheiere. corespondentul 
i,1 exprimi Increderea. cA .după 
marele evealmeat. guvernul ma~ 
ghlar DU va putea face alei el 
ahce"a decât II ta sub legala 
sa protectie biserica national! 
maghiari ortodoxa, ,laă-1 aran
jeze legal sltuatla-_ 

Inoep prDtestele 
Ştirea ziarului bodape&t~u a 

fost aflati repede la Arad. şi a 
prlclnalt alct o mare Igltaţle, 
care a dus la protestele din te
legramele dtrA M. S. Regele, 

cătră primal-mlnlstrQ şi cătră 

d. ministru de externe N. Titu· 
lescu, ale spontanei adunArI antr· 
revizioniste d~la 1 Iulie. Z!arele 
maghiare dia Arad n'au bine
voit ,ă la nldo caDoştlntă 

despre aceastA protestare, fIInd 
ci lor le era de-ajuns, ca mal 
putin frumoasă. o alta, despre 
care vestlserl inainte de 1 Ia
lIe: o scrisoare prin care "epis
copul-mitropolit" N~meth era a. 
menilltat dela Arad, ci ise va 
trimite, ca lui M1klosy din 00-
brlţfn, o bombă, Ştirea despre a
menloţarea aceasta era atribuită 
ziarului badapestan "Ffiggetlen
seg". N'am putat controla, dacA 
ziarul badllpestan a comis sao 
ba o asemenea Inepţie, sau e 
invenţia presei ungureştl din 
Arad. 

Protestal del. Se
ghedin 

Intre timp au Inceput protestele 
,1 'o UDgarla. 

La 'nceput aa replicat drbU 

din Seghedln, unde exista de 
mal demult o mare tensIune din 
pricina fractiunII ortodoxe ma
ghlarlzate, care se declarase a· 
nul trecut pentru .emanclparea'" 
de sub autoritatea episcopului 
Zubkovlcs. 

Incercarea de maghlarlzare a 
bisericii ortodoxe din Seghedln 
s'a făcut de eltră oficialitate 
făţil, ,1 1 s'a dat trecerii la .eman
cllpatl" a maghlaronllor UD fast 
simbolic. "Magyarsag" din 30. 
XII. 1933 aratA. ci iotâlu] ser
vicia divin In limba maghiară a 
foat oflclat de preotul Mihai 
Dakits ia sala de gimnastică 
dela Roku8, transformati oca
zional in biserică. .A fost o 
slujbă Istorici", - spune gazeta 
budapestan!. Herceg Perene. In 
cltatal său articol din "Pesti 
Hlrlap· dela 6 Mai crt.. arată 
de altă parte, cA .. emanclpatU" 
n'au făcut nicio Incercare -
"or fi ştiut el de ce! - ca si 
capete biserica dela fractlunea 
rămasl credlncfoasA ierarhIei 
sarbeştl, ,1 ci prImăria a dat 

Do!1 parohII o ca si parob!tnOri 
fără chirie, dar "an membru .'\nân 
ghlu- al consiliului cornut t' 
unul flră IndoialA dement, imn 
protestat şi a făcut recurs-o nen 

Protestul acesta a avut It viii 
o urmare la o săptămână dtestit 
ştirea dela leruaahm a 101 .~ilorJ 
gyaflag", de sigur ca UD P)liUc 
test indirect in contra tnc:erc~. b . 
de-a·1 Impane pe Nemetb "ef ru 
cop· sau "mitropolit" '::redID' 
şllor ortodocşi. Spune aD~Agi 
.MagyarsaJl" din 24. VI •. crl.!iarj 
parohul sârbllor "neemanclp!zu . 
din Seghedln. Ştefan GyurH~ ~ 
vlcs, a Inaintat comitetului ICI aJ 
Jar al Seghedlnalul o adr~"'b 
prin care cere să fie exclui ('" 
comltetal şCOlar şi oprit să Clo 
hlzeze "pretlnsul preot- al !!!De ~ 
zIsei parohII ortodoxe maghl~tan 
Doroszlay MihalY. Remarcâad d. 
ghUemele calificativele aces.tru 
date de Oyurgyevics preot\ 
nngurizaţllor. .Magyar&ăg·o.u~ 
daugă, că preotul sArbesc VIZlt 

referit In cererea la (care a jZe.ta, 
fireşte respinsi) .Ia Da ,tia ~ 
hotArire a sinodului eparhlaFl t 1 
Budel-. Ceea ce Jnseamni,:u a 
Doroazlay a fost caterlsft. IUR~ 

, 
I (Urmee.d) 
\ 

i 
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Intâl11.plarile săpţămânii 
. . . 

~ Pagina aceasfa e consacratA faptelor inferne şi 
derne de peste săptămânii, Indeosebi pentru acei 
ititori cari nu urmăresc dela zi la zi presa cotidianli. 

i3( E de sine Inteles că in coloanele unei gazete 
Vea aceasta nu se va face polticii. 
i1L ..,. W\ .MtiJa, ''n' Ai • ee' ".a , #ITI'" • 

••• 

Vieaţa politică 

Prelungile frământări din par
tidul nationaJ.tărănesc s'au sfâr· 
şit săptămâna aceasta cu împă

carea d-Ior Iuliu Maniu şi AI. I 

Concursurile· de frumusete , 
ale d-Iui de' liJClleffe 
- "miss Hongrie, •.. de (Iuj" -

Săptărnâna externă 
Vaida-Voevod. .. ;, 1, 

... Ni s'a arătat de dUră un citi- străinele cari sunt acolo, alegân' 
du· se .miss Ungaria" o studentă, 
miss Siberia o siberiandi rdu
giată, miss Italia o ifaliancft ca
rei de zece ani]a Paris, miss 
România o d·şoară Helene Rona, 
care, i acolo de şapte ani şi are 
faima că-i foarte bogată (pare şi 
foarle . frumoasă, in schimb mai 
mult unguroaică decât româncă, 
judecând.o după nume. n. n.). 
Ne mal spune autoarea că ale
gerea nu s'a mai bucurat de in .. 
teresul obşfes~ din . anii trecull. 
Şi că alegerea missel Ungaria e 
o ispravă personală a d·lui de 
WaJeffe, care nu s'a pufut Con· 
soia să renunte la faima ce au 
dal.o concursurilor sale din tre
cut "domnişoarele Ungaria·. 

\(\ 
;. Lumea diplomatica a fost în 

11l:.are fierbere toată săptămâna. 
l Se pun bazele unei intelegeri 

* 
Astăzi se deschide la Belgrad 

conferinla InlernatIonală o co
mertului. Se va discuta: recon· 
struirea economică a Europei, 
sporirea puterii de cumpărare 8 

popoarelor agricole, eranjamen. 
tele internationule de cale ferală, 
ş a. 

D. Mareşal Averescu, Întors acum lor un număr al marei reviste 
trei zile din străinătate, are as" franceze "L'I1ustration'", cel din 
tăzi O intrunire publică la Sibiu. 25 August crt., cu pozele mlsse-

• lor cari concurează la titlul de 
IQ' • d" . epIc să cupnn a cea mal mare 
plIarte a Europei şi să garanteze 
ltările create prin tratatele de pace 
tdostul prim~ministru mag h iar 
iethlen a numit~o: o nouă Alianţă 

: lântă), - şi, fireşte, statele cari nu 
IS ~ - 1 d : pot Impaca cu tratate e e pa~ 
f U ~lgaria, , Germ~l1i.a (despre 
-ulgana nu s aude mmlc) se zbat 
S',<:putindoase să~i pună piedeci. 

6~ngaria, Îndeosebi, e ne mai po~ 
1 1 d' "o~enit de a armată, 10 cauz,a ca 
~ noua Alianţă Sfintă va mtra 
14 Italia, care pin'.lcum făcea o 
Iblitic..:i declarat revizionistâ (cel 
~uţin la adresa Ungariei şi~a (Iugo~ 
~~a~ Pregătirile ce se. fac penI 
~~ drumul la Roma al dlor Barthou 
~neş şi (probabil) Titulescu, au 
:hcinuit deci despcrata ieşire a 
Il d :flIltelui Bethlen, espre care re~ 

:~ţam in pagina a 8-a a ziarului. 
IPJ.cnintarea dlui Bethlen şi~a 
ieşit Însă ţinta. Franţa şi Austria 
IIU răspuns energic, iar ziarul ita
~n "Lavoro" a replicat cu un 
pcol În care spune că revizio~ 
~mul m~! .• sst(' "i!.:0l?ortun~. 
uNadcjdile urlgureşti se'ndreaptâ 
re Germania, care a refuzat săp~ 
;'pâna aceasta sa adere la pactul 
fental propus de Franţa, şi spre 
~loni.a, care se pare că intră tot 
I 

,ai mult În sfera de influenţă 
:rmană, 

• 
In ce p,ive~te pe Polonia, atl-
dlnea ei faţd de marile puteri 
devenit şi mai ciudatd dt alaltd
ri, când a venit In fata Ligii 
al/unilor cu ameninţarea, cd 
led nu se extinde controlul tla
mentului minorJtdlJlor şlla sta· 
e mari, ea va re/uza să mai 
ceple arbitrajul Lieil in vreo 
~stiune a minoritdlilor din Po-
lia. 

• 

•• 
Se anunţă apropiafa sem· 

nare a pactului stafeloT baltice. 
• 

- In Statele-Unite ale Amerf· 
cii e continuat toată săptămâna 

D. O.:t. Goga pregăteşte pen
tru viitorul apropiat o întrunire 
la Cluj. Sunt zvonuri că şeful 
partidului national-agrar ar în
cerca o concentrare a partidelor 
de dreapta • 

• 
Consiliul de miniştri a hotărît 

să prelungească starea de asediu • 
care urma să expire mâine. 

greva muncitorilor, pe-alocuri I .... '... , , P ..,1 a .2;lIte 

Cll incăierări sângeroase. La r 

Rhode· Island au fost câliva Oizite canonice 
morti şi câteva sute. de rănit i• ~ D ... " fW t I . "1 ă ti . upa Vlzlta ce a acu -o a 
In unele oraşe parhcfpa a grev :. F'b' să i tA . pe M S 

., ~ I lŞ, ca n ampme ., 
câte 250- 300-400 de mII de ~ Regele, P. S. Sa Episcopul Gri-
muncitori. ~ gorie al Aradului 8 vizitat zilele 
, Tofatunci vie ata publică a Sla- i trecute pe credincioşii din co
felor U. nlle e foarte frămânlată I muna Remetea,Mare, unde a 
d · . . i t'i sfintii monumentul eronor satului 

10 pncma unor mar corup I ce . h' t '1 d'd t de 
•• • w. y w ŞI a Jro om un can I IJ 

eu IeşIt ra IVeala 'In legatura .~~ preot, apoi a vizitat pe credin-
afacerile unor fabrici de mumlu. cioşjj din Timişoara, slujind O 

Se anuntii că preşedintele Roo· liturghie solemnă şi sfinUnd stea. 
sevelt va încerca statificarea gul societăI:i de cântări "Spe. 
fabricatiei de munitii şi de arme. ranla". 
.... nn •• __ .I._$~.~ .. y_ţ"",_ţ_e_p,,~.~-~,_ ... __ r_,,_._ .. ~.~-_v.n,, __ ,_. __ p •••• a~%~_ 

Şedinta consiliului permanent al 
Micii, Intelegeri 

La Geneva s'a Întrunit săptă- I A constatat că discursul d-Iui 
mâna aceasta consiliul Micii In- I Beck a provocat in toate cereu
telegeri, sub preşidenlia d·lui mi· rile dela Geneva numeroase 
nistru N. Titulescu, şi s'a ocU· comentarii şi nu tocmai favora
pat de chestiunile cari sunt 8- bile Poloniei, 
cum la ordinea zilei: Întrarea 
Rusiei sovietice in Liga Natiunilor, 
generolizarea apărărd minori!ăti· 
lor (pusă in discutia Societătil 
Natiunilor de ministrul de ex
terne al Poloniei), şi asigurarea 
independentei Auslriei. 

Consiliul s'a pronuntat împo
triva propunerii Poloniei pentru 
generalizarea apărării minorilă· 

Consiliul Micii Intelegeri a 
constatat din nou, că tratatul mi
norită1ilor a fost impus numai 
câtorva state, Iar altora nu. 

Consiliul a mai' subliniat, că 

cele trei state şi.au respectat cu 
loialitate obligaliunile referitoare 
la minoritati, frxate de trafatele 
de pace tilor. ... $ ' ••• Me. tA dl.a b41lPt' ~ .... e" •• 

rot in legătură cu chesfiunea 
rtoritară s'a mai produs săp. 1 N FOR MAŢ 1 UNI 
:tâna aceasta ceva la Liga I .. . .. . 
liunilor: s'a h IW " ••. 1 . Rugăm pe cel C8 au primit, Camera de agrICultură dm Jud. 

o an, a pro I G t A t· . - . tă" ., A d f t .. tă • t" . terea delegatiei t· " aze a n IreVIZIOniS ŞI ra a os VIZIta sap amana 
ungureş J. ca d 'b ă . t . t d d .. D S . 

viilor plângerile fi i DreSe 8 o a oneze, 8 -ŞI rl- aceas a e ·nu • escloreanu, 
~stiunea trafame tC~. vor, I ~ mită abonamentul pe adresa preşed. Uniunii Camerelor de 

n u Ul m nOfl d" t ţ" . l' A . It ă . d C D'1 lor să se trea ă 1 . I a mlRlS ra 181 zlaru UI. gncu ur, ŞI r. • I escu, 
, c corn sle D bl' f' t· tiI U' .. liUce 8 Ligii pe t al eoarece pU lCa t la aceas a anspec or genera a munll. 

Ibnică rezolva:e. n ru o m apare cu mari greutăţi, nu Oaspetii au rămas foarte satisfă-
• putem să trimitem numerele cuti de realizările ce 1e-au văzut. 

(\genţla telegraficd ma- viitoare decât abonatilor. • 
rard a desminţit ştirile ce Până când va ajunge să "Băncile Bănăţene Unite" 

aibă un tiraj mai mare, care au oferit deponentilor o co· 
u zvonit despre amdna- să-i permită răspândirea prin tă de 40°/0, plătibilă In de
, apropiatei vizite a d·lui chioşcarj fără deficitul de curs de 7 ani, 1n 14 'rate de 
mbiJs la Varşovia. astăzi de 70 -80 de bani la câte şase lunt. 

* exemplar, • Gazeta Antirevizio- Mare majoritate a depo-
)e altă parte un ziar buda~ nistă" se va vinde la chioşcuri nentllor a semnat declaraţia 
:an a adus dela Paris ştirea numai lntr'un număr mic de de aranjament rn acest sens. 
d, N. Titulescu, ministrul' exemplare, partea cea mai • 
tu de externe, va merge în mar8 a tirajului trimiţându·se La Beba-Veche, pe graniţa 
ma jumătate a lunii Noembrie abonatilor. bAnAţean!, aa Joc astAzi mari 
'izită oficială la Budapesta. . * serMrl rn amintirea noul decenla 
eta budapestana trăgea nădej~ Abonamentul: pe un an dec'nd ,'a aJfplt comuna la pa. 
:ă 'n afară de chestiunea Au~ 160 1 ă 
i şi a Habsburgilor,. se va de / .. el, pe o jum tale trla-mam!. Se va sfinti cu-acest 
lta cu acest prilej şi O nouă de an 90 de lei_ Pentru auto.. prilej steagal societăţII corale 
:are a tratamentului ungurilor rJldţi. institulluni, lntreprln- .Andrel Mureşeanu·, niş fiind d. 
România. deri 600 de lei. . prefect dr. Nlstor. 

miss Europa :1934. In capul pa
ginei e poza "domnişoarel Un
garia". cu legenda: "Miss· Hon
grie, Renee Gosztonyi, de Cluj". 
Adecă: .domnişoara Ungaria. 
Renee Goszlonyi dela Ciur 
Toale celelalte "misse'" sunt date 
numai cu numele Jor şi al tfirll 
pe care vor s'o reprezinte. Sin
gură cu d-şolua Oosztonyi s·a 
făcui exceptie - o exceplle· cu 
tâlc, de vreme ce a fost pusă 

tocmai in capul paginei. 
Ne.a mirat şi purtarea marei 

reviste franceze. şi faptul În sine 
că s'a făcut o alegere a .dom. 
nişoarei Ungaria 1&. Pentrucă deşi 

urmarim foarte deaproape tot ce 
Se? întâmplă în fara regentului 
Horthy, n'am aflat despre. niciun 
concurs de frumusele făcut 
acolo anul acesta, in schimb 
ştiam inca dela începutuJ . anului, 
că faimosul editor el reyistei 
budapestane .Szinhazi Elet". d. 
Ince, s'a supărat foc din nU ştiu 

ce motive personale, pe, toată 
chestia eia a .misselor-, şi a 
anuntat ci nu mal flJce niciun fel 
concursuri de frumusete. 

Nedumerirea ni·a curmal·o no. 
din 2-8 Sept. crl.. al revistei 
"Szinhazl Elef". O doamnă sau 
d.şoara unguroaică trecută pela 
Paris. Guthy Boske. publicii in 
paginile d-lui lnce un articol 
despre concursul din luna trecută 
al d·lui Maurice de Waleffe, ară
lându-ne că s'a făcut la Paris 
un concurs de frumusete dintre 
• lI sa .... A eu .a, • • 

Desigur ca nu.1 putem împie
deca pe d. de Walefle să. şi 
continue concursurile (va face·o 
asta desinleresul publicului), dar 
putem cere unei reviste de serj
ozitatea lui "Ilustration- să nu se 
facă unealtă propagandei revizio
niste. Nu de alta. dar ii şade rău 
să se poată spune despre ea că 
nu cunoaşle geografia posl.belică 
8. Europei. 

Trebue de eIUeI să arătăm, 
că nu e pentru 'ntâia oară că se 
'ncearcă pe asemenea cale "re
vizuirea·. D. Jnce dela Budapesta 
a incercat acelaşi lucru in anii 
trecuti, când e pulut fi tolerat să 
aranjeze cu concursul ziarelor 
maghiare din Ardeal alegeri de 
"mlsse" locale, pentru e le duce 
la Budapesta, ca să participe la 
concursul pentru "miss Ungaria", 
- adecă pentru Ungaria reinte· 
grată. 

Daci! nici d. fnce nu mai ftlce 
astăzi ase~nea revizionism, nU 
poate decâr să ne mire, că-I pol 
continua n~te francezi, d. de 
Waleffe şi tocmai "llIusfration". 
, .. tA $ \ee $0" Q -$ • 

U~6 Hntire~ilionistă din .1!le~~~ inlÎere~Iă ~rouotHrilg 
. uneltelor ~in 8i~or alB ir~~~Htei 

Comitetul Ligii Ant:1revizioniste şi fruntaşii români din Tileagd, 
din plasa bihoreană·. Tileagds'a iar dansul elogiat, proprietarul Te
'ntrunit in zilele de 31 August legdi a spus d~lui prim~pretor Gh. 
şi 4 şi 7 Sept. crt., ca să ia 'n Ştefanică că, daca va fi arestat la 
cercetare provocarile comise de primarie preotul reformat, el va 
agenţii din acea plasii ai iredentei bate clopotu 'ntr'o parte, adunind 
ungureşti. Întreg poporul şi va devasta pri" 

Comunicatul dat despre cele a- măria. De fapt, in faţa primariei 
ratate 'n aceste şedinţe denunţă şi sub poarta de! intrare se adu
următoarele: naseră, cu aceasta oCllzie, peste 

1. In ziua de Duminecă, 10 lu- 200 de femei şi oameni strigănd 
şi vocjferâ-nd, ceeace s'a vazut că 

nie a. c" când la Tileagd s'a ţinut este o 'ncercare de rebeliune pusă 
mareaţa adunare de protest a ro- dinainte la calc de susnumiţii, 
minilor din plasa Tileagd, contra 5. Dr. Iosif Grunbaum, medi~ 
revizuirii hotarelor, la şcoala ro~ 
man~catolica s'a arborat tricolorul cuI casei cercuale, a spus prima~ 

rului din Tileagd, Ilie Florian, 
unguresc, care de fapt a fost con~ vorbe urîte la adresa romănilor 
fiscat de forurile 'n drept. şi a 'njurat milioanele de români 

2, In aceeaşi zi s'au pus plantoane cari au făcut . România~Mare. 
de iredenta maghiară 'n toate stră~ Comunicatul Ligii Antjrevizi~ 
zile şi colţurile Tileagdului, cu niste din Tileagd se 'ncheie cerând 
misiuneC!_ de a 'nsemna pe toţi sancţiuni imediate în contra preo~ 
ungurii ce vor lua parte la adu~ tului reformat Şaş Kalman, a me~ 
narea antirevizionistă. '.' ., dicului Casei cercuale Iosif Grun-

3. Preotul reformat S;,lŞ Kalman, baum şi a proprietarului Telegdi, 
in ziua recrutării, a· ieşit 'naintea darea afară a medicului Griim~ 
recruţilor. unguri' spunându~Je: baum din slujba ce o deţine la 
"Nu cântaţi, daţi tricolorul jds şi Casa cercuala, mutarea preotului 
puneţi~vă doliul, debarece pentru reformat şi transferarea imediată 
naţia maghiară acest eveniment a tuturor funcţionarilor unguri 
înseamnă doliu. " din Tileagd, de oarece s'a dovedit 

4. Cu ocazia citarii la primărie. că n'au luat apărarea autoritaţii 
a preotului reformat Şaş Kalman; I publice după cum aveau datoria 
cu scopul de a răspunde la un ca funcţionari fideli ai statului 
articol din "Brasoi Lapok", in care român, care le asigură o bună 
eraU colomniaţi notarul, primarul existenţa. 
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8 <lateta AntfrevfzJonlstA DumlnecA 16 Sept. 1934~1 -T ragicomicul eveniment al sapfămânii: 
2 S!!S&S . Iredenfismul , 

Se clatină prietenia italo-maghiară 
i 

în şcolile din Ungar;1 
, 

Ardtam ln numa"ll trecut al I Aceeaşi Asocia/It Q mal ţ~ 
.Gazetei Antirevlzioniate·, ea ia I o şedintd In chutlunea Instlj 
inlrodus as/d larod In toate şco- Ilei revizIoniste In primdvara 
lile din Ungaria o ord rtvizionls/d nulul trecut, şi a ctrut: rtvq 
pe saptdmând, Iar in pagina a nismul sd Jie axa lnVdţdmlin~~' 
treia a numdrulul noslru de (aţd ma8hial, fi sa t se consacre 
ardtdm acţiunea ce se duce in orar ctl plllin o ord pe Sd~ 
şCOlile Unearlei pentru m(Jgh~a- mând (CJ. "Pesti Hlrlap-, 2 
rizarea numelor ce nu aduc a 1933 - Dorinta, dupa cu,,-

Intrarea Rusiei sovietIce 
In Liga Na1lunilor.lntAmplată 
pentruca si se 'ntăreascl ,1 
mal mult pozitia ce· o are 
Franta In concertul Interna
tiona1, şl·apoi pregltirile ce 
se fac pentru o In'elegere 
Italo·francezl, menitl la fel 
ca alianta franco-ruseasci 
sl consolldeze situalla eurO" 
peană creati prin tratatele 
de pace~ au dat o lovituri 
decisivi revizioniştilor ,i mai 
cu seaml celor dela Buda· 
pesta. 

SlptlmAna IntAia a lunii 
acesteia s'a Incheiat cu acest 
succes enorm al dlul Bar
thou. al diui Titulescu ,. al 
dlui Bene,. ,1 In chip firesc 
cu un tipll strident ,i de· 
opotrlvA tragicomic al revi
zionismului infrAnt, letit In. 
tâmplător prin gura conte
lul Bethlen. fostul prim-mi
nistru al Ungariei. 

InregJstrlnd deci cu toatl. 
bucuria noua jzbândă a ce .. 
lor cari, In frunte cu ne'n. 
trecutul nostru ministru de 
externe N, Titulescu, se stră-
duesc sl consolideze drep
tatea ce s'a 'nfiptuit prin 
tratatele de pace9 trebue sA 
dlm toatA atentia tipătulul 
dela Budapesta, cu atAt mal 
ales ci glasul acesta dispe
rat ne anunti ceva ce ne vj~ 
J;eul. direct: Ungaria ne ves
te,te prin glasul fostului siu 
pre,edin,e de consiliu9 ci 
fiind acum Impinse departe 
şansele revlzlonismuluJ •. ea 
se va apuca sl bati şi mal 
tare decât pAn'acl In slngu .. 
rul cal de bltaie ce i·a mal rl
mas: In chestiunea tratamen. 
tului ungurilor din statele 
succesoare. 

Si lulm amintel 

Un articol senza1ional al contelui Bethlen 

IeHia ;tDI0-"'D~";D,.6, ci I ti 

folosit şi Italiei, şI/ne4 !olJ,.te 
","/1, In .e""m4rau c .... ,.. 
diPlomatice! ' 

RAspun_ul dras. 
tic al aust .. ieci-
10 .. 

uneuriştl. ştie, lI~a Jost implinita prin I 
Precum se vede din cele de In locul acesta vom da alte câ~ dlnul de asta Iarna al mint. 

mal sus~ contele Befhlen nu se tella spicuiri, privitoare la acllu- lui de inslrucţle Homan). 
mulfumeşte să averllzeze numai nea iredentista din ,colt: I 
in numele Ungariei, ci pune În Rispunsuri lui aenl 
vedere şi-o colaborare austriacă Expozitii ,i alte .... Precum s'a vazut şi din Iri 
la şantajul maghiar, anuntând nlfe.tXr.- •• ... dent· t ~ .S. revizionlsteI model dela Ozd,' 
adecă d Austria de. asemenea • La Mllcolţ s' a dtschis anul tald In numarul nostru t,. 
V8 trece de r partea Germaniei. 
(Şiret nevoie mare. contele Beth- acesta, cu prllejulsdptamdnil minclunlk dtn gazete sunt, 
len inversează: spunând că Aus- Sfântului Ştefan, o ,xpozlţie şco- date in Ungaria fara nici o 
'ria va ti cea care V8 şantoje, Iara .• Pesti Hlrlap- din 9 VIIJ şlne p{Jnd şI 'n şcollie prina ~ 
cea care se va aUa intâi cu Ger. relfva dintre lucrurile expuse o Se chlamd, ci·cd. aceasta. mst(~ti 
manie, Iar Ungaria se n ataşa simbol/zare iredenttstd din lut a tie revlzlonistd practica :ă~ 
constrânsă de, atitudinea AustrieH) hotarului tT/anonlc, peste care 13t In legdturd cu aceasta u pi 

Riispunsul ~ustriei n'a intâr. dau mâna un ungur de dincoace vint sd aminllm Ctea ce se ~8.: 
ziat. S'a doi prin ziarul .Relchs. ,1 unul de dincolo. In .Magyarsdg" din 31 Dec 1~:: 
post-, prinb'un articol drastic in Acelaşi ziar se ocupa fn n·,ul D. Eduard Benll/lnuse 11l&~~! 
care le atrege atentia dlui Beth. sd. din 17 VII eri. de o şedlnţd oraş din Slovacia o cuv{JntarUe 

Fostul prim-ministru maghiar' de influenţi1 şi Ungaria. len că nu in ; contra Italiei tre. a comitetul.t central al aşa.zisel care condamna agitallile rePl$a~ 
contele Ştetan Bethlen a publicat Se ocupi apoi de chestiunea bula să sune gooma de alormă~ SOdetd# a Steaglfilor ca moaşte niste, şi-şi expftma credir~~) 
in .Pester LIo1d- ,i-apol ftzJ intelegerII it8.]ofranceze, şi face el in contr8. Oerm8.nJ.el. ŞI mal (societatea de instlgaţle, fn deo- generaţia maghiara ce se c~a' 
siiplămâna In .PesU Noplo·. un Inşfrarea urmatoare: spune "Reichspost-. că pacea sebl anllrom{Jneasca, a laimosll- acum va li mal lnlele/ldtoan;.u 
foarte lung articol de alarmii. .Ministrul de externe aI Fran- Europei se va consolida tocmai lui Urmdnczy), şi aratcJ ca s'a se va plltea colabofa cu ea, ~~l 
destinat &ii fie un a.,ertismenl lei. lovii pur şi simplu peste prin ceea ce. atacă contele Beth. desbeUut intfe altele chestiunea Cuvânfarea aCeasta i-a mtei 
dlal Mussolln(: ca sA DU ac- mâna ce (.8 înUns-o Ungaria; tot- len: prin prietenia franco.ltaliană. iredentismului din şcoli. Unele unul proJesor dtla Budapesta,elJ 
cepte o înţelegere Italo- afuncl Itolia, 18 a cărei prietenle , Icoli - a sllblinlat Urmdnczy - dr. IasiI 1amds, "OrganiZa~eIo 
francezA, deoarece va tineam ŞI VREM SĂ TINEM ŞI Răspunsal Frantei prezinta deja Jrllmoase rezultate. mişcdrU ffvlzionlste a şcolari"" ~ 
pierde prin ea au aUat DE-ACI 'NAINTE, S'8 cert8.t pe .D. ex ~ "evit cursll/ul superior o Jdtie eogonatd: sd ce ard PI-
preţios.. pe Ungaria! chestiunea austriaci cu Oermanla, Semiofidosul «Le Tempslt al liceului real din Kecsktmel Ir'o ciICulard (de Sigur ojiciaeri 

Introducerea articolului conte- ea care. an important interes critică aspru, articolul lostu- sunt rn corespondentd eu "levi SQ-I rdspundd d~/ul Bentş:or 
lui Bethlen este deosebit de eJoe. al Ungariei să .e menţină re- lui prim:"rrtirtistru maghiar, şi din siriiindtate. 'ca sdstrVe~nr"""'2rm1P"""""7n...--J!<;C;'I77Tr"'prtmarc. .-:: 
vent!: laIii bune. Astfel, stricarea reIa. spune că tntărirea păcii nu astfel cauza maghiara-, Sau: S'au primit 14765 de .rlsp.ill 

Fostul prim-ministru ln- Pilor Ifalo-germane e ingrijora. poate fi dăunătoare pentru "ElevII şcolii primare de stat din sllri. dintre caT' .Maeyarsde'~ 
şiri1 toate 'pactele prin cari toare ,i din punel de vedere aI nimeni. şi că-Î foarte bizară Tacz au flicut un album pompos, produce cateva, nedeosebiie eSj 
a tncercuit Franţa pe revi- politJcil generale europene (adecă acea conduită care aşteaptă plin ca lucrări revizioniste ale nimic dt ceea ce se seT" In h: 
zion/ştii pescultori In apd pentruci e la mijloc interesul beneficii dela relatiile rele elevllor,,1 l-a. trimis preşedin- rtle revlzionisle. Iei; 
tulbure, şi Qrati1 c(J st,ddu- Ungariei 1 - n. kad.). Privind însă dintre două state. telul republicII franctze ca o pre- ' le 
inţa aceasta a Franlei de a lucrurile din punei de vedere ma- «Le Temps» revine în nu- ţloasa c.olecţJe a manifestarilor O inovalie iredenti~ck 
consolida slarea"de lucruri gldar, pe Ungaria au adus-o mărul său :de Luni seara, s.ufleteştl sincere ale tinerelulul a prima ... lui di.ea 

creatd prin tratatele de pace lntro situaţie direct delicatiJ, publicând O corespondenţă maghiar-o ApOi: "MobiU~fUI şcolJl S.ghedin ra~ 
a dus (pentru momenl, spune pentruci dacă desvolt8.rea ches.. din Budapesta în care se arată civJle de stat din Kispest serveş- .Pesti Hit'f,ap" -t _ U'~âI11 
con sol ti n d u-, e singur liunU austriece o duce pe lt8.lia că dacă Italia nu va satis- te inttu lotul ldeia Ungariei rO'" oi e 
d. Bethlen) la o lolald lZ- ia apele politice franceze. italia face conditia pusă prin arti- Mari-; tot la aceastd şeoald elevJl gyot'sdg" din 11 Sept. udi 
btlndd a luptei tn contra rt- se apropie de un a8tfel de grup colul contelui Bethlen, Un- lac de garda la aşa-Zisele stea- nuntd clJ pt"lmat'U1 ~ele 
vlzionismulul. "Situa/ia este de state, al cirul conducăfor de garia va refuza să mai cola· guri cu moaşte ali lui Urmdnczy. dlnulu!, dr. IotJil Pdl/pngl 
deci (citdm din reproduct- ul s'a opus Ungariei conştient boreze cu Italia. Corespon. dat p01'Uncd ,colUot" ~sii 
rea lui .Keletl Ujsdg-) cd .. strident pe chestiunile cardi· denful lui «Le Tempslt arată Extemporale acum. 'namu s4 nu ma,!:r~ 
chiar de nu yar reallZIl for. nale ale nazuintelor maghiare·. că atitudinea Italiei a provo· iredentiste beu Chema.,.ea DUhU

1rE mal Locarno oriental, sis te- Contele Bethlen spune apoi, cat mare nemulţumire la Bu- SIlim la WseMCld sau la Li 
mul de alianţe franceze (ur- cii: dapesta, şi că nemultumirea Acelaşi Urmdnczy publicd tn IIJ, c; In lata "fa-z ..... ,. ~ 
meazi1 emlmerarea lor), dA .DACÂ SE VA AJUNGE LA aceasta nu-i un fenomen nou, , "Pesti HiTlap· din 18 XI1933 .steag cu mQa~te alpam~lri 
pent .. u mORIent di. VREO INTELEGERE CU CON. ci s'a putut constata şi îna- un articol Intitulat "Educatie pa~ f' tot acolo .4 se ţtnlJ cm'l' J 
rectivei politic. ti TINUT MAI SERIOS CU I-RI- in te de pactul încheiat între trlotlcd·. dând lnaemnurt ca seI t4rile de Inceput de an f~U:' 
_tate 10.. aliat. p.n- VIRE LA CHESTlUNEA BĂZI. Mussolini şi Gombos. Instrăi. se lnceapd inst/ealia din gradi- Steaeulue aceslea cu nUIi S' 
tru mentinerea sta- NULUI DUNĂREAN, FĂRĂ CA narea Ungariei de Italia a nlle de coplt. Vorbeşte apoI des- bracadabrant sunt JalmOlltre 
t.lui-quo ortodox o PRIN ASTA. SĂ SE FI ASIGU- devenit fatală - spune «Le pre maghiarl1larile de nume dtla steaguri ce le Inaugurtaza 111' m 
put ... e ,1. o suprema- RAT CURMAREA. ACTUALEI TempslO - din momentul in Icoa/a superioard comerc/aUJ no. localJtdtile din Ungaria Urmm. .N.: 
tie den_inchlpuit, o POUTICI MINORITARE (lNŢE- care Italia a prevenit orice 2 'din BUdapesta ,1 le dd ca Nandor, turbatul twlor de Ir~a 
hegemonia cum n'a LEGÂND ADECĂ TRATAMEN. compromis cu Germania, adu- txemplu; mat da ca exemplu ex- colt- iredentiste din .Pesti Hi~6f 
mai .vut •• pe conli- TUL MINORITĂŢILOR MA- când cunoscuta hotărîre pri- temporalele ce St lac la leoUle vestit la noi indeosebi pCen 
nenl niciun grup de OIDARE. - n. tr.). IN LUMEA vitoare la apărarea indepen- tiin OylJr fllalir la .awocitd- parllc/parea la macelul inJ~fnsl 
state dela Sf·ta Ali. SENTIMENTELOR NATIONALE dentei Austriei. La Budapesta file antitmgKrep' din Slo- al Molilor dela Bellş, arşi. Le 
anţA Încoace" MAGHIARE PRIETENIA ITALO. se trăgea nădejde că se va "ac,"lI, de Jrattle sila Ioan. ~ r~ 

Contele Bethlen trece apoi MAGHIĂRĂ VA, FI SUFERIT O i~tâ~pla rrl'ai curând sau mai R.vizionismul.a f"a Se chlama .Steagurl 'Ullo~1 
dela constatarea aceasta la RANĂ GRAVĂ-. tarzlu o aderare a Germa- I ".. I te·, pentruca se pune la t~'rii 
ceea ce va conslitul pe 1'11- ŞI tU". eOllCl"s;a: , niei Ia convenţia dela Roma, I axa .nvA'i~Antului soclulul ce linl prdJina ste/ljrga 
lor obiectul de şantaj al C .. kk Betlde" ee". g""er- ori acum ungurii văd că In maghlarh pamânt din .ţlnuturlle ocu,.SO( 
Ungariei: la chestiunea aus- •• 1,,1. _aglliar •• tJlrtJglJ... concepţia it~liană G~r~ania La o şedln/d din Iarna treeutd Steagurile sunt arborate l/l~e I 
triacd şi la raporturile ma... IHpa 1"".,.,,1.. Ilalia" •• ,,- e pe cale sa fie suphmtă de a Asociatiei corpului didactic locul prdjinel, In semn de dcfea:~ 
ghiaro-germane. Pune Flon- "IJ g,..f1i16I'; 1,",,11,,; la car. Mica Intelegere. municipal din Budapesta, ,'a a- tn fiecare Duminecd şi S~i m 
lei şi Italiei in vedere, ctJ w_.6 •• Mlg.)ese prl" JIIU- "Le Temps· incheie ord- dus hotdrrrea sd se Intenslflce re- toare fac de garda 'n jal4ruli 
chestiunea baz/nului dund- ., iltJlo..l'4JfUelI. 1 tdnd cd drumul dlul Găm- vizionism_l rn şcoli. Şi totatuncl levenţll, adecd tlntrU militalt U 
rean depinde de chesliunea &J .".lis .. , 1"".,,,,.1 .11- bos la Varşovia e menit sd unul losll Urbdnyl a avut clnls- cari n'au ajuns tnecJ la recd~es 
auslriaci1, şi cd dac" Aus- gii", pe ti. M •• ,oU"I, elJ Un. suplineascd mdcar aparent, mul sd protesteze ca In manua- Dupd acestt eXPUcallllşi;e~~ 
tria ajunge ln sfera de in-I,.,u. H Jod lttJ1W fI. J'"~ la braţ cu Polonia, ceea ce ule ,colare româneşti ,'ar 'pun, oricine lesne Inchipui, in ,t~ze 
fluenţtJ a Germaniei, tnm- H. PREŢIOS, fl;"de4"" ".. pierde Ungaria prin desfa- "Inexactitdti- despre uneurl. (Cj. se valau la ,.steagul cu mOI Zh 
tobll frece In aceasfi1 steril .,.1 UIIgMleIf-1J folo.iI t Ne- cerea de Italia. .Pesti Hirlap- 12 1, 1933). chemarea Duhului SfOnt. ? fi _ v";en. 
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