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en, 
I 

"bteSa. romAneasca Ce 
4 cu spirit maghiar U 

e 'n stare 
partidul 

să pună la cale 
ntaghiar azt şedinţa secretă despre care vot'

in coloanele alaturate a comi
carii emtra lai partidului maghiar, 

i la Cluj saptamâna trecuta, 
'iş5scutat cu toata seriozitatea -

~estdinuie prin "Arad; Kozlony" 
ilaituI Hegedus Nândor '!ela <?
, '. fost deputat al acestu, partzd 
rea,chestiune care tot dupa spusa 
?ne\Hegedus preocupă de multă 
nai partidul de instigaţii al d-Iui 
!rnţţhe Bethlen: informarea pub-

In numărul trecut al "Gazetei 1 Semnalam faptul. ŞI ţi~em, să ~ Eckhardt, ~ar in, ~~ma prot:st~~ 
Antirevizionisfe" am reprodus in ' atragem in chipul cel mal senos ; lui delegaţIlor MICll Intelegen n o 
rezumat un articol al Prim-dele-I atenţia asupra lui, pentrucă de-; obţinuse. 
gatului maghiar dela Liga Naţiu- ! notă un inceput foarte periculos, J Să luam deci bine aminte Ia 
nilo: T~~eriu Eck.hardt,. in care 1 care n~ci. nu~i _singular, ~ci, ~m I cele ce le pune la cal~ partidul 
se JustIfIca omonrea lUt Barthou avut ŞI saptamana trecuta pnleJul incendiarilor dela CIUf. 

tI. românesc despre chestiunile 
~, ;are printr'un ziar românesc cu 
teli maghiar. 
tiuf motivat - ni~o spune d, He-
al - necesitatea acestei publicaţii 

ul greşit şi tendenţios in ca
ezintate opiniei publice prin 

lte româneasca chestiunile cari 
. minoritatea maghiara. Ziarul 

se cu spirit maghiar al par~ 
l' '. conţi/or va avea deci să in
. altfel decât presa noastra 

n, publica romă1lească, De vre.:' 
aDi' presa noastra e greşita şi ten
. -'1W"ă,~iarut-'românesc· cu spirit 
lce.iar al domnilor conţi ne va da 

prin tratamentul "sălbatic" ce s'ar să arătam ciudatclc legături nouă, Iar de incheiere, sa revenim' la be
aplica ungurilor in Romănia dela mai provocătoare decât cele de stiala invenţie cu medicii romani 
vizita de astă vară a regretatului până aci, dintre partidul maghiar trimişi pe capul sacuiencelor ca să 
Barthou încoace, şi Se spunea in dela noi şi dintre iredenta ma- le sterilizeze, şi să atragem aten-
incheiere că Ungaria face un ghiară. ţia aSttpra demascarii ce-o facem in 
mare serviciu păcii generale cu Co,esp,mde"ţa di. FlB"da.. alta parte a HGazetei Antirevizio
pârile ce le Înaintează la Geneva, pesti Bir/ap'" "".aI4 eli .'a dis. nisteu : asupra fabricii de "FIRE 
fiindcă dacă n'ar putea ungurii culal la comitdul ~e,,'r,,1 al DE AUR",. infiinţata Ia BHda
din Ardeal să Se plângă Ligii partidulu; mag";"r le-"" 10" pesta anume pentru România, anu~ 
Naţiunilor, NU LI~AR RAMA- "escePlio",,1 tk cIU".II"il"; cII me pentru sterilizarea româncelor. 
NEA ALTA DEcAT MARSILIA, "OIalo,..1 "fi urut e" "lti"'4 Budapesta pune deci Ia cale stm
ADECA ATENTATELE, ŞI AR e"ergU 811 fi. dU8e '" .j4,şil Iizarea neamului românesc _ şi arc 
DEVENI ARDEALUL O MA- la LigIJ Nali""ilor. 'PaIe do- de ce, fiindca intr'o carte aparuta 
CEDONIF. leall1e1e", ,1 ctJ $'a"· '"ş',,,' in Ungaria anul acesta, "Duna~ 

Reţineţi' bine raţionarea aceasta I,d".e allele IHmălo"rel. do/e- vOlgyi kirdOjel" a lui Elekes, se 
uJespre chestiunile maghiare ştiri, 
;le şi teorii .obiective, corecte, in

'a te, Aşa cum bunaoară a scris 
r l)itură cu arestarea din saptă

scandaloasă, fiindci n'a fost pusa all/8: eO"~ediBf'ile de slujha,i arata ca peste~o suta de ani popu
de d. Eckhardt pe hârtie ca să cari au ctJB.d 1" esame",,1 Iaţia României va fi de trei ori şi 
se uite, ci ca să facă şcoală. di" limh" ro",4"II, apoi "do"l1 jumâtate cât astazi, pe câtă vreme 

"'ecuta a teroristului Gradicek 
re . [ partidului maghiar nKeleti 
az' , spunând ca presa romaneasca 
tit za, şi anume 'n contra mi-

Şi a şi făcut 1 ,,01 fo,me de 0",0".1".. a .",gu".i- a Ungariei numai de două ori şi 
In semioficiosul "Budapesti Hir~ 10''': crea,ea "fle' "Bo"e medie jumatate _ şi tot ea, prin oamenii 

lapu din 21 crt. s'a publicat pe ude", p,i" pld#f'ea CfI 2000 partidului maghiar, cuteaza să nas
aproape toată pagina intâia o co- de lei 1" plu8 " medicilo, ro- CDceasca şi s'acuze ca România 
respondenţă datată "din Ardeal", mtJ"i ca".1 merg ,. Bo"ele mi- omoara pe unguri prin procedeie 
sub se~~âtu~a. pseudoni~~. "De-

I 
IIQ".ita".e, ""d. r081,,1 li-. CII cari ii aparţin lJngariei. 

i uTzgureşti din Ardeal, când 
şte despre Jankapuszta, sau 
u ia la cunoştinţa faptul 
care singur "Keleti Ujsag" a 

;iu lumea intreaga, ca trimişii 
)le . ai ziarelor franceze au con~ 

despre tabara de/a JaTlka
că e de domeniul fanteziei. 

asemenea şi poate ca cu şi 

pemuraş , plma de grOzaVll des~ sll ,,,,pu,ilU •• pe ",iflorita,.i 
pre tratamentul minorităţii ungu~ pri" "JrJorlu"; (sic! _ II. "), şl E totuşi prea;prea I 
reşti dela noi, şi terminată cu cu- 0",orÎf"e4 $olda,ilo, ",ilW"./ta".; 'W'II ...., .. " uz. "" 

~resante 'lucruri vrea sa ne 

vintele: "Nu-i imposibil ca in pro~ I Pri" t".imitere4 lOT la Ilie,." 5 a'"' 
YÎnciile alipite (alipite la România, exlenu""t ,,, Ii""t"r; pe,;c,,· n f) adu ce m 
nr. tr.) să ne pomenim cu câte~o loase, goi, "elll4"ca fi, 1181".. ami-n t e 

1 partidul maghiar pe calea 

ţă a obiectivitciţii. Sa recu
, deci ca .iniţiativa publicării 

Macedonie". lai; 1" colii"." holilo,.. 
Partea grava a acestui scan; R td • 

dalos articol nu e că d. Eck; epe m. . 
Corespondentul ocazIOnal I românesc cu spirit maghiar hardt _ al carui articol a apa; 

prte necesara. Atâta mai lip-
elill'~' ; rut într'un ziar ce n'are acces 
~ ~ toate acestea sa nu 'Zefle~ la noi! - a facut şcoală la un 
l1~fnici sa nr nu suparam. scrib din Ardejtl care ţine sa 

, ul maghiar pune o chestiu~ alimenteze paginile semioficio
atât mai interesanta, cu cât sului dela Budapesta. 

s,! ia nu s'a gândit incă sa dea Partea grava este că avem 
e 'ţii ungureşti lasata la dis- de,a lace cu un articol care;Î 
)JuturOT instigaţiilor iredentiste, 1,. 
"!ă din tare sa afle obiectiv şi emanat dela partidul maghiar, 
~. cari privesc ţara rămâneas~ I sau e scris chiar de cei dela 
~r ~ cele cari privesc starile şi I partidul maghiar. Pentrucă: In; 
.lTI rl~e. d.in ţara . revizion.iştilor. ~ tâi, întâlnim acum întâia oara 
:c. raşt Jnteresanta aceasta pre- I semnatura şi stilul acesta în 
ăr1. ~ partidului :naghi?r,}iind- 1 
)jsF.". loarte-adevarat ca n fac "Budapesti Hirlap". Al doilea: 
. ,lUI conţi/or mult sânge rau Corespondenţa semioficiosului 

ta ; ziare româneşti, in schimb O nu e scrisă cursiv, nu trădează 
;cl)arte din presa româneascâ o rutină gazetarească. Al trei; 
utie ceva potrivnic acestui par~ 

e ~ organizaţiilor minoritare lea: Se ocupa de şedinţa secreta 
lri,ge pentru nimic pe lume. Exi~ din saptamana trecuta a comi; 

l presa românească - intr'o tetului central al partidului 
iP!d presă romăneasca - un cu- maghiar, şi de absurdităţi ce 
11~~bil acestor centrifugi, o s'au spus acolo pentru Iegiti; 
:ot?tat de deplasată faţci de marea unor demersuri cari s'a 
'J~nccit numai mira' ne putem 
1 ~dului maghiar ii mai tre- cerut sa fie făcute de partidul 

P presa romăneasca scrisa de maghiar -la Liga Naţiunilor. 
~ in redacţia careia sa se Sunt trei indicii prea sufici; 

ţieascd biata limba româneasca ente, ca să putem deduce unde szP n'ar fi batjocorita de-ajuns 
)Il! sa se creascâ cozi de topor trebuie cautaţi instigatorii cari 
~ românesc, -:- parcci n'ar li umblă la şcoala de îndemnuri 

~tule câte sunt; . teroriste a d~Iui Eckhardt. 

al lui • Budapesfl Htrlap· 
dec/ard expres ctI reproduce 
pltingeri ce s'au rostit la 
comitetul central al partidu
lui maghiar, pldnger' cari 
s'a cerut sd fie inamtate la 
Geneva. 

Cildm: " 
.Dar au venit pe ordinea 

de zi (a şedinţei) şi doud 
forme noi de omorlre a 
maghiarilor· . Şi urmeazd 
pe· o lnfreagtJ coloand de 
gaze/d blestema/ele invenţii 
ce le- am reprodus mai sus. 

Iată de ce-i În stare partidul 
maghiar - aceIaşi despre care am 
arătat in numărul nostru trecut 
ci s'a făcut complice cu atenta~ 
torii dela Marsilia, protestând că 
se dau in presa noastră in vileag 
dovezi despre ]ankapuszta, şi că 
s'a făcut complice cu Ungaria 
punând congresul aşa-zis interm.i~ 
noritar să. hotărască infiinţarea 

unei comisii de anchetă a trata; 
mentului minoritar din România. 
pe care o ceruse cu câteva zile 
mai 'nainte Ligii . Naţiunilor d. 

De sub te.t.scurile tipografiei Diece
une din Arad a aparut ieri o broşură 
de mare 'nsemnatate: .REVOLUŢIA 

LUI HOREA. CLOŞCA ŞI CRIŞAN", 

extras dintr'o lucrare inediti. mai mare: 
.Din trecutul Aradului", a d~lui insp. 
şcolar IOSIF MOLDOV AN, fostul pre
şedinte aI Reuniunii invă(ătorilor arădani 
din timpul unguriloL 

Remarcim din cartea d-Iui Moldovan, 
precat ne 'ng.iduie in ultimul moment 
spaţiul, că ieri, 24 Nov. s'au implinit 
150 de ani de când au fost condamnaţi 
la moarte şi executaţi la Arad 42 de 
primari şi fruntaşi ai satelor arădane. 

pentruca au participat la răscoala mo
ţe.t.scâ. 

Să le ţinem minte nutmfe: loan Manu 
din Ilteu. Ioan lancu din Temeşeşti, Geor
ge Brani-ştean din ScivâTşin, Ioan Vancu 

• din Hălit.li-ş, George Despot din .Bătuţa, 

I Ioan Hala/işan din Giuli(a, Ioan Medrea 
I din Baia, Toma Ursan din Căpruţa, Şt. 

Muntean din B.:îtza"a, Iancu Selejan din 
Conop, Pascu Spătan din Od"oş.. apoi 

fruntaşii: Ioan Luprnciu, Rusalin Ar.u-

lean, Ursu Ribiţa, Tănasie A/exa, A1>Tam 
Arienos, loia Crişan, George Popa, Cra
ciun Păcurar. Toma Budişan, Toader Şan
dru, Ge01ge Cirtiu, Ioan Cirolu, Sitmon 
Blaj. Ioan Lapâdat. Tri/u Graza", Ioan 
Tăma,!, Mihail Mincu. George Oacheş, 
Ioan' Stoian. Anghel Vancu, Petru Cnez, 
Anghel Rusu, Crăciun Căprucean, Găvrila 
Abr-udan, Gruia Dubeştean, T eodor Cnşan, 
GeOTge Berariu, Iancu HaJmăjan, Toma 
Micu/a şi George Holărâtiu. 

Grgoli 
pSihopato 

de lot) loaiţci Bdnâţeanu 

La inceputul lunii Octombrie 
s'au intrunit la Boberbaus (Ger; 
mania) reprezentanţii tineretului 
din Albania, Bulgaria, Austria. 
România, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
Ucraina şi Ungaria, delegaţi din 
sfera academicienilor, a studenţi

lor, ţăranilor, invăţătorilor şi~a 

muncitorilor. Au fost invitaţi de 
.Sudosteuropa-Kollege", instituţiune 
nou creată şi foarte ingenioasă a 
spiritualităţii germane, care pe 
această c.ale, a unui contact spi
ritual, încearcă. a pătrunde în tai.
na sufletului naţional al p0poa.

relor sudestice din Europa, adecă 

din raza preocupărilor politice -
de insemnătate covârşitoare - ale 
Reichului. . 

La acellt congres, reprezentan; 
ţii tineretului german sesizând 
situaţia anarhici - atit din punct 
de vedere politic, cit şi econo
mic - din bazinul Dunării şi 
din sud~estul Europei, şi-au ex
primat convingerea, ci un aran-
jament definitiv şi salvator nu !le 

poate concepe fără o unitate eco
nomici şi fără o disciplină poli
tici, care să elimine toate diver~ 

genţele şi toate asperitătile con-
tradictorii ale popoarelor convie~ 
ţuitoare in valea Dunării. Azi, 
această unitate nu o poate asi
gura - au dat ei sa inţeleagă -
decât elementul german, chemat 
să propage ideologia nouă a Je~ 

naşterii germane până in cde 
mai ascunse cătune' ale Bakartului 
îndepărtat. 

Cu un cuvânt: tineretul naţio~ 

nal-socialist milita - chiar daci 

nu pe faţă - pentru imperialiJmul 

german, tatonând dâra vechiului 
dicton: "Drang nach Osten": 

Faţă de aceasta concepţie s'au 
ridicat delegaţii magbiari, invocând 
rolul istoric al Ungariei milenare 
în bazinul Dunării, fiind ea .sin
gură îndreptăţi ti să pretindă aci 
dreptul la un imperialism maghiar. 
Simţind, însă, intrucâtva, ridicolul 
aserţiunilor lor, - deoarece un 
imperialism cuceritor impune ne; 
cesitatea inexorabilă a forţei -
îşi explicau astfel NO'Va Hungaria 
ce va sa vie, ci ta se va infăptui 

in momentul în tare naţionalităţile 
din statele succesOare vor adera be
nevol la refacerea Ungariej..mari, 

1 c;onvingandu~se că in Nava Hun
I garia le va merge cu mult mai birw 

decât in ţara lor proprie. 

iată cheia multelor svârcoliri 

maghiare: a provoca greutăţi.. 

perturbaţîunit ueîndestuliri În· 
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ţările limitrofe, prin propa~ piata eparifie a unei ci, ti ele mare decă de a se lua din mÎlIll 

gandă subversivă, uneltiri, de~ Din • Magyarsâg " dela 17. XI. Seekt: Germania, pe Hindcnburg, pret a d-Jui prof. univ. Onisifor ceslor ordine fără răsPun4 
nigrări, - in speranţa vagă că Ungaria pe Horthy, Polonia pe Ohbu, referitoare la ordinele parohiile pe cari le uzurp 

b ert.: călugăreşfi maghiare dm România. in numele carora sug b . 
românii din Transilvania, sâr ii Consiliul comunal al Budapestei Pilsudsky, şi că .tustrei sunt mun, Aşh?plăm cu toată nerăbdarea statului. 
din Bacica, croaţii şi slovacii, a dăruit de ziua amiversării a 15,a citorii de sacrificiu ai păcii batjo; c'lrlea d lui prof. Ohihu, in nă. Nădăjduim cii in urm8 ap 
scârbindu,se de greutăţile ine~ a intrarii regentului Horthy in corite prin tratatele de pace". dejdea că va duce cu un ceas cărUi d-;ui prof. Onisifor 
rente crizei mondiale şi unei Budapesta, 100 de locuri de casa Cum o fi devenind asta, n'o mai de grabă la solutionarea ches1iunea aceasta va ti 
'prefaceri atât de dureroase, - d 150 d ,'" - putem inţelege. A batJ'ocorit oare chestiunii acestor aşa.zise ordine de ministerul cul1elor in mai 

ch U e câte 140- e stanJ11l1 pa~ dlugăreşti. cari sunt în realitate aproape cercetare. Pentruce 
vor reveni la jugul ve ei n~ traţi, la o sută de membri ai or, pacea tratatul de pace prin care cele mai prim~ jdi.:ase pepiniere au trecut 16 ani dela desrol 
garii, - dând crezământ min, ganizaţiei" vitejilor". a luat fiinţă Polonia? Ce caută de insligatie antiromânească şi deşi activitatea ordinelor~ f 

'ciunii grosolane că.: "extra Hun, * mareşalul Pilsudsky alături de Ci Uorii noştri îşi amintesc că lugăreşti maghiare a deve., 
gariam non est vita". . . . . Horthy şi Hindenburg? am PllS cu toată energia chestiu- zi ce trece tot mai alarm al 

Fuhrerul Hitler a trimis regen' nea acestor ordine călugăreşti nicio 6utoritdte nu s'a SE I Mentalitatea aceasta denotă prin 1· I 
tuIul Horthy o te egramă - a centrifuge - ÎIl n rul al 9·iea al Încă de 8nomH jile ce sunt 

'e.1 ~ăşi starea şi azi încă psih~ putut fi citita şi in presa noastra _ In acelaşi articol adineauri po~ .Gazetei Antirevizioniste- _ stă găturl cu aceste ordine ca UI 

patologică a intelectualilor ma; in care il salută de ziua in care menit al semioficiosului maghiar ruind asupra necesitălii mai mult să jumulească bugetul si ~ 
ghiari, cari consideră şi'n prezent a intrat ca "eliberator" în Buda, mai este o vorba, şi anume: decât imperioase' de fi se face o I dar nu voiesc 5ă şlie de Il 
fostele naţionalitiţi ale Ungariei N'aveau oare ungurii altă soarte distinclă separatie intre p6rohii riispundere. il 
~~k 

atât da inferioare, încât presupun decât cea de astăzi, dacă regentul , r .. , a an, JIIW aa". a .. ,un _) ... ' 
Dacă spunea acest lucru un . • 

neghiohia ci se va afla om serios, lor penultim, Kossuth, nu era O 1 1· M 'd f t' .. 
care să prefere robia faţă de liber~ ungur, treac.i,meargă. D. Hitler numai ceea ce a fost; om politic, • U IU anlU espre une lonarll car In 
tate. ar trebui insă să ştie şi ceea ce ci _ ca şi Horthy _ şi militar nu vreau să învefe româneşte . Amin 

ungurii se fac că uită: că Buda, 
Dar această psihoza trece apoi născut, in aceaşi persoană? Cu prih'jul vizitei ce a mân 8 fost mai tolerant de ,OI 

d Pesta n'a fost eliberată de regcn, 
in domeniul ridicolului, cân ,im~ Părerea noastră umilă este că făcui-o la Timişoara la înau- oricare aItul. DQvad~ Căf tul Horthy, ci numai i~a fost ce, 
potriva imperialismuilii german, fâl, soartea ungurilor n'ar fi fost alta. gurarea de Miercuri a bu· cunoştintele lor con~inU~r 

dată de români, şi că românii au ~ 
făie imperialismul maghiar, conce; Pentrucă vestitul lor Kossuth, casă stalui lui Vichentie Babeş, fi O problemii de stat, fost aceia cari au dcsrobit;o de 
put - cum am expus mai sus - fi putut să fi fost în aceeaşi persoană d. Iuliu 1Jl aniu a declarat ce nu este cazul în nit. 

b l sub bolşevici. 'f 
prin presupusa prostie enevo ă şi om politic şi militar născut, ar urmăfoare.'e CU privire la alt stat succe-;oral, unde l' 
a fostelor naţionalităţi. • mai fi trebuit să fie nu numai functionarii minoritari cari diat dupli desfiintarea

s Parcă românii d. e. au uitat ~BudapeSti Hirlap" închină în militar ci şi om politic, căci n'a nu ştiu nici azi limba sfa- narhiei 8uslro·ungare, r 'aE 

că, pănă la 1868, nu au fost re~ numărul din 17 Nov. un arttcol fost nici una nici alta. Ori vrea tului: tionarii neştiutori ai li~~ll 
cunoscuţi nici măcar ca cetăţeni regentului .Horthy, pornind dela să zică ~Budapesti Hiălap" c'a fost • Trebue să se recunoască de stat 8U fost, În lJu 
propriu zişi, "in clasica ţară a vorba generalului von Seckt: că,i om politic cineva caTe s'a gândit de oricine, cA nu este admi- pa:-te, concediati. Când ke. 
libertăţilor"; in Ardeal unde nu~ fericită ţara care are in frunte un să legiferezeegala îndreptăţire a stbil ca, după 16 ani dela fost preşedintele Consil II 
mai maghiarii, săcuii şi saşii aveau om politic care-i şi militar în a; nemaghiarilor numai când au in~ unire, să existe functionari Dirigent, am dat un ter I~; 
drepturi constituţionale! eeeaşi persoană. Semioficiosul gu~ ce put si zbt;>are ghiulelele ruseşti cari sA nu ştie limba sta· de 5 fini pentru insu.~' 

Ci germanii - bazăndu'se pe vernului trece in revistă pe capii pe deasupra parlamentului, şi cănd, tului. Fată de aceşti func- limbii oficiale, termen m P 
baionetele celor 70 de milioane de popoare cari intră în această imediat după anunţarsa proiectu, tionari. afirm că statul ro· prelungit". !'!~ 
_ visează la imperialism, este les, categorie: Alexandru Machedon, lUi de lege,· preşedintele s'a gră, 
ne de inţeles, dar că 8-9 mi, Hanibal, Iuliu Caesar, Napoleon, bit să 'nchida parlamentul? (Vezi 
lioane de maghiari sa aiba lV şi dupăce le găseşte tuturor de, c~pitolul ~!iespre parlamentul 
semenea vdeităţi, - ni se pare {cete, îşi îl1strună cea mai lauda" dela Seghedin in Istoria răscoalei 
mai mult ca straniu. tivă coardă la adresa regentului koşutiste a lui Gracza). Care~i 

Apoi noi, românii liniştim fan' Horthy. oare deosebirea dintre acest mare 
tezia maghiară: nu ne arde nici Să reţinem insa altceva din a, om politic şi dintre fratele său 
de imperialismul german, dar şi cest articol; pasajul in care se Apponyi, care hotăfa in toiul 
mai puţin de cel maghiar. Ci arată că după războiul mondialI războiului zona culturală? Nu se 
voim să rămânem stăpanii noştri numai trei ţări au avut norocul ajungea dela un asemenea Kos, 
proprii. Şi dacă prin neprevăzutul să aibă capi aşa cum îi cere von suth tot la Apponyi şi la Trianon? 
istoriei am fi puşi in postura W aM" ..... 0 IPI •• MA ., ,:1__ "Jct ......... 

an. .'1];:1 ~? $'1];0 an, " 
SI .. (( d· I jb jOa~ OVaCll ." In: s u a- -.,; 1 

" pm! 

iredenfei maghiat~ 

echipă de .emigrantl slovaci", slovaci, şi alte asemenea n5 ~ 
inevitabilă, ca sa alegem dintre 
aceste două rele, credem a nu 
greşi când afirmăm că balanţa 
ar inclina inspre acea putere, care 
ni,ar asigura - prin forţa braţelor 

sale, - independenţa naţională şi 
etnică - faţă de puhoiul slav al 
Rusiei bolşevizate. 

Dela Budapesta la Budapesta 

Precum am arAtat iu seria de contra Cehoslovaciei, Îo carPPl 
destăinuiri din numărul al 6-leo, spune eli nu exlslă natiune ~ 
intitulată .Mâna Budapestei in slovaci. că slovacil ou pot.~ g, 
stalele succesoare-. fredenta fără Ungaria, deoarece !.aI 1h 
ungurească o'a lucrat numai cu menta' in trecut pusta ungur~PrE 
teroriştii croetl, ci şl.a găsit şi-o că cehii prigonesc pe functi~ln 

• • • cari sunt fot 8şa de emigranti şi Iru 
de sl09acl precum ar fi de.o Şi-au pua o.' 

Ziarele budapestane au publi, I ale presei engleze, germane, etc. pi:dă "emigranti romAni" fostul şi pa alovaci;pu 

reportaje de alarmă, redactate mascat de semioficiosul guvernu, profesor univerşitar Siegescu, 1 
Compozitorului ungur de.. ' toate in acelaşi fel, deci în ace, lui ~Budapesti Hirlap", care 'n loc sau altii eiusdem farinae. . 

giHE' nemlească Franz Liszl, 

cat săptămâna trecută articole şi Jocul acesta grQtesc a fost de~ ministru de tinante Ioan Bud, fosful din Americaf,' It 

laşi birou de propagandă, despre să fi avut prudenţa celorlalte ziare, Echipa aceasta, in frunte cu 1 
..... __ ... .-.. I11III, .. , ............ ' ......... IIIIIu..__ atrocităţi sârbeşti in contra ungu, & menţionat că telegramele cu JehUcska şi Dvorcsak, avea pâ. n'a rostit in viola sa o rce 

,MI rilor, despre expultiri in masă pricina sunt dela corespondenţii nă la atentatul dela Marsilia În- ungurească (vezi erlitarea ~a I 
Orendi·Hommenau in n-ru*,l1Is de unguri din Iugoslavia, despre din Budapesta. deletnicirea eli apărea in câte o lr. ' 
.Oazetei AnlJrevlzlonisfe"')t rn:tr. silirea presei maghiare din Iugo, • localitate din streinătate - Ia ~o 
ridicat de cătră ungurii din dl'~ slavia ca să amestece Ungaria în In pagina închinată de "Buda; Geneva, Londra, Roma, etc. - " 

atentatul \ dela Marsilia, etc., etc. exact odate cu cufare comisar veland un bust La Inaugul pau 

Se anuntă frăman-, 
tări In politca in .. 
ternărnaghiarii 

Hirlap" "atrocităţilor" sârbeştî. e spune "Budapestl Hirlap· '·· .. mn Dela Budapesta - ca de obi, intercalată şi o ştire _ dată ca maghiar sau cu cutare delegatie N t ~ 
.MtiY1TSăI{" dia 17 crt. aratA OY. cr. - 6u losl reprez 

cei - grotiviile acestea au ajuns reproducere după' ziarul "DimL maghiară. tinea conferin1e in nu· J t 1 f ci . tlltr~ fostal prim -minl,tru - o şi grupuri e Slovaci or şi C 
în presa din străinătate. neaţa" _ despre ... barbariilelf rL mele sIovacilor. sau aplauda pe 1 f 

Bethlen ,t iotre primul· ministru or americani, şi.au mal 
De;acolo apoi au făcut calea ziei din România. Telegrama conferentiarU maghiari in numele r li d W I GOmMs e pe cale &Alzbu;:n~a&- laI con ucaforll societati 

cA DU grav conflict din pricina Întoarsă spre Budapesta, şi au aceasta a apărut şi 'n celeWte aceloraşi slovacl. liene, engleze. americane, 'Mal 
reformei electorale plănulte de apărut din nou in presa maghiară ziare din 17. Nov., şl,anume cu După atentatul dela Marsilia - neze. lItuane şi germane dill ghi 

- in ziua de 17 Nov. - ca ştiri acelaşi text. desigur dintr'o prudentă socoteală veland. ialc 
guveroul OomMs. Precum le __ /_ slovacii iredentei ungurcşli au 1 
,tie, le IntentlooeazA prtzcnta- ."ee.· .an , an 4. $ .IV' w .... r re - amutit fără veste. Cu un cuvânt: 8 venit na 1 

rea unei reforme electorale atât l'tIă t·. ~ I · ' Acum Însă au prins iarăşi glas. din toale neamurile oraşul', pr, 
~e re~ct'0nare, incit guvernul. rUD e ŞI .e urIte A incepul să glăsuiască domnul mic mal natural decf, decFal 

I a sfiit sa o arate ca a II, ci I pe care-l chiamă după numele fi participat eventual şi un3l Se l 
l-a gă~lt pe Tiberiu E-khardt La Viena, precum la ananţat I zltle trlanonlcl - Idecllredea-I . . neci şi slovaci. ffost 
preşed~ntele aşa·z!şllor ag' rarlent' ziarele ungare,tI şi austriece dia I thti - org.nlzati de falmolla de familie D)vorcsak (~rtografiat h!: d 

, A â I 1 A I ti pe ungureşte • iar dupa cel de "Budapesli Hirlap" aTer ~ 
Cl să ,1·0 fl1sQ foleaacă ca pr~tul săpt m na trecut I a avut De o soc 1, e a Iteagurllor patriei. a b t G N - ( t d) el ce are cu slovacl'f şi cuţ ml 

. Y t AI t f II t I d I i U o ez JOzo ungureş e sa ea • trlmiterll sale ca prim-delegat al ntd n re a olt or repor er epe u cmaaczy. it ŞI ... fl!:: I te. 
şi-anume printr'o revistă franceză nec 10 scrie, ca na ti CU,' Ungariei la Vg' ~ Naţiunilor. Din frontarl al marelui Itat major Na ni le destllnae, dar o pa- . IV f 1 ă I eaz 
care trebue S8 fie foarte dU-1 za\le genera a apiu c s., pricioa Iceasta I Izbucnit fntâl lustro-uogar, In afarl de fo,tII tem da ca ,fgar, ci le vor orga· b li! d d - t..· t. I ,prae 

. I d Abi tii I ioaslI, e vreme ce ă ospita- ŞI TU enu cart eu par IC P\;e a 
an conflict grav fn partidul 1- reporter eri o aal r ec , nln cODcomltrt fXPOI'ţlt canlne. Ulate le asemenea musafir şi de serbare, au 8scuUat impre. fiul 
,rarlenHor, turnat de o Iclzlune. maghiarI, au laat parte ,1 foştii cavallne, aplc:ole. avicole, sau vreme ce o chiamă .Revue până la lacrimi capodoperilieţ, ( 
Acum IZbucDt,te un conflict la zlarlştl de rAzboi elveţieni ,i DamD~zea ,tie de cari, drept Mondiale". zlcU maghiare, şi asUel serlină 1 

guvernamentali, DapA "M1i'yar- Icandlnlvl. pretext - ca 'D fiecare la - .Slovacul. Dvorcsak Oyozo ungurească de grădină delaFtue~ 
sag*. cootele Bethlen e secon- • peatraca RomAnia si dea vlzl.. semnează in această revistă _ veland a. de"eoi' o serbaret. J 
dat de 80 de parlamentari din .MIgyardg· dIn 11 ert, InUD· tatorllor dela Doi redacere de precum se grăbeşte să ni-o des- lie.ăfU"maghiaro-slov8co."Jental 
partidul d-Iul Oc5mb6s, care tu.. ţi ci le va 4elchlde la prlml- cale feratA_ tălnue oficiosul Ligii Revizioniste f Domol. domol, că te ~;Jasta 
1.1. t •• _ulldlll I.L varA 1. P •• t .... IlGrl.". o .XP'" • .P •• U :IOP' - un .rticol In I buslul .lIngurolul" Lis,i1 re 
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b ' ucruri despre cari presa. maghiară dela noi nu • la cunoştinţă 

e tin • lant în Ungaria 
incendiile 

Ici 
n 
lor~ ,pesti Hirlap'l d:n 22 Nov. I în:;eamnă că tot la 20·25 de 
enJf. publică o foarte instructIvă minute s'a întâmplat În anii a
m/ atislică a incendiilor întâmplate ceşti a in Ungaria un foc! 

Ungaria in anii 1930-1933. Pe fiecare rază de 100 de km. 
data după statistica pubhcată pătraji revin: 
um .de societatile de asigurare. în a. 1930 21 incendii 
lIorba deci in statistica aceaA i:l anul 1931 23 
numai de incend/Ih de tmo- în anul 1932 25 

e sau de lucruri aSJgutak în anul 1933 25. 
In a 'lui 1930 au f.ost 19,545 Sunt in să şi jUdete unde re, 

wt cazuri de incendii; vin 50 de incendii pe o rază de 
r., 1 1931 21 374 100 de km. 

'81 In anu· D' t )00 d' d" f t .• . In re e mcen II, au OS 
In anul 1932 23.438 puse in anul 19306 în anul 1931 

• in anul 1933 22.958 7, in anul 1932 7, 'iar in anul 
dWupa socoteala ce s'a facu!. 1933 8. 
Căf . 

IU'nsprezece sate de trogloditi intr' o 
~i~. plasă din judetul Borşod . 
1 risemiOiiciOSU! guvernului ma. I ştesc: oameni cari traesc !~iar, ,Budapesti Hirlap·, a ln gr pi t ) 
JIII.'blicat în pagina a 7-a a n.rului o ,- n. ,. Il. .In comuna aceasta au voit 
1fU din 22 NoU'. ert. o descope- la 1926 sa 'ndrepte situatia prin 

d uluitoare, făcută de pref~c- improprietărire, dar locuitorii 
fii judetului Borşod, Emil Bor copleşiti de mizerie datorează şi 
) Iy-Maczky, cu prile1ul m· astazi 15 mii de pengo din pre. 
• ctd10r sale din judet· tul de 19 mii de pengo al 10' 

Prefectul Borşodului a eurilor ce li s'au impartit. Pre· 
-,!stofa! ci! ."fq 11 sate din fectul a pus pe ordlOea de zi 

lasa Mezok6vesd locucsc chestiunea trogloditilor, şi vaa· 
răta guvernului printr'un memo· 

813 vizuini sdpate In riu grava situatie; Vizuinile a. 
jOas/ea dealUlui mai mulţi cestea sunt pepiniere de tuber· 

...; 4000 ~nşt;-... In,· unele culoză. Put, aierul Jinele e 
pmime. ca bunăoQra in stricat. când plouă sau când 

'
~bOlddaroc, mai mulţi de njnge apa se' scurge in ele, 

1 mdtal.e dintre locui/ori sunt Prefectul arată in memoriul său 
că. in tinutul acesta tuberculoza 

erPplodiţi (pe tnţe/esul olJ.. e În continuă creştere.-

~!! ~!I~~ă~!D~~lUi se I!B p.n~!e~!i!}~~n~!!!~~.c. 
I~iru trecut; un; biet cefăJean ferizare 8 lucrurilor, să adăugăm 
l' NagykăU6 ~Hl omorit cei că la câteva zile după această 

, copii penlrcă i s'a vândut tragedie s'a tinut la Budapesta, 
1.. Il 16 licitatie. 18 Asociatia avocatilor, o confe
)~ Presa budapestană n'a mal rintii a unul domn dr. Ernest Bo

It' nit asupra 8ceslui Ingrozitor da, despre o chestiune despre 
le Ilşa că am rămas nelămu- care ziarele maghiare spun că i 
t·' cine 8 vândut la lIcita- deosebit de arzoloBre: dacă are 
I vaca nefericitului părinte: 

rceptoruJ. StiU un advocat că- sau ba ministerul de finante pri-

5 lujba,~ fără 
plată ••• 

In Ungaria exlstd dela 
venirea la {Jutere II !;uver
nului Gărnbljs O noud cate
gorie de swjba$i publici: a 
dtlirmştilor JOTd platd. re
crutaţi dirz rdndul mte/ee/u
aii/ar şomeri şi partaţi CfI 

vO'ba ca odata şi odata are 
sd ie vind ,ândul sd fie sa
lariati. 

"Magyarsdg" din 29 Nov. 
eri. publicd un intervi, w de 
toatd jalea cu un astfel de 
"slujbaş· al unei, pnmdrli 
mUnicipale, S;June cd e doc· 
tor in drept, şi mUllceşte de 
trei ani de ztle fdrd leafa. 
Norocul laf cu are tata sa· 
lariat şi-l fine tatd-sdu J 

o judecată cu 
cântec 

Din "Vj Mdgyarsăg" dela 
20 Nov. crt.: 
După o anchetă care a 

dăinuit mal mulţi ani de zile. 
s'a dat In sfârşt ordonar.ţa 
definitivă de trimitere In j Ij
decată a falimentatei Bănci 
de creâit agricoi (Foiâhitei
bank), pentru bancrută f(au
duIoasă. 

E vorba de -·0 instituţie 
care luase fllntii după război 
ca să ajate ţărănimea să 
cumpere pămAnturl, şi gre 
şindu-şl 'destinatia, a pus 
mAna pe pămAnturile ţăra
nilor. 

A spus o vorbă 
despre d. Gom-
b "· o •••• 

Din • Vj Magyarsăg- dela 
20 Nov. crt. 

Tribunalul din Dobrlţin a 
condamnat la două luni in
chisoare pe zilerul G:tvrilă 
Kocsis, pentrucA a spus o 
vorbă urată la adresa pri
mului mintstru Gombos. 

Condamnatul a făcut apel. 

Destăinuiri din parla~ 
Ulentul unguresc 

. , 

La 21 Nov. crf. - vezi n·rile , .,a ridicat obiectii - cităm din 
din 22 Nov. ale lui "Pesti Hirlap· .. Pesti H:rlap· - în contra mo
şi "Magyarsag - s'au' facu' în dului cum' a fost executată şi Of-· 
camera deputaţilor maghiari câ- ganizata reforma agrară. S'au 
tJva interpelări cari se cuvin a· luat astfel de măsuri nefericit~, 
răt.:>te Î'1 rubrka de f~tă. încât cea mai mare parte a pro:' 
D~put~tul T:b:rfu Rakcvszky 'Jrietz.rilor de locuri de casă tre

a protestat in contra taxei de bue să şi părăsească Jocurile, di-
8 pengo (208 lei) ce trebue să oarece nu pot face fată conclitiu 
o plătească ţăranii după fie:- nilor de plată. E întristător. ţ~ 
care chintal (pe ardeleneşte: 235 de cetăţeni străini au în 
majă) de grâu adus la moară Ungaria 731000 de iugdre dfl 
pentru măcinat. (De notat: pre- pământ, in schimb trş-i milioane 
tul grâulut I astAzI· În Ungaria de de plugari nu au niciun petec da 
14 peng6), pământ." 

Deputatul Zsori a adresat o 
inti'rpelare relativ la acelaşi im· 
POzit instituit În sarcina tărănimll 
şi a ::lrMat că nn-i d@c;tll1 Suma 

De ce .'au scum
pit lemnele 

uriaşă ce trebue plătită. ci se a· In şedinta din 21 crt. a parla
dauQcl la această .neomenie fap.. meniului maghiar s'a desbătut 

I rui ra munc1torllor can Cum- or01@ctUJ iegn pentru protectia 
pără bucate nu ii se dă drept padurilor. 
de măcinai, iar celor cari lu· DepUTatul Esztergalyos a vor
crează .,'n cominţău· (adecă bit despre scumpirea lemnelor 
pentru sâmbrie plătItă cu bu' provocată de guvern prin bt>ne
eate) numai dacă lac cererea ficille ce le-a asigurat Societătii 
colectiv. anonime de drcuiafie a lemnelor 

Deputatul Mihail Huszar a vor- (Faforgalmi r. t.). şi a arătat că 
bit despre impozitul ce·l plătesc societatea aceasta varsă după ve· 
preotii după pamântul bisericesc. ~ nitui fiecărei vagon de lemne câte 
arătand că'n 28 de ani plătesc 1 3 pengo în casa partidulu~ guv~r. 
atâta cu cât ar putea să cumpere I namental. (Vezi desbaterlle par· 
P
~I1iaA_"" -_. _ •• ~- a_l __ :_~a- ' ____ .A __ ,.J: __ ",,1 ~_1~ 22 Mov 
d t UlUi 'Lt:::.J -dU UI .lUtu::tUJI. I laUl'CluaLC \.01111 tU""l yr,:J(J 1 .. 

Un alt deputat, Ştefan Fa,kas, I al ziarului . .,Uj Magyarsaag-). 

Soartea ţăranilor din Ungaria 
revista fostului descrisă de 

prim-ministru Bethlen 
Publicistul ungur emigrant dr •. 

fenves Samu, cunoscut români
lor în special după replica te-a 
dat o printr'un ziar englez con
ferintelor din Anglia ale conteiui 
Bethlen şi dupâ conferintele ce 
le·a finut În vara anului acestuia 
la Cluj şi Braşov cu privire la 
provocarile latifundiarilor deta 
Budapesta, a făcut Marti la Cluj 
o nouă comunicare despre stă

rile din Ungaria. arătând lucruri 
dintre cele mai sfâşietoare despre 
situatia fărănimii maghiare de
acQlo. 

mai mici de 10 iugare. 431.000 fa.. 
milii n' au niciun petec de 
pământ. 

Aproape 800.000 de familii 
nu au nici minimul de existenţă., 
ceea ce înseamnă că 3 milioa.
ne şi jumatate de suflete îşi duc 
viaţa de pe--o zi pe alta in 
cea mai neagră mizerie. 

I.a ni S'8 spus prin ziarele gu- oritate fată de avocati ca să vân
dknamentale că~i datoria un 0- dă lucrurile contribuabililor, se-
pm1 chesfrate in acelaşi timp de per-
'~OriCă.l una, Oficii i 8lta, tra- ceptU pentru neplata impozitelor 
dia dela NdgykăIl6 remâne un 

P!A.ngeriie da.- I D. Fenyes n'a spus lucruri 
c .. hlor Inedlfe. Şi ra'oana celor spuse 

F aţi de situaţia tristă a a~ 

cestor ţărani nenorociţi, o în~ 
tindere imensă de 7 milioane 
de iugare de pământ se gă, 
seşte in mânile a 2000 de fa,.. 
milii de aristocraţi. 

Du;,a e xphcaJlue acestea. d. 
dr. fenyes a citat arătărife re· 
vistei .Magyar Szemle-. Şi lata 
ce-a ardtal plin revista jostului 
prim ministru Bethlen autorul 
Kerek Mihdy: 

pcumen' cumplU al stărilor ce şi de justttie penlru onorarii eva- In .Vj Magyarsaag- ~in 22 crt. 
ipmnesc in Ungaria: . catiale1 sta publicat o lungă scrisoare a 
ei· lui Grieszhaber Endre Henrik, 

ţot 0pl-nl-~ publl·c~ 1- de ul-na'" director şcolar şi preşedinte al a· 
U U - • sociCifiei panonice a învăiătorilor 

, de confesiune evanghelică, relativ 

ţMarea panama dela ministerul multe, .şopteşte multe şi la situatia jalnică a invă1ătorilor 
~. ~hiar al sănătăţii şi ocrotiril~r n'are curaj să le spună (de care "Gazeta Antirevizionis· 

lale, desbătută. astă vară la tn' decât dupăce s'a pronuntat jude' fă"" s'a ocupat' in răsrepetate 
~nalul din Budapesta cu prile, cata, precum s'a intimplat acum rânduri). * procesului fostului secrelar ge, cu vila amintită. D. Grieszhaber se plânge d nu 
Fal Drehr, are acum un epilog. Editorialul gazetei guvemz, S'a ales încă nimic.-de încasarea 
~Se ştie că între altele, Drcher mentale e foarte injust. Pentruca prin fise a impozitelor şcolare 
tfost condamnat pentrucă a co' s'a intâmplat ·în Ungaria să se confesionale şi de achitarea lefu
.ps delapidări cumpărând pe sea' găsească câte un nebun să divulge rilor învăţătorilor confesionali prin 
lţ ministerU.!Ui imobile supraeva, potlogăriile oficialită.ţilor, şi drept perceptii, făgăduită pe ziua de 1 

te. La cererea apărării, se cer, răsplată, li s'a răsplătit curajul cu Oct., - apoi arată că dela 1928 
ează acum cazul unei astfel de trimiterea la ospiciu, precum;up incoace" de când a început să 

,'praevalu.iri, a vilei 'Holzpacher, arătat in numărul nostru trecut scadi pretul grâuluJ. învăţătorii 
~e a fost cumparată cu covoare că i s'a întâmplat cetaţeanului confesionali cari primesc o parte 
• multe alte asemenea lucruri de 
~ţ, disparute apoi fără urmă Zoltan Krivan din Hodmezova' I din leafă in natură capătă mal 
~ă să ajungă vila 'n mâna mi, sarhclv, dat în judecată pentrucă pufin decât li se cuvine. deoarece 
Fterului. a inaintat d,lui Gombos un me' I li s'a fixat pretul grâului la 22 
! .U; Nemzedek", ziar guverna- moriu despre matrapazlâcurile ce I penga. câtă vreme pe piaiă este 
,ental, publică în legătură cu a- se fac cu pensiile invalizilor, şi astăzi 14 pengo. In chipul 
=asta. Un editorial în care se ră, apoi trimis de tribunal sa i se acesta primesc cu 30 la sută ma 
leşte cu opini8; publi~, care ştie 1 examineze facuItăţile cerebrale. puiin decât li-i salol'ul. 

de d-sa rezidă tocmai intr' asta. 
Na facut decât să ,citeze ţUn rt-
v/sta budapestand "Ma-gya-r 
Ssemle" a fostului prim· minIStru 
Ştefan Bdhl Il, repr"ducan4 de
stăinllirJ facute bţ aceastd revistă 
dt d, Ktlik M. hd!y, care a pu
blicat in "Magyar SZtnzle" an 
ct,lu Intreg de Qrtlcoll r.efcritoq
re /.ţi. situaţia ţărănimii din ţara 
rfgentului Hotthy. 

Rep.,rtil ia, 
turilor . 

pi.mân-

Ca introducere la d.estiill111rile 
. a lui Ken§k. d •. feayes. '" aratat 
cu privire la rep:lltilia pământt,t
rilor ungureşti urmăţoarij!e: 

Suprafaţa productivă.A Un~ 
gariei de azi e de 16 milioane 
iagăre. Din aceasti suprai.aţă, 
52.6% se găsesc în mânile ~~ 
nor mari proprietari cari au 
moşii ~ mati qe 1900 i~ăre. 
151.6OQ- fam;lii all prppriea:.w 
între 10 fi 1.09 iug~ iar 
29;l.00Q tamilij ~'+ prC1~~ 

Mizeria oelor peste 
un milion de slugi 
ale nemetilor. 

Sunt în Ungaria o uriaşă ca. 
tegorie de proletari agricoli -
ministrul agriculturii i-a evaluat 
sapfămâna trecută 'n parlament 
la 280 de mii de capi de familie. 
deci pesle un ,milion cu familii 
cu t'Jt - cari muncesc tot anul 
tie moşiile nemeşilor pentru câ
tev~ masuri de bucate. Oamenii 

· aceşţia - a arătat d. Kerek-
· incd in luna Octombrie nu mal 
· au ce mânca. Mizeria lor e atât 

de n'are. încât nici cartofi nu au. 
şi abia dacă e sărbătorile Crăciu
nului pat să dea familiei o mâ
na de cartofi. Mamtle din acea
std categorie soclaltJ sunt atai 

,de rda nutri/e, încât In a doua 
fund nu maţ şunt In stare, s4-~t 
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4 Gazeta AnttrevlzionistA 

tODvertirea la ire~entism a SociHIi~tilor ~in ~nluria 
la tiarul .Uj Magyau"· din 

17 Kov. crt. s'a publicat UD ar
ticol in care e vorba dospre o 
ltro'Drl apltatl acam • fostului 
depatat dia, parlamentul dela 
Pr.,a Ludovic Surln,!, actual
mente stabilit la Budapesta, ao
de face - ca fost tlpoiraf
pe soclalisttll. 

Broşara lui Surdnyl e adrtaa
t&t sociallşti/sr, ş/ cere conl!tna
lIl1 lor, care urmeaza' sa se tn
t,."eascd in Decem'lfie, sa anun
ţe CiI sta oe baza integrltdţil te
,itoriale, sd imprlme olJr:losului 
./fipsztlI1a' Uf' caracter ireden
tiIt, ,l,a adrestu opeluri locia
I1;tilor diR strdJndtate Ca ,a stea 
de partea re.izionismu!ui uneu
fUC. deoarece ar eXista motive 

.'4 •• AM .. ' 

de ordin socialist cari,a Impu
na revituitea tratatului de pace. 

Semnalam bro,ara lai Suran,t 
numai ca d se ,tie la ce avem 
Il ne aşteptăm din partea COD

grelulul din luna ,moare al par
tlduluiloclalllt. din Ungaria. Alt
minteri na e nImic deoleblt fn 
Interventii aceasta alol Saran,l, 
dopl cele ce liRa tnt&mplat In 
lDal acuta la partldal socla
IIlt din Ungara. 

Se ,tIe prea bine, el oficiosul 
lor, "Nepazava-, .'a pua fiţi, 
to Ilojba propagandei revizionis
te, din care pricini e oprit si 
tntre 'a Romlnla, duplce a avat 
mereu aceea la Doi p!nl acum 
câteva luni. 

Se mal ,tIe deasemenea că la 
"O$' VI .. o 

adunarea rev,zionlitâ ce a avut 
loc la HodmezOvaiărhely acum 
doal IU trei lanl, ,oclaU,tII dlD 
partea loculal au fOlt reprf"zen
taţl oflc!11 ,1 au luat codntul, 
Iar presa IredentistA I ţlnat sA 
lemnaleze faptal, Ci pe fotAla 
participare oficiali. partiduluI 
loclallst la provocările Ir"'dentel. 

Ceea ce-I cere deci fostul ti
pograf SaranJI partldulai Bocla
Ud. na-l decit un lacru care se 
Intimpla şI firi InterventIa S3, 
dupA o asemenea convertire a 
lociall,tilor la oala ca carne a 
fredl"nteL 

Sil ludm seama la meta
morfoza aeeasta, deoa.,.ece 
n'a.,. pu,tea l' ,-xclUlJ 86 ne 
pomenim cu oa.,.eca1"Î fne
tamorf<ne de acest fel şI. la 
f0clalî~ttt unguri dela noi. 
....,' ."$ ~ - r • -sa • 

Din raiul hortist Tricolorul unguresc 
la 'Chişineu lcontlnuare dia pag III) 

al(Jpteze copiii "ti hrănesc cu 
zeama de porumb fiert. Neavând 
alte alimente, ţăranii se hrănesc 
at ierburi. 

NI e de mirare dacă în ase, 
menea împrejurări copiii tăraniior 
maghiari SURt anemici, rachitici, 
pela groşi, iar mortalitatea lor e 
enormă. D. Kerek arată că mor
talitatea ropiilor dt muncitori a
Ir/coli nrQe/riari atinge cifra fan
fQ.tica de stn •. 

A,a.z= •• , peforml 
agrari ungureasol 

Autorul budapestan vorbeşte 

Ziua de lucru se plăteşte cu 
50-60 de fileri, adecă dela 12 
la 16 lei. De cum se sfârşeşte 
toamna, lumea porneşte pe jos 
spre Budapesta, in căutare de 
lucru. 

D. Kerek adaugă la acestea, 
că făcând o anchetă la casele 
acestor fărani. a constatat că a· 
bia a zecea sau a douăzecea 
parte dintre ei au porci sau vaci, 
iar găini nu au decât a treia 
parte dintre ei. 

Cine vorbe,t. d •••• 
"izuir. 

Corespondentul nostru din 
comuna Chişineu-Crlş ni-a 
trimis tn copie un proces 
'Verbal dresat tn ziua de 16 
eri. de şeful de post de jan
darmi de acolo proprietaru· 
lui de cinematograf N. San· 
dor, pentrucd şi-a Impodo
bit fereastra dinspre stradd 
a cinematografuluI cu o re
clamd cu tricolorul unguresc: 
roşu·alb-,erde. 

Provocarea aceasta nu· i 
(ntâia ce se 'ntdmpld in co
muna depe Crişul-Alb. 

intr'un alt articol din .Magyar Arătând aceste stări grozave 
Szem!e- despre simulacrul de re· descrise de revista contelui Beth
formă agrară ce s'a făcut in len - stări asemănătoare cu 

',Se vor, lua oare ~odatd 
mdsurl eficace, ca,; sd ne 
pund la adăpost de indrdz
nelile acestea? 

Ungaria după război. Ne arată acelea în cari s'a zbătut 'nainte ........ II1II ......... , ... , ....... $ W' ...... ea.\w ....... 
că s'au împărtit 217.000 iugăre, de revolutie mujicimea rusească 
dându"se improprietăritilor câte· - conferentiarul fenyes Samu Alti terorişti arestati 
un iugăr sau cel mult două. a pus -In corn r t' 't t· fă pa a le SI ua la - O telegramă. a anunţat că. au 

D. Kerek nu infătişează' însă ranimil maghiare din Ungaria fost arestaţi ieri la Vancouvre pe 
adevărata situatie. Pentrucă cea cu situatia INMlll MAI BUNĂ vaporul sub pavilion englez "Eng
mal mare parte a loturilor date a tărănimii ungureşti dela noi, land~ ce venea din Algcria, 7 te
prin reforma agrară s'a dat aşa· şi a arătat că proletarilor agri. rorişti din Iugoslavia, despre cari 

se banueşte că. sunt amestecaţi in 
zişilor .,viteji-, deci proletarilor coli din Ungaria nu le arde de atentatul dela Marsilia. Doi din-
agricoli li·a revenit o supratata· revizionism,. ci toată afâtarea tre ei 'tu reuşit să fugă. 
mult mai mică, iar numărul pro· revizionistă' e opera latifundia- La Nisa a fost arestat un un
letarilor improprietăriti se redu· filor, cari se folosesc de ea. gur .născut ,in regiunc~ Br~tisla"ei, 
ce implicit. pentruca 'să mascheze stările I Stanlsl~u KISS, care p~anUlse un~, 

. .. ,tentat 10 contra d-IUl Beneş, 011-
Să retinem Însă o altă arătare 

a colaboratorului revistei .Ma
gyar Szemle-. Şi anume, pretul 
uriaş ce trebue Să-I plătească 
improprietărilii, la care se a
daugă apoi impozitele, taxele co
munale şi altele, foate alât de 
apăsatoare, Încât nenorocitii de 
fărani sunt nevoiti sa-şi vândă 
nu numai vitele, dar şi hainele 
de pe ei. ca să poată plăti pre 
.. ' pământului şi angaralele. 

grozave ce domnesc dm priCina I nistrul de externe al Cehoslova' 
lor în Ungaria. ciei. 

c .. 1 .. c,,# $ -
u * " . ." .... "$ 

Ce-ar zice Ungaria, daca s' ar cere ungurilor din 
statele succesoare sa ... şi schimbe numele? 

- Comentar şvăbesc la maghiarizlirile de nume -

Precum am arătat in numărul I şi Ungaria va deveni maghiară 
al 10,lea al "Gazetei Antirevizio, nu numai sufleteşte ci şi după 
nistă", rectorul Universităiii din nume~. 

Dunlln"cJI 25 Nov. IJ 
Conditiile sociale ungure~' 
văzute de, un secretar general ~I 

.P.sti :~~i~i~e~ N~!.n in.~t~~~~~:~~regi. E, 
crt. recenzează o carte a seere- tăgăduit Însă că in anii 1910-1~ 
tarului general dela comert D,si.. tara a făcut, comparativ cu t 
dena Pap: .Polltlca 80- riIe din secolul al 20-lea, 1'1 
claIA Dla&,hlarA in tlDlpul mare progres, vădit in s~ ti 
rAsbolulul Dlondlal", a- prin protectia săracilor şi 813 
parufa in colectia fundatiei Car- piilor părăsiti. I ( 

negie. (Autorul şi recenzentq~ tJ 

Cartea lui Pap, precum arată uItat s'o spună, că prot~ A 
recenzentuI. se 'ncepe cu ară· copiilor pArăsit! a luat a, L 
tarea influentei ce au avut-o a- numai dupăce sta văzut ~p, 
supra relatiilor sociale şi-a che- azlluril~ pot fi făcute. ~ f. 

stiunilor so:iale din Ungaria de niere excelente ale ma~ pl 
dinainte de răsboi parlamentul, rlzărft, - n. n.) . 1(1 
autonomia comunală şi judeteană "Expatrlerile au incepu, el 
şi organele administrative (adeCă, ia proporţii tnspăimantăt~.şj 
cu un cuvânt, organizatiile prin dela 1905. In anU 1905-1pI 
cari s'a păstrat şi s'a accentuat părăsit ţara 452,689 de III' Â 

în Ungaria structura feudală). Urmează recenzia capito_ 
Cităm: referitoare la masurile socJa 
.Oglinda ce nt·o araM este etit ce le-a luat Ungaria după Iii 

se poate de trista. In timp ce'n boiul mondial. Ni se spune tr, 
s'au luat măsuri pentru r~ , 

secolul al 19·1ea toate statele din mentarea productiei, pentru rm 
Europa apuseand tau demoCla- tejarea diferitelor ocupatiuni, lm 
tizat, şi 'n timp ce acolo s'au tru apărarea invalizilor, el", R, 
lmpdrta~it toi mai mari şi mai pai că lefurile in Ungaria tla 
mari mase de drepturile palittce, sub nivelul cuvenit. şi, în ia dz 
m'" U.noaria era lAn vl'ooa". tot ierea recenziei, că «din prel~'n 

& " &'" carte se tra g e concluzia 
legea electorala dela 1848, ale statul n'a putut să facă fatăI 
carei cadre nu numai ca n'au torintelor sociale ce i se im~, 
fost ldrgite, ci dimpotrivd, s'au Despre latifundii, despre 
strtimtat prin lel!/u/lile de dupa zeria milioanelor de tărani; 
1867. Dintre bdrbaţil peste 20 mânzi, nimic, sau cel, putin'H 
de ani cari îşi agon/seau singuri cenzentul nu aminteşte că. 
existenţa, numai 21.2 % aveaM spune ceva. pc 
inainte de 1910 drept de vot, Cartea e prefatată de J s~ 
adeca numai 5.8% din totalul T. Shotwell, redactorul-şef ":' 
populaţieI. Şi mai ani/demorat/cd blicatiilor fundatiei Carnegi!: 
era repattlţia pt ctrcumscrlpţll. de fostul 'ministru de ext.' 
Intre cele 4I,J clrcuDI- Gustav Szatz. ' m 
scripţli el ectorale Qu .-nu *7*' y __ ce 
fost unele QI C!Aror nu- i 

OlAr de alegAtori n'a tre- Un bilant al caniba- ::~ 
cut de I25, in tlDlp ce lulul" Urmknleel 
al altora era de peste illI 

" w I5000 • Precum am mal arătat ' 
De notat: • Pesti Hiflap" nu alte rAndurl, falmosal InsU tel 

ne spune daca autorul da sau Iredentist Urmallczy Nand ad: 
ba explicaţIa acestei ciuddtenii. acela care dimpreună cu al 

Ni se pare Insa ca o trece sub său Ianoş a ars de vii la că 
tdcere intocmai ca C'i recen- pe moşnegtt şi copII din n 

y BeII, din Ţara Moţllor - ' 
zentul, deoarece e vorba de·o societatate iredentistA car () I 
repartiţle pe circumscrJpţU dlna- intitulează .Asoclaţla steag ma 
dms inventatd pentruca sef se cu moaştele patriei·. lucrâDibri 
'mptedece egala reprezentate'n si ridice In fiecare localltat!fviz 

Parlament a nemaghiarilor. Ungaria loclurl ca steagurlltu 
dentlste, in faţa cărora au si( 

In continuare: 

"Diviziunea socială in Ungaria 
Autebelică era foarte dispropor
tionată. Ocupatia principală era 
agricultura, cu care se 'ndelet
niceau 'nainte de 1910 60.4 % 
din totalul populatiei. in timp ce 
cu industria nu se ocupau decât 
62.4%, cu comert şi bănci 3 %, 
iar cu slujbe privitoare la co
municc.ţli d€a;:?m(!l1ea -:3% •. 

de gardă levent!şttt, adecă ~pel 
ta tlnerllor din ,coală şi a fU 
lescenţlIor cari n'au ajuns UI 
la recrutare. 1 

Despre acţiunea SOcietă~ţ. 1 
eestela s'a publicat in .Pestl s 
tap' din 21 Nov. ert. DD a. 
semnat de Urmanczy, cu p; eli 

pauzeI ce o face asociaţia ~lJe[ 
guritor fa tImpul iernii. kă 

Mizerie pe toatA li .. 
ai. 

Budapesta, Kenyeres BaLis, a a' 
fişat la inceputul lunii acesteia 
un ordin prin care îndrumă pe 
studenţii cu nume nemaghiare să, 
şi maghiarizeze numele, şi le face 
favoarea de a le prezenta petiţiile 
de,acest fel din oficiu, in contul 
Uni versi taţii. 

~~ader Zeitun( adaugă la spi, "Repartitia proprietătii e 
cUl~le acestea urmatoarele obser- J 'n Ungaria cea mai rea din 
vaţl1: i toată Europa. Suprafata fi

Aflăm din darea aceasbUn 
st-amă că s'au ridIcat pâuă a~ , 
steagur' de acestta iudentW 1-

148 de localltăţl, şi-anume t.P

t
re 

anul acesta. La oraşe mal at 
de rldlcat fa opt locuri. n : 

Colaboratorul revistei contelui 
Bethlen se ocupă Într'alt articol 
de aspectele mizeriei generale a 
tărănimii maghiare. . 

Arată că sufăr in special din 
cauza lipsei cumplite a lemnelor 
şi a incălfămintelor. Copiii şi pa
rintii, de cum incepe iarna, stau 
lipiti ca să se încălzească unul 
dela corpul celuilait. Ca să mear· 
gă la şcoală. copiii incaltă cismele 
mamei sau tatălui lor. Din cauza 
acestei mizerii, absenteJe dda 
şcoală sunt multe, şi sunt pe
depSite cu amenzi mari. cari 
dacă nu pot fi plătite, se trans
formă iA zile de lucru forfat. 

~Politica ~inoritară a Ungariei I d~i-comisu~~lor (adec!î a mo
este de nemţeles. La Geneva, şulor famzltare a caror În
reprezentanţii Ungariei reclamă străina,,? s'a oprit prin lege, 
deplina antonomie culturală pen, - n. tr.) a fost la 1870 de 
tru ungurii ce trăiesc in' statele 463.350 iugăre cadastrale, iar 

Ştirea aceasta a ajuns acum in succesoare, iar la ei acasă nu nu, la 1914 de 2.267.672. Pu
coloanele ziarului şvăbesc "Arader mai că umblă să desnaţionalizeze tem vedea şi din aceasta că 
Zeitung", reprodusă în n,rul din minorităţile, ci merg până acolo în pelitica agrară a Unga-
23 cIt. după "Pesti Napl6", care că condiţionează calitatea de bun riei de dinainte de război a 
numise gestul dllui Kenyeres cetăţean a cuiva de faptul că·şi domnit o directivă retro~ 
"un gest eminent", şi după ziarul maghiarizează sau ba inşuşi nu~ gradă-. 
guvex:na~ental ,,~ orai ujsag", mele. Ce,ar zice ungurii dacă UO' "De;,ideriu Pop arată arnă
care l,a făcut urmatorul comentat: ria aceasta ar ajunge la modă şi nuntit conditiile de salarizare ale 

"Mişcarea pentru maghiarizarea în statele succesoare, şi dacă ungurii muncitorimii agricole şi indu
~um~lor face pr~ese frumoase, I ce trăiesc în aceste state ar fi so, striale, descrie ocrotirea socială, 
~ c~~da atac~lo~ duşmănoase I cotiţi buni cetăţeni numai dacă 'şi şi arată că Europa apuseană '1 aţăţatoare. Inca cateva exemple, I schimbă numele?" ni-a luat-o şi tn acest domeniu 

Urmaaczy spune despre; es 
gurile acestea următoarele: ti~ 

.Stea.gul patriei vesteşte 1.0 
dupler.area. Este mărturia f, n! 
noastre neostoite pentru st~ce 
chile granite mllenare. Est!GOl 
corporatorul ideII Iredeotiste~Îa 
ghlare-. ~ 
După ce a definit astfel ,JHOl 

.teagurl, spune: ~tal 
"La prlmăvarl se incep!pl'O 

DOU InaogarărUe de stetIirl 
ale patriei. Şi ea mă g!Dde~mp 
cuma, că ar fi frumos ,1 d ă.( 
fect să ridice steaguri ale pF ~ 
şi angurlt din itră1nătate c~rjJl· I 
lesc ia mase mat mari.· ~Co 

Spune apoi, că se gânde~rac 
prlmal rând la ungllrll din u ~ 
rica, despre cari Irată C~ub 
parte activi la Isprăvile, h' 
dentel QDgllre,tI. r la 
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E:~n~orio ~i otentotul ~elo Marsilio 
-I~ 
:u t "Pesti HlrJap· din 20 Nov. ne 
!a, I vlsttşte ca a apdrut sdptdmâna 
s~ trtcutd la Paris o carlt de peste 
i 81300 de pagini. a d-lul K. S 

ijutati in Ungaria prin ceva ca mărea vizita regelui Alexandru la 
Să-şi poată duce la capăt inten- Paris}. 

'Chandan, intlfulată: "La Pa/x 
ltu~ ttlfopeene. -, La Hongrle et les 
)t~ A ttentats. C (Pacea europeană. -

tia criminală. Mai declară ziarul Justificarea aceasta n'a fost pusă 
maghiar, că Intreaga Ungarie nu însă pe hârtie decit pentruca să 
doreşte decât deplina desvelire dea o şi mai mare autoritate pleo.
a realitătiii in toate privintele,- f doariei ce o face apoi d. Tessan 
şi că·i dispusă să colaboreze la Ungariei. 

a~ Ungalta şi atentatele). Jntâia 
u.t ,partt a edr/il e consacrată do
. ~ ,ezilor ce ,'au ofiat despre com
a~ pllcitatta Ungariei cu atenta/orii 

aceasta cu mijloacele ce·i stau Pe scurt 
]a îndemână·. (Am dat acest ci- Autorul protestează în contra 

I (figurează aci şi-un capitol (Il. 

PU\ chinat legdtllrtlor dintre Vatican 
ăt~ şi legitim/ştii unguri), iar a doua 
-lpersonl.llitd/ii Şi politiCii regelui 

tat. ca să se vadă ce naivitătî nca1omnierii" Ungariei, spunând 
sinistre plaseaza oficialitatea ma- ci nu e dovedit nimic cu privire 
ghiară în presa dispusă să·j pri- la vinovăţia ungurilor, şi ci tot 
mească pledoariile). ce s'a scris in ziare e basm şi 

III' Alexandru. 
ito_ Expectordrile lui .Pesti hlr
sooJadc impotliva autorului. pe care 
ă iii numeşte "renegat bulgar, In
me trat îrz solda Beifradulllj·, nu 
'ur~e intereseazd. Interesant e nu
\i,lmai sfârşituL: Oficiosul Ligii 
~tc. Revizionisfe încheie cu un opeI 
I tla guvernul maghiar, ca sd a-

8. Ziarul .Peflt Bleu·. in nu- calomnie, deoarece "in chestiunia 
mărul din 13 Nov. al căruia s'a refugiaţilor dela Jankapusta gu~ 
publicat sub titlul cRevendicările vernul maghiar a explicat cum 
Ungariei·. un articol in care se stau lucrurile, atunci când a de~ 
arata teven~Hcările revizionismu- clarat ci 'n urma pl.ingerii gu~ 
lui maghiar, şi se spune că 'n vernului din Belgrad, au luat cu 
momentul de fată Franta nu multe luni in urmă măsurile po~ 
poate sprljinÎ pretenfiile t~rito- liţieneşti cuvenite". 

î~ duct! această carte de "calomniie 

e!ll 'n dlJculia Ligii Naliunilor. zia 

riale ungureşti, dar pentruca Un- Cu această fraza - in care re, 
garia să nu cadă 'n mrejile cunoaşte existenţcţ lagărului dela 
Germaniei, Franta trebue să pre- Jankapuszta - d. Tessan crede că 
gătească resfauratia habsbur- a tranşat toată. ~inovăţia Unga
gică. riei, dupăce adaugă ci s'a mai do.-

i~1 1,1 Boot i ... I,i 0.-
nl' pul defeti,tii lui 
re. St •• iski 

l~i In acelaş număr al lui " Pesti 
~nl·Hirlap· se rezumă intr'o cores-

J
pondentă a lui Honti 'ferenc, 
secretarul din Paris al Ligii Re

J vizioniste Maghiare, articolele de 
. ' pledoarie pentru Ungaria ce-au 

~l~ apărut in- săptămânile din urmă 
!~in' unele reviste şi ziare fran
.ceze. 

i D. Honti spune 'n introducere, 
.Ivorblnd de atentatul dela Mar-

4. George Roux, faimosul re- vedit . nevinovăţia ungurească şi 
vizlonisf din slujba Ungariei, prin desminţirea dată de d. Gom
care a publicat la 8 Nov. in bas, care trebue crezut pe cuvânt 
.Nuova Italia·. organul italo- E foarte ciudat. acest sistem de 
francez dela Paris al guvernului pledoarie, nu-i .:vorbă! Atunci 
italian, un a r tic oii n tit ula t cind tocmai in legătură cu "mă
.franta. It.tia şi Ungaria", in surile poliţieneşti, cuvenite

N

, pe 
care nu mai e vorba de discul· cari guvernul maghiar a spus prin 
parea Ungariei fată de acuzaţia răspunsul lui la nota iugoslavă ci 
că Ci sprijinit pe atentatori, ci ba luat, s'a dovedit cu toată pri, 
se cere Frantei pe fată să res- sosinţa ci Ungaria -este hotărît 
tUue ungurilor teritoriile ce li· au vinovată. Nu mai stăruim asupra 
fost luate prin tratatul dela acestui punct, pentrucă cititorii 
Trianon. şi,au putut face deplină părere 

iSilia, c~ ziarele şi publicatiile In loc de orice comentar la a-
lDleele mai răspândite din franta eeste patru articole - singule 
t sunt în mâna Micii Antanfe, patru in toată publicistica fran
ti ceeace ar vrea să fie o acuzatie la cezd - apărute In favoarea Un
d adresa acestor publicatii şi ziare, gariei la Paris, lnd,umăm citl

ar nu e' decât o recunoaştere torU la cheltuielile exlraOuletare 
că presa franceză serioasă arată ale guvernului maghiar, dlspre 
nanim .,inovătia Ungariei. "După cari vorbim fn altă paru a zia

~r() lună întreagă de campanie ne rului nostru. E vorba aeolo de 
g mai pomenită - arată apoi sim- un spor de 150.000 de peng6 al 
iDibriaşul dela Paris al Ligii Re- cheltuielilor ce le-a avut Urgaria 
ll!fvizioniste - putem să constatăm cu presa strdlnd In al doilea se
:~ttu bucurie. că atacurile şi sus- mestru al exerclţiului 1933-34 
) ~pectările in contra Ungariei nu Va veni rândlll să-i vedem pe pri
l ~u indus in eroare pe cei cari mul-ministru maghiar prezintâf1d 

unosc chestiunea dunăreană~. parlamenta/ai spre -,ati/leme şi 
lată-j cine·s aceştia: cheltUielile. extrabagetare ale e-

it~ 1. Andrl Nicolas, cu revista xercifiulat de faţd. Sd tinem 0-

t sa " Frontieres· t in fruntea că. tMnei mintt, citind el/rele exlra
) eia s'a publicat o pledoarie bugetare destinate plopagandei 
l ~Ilentru Ungaria, brodată pe tema peste granlfă, aceste patru adi. 
kă pretutindeni, şi nu numai in : cole pro-maghiare, şi ctle cari 

SUUngaria. sunt expatriati. " au eventual sd mai fie. 
a~ . ' iî' 2, Georges ~ey?ald, fost vlce- ~ Pledoaria pentru 
~ reşe~. al conUSle] externe a. se- ~ Ungaria a unui 
1 a1ului francez, care a publicat ~ francez care 

,n n-rul dela 14 Nov. al lui "Cor- , . acuzi F ... n1a 
: ,. espondance U.oiversellec un ar-;. 
: Pleol fintind să facă simpatică ;.: In fruntea n,tului de Marţi, 20 
liUngaria in fata francezilor prin j Nov, al semioficiosului "Buda
it~Ceea că vizita la Roma a d·lui' pesti Hirlap" s'a publicat sub 
it/(iombos ar fi dovedit că Unga- I semnătura d,lui Francois de Tessan, 
e~ia a rupt-o cu Germania. D. I deputat francez şi fost .secret~ 
jlionti rezumă: .. Vorbind despre general la externe, un amcol bl' 
a~tacurHeantiungure~ti, aminteşte zar, care e mai mult decăt o 
p,pl'otestul energic al lui "'Pesti pledoarie pentru Ungaria, in le~ 
efiirlap», care vădeşte că acest gătură cu atentatul dela Marsilia. 

e?~p~rt~nt organ maghiar ~nc~pe Autor~l, _ bineî~ţ~les. j.ustif~ci 
l$a·şl piardă răbdarea (SIC! - revolta sarbdor, aratand ca mar~ 

~rin· n.) "Pesti Hirlap· - spune şavul atentat a stins viaţa capu~ 
~CorrespGndance Universellec 

- lui lor tocmai atunci când se a~ 
!Arage la îndoială că croatii cari pucase să facă in politica externă 
,~u fost la Jankapuszta ar fi stat a regatului iugoslav schimbări 
'~ub protecfia unor persoane ma- extrem de importante (aluzie la 
tiare şi că teroriştii ar ti tost impacarea cu Italia. p. care o ur-

despre modul cum a pus Unga, 
ria capăt taberii dela Jankapusta. 
in urma notelor guvernului iu, 
goslav, desfiinţând,o in aşa clip, 
incât la 26 Sept. teroriştii au putut 
să plece spre Marsilia tot din Jan, 
kapusta. 
Să reţinem din pledoaria 

d,lui Tessan altceva. Uşurinţa 

cu care aruncă toată vina a
tentatului dela Marsilia asupra 
Franţei. 

Frumoată dovadă de patrio, 
tism la franţuzul acesta, - !nici 
vorbă! 

P .. ooesul Unga
.. iei la Geneva 

Din cPesti Hirlap" dela 21 
Nov. (telegrama din Paris): 

• Zlarlle instigatoare de dreapta 
otacd din nou cu vehemenţd 

Uf1garia . • Liberte· puMa} la 
loc de frunte un atac, vigllros în 
contra Ungariei. Constată cd 
p';znctul de vedere al Ungariei 
în chestIa Marslliei este şubred. 
vinovdlia ii este dovedltdt iar la 
Geneva se va desbale de fapt 
Intreg procesul. , revizionismulul 
maghiar. Ziarul adresează . ex~ 
presii infamante Ungariei mile
nare, Iar la sfârşit spune cd revi· 
zlonlsmal duce inevitabil la răz
boi • 
b , ...... ,t ,w 

N" ,laii făcut nicio dalo
rie citi"d şi Iăudd"d n Oa
lIela A ntirefJis;on;stă " . A
duceţi-fJ6 mereu aminte că 
apare cu greutăţi. uriaşe, 

di" sdrăcia şi truda redoc
tONlI"; ei, deci IIchitaţi-'lJă 
olJollo",e"t"l. 

Hărţi cu toponimie 
ardeleană . ungurească 

La Academia Română s'a 
protestat săptămâna aceasta 
în contra unei ciudăţenii cu 
adevărat revoltătoare. D. 
~eneral Rosetti a arătat că 
în ediţia depe anul 1933 a 
Atlasului Quillet tipărit ·la 
Paris, Clujul (scris cu kapaJ 
figurează 'n locul Craiovei, 
fi, ceea ce este mai bizar, 
numirile de localităţi din Ar
deal sunt dale pe ungureşte . 
Academia Română şi·a in
suşit protestul d-lui general 
Rosetti, şi a anunţat că va 
lace demersuri. 

Adăugăm la cele de mat 
sus că pe pereţii unor in
.tilufiuni publice din Ardeal 
se etalează nişte hărţi post
belice ale unei firme berIi
neze de spedifiuni, în cari 
numele de localităţi din Ar
deal sunt şi azi, cele mai 
multe, scrise pe ungureşte. 
Culmea bătăU de joc tlsle 
că nume ca Lăpuşlil .unt 
scrise Olcihlcipos, ala cum 
le-a batjocorii pe rJTemu,i 
oficialitatea maghiară. 
Nu se poate oare lua vreo 
măsură în conlra acestei bă~ 
tăi de joc? 

In chestia bisericilor 
ortodoxe din Ungaria 

.Magyarsag· din 17. XI. crt. 
publică în continuare la campa
nia cetO duce de mai multi an! 
pentru maghiarizsrea bisericU or
todoxe, o scrisoare prin care se 
cere urgenta punere sub seches
tru a a.erilor bisericilor ortodo
xe, de oarece conducatorii lor le 
prăpădesc fara nicio grije. Se dă 
ca exemplu cazul dela Kecske. 
met, unde presedIntele comuni
tatU are o leafă anua(ă de 1200 
de pengo (31. 000 de lei), şi cel 
dela Karczag, unde preşedintele 

comunităfii işi tine băiatul la 
şcoală din banii bisericii. 

Scrisoarea pubUcaUi de "Ma
gyars6g- e foarle nostimă. Ziarul 
budapeslan O puhUcă fără niciun 
comenfar, tocmai pentruca să nu 
Iasă mAia din sac. Comite deci 
un fals monstruos. deoarece 'ce]e 
două comunitati citate file parte 
dintre comunităfile afiliate excro
cuIui Ştefan Nemelh. Se cere asi. 
fel sechesfrarea averii biserice. 
lor ortodoxe cor( se opun ma. 
ghfarizării, sub moti., că s~ fac 
pot1ogărH la biserid cari s'au 
maghiarizat deja. 

Numai o gazetA şovintata ungurea • 
sca poate lucra cu asemenea arme t ... , ce 'an c, ,t!M1 .. , 

manifestatii şi alte prouocări 
. . iredentiste 

La Seghedin a lost Duminecă 
o mar.e demonstratie anti-triana
nică a studentilor. cercetaşilor, 
leventiştilor şi-a organizatiilor 
iredentiste din oraş. Manifestatia 
a avut Joc sub pretextul că s'au 
împlinit la 13 Nov. 14 ani dela 
ratificarea tratatului de pace, iar 
la 16 Nov. J 5 ani dela intrarea 
regentului Horty in BUdapesta 

Sub acelaşi pretext a avut loc 
Duminecă o adunare revizionistă 
a corporatiilor industriale la 
Szekesfeharvar. "Uj MagyarsagC 

din 20 crt. arată că s'a protestat 
in conlra .calomniilor· Frantei 
şi ale Micii Intelegeri referitoare 
la amestecul Ungariei in atenta
tul dela Marsilia • 

dislau Szanto despre TelatiiIe 
maghiara-poloneze ale chestiu nii 
rutene. 

Ziaristui N. Moricz a făcut la 
Asociatia bărbatilor ardeleni o 
descriere socială şi etnografică 
a Braşovului. 

, ... • b C Alt. --
neintelegerile 

dintre germanii 
din România 

~Arader Zeitung" din 21 Nov. 
crt. ne informează că. la Zurich 
s'a ţinut deunăzi o consfătuirc 
menită să impace şi să unifice 

Sâmbăta trecută - ef •• Pesti cele trei partide germane din Ro
Hirlap'" din 20 XI - a avut loc mânia, certate intre ele, dar că 
la Bfrettyoujfaiu (capitala cBi- stăruinţ.1 ce s'a făcut pentru cân
horului-unguresc") O serată ire- cilierea lor n'a dat niciun rezul~ 
dentistă organizată de asociatia tat, intre altele din motive de 
5tudelilor săcui din Dobrefin.' ordin personal, privi~d în primul 
Profesorul Kovacs Andor a vor· rând chestiunea preşidenţei, La 
bit despre integritatea teritorială consfătuire partidul popular al 

La Algyo. lângă Seghedin - tinerilor a fost reprezentat nco~ 
ef. "Pesti Hrlap· din 20 XI - s'a ficial prin d. Rudolf Brandsch. 
inaugurat un aşa zis steag al HArader Zeitung" arată 'n le, 
patriei. A vorba faimosul Urman- gătură cu cele de mai sus, ci 
czy Nandor- ~rirnarll:l S~u~gartului, d. dr. Stn),. 

L B d t f' l f d lin, a talmaCIt ~a recenta adun.are 
. a u ~p~s a. s.e In a~ e generală a lUI Auslandsmstttut 

cateva saptamam confermtele dorinţa ultimă a răposatului pre, 
revizioniste. Săptămâna aceasta şedinte Hindenburg, ca germanii 
s'au finut umătoarele trei: d~ l?este şraniţe. să. fie .una, eli, 

Sigismund Kallos a ,.orbit la mmand dmtre et once dtregenţe .. 
Societatea etnografică despre 
săcui, spunând că au veit In 
Ardeal in secolul al ll-Iea, din 
Panonia. 

La societatea filo-polonă a A
sociatiei studentilor a vorbit La-

• faceti-ua ~aton6. 
subscriind la imprumutul intern 
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6 Gazeta Antirevfzlonistă 
L 

Jjuati seama:· e , 
- In atentia 

. mâna Budapestei! 
ministerului sănătătii 

si-aci , 

Se lace mult caz la noi - şi vistei clujene, ci simplei intâm, atât suntem însă de uimiţi, că 
'otuşl Incă nu atâta cât trebue plări care a făcut să ne cadă se poate tolera propaganda ce 
- de pasivul naştlrUor, de 'n mână la o drogherie publi, şi~o face la noi fabrica ireden, 
p/imejdla desromtinizărU fizi· caţia dela Cluj, că am putut tei ungureşti, şi apelăm la mi, 
ce ce ameninţă unele regiuni, afla despre criminala uneltire nisterul sănătăţii sa ia urgente 
In frunte cu Bănatul. cu Cflşana. ce~a pus~o la cate iredenta un, masuri, ca să înceteze şi scan, 

In ace/eşi timp insă, In cart o gucească prin înfiinţarea numi- daloasa reclamă şi importul 
'tamil de instiutiuni In frunte cu tei ghilotine de copii din Bal, criminal al sculelor mortifere 
Institutul social Banat-CTişaTla cani (recte România). Tot pe. dela Eudapesta. 
se strddultsc sti deschidil lumli ••• : .. l1li;1l1$li ............ 1 ............. S$lllet .......... -UilllTis ........... SilllS ....... W ... ·iIII .............. SilllV .. s _ .. w ... n ..... s 

_ .. ţ .... ~ 
ro,;,tineşti ochil In /uta prirnejdlel 
ce nJ-o reztfPa pasivuinaşttrllor. 
In acelaşi timp autorităţile che
mate sa purceada la măsuri 

~heltuieli maghiare extraordinare 
practice admit importuri de unti- Prim-ministrul Gămbi)ţ 8 

It criminale - şi Inca tocmai prezintat săptămâna trecută 
dela Budapesta! - ba mai ad- parlamentului pentru ratlfl
mit sa li şe Iaca, pe vreme (ie care socotelile cheltuielilor 
cenza/ti. o propaganda Jăfişa extrabugetare făcute de gu
prin publlcaţil cari apar sub au- vern In jum3t .. tE'a a doua a 
lor/tate a ,nQf organiza/li aşa exerclţiulul 1933;34. 
"kând oficiale. Dupăcum arată semlofi~ 

Ne referi", la O i"formaţie dosul "Budapesti Hirlap" 
fii. IIIIUI II ""mtl,,,1 11 de/a djn 16 Nov., cheltuieltle fă-
1 NOf!. al reoistei eluJelle cute fără avjzul oariamentu
.Droguer;a-, 1. care se spu". lui au fost de 57 de mlll
ell la Budapesta a luai f;;"14 oanp. de pepg~, (adecă 
• fabrlc6 de "fire de aur" aproape un miliard Şi ju
.".,me ,e,II,. Balca,,1 (l"lele. mătate de lei). Din suma 
ge: Rom4"ial), şi efJ;de"t, I se aceasta, 16 mHioane şi 800 
lac. fabricii crimi"ale dela de mii de pengO (ade<.ă 
B.,dapesta reclaMa 'cea ",0.; aproape o jumătate de mi
"udb"ittJ.. . lliard de te') s'au cheltuit 
ţ)untem recunoscători. ~u re~ pe deasupra pentru sporl~ 

rea producţiei la uzinele me
talurgice ale statului. 

"Vj Magyarsâg- din ace
eaşI zi ad augă următoarele 
spec1flcărf: 

S'au (heltuit in plus peste 
prevederile bugetare: 

7 miHoane şi 800 de mii 
de p~n~~ la pensii; 

87 883 de peflgO la mi
nisterul de externe; 

] 50000 de peng~ presa str.; 
80.000 ch~!tu!eli de tele

fon şi teltgraf; 
2 milioane şi 700 de mii 

ajuto~re penUu şomer!; 
] 65 468 pentru educatia 

fIzică (armata tineretului pe
ajuns la recrutare); 
.168.077 el jutoare student€'ş~i . , .ur$ MI., '$7 •• ,,, 3 " "etA -.ax ..... ..u --." ... v • 

Ungurii partidului .. maghiar~ 
La 'nceputal blOII viitoare ur

meazA ,,J le aleagă succesorul 
101 B~II BaraUs la prt'fidcoţla 
organizaţiei din oraşul şi judetaJ 
Arad a partidului maghIar. Un 
ziar budapestan a lansat aăp

timaDa trecuti cl-I vorba de a
legerea d-Iul Bela Parecz, de 
orlilne arrueao, iar Ull alt ziar, 
Ileaeemeoea blldapeltao. el le 
va alege el! Lld!slaa Purg'y, rudl 
de orlg'ne ,vAbuscl a regelui 
~~ ~ea~ ~loVlc Horthy. 

In vederea complectArll vacau
tel ae tin Q1ţrea ,dupărl pentru 
primenirea ~9mltet~lor din ora, 
,1 judet ale p~rtldului. ŞI le a
leÎ comitete de· ~ mai mar 
dragul: un9.1 mal nuoş ungarelC 
decIt altul. iată tn continuare 1. 
listele din jadet ce le-am repro
dUI tn numlrul al .Gazetei An
tlrevl,tonlste-, compozitia comi
tetului din Radu ,I-a celor din 
,ectoarde Aradului: 

L. Radaa ,'aa ales: preşedln
tl= de onoare AL Bujl (citit Bula), 
p'1"f,edlnte 1911f Chaulcher, vi
c~pre,edIDte Oeslderlu DupcZl, 
cllnslJler N. Kern, controlor TJchy, 
membri In comitet: Amon, WIt· 
.. b, Schmlt, Stolcz, Herez, Szo
mesdn Sandar (cf •• Aradl KOz
IOny· din 20 XI) 

La Arad: 

Sectorul 1: Pre,edinte Armln 
Som!6 (evreu), vicepreşedinte 

Ignat SUber. 

Sectorul II: Pre,edlnte Şt. Blaş
kovlc .. vicepreşedlntl Morlt ezl
trom, Ernest Hanekker, Robert 
Rlman. 

Sec10rul IJI: Preşedinte MI
bdU Czernoczkl. vlcepre,edlntl 
l-udovlc KODcsek., Paul SzăIiZ, 
I(!crdar Leopold Slnbergu. 

Sectorol IV (Şrga): pre,edlnt~ 
MaxlmlJlan Llntol (evreu), vice-

preşedinţi 101lf Sampeck, Gant-. 
Qer, lecret.r Leopold Raumann. 
(Cf •• Aradl LOzlO y. " .Erd~:yl 
Hlrlap· din 18 XI) 

, ~ . All!gerlle au foat conaffnttte de 
le~retarol general al organizatiei, 
Alfred FI :tokel. 

• 
"Erdelyl Hlrlap· din 20 Nov. 

relateazA despre ultimul ceai or
ganizat la partIdul maghiar din 

pe-atât de .eriol8e 8e . prezintă 
sub D.ooa stăpânire semnele strA· 
dulntel din vle.ta magbiarA a o· 
r"ulul·. • 

SI nu xeflemlalm ci ,1 luAm 
aminte 1 r 

• MI' * .. , Ai va« t. 

Cari caturile 
presei budapestane 

Arid, ,1 dA alAturi de 3-4 Dume Ziua de 16 Nov. - a jubileu, 
ungareştl armAtoarele nume de lui intrării regenhdui Hotthy in 
organizatori: Serban Magda Budapesta - a fost pentru UJ)' 
d~nele Llczko, OantDer, But~ko. garia o zi a .păcii" şi 'n acelaşi 
RaumaIln, Tarak, Buchsbaum, ,i timp a instigaţiei răsboinice.· In 
d-nll Gantner, Lantol (evreu) ,1 discursurile ce s'au rostit - şi 
Schampeck (cel de mii lUI dIn cari au indus iri eroare şi pe unii 
comitetul din Şega, ortograflat de dela noi - s'a vorbit despre do, 
..ta dată nemţeşte). rinta Ungari~i de--a şervi pacea; 

* in fapt însă, sărbătoarea regentu~ 

• TemesvarJ Hlrlap· din 20 crt. lui a fost o sărbătoare miHtaristă, 
publicI' O dire de seamă despre cu toate exibiţiile câte le iU:Plică 
c1alal tlneretQlul partidului mi- I o asemenea festivitate. 
ghlar din capitala Banatulal. S'a subliniat acest lucru c~ 
Su .. t pomeniti: pre,edlntde lec. toată prisosinţa in presa buda~ 
ţlel culturale a partidului, 10llf pestană, şi s'a subliniat· până şi 
Popovlts, ,1 conducAtorul de cor prin clişeiele publicate în ziare. 
Deliilder:a Braun. Astfel, a doua zi după serbare 

(17 Nov.), .Magyarsag" a: publicat 
Ungurii la Blaj un desen cu legenda: ,,16 Nov. 

Precum am aritat, cltand din 
,.Brllsol Lapok·, tn numlrul al 
3·lea- al .Gazetel Antlrev!zl
ont.tt:-, partidul maghIar ,I-a 
pOl foarte lerlo! ochII pe Blaj. 
cJutâod IA facă acolo o colonie 
tI'lgareascA puternici. 

Ziarul "Eenzeke dela Cltlj re
lateazl tn namlrul .lu din 20 
Nov. crt., că ungurII din Bbj 
şi-au aflntIt .cum an clopot la 
biserica protestantA. Mal Intere
SInt decât faptul ;cesta, este co· 
mentaral lui: 

"Pe cât de Important rol. Is
toric a jucat (Iub stApânirea un
iur-asci) romanimea de aici. tot 

1916: A inviat eternul soldat un, 
gur", reprezentând u~ soldat un, 
gur' în marş, un alt solda.t, in 
opinci, deci valah, fugind dinain, 
tea lui dupăce şi~a Iăpădat Stea, 
gul şi arma, iar la orizont trei 
soldaţi ai celor trei state din 
Mica Inţelegere. 

Curat sărbătoare a .păcii"! 
__ era . - , n • se $ • 

Pdstrafi loati numerele "aa~ 
zetei Antirevizioniste« penlr. cq-
lecţie. . . , 

La numarul ultim din Dectm
VI ie - precum am făgăduit 
dintru 'nctpul - vo(IJ anexa un 
sumar pe cateeorU QI tUţ",Of 
numereloT apdrate. . , . 

I 
Dumlnecă 25 Nov. 193(' [ 

o vorbă a regenfului Horlhy 1 
Confrattle R, Dianu a publi~ 

cat In "Curentul- din 21 Nov. 
un arttcol de laude la adresa lui 
Horthy, In ltzdturtJ cţi dl$CUlSul 

oarecllm cumpătat rostit de re
gentul maghiar cu prUejul ani
versari/ a 15-a a Intrdrii sale In 
Budcpcsta. 

mai rău - tă are un Joa~. 
guşU sistem de~a lace cattlll 
slTlle de oameni Despre ceolaţ 

chestie sd nici nu mal 1Iorb ~ 
Despre faptul că de 15 ani , 
mocraţla maghia,ti - Înfelef?dţ 

prin dtmocraţie altceva du tit ~ 
gcn:zcţ:Ue de Impostori POli/trl 
- este impiedecata jandarmert,bj 
să lnceapă sd se inl/tipe. f~ 

. , ve ,tft, ,IA, 
Qam,eni de ceilalţi, autorul ne ~Oi 

spune cti daCă Ungaria nu.l a- A let E f' 
vea pe Horihy. lactarde pondere mur" uge; 
al politicii maghiare, revizionls- F arczâdyU .(J 

mul ar fi creat fdrU ungureşti Ul 
situatll dintre cele ma! dllcile. Ziarele maghiare au vestit sii 
Apoi, de Incheiere, suntem ld- Iămâna aceasta Încetarea 4 
safl sd nddd;duim cd factorul a- vieală a unui preot profesl« D 
cesla de pondere al pollticil un- pensionat care a trecut la ne~l~ 
gureşii va face pâna 'n cele din rire intr'un chip foarte penib\l, 
urmă sd vtdem cii t posibild o prezintaf de frate.să..u' intr'un TIe I 
Impacare Intre români şi unguri. mtln cu enorm rasunet. dr\ 

Speranta confratelui Diana e exemplu al decaderii moralers. 
slab intemeiatd. Nu-I nevoie sd preolimii ungureşli prolestanle' OIl 
rtţlrzem dect1t ceea ce a rettnut Acei dintre citilori cari au \ I 
d-sa din cuvântarea regentu/Ul mărit putintel literelure maghiath 
Hnrlhy, CfI sd $f! 'll!p/errgtJ că antebelică, 8U inleles că·I vor~, 
!eg!ntul a.trg!1feSC a avat In a. de preotul Eugen Szabo, {'alefL, 
c::~tt 15 a;li de Iramântarc W1- man~llli s('rli'nr m8ghi~r de 01 

• • !I! S b' D jOll gurească levlz/on/std un alt '01 glne romaneasco za o ez~u 

decat actla dt "pond,rator· ce i Sub numele de Eugen Ferea: D 
se atribUt. .A. spus regenlul d,. bielul Eugen Szab6 a ajUJi 
Horthy, cd împarte pe oameni în in literatura meghiarl ca exemrCl 
oameni cumsecade ~l'n oameni al celei mal urite decăderlJ 
de ceilalti, şt s'a vdzut cum a tagmei preofeşH ungureşlf, intr'· 
fdcut selecţia: punând Ungaria romon care monopolizase Înal 

la cheremul unora ieşiţi numai de razboi etenlia obşfel mtlghi~1 Si 
.. E' d te·" ,., I tU din a doua catfzorie. A dat ea- m,. 180 or lalu , ,,~atu mlilu 

vernul pe mâna unora cart au depe fata pămâ.ntului". Fireşte J 
adus Ungaria depe-o bancd a eroul senzafionalulul roman e tq.pej 
aCllzărU pe alta: lntâl pe ches-: luat in brate de foate biseridlU ~ 
ila falSificari/ar de franci "an- ungureşll şt-dtt1"i:i81~-Oryaniialf'A 
t;ezi, apoi pe chestia atentatului mtlghiare constituite; ceea ce, fel 
deja Marsilia; a numit ministr. se, nu 14 a putul fi decât o sla~ar 
de externe pe d. Kdnya, despre sallsfaclie. fiindcă cu câ' era J.nl 
care s'a ardlat tn parlamentul călduros apărat. cu atât fristaiift 

anguresc, că a făcat parte din- lebrUate şi uritul zgomol din' rl 
tre prtziltltorll /ăzboiil/ui mOR- rul numelui său literar şi·a 
dial şt d;ntre falslficatorll de melui sau adevărat creştea co, 1 
franci francezi; a numit prim-- promilându·l. 
dtlteat al Ungar/ei la Vea Na. Afacerii acesteia I·a urmef 
ţlun/lol' pe ,uda sa Etkhardt, ruptură intre cei doi frati. c [ 
care s'a ldudat in par1amenl (ti pe nof nu ne interesează. Nu iur~ 
a ţrebuit sti tnte,!teze 30 de pro- Interesează de altfel nici ins n' 
elSt de calomnie, pentrucd l-au fie ie,tatul Eugen Szab6. el le, 
acuzat ca a fdcut parte ,'din mai atât: documentul literar c nU 
bqnda Jalsiflcatorllor de flanel,· ni·a rămas în legătură cu mo ... 
ti numit ministru de iustlţie pe de.acum despre decăderea _r. 
d. Ldzdr, care ~a lăudat la un lllllă a preotJmii ungureşlL ~di 
banchet cd a}dcut o .panama" FJindcă desprp, aceasfă de4in 
- vorba luir- de 10 000 de franci dere, mascată astăzi cu isprtet 
elvetieni, in folosul Asociaţiei iredentiste. vom avea adese4enl 
Nafionale Maghiare, adecd a or- prilejul să vorb!m in coloanelnar 
eanizaţiei care tint legatura cu acestea. r~o 
unguril ,din statele succesoare; a • os. $. n.a« u~ L. 
tolerat In fTuntea polilltl pe Nd~ - - ~ . - 5 V4V.rlii 

dasdy, iar acum ln fruntea lui Jnmn-r noss~tq. ~t., 
1 ESz pe Bllross şi Sz6rtsey, a- II p P uU Ar 
fTlesttcaţi tust,et in afacerea fal- "M~gyarsag. din 17 Nov. 
sljtcarilor de franci !ranetzi; şi publică in rubrica. ,.De Ici _ ' 
mal muU decât atât, contele colo· un articol in legălurii 
Somslch a acuzat Marţea trecu/d lupta ce să dă 'n're unguri r. 
in parlament, cd regentul se a- 'ofie sârbU din Ungaria pe ch~ uri 
Jiştazd la braţ cu lalmoasa tia hlsericU ortodoxe (afacere-
1 ESz, despre care interperlato. Nemeth Istvăn). Gazeta buda~;ul 
rul n'a spus decât atât. ca ia lană acuză pe sârbi şi 'n spe~ntl 
şperţuri dela cdJle fetate, dar lu- pe vlădica lor ZlIbkovici d ete 
mEa mal ştie ca-i condusă de Buda. că au strIcat cu zâz eet, 
doi Inşi cari au făcut parte din ,Ile- lor o frătietofe m:ghi8 riil 
banda falslflcatortlor de banc-I sârbească ideală. Dovadă: duIcFcal 

note franceze, Iar ziarele ilIgfJo frătietafe ce.a. fost la Arad in~ru~ 
slave au arătat in plus Cd-i sârbl şi intre unguri, şi 'n J~rE 
amestecata în atentatul dela polilice şi in cele sociale. ~IP: 
Mar.;lUa. .Magyarsag- uită - fireledli 

S' ar putea cita şi alte exemple, - să spună că vorbeşte desjlam 
da,. sunt prea d,.aJuns ca sa se renegalt Deasemenea uUă frto 
vadtl una din două: că regentUl Jacă o cât de mică pomerJoar 
maghiar Q fost foarte ertşit ctind despre revenirea la maici 8' ~irel 
a ""ilşat chestia ca oamenii cam- proope tuturor sârbilor din odJău, 
seca.de şt c • • ceilalţi-, - sau şi ,ul Aradului. rr, • ~ •. ~ •. ,_________________________________________________ L 
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marile demonstraţii dela, 1 şi 2 Decemurie 
Hdunările antireuizioniste din săptămana aceasta 

rf ~ Marea zi a desr9birii dela 1 Decemvrie va fi sărbă-
ol~rifd arzul acesta sub auspici:le Ligii R.:v:ztoniste, in co
m,borare cu .Astra" şi CU soclelilltle culturale şi pafdo-

!te locale. 
r In tot Ardealul stau inceput pfi'gdUri In vederea 

"'~a'ti praznulrl, otgantzându-se feslivaluri urmate a doua 

e, I Va fi o I!eneraid mamfestaţie a conştiinţei româneşti, 
, ~ Dummecă, de ad'.l1l.dri popora/e. 

-o demnă proles/are in contra provocărI/or revlzlOnis
uLai maghiar. 

1 La Târgu-Mureş, Mediaş, Orăştie 
:sla Demonstratia ce se orga
e~leazâ In pseudo-capitala 
1ibi,Acu,mii va fj urmată tu ziua 
il lIe Duminecă, 2 Decembrie, 
1r\ o serbare nalionalli " 
le l'sericească InlU1ătoare : tAr
le'osjrea catedralei ortodoxe, 
L \ prilejul an,versărli a 16-a 
~:a#tntrâr1i trupelor româneşti 
or, TArgu Muraşu.u!. 
atfLa Mediaş se va desveli a 

OI/Oua zi după comemorarea 
~z~unarii dela Alba-Iulia, la 

bunului Ăxente Severu. Vor 
participa săteni din toate im
prejurimile, Cuvântul de po
menire ti va rosti d. Horea 
Teculescu. 

La Orliştle va avea loc în 
seara de 1 Decemvrie un 
mare festIval, iar a doua zi o 
adunare populară In piata 
Regina Maria. 

Despre celelalte adunllri 
şi comemorliri vom relata 
In numerele viitoare ale .aa-

rC%! Decemvrie. un bust al tri~ zetel Antirev.z;oniste". 
Ijlill 

~rConstit'.lirea Ligii Anti-
~,! 'revizioniste la Arded 
~j Sâptămâna aceasta a avut loc ~fârşit urmatorul comitet: pre· 
t f,n5tituirea Ligii Anlirevlzioniste ~dinti de onoare d-nU: Cornel 
: U pla:ia 8ătmareană Ard .. d. la Daraban, protopop, dr .. A. Mir
'~ 'pcluJ d-Iui deputat ftaviu Ş<llu- cea, notar public" dr. N. Chişiu, 
.IJu şi al d-lui Nlcolaie Chişiu. primpretor, şi Gavril GlI, preot; 
BfAdimarcă- constitutivă· 8 ·tost preşedinte activ LeontiA Ciula .. 
~. fe21datâ de d. Flaviu Şulufiu.ln preot în Beltiug, vicepreşedmte 

III~ar. de d-sa au, mai luat cu· d. dr. Dionisie POP. medic in 
mântuI -d-nii prof. Vasile Scurtu, Arded, secretar 1. Chiş şi casier 

l/im.pretor N. Chişiu şi inv. Ioan Ioan Giurgea. invătatori în Mă
Il ( rmÎ din Solduba. S'a ales la daras. 

Marea adunare antirevizio
nistâ dela Turda 

triumfat în ,contra dreptatii di
vine, şi nu va triumfa nici ~ub 
steagul revizioniştilor dela Bu· 
dapesta. 
După d. praf. 1. Lupaş a luat 

cuvântul d. ministru dr. Valeriu 
Pop. arătând aspectele revizia 
nismului maghiar. Conferentiarul 
a aratat perseverenta cu care 
caută magh;arii să facă atmos
feră pretentiilor lor de re'ntre
glre a Ungariei intre granitele 
aşa-zise milenare, apoi a de
mascat campania ce se duce pe 
chestiunea tratamentului minori
tatilor. aratând că se urmăreşte 
prin campania aceasta numai 
re'ntregirea Ungariei aşa-zise 

milenare. 
D. ministru dr. V. Pop a a

naliz.lt apoi principalele .argu
mente'" ale revizioniştilor: argu
mentul etnic. b3zat pe falsurile 
statisticii maghiare, care n'a pUt 
tut totuşi ascunde realitatea că 
ungurii erau în· minoritate în 
tara pe care-o stăpâneau, argu· 
mentul istoric, fals de'asemenea, 
deoarece Ardealul n'a facut parte 
din Ungaria decât dela dualism 
incoace, iar asupra celorlalte ti
nuturi stăpânirea ungurească s'a 
extins după turci printr'o izba
vire realizată de altii, nu de un
guri, apoi argumentul pe care 
ie place aşa de mult revizionişti. 
lor sa-I trimb,leze; că ei au sal
vatin decursul veacurilor cultura 
apuseană. argument pretentios 
şi pe deantregul hls. pentruca 
in toate timpurile Ungaria a 
luptat în contrapuhoaielor pă
gâne cu forfe neungureşti, de 
cele mai multeori româneşti, iar 
aşa-zisa cultură iingurească este 
fapta unor oameni in' prepon· 

c Duminecă s'a constituit la N3ţionale, C. Cotişei, şeful pa· deranfă nemaghiari. 
u 'urda, in cadrele unei emotio-· !itiel, dr. Auret Gociman secre· Conferentiarul a 'ncheiat răs-
15 nte adunări extrem de popu· tarul general al comitetului re· punzând obiectiilor ce le aduce 

te, comitetul judetean al Ligii gional pentru Transilvania al Ungaria tratamentului minoritar 
c ntirevizioniste. in prezenta d-Ior Ligii antirev:%ioniste române, dela noi, arătând că o tară care 
) .. Valer Pop, ministru de stat, I dr. I. Seracin. 1. Murgău insp. a dat tratamentul minorilălilar pe 
~r. Ioan Lupaş. prof. univ., pre· g.ral farmaceutic, Popa preşe- mâna unui Apponyi, care are şi 
~dintele Ligii Antirevjzioniste dintele tribunalului, prof. Prodan, azi sufragiu censitar şi.j stăpânită 

e4in Ardeal. G. Lungulescu, se· Blji ajutor de primar, dr. 1. Ma- şi.azi de latifundiari, nu are drep
dretarlii general al comitetului ior. V. Pârvu, ~r. Galoş, ş. a. I t~l să ~e fa~ă avocatul. mino.rită
e4entral al Ligii şi dr. Aurel Goci- Adunarea s a deschis cu o I fllor, ŞI mal cu seama iaia de 
t~an, secretarul general al sec- cuvântare tnsuflefită a repufa· România, unde minoritatile au 

fUor ardelene. . tului publicist Pdre Suciu, di- tratamentul (el mai favorabil 
... ·La adunare au participat între rectorul liceului din Turda. din lume. 

~ltii d·nii Emil Lobontiu, depu' A vorbit, apoi d. prof. dr. A mai vorbit apoi în numele 
lat. Laurentiu Oanea, senator, Ioan Lupaş; preşedintele ca mi- comitetului central al Ligii Anti
ar. T. Giurgiu, deputat, Ciulea- tetului regional pentru Transilva· revizioniste d. G. Lungulescu, 
u. prefectul judetului Turda, nia, arătând progresele uriaşe arătând În1r'o cuvântare entuzi
, V. Meşter. senator, dr. 1. ce le-a facut mişcarea antirevi- astă ce ne 'nvală faptele istori-
en~u, dr. Ghişoiu, prim-procu" zionistă inifiată de d. Stelian ce cari se leagă ~e Turda, şi ce
r, L Colfescu, consilier de Popescu. directorul ziarului cUni- rând ob~tei româneşti solidaritate 

ha urie, dr. I. Poja. judecător, versul,.. şi, 'nfafişând actiunea în fata atacurilor şi a calomniilor 
~rt Augustin Ratiu decanul ba- de·sperafă ce o. duce revizionis-. revizionismului maghiar, cari vor
p~.~ului, dr. M. Moldovan. preşe- mul maghiar tmpotriva păcii. A besc despre -barbarii» româneş. 
:{mtele comisiei interimare iu- comp'lrat această desperatâ ftt- ti atunci când serviciile publice 

~
etene. dr. E. Chettsnu, fost pre" cereare ungurească 'Şi această dela noi sunt pline de unguri, 

: ,eet, colonel V. Fodoreanu, L luptă ce o duce Liga Antirevi- şi când viata economică a sta tu· 
~ riff, director de fabrică, d·na zionistă 'n contra revizionismu- lui e dominată şi astăzi de dân· 
I~cat. Moldovan, preşedinta soc. lui maghiar, cu lupta ce se spu. şii. 
n~rucea Roşie, Leana colonel Fo- ne 'n cronici că s'a incins La sfârşit au Juafcuvântul dna 
:Joreanu, preşedinta soc. .Prin· noaptea pe câmpiile catalane colonel Fodoreanu, d. senator 
~ipele Mircea M

, G. Bozdog, pre- Între sufletele hunilor şi-ale ro- Laurentiu Oanea şi d. prof. 
~ledinta soc. Si. Maria. L. Mure- manilor căzu ti in timpul . zilei. Suciu, care a dat citire unei 
iţianu, preşedinta soc. femeiler Tot aşa ca pe câmpiile catalane, însufletite telegrame adresate 
~rtodoxe române, N. Lidu, direc- duhurile rele ale revjzionlsmului dlui Stelian Popescu, preşedin

Joarea liceului de fete, P. Suciu maghiar au începui. după 'n,he- tele Ligii Antirevizionişte. 
,~irectorul liceului, Coriolan Sa" ierea păcii lupta impotriva orân- Adunarea a ales prin proda
,~u, preot, N. Nistor, insp. şco- duirilor tratatului dela Trianon, matie următorul comitet judei" '1; '".tiU, -direc1ora1 Băncii dar niciodatiepiritol răului n'a ... n: pr ... dinl. . P efro Suciu,_ 
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Apelul Ligii Antirevizionisfe pentru 
pomenirea lui Ioan Buteanu 

La 25 Noembrie 1934 se sfin; 
ţeşte troita ridicată din iniţiativa 

fericiti. a unor vrednici români 
pe malul Crişului Alb, in comu; 
na Gurahonţ, pe locul unde a 
fost executat prin spânzurătoare, 
la 23 Mai 1849 marele tribun 
zarandan Ion Buteanu. 

Astăzi, mai mult ca oricând, 

se cuvine ca toţi cari purtăm în 

suflete dragostea acestei Românii 

Mari, să ne aducem aminte de 

legaţiei comitetului dela 9 Ne-
embrie 1934 a hotărit să facă 

cunoscute faptele vitejeşti din 
cursul luptelor pentru libertate a.
le românilor din anii 1848.'1849 
cât şi moartea de martir a lui 
Ioan Buteanu. Broşura .Pomenirea 
tribunului prefect Ioan Buteanu", 
care se va distribui in mod gra; 
tuit membrilor Ligu Antirevizi
oniste, va arăta toate acestea, şi 

va mai demonstra valoarea cu; 
vântului "de onoare" al ungurilor. 

sacrificiul suprem al ctitorilor ei. Ioan Buteanu avea "salvus .con; 
Amintirea faptelor şi cinstirca ductus" dela Kossuth, şi tot~i a 
jertfei lor ne râscoleşte în suflete fost declarat prinsonicr şi executatl 
credinţa în veşnicia acestei Re- Liga Antirevizionista adresează un 
manii, şi ne luminează drumul staruitor apel românilor din judc/Ml 
victoriei, asupra criminalci acţiuni Arad _ mai ales celor din comune; 

rc:rizioniste a urm.aşilor că~ăilor (le apropiate - şi in special intelectu
lut Ioan Buteanu Şl celorlalţI te- alilor din oraşul Arad, să ia par; 
vorâşi ai săi. te la sarbătoarea cinstirii memoriei 

Liga antirevizionista, organiza-llui Ioan Ruteanu, dela 25 NOffll; 

ţia regională Arad, în şedinţa de brie 1934. it' Gurabonţ. 

• a ct v ... • , .... ..... " .. ,. 
Un e~ilol al cHzului 81~y~r la ju~litie 
Iarăşi tratamentul germanilor din Ungaria 

E tndeobşte cunoscuti furia ce I ta lipsa lui sA-1 devastrze ca,., 
&'a delilăotu.t tn U garla acom I Tortur. acenta niatlcă l-a coa ... 
UD au ŞI jumătate tocoDt!a lui tat apoi pe Bhyer vleata. 
Iacob Bky~r~ pre,rdlDtele Aso- DupA moartea lut, 00 fost pro-
claţlel culturale I germanilor dlo fPsor universitar, dr. Ludovic Me
tara uogureasci. profesor aolver- hely, care e vestIt to Uugarla ca 
sitart fost miDlstru al o.ţlooalt-. teoretician al fasei' mllghlare pu
lAţ·lor, iar la sfârşit drpulat gu-' rlsl 'llt, a scrl. 10 revl.taraslltl 
vernam~ntal, - pentracl a ca- "Cel"UI1 articol de defAimAti· 
teut să strige dela tribuna par- p~Dtru care văduva luI Bltyer J ... 
lameDtalai ci tratam~Dtul ce 11 dat pe Mebety ta jildecatl. 
se apllcl tu U'lgana cooatlooa- Procesui s'. j-ldeclt' la Buda .. 
Ulor sAi e mal mult decât 'li batic. pesti Kilele aceut I~ ta o 

B eyer a lzbtttlt cuioterVtDţla' mau asisunţA de .tudentl. cart 
sa si I silească pe Insu,1 fostal au intrerllpt mereu -cksbaterlle 
prim- mlniatra Btth1eo 8' scrie maoUntând. . 
negru pe alb - la Rusam a fo.t Menrly sta aplrat spunind ci 
anul - ci tratlml!Dtd germani. d-D. 61eyer D'are drtpt si .. ldea 
lor din Ungaria e 'ntradevăr bar- in judecatlt dupl~e s01ul el Da 
bar, dar de altA parte succeaul l-a trai la rAspuadere in timpul 
Icesta 1-1 costat catedra şi vleata. cât .. foat ID vleatA. de,1 fi-a
Se ,tie ce demonstratII furibunde tUllcl dlnsal a rAi-pindit printre 
au făcut fD contra lui stua~ntll, germ.nt pamflete in contra lui 
tncAt a trebuit sA fie poftit de B t J ~r. A npetat fi la judecati 
colrgiul facultatII si-,I la CODce- cA BI~yer a fost OD trAdAtor de 
dIg nelimItat. Deasemenea se ,tie patrie, deoarere lupta SI peDtrd 
ci DeVltdă·sa a fost pllmtllta şt aşa zisele drepturi germaoe pa
scuipati de studenţii cari aa mers tea ,1 loveascl ro 'tDitgrltatea 
_ ... __ ' ... " ..... -. .... / ... _ ... __ .... " .... _ ...... _ ....... tirit. A cerut Il t se admitA pro

bal1unu, ,1 • -cUat ca 
vicepreşedinti: 'Ocigorie Bljî; dr. 
E. Chetianu, 1. Mureşanu; casier 
Dumitru laneş; secretar dr. B
mii M ~ior; membrii in comitet: 
dr. V. Meşter, senator, dr. Ciu
leanu. prefectul judetului, dr. G 
Pătăceanu, dr. 1. Miclea. dr. V. 
Vlasa, dr. L Ghenfiu, primarul 
oraşului, 1. Colfescu. consilier de 
Curte, Gr. Dordai, Iacob Trifu. 
T. Mureşan. M. GăzQaC, Ilie Ma
rinca. T, Otel. G. Brumă. G. Co· 
roi. 

martori pe duşmanll lui Bleyer: 
D. Frank, g·ral Szlveh-Wclldvo·· 
g'l, colonel Pr. Remeoyl,'deplltat 
BajeltY Zsiilnuk', dlr.' de liceu 
N. GOmbOi (rudă a primului mi
a'stru). O. Steuer şi pe genera

,lui D6mj~jJ, - cu tolii fvabi 
renegaţl. 

Avocatul d-nel Bltyer, FrlDz 
Kllssbacb, I citat ea martori, to
tre altii, pe Iuliu GOmbOit pe 
contele Slgray. pe fOltul prim' 
mlnlatru Ştefio Bethleo, pe mi

Alte adunări niitrul HomaD, pe deputatul MI
antirevlzioniste lotay, pe fo&tu1 miDi,tru fi ".;

Săptămâna aceasta s' a mai 
finut o adunare antirevizionistă 
la Colentina (Bucureşti), vorbind 
d·nfi dr. Scorfeanu, Cristescu, 
Manolescu, Zulan, primarul de 
sector G. Stoica, N. Gheorghiu. 
secretarul general dela culte 
Stancu Brădişteanut scriitorul 
Victor Bilciurescu, delegatul zi· 
arului .Universul". şi pâr. Sa
melarie. 

O altă adunare s'a linut la 
Groză veşti-Căramidari. 

tualmente preşedlDte Impus ,,1 
Asociaţiei germanilor, GD&tav 

Gutz. pe Tiberiu Eckbardt, elc. 
S'I botlrlt admiterea proba tI

anU, apoi procesul.'. amlaat. 
• .. vn • _ $ s " ae'IIiMII 
Abonamente: 

Pe un an 160 lei '. 
Pe ,ase luni· 90 fel 
Pentru autorităţi, insII-

tuliuni, intreprinderi 600 Iei •. ...... AJ'I '.$ e A\I 
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Un~BriH ~e ~HnC8 BCUIOrii 
Demersul lugoslauiei la l!iga natiunilor 

Ministrul de externe al Iugoslaviei, d. leftfel, a 
remis Joi după'amJazA secretariatului SocietătH 
Natlunalor nota IugOSlaviei fn chestia atentatului 
dela Marsilia, cerând ca in viitoarea sesiune gene
veză, care se va Intrunl In Ianuarie, să se ia In 
disCli tie memoriul cu dovezi amănunţite şi ne
desmlnţibiJe ce va fj prezentat Ugli Naţlunitor 
intre timp. 

. România şi Cehoslovacia s'au solidarizat cu 
demersul iug()sJav, făcâr du-şi cunoscută soHdari
zarea Imediat după depunerea notei sârbeşti. 

restabili încrederea in justijia şi 
moralitatea internationala pe 
care tragicele evenimente dela 
Marsilia h.,!wau sdruncinat. 

Este ab3clut necesar ca răs· 
punderile sa fie denuntate Înain
tea celui mai înalt organ al co
munităţii internationale, căci 
n'ar putea să fie un mai mare 
periCOl pentru pace şi pentru 
bunele relatii internationale de
cât sentimentul nesaflshcut al 
unui popor ce ar fi fost victimă, 
in persoana şefului sau cel mai 
glorios. al unor acte criminale, a 
caror răspundere ar putea să 
scape dela o justă pedeapsă. 

Săpfămâna 
\ 

In tarA I Frământări în lumea politică, din pri 
cina raportului comisiei l'arlamentare în chestia Skoda 
Partidul naţional·ţărănist acuză că se urmăreşte o răz;~ 
bunare politică, Guvernul tăgădueşte energic. Iar presQ 
independentă se declară nemultumită de rezultatele alt. 
chetei. D. Stelian Popescu a semnat in "Universu~ 
un articol plin de amărăciune despre rezultatul ridic~. 
la care s'a ajuns după atâ/ea cercetări şi paracercetă~ j 

Imprumutul extern înrt'gistrează succese mulţumI 
toare. Totuşi turneul de propagandă al mmistrului de fi 
nanle a desvelit lucruri deosebit de grave prin semnificrr
pa lor: la Timişoara, la Arad, marii fabricanţi şi mati· 
comercianti încearcă să se scape de datoria ce o (l~ 
fală de Iară punându-şi angajaţii să semneze milioan~ I 
în timp ce dânşii se eschivează. Fabrica de lextile din 
Timişoara, întreprindere budapestană incurajată d(. 
guvernele româneşti cu tot felul de avantagii, e '~ 
fruntea acestor nerecunoscători, demascati săptămân~ 
aceasta tocmai de-o gazetă cenlrilugă. de "Brass& j 

Lapok.'" krG 

Demersul s'a făcut in Intelegere cu Franţa, 
Rusia sovietJcA şi Turcia, cari au luat o foarte 
energicA atitudine in contra provocArHor maghia
re. Anglia manifestA deasemenea o atitudine 
hotAritA in contra turburatorilor păcii, dar a 
cerut o te III pori zare. A_Anarea prezentării me
moriulul cu dovezile complicitAtilor s'a intâmplat 
din cauza aceasta. 

Inhăitarea Ungari- t 
ei cu profesioniştii 

Altfel săptămâna internă a fosl bogată in mani-uli, 
festări înălţătoare: la Jadani s' a făcut o frumoasă po-fld 
menire cărturarului Martinovici-Roşu, la Timişoara şi" 
Lipova lui Vichentie Babeş, la Turda. Arded şi '~ 
alte părţi au avut loc mari demonstraţii antireviziofu' 
niste, iar in capitala Bănatului un congres învăţătofesc~ j Textul notei iugoslave 

.Crima odioasil dela Marsilia, 
care a mişcat conştiintn tuturor 
popoarelor civillzate. obligă gu· 
yernul iugoslav să sesizeze con· 
siliul SocieUifii NatiunUor de a
numite aspecte deosebit de 
grave ale acestei efacerr. desco
perite prin anchet8 poliMor mm 
multor state. şi care sunt de na
fură să dăuneze bunei intelegeri 
,i păcii dintre lugoslavin şi ve
cina el Ungaria. 

Prin comunicarea făcută 
consiliului Societăţii Naţiu> 
nilor la 4 Iunie trecut, gu
vernul iugoslav a avut o
noarea de a atrage atenţia 
consiliului asupra mişcă,i
lor criminale ale unor anu
mite elemente teroriste sta
bilite în Ungaria, ,i asupra 
concursului şi complicilă/ii 
pe care aceste elemente le
au găsit pe lângă anumite 

autorilăIi ungare. Guvernul 
iugoslav, dupăce a expus 
în şedinţa consiliului din 4 
Iunie trecut compliicitatea 
organelor ungare în această 
afacere, se declarase gafa 
să reguleze prin negocia
/iun; directe situatia în am
samblu la frontiera ungaro
iugoslavă, ferm convinsă că 
guvernul ungar, pus a&tfel 
in : faţa responzabilitălilor 
sale, ar lua măsurile nrce 
sare pentru a pune capăt 
sprijinului de care se bucu
rau elementele teroriste în 
Ungaria. Numai în acest 
spirit negociaţiunile au fost 
angajate cu guvflrnul ungar 
şi ele duseră la un acord 
semnat la Belgrad, la 21 
Iulie trecut. 

Autorităţile unguresti au sprijinit 
pe atentatori 

Cu toate acestea, rezultatele nului iugoslav pe lângă gu
anchetei dusă in urma asasinării vernul Ungariei, şi, prin de
Majestătii Sale Regelui AlExandru cJaratiile lor, s'a stabilit eX 
al ]ugoslaviei şi a ministrului a 
francez al afacerilor străine Louis beneficiaserA nu nUUlai 
Barthou, la Marsilia, au dovedit de un azil in Ungaria, 
că aceste acte criminale AU fOST dar chiar cA 10cuiserA 
ORGANIZATE şi EXECUTATE În grup pe teritoriul el 
CU PARTICIPAREA ELEMEN- pAnA În ajunul atenta
TELOR TERORISTE REfUGI- tului. Rezultatele anche· 
ATE IN UNGARIA, CARI AU tel 8tabUesc Într'un mod 
CONTINUAT SA BENEFICIEZE ca totul grav ,1 evident 
IN ACEASTA TARA DE ACE- responsabilităţile auto
LEAŞI COMPLICITATI CA ŞI IN ritortăţilor ungare pen
TRECUT. şi NUMAI DATORITA truajutorulŞlsprijlnula. 
ACESTEI COMPLICITATI ACTUL cordat acUunU teroriste 
ODIOS DELA MARSJLIA A PU- a unor anuUllţi sllpuşi iu
TUT fi COMIS. g~"j}avi e~i&Tati. Erin-

In adevăr, printre corn- tr un memOMU detailat gu-

1. .• . 01 I fJern,,1 .ugoslav va procurra 
p leII asasin ui se reglise~c cons·tUu]ui 'oale datele fi 40-
terorişti cari au făcut deja eumen'ele de care dispune 
obiectul plângerilor guver· In aC&JSt4 fWÎv;nţă. 

-~ 

8e me resU~i1irea jusliliei li moralilălii inIRrOB!i008Ie 
Poporul iugoslav rănit in a-' Dacă ţoporul iugoslav a putut 

dâncul sentimentelor sale, crede să·şi păstrEze toată demnitatea şi 
că lumină completă frebue fă- sângele rece in cruda încer

crimelor 
In al doilea rând tvenlmentele 

dela Marsilia pun cu glavitate 
crescândd problema unOI anumite 
metode de poUtlCd internationald 
inadmislbile nu numai faţd de 
IUEoslavia, dar chiar fald de toatd 
lumea cJvJllzaid. Nil e Vorba de 
un asasinat politic, fapt al umli 
indiVid Izolat. nici de un azil a
cordat emlgranţi/or politici. 

Chesti""ea care se pune este 
In realitate e~ciţiul şi an
trenamentul pe teritoriul u
nui stat străin a rt'i:uldcdto
rtlor profesional#, In8drci"aţi 
84 ~cute o serie de mentate 
fi de asasinate Intr'un SCQP 

politic dererminat. lnlesni
rile f' prmecţla de care s'au 
bucurat criminalii pe ten
tQru,l ungar in tot timpul pre. 
paral'unii lor l'ungi f' mi
nuţioase slln' aproape de ne
C1"e*m. 

1 

Daca cei mai puni sJlljitori ai 
unet naţillni şi suSţinatofli cel mai 
fermi ai pacii internalionale pot 
sil Jie ucişi tn lndtplinlrea datofii
lor lor de nişte erJminali organiZati 
şi Instruiţi In masd şi care se bu
curii de bllnilvoinla şi sprijinul 
autoritaţ!lor unei tdri sira/ne, nici 
un guvem organizal nu mai este 
ca putinţa. In adevdr, o eril de 
anarhie şi barbarie intunaţionald 
s'ar deschide pentru lumea civi
lizatd, erd în care bazele cele mal 
elementare ale pde}i internaţionale 
s' ar dt1râma In mod inevitabil. 

Pacea este grav 
amenintata 

In hta gravitatii acefor fapte-, 
guvernul iugoslav, ingrijorat de 
mentinerea pacii şi increzator in 
autoritatea Societatii Natiunilor, 
se vede obligat, invocând aline
atul 2 din articolul 11 al Pactu· 
lui, să sesizeze Consiliul de a· 
ceasta situatie care compromite 
într'un chip grav relatiunile dintre 
Iugoslavia şi Ungaria şi care a
meninta să turbure pacea şi buna 
intelegere între natiuni. 

V'aş fi foartetnctatorat. dom
nule secretar dacă ati binevoi să 
inscrieti această chestiune la or· 
dinea de zi a apropiatei sesiuni 
ordinare a Consiliului. 

cWft1 .... , ...... 
cută asupra circumstantelor În care prin care trece, este pen- S 
care atentatul odios a fost pre· tru că păstrează incă increderea inuciderile In Ungaria 
parat şi executat. Marea durere in eficacitatea instiluliunilor So-
a Întregei natiuni iugosJave s'a cietălii Natiunilor, păzitoare a In .Pesti Hirlap· din 20 Nov. 
transformat, ca urmare a fap- păcii şi a moralităţii internaţio. ert. s'a publicat un apel la aulo· 
telor menţionate mai sus. intr'o nale de care această pace de- rităfi al d·nuJui Rlivai Izor, ca să 
profundă indignare şi într'un re· pinde. Guvernul iugoslav, con- pispună scoaterea sodef causfice 
sentiment popular contra acelor ştient de responsabilitatea lui d 
cari au inspirat şi favorizat exe. internaţională, dar şi de datoria in circulatie, deoarece In fie-
cutarea. -atentatului şi care se fată de poporul lui, se vede ob- Care an se sinucid in Ungaria 
gă.sesc in .afara teritoriului na· bUcat să se adreseze conSiliului peste 500 de oameni - popu· 
lional. Socie-tătii Natiunilor ppntru a 18tht unul <:81 - cu sodă caustica· 

TJp8rUl Tipografiei Diece%8ne~ Arad. 

Săptămâna externă a fost foarte agitată, t" aşteP4 ÎI 

tarea demersului iugoslac Iti Liga. Naţiunilor pe chesfbi 
tiunea atentatului dela Marsilia.. Sa confJenit să sdut 
sesisese Liga printr'o notii In care să se ceară pu:,n 
nerea chestiunii pe ordinea de si a sesiun;; din IoJfti 
nuarie. Nota s'a presentat joi, urmată de o solida.- ( 
risare tJ Romd"iei şi IugosJafJiei, şi acusă [Juga'/II î,m~ 
chiPul cel mai hot6r#. Prim-delegalul "ngar, Tiberi.J/Jk 
Eckhardt. a protestat. Fireşte. D. Gombos (J protesttJtoc 
deasemenea pri" interfliewuri. _ 'CI 

LtJ Roma. (J fost o nouă fJisit6. A cancelar"lli a 
Austriei. Ziarele englelle au arătat că ducele Mus~ sI 
soli"i a dat a6igurări că ItalitJ fJtJ por"i r611boi dD.fm 
că ci"e"tJ se atinge de independe"ttJ Austriei. PresdDTe 

maghiartJ tJ fJorbit cu' n flăcărare despre re' nfJ,'ere.1m 

lllianţei italo-austro.",aghiar. de ditlUJilfu " rdlllHJ,~ 
jn schimb siarul eng/es "Manchester Guardian"'O 
adus o ştire nosti",ă: de dragul unui ajutor fina".fjel 
ciar frances, Italia se fla aproPia totuşi de /tranţD"I 
deoarece are o datorie publică arsă/oare de peste JOO'Jne 
de miliarde de lire. 1 m: 

Tot din motifle economice interne German;a sl(J~'re 
arătat sllptă",dna aceasta foarte înfe/egătoare faţil ri, 
de francesi. .se anunţă nemulţumiri interne la adre- TU 

sa lui G6bbels şi Q6ring. Sem"ificatifJ: s'au interll;' t 

adunările hitleriste ca~i nu au aprobare prealabiln. ca 
La Paris atenţia obşteasc6 e aţintitd mersu a-

supra inarmărilor germane. di. 
l" America-sudică dăinue răsboiul intre ParlJ' sj 

guay şi BolifJia. . CI 

Se anunţă u" nou conflict armat intre japotless; a 
fi chine.i ,,, legătură Cfl delimitarea frontierei. ~âr. 

. ~tu 
-..-ar, un $ ... ." sas .. ,'" ee.' , ţ 7· 

pOl 

O dovadă că Ungaria are servi~i'~ 
. ciu militar obligatoriu f: 

Ziarul ",Uj Magyarsăg· din a refuzat să prindă arrn3te c 
22 Nov/ crt. publică o co- fiind oprit deja aceasta d~ 
respondenţă din Pecs (Clnci- legea sa. ~' I 

BisericI) ta care se arată că Mai incape tndoială dupf 5 

cQnsiliul de război de acolo această sentinţă, că Ungaţ~; 
a condamnat la doi ani tn- ria oprită de tratatul d6 
chisoare pe tânărul de lege ' r1 cb; 
nazariteană Felsi> Nandor, pace să ţină altfel de a laII 
plugar din Tengelic, re«"t mată decât de lefegli, a tn~ţin 
al regimentul,,; 8 de ;".. trodus serviciul milltar obll1TZ4lt 
fanterie di" Pecs, pentrucă gatoriu? ~ri 
"1$,#$ ... A" -S" ,mA A" .,. 1 II .... s:.;t. 1 

Un ziar ~u~BpeSI~o ~~spre imnrumulul iolero ~~ 
Cunoscutul publicist clu- succesele cele mai mari, iOJ

a 
1 

jean Spectator (NiCOlae Kren despre conversiune, pe cart ne 
ner, dela .Ellenzek-) se 0- sucursalele din Ardeal alt V01 

cupd tn noua sa corespon- bc1ncilor budapesfene au reJ, ş. 
denfd din ziarul budapestan fuzat s'o accepte - cd ~ a, 
"Magyarsag- (n-rul din 17 pus In sfdrşil capdt situa-ro. , 
Xl. crt.) de imprumutul de fiei precare a creditului, ~l J 
Inzestrare şi de conversiune, cd "meritul şi gloria ei est~ 1 
ard/ând despre Imprumut a regelui, care i- a fost ini~" 
cd-t foarte avantajos pentru fiatorul şi car~ s'a preoca~lin 
subfi;crlitori. şi de ac~ea are Dat de ea mereu·. 1"0 

. 1"' 
....... 
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