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Iunie Un strigat de alarmă al presedin- , tuuinte reij~le ~~ntru 
donnn:i~c:~:~~t~; telui l!igii reuizioniste maghiare \ MOldOV.8~i~~~~~l~t şi Ni.t. 

a Regelui culturii ro- Ungari;t îşi pierde tot mai mult I u ru a avut săptăm:Îna aceasta O 

au fost încercările săptămână de mare înălţare. 
cinci ani, grea moşteni- simpatiile din ~ngll·a A descins intre bravii urmaşi 

dela un poJitida- \ I ai străjuitorilor de cetăţi ai lui 
aproape devastase tot E 
.. accsteia, grele dil) ştiută îndeobşte vâlv8 ce-a i ciodafă nu scapă prilejul să-mi studiase la faţa locului şi pe Şlefan cel ]\Iare Domnitorul tu-
împrejurările econo. făcut-o şi 'n Ungaria şi Ia noi, spună cât srmt de săflli de pro- cari abia de curând le consla- turor românilor, Regele· -Carol 
genere materiale în o scrisoare de admonestări la i paganda unţ.{urilor. Din păcate tase cu ochii săi. Iar cazul 1 II 

pornită aproape adresa propagandei maghiare efectul acestei propagande a. acesta nu e de loc singular. a -lea, ea să-şi lege numele 
ut refacerea româ- revizioniste cc-a apărut sub supra marei majorităţi a inte- \) Turiştii englezi cari obiş- de provincia dintre Prut şi 
să se mai poată ci- semnătura scriitorului şi profe- lectualilor englezi e tocmai nuiau să viziteze L'ara Ungaria Nistru prin ctitorii ea ale voi-
de progresul ce s'a sorului univer~:lÎtar \Ternon acesta. Aşa cum îşi dirigllesc cu aşa-zisele change-trainuri 
această scurtă epo- Duckworth Rarker în numărul' actualmente unţ.{urii propagan- (filerC'şuri), poate nu fac nicio vozilor depe vremuri: la Hotin 
dimpotrivă aşa de dela 14 Aprilie crt. al ziarului ela din străinătate, nu fac 'alta ?biecţie acolo la faţa locului printr'o catedrală şi Wl spital, 
tările de-acum cinci hudapC'stpan» rv1agvarsag«. D. decât să mâie apa la moara m contra acestei propagand 

peste rf.'alizări Barker. care numai de lipsă de dllsmanilor [or.« duse la e,l:trem, dar clÎnd ies cărora li s'a pus piatra de te-
consolideze patri- simpafii pentru unguri şi de \)Mi-aduc bine aminte de un din Ungaria răsuflă cu adet'ărat melic cu prile.iul acestei vizite 
al ce părea în vre- cunoaştere Il treburilor ungn- caz, când un savant englez de uşuraţi că nu mai e cine să-i regale, la Bălţi printr'o cated
pe 'drept cuvtmt reşti nu poate fi învinuit, ne foarte mare autoritate, care pu- piseze. E greu să găseşti englezi 
Şi dacă impre.iu- vreme ee a stRt doi nni Ia Eu- iea să devină unul dintre cei înrăţaţi şi intdigenli cari să r!!ă sfinţită cu acest prilej. 

economice n'au îngăduit dapestn şi a tinut cursuri Ia I mai influenţi prieieni ai Unga- ia in serios acest fe de propa- printr'un liceu dc fete căruia i 
mult, e prea suficient că Universitaf pa de-acolo, spunea 1 riei, s'a dus ro;ă l'iziteze Buda- f!.andii. Eu Însumi nu cunosc 

ai>tăzÎ hărţuial:} politică revi7ionistilor unguri şi 'n spe- pesfa, şi ('(ind s'a întors cIp·aco- o singură lltcrare reL'izioni ... tă s'a pus temelia, şi printr'un mo
la atMa cât y_ să zicem ('iu! f.i,,;; Re\':7ionisi..c si !e(!'-!- !o (deşi îllainte de aceell 'llsese serkasa â('spre care să poţi o nument al eroilor desvelit in 

l'n1.r'o vreme ţ,iei m::lfThinre deb Londr3 Iuc- un insufleţit admirator al un- sin./Z.llră clilJă afirma că atinge . ,.., ~'cadrul solemnităţilor au crustei 
.una după alta ţările Euro- ruri ca şi c3ri demult nu li-rt guri/ar), a devenit unul dintre- nivelul ştiintific.« ,., 
. desfimţează politicianis- fost drtt s'audă. Profesorul en- aceia cari judecă foarte sceptic Apoi: vizite_ 

a t · l't ~ d glez se înapoi3se în Anglia cu d('s(,oltarea chestiunilor U nga- ») Spa că totU."i nu e Încă pa Ia cump 1 a, escu- d 1 . . C - '1 .. Drumul Suveranului prin Ba~ ne mai pomenită ce g:În u ca să facă ungurilor rU'l.a sa intâmp at aşa, pri- prea Mrziu să se arate patrioţi-
in ţară din pricina dc- unele servicii, şi cum asociaţia cina este numai şi mzmai pur- lor unguri cum îşi pierd cei sarabia a fost un negrăit drum 

sufleteşti ale odiosu- de radio British Broadcasting tarea Ligii revizioniste, care a mai buni prieteni dacă nu vor de triumf. Şi mi e fără sens 
I"" .. ".eu .. ism, înlocuite de-un Corporation tocmai organiza O t'nd să convingă pe acest sa- det,eni mai prudenţi şi mai 

răzbate ca pe-un corp serie de conf('rinţe ştiinţifice vant eng/cz cu orice preţ, cu cumpăniţi, Tragica greşeală a acest lucru, in anul dind Româ
după boală întrenga despre statele din Europa cen- încăpăţînarea cea mai mare, că propaţandei din străinătate a nia a intrat in atili de strânse 

Vt 'le t t 1 t~.. trală şi i-a dnt d-sale încredin_ datele din tipăriturile ei sunt U1lgariei o păd tot mai limpede 
pa uri eoae :1 e ara v' f' 1 t' - 1 1 1 . . l' d 1 'd î' lc"a~turl' cu Rusl'a sovl'etl'cav , ŞI' . p:lnă Ia cei mai de ţarea sa ţmă con ermţe e ce o coree e Şi ca sapanll eng ez Şl maz lmpe e, (C clln 1 e;r- ... 

rege nu poate in defini
facă mai mult bine de
ajută şi îl Iasă ţara. Un 

bun peste o naţie njunsă 
moment dat să nu lucreze 
după capul ei înt<lmplător 

nu poate nădăjdui o 
icie a domniei sale. 

din cei cinci ani a Re
rol al II-lea a fost glo
pentrueă ţara abÎt de 
in .ajunul aeestei dom

să se deştepte ca 
'mare solidaritate 

.... ·'u,,\. ... în jurul intereselor 
a luat locul desunirii 
un mare elan spre 

neamului, un 
bun spre luc

a nlocuit abulia şi 
aproape desnădăjduit 

ce domneau Ia noi 
deceniului trecuL 

al Regelui înWi de tonte 
suntem unde suntem, 

ţării că I-a ştiut ascul-
aren. Iar Ligii An tire

îi revine partea deQ-
de ~rumoasă că a ştiut 

voinţele româneşti 
dragoste de Rege, 
de ţară cum n' IIU 

dela desrobire 

cu marele 
că praznicul 

1935 însellmnă un 
~.de .ină!tător bilanţ, vom 
!st aton Sambătă nu numai o 
~ auraţie, ci o renaştere ro-

priveau pe Un!!:1ri:1, conferinţe e acel care greşeşte, până şi 1 perimenfez iarăşi efectele din dupăee O presă duşmană sau 
cari aveau apoi să apară cu în chestiuni pe cari dânslIl le afara graniţelor lIngariei.« 
ilustraţiuni în revista societăţii înstrăinată nu mai eontenise 

de radio, d. Barker s'a adresat Conferl"n+ele antl"rev"lzl"on."ste dela să ni-i prezinte pe urmaşii oşte-
legaţiei maghiare dela Londra • 
ca să-i ~rocure chipurile cu d" d" A 1· nilor lui Ştefan cel Mare drept 
pricina. Fiindcă, spune profe- 1 rai o In n 9 I a nişte bolşevici, întorşi mereu cu 
sorul englez, Ungariei nu i s'a I C f . 1 d' f· 1 11" 1 f ochl' l' t N' t rezervat în ciclul acesta de Con- I on cnnţe e ra 10 omce (e- it arorlfatea mal{ liară a ăcut pes e 1S ru. 
ferinţe radiofonice o exten- spre cari vorbea profesorul totlll ca să maghiarizeze cu Regele i-a răsplătit pe basa-

. d v v • t ţ' I Barker s'au început. mijloace cinstile şi necinsti-
SlUne upa masura lmporan el t d'i . 1 'Z' _. L rabenl' pentru această n.<>"~"mu-. d li k . '1 Ne dă de ştire despre ele C l erIte e na/zona liaţl. im- ..... ~ 
el, . ar er aranjase ca, III pre-:edl'ntele LI'!!l'l' revl'zl'onl'ste bile ne-ma_.uhiare erau interzise 't- d - , d 1 ' revistă să se publice mai multe I ':' ,,' .-' n a ragoste aratan u- e lJl cu-
I· . d At d' ma.!!hiare, faimosu.l şvab rene- şi pedepsite, jumătatea ne-c lşee ungureşiI eea In ce- " h' - 1 .. vinte şi'n asi <Tllrări de neuitat 

{elaIte ţ1.ri ale Europei centrale. I gat Francisc Herczeg, în două mag tara a popu aflel nu pu- ... -
Interesul d-lui Barker pentru l' desperate articole apărute în tea trimite în parlamentul ţă- marea Sa draRoste faţă de dân-

d' d' numerele dela 19 şi 26 Mai rii decât o' reprezentanţă ne-
cauza ungurească e {'Cl yă It. I crt. ale oficiosului revizionist conformă cu proporţia ei, in- şii, marea leRătură dintre Tro-
Urma ca şi lef!nţia maghiară P t' fI' l s f" t V C v • ~ 1 nul rom.;lnesc ŞI' dm' tre provlJl' -dela Londra şi secretariatul 1» es I lr ape. u lClena. a sa alunga a 
de-acolo al Ligii revizioniste I In articolul dela 19 '1ai, În- acest lucru, maiori/atea ma- eia dintre Prut şi Nistru, 
să-i' pună Ia dispoziţie cu ace- I titulat »Radio ca duşman« e:hiară recurgea la cea ma; fă-
eaşi grabă ilustraţiiIe cerute .. (fiindcă adeeă u~rii nu şi-l ţişe teroare electorală. Mobili- Le msemnăm aci cu aceeaşi 
O t t v t- A v puteau lAn('hI'PUI- eC<"lt, pllS I'n zau chiar şi armată .hentru t' ţă f ar a recu o sap amana, au . h 1 re(.'Unoş In cu care au 08t 
trecut două, trei, şi d. Barker slujha acţiunii antipacifice, cum oprlmarea ne-mag iari or, şi d 
n'a mlli primit fotografiile. Ter- e al lor), ni se spune: fiecare alegere aducea t,ărsare ascultate e urmaşii oştenilor 

de sâne;e. Desh 7(> aceste stări l' Ş fiM 
menul până c:lnd i ,c;e mai pu- »Trehue acum să constatăm revo!tăloore t'J' pa porbi zilele Ul te an ce are. 
tea rezerva Ungariei loc în cu surprindere şi .c~. indignare:, acestea în cicllli conferinţelor 
revista societălii de radio a că propaganda MlCU Inţelegerl d. dr. Seton Wafson. Ungurii 
trecut, şi astfe clişeielc ei au a izbutit să cucerească în An- s'au străduit să impună limba 
rămas pe din afară. Se vede RIia o poziţie de aşa mare im- lor ne-maghiarilor, iar aceştia 
c'au răm3s pe din afară şi con- portanţă, din care dacă nu vom au luptat cu îndârjire pentru 
ferinţcIe d-Iui Barker, căci nu scoate-o Ia repezeală, va face întrebuinţarea limbii 10r.« 
se mai face pomenire despre daune incomensurabile cauzei Dupăce a citat cele de mai 
ele. Poate e urmarea drastice- maghiare, Poziţia aceasta e ra- sus, Herczep; Ferenc spune ur
lor reproşuri făcute de d-sa dio englez, care acuma în vre- mătoarele: 
Ligii revizioniste unguresti şi mea din urmă s'a făcut unealtă 
legaţiei m3ghiare dela tondrn a campaniei de calomnii în- » Trebue să luăm la cUlloştin-
prin scrisoarea amintită ce-A dreptată în contra ungurimii. ţă că propaganda antirevizio-
trimis-o ,ziarului »Magyarsag«. A,'em in mână fascÎcoJa depe nistă, care pan'aci se mărginea 

Cum e văzutA de 
englezi IIropagan
da re.izionistă a 
Ungariei 

DISCURSUL .U. SALE REGE
LUI LA CHIŞINAU. 

Sufletul Meu - a spus Suve
ranul la banchetul ce I s'a dat 
la Chişinău după vizitatea SIa-. 
tului Tării - a resimţit o adân
că emoţie şi o nespusă bucu
rie la primirea atât de caldă. 

a.!..M de înălţătoare pentru su
fletul Meu, pe care Mi-a făcut-o 
Basarabia. 

caScă. Să ni-ajute Dumne- I 
~l~ vedem cât mai bogată I 
i .a .acestei sămănături din ea:C1 .,ani ai începutului. Şi I 
It;i stă dorinţă să ne unim I - In scrÎ.<;oarea aceasw, care e 
Ir' ,suflarea românească I bine să fie ţinută minte, profe-

la defetftfwa, a trecut la o ener
luna Mai a ziarului radiofonic gică contraofensivă, şi deja şi-a 
»The Listenere : fascicoIa rela- cucerit o foarte importantă po
tează între altele despre con- ziţie. Trebue să fim pregătiţi 
ferinţa ce a ţinut-o publicului pentru faptul că, dupăce a fost 
d.ela radjo sub titl~Il »Zona pe- deja aservit Micii Inţelegeri, 
rlcu!oasa a EuropeI« profesorul 1 radio englez va face mari pa
A. rnold Toynbee. Ce a spus I gube In semănăturile mauhiaro
profesorul Toynbee? . I filiei. Domnul Topnbee ~i-a şi 

»Inainte de război - a spus I anunţat ciclul de conferinţe al 
dânsul intre altele - când ideea lui Scotus Viator, şi noi ştim 
de stat national cucerise deia I fu ce ne putem aştepta dela 
teren în Europa centrală, Un- I scoiul sămănător de ură. E ab· 

Şi aci, în capitala acestei pro
vincii, primul Meu cuvânt nu 
poate să fie decât o caldă, UIr
gă şi plină de dragoste mulţu. 
mire, pe care o aduc întregii 
populaţii basarabene. 

t o caldă urare' sorul englez s prmea textual: 
răiasră Regel; • Y't I . »Eu mă 'ntâlnesc adeseori 

IJGstie R . . Şl man ~ I cu bărbaţi englezi, şi-anume nu 
~p 't CI omdnzez pe vecI odată cu personalităţi ce ocupă 

gz el I funcţii foarte influente, cari ni- , 
garia a fost ea'emplul tipic al 
statului asupritor şi corupt. I (Continuare in pag. 2-a) 

Ca unul dintre cei cari au 

ContinUGft tn pag. 12 
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2 Gazeta Antfrevizionlstă ! :' "i, ': 

Un strigăt de alarmă al 
preşedintelui Ligii re

vizioniste maghiare 

b 

lil~nii in recen~a· r >f 
mORtul române~c ___ 11 __ ___.� 

Dr. Grigorie Corn Gh. 

(Cont nuare din peg. Ia) 

solut necesar ca legaţia noastră 
dela Londra să ia chestiunea 
in mână.« 

In celelalt articol din »Pesti 
Hirlap«) intHuiat »Iarăş.i .x:adio 
englcz«, preş~~intcle ~igll re
vizioniste maghiare seriC urmă
toarele: 

».4 mai fost vorba În acest 
loc despre Înspăimântătoarca 
cucerire ce-a făcut-o propagan
da Micii Intelegeri în Anglia. 
S'a întâmplat nici mai mult 
nici mai puţin decât că socie
tatea engleză de radio, B. B. 
C., denegând tradiţiile britanice 
loiale, s'a făcut unealtă a ala
curilor antimaghiare. 

In articolul nostru din săp
tămâna trecută am arătat con
ferinţa profesorului A.rnold 
Toynbee, apărută în foaia» The 
Lisfener« a societăţii de radio. 
Topnbee şi-a însuşit pur şi 
simplu acu:;aţiile postume ce 
obişnuia să le rostească În 
contra Ungariei de dinainte de 
război propagand.a dela Praga, 
ca astfel să abată atenţia lumii 
dela tot ce se întâmplă dela 
incheierea păcii incoace în sta
tele Micii InţeleReri. 

In n-rul dela 8 ,Uai al lrJ.i 
The Listener a apărut lucrarea 
cu scol. similar a lui. dr. Se
ton H atson. Seton Walson 
(SCOtllS li iator) e un bărbat e:r
cepţio71al de deştept şi de pre: 
gătit, el se pricepe ,să ac;cunda 
sub masca imparţialităţii ştiin
ţifice ura antimaRhiară, pe ca
re ca profesor al' catedrei l\Ias~ 
sarvk de istorie a EuropeI 
ceritrale o cultivă acum în chip 
profesionist şi sistematic. El ne 
este un duşman cu mult mai 
primeidios decât mai naivul 
Topnbee. 

In articolul său el nu atacă 
un!!:urimea făţiş; ci înfăţişează 
pe'~ ton aşezat cauzele şi urmă
rile prăbuşirii monarhiei. De 
sub toga savantului se vede 
Însă piciorul de cal. Aiunge 
adecă cu speculatiile sale acolo, 
că e imposibilă orice fel de 
revizuire teritorială, şi că e de 
altfel şi inutilă, deoarece }) ade
vărata greutate rezidă în fapt1zl 
că nu se poate crea pe baze de 
hotare etnografice o situaţie 
clară, fiindcă oricum s'ar trasa 
hotarele, ar rămânea şi de-o 
parte şi de alta a graniţei mi
norităţi însemnate.« 

Herczeg Fi.'1'ellC a ales din 
conferinţa d-Iui Seton \Vatson 
acest citat pentruca să repete 
faimoasa inepţie a propagan. 
dei revizioniste: că statlsticile 
l\Hcii Inţelegeri nu-s adevărate, 
I;'Î că adevărul este cel arătat 
de statisticile maghiare, dUPră 
cari de-a lungul graniţelor Un
~arici ar fi o jumătate de mi
lion de unguri, amestecaţi cu 
10-20 Ia sută slavi şi români. 

altfel că tot în aceasfă ches
tiune l'a llorbi În curând C. A. 
M acartnev. r.fulte semne ne 
arală că' generala simpatie ce 
şi-o câşlif!ase ull{{urimea in cer
curile pOlitice britanice, e pusă 
serios în primeidie de sforţă- I 
ril.~ tenace şi sţăptîne pe mari I 
miJloace maferwle ale propa-· 
gandei duşmane. Nu ştim ce 
mijloace de apărare foloseste 
faţă de această primeidie repre
zcnl.allţa maghiară clela Londra. 
In orice caz ar fi bine dacă 
n'ar face din aceasta o taină, 
ci ar lămuri despre cele în
tâmplate şi opinia publică ma
ghiară, căci nu e o c!wslhme 
a U1wr funcţionari, ci e ches
tiunea naţiei intregi. 

Noi, din partea l1()Gsfrâ, so
colim c'ar fi de dorit să se 
înfăptuiască În sfdrşit l'ccllea 
dorinţă a pricfpnilor noştri en
glezi şi să se creă.m pentru 
confraba!an.,area catedrei zise 
a lui ~fassart'k o catedrâ ma
ghiară la Unil'ersitatea din 
Londra,« 

* 
Prl'cum se vede, Li~a rel';

ziOllistă e cuprinsă de~o adevă
rată panică. Şi pe nedrept, 

Amănuntlll C('-l dă Sp1'(> sfâr
şit d. IIerczeg Ferene, că după 
d. Seton Wa-tsoll vine rândul 
cOllferenţiarului M acartne!', es
te la tel cu im'itaţia făcută d-lui 
Barker ca să conferenţidw 
despre Ungaria, o dovadă ab
solută că societatea em:/e=ă de 
radio a procedat cu tolnlui co
rect, cu tolului imparţial, ale
gându-şi conferenţiarii şi dintre 
prietenii Ungariei şi dintre-ai 
Micii lnţelege.ri. D. Topnbee, 
d. Seton Watson, au ajuns du
pă cercetări peste cercetări la 
concluziile clef avorabile U nga
riei la care au a;zlns. D. Bar
ker, în schimb, precllm s'a l'ă
zut mai sus, e prieten al ungu
rilor, Însă un om obiectiv, D. 
A-l acartne!', care ne-a vizitat în 
mai multe rrinduri, a avut de
spre noi în scrierile sale şi V01'

be bune şi vorbe reZe
i 

ca unul 
care a trecut întâi f>ea Buda
pesta şi care are nevastă bHl
găroaică. 

Ziarul budapestan »Magyar
săg« rezumă sub titlul acesta 
in n-rul dela 19 Mai crL o cri
tică ce-o face în nu ni se spune 
('are număr al Buletinului sta
tisti.c maghiar directorul ofi
ciului maghiar de statistică dr, 
Kovacs Alajos, modulul-CUiil 
au fost recensaţi Ia 1930 tiga
nii în ROlmînia. 
RecensământuI românesc a 

găsit în Ardeal 107.749 ţigani, 

»dupăcum se poate vedea 
spune d. Kovues - cu mult mai 
mulţi dec:1t i-a arătat statistica 
maghiară, care pe baza limbii 
a găsit pe acelaşi teritoriu nu
mai aproximativ 60 de mii de 
ţigani. Aci deci, la prima ve
dere, statistica românească pa
re obiectivă«. 

Nu este însă, continuă 
apoi directorul oficiului ma
ghiar de statistică. Pentrucă 
statistica specială ce s'a făeut 
despre ţip-ani în UnlYaria Ia 
ţ893 (al?ăr:1tă in volun~ la 1895) 
l-a gmnt 10 Ardeal pc bază 
etnică în număr de aproxima
tiv 148.000, şi ţin:înd de-o parle 
s('al?~a . cât sunt de puioşi ţi
g~nJl, Iar de .?Ita de migrnţiu

'ml,,: lor, numarul lor,. pe bază 
et.nrcă, ar trebui să fie azi de 
circa 220 de mii, 
Dire~to~~l oficiului maghiar 

de statIstIca ne caută de ueaba 
nod în papură. ,.., 

Int:îi de toaie e tendentioasă 
rcp~tarca din .qrticolul s.<iu, că 
statIstica rom:înească s'a făcut 
pe bază etnicii, Statistica 
noastră numai tinde spre acest 
lucru. Deocamd:1tă se face pe 
baz<l propriei dl?claratii a rec€'n-

1" t· 
Sa~l .o.~, respectiv a cuiva din 
fmm.lllle lor, ?in care pricină 
partidul mnghHl.r a putut mel~
ge cu presiunile p:înă acolo în
d! a-reuşit să facă pc-un ;'.1re 
flumă~ de maghbrimţi, indusiv 
pe cel ce au aparţinut natiunii 
noastre si treIme să ni-i reven
dicăm, f'.ă se Înscrie în rubrica 
maghi~rilor. Mulţi dintre re. 
('ensor! au fost, precum se sOe. 
oal.TIem . de-ai partidului ma
~hla.r, ŞI au făcut ce li-a plăcut 

Aşa fiind, şi mai cu seamă Decl~ nu-i, .dedlt firesc că nici 
dupăce Ungaria a neglijat să-i n~lmaruI dm statlstidi :tI tia-a
pună la dispoziţie conferenţia- m,lor n'o fi tocmai cel ade\"ăr~t. 
mlui Barker cliseele cerute în S d I t d' . ~u. ec ara mtre ei unii ro-
folosul cauzei ei, e.t'pectorările n;tam, tot aşa cum alţii au con
preşedintelui Ligii revizioniste tmuat să se declare unguri. 
maghiare şi continuiele calom- Al d 
nii la adresa obicetivitătii d-Ior .~ oilea: D, Kovacs se face 
Seton Wafson şi Topnbee sunt că nu. ştie .ad~văra!e~e pr~porţii 
cât se poate de deplasate. Nu ale mlgraţmmlor ţlganeşh. Ori
la d. Seton Watson se vede cilt se miră d-sa că după stil· 

tistica specială dcla 1893 au 
»piciorul de. cal «, ci la d. Her- fost în judeţul T:îrnava-Mare 
czeg şi la ceilalţi oameni ai 14.037 de ţigani şi după cea ge
Ungariei iredentiste. D, Her- !lerală maghiară dch 1910 752,5, 
czeg numeo;;te mereu »duşmani« Jar după cea românească dela 
pe cine » dăunează{( revizionis- 1 ~30 sunt. numai 3799, nu e ni
mul. Asta e una. A df)ua: Se m~c de mirare în asta, când e 
constată că nu fără plan i s'a ŞţlUt de-o parte că în Romi'mjn 
refuzat d-Iui Barker foto1{rafiile sa recenzat fiecÎnc 3colo unde 
ungureşti cerute pe seama re- s~ afJll în ziua de 31. Dec. 1930, 

Citează. apoi în continuare I vistei radiofonice engleze, şi că ~l nu ca sub un<T. uri la IO"tll 
vorba d-lul' Seton \Vatson: că nu favra~ plan a fost fa~czlt d Bar ....... - ., - ap.'3rtenenţei a.'l]e, si când evo-
in "'I.ocu'! revlzuirii teritoriale ker să se supere şi să nu mai duri s~mil$,lre cu ncesUl. în ~~i-
-e de-a,luns o bună respect.'lre vor?ească ,la ra~lia desPI'e Un- mul rnn.d sore vcchiu 1 regat, 
a d~epturiI~r .l;Dino~it.ăţiţor. Pre- garla. Intr un clcfl, de confe- sunt obl<;nuite si la pooon p 

aedmteIe Llgll reVIZlOOlste ma- rinţe obiective stiinţifice unde mal' pt t' '[ . .:, h' 't' d ~, tI' " 1 10 prl )clYe ca t!gann 
~âladre" Ul an ,ca l~ lDItom

1
, en u I nu se admit mincinni şi im'en- Ia săcui' mlli cu s~:lmă ,.' , 

c n s a convms ca Il la nu ţii o conferinţă pusă în servi- Am reI t t tă ' v 

mai susţine revizionismul ma- cil~l cazlzpi mauhiare n'~vea ce . e~a on nce.'lsfa a1'-

S'a dus dmtre noi ca să daru!, a pufut să 
ne fie şi prin moartea sa o urmă o mulţime i 
pildă, a~a cum ni- a fost in n[1ntd de injdiJ fu iri: 
v/eaţă prin râvna sa fără ct1rţ/ şi de broşuri 
de seamăn. cari o bund parte 

A vrut Dumnezeu să ne iar celelalte să nu 
faed sd ne-aducem mai ade- decdm cu severltal 
seori ca pân' acum aminte tracd broşura de pra. 
de avertismentul străbUnIlor nu se judecă aşa; 
noştri: "Memento mori" I şi Tohli nouă, 41 de 
de cântarea care ne petrece nouă, 11 paraclis 
la groapă: "omu-i ca iarba, 179 biserici reparat 
zilele lui ca· floarea câm- lizarea cărora a c 
pului'4. A fost numai pen- de s;guf bunăstarea 
iru n'oi un stejar nerăstur- ceniul frecllt a cre 
nabil, o robustitate fără pă- lor, dar să ţinem s 
reche; în fafa coasei morţii şi fn alte părli alo 
n' a fost decât iarbd ca toată stare, fliră insă sti 
iarba. cut sub acest rap 

Şi dacă Dumnezeu a vrut deosebit; apoi 171 
să ne gră/ască prin aceastd bisericeşti, 117 ca 
cumplita moarte fără veste rale, 90 de sfaluri 
ca odinioard prin p/ofeţii destinate sdimpuţlFl 
Săi, fericil e de-acolo din cesele ţărdneşli, şi 
mormân/ul dela mănăstirea Il toate: vizite canoni 
BOdrogului v/ddica Or/gorle, de sate şi cdfune. 
cd a rândui! Dumnezeu Si! Cel de-al cdrui 
nu fie acest memento ce lecigd acestea şi 
nl-l spune moartea sa un acestea, a Josi un 
memenfo negativ, ci 'ndem- ţtlor intâi de' toate. 
ndtor ca sd fim fiecare gafll sd animeze, a ştiut 
pentru ceasul nevisat cu 'n· stI rdmând dupd 
fdpfuir' peste tnfdpluiri. aşa sele sale v(zitaţii 
cum la 46 de ani l-a acu- o Iresdrlre de v/ea 
cat moartea pe dânsul. N'ar in satele ce le co 
fi crezut el niciodată cum ştiut să pund lume 
nimeni CGre 1· a ştiut n'ar fi cioşi/or se! se ia la 
crezut odatd cu capul, că intr'o vreme de b 
se va stinge aşa cum s'a care dacd trecea fd 
stins. Dar un neştiut glas zările stimulate de 
lduntric i-Q spus in fiecare cută rt'Jmânea. 
cllptJ, ca {tlz/ci/or cart trd- Rămâne ind/scula 
iese subconştient o v/eaţd el ceva nou în a 
tndoitd şi 'ntrelid: .. CtJldto- sufletească a satelo 
rule. grăbeşte- te şi {Il 1" Pe- graniţe. ŞI dacă ni 
ricit vlădica Grigorie cd a ceva nu lăsa, era 
ascultat de-acest glas ldun· de· ajuns. 
tric. La 46 de ani, la a Fle-i dup'atâta 
zecea aniversare a alegerii somnul dulce şi p 
sale in fruntea vlddlciei ard- veşnică! 

~ noua 8&~ilme 8 ire~entei mH~~iHre ~hia:r însuşi fostul prim-minia-, căuta. Cauza ;naghiară e mai . guţle . a dIrectorului oficiului 
tru Bethlen indemna guvernul I dinainte pierdută' într'o aseme- ~aghlar de statistică, pentMl-
unguresc (in Sept. trecut) sa nea controversă. " ca d-sa a reuşit să se prindă Ziarul» Pesti Hirlap« a pub- t 

bs1tj't ie rev' ." ter'tor'aIe I d !ieat la 19 Mai crt. o convorbire au s u lZUlrll 1 I S~'" e-a mai mare dr"1 O'U 1 cu mâţa 
agitarea chestiunii minorităţi- a mQl reţmem dm articf)lele in sac C ~,.., . v') < I reviZlonistăcu profesorul §i 

- e un propagandist 
cu totului desintere 
niciun fel de legături 
garia, mânat spre u 
mai de creştineasca 
de dreptate. Ni-o spu 
repetă» Pesti HirIap, 
că-i născut la Newyor 

lor maghiare din statele succc- preşedintelui Liaii revizioniste 1 ,. um, va sa zlca.! Aşa avocatul Herman A. Heydt dela 
soare, găseşte în atenţia ce-o ceea ce se spu~e printre rân-,' de mare trebue să fie, precum 1 Newyork, despre care am mai 
dă d. Seotus Viator chestiunii dur~: Că U~~aria îşi l'a reor- o arată în legătură cu ţiganii arătat cu alt prilej că s'a apu
tninoritare o simplă cursă, me- gamza legaţza din Anglia şi va d-sa - diferenta Între o sta- cat să ţină conferinţe revizio
nită să abată atenţia Cumii dela ~er~ Universită~'i londoneze să I tistică de sistem unauresc, f;;. niste pentru Ungaria, şi că 
chestiunea r 'f- 1 1 tr ta f ţ It '1 .'.. .... poşta americană i-a refuzat să-i , . g am)'e or a a - In ll~ eze p~.c e UlO 4 guver-

I 

cută pe baza limbn şi ' t 
mentul minoritar, care i-a deva- nuluI maghIar o catedră de d' :. n re transporte O broşură revizia-
rat că e sub controlul Ligii istorie ti Ungariei, din care in- una"e SI~ter:'. romanesc, fă- nistă ee o trimisese politicieni
Naţiunilor, dar fiindcă ,aceasta tenţionează să facă o . unealtă cuta în prmcipIU pe bază eini- lor din Statele-Unite. 
_ spune d. Herczeg _ nu-şi' >~ştiintifică( a revizionismului. f că? Nu şi-a dat directorul ofi- »Pes1i HirIap« ne in formează 
bate c~pul cu minorităţile, ră- Cu a[~e cuvi:zt:: ni ~e, a~untă ciului maghiar de statÎ-c;tică acum că achiziţia aceasta ame
mâne tot Ia discref-<a statelor o n. oua ofe .. nslva a reVlzwmsmu- seama Ce osdndă pronunţa" prl'n ricană a Ligii revizioniste ma-\'"' I h ghiare vrea să organizeze la 
succesoare. il mag. Lar 6supra lumi,i en- aceasta asupra statisticii ma- toamnă Ia hotelul ~Savoy din 
După îngăim.ările acestea pre~ g,eze, Şl anume (probabIL) cu h' . f' d" N k 

şedintele Ligii revizioniste ma- slsteme Pe cari savanţii englezi g tare, ~l ce con lrmare a ce- ewyor o »zi ungurească«, cu 
ghiare continuă astfel: să nu le poată califica aşa cum lor ce s au spus de cătră ne- expoziţii, concerte şi alte exhi· 

Th le-a calificat pe cele de Până maghiari despre . blestemăţiile I biţii revizioniste. 
» e Listener ne anr.-rţă de acum profesorul &rker. 'statisticii ungureşti? D. Heydt aoesta - fireşte! 

Insistenţa aceasta a 
lui Ligii revizioniste e 
peste măsură. Sunte 
că »Pesti HirIap« 
Heydt, oricât s'o fi 
Ne'Wyork, e şvab un 
aşa ca preşedintele 
zioniste Herczeg F~re 
cam tot ca acesta d 
resat. 
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dunarea generală a Ligii Antirevizioniste 
I{ealizările unui an şi datoriile ce ne lUai aşteaptă. 

,mare expozeu al d-lui Stelian Popescll, preşedintele Ligii 

~ .. \"C'a fO$t sapt.:imana s'a tinut; aşa de unanima ca aeţirmea anti~ I spună crezul :or. Am făcut I fapte, - să o susţină, - apoi naţiona;e a fiecăruia dintre 
::k fC51il'itdţi a ziarului "~Tlli_ mizionista. româ~eascd, RaTeor~ ~" i a;p~. Ia ei! ca şi !a î~ltr~a,ga ,Sli- t din punct de v vedere externy nOI. 
'{;~' lijia adullare genrtrala a duşmarl atat de I/1crezut C.l reVlZIO- rale, romaneasca, ~'. aJu,le~~~H~ est~ mul.t. de fac.ut. Metoda aceMta a fost susţi-
1i;., .. 'o/'I"te : nişti; dela Budapesta a p 'f' in atl11,gerea SCOPUlll1 el, f<:,i';-, 1 ratatele de pace, aşa cum nută şi de n.irtis'rul nostru de 
"·lreHZI • J , .' • UIN, 1 v, 1 d I v .\ f I v '1 d vI' , ' - d te ~ ," ".; 1 ' sa-şI epe e egatun e 'OI' d ~ au ost a catuI.e, upa ungI e:\;1;erne. care mVlIl.gan toa 
'.' o matul<!'Stat1e ranmna a pus a PUTlct cum ,~a pus la punct t'd L' 't ţ' '..1' . 1 l' t d" ' f ţV' d'f' 't Vt'1 t' 
f.U lomaneştl,,, o a,l~t~lare I pe ~n~lm LIga AntlrevlZlOnuta ruCI un, caz. sa, faca pO.llI,ca nu s~nt o luc,r~re . artifICIala. din punct de vedere po~:~ic 
\;' .. . .' f' I " "" . p~~ 1, 19a ne~n en ~Ionan:l, 1<: I ŞI a )onee5.e s u 11 ŞI ~ ?r, a:x, 1 ICU'I a,l.e a ,lnut ~ acopere 

~~~re a .obşteş~u hotanr~ de I Rom,ana, , .' , . v;e-unul, pa:hd',sau d,; putI,d, Pro?us, al uneI mde:u~ate ge- toate graniţele cu pade şi tra~ 
) cu ultimele Jertfe patrl:~o~ LIga Antlrmzw1Hsta a facut ade~ c. ~uma: sa s,el~ea~ca ~au,za staţlUlll ,a con~ep.tl~l ~espre tate, la adăpostu. cărora se 
1.' l,a dat pe seama ,'lfto- varate minuni, şi 'n privinţa in- naţlunala, penclItata pnn lr.- . n~t!l~n~. ş! al prIn,ClplUlUl orva- poate termina şi opera de În-
~aţia, ,d. e sacrificiu a Iro, n-. fruntari,i primeidiei ce ne pândea dolenţa tuturor. . TI}clb.ţll III de"vo.tarea popoa- armare at.ât de întârziată, 
~., f fiindcă s'a crezut în utopia 

robrrn, a ost un prrleJ din atara, şi 'n privinţa redeş- umanitarismului, pe care, cu 
să s'arate ca oricâte ar teptarii realizate in ţara. Dar da~ perfidie, prin aco!iţi strecura-

'le ce le-a pricinuit Între toria ei 11U e implinita, Primejdiile •. ' ţi în mij;ocu) nOSTrU, duşmanii 
Iltregite politica, în jltrul ne mai pand.:sc inca. Duşmanul a secu lari îi picură zi de zi în 

:d 5IIperioare solidaritatea lor cazut dupa atentatul dela Marsilia suf1letul naivilor noştri oameni 
i ca granitttt cu botul pe labe. dar işi ridică acum -'.... po~'itici. 

ri: an Popescu, pieşcdintele capul şi face planuri, Iar marile 
iri a wnit la adunare su- puteri, cazute odata pe panta con 
re urma Hnd operaţii la cesiunilor, continua s'alunece. Sun~ 
!U putut fi fericit, Rareori o tem înca, precum a subliniat in cu
fal ire a gasit un astfel de ~'ântarca sa d, Stelia1J Popescu, tot 
"O apelul facut de d~sa in in faza primejdioasa a luptei duse 
, mejditi revizioniste de peste de du}manii tratatelor de pace, E 
te in cO/ltra, prin:ejdiei c~ o 1 deci datoria fiecarui român sa stea 
is ma apatia Ş% desumrea ,la postul la care l-a chemat LIga 
11 au Ia noi inainte de a Antirevizionista, Aduaarca de Du-
C apelul sau la datorie, II mi/leca ni,a facut dovada ca şi este 

ea mişcare populara a fost fiecare acolo unde-[ reclama datoria 

~r~;:'r:~ M ~o~~r;~ I ;;~;Oi:~ Popescu, 
dintele l1igii flntireuizioniste 

as !LOR MEMBRI, scopuri, după cum ştiţi, sunt 
"' ul secretar general va în principal două: o redeşl:ep- I 
tin dării de seamă despr~ tare, în interior, a conştiinţei II 

:i . a Ligii noastre dela n,aţi~nale. pe deasupra careia , 
ile sale şi până azi S a lasat_ d,e la o vreme o 'pul. 
de societate organi- I berE~ o~ra v:to~re,_ pe care l~psa 

personalitate juridică,. ll!iUl vant ~nvlOr~tor !lematu-
/ 1 legilor române şi rand-o la ,tImp, s ~ adaugat la 

uIta pe rând propune- st~rea de md_ol~nţa pe c~re se
m ~veţi bine voi a face, ooi1ele d.~ setavle o alto~se P: 
'e

f
Liga să poată găsi un trupul ŞI • s~fl.et~l ~~manul~ll. 

, , la în mersul să·u, pen- sl?rtnten~ Şl VlOI dm fu e. -, ttl~
al crea scopului ce şi-a zan~ s.a-I, tra~ţo~e lZ: ,r o 

pasta dm care hplu:mle straIne 
. câteva cuvinte, fiind- cari ~e-au invad,at în lipsa 
~atlBtarea sănătăţii nu-mi noastra de at~nţle, A sug tot 
'oi~ să insist mai muit ţin ceeace este. ~al bun 1~ noI. , 
• fiecărul" în Steagul ndlcat de LIga Anh
la" 't~ A n 

tuturor la un l'oc, pen- revlZlOms:a a llls~~nat ? 
de contrihuţie ce aţi steag al re,deşteptam naţlO-

folosul Ligii şi pentru nale; entuZlasmU!. cu, care a 
ce v'aţi luat mai ales fost urmat Pl:~tutmdelll a d.es-

d ' . v mortit conştllntele adormIte, 
'OJL Il.> V. """::. e a veru sa, . t 

această adunare ge- întru~irile noastr~ au ~rov?ca 
care du ă cum spu- entuziasm pret~tmdem,. Şl,:U 

;ă g~im impul- dat naştere U?el PUIs~ţll 1101 111 

pentru ajungerea aco- sufletele ce l~n~ezea. A, 

. Şi vă mulţumesc i ,De und~ pana 8:c~m A c~tva. 
• cu atât mai mult, cu timp paltlde~e, pohtice, In ,up
noastră fiind un din 1 tele lor fratncIde, pen~ru a se 

uni cari n~ pot I îns~ăuna la pute~e 'l.asau'pe 
niCi dividende sau! ultimul plan chesbun:a ~~ţlO
ea societăţile eCOllO- nală. sau de muLte on mCi nu 
onoruri sau situaţiu- se ~a.i preo~uP!-l-u de ea, :ed,e~ 

aţiunile politice, astă,Zl, ~~aţl~ lmp~lsululA Ll,gn 
din timp-u1 şi ostenea- AntlrevlzlOlllste, ca se, mh ec 
parte pentru o cauză în a-i acorda deosebIta, lor 

sc~mpă tut'uror ro~ atenţiune Ji ~ o p~ne pe prImul 
dar nepreţUită in- plan al fagaduehlor lor. 

de ~ - ~teva de aproape fiecare De un , pana acu~. ca , 

ea etnică şi teritorinlă 
românilor s'a înde
e sacrificiilor făcute 

e trecute, dar ea 
păstra fără o COll-

naţională şi o unitate 
care să· cimenteze 

ce s'a dobândit după 
a veacuri de suferinţi. 

, vreme s'a observat 
scădere a aces

naţionale, că pe 
ea a îngrijorat' 

Pe acei puţini români 
gindeau mai atent l'a 
neamului nostru şi i-a 

la o reacţiune, care 
at în acţiunea Li

ale cărei 

timp, chestiunea stră1Dlsmuiul 
în slujbele de stat fi a prepon~ 
derenţei lor atât î~ comerţ c:â~ 
fi în induatrie, graţie pro~ecţlel 
pe oare le...o acor~au legl!e r0:
mâne, nu era mal de Dlmen1 
atinsă nU îndrăs.nea nimeni s-o 

, A _.1' ~ 
atace făţiş, ci numai m surulJ\a 
acum ,partidele politice o ata
că. spre marea noastră bucu
rie, fără frică, ha, de ~u~te 
ori din caUza concurenţei din
tr': ele, cu mai mult curaj chiar 
de cât noi. , 
- Cănd s'a întemeiat LigaAnb
revisionistă, ştiam că în sân~,1, 
partidelor sunt oameni e':lraţ~, 
oameni cari gândesc ?a .Ş1 !l0I: 
dar eari" din cauza_ d1ScIph,!1e~ 
de partid nu îndrasnesc sa-~l 

D, STELIAN POPESCU 
preşedintele Ligii Antirevizioniste 

NOi n'am tăgăduit parlidc- re lor_ opera tlatatelor de pace 
lor politice dreptUl de a se se caracterizează, prin consa
ocupa de chestiunea naţională, crarea principiului naţionaji~ 
ba am fă-cut tot ce am putUl tăţi;or, tras din observarea 
spre a le antrena în această exactă a fenomenelor sociale, 
direcţie şi avem azi, după cum a~e poliLicei alianţei.or sec,reteşi 
v'am spus multumirea să le în locul, criteriilor îndoelnice . , 
vedem întrecându-se în decI a- artificiale. 
raţiuni, cari mai de cari mai Dacă acest principiu ar. fi 
infIă-cărate. Le aşteptăm îns[~ gă.sit, în opera tratatelor de 
Ia fapte, pace, aplicaţiuni numai cu pri-

Une:e dintre partide cred vire la noi şi la. unguri, dacă 
azi, că rostul nostru s'a t€rmi- din toată tragedia istoriei, 
nat. Eie zic că date fiind infil- desfăşurată dealungul! veacu
traţiunile puternice ale însEnc- rilor, această deslegare feri
tului naţional, până în stratu- cîtă a întunecatei nedrepl...:1.ţi 
riIe cele mai adânci a!e popu- făcute poporului român ar fi 
laţiunii, nu mai este nevoe de fost singurul rezultat al trata
nici o sforţare, înt:rucât instinc- tului de pace, înt 11: s'ar mai fi 
tul asigură del'a sine o reac.- putut di~cuta. din punct de ve
ţiune de o neasemuitii putere dere subiectiv, de către un
şi de o statornicie fără pere- guri, cari nu văd nici unul din 
che. Argumentul acesta a pIincipiile mari ce fac. tezau
plins, şi în trecut a perpetuat nt1 umani1ăţii, deeât prin priz
acea stare de beatitudine, de ma subiedivismu:ui specific 
toleranţă, întinsă la exces. rasei lor. 
care a fost tălmăcită de duş- Dar aceeace vine în ajutorul 
manii noştri drept o infeliori- I nostl'u şi amplifică, susţinând 
tate vă:dită a întregului nostru în chip nebănuit cauza n08-
neam, pe care l-au defăimat stră, este tocmai împrejurarea 
ca nefiind în stare să-şi asume că nu suntem singuri. Noi am 
î~ faţ~ lumii c~vilizat~ şi a ,isto- triumfat în dreptate şi am do
rIei raspundenle uneI man na- bândit restaurarea istorică şi 
ţiuni. A ~ • t naţională, odată cu cei caIi 

De ace; a, ,1l1ţelegand, d~c~ ne-au fost fraţi de s,uferinţă 
~u prea,târzIU, dar totu~ pana dealungul veac.urilor şi sunt,;m 
mea mal er~ vre~~. ,exces:ele solidari cu ei, pentru a apara 
proI>a~an,del reVIZIOll1$te,. LIga cu hotărîre patrimoniul. scump 
noastra şl-.a dat s,;ama ca d,a: ce ne-a fost recunoscut. 
toria care lllcumba generaţ1el ~ , , 

t . t'e s';, exawineze Daca aceasta este ~ltuaţIa LlOas re es <Oi c '. ~ • • t d 
chestiunea revizionismuhri, a- In care ne, gaSIm. me o a pen-
tât din punct de vedere intern, tr~ Jl- reah_z~ aco.pul. ce d_eopo
cât şi din cel, extern. trlVa, urmanI?, lmpreun~ c~ 

Si dacă dmprimul punct de state:e cu c.an sunte~ solId an, 
vedere avem mulţumirea .ă nu po~te fi alta deca~ ooord?
constatăm că graţie sfortări. narea m mod progresIva, acţl
lor noastr~ .i instinctului' na· unei noastre, c~ aceea. a, tutu .. 
tional chestiunea \,se găseşte ror statelor, c~n au. ~nterese 
. e d~mul cel bun, şi partidele comune c~ nOI, meynţl~and pa
p litice se intrec, până acum cea la adapostul· careIa s.e yv~ in vorbe _ le aşteptăm ,i la putea consolida opera urutaţl1 

Misiune. Ligii 
Antirevizionist. 

Ast.fel stând Lucruril'e, putem 
dechara că 1Ul s'a terminat şi 
nu se poate termina nici din 
punct de vedere intern, nici 
din cel' extern, misiunea Ligii 
Antirevizioniste. Ba, putem 
afirma că mai mult Ca ol'icâad, 
acum este mai simţită nevoia 
acţiunii ei, pentrucă dacă in 
interior oamenii politici par a 
se fi deşteptat şi încep să îm
brăţişeze ţelurile noastre, ei se 
pot foarte uşor lăsa de ele, -
şi trecutu~ ne stă martor,
fără un con1;rol şi un impuls 
din partea unui organism care 
nu urmăreşte fol'Oasele perso~ 
nale, cum urmăresc deobicei 
partidele politice. 

Facem dar, apel! la oamenii 
politici din toate partidel.e, să 
continue a sprijini Liga. noas
tră, fiindcă spl'ijinind-o pe ea, 
sprijină însuşi neamul din care' 
fac parte. 

Din punct de vedere extern, 
însă rol u) Ligii este şi mai co
vârşitor. 

Din s.forţărHe pe cari le fac 
statel-e mari pentru a menţine 
pacea şi din oroarea ce are fie
care. de un nou război, deşi 
fiecare se înarmează pe ca
pete, se poate desp·rinde cu 
oarecare claritate ideia că un 
nou război apropiat s'ar putea 
să nu isbucnească. Pe măsură 
însă ce aceastA idee se cristali
zează. se intensifică propagan
da pentru un revizionism pa
cific, pe care învinşii marelui 
război caută' să-I' infiltreze 
până şi în sufl'etele marilor 
noştri aliaţi. 

Imprejurarile m'au pus în 
contact, atât aici în ţară, c.ât 
şi în st.răinătate, cu persoane 
de inalta sitnaţie, din a căror 
conversaţie am înţeles înclina
rea către o posihilitate de re
de revizuire făcută, sub presiu
nea opiniei publice din ţările 
respective, . 

La această situaţie se merge, 
graţie propagandei reviz.ionis
te, făcute pe toate că-ile şi in 
toate chipurile de duşmanii 
noştri, şi deasemeni, din cauza 
lipsei n-oast.re de propagandă, 
adormiţi fiind de I~psa de in
teres pe eare o pune în deş
teptarea opiniei noastre pu
blice presa noastră, în mare 
part~ înstreinată \Sau străină 
de interesele primordial'e ale 
neamu'~ui nostru, dar trăind 
din mila guvernelor şi din ge
nerozitatea publicului, căruia 
nu i se deschide ochii să vadă, 
ot.rava pe car~o înghite zil'Il~c: 

De aceea datoria generaţIei 
, ~ A 

din care facem parte ramane 
întreagă şi ameninţăril'e pe 
cari le-a proectat inaintea 
noastră propaganda revizio
nistă au meritul de -a ne fi des-

(Continuarea in pag. 4.8) 
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, Adunarea generală a Ligii Antirevizioniste 
III! 

Cum sunt a~i, 
granitele ru'~ (CO('ItITIUJre din pag. 3-il) 

chis O'chii, spre a vedea drumul 
pe care trebue să umblăm, ce. 
puţi. de aci înainte. 

Ungurii suspină după O' revi
~mire, care să le dea pământu1 
fertil al Ardealului.. în care au 
iobăgit valrachii, penb'u a in
treţine din sudoarea muncii 
10'1', pretinsa superiO'ritate ma
ghiară, pe când nO'i vO'im să 
afirmăm superioritatea drep
tăţii eterne a naţiunilor scăpa
te de impilare şi dreptul firesc 
de a ne desvo:'ta geniul speci
fic naţionat, ca să-) aducem ca 
aport mondial lia opera marei 
civilizaţi uni. 

Ştiu cât de grea este sarcina 
Aceasta a luminării opiniei pu
blice mondiale O'trăvită de pro
pa.ganda ungurească şi exaspe
rată de indolenta noastră. 

Dar precum generaţia care 
s'a hrănit cu visu} unilii tutu
ror rO'mânif.or, sorbind puteri 
nO'ui din poedarea acestui 
ideat înaintea O'chilor, a putut 
trăi, răsbate şi învinge, tot ast
fel, generaţia noastră trebue 
să aibă ca ideal luminarea opi
niei puhlice mondiale, ca să 
fim apoi l'ăsaţi în pace să ne 
desvoltăm conform geniului 
nostru naţional. Liga Antire
vizionistă face tO'ate sforţările 
în această direcţiune şi cu toa
te mijloacele reduse inerente 
începutului nostru de organi
zare, în puţinul timp de când 
există, a realizat lucruri mari 
atât în ţară cât şi în străină
tate. S'au, tipărit cărţi, s'au 
scris artico~e, s'au in'1'esnit ex
cursiuni pentru a ne cunoaşt'e 
ţara, s'a făcut această mică ex-

PO'ziţie antirevizionistă, care a 
minunat pe toţi cei caIi au vă~ 
zut·O', dar mai ales pe străinii 
cari în ultimele zile ne-au vizi
tat ţara şi a contribuit, Plin 
,graficele şi statisticile Înfăţisa
te, la luminarea chestiunei, 
mai mult decât sute de volume 
cari ar fi tratat despre revi
zuire şi antirevizuire. 
Ştim cât de grea este sarcina 

pe care o luăm asupră-ne. 
Dar fără ear fără persevenţa 

noastră, a celor adunaţi la a
ceastă Ligă Antirevizionist'ă, 
cauza noastră este ameninţată 
să fie pierdută. Ni se cere şi 
nouă Un eroism. Nu aceli legen
dar, care orbeşte şi înalţă, ci 
ace~a obscur al persi.stnţei 
colective şi îndârjite, într'o di
recţiune bună, care este exclus 
să nu triumfe. 

Ne trebue în primul rând şi 
mai presus de toate, mijloace 
materiale, cali depind de per
severenţa noastră, spre a fi 
adunafe. Secretarul nostru ge
neral va arăta ce s'a adunat 
amH aceasta şi cât de mult s'a 
făcut cu puţinul de care am 
dispus. 

Fac apetla dv .• la toţi, dacă 
sunteţi pătrunşi de roluh mare 
si necesitatea actiunii antirevi
~ioniste, să faceţi efortu) nece
sar, să faceţi un apostol'at din 
adunarea acestor mijlioace şi 
fiti siguri că neamul acesta va 
bi~ecuvânt.a generaţia noastră, 
care va fi reuşit să consolideze 
sufleteşt e neamu.l şi geografi
ceşte graniţe~e, după cum bine
cuvintează pe acei cari au câş
tigat cu sângele ror, aceste gra
niţe. 

In continuare d. LunllultlCU I 

arltat aC'lanea IntlrevJzlonlsti 
a stadenţlmll ,1 l~gAturlle ce ,1 
le-au făcut Llgadorfl ca studentII 
din Turcia fI din alte păr ti, apoi 
a descrll ImJnuntlt activitatea 
comitete lor judetent', Jăudând ill 
chip deosebit pe-a celor din 
TranslIvaofa. 

1" darea de seamă ce (J 

I ftJcul-o apoi despl'e gestiu,,
etJ linancial'd, 6ecretarul 
ge"el'al tii Ligii II arătat 
cli fIIai multe de jumătate 
dintre cheltuieli au fost 

suportate personal de d. 

Stelillll Popescu şi de lIitl1'ul 
"Un;'lJe1'sul". Amintind In 

legătu,'ij cu aceasttl spri
jin,1l "'aterial dat de .ia-

1"ul "Uni'lJersul" " Gasetei 
Aafire'lJÎfJion iste " , d. Lun-

gu/escu ti sulJlinial In a
plaullele frenetice a/Il as;

stentei fIIarea utilitatll ti 

tlcestei gasete, rl?coma,,_ 

d4"d-o călduros tuturor 
lJunilor romii,,;. 

Cuvântările participanţilor 
DIntre numero, II rt'prezentaotl 

al comltdelor Ligii da] toate 
părtlle ţării aa laat a;>ol cu
vântul următorii: 

D. prof. an'v. dr. G. Matl
neseu, marele nvant. arAtind că 
i1vantll tuturor timpurilor şl-aa 
tinut de datorIe .1 fIe tn frantea 
mIşcărilor pAtriotice. 

D. prof. unlv. Onisifor Ghibu, 
atragind atentia asupra uneltl
rllor reVizioniştilor din lăuntrul 
tirll, organizaţi tn orgaolz't,l 
blscrlceftl, culturale, etc. 

Laptătorol octogenar C. M. 
CioCdzan, foat primar al Cralo
ve', fellcltind pe d. Stellan Po
pelca pentra a:tlllDea ce-. por
n't-o. 

D. dr. lorlla Popescu, cerind 
Iiă se faci o Mici Intelegere 
ant! revlzl oalstll. 

D. prof. 1. Martin, Iritând 
realldrlle LIgII din jad. SiblDlul. 

La s/ârşJt d. Stelian Popescu 
a multam It cdlduros (utarota 
pentru entuziasmul cu care s'a 
pus în slujba Ligii fiecare ro
mân, a ardtat cd liga Antite
vlztonistd nu va face niclodatd 
palit led de partid, fi a sllbll'liat 
ntCesltatea de-a contrabalansa 
propoganda ce ~i·o lac prllz tu
rism revlzionlştlt dela Budapfsta, 
aducând şi noi In lard cdidtori 
strd/ni fi 'n special englezi, ca 
sd ne cunoascd şi sd-fl dea sin
guri seamd de dreptatta cauzei 
noastre. 

Adunaru I trimis o telegramA 
omagială d· luI ministru N. Titu-

După o ,tire I la! I 

legrlph". dramittlTi{r 
Krlshoa, care I part!\a 
tlmele manevre ale Oft 
a publlc_t an .tudfa IU 

u 
fa care arati că RU6i~ 
pa tOltA intinderea g ; • 
apatent, de JOI pina ,1 

a de fortăre te IJlbpiml, 
beton du.upra cArou D~ 
d Ilrl şi CClIt uri cari le t 
10 ahr! de tntărlturlll~~ 
.părarea e as!gauti (le 
zi. "brâa d ~ foc" . 
rUIeiiel - cue e uc 
tmblblt ca gaze ce I! E 

caz de InvazIe printr'o I 
pe un buton din forU:

J pămâotent. Jl1 

il 

BibliografL ~ 
A apirut zilele tm 

lntereunti, Verbom n 
Ura zileI), a d·lul t , 
Gheorghe. h< 

Lucrarea d·lai Tuda: U 

dntă intr'o cacerltolT~ ă 
tate de ltil ,1 e riZI 
nervul critic al UDai, 
a reuşit ,A prlodA 
actualitAtII redată fn t 
CI el goliclul1e. se 

In a doua parte a ,Ş 
delbate o problemA II i~: 
Interel orgent ,1 vital. ' 

lescu ,i a ale. membri de ODoare O recomandăm ca 

Darea de seaD1ă a secretaria
tului general 

D. colonel Romulus Ba/dea, 
fost prefect, rugând pe d. Ste
Uan Popeacu să vInă li prezi
deze demonatraţla .ntlre.vlzlo
nlst4 ce va fi la 9 Iunie la LI:.-
goj, ş! cerând Llg!l si faci ar
mătoarele demeuurl: pentrll 
simplificarea şi ie/ten/rea proce
durii de reromOnlzare a numI lor 
acelor români cari şi le-au schlm- r . 
bat din cauza stln/cillor stdpti- I 
nlrllor de ieri; pentru a impie-

ai LigH pe marII noştri prieteni dura d-lor iovătltorf, 
din strAlnătlte Paul Boncour, I ,1 tutaror categorlIIor 
De MartoDoe, Emlle Burre, Loall I ct ali 
Marin, SetoD Watlon (Sco- lea • 
tus VIa tor), Wickham Steed, Ed. r Cartea.e gbe,te u 

După cuviutarea intreruptA adunlrl .ot/revlzlonlste. S'au edf· 
mereu de aplauze a d-lal pre- tat monografII, lucrlrl, ziare şI 
,edlnte Steliao Popelcu, cArula actfuneA tinde apre o lnvlorare 
adunarea l-a făcut o căldurouă a vieţII naţloaale profund vlclatl 
manifestaţie de simpatic ,1 recu- de pollUclanlsrnal post-betie. fn 
no,tlnţi, a luat cuvAntal d. a. fruntea organizaţiilor judeţene 

Lungulescu, secretaral general al ,stau ca activitate comitetele re
LigII. ca si fiei darea de Icami 
a activitAtII de peste an, a cen
tralal ,1-. comitete lor din tari. 

D. LuoguJelcu a ficut o aml
nunţltl expunere a .Itultlel fX

terne in legitarl cu rezaltatele 
propagandei revlzlonl,tIlor, apoi 
a arAtat amănunţit rezultatele 
din strAlnitate ,1 din tari ale 
UglI Ăntlrevlzlonllte. 

O formidabilă or
ganlzalie natio-
nală 

dtca pe evrei ca sd-şI la nll11U 

romOneştl ce formeaza patrimo
niul onomastlcei noastre " pentru 
crearea unul post de radio la 
Timiloara, ca sa amhileze plOpa
ganda postului din Blldapesta; 
pentru a Împiedeca, afa cum a 
fdeut-o deunt1zl ministerul apa
rdril nationale din Cehoslovacia, 
casd/oria ofiţerilor românl cu 
femel strd/ne. 

D. G. LUNGULESCU 
secretarul general al Ligii 

, Antirevizioniste 

PArlatele Iacob Marga, pre
I ,edlntele comltetull1l din jud. 
'Someş, arAtând realizările din 
Iiceit judtt Ile ligi'. 

I 
D. dr. Albu dln Craiova, 11a

dind lntrallsfgenta românilor de
pe granltă şI in special pe-a 

I sătmărenllor. 

Bene" Ibitele Zavor,) ,1 leItiel. CODcordi •• 
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al 

Noua c::on'Venfie c::oDIer(I;; 
rOIllâno-DIil.gLiară t: 

p 
Dapă dattle pabllcate de se- mlneştl. pentru plăţile co 

mloflclolul guvernului maghiar ,1 pentra achitarea dator o 
• Sudapestl Hlrl.p· in norul din cole ce le are Rombla 
26 Mal noua conventie de Im· garla; rutal de zece , , 
port ,1 export ce a'a 'nchelat dacA .ant dintr an t, 

tntre Rominla ,1 Ungaria pre- petrol, rimla 1, dllpoz 
vtde urmUJarele: etttilor petrolifere CI 

60 la .utA din blnll reallzall pere din Uogarla ma! 
de România prin export al IAu cart au nevoie, tu daci 
fn Unglrla, rAmin in Ungaria altfel de exporturi, se 
CI Il le cumpere pe el mărfarl pe se.ma BineU Naţlo 
ungareştl; 30 la .atA rimin la mine,tl t_ bAncile bl1dl 
dllpozlSla BiDeU NatloDale ro- dar Bauca Naţională aR. 

LIga - a SpUI d-sa - re
prezinti entazlumal organizat. 
Ea dllpune de 61 organlza
tlanl judeţene care activeazA 
Inteni, organl~tnd la rindal 

Jor lectlunlle Iăteştl. Mal a-les 
Ardealul, are organizafiunt ju
delene de zed de mU de membri 
fiecare. Ceeace le deosebe,te de 
toate lIoclaţlaDlle de pinl acum, 
eate .plrttal lor activ. Firi o 
doctrină, dar cu IdeologII rezu
mati In deviza "nici o brazdA-, 
miile de lecţlunl Jăteştl lant tot 
atitea foclre de paternle şi 11-
nito. naţionalism. 

r_ 
glonale, in .peelal cel dela Cloj, I 
care a desfişurat o acllane In
ten.A cu admirabile rezultate. In 
fruntea comltetelor regIonale .tA 
orglnlzaţla Capitalei. 

.pu ;a" • __ ... IA $11"_' tt VI plisa la dispozitii. 
4 A • ,.- I indreptaţite li le ocupe: 

IIctil de d evJze rom!' 
aname CI sA le acblte d 
ate sume datoriile ce It
in Ungaria lm port.torU 

Pretutindeni. comitetele aa re
inlufletlt cultul tloismulul, loglo
rlflc.t prIn plăci comemorative, 
basturl, trolte Iau chiar monu
mente pe martirII acl,1 de hor
deie uogare,tf, au orgaulzat co
memorAri Impanltoare, ,1 au a
firmat unitatea ,1 solidaritatea 

,neamulal fn mari ,1 fniuflettte 

TreCând la rtlatarea otganl-
zdrli seclJilor din capitald ale Li-
eli. d. Lunglllescu a aralat cil In 
abia un an de zile Liga Anttre
vlzlonlsta a Izbutit să 'neercue 
Bucureştii ca o centura nationa-
lista, ca" line sub control şi in
frbneaza orice mlşcaTe subversivd 
ce s'ar incerca in ma.ele munci
toreşti din capltald. Zecile dl mii 
de membri Ct-/ are Llea inl" 
muncltorll din Bucureşti fi din 
suburbiile Bucureştilor, sunt un 
rezultat ce nu poate Il Indeajuns 
aprecial al acI/_nU pornite de 
d. Stel/an Popescu. 

Corsal valutr:lor n'a I 
Convenţrl va fi ne 

dupa doaA luni dela po~ 

fn aplicare. 
Oflclolul guvernului 

sperA ci Doua CODve 

contribui la Intensificare! 
toIul m.gh1ar tn RomM. 
oarece le vor putea 'face 

I ZI el şi .exporturl mal Ci 

I 
din clnza procedurilor 
eate de piol aci nu ti 

I putlntă. . 
universitar I Precum se vede dlD 
clişeul de I mal sa.~ RomAnia e obI! 

Intr'o broşură revizionistâ in limba franceză, scrisă de profesorul 
Lukinich din UngAria, "românii sunt prezentaţi dupăcum se vede in 

mai sus. mânând cu suliţele pe unguri puşi la jug. 

(V, luctarea -România fi revizionmnul maghiar
a JiUl cir. Au,..,l Gociman.) 

I flcl pe 70 la 8ati dlDlr1 
I realizaţi in Ungaria cam 
I de mirrarl angure,tI. 
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tânga maghiară 
• 

SI , revizionismul 
9~miofido5Ul guvernuiui. 

I Budape~tl Hirlap" -r • , 
:~jtai în coloan!:le lui - s a 
1\ un protest făcut in par
\Jl maghiarA d~ deputatu~ 
~u Szalay In contra unet 

I:

t 
tot din parlament, a 

~. i de stânga Vazsonyi, 
ă 'a fost înregistrată în dă
n seamă din z~are ale des
rl r parlamentare. 
~ tatul gămbăşbt a protes. 
III Vazsonyi şi-a rev.:ndicat 

e părinte ,,1 revizionism~~ 
desccperi101' 21 ideii fe-

il e 'nsemn&m, nu atât pro
'o Jui Szalay cât pretenlLl 
t a lui Vâzsonyi. Pen~ 

tăreşte din nou (p;.rcă 
nevoie!) ceea ce am 

În mai multe râ!1duri în 
'i. coloa~~: că ~s1~ng~ ungu
r suprauclteaza In ln::d.;;n-
: e cel de dreapta, trădând 
: wat[onalismul şi pe năcă
I! agi şi muncitori dl;1 sub 

hor!ist. 
um am mai semna!.at şi 

ei, ă, cor.vertirea la ireden
[ stângii din Ungaria n'a 

iâra dect la stânga Ul1gu~ 
de peste graniţă. Fracţiu
aghiară deia Cluj a parti
social-democrat s'a apucat 
şitu] iernii acesteia să tră

I muncitorimea înhăitându-se 
li rlidul maghiar al groiilor, 

me pe tema cn&lională». 

* 
şedinta dela 29 Mai a par
Iului maghiar, la disculia 
ului ministerului de indus-

I~ocialistul Carol Peyer a 
despre reforma sindicală 

a s'o facă guvernul G6m~ 
I pentru a introduce in Unga

b această mască fascismul , 
polemizat cu primul-minis

ljcare spusese intr'o şedintă 
'oară că va despoliticianiza 
atele şi le va pune 'n slujba 

t -ii nationale. Peyer - pre
'arată in darea de seamă a 

terUor parlamentare .Pesti 
p. din 30 Mai - a căutat 

~ tonvingă pe G6mbo5 că nu 
oie de această mefamor

. e fasci::stă a sindicatelor, 
ete erau şi până aci in 

iredentismului. A pus pe 
: I Camerei, ca dovadă, o 

ră socialistă mal veche, 
. â pe seama străinătătii, in 

se află intre altele un desen 
ngariei trianonice Încadrată 
ngaria· Mare. 

Supi'aHdtare:l aceesta a ire- contra tratatului de pace dela 
demismului din partea sOCÎaEşti~ Tdanon şi să se angajeze că 
lor unguri nu ne surprinde, In vor lupta în contra lui şi la ei 
co:oande r:.oaslre s'a făcut în acasă. 

desL;!e râ:-:durl dovada, că par- Socoteala ce şi-o făcuseră 
tidul socialist din U ilgaria, ai miluitii socialişti ai guvernului 
cărui conducători sunt nişte bieli Gombo3 cu acest congres de tra
mduiţi ai guvernului, a trecut gere pe sf0ara a dat precum se 

oHcial de partea iredentei, ml"r· ştie greş. Congre5ul nu s'a mai 
gind cu trâdarea int~rnaţio{l<lli:l- tinut. br în loc dc;:.o înhăitafe 
mutt:i şi a intereseior proletaria. CU SOciilliş:ii unguri asociati cu 
tului ung1H'esc până acoio, încât guvernul latifundiarilor, socialiştii 
a imJginatanul trecut o tr<!gei'e I din străinătdte au votat acum 
in cursă a so:iaiiştj:or din strai- patru saptămâni în Belgia o mo~ 
n~tate, ca s3-i punâ la un con~ tiune despre care am mai vor
gres ce-ar fi fost să.} aibi la bit, înfi2rând revizionismul ungu
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A'. _.rs. w ...... • ate n ........ 
Ce îndemnuri dă guvernul ma

ghiar partidelor ungureşti din 
statele succesoare 

- :tInvăţa.mintele" alegerilor din Cehoslovacia 

Paştile de-a:uma la Budapesta resc şi nemt~sc cu toată energia Semioficiosul guvernului ma- »Pa!tidele m3ghiare vor şti ce 
dimpr·z:m~ (u asa sini asociJjiei şi chemând ]a luptă 'n contra iui ghiar, .Budapesti Hirlap·, a pu- au de fdrut - SDune "Budapesti 
TESZ. ~~ vot~zc o moţiune în mun:::itorimea de pretutindeni. blicat la 28 Mai un editorial Hi,lC'r/'. 5'a adr-verit că politica 

oDoziţionislă trebue să fie mai 
~""._ .... eulllll-U"-" __ "'$$IIIiI-IIII""'e"illlb4.-tlllll"" •• " .• , ... ts""~.ttIIJI~_;u ... -_ .... a ....... __ .......... ,....... despre "învătămintele" ce trebue r"ildicală decât e în esentă mo-

să le tragă ungurii din alEgerile derata politică a partidelor ma
Del~ germanii din Ungaria cehoslov3ce făcute zilele trecute. ghiare«. 

Un deputat la 600 mii de 
nemţi .. : 

Ni s'arată că cele două par- Le îndeamnă d~ci fi3ţiş pe cele 
tide ungureşti cartelate: cel na- două partide ungureşti difl Ceho. 
tional maghiar al lui Szenti\lănyi s:ovacia, cari nu puttal.l fi nici 
şi Iâross şi cel creştin-social al până acum invinuite de purtare 
lui Eszterhazy şi-al faimosului leaiă f.~ fă de statul cehoslovac, 
Iredentist SzGllo (pe care poli- sll treacă. Ia radica lis tii, la 
tia budapestană il închisese pe ;,eden#sm. Şi pentruCă la aşa 

- Şi-acela renegat! 

P~ntruca. să-şi achite datoria 
fată de h\tleriştl (ae ştie că pr~sa 
italiană a deaţălnu!t astă toamnă 
că ziarul său "Uj Magy.magC e 
scos cu blnl dela Berlin şi dela 
Oomb6sJ Tiberiu Eckhardt a prl
mlt pe lista candidaţilor săI din 
alegerile parlamentare din Apri
lie crt. pe trei reprezentanţI al 
Asociaţiei Culturale OermlDe: 
pe KosilblCh, preşedintele Kul
turverelnului, pe Pranz BAsch, 
secretarul acestei uocbţ\l, şi pe 
Adam Riesz, fiindcă DU puteau 
candIda altfel, deoarece in Un
garia partide minorItare nu-s in
gădaite. 

Eckhardt era 'o cartel cu gu
verna!. Deci I~a primit pe lista sa 
aşa-zisă agrariană pe cei trei rep
rezentanţi al germanl10r cu gân
du) ca să nu-I aleagă. 

Kuubach şi Basch aa cAzat 
in i:nprdarările ce le-am arătat 
la vrem"!a sa, fllodeă s'a dus in
suşi 06rnb6s şi minlstral de In
terne să le terorlzeze alegătorII ; 
au ebat totuşi cu cinste, rămâ
nând abia cu cateva votari mat 
prejos de contracandidaţII ga
vernamental!. 

Rlesz ,'a putut aleg~, fIIndcă 

G6mboi şi mll\ldrul de interne 
n'au socotit necesar să-I terorl~ 

zeze perlfonal circumscripţia. 

Acum ne dăm seama de ce 
a'lt ales. 

IOUj Magyarsag". ziarul lui vremuri pentru pederastie) au Cev] trebue elemente cuteză
Eckhardt, arată În numărul său obtinut in alegerile acestea toare, le 'ndeamnă să dea un 
d:n 25 Mal, că in şedinţa dela 265.000 de voturi, fată de 257.000 mai mare rol decât până acum 
~4 Mal a padamentului dep"ta- obiinute in alegerile din 1929) tineretuiui, -singurul prin care 
tul R~e&Z ,I-a făcut debutul la E deci în aparenlă un spor, dar se vor putea cuceri satele". Şi 
tribună cu o cuvântare În care in re<:litate un regres. Fiindcă anume, aminteşte această .cu· 
a spus: totalul votantilor din Slovacia a cerire a satelor". pentrucă parti. 
Că germanii din judeţul Ba- crescut fată de cel dela 1927 cu deIe maghiare au avut în special 

raoya (unde s'a ales dâns1l1) 200.000 adecă cu 13%. voturi la oraşe, şi numai în mi-
nu-s ad~pt\l nlclllDfl idei din Dupăce încearcă să scuze de- că măsură la tară. 
peste hotare (adecă al httlerls- licitul celor două partide ma- "Invâlămintele" semioficiosului 
malul. al paogermanlsmulul, care ghiare afirmând că numărul vo- I nu sunt desigur adresate numai 
prlml'jdueşte Pano:Jla maghIară), taniilor maghiari n'a fost lăsat I ungurilor din Cehoslovacia. Am 
el sunt din puo,:t de vedere na. să crească, "Budapesti liirlap· putut·o constata şi 'n alte rân
tlonal oameoli cel mal de tncre- arată că o însemnată parte a duri. că un îndemn dat ungurilor 
dere; voturilor maghiare s'au dus la din republica cehoslovacă, işi a-
Că IItmt mulţumiţi ca sltuaţ!a hitleriştii germani ai lui Henlein, rată imediat urmările şi la par

culturală ce· o au, ,1 şl.o dato- iar altă parte (din jud. Nitra) la tidul maghiar dela noi, şi tot 
rează ÎnvAtătorllor maghiari; fasciştii lui Gaida. astfel îndemnurile date partidu-

CI el inlluşl şi-a dovedit su~ faptul acesta relevat de semi· lui lui Gheorghe Bethlen se re-
flclent patriotismul prin faptul ficiosul guvernului maghiar se percutează şi la partidul faimo
că a fOlt 12 ani de zile 10ltruc- cuvine subliniat. E vorba de vo- sulul 5zGIlo din Cehoslovacia. E 
tor de levenţl. turi ungureşti date unor partide doar ştiut că la congresul de 

Va d. zică cel 600 de mU de extremiste (număi intâmplător acum doi ani dela Târgui Murăş 
germani din Ungaria hortlstă de dreapta)~ şi-anume date a- al partidului maghiar fuse'se tre
s'au procopsit cu slngarul depa- cestor organizatii pentrucă re- cută in program o directivă po~ 

tat ce-l aa tn parlamental gene- prezintă forte şi mai efectiv litică comună pentru partidele 
falalal 06mbOs t Nici că so pu- ! centrifugal~ decât partidele· ma- maghiare ?in t~ate statele suc
tea altfel intr'o tară .1 cărei 1 ghiare anhcehoslovace. E o apu- cesoare, Şi daca provocarea a
prlm-mlolstru spuoe ceea ce a ~ cătură care a putut ii adeseori ceasta n'a ajuns să fie discutată 
spus 06mb6. când s'a dUI Il . observată şi Ja noi. în public, nu înseamnă că n'a 
t~rorlzeze cjrc'Dmlcrlpţl~ candi~ Şi acum concluziile, .învătă- fo~t discutată şi hotărîtă în par-
datulal Praoz Basch: că o Unga- minteleC semioficiosului: ticular. 
rla nu e nevoie de-o specială 
reprezentare 'n parlament a in
tereselor populaţiei germane, şi . 
că nici nu-i poate incăpea in 
cap că germanii ar fi de altă 
pArere. 

IJI $e1O'e' •• W' 1 ;/IV 

Psvăpădul 

grindi.nei 

p.au #1" ;a ., 

ingLefului 
in Ungaria 

u.tV 

al 

Dupăce anul trecut Ungaria a avut o recoltă cât se 
poate de slaba, cea din anul acesta Î·i pe trei sferturi distrusă 
de ingheţul dela sfârşitul lui Aprilie şi începutul lui Mai, şi 
de grindina ce s'a abătut catastrofal in saptamânile din urmă 
peste cea mai mare parte a ţării. 

Ingrijorarea populaţiei e vecină cu desperarea. Năpasta 
aceasta a lovit-o într'o vreme de sărăcie ne mai pomenită, şi 
într'o vreme când cu toat'această sarăcie guvernul generalu
lui Gombos sporea în scopuri militariste bugetul ţării. Ce se 
va alege dup'aceasta de bugetul militarist al generalului, nu 
e tocmai greu' de prevăzut. Năpasta loveşte cumplit într'o 
populaţie înfometată de care nu se poate să nu ţi se rupă 
inima; totodată ea pune însă la punct oficialitatea revizio' 
nista tocmai atunci când se apucase mai îndrăzneţ să se de-

~ dea la provocari în contra pacii. E negreşit o bataie' a lui 
Dumnezeu. 

Parcul iredentist din piaţa oraşului Seghedin. (nin cartea "România şi revizionismul maghiar" _ a:~dlui,1 
Dr, Aurel Gociman.) 

Cât e de mare desperarea, şi-a populaţiei şi-a oficialitaţii. 
care ştie că orice sporire a mizeriei obşteşti li poate aduce 
surprize jalnice, se vede din faptul ca preşedintele Ligii re
vizioniste, Herczeg Ferenc, a semnat Duminecă in .Pesti Hir
tap" un apel alarmant catra toata lumea ungureasca, catra 
oficialitate şi catra toţi ceilalţi, ca sa vina neîntârziat în aju~ 
torul năpăstuiţilor. 
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Evreii lui Gombos 
Povestea tragicomică a legăturilor antisemitului Gom
bas cu băiatul rabinului din Beliul Bihorului 

In coloanele aceltea a fost Da 
odată vorbi despre ciudata schim
bare )a fată a primalul ministru 
uoguresc Iulia GOmblh, devenit 
din şef de bande antisemite, din 
căpitan de jugănltod ai evreilor 
şi din pArinte spiritual al nume
rUiulul claUlal, tovarăş al car
telurilor evreieşti fo contra ne
volaşel populaţII maghiare ex
ploatate de cartel ari, şi coman
dant al anei majorităţi parla
mentare in care namai ce mal 
mişună evrelf, prezlntatl ţărII 

drept .generaţle a reformelorM
, 

a .războluluI-. 
Cu adevărat, mal rar aşI schim

bare la fatăI ŞI e cu atât mal 
nostimă, ca atât ma! jalnici pen
tru biata natie maghiară inşelata, 
ca cât omul care s'a pretat la 
laerul ac~sta, şl-. Impua ţărII me
tamorfoza in numele "unltătll na
tionale- cbemată să ducă la des
roblrea celor din ţară ş' de peste 
granitA, şi şI-a Impas-o prin 10-
vitută din spate dată partidului 
betl~nlst cu care guvernase pan' 
act, şi prin al~geriie cele mal 
cumplite ce le-a pomenit vreo
dată Istoria politică a Uogarfel. 

Ca orIce fucru ne la local tău, 
cârdAşla aceasta. lui O~mMs 
cu evreU cari au ajuns astăzi sa 
subjuge Ungaria mat mult ca ori
când, va trebui tasă să se rAz
bune. Inceputal a ,1 venit. 

• 
lntre alţt oameni noI, al "re-

formelor-, al "războlulul-, al "de!. 
robirii Illterne şi externe-, G~m
Ms • vArii in noul lău parla
ment pe un anume Kenyerel M\k
Jos, care l-a făcut pe antlseml
tul GOmMs depe vremuri de rA
Iul ţărII intregi. 

Pe .reformtstal" acesta al nouw 
lui parlament maghIar al .refor
melor- il chiamă de·acasl Mol
zel Kauffmanll. E nălcut la 1895 
in Maramurăşul românesc, unde 
tat-Io era pe vremea aceea ,ahtăr. 
Eflal lai Nisen alias Nathan 
KauffmanD, astăzi rabin in satul 
BeII din Blhoral românesc, fi al 
Rlfkll născută Kahan aH as RoSl
mann. TatAl său il destluue să·1 
fie succesor, fi l-a dat ca elev 
particular la o şcoală de rablnJ. 
Băiatul a prins tnsă poftă de 
cariere mal dl granda, şi visând 
să se bcă Inginer, a armat tn 
particular liceul, apoi s'a inscris 
Il politehnica din Budapesta, 
unde inlă n'a făcut nicio Ispravă. 
Războiul - deşi figurează 'n par
lamentul anguresc ca reprrzen
tant al "gtnerat!el rAzboIuluI-
nu l-a făcat. Dtlpi război s'a 
apacat de afaceri, cu mine de 
cărbuni şi cu altele. A devenit 
farnlzor al căilor ferate şi al al
tor Inlfltuţlf, atunci când altora 
na li s~ dedeaa asemenea co
menzI. lşl fAcuse om al legAtari 
mari, cari l-au dus apoi, fn ul
timele alegeri ale lui GOmbOI, tn 
parlamentul "reformelorM

• 

PânA la 1919 il chlema Mol
zeB KauffmanB. Apoi şI-a acblm- , 
bat numele prin fraudă: deela
rAod Bob jurământ la 'nsuritoare 
ofiterului s~ArJl civile ci a'are 
acte de oarece e dia "ţlnutul 

ocapat de românl-, cl-I chiamă 

KeDyere. Nicolae, şi că-t de re- pIIne ta discutie eveeÎslnul bA
IIgla evanghellci. Pe baza actu· atulul siu, a declarat că nici 
lui de căsătorie. m!nlsterul de vorbA nu poate fi că odrasla sa 
Interne l-a lC'gaJlzat apoi numele n'ar avea cele mal evreieşti sen
fala şi religia falsă, fără să-I ceară tlmeDtt, doar a fost destinat s'a
niciun fel de acte. Dela acelt '1 jungl rabin. RabineaslJ, când I 
fali a trecut apoi la altoI: .'a a'a spus că băiatul său a decla
dat drepHnglner, şi când aso- rat ziarelor dH curge In vine 
e1aţla Inginerilor Iwa arătat că sânge creştin, s'a ultRt speriată 

nu este şi l-a denuntat justlflel, ta bărbatul săa, şI a protestat 
protectorU săI şpertultl I-all SCOS cu cea mal mire vfhementl ÎI1 

pur şi simplu de sub urmarire. contra accutlel de lofidelitate 
Tot astfel când mlincitorU dela conjuga!ă ce o inSe!1lDI această 
mine It sale i-au pus acum po- mlDclrmă a băiatului. 
prire pe dillrnele de deputat pen- Vn alt ziar, "Vj Magyarsag*, 
flucă i-a excrocaf cu şapte aniln a publlcl1t o carlcatarâ nostim!: 
urm", gllvtrnul lui Gambăs l-a PoJltlcleoll maghiari ţin sht des· 
anulat poprirea. pre origine! lui K~uffmanD, şi 

'" aa găsit solutia: au adus ca su-
Acesta e .reformlstul-la! G~l1- prernă dovadă barza legendar!, 

băI, şi opozitia afirmă '0 parla- ca să spună ea de unde l-a adus. 
ment şi prin pred că mal sunt 
ca el tntre deputatII guvl'rnolul 
o sumedenie. 

Toate-aceatea a'au aflat dato
rită antisemitului Bajcsy-Zsilin
szky, contracandidatal căzat al 
fiului de rabin din Belf. Raslstu1 
Bajcsy-Zsllln'2ky a plătit lui 
G~mMi ca-aceate dlvulgărf o 
teroare cum nu s'a mal pomenit 
nici pe vremea faimoasă a lui 
Banffy, exercitată de oamenll lui 
GOmMs tn c1rculcr/plla Tarpa 
pentru alt'gerea cu' orice pret a 
flolul de rabin din Români •. Tre
bue ştlot că teroarea aceasta de 
la' Tarpa, făcată de guvern in 
contra şefului rasiştllor pentru 
alegerei UDul evreu t'xcroc, a in
trecut orice fncblpulre. C. să nu 
dăm şi alte exemplf', e de- ajoDs 
să arătăm că a făcut corteşle pen
tru evreul excroc al llli GomMs 
lnsăşi .Asociatia vitejilor-, dia 
care Kenyeres- Kaaffmaon, CI uual 
ce nOa făcut războiul, fIreşte că 

nu făcea parte, rn schimb ca a
tracaudfdatul Bajciy-ZslllDuky 
era un membru de seamă al el. 
Din cauza acestui lucra ne mal 
pomenit, .vlteazul" B.jcsy"Zil .. 
IIn&zky şi-a dat demisia din Aso· 
claţla vitejilor. Apoi au venit lanţ 
deltă/nulrile referitoare la Kaaff-

.". 

Fireşte, glumele aces/ta nu tre
bue Să ni abată atentia dela lu
crul principal ce trebue să-I avem 
itI ved(re in legatură cu aClast" 
dare ln spectacol a politicianis
mului şi a corupt/ei din Ungaria. 

Kauf!mann a fost ales 1n. con
tra ras/stulul Bajcsy~Zstlin$zky, 

1n. contra unul Jruntaş al castel 
.vitejilor", ca reprezentan.t al Ar
dealului/ 

Nu e o simpla afirmaţie. 
La expozitia Ligii AnUrev;zlo

niste din Palatul ziaru/Il! "Un/
versul- puttţi să vedeti un afiş 

electoral al partidului lui Gom~ 
bOs, pe cale f:gurează harta Un
gariei Mari, două mânt cari se 
strâng şi insignele partidulili 
,.unitătil naţionale·, cum $I-a bo
tezat GombOs adunătura sa po
litică. Propaganda t1utorală a 
guvernului s'a Jăcut deci in chIp 
decla/at ln numele iredentismului. 

Altă dovadă: 
Ca şi Kauffmann, mal sunt in 

parlamentul lui Gombas o serie 
lntreagd de in~/, cari rla;ungeau 
acolo dacă nu li se punea pe 
frunte semnul de recunoaştere: 
reprlzentan1i ai tinuturilor .ocu
pate-. Astfel e băiatul de 30 de 
ani al episcopli/ui Makkay dela 
Cluj. Aslfel e ziaristul cu nume 

maDEI. romântsc Kolozsvary-Borcsa dela 
Asthf Katffmaon. dupăce pa"· Dobrpn, Căruia I se obiectează 

tldul dela putere l-a anulat -po- că n'are anii de cetdţente ruve
prlrea diurnelor ia folosul mun- nit', filndcă-1 stabilit in Ungaria 
cltorlJor lAI fxcrocatl, e dat afară numai dela 1925. Aceeaşi obiec
din partid, şl·l vine rândul să I tie, ca n'au anii de cetătente re
le ridice şi Imunitatea parlamtn- glementari, s'a adus şi altOI treI 
tarA. Quvernu] DU s'. hotArit, flw sau patru deputati ai partidului 
Teşte, ca uni, ca doaă 61-1 sa- Ilii GambOs 
criffce. A ftfbult fod, fiindcă ,e- Cu KauJfmann s'a 'ntâmplat 
fal rasfştllor, Baj:~y·Zslllnfzky, Insă ceva şi mai şi. Cei amintiti 
a sesizat parchetol, pentru uzur- au măcar ceM/enla, 0Plarea pcn
pare de nume, pentru fals tn acte 'ru Ungaria. KaufJmann n'a 
pt1bllce. pentru jurământ fals, optat, n'are cetătenta. şi totuşi a 
pentru excrocherll. etc. de. putltt fi ales şi incd în contra 

• unui repri zentant al cosfel vlte-
Ar fi foarte nOltlm dar prea ji/or, prin corteşJe a castel vite .. 

IUDg pentru spatIul restrâns al jllor şi prin cea mai sălbatică 
acutel gazett", si arJt.1im lItera- teroare electorală ce-a pomenit-o 
tura umoristică, adresată luI Gom- vreodatd Ungaria. 
bOs, ce s'a nbcut ia UngarIa ia .. 
Irgătară cu cflul acesta co tc- AJacerea Kenyert"~"Kauffmann 

era să la lilele acestea o In tor-
toiul unic. sătura tragiCă. Mama txcroculul, 

Ne vom mArgini să arAtAm câ- pJuată cu rabinul la Budapesta 
te va mostre. ca sd salveze ce se mai poate 

Zlarai .. MagYlffag M a trImis salva, era să se arunce dela eta
la BeII, la părinţii .. reformlatulul M ;ul hotelulut in stradd, fiindca 

O fiul excroc i-a cerut sa deClare 
lui ~mbOs, on emi .. r spt"cta', I ziariştilor şi autoflMlllor cd nu 
ca si le la un IDtervlew. Rabl- ~ 1I-i copil legitim, ci numai adop
nal, lovit in ambItie că se poate ~ tai dela un creştin oarecare, 

Jaf, 6 lunh; 
,1 

Impozitele fărăneşfi 
. . din Ung 

Precam am artital în atIJ-1 mare ca azi, ,"-
tea rOnduri, lntdiul lacra ce constituiau numai 2i %1 

l-a filcut generalul GiJmb6s dirz Incasr1rile buget~: 
dapdce a luat acum doi astdzl, cdnd venitul~el 
arzi şi jamdtate conducerea s'a redus la o trei 'n 
guverrzlJlu/~ a fost sd sporea- sdrile rezulfafe dini'~ 
sed impozitele, şi anume reprezintd 45 la s't 
focmai pe ale tdrdn/mii. totalul bugetului, şi o 

Chestia acestor impozIte se iau in cea m 
a venit deundzi In discuţia parte dela ftlranl. 
parlamentulai maghiar, În Precum am ardt 
legdturt'J cu noul buget al alte rânduri, impozi 
tarii, care 'n loc st1 'nsemne iugdr de ptimânt ere '( 
o uşurare a sarcinilor publt- nirea la Du/ere a lui I 

ce, le 'ngreuleazd şi mai de patru şi de cinCI ' 
tare. mare ca la noi. Câl I 

Deputatul Eugen DuUn, în cei doi ani şi ", i 
precum aratd in n-rul din de guvernare a lui .. 
22 Mai ziarul "Uj Magyar- şi cât va fi după n ,~ 
stigM

, a ard/af la discuţIa get, e lesne de In l 
generald ,a ,bugetului ciI dlJct'1 se ţine seamd i 
acum cinci anif cdrzd venital porţia ardtată de 1 

naţional era de trei ori mai tul Dafin (27°/0:45°:1 n 

PanaUIaledesp're «:ari pr ~ 
'-' d I • ,U ungureas.::a e a nOI DlI'! r 

~unoşl.in,ă 

In coloanele noastre s'a vorbit - toriiIe tot din fondurile ' 
foarte adeseori - şi anume fiindcă! rului, pentruca sa nu , , n 
in presa maghiară dela noi nu se ',' scandal. Am mai arătat' IL 
vorbeşte de loc - d('spre pot1o, 1 gătură cu potlogăriile d,: o.(j 

gărde fără număr ce se fac in ! minister s'a adus şi însu' \ 
prea cinstita Ungarie, in ţara care 1 lui ministru depe vrern~:' 
nu vede decât paiul din ochiul ! lui Bethlen, acuzaţia ci ~ 5 

vecinilor fiindcă bârna din ochiul I conace din banii imi 1: 
ei n:o Iasă teroarea oficială s'o I orfa~i1or, şi ,acuzaţia a foc ' 
vada. ", publtc de cmeva care e r 

Ultimele panamele, delapidări de tot în Ungaria, de rud, • ~ 
şi excrocherii ce le-am arătat, au Eckhardt, cel care a fo' t 
fost cele săvârşite la ministerul că a făcut zeci şi sute de p' 
sănătăţii in dauna invalizilor, a I::omunicând fals cursurile': l 

orfanilor de război şi a şomerilor. pe .... remea cand era dire '1 
Precum am arătat cu prilejul I presa. "'~1 

faimoselor procese ale fostului I Acum sunt la ordinea /fi 

subsecretar Drchr şi~apoi cu pri~ U'lgaria alte potlogarii de. a 
lejul destăinuirilor făcute la adu~ i despre cari presa maghi' II 

nările sale dela Senteş şi Gyon, noi nu suflă nimic: deh, ~ 
gyos de şeful de partid Tiberiu dela primăria din Mişco: ~ă 
Eckhardt, fostul ministru al sa- dclapidat zeci de miE: ou: 

n,ităţii şi vicepreşedinte al consi~ fireşte nu ieşea nimic !J n 
li uluI de miniştri, prelatul astăzi dacă Gombos n'avea de;' (' 
decedat Iosif Vass, a dat pome, nişte partizani cari trebu,' ~ 
nile de sarbători ale şomerilor in locul celor prlnşi C;ZI; 
fraţilor săi, a dat fondurile orfa- male, - tot aşa cum şi la ~e 
nilor si invalizilor la bancheri ria din Dobriţin, iar anu: :: 
evrei, ca să,i aSaneze' pentrucă la cea din Budapesta, o' 
făcea cu ei invirteli, a. mâncat la iveală panamalele de I 
fondurile ministerului cu specu, sute de milioane decât r~ ,. 
laţii la bursă, a cumpărat pe guvernul Gombos să~şi F '~ 
Seama ministerului cu cât nu fă~ I locul panamiştilor din tre; OI 

ceau palate şi vile cari ii aduceau ! menii săi deocamdata, 
şperţuri, şi la urmă, când a mu- ! până când ii va arăta şi 
rit, ~ trebuit să i se plătească da- \ lumii o guvernare viitoarr 

... .... ,fa' $II 

1 " ! M " • d 1 B d "~d ;, 42) n zlaru .' agyarsag e a u apesta a aparut acest' esen, care prell"" • 
pe românii din Ardeal ca ;efuitori şi incendiatori ai satelor ungullf ~ 

te 
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In BIBLIOGRAFIE atnintirea ll1.artirilor 
"Uj Magyarok," 

\( Beiu~ului revllta dela Bacareştl a d-Iul luf roma a ar f. dat pe ungartşte 

1 

f( dr. S. Feoye., conSlcrată de-o ",er. 
" RQma'nz'z' dl'n Be;"" alI JoZ·.i! f Y Y 1 d h el 1 t . d vreme iocoace mal maft antlblt- D. Feoyes e de a:ord că tor-c "'-'? _ ara cnemare se cre c emaţii- un e- aştepau postune con-
, zi mare, pentru care se prega- cheT1Ulţilor, când atâţia cari du cere, onoruri, porţi de:!lchise Jerlsmulul decât stărilor anga- OYOI 0'0 fi deJa turrls ci deja 
I tese de 16 ani c!e .zile. A Se ya '!U ştiu să iertfească şi să se spre ministeriat. A preferat In- reştI, pablicA 'intre altele, io na- Tarna, dlr iodrumA (anacronic) 
11J~sveli 'n aceasta Zl - m ZIua Jertfească, î.'Ii revendică locuri sa- sa~ stea pe loc, În Bihorul I G ţi O S J{ .( Y .rată 

Ut.' " tf't t d rt măral depe lanl Mal, urm4tol- a o. espre zurc[J eroilor cari s a~ ~e~ 1 pen ru e frunte. \..>iordaş a murit aşa său ajuns sub că/cai de bandiţi 
'ntregire~ ROl1!an.~el. - bustu~ cum a murit pentrucă n'a stat săcuieşti şi ungureşti, bine- rele: că-1 creatie ungurească recentl
celor dOL mar~ fu al ,neamulul un moment s'alpagă intre da- stiind că neplccând peste linia Un articol in care se ocupă slmă, şi că insaşl Hunfalvy e 
,i-ai orăşelulul acestuza de cul- tarie şi onoruri. Avea în lupta demarcatională se condamnă de faptul că redactorul revistei nevoit să-I citeze după diplome 

;'tură şi de_ puternică, .t'ibraţie naţională de sllb zzngl,,'''-i un tre- singur la moarte. Şi ce cumplită 
i omaneasca: al . martzrzlo.r dr:. Cllt exemplar. Era demult în co- a fost moartea la care s'a con- a fOlt judecat la Badipesta pen- in forma Zeverln, Zeurln. 

oan Ciordaş ŞI dr, Nlcolme mitetlll central al partidului na- damnat! trn O conferinţă tlnută IItă Despre partlcalil "spre" (dol
okaş răpuşi mişeleşte în Ap- ţional-român. Era preşedinte al O asemenea fertfă nu se toamnă la Cluj, fn care _ dapA- Iprezece) ca care se formează 
ilie 1919, cu pllţin 'nainte de partidului naţional român d.in poate cinsti cu-o simplă pome- d 10 

.. naintare~ trupelor ,rom(~neşti părţilor Beiu'Iului şi-apoi dela re nire. 1-0 vom cinsti cu ['redn.i- cam am mal arAtat - n'a fl- ~n romaneşt!e nl1meralele ela 
; sle Zima demarcaţwnala, de t'oluţie al Bihorului. Putea şi cie numai dacă uom ,npăta ce- Cut alt. decât să reproducă lue- la 20, Huofahy spunea că-j ai-
I ndele animalizate ale bolşe- el, ca alţii, să meargă la Sibil, ua din ea, 'rurl ce s'au publicat despre mf- banezl ,1 că e dovadA a faptu-
'G 'cilor săcui. II 1 A 't 

Se cunosc prea bine 'mpre- zeria cumplită • ţărăn\mll din lai c"- poporu roma.QESC s a or-
. rările sinistre În cari au lost Programul serbărilor Uogarla in revista " Magyar mat tn Dacia aureliaol ,1 DU io 
: ris; bandite"te cei doi mari Szemlea a fostolal prim-ministru cea tralacă. D. Feoyes arată că 
li· I~âni dela Beiuş, ca să !e mai Pomenirea celor doi martiri,· După desveHre şi după dis-

ţ ' r· d ' Belhlen. O. Fenyes. invinuit cA ungurii formează totutfel Dume-i ătiim cu mliănun zme. vre nz- la care va participa din partea cursuri va urma la 11 şi jum. 
.. lor sut>raL'ietuitori dela a calomnld D.t.tluoel maghiarA, ralele dela 10 la 30 (doi pe z~ce) . , 1 . guvernului d. ministru al cul- depunerea coroanelor corpora-
illŞ s'au îngrijit să e amzn- le apără sponând că una dlo fără aă fi avut vr'aa contact cu 

~ . . ască an de c an, creind la po- teIor Alexandru Lapedatu, se ţiilor şi societăţilor, apoi de fi- Ib II O ă d f 1 J t 
. Eaţia romunească a Bihoru- va 'ncepe Ia orele opt dimineaţa Iarea şcolilor şi a conductului două: saa natlunea maghiară se a Inez." up sa, e a aCes I 

1· un cZllt al Filar/iri/or cum l't h' f·· ,~~ J h' t f" 1 1 d . - limitează ŞI' astăzi, pecum se de·a forma numeralele este sp~-cu o lurg le o 1('130.;.'1 a lse- e nogra lC, Iar a . a. prIma-
r se pomeneşte, un cult care rica unită, La orde '9 se va ria va da invitaţilor un banchet. limita jurldiceşte până la mljlo- cltle pbtoresc, fără vr'o legătură 
dat naştere la romlÎnii biho- D 1 t fI fI· WtXt11 di t 

b face primirea inalt .. iIor demni- upă amiază a orele 6 se cal secolQlul trecut, la magalţ' ca o ueo e e veC!Da ca n re II ni si 'n special la eiuşeni 
ei conştiinţe naţionale vre a- tari Ia bariera orasului. La 9 va vizita expoziţia organizată ,1 li ceilalti nemeşl, şi atuocl popoare, ,1 e ia lt.-gătoră ca că-
'că de toată admiraţia, cheză- şi jum. înalţii demnitari vor de- de Reuniunea femeilor, iar nu poate fl invlnalt, pentrucă bojuJ; păstorii oblşoue.c adecă 
itoare că nicio îndrăzneală pune coroane pe mormântul seara Ia 9 va fi un ceai dat de cu-,ce5tă naţiune n'are nici-o să s:.:rle anltăt' de câte zecf'. şi 

. /;/lrească nu va răm/inea 'n martirilor. La orele 10 se va aceeaşi Reuniune. ~ t 1 d 
~ <,st tinzzi de frontieră neplă- comunitate, - UD o compuoe ceea ce In rece o &cr a e· 

I face o sIuJ'bă relimoasă în faţa Participanţii sunt rugaţi să d d ti U 
ă neplăfită cu var. ""- I totalitatea aI\garească, ,I-atancl asopra:. ao supra ecem. 11-
D!, It 1 t p patrat zi monumentului, iar la 10 şi jum. anunţe din vreme primăria ca f ă U In CU II aceS a ,ro, ~ . na poate fi tovlnait pentrucă gurll, Hode soat cei mal ve.-

zi, an de an, sa nfzrtgat se face desvelirea bustului. să le rezerve locuri. I ă (1) 
d· "1 l B ' . n'a făcut decât ,x reprodacă tit P storl sic şi aveau turme piata l1l mI] acu eluşu uz, CI 

ă de ani de zile, un monu- U tii t ti i ţr di adevArarl pe cari le-a SpOI re· mal mari ca alţii, merg ca-acest 
nt al celor doi martiri care-şi n ren spec a pen ru par c pan 1 n vllta lui Bethlen şi le ştie toată fel de-a forma namera]ele până 
astepta inaugurarea. Un mo- părţile Ora"'zii 1 30 (t d II It) ment realizat din multa să- lamea. a op pe ODIlZCC, e c. 

de a micii populaţii a Beiu- O ponere la panct, fn contl- Am relevat aceste dlletaoth;me 
. lui, un monllment care era CONFRATELE »GAZETA TILE DELA BEIUŞ UN TREN nuare, a cărtll Intlromâoeştl a pentruca să atragem atenţia &Sop-' 

ât ' 'll't c·t DE VEST« A ORGANIZAT SPECIAL, CARE PLEACĂ : -at mOl (>1 (ltl or, cu v a y lui Hary Hill Blndholz, fostul fa anai lucra de care oameni i 
se mari n au ştiut inca sa PENTRU A INLESNI PAR- DELA ORADE.4 ŞI ARE RE-
'mpodobească cu vreo eter- TICIPAREA LA FESTIVlTA •• DUCERE DE 75 LA SUTĂ. ştf al mlllunii militare amerl- noştri de ştiinţă .'au ocupat aşlt 

::' re cât de modestă a celor cane dela Budapesta, din timpul de puţin pinA acam, asaprl mareI 
, s'au jertfit între zidu"rilc lo! • ,.... 'SI ~ n • ea, :,.... ,"" "s" " .. .- ocupaţiei românt!ştl a Ungariei. Influenţe ce·aa Ivat-o românH 

nfru desrobirea romaneasca . 
.loi, de ziua Inălţării Dom- 1 III Un articol in care combate asupra vietii păstoreştl a ma-
lui şi a Eroilor, monumentul T. arm a"'rz' e ngarz'ez' ceea ce spunea faimosul Han- ghlarllor. Cand se va cerceta 
rliri/or beiuşeni îşi va .Iă- .1. n fa]vy d~lpre Turnu.Severln şi deaproape acest capitol, vor Ieşt 

'ia t'ălul ce-l acopere, vesfznd 
ii, vestind iinduitorilor de S d 7 d despre felul romanesc de·. for- II IvealA dovtzl impresionante 

ste graniţa Sălontei, că fertfa e a uc prin porturite noastre u- ma nameraleJe dela 10 la 20. ale penetratIei noutre dincolo 
praomenească dela Lunea, nărene materiale pentru fabricile ma- Hllnfalvy atlrillase că Turna_ de graniţ_ trlanonică. Dacă se 

.. .de sărmanii Ciordas şi Bol- Severin n'ar avea nimic comun dovedeşte că felul unguresc de-. 

. , ridicati de-acasă"n toiul ghiare de armament - , 
: ţii, schin~illiţi şi. TTlf!rtţrizaţi cu Traian şi ca Sever şi ar data forma nnm~raiele dela 10 la 30 

iatie, Olt fost PllŞI sa-şI sa~e Zinru! »Isb[mua« anunţă din' adus din Alexandria şi tncăr- numaI din sec. al J3.Je., fIInd e 'otr'adevăr păstorelc (ceea ce 
infe de moarte !{roapa, n!l Br5iia următo3!'ele: 1 carca lui în şlepuri cu care va creatie m.:ghlaril, făcută prlo CI- nu implică că-. Ia mIjloc răbo· . as zădarnică, ci se va rI-

. :tI ca un atotputernic veto in Ascar~i 11 sosit în por~ul fi transportat pe Dunăre ciitre valerlt loaoltl. Dovadă ar fi (ca juO, avem Încl o doviidă, şi fn-
. Ira oricărei încercări de-n nostru ,:'~poruI. ces.ar ,:-',~Qbr?, 1 porturile un.gureşti. şi cum o contrafacere maghiară ci de cu mal mare Importantă, 
, mai pune odată 1n iugul sub pa' lllon egIptean, ,e11lL dm In cerCUrIle o!iciale 1 ,i na namele dlo limba autoh- cAct priveşte structura InterIoarA 
, hritorilor de ieri. ,\ 1 d . • - - , (e aci a limbii magblare, despre influ-
.' ~av merllem JOI' acolo, la .'""\. exan rla cu o mare 1Ilcarea- face mare senz:.ltic sosirea tonllor ar trebui avată fn vedere) 

" t ~ d f' 1 . > enta ce-am exercitat-o dia cele' 
· 'us" toţi ctîU ~lltem. Va fi ura ~ rer vee 11: v , • acestui trans!)ort de fier vechiu că uogarii il zlceaa Tornyo" · . , 'Iarta este venltă In Lr"nzlt ' • mal ve~hl vremuri asupra ung n -

' numai un pri el' să ne ntă- :1 'A - .. 

, 1 B V'} j U a cărui întrl."buintare este pre- Sl()Ceoy, .S~verfllal CU turnurl-, rllor. AIătarl de contrlbatta noa-, S!lfl(-'te~te, ci va fi si un prm portu raI a pen.ru n- -
, 'pi de 'nL'ătăminte, Vieaţa garia, Ea aparţine unei m~lr1 cÎsă. De altfel e de notat că I Iar tO([lYos. dela torortY, e din stră (locă necrrcetata) la in-
.' ~iordaş, care s~ va evoca. fabrici de muniţiuni din Un- asemenea transporturi, tot pen-I nemtesc"J Tarm, şi na dia latl- creştlnarea lor, Influenta aceasta 

!lUa aceasta ~ erOlI?r nea.ml~,: I garia, anume: l\1anfred \Veiss. iru aceleaşi fabrici au fost sem- oescul turrls; deasemenea SZ()- românească asupra atracturi! 
· ,va trebm sa ne fte o pIlda, 1 . d ~. l' 1 ,{ limba maghiare e de-o Imoor~ 

rea mai potriuită' pildă pen- medIat upa ~ SOSIrea ~asu u~ na ale in toate porturile dună- rt;ay oa e dia Several saa Seve- tanţă ce nu poate fI indeajuos 
zilele de astăzi, când atâţia a inceput descarcarea flCrulUl !'('ne. ros, pentracă namele impar,ta- aabilniată . - .. h '''W' , 

d i n Ungaria" s~ Let~i Mari . (~ostă a Sechel- . rizări grabnice. In unele 10-! (toţi Români!). Tota! 589 Ro
hidulUl, numIta de Români II curi statistica maghiară i-a ~i mâni. La 1910 sunt arătaţi 5')0 
"Tara vinului"), abia mai gă- socotit drept Unguri. La 1920 Români (mai puţini cu 22, d~. - Câteva date statistJce româneşti şi ungureşti asupra 

omânilor rAm aş. În llugaria după tratatul dela Tria
ono Satele româneşti din apropierea fronberei noa

sim ~n,număr foarţe redus d~ II statistica maghiară, ne arată în cât la 1900!), iar la confesiuni 
Romalll gr. cat. ŞI ort, carI pI.asa Letei Mari numai 1342 477 ,greco-catolici şi 82 orc, 
sunt coiiiPlet maghia11zaţL Români uniţi şi foarte puţini Total,: 559 Români. După aastre dela vest -

- Studiu slatistic - La 1900 trăiau în comunele ortodocşi. Acest număr nu 00- tele eparhiei unite române de 
de azi ale plăşii Leta Mare respunde nici măcar cifrei Ro- Oradea parohia din Bedeu 

de: Petre Petrinca 

1) In comuna Cocad (Ka- I 
, pl. Letei Mari), la 1900 I 
t arăk'lţi ahia 9 Români, iar 
confesiuni 18:J.' gr. catolici 
ţi Români!) şi 6 ort. Total: 
Români. In 1910 sunt ară

, 8 Români, iar la confesiu-
1?5 gr. catoMci (toţi Ro
u!) şi un ortodox. Totnk 
G.R~mâni (mai puţini cu 16 
at In 1900!). Românii ,gr. 
. din Cocad aveau la 1920 
lS:rică gr. cat. română, şi o 
.al~ <:onfesionaiă, fără preot 
n\'aţator român. In 1919 nu
,~?l ,credincioşilor Români 
.1 dIn parohia Cocad era 
~82 suflete. Azi mai trăiesc 

,. ()cad cam 200 suflete 1'0-
~aneşti. 
142 ) 
~rk"h.~n comuna Chibu!cut 

o ~Ikut, plasa Leta Mare) 
arata ţi l·a 1900 numai 13 

peste 4000 de Români uniţi şi mânjlor uniţi din centrul p.J'a- avea l!a 1920 840 de credin-
Români, iar la confesiuni 47 vreo 300-400 Români Ro- sei, din Leta Mare. Dar atunci cioşi Români gr. catolici" o bi
gr. cat. şi 14 ortodocşi. Tata/.: mâni ort. unde sunt Românii din Almoşd, serică, şi o şcoală confesionn:? 
61 Români, In 1910 sunt ară~ Numai în comune;e amintite Cocad şi din restul comunelor dar fără preot şi învăţător. Azi 
tati doar la confesiuni 35 gr. erau arătaţi 2511 Romfmi acestei pl:ăşi? StatistiCa ma- mai trăiesc în lledeu cam !)OO 
catolici şi 22 ort. (toţi Ro- uniţi. ghiarn n'ar putea~ justifica sufliete româneşti. HolJos Stc
mâni). Total: 57 Români. In La 1910 mai trăiau însă 2592 de loc! fan arată că în Bedeu sunt 5:}-:-
trecut ChibuJlCutul a fost o im- .gr. cat. (câţi arată, statistica In fosta plasă a Mezokeresz- locuitori Români, reprezenHhHl 
portantă aşezare românească, maghiară), şi 150 oli.odocşi. teşului, găsim Români în co- un procent de 81, 45'0 (V. 
care a fost' distrusă însă, de cai:.. Datele eparhiei unite de munele următoare: "Magyal'sag" 18 Aprilie 1934). 
vinismup maghiar din Dob-li- Oradea Mare ne arată numai 44) In comuna Artand nu e 46) In eomuna Berekboszor-
ţin. Românii vechei parohii în trei comune (Almoşd, Leta arătat la 1900 nici un singur meny sunt arătaţi la 1900 41 
"de rit grecesc", adecă "româ- Mare şi Cocad). Un număr de Român. dar la coniisiuni gă- .Români, iar- la confesiuni 98 
nese", din Chibulcut, azi sunt 2300 Români uniţi. In restul sim 60 de ort. (toţi Români!) ort. şi 3 gr. catolici (toţi Rc
complect maghial'izaţi. comunelor din plasa Letei Mari şi 9 greco-câto li ci , Tot.al: 69 mâni!). Tota.l: 101 Români-

43) In comuna Leta nouă mai trăiesc vreo 1500 Români Români. La 1910 es.te arătat La 1910 sunt arătaţi abia '";" 
(Ujleta). la 1900 nu mai este uniţi (în parte maghiarizaţj) un singur Român, iar la con· Români (deci cu 36 mai puţint 
arătat niciun singur Român, şi vreo 2-300 ort. Deci şi fesiuni 40 ort. şi i9 greco-cat. decât în 1900 !), iar la confE'" 
iar Ia confesiuni găsim 13 gr. astăzi tr!iesc În plasa Letei (toţi Români!). Acel:aşi situa- siuni 149 ort. şi 49 .gr. cato!~ci. 
cat!. In 1910 găsim abia 1~ Mari aproximativ 3500-3600 ţie o găsim şn la 1920. Total: 198 Români. La 1920 f 

Români uniti. Românii din de Români. In parohiile 1'0- 45) In comUna Bedeu (plasa ap.roape acdaşi situaţie. Ro .. 
Leta-nouă au' avut şi ei soarta mâne unite nu au preoţi şi nici Biharkeresztes) sunt arătaţi la mânii din Berekboszormem 
celor din ChibuJ:cut. învăţă·tori confesionali Români, 1900 542 Români, iar la con- sunt administraţi ca filie de' 

In restu; comune;or din pla- I încât sunt expuşi unei maghia- fesiuni 527 uniţi şi 47 ortodocşi parohia ort. rom. din Apat"u~ 



Sfârşitul procesului Marsiliei 
Ungaria a rămas stigmatizată 

lreelellta ungurească a avut I clent să fie vorba), Iugoslavia l :4c('a.<;!a este deci ')clefilliliva 
ad săplâmâna o zi mare: şi-a 1 şi-a călcat P(' inimă şi a spus: franşare a Pi"ocţ'sll!z!i îl! iCIL'oa
vu::ut in SjlifŞit trecut ia arhivă Mă mulţumesc cu aidt: cu /ap- rea Cngariei 'e. 

procesul Marsiliei, ~1i1l pr~ci1la. ' tul că. Lig~a . Naţiuni~or_ a ,sta- E cam mult si aidia, 
caruia TIU putea sănceapa 120L bilit t'lnot'a{za ma~lllCfra, Şl elI Penlnlcâ a do,'m: :::i d1lf'ăce 
provocări in contra statelor ve- ! ancheta şi sancţw7Ille, n('sa- .' vI' • 

cine. i tis/ăcăfoare cum SUTIt, ce le-a IUf!,oslm'w a f!lcllt l H::;anC'1 
Presa ungurească a iubilat, 1 filcut Ungrtria, rărwl71ânrl ca I Qc('astâ COI1CL'SÎWî(', Rcnera!!ll 

fireşte, şi cc:a d~n .cjnga~ia şi I :eea ~e mai est~ de }lesco~('rit I GoC'mboes s'a dedal llumai de
cea dela. noz,. mmţmdu-şl. c~ I m odIOasa chestlc, sa se d{ s.co- e(lt la o Î71drâ::flf'aIă caliiicat 
ceLe mal man htere cetltoru pere la procesul atentatorilor ~" I 
ca U llgana nu mal are nume aresf..aţ1 in Franţa, care tJlT1(' a· ~ '.. • . .. P .. S. Sa epi5copU r--;:icc,ae van ~ n· , .." . 1 I U71"llreaSca SPl'71(i71( ceea ce l' 1 
cu. atentatul dela il! arsilia, că ordinea =ilf'i acum în Iunie salt a SlniS la dz<;cuţw vllget!lll!l iIlZ- vo.bmd in Lli,{ mi~wf{lmdlli ia o .!Ju-
Liga Naţiunilor i-a clasat pro~ În Septemvrie. I nisferulz:i apârc1rii llf1{iorw[c. lure' ,u:lirc"izi,)oi,t.1 dela Cluj. 

cesul, şi aşa mai departe. _ • a.. ..~ a A' ..,.... "~=~.,.);'~~""'''~'!:'.TrI.''''W.p.;,'r''''s:M' 4~""~~ 
Ştirea a ajllns lot in această 

formă şi in presa noastră, du
pă un comunicat aL agenţiei 
telegrafice Haoas, în care ară
flÎndu-se bilantul sesiunii din 
Mai a Ligii iVelţizmilor, se spu
nea că Illgoslavia a consimţit 
să se scoată definitiv depe or
dinea de zi chestia amesteclliui 
UTIf!.ariei in atentatul dela Mar
silia. 

Adevărul nu e însă că Un
garia e absol(,ită în acest pro
ces. 

Ungaria a rămas condamnată. 
Prin verdictul dela sfdrsitul 
anului trecut, consiliul Ligii 
Naţiunilor a declarat-o formal 
vino17ată de participare la 
atentat, prin )} neglijenţa« cu 
care a lăsat pe terorişti să se 
pregătească pentru blestemata 
crimă pe teritoriul ei, şi prin 
directa complicitate Ce au 
aVllt-o Cl! teroriştii unii' ofiţeri 
din armata acUpă şi unii fum:
ţiol1ari dela serviciile paşapoar
telor. 

nlaghiari dela Scriitorii • 
nOI şi politica 

- Partidul maghiar voieşte să~i facă unelte oarbe ale politicH 
sale incendiare 

Ziarul clujean» FiiggctIcn Uj- : dcpcrsonalizezc tolaI şi ~ii-i fd- i Apelul cutezător al d-Iui 
S{lg:« a~ început, prl'c~m. a~n I că unelte oarbe ale partidului. I SLi,SZ n'a găsit niciun ecou in 
mal aratat, o ancheta mtr o » Dar -- obserdi d. Taberv -- afara redacţiei lui "Kc1cti Uj
chestie destui de nostimă: dacă! scriilorul n'ar mai fi scriitor S:l<l;'<' După vreo două sf!pt~
trebue sau nu să Iacă scriitorii' sub specie aeternitatis, - şi' m:î.ni dela acest apel, a trebmt 
şi publiciştii unguri dela nOI, Jl'ar fî vrednic de misiunea sa \ S~l "ină Uil alt gazetar dela 
politică? i spirilualii, dacă nu s'ar strădui i ), Kelcti lJjsag«, d. Ol:1jos Do-

Ancheta a propus-o faimosul: să fixeze d~însuI idei şi scopuri ţ mokos, S~l incerce o aplirare a 
domn Elemer GHirl'{IS, pun,1nd 1 politicienilor practici.« ~ lui Da(L!y, pub!idnd in norul 
în aşa chip întrebiîrile ca să nu \ * , dela 2 Iunie al oficiosului p:lr-
li se poată răspunde ded.t că t Chestiunea aceasta n trecut: tidului un articol - udcyărat, 
scriitorii şi publiciştii nu spri-! din coloanele lui » Fiiggetlen l mult mai prudent decM al d-Iui 
jinesc politica partidului ma- 1 L.isilg« Î!.fLr'alc Qficiosului par- i Sz{u.;z, pentrucă face numai 
ghiar pe d.t ar trebui. ~ ticluiui maghiar » Kcleii U.i-; teorie - despre » dreptul şi 

La 'ntrebările d-Iui Gyiirfas i sag«, şi anume in chip de \' dntoria'( scriitorilor d.c-a reo
a dat in norul dela 15 Mai al I exemplificare a felului de Ilte- t glindi. in opera ]01' ŞI partea 
ziarului amintit un răspuns 1 rafU. ră politieă ce-l vrea d. }<:lc- ~ politică a vieţii din. med. iui în 
vrednic de atentie cunoscutul mcr Gyarf~ls şi partidul nia-: care trăiesc. 
scriitor dela Oradea Tabery ghiar:. ' Dacă. oricM de teoretică şi 
Geza. D-sa e foarte surprins că! . Prim-redactorul lui »Kcleti ~ de prudentă, apărarea aceasta 
se poate aduce scriitorilor, Ljs{lg«, d. SZ;lSZ Endre, a in- '. ce-o ia trădătorului Dadav d. 
publiciştilor şi ziariştilor ma- tcrvenit intr"un chip cu totului ~ Olnios Domokos este o indrăz
ghiari din Ardea! învinuirea că îndrăzneţ intr' o chestiune în) ncaH't calificată, în schimb ar
nu se interesează de politică, care va avea să se pronunţe:' ticolul ScÎu are şi-o parte foarte 
Nu tot d. Gyarhis şi cu parti- zilele acestea consHiul de răz- ~ amuzantă. Anume, d-sa soC'oate, 
dui său au alarmat oare lumea boi din Clui: în chestiunea lui ~ ca o exemplificare a temelor 
în anii dintăi de după unire că Dada~ Lorant dela G:Ugău, cel: politice ce le-ar putea trata 
scriitorii unguri în loc să-si va- arestat in preajma Paştilor pen- ~ scrii10rii unguri din Ardeal, că 
dă de literatură, fac pulitică? iru instigatiilc tnrbate ce le 1 ar Ii foarle bine să se. scrie 
Adevărat că d. G'y:irf:l~ şi cu par J face 'n contra Romaniei prin 1 un roman despre trecutul de 16 
tidul său ii eondamnau atunci aşa-Zii"3 literatură ce-o publică : ani (ni se pare că nu e tocmai 
pentrucă o seamă dintre ei se sub numele simbolic al lui ~ atât) al partidului maghiar. 
apucaseră să facă politică de- l\1oise SăcuiuI (generalul care t Am vrea şi noi să vedem un 
mocratică şi pentrucă erau în l-a trădat pe l\Iihai Viteazul) la ~ asemenea roman. Presupunând, 

"Nt.Wli Chionlcle" anunţă 
in armă îocheierli tratatului It: 
tar dlotre Rusia şI Cehoslovi' 
sovletele vor ÎnfUnţa il] C!' 

si O;:::~la:.::Z:, ~ :I::::
ă 

::Ut~i 
gerllor din Cehoslovacia s' c~ 
următoarele: râ 

Partidul repub!lcan: 45 d:, ~ 
tati şi 23 senator!. ui 

Partidul social· democrat: 
u 

deputat', 20 senatori. 
Partidal naţlonal-sadal al d·. 

Ben~ş : 28 depu1atl ,i 14 S . 

torl. 
Partidul popular: 22 dep: I 

şI 14 s\!oatorl. 
PartIdul Industr!"l: 17 de. 

tati şi 8 senatori, 
Partidul unItăţii n!tlcui!le: 

deputati ,i 9 senatori. 
Partida) f4Sclst : 6 depuhi J 

Partidul slovac al lui HUr "P 
22 deputaţi şl 11 senatori. j 

PartIdul cornautst: 30 de I 

taţl şi 16 senatorI. 
Partidele minoritare: 

Hitlerist 44 d~ putaţl şi 23 
natorl. 

SocIal-democrat german 
coaHtie ca guvernul): 11 d!. 1 

taţl şI 6 aeaatorl. 
Asociaţia agricultorilor 5 '~ 

put ati. 'I~ 
Cre~tiD-Bocial german (r isi 

zat ca gnv:rnul): 6 depntaj 
3 senatori. 

Partldal maghiar: 9 dep ,. 
şi 6 senatori. 

ediţl şi răspând~ţl: 

Gazda Autire ~izlo 

Chestia aceasta nu mai 
era deci in discutie. In 
discuţie mai era numai raportul 
U nţ;ariei despre sancţiunile ce 
a fost obligată prin verdictul 
Ligii Naţiunilor să le ia în 
contra complicilor din Ungaria 
ai atentatorilor. Un!(aria a 
inaintat ZIn raport prin care 
arăia că a pedepsit pe o seamă 
de' funcţionari poliţieneşti dela 
'ţ;err'iciile paşapoartelor, pe 
unii jandarmi din împreiuri
mile pllStei Janka şi pe unii 
milifari cari n'au controlat în
deajuns blestemata pustă. Ra
portul acesta a fost predat de 
LiRa N atinnilor Iugosl(Il)iei ca 
să spună dacă e mulţllmită cu 
sanctiunile !(uvernlliui maghiar. 
GUL'ernul dela Belgrad nu era 
fireste mulţ1l1nit cu parodia de 
anchdă şi de sancţiuni a ce-

mare măsură preocupaţi de editurile din capitala maghiară. t fireşte, că ar fi scris de-un om 
ideea apropierii de romam, D, Szasz Endre asistase într'un 1 onest şi obiectiv. Oho! câte ziarul» Fiiggetlen U 
Mai apoi grupul acesta de cerc de publicişti şi scriitori ~ lucruri vrednice cu-adevărat care arăt", că agita 
scriitori J'i de p~blicişti a f.ost n:taghiari dela CitIi Ia o discu: J de-a ,fi eternizate :ntr'un roman, rităţii maghiare dela 
captat de partidul maghiar,. ţie despre arestarea acestUI! nu sar putea scrIe despre par-I n,işte p,rofesion~şţ~ ai 
~ Keleti Ujsag«, oficiosul Jor,: Daday, la o discuţie în care ~ tidul acesta al grofilor şi al hlor, al exagerarn 
a devenit oficiosul' partidului I toţi conversatorii au fost in ~ insigaţici 'antiromâneşti pro- de nemulţumiri 
maghiar şi-I scriu aproape contra provocărilor arest3tului ~ fe5ioniste, al jăcmănirii popu- fac aceasta 

, lor dela Budapesta. Cum însă 
e la ordinea zilei conferinţa 
dunăreană care trebue 'S'aducă 
o generală împăcare in Ellropa 
centrală (fiindcă de coehelări 
iUţ!OslaL'o-maţ{hiare, puse la 
cale de Germania. despre cari 
s'a vorbit zilele trecute în unele 
ziare maghiare, nu poate eui-

aceiaşi oameni Cum rămdne şi 'n contra literaturii lui SUb-1 latiei maghiare de j08, al par- sonal; şi că ar . . 
atunci cu acuzaţia d-fui Gyâr- 1 mediocre, şi găseşte in aceasta veniiismului, parazitismului şi zoele de »apa «de' 
fas? . pretext ca să facă un apel pub- multor altor asemenea isme. tăce n'ar mai fi nemu 

li> Mi se pare însă - spune d. ilie la scriitorii şi publiciştii un- ~ Eternizatorul partidului grofi- agitat şi ~e exage~at
Tabery - câ-i vorba despre' guri dela noi să se solidarizeze i lor nu va trebui să-şi bată ca- ţinut la bmpul sau 
altceva«. Şi anume: că d. Gyar-' cu trădătorul de ţară Daday, ~ pul cu motto ce-ar fi să-l pună cumplită caracterizare 
fas vrea un şi mai mare control: ba îi instigă să facă în favoarea I n fruntea unui asemenea ro- gatorilor partidului 'U"'~'W"" 
al rartidului maghiar decât cel lui apeluri la Pen-Clllbui româ- t man. 1 l-a făcut de-acum două o repetăm aci pentruca" 
ce- are asupra scriitorilor şi nesc, ca să se solidarizcze cu i luni faimosul Nicolae Krenner cicrul căutat de d. 018)05 
publiciştiIor unguri. Vrea să-i trădătorul şi scriitorii noştri. l (Spectator), într'un articol' din mokos să nu o uite. 

unguresc (Korosszegapăti). O I Să,.cal numai 360 Români, re- I vreo 300 locuitori români, ad-t Szent Miirton, Vancsod ,i Pa
parte dintre aceşti Români au prezentând un procent. de 30, I ministraţi ca fiJÎe bisericească csod, aveau 1632 credincioşi. 
fost maghiarizaţi. ,. 1 %. O s?t~t'ică~ româneasc~ 1 de parohia ort. rom. din Să- I Petardeul are o biserică ort. 

47) In comuna Komandl sunt ne spune lllsa .,Sacalu1 e locUIt. cat I rom. şi o şcoa:ă confesionai;;-< 
ar~taţi l'a 1900 ab~a ~8 _ ~o- 1 de 1.80~ Rom~ni, trăind sub. o I 50) In comuna Petardeu. Pe~ I dar fără preot şi învăţător. Lc~ 
11.la~it dar. la confeslUll,l ,gasl~ c?ntmua preslU.n~ .de maghla- terd (Mczopeterd), 1a 1300 1934 credincioşii români şi-au 
546 ~rt:. ŞI 28 gr. catohcl (!oţl . nz~r~ a ~u~ontaţI!Or: ~~ 1~ sunt arătaţi 44,1, Români, iar ales un preot. 
Romam) Total: 57 4 Ro~am. anI n au mCI şcoala ŞI DlCI bl- la confesiuni 428 ort şi 24 .gr. 51) In comUna române&Gcă 
In mB:re ~parte. vorb>€~c. hmb~ se?-c,~' cu învăţător şi ~reo~ ~o- catolici Total<: 464 R~mâni. In Apateu (Korosszegapati), la 
maghiara, deCI statlStlca Ofl- man (V_ "Gazeta Anllrevlzlo- 1910 sunt arăt.aţi 515'Români 1900

t 
sunt ară-taţi 715 Români., 

dală d.in 1900 i-a trecut d;ep~ nistă", Arad, 21. Oct. 1934). iar II~ confesiuni 478 ori'. şi 43 iar j1a confesiuni 718 o1't. şi' 5 
Un1fTI. ~L::: ~910L sunt n~r:i~a~~ La 31. Dec. 1920, după da- gr. cat. Total: 511 Români. gr. cat. Total: 723 Români. La 
8~ " om~lll'Rlar ~ a. COrt e . 31 tele eparhiei on. rom. de O1'a- O altă statistică românească 1910 sunt arătaţi 777 Români, 
gaslm 6,?~ om~m ~ R' ŞI:-. dea, parohia ort. rom. din Să- spune:"E r.ocuită de 2000 Ro- iar l'a confesiuni 876 or!1. (toţi 
gr. c~t~~l~: Tota : ~ \'oman~ cw~ avea 1148 credincioşi ro- mâni, au biserică şi s'Coal'ă., dar Români!) şi 13 gr. cat. Total: 
RomancÎl "Il!- tc~~s ~~~u~a mâni, iar filiile Magyarhormo- de It) ani suut fă:ră p.reot şi în- 889 Români. 
sunt ~ mnus ra ':u. ~1 l'~ăca~' r?g .şi Komândi 432 c.re(~in: v.ăţător_ Sunt .S,l!b. continuă pr~- Apateul e "ceL mai amenin
pa~?l~la o~:l) r0ş- J. mai Cl<>Şl_ Totat: 1600 credmclo:;:l SlUne a autoTltIH-ţI1or ungure~tJ.. tat dintre satele românesti din 
0S?rossza al. I ~ ~I. A români. SăeaJuV are o biserici'\. cari vor să-i magniarizeze. Ni- Ungaria, din pricina preotu\zi 
traIesc ;.reo 650 omaDl mort. rom. şi o şcoală confesio- meni nu se îngrijeşte de aceşti Mureşan, care şi-a renegat le
Koman 1. S~ 1 K.... nală, da fără preot şi învăţ~- Români animalizaţi anume. gea şi naţionaiitatea şi porun-

4~~I)In tO;n9~~a ~;:at' 0::= tor. Principatul e că se. stârpeşt"e ceste credinciosilor săi să se 
sz~ av ' a v' S 18 ~c8: . . H urma de valah!" (CIt. f. "Ga- un'g".Tl·zeze" (V'. G. A11tl're"1'-

h ată 558 Romam IaI 49) In comuna romorogu; '-", 
g larafa~ . '1' 565' 0-1< zeta Antirevizionistă", 21 Oot. la con eslUnl gaSlIU . 110. Unguresc (Magyarhomoro.g), 1934) zionistă, 21 Oct. 1934). E vor-
şi 5 gr_ catolici. Totar~ 57~ Ro- la 1900 sunt arătati 174 Ro-' ha despre spreotul' pe care ex-
mâni. La 1910 sunt arataţI 563 mâni, iar l'a confesiuni găsim După, datele eparhiei noastre crocul' Ştefan NemeHl de h1. 
Români iar l'a confesiuni 571 383 ort. (toţi Români !)_ La orb. rom. de Ol'adeat parohb Sentes l~a făcut cu dela sine 
ort. şi 4 zr. cat. Total: 575 Ro- 1910 sunt arătati 183 Români, materă Petardeu avea la 31 putere protopop, pentrucă a 
mâni. iar la confesiuni 379 ort. (toţi Dec. 1930 530 cerlincioşi Olt. iuti'odus în biserica sa limba 

Statistica: lui H6111'os lstvan Români!) şi 5 greco-catolici. rom. (restul au fost mRghiari- maghiară. Credinciosii din 
(V. "Magyarsâg", 18. Ap1.il!e Total: 384 Români. Azi se mai zaţi !)_ Filme: Biharkerestc". Apateu au l'eacţionat energic 

. 1934)~ arată că ar lOCUl In află în Homorgoru~ unguresc Derecske, Sarân-tl, BereUyo· ÎmpotriVa preotului lor ·rene-

:. 

gat, închizând biserica ~ 
zând chiar şi în faţa ja 
lor să predea chei!le 
care a stat închisă mai 
timp. 

H6H6s Is.tvan arată 
1933 ar mai fi locuit în A, 
numai 687 Români, 
tând un procent de 32, 
După datelle noas1tre 

hiate, Apateul avea la 31 
1920 924 l:ocuitori ' 
re:igie ort., o biserică.· 
şcoaliă: confesională. ~. 
ort. rom. e condusă de 
Mureşall, care Îlldcp . 
functia de învăUttol'. M 
peste 1000 de locuitori R 
în Apa-teu_ 

In comunele pIasei M . 
restes sunt arătaţi l'a 
2717 Români, inr 1 a 
găsim 3327 ort. (toţi 
şi 833 gr. cat.l:ici. 'fota!: 
Români. 

La 1910, în plasa Mezo' 
tes, sunt arătaţi 2824 I 

iar Ia confesiuni 3744 
879 gr. catolici (toţi 
Total: 4,623 RomânL: 
aceast.a a rămas apr08f 

înt.regime in Ungaria şi 
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~~i~~iri ~in ~e~~~terile ~~rf'mnent~l~ 
mD~~iBr . 

(Ioaca politicii din Ungaria 
morauuri politice ale unei tări care pretinde că apără cultura 

apuseană In contra balcanismului. -
Tiberiu Eckhardt, şeful par

, tidului aşa-zis ţărănesc (ţără
nesc fără ţ.ărani) a tinut la 

· discuţia bugetului un discurs 
:' cu destul de mare răsunet, ce
U TIind să se facă inflaţie, să se 
, ducă o lege de conversiune, 
r • SE' pună băncile sub cOlltro

ul statului şi să se micşoreze 
. u~etul. 

• 
Tot la discuţia bugetuilli de
datul socialist Buchinger a 
,i/ical sumele înscrise 1n bu
et pentru iandamli şi poliţie. 

strigat la un moment dat: 
i. _ »Cheltuiţi 40 de milioane 

lin miliard şi două sute de 
: ilioane de lei, n. tr,) cu arma

ia internă! « 

ţ Deputatul Gh_ B(ITzsaghp i-a 
: 'postat: » Asta-i trădare! « 

La ceea ce BllChinf!;er a răs
( ns: ») Da, da! faceţi organi
· tii fasciste pe banii fondu
'I~r secrete!« (Ci. »Magpar

dela 21 Mai crt.) 

• 
In şedinţa dela 21 Mai crt. a 
rlamentului, deputatul Ras
ya spus: 
,Eu am cerut cu ani în ur
ă, incă pe vremea năvalei 
'Iăreşti, precum a numit mi

t isfrul ele comerţ (Bornemisza) 
ca lui Bethlen, aranjarea 

toriiIor agricole prin bună 
yoială« . 

A criticat apoi pe Goemboes 
ntrucă se desolidarizează de 

&ptele guvernelor anterioare, 
toate că a făcut parte din 

. şi a spus că Goemboes »a 
· 'cut până la ('apăt parte din 
~a'numita de ministrul de azi 

comertului năvală tăIăreas
(Cf. »Pesti HirIap«, 22. 

• 
Deputatul eckhardist Ştefan 
'eseI' a spus in şedinţa dela 
Mai a parlamentului, că 

ci milioone şi 700 de mii de 
ăre de pământ din Ungaria 

; nt îndatorale şi trebue pen
! salvarea lor o conversiune 

~entă. (Cf. »Pesti Hirlap« 
24_ V.) 

• 

22 Mai a Camerei deputaţilor, 
a spus că e surprins că guver- I Margina.ii 1. impăcarea lui Bethlen cu Eckhardt 
nul Goemboes vine cu un bu- f In politIca Internă dlo Ungaria 
get mai mare dedt bugetul 1 ,'a intâmplat la Iflr,ltul slptă-

I . f 

anu Ul trecut, deoarece :It expe- 1 mânll un eveniment deoledlt de • I 

nenţa ne arată că poporul ma- 1 caracteristic peotra moralitatea 
gbiar e aşa de zdrenţuros, aşa I ce dgmne,te io politica nngu
de şantaia~, înCll~ nu i se ma~ I 
poate pretmde ŞI nu se mIU I rească. 
poate aştepta dela el o sporire! Dopăcam se ,tie, generalul 
a incasărilor«. , G15mb51 guvernase până acum 

A spus apoi că bugetul nu I trei lanl cu majorităţile lui Bdh. 
e real, că se cheltue sumedenie IeD, câptuşlte. putintel ca par
de bani pe lucruri de prisos şj tlzanl personali de-al laI Gl5mMi. 
în schimb nu se înzestrează mi-
nisterele cari au de-a face cu 
ţărănimea. A protestat in cont
ra fondurilor secrete. 

Iacă de aată toamnl. insi, ge
neralal G5:nbOs avea intelegere 
secretă cu rada hOltl,tă Eckhardt 
(şeful partldalul a,a zll tArAnelc) 
ca să-I de. lai Bethlen lovltara. 

Eckh;rdt ajunsese tn baza a
cestei involell prim-delegat al 
UngarIei la Ligi Natiunilor, ande 
,I-a făcut t~ra de tot rbal fa 
procesal Marslllel. 

Nerăbdltor ca lâ-ş! schimbe 

. Sigray a cerut apoi o urgentă 
aranjare a datoriilor, şi a spus 
că de gl:aba işi bat miniştrii 
gura că »în Ungaria nu va fJă
mi în zi nimeni«, pentrucă >lacie
vărul e că În Ungaria se 10- 1 
meşte, şi mai Cll seamă la ţară. 
Poftiţi duceţi-vă numai odată 
incognito prin ţară - a spus 

t 1 d 'd b~" mlndatul de prim· delegat la ora oru a resan u-se ancn 1 
ministeriale - şi vedeţi ce mâ- . Geneva, pe care ti comprom
n~în('ă poporul«. (CI. »l\1agyar- . sese cu totului, cu portofollul 
sag«, 23. V.) mlnisterallli de interne (cum ti 

• fusese tnvolala ca Gl5mM.), 

Deputatul Nemeth Imre a 
spus în şedinţa dela 21 Mai 
a parlamentului următoarele: 

» Saiul unguresc poate nici
odată n'a fost în aşa stare de 
depresiune morală şi materială 
ca acum.« 

E~khardt de 'nd.tl ce .'a intorl 
dela proceaul Marslllei a 'oceput 
,1 critice În adunârlle ilie po
porale ramura betlen!ată a ma
i orltăţllor, 

Bethlenl,tll I-aa ctrat lut 
GOmMJ .A-l puci pe E~khardt 

A arătat apoi că 55 wo din bu- la punct. GOmbO!J o'. grăit tOlA 
gctul statului se cheltuie cu nimic. 
personalul. Tnliesc din bugetul Din pricina aceuta uo expo
statului un milion şi jumătate nent al lui Betbleo din partidul 
de oameni, înscrişi cu un mi- guvernamental. ridicat măna,a 
liard, iar la ţară »trăiesc cel aruncată de Eckhardt. şi intr'o 
puţin un milion şi jumătate de adunare a m.jor1tătllor a .pus 
oameni cu un standard de 

delpre Eckhard lucruri grozave. 
,'ieată de 14 fiIeri pe zi, adecă lotAI: Ca e-un lâcnlt, de vreme 
50 de pengoe pe an« (un pen-
goe circa 30 de Iei) .. (Cf, »Pesti ce vorbeşte 'n adunări poporale 
Hirlap«, 22. V.) lucruri ce nu se sp"n 'nJcd/erl, şi 
- .... ""'--..... ""'...,. __ ..... ~ __ .......... ...,._. anume: cl Ungaria era gala 

Inşfiinfare' 
si 'nceapi rlsboiul pe che
stia MarsJlîei (vorba rostitd de 

d ~ I i parlamentul, şi spre ne moi p~ mal lnzestraţl decât ansu l' Ş menita uimire generală o cetit 
apoi, cd nu poate Il trimis la Ge- in aplauzele frenetice ale ngra
ne va unul ca Eckhardtl caruia rienilor lui Eckhardt decretul 
când a l10rbit despre tratamentul de dizolvare a parlamentului, 
uneurJlor din statele succesoare. motivând că nu poate lucra cu 
mlnistnti de externe al Cehoslo- majorităţile lui Bethlen, potriv
vaclet Beneş i-a pulut spline: ni ce reformelor. 
Ce tratament mal bun vo- A urmat ceea ce se ştie: 

ieşt! pentru ungurii din sta- Gomb()s a făcut alegeri prin 
tele vecine, cind d·ta tnsuti surprindere, cu o teroare c,.um 

t 1 n'a mai fost in Unjl;aria de cand 
ai spus In parlamen u ungu- se pomeneşte, şi. a disţrus în 
rese si se dea ungurilor din aşa măsură partidul lUI Beth
Ungaria m~ear atâta liber- len, înc:lt Bethlen nu s'a putut 
tate eâtl o au ungurii in Ce- alege decât el singur, dar şi el 
hoslovacia şi 'n RomAnia 1" din mila guvernului, adecă fără 

Precum le ştIe, după critica contracandidat. 
aceasta ce l-a făcut·o la aduaa- Eckhardt a făcut ('arteI' eIec
rei m.jorltăţl10r betlenlstal Ber- toraI' 'cu Gombos, apoi, dupăce 
ky, Eckhardt ,t-a dat demisia şi-a asigurat mandatele la car~ 
din p05tal de prim-delegat al r:î.vnea, a găsit un pretext, ŞI 
Uogarl'el la LIgi Naţiunilor, şi a în ajunul 'inceputului alegerilor 

Ui M a stricat pactul, făcând apoi 
Inceput prin zIarul llu • a· pe opziţionistul independent. 
gyarsag ,i prin adun iri publice Eckhardt, de 'ndatăce s'a dec
O campanie fulgerAtoare to con~ retat apoi opoziţionist indepen
tra lai Bethlen. Peln .Uj Mlgyar- dent, a 'nceput să tipe _ 
sag- na l-a mai numit pe Beth- fiindcă era atăcat pe chestia 
len altfel decât "Str/eoiul-, Iar impiedecă;rii reformei decto
fn adunArile sale publice (Ia ra1e - că lui îi trebuie vot 
Sente, ,1 Gyongyoa) a spus de: secret . 
spre el: Ca a patronat cea mal Şi a proL'ocat la sfârşitul săp-

, tămânii trecute evenimentul 
coruptl guvernare, al 'n tim- despre care vrem să vorbim: 
oul euvernăril lui pe care a S'a unit cu Bethlen/ 
numit-o "n~vala tltarilor- - Cu Bethlen, care îi răspun-
fara a tacat mal multt datorl~ sese la atacurile dela Senteş şi 
decât in toţi antl dela Arpad pd- Gvonup6s spunându-i într'o adu 
na la 1924, şi ca imprumuturile n~re publică c'o să-; arate dân
acestea s'au papat şi t-aa ramas sul cine-i acela care şi-a făcut 
ţarii pe cap; cd a patronat de- întrarea în vieaţa politică ma
tap/dă/i. etC.; şi ro pentru tot bi- ghiară in ăla f!;ol şi are astăzi 
nel• ce l-a -Facui Bethlen IătUI din politică averi uriaşe. 

.. l' Cu Bethlen, care mai spusese 
Iara trebue să-I lngroopl în Pan- într'o adunare publică că Eck-
teon alături de losul lui ministru hardt a făcut alianta cu Com
de sănătate şi vicepreşedinte de bas în contra votului secret din 
consiliu Iosif Vass, ale cdrat pot- pricină că au afu'ns în .sertarele. 
logdril au devenit de pomina. lui GombOs nişte dosare comp

Bethleniştii au p~tins lu~ romiţătoare ce-l privesc pe Eck
Gomb6s să curme echIvocul ŞI hardt. 
să răspWldă lui Eckhardt. Iar Cu Bethlen, despre care zia
GDmbos s'a făcut n'aude-nu rut lui Eckhardt - drept răs
vede. Din pricina aceasta frac- puns la cele de mai sus - scr;
ţiunea lui Bethlen a 'nceput să sese la 29 Martie eri. că a mu
se despartă tot mai tare de ge- şamalizat afacerile dela minis
neralul cu două feţe. Ruptura terul sănătăţii zise ale lui Pet
se părea inevitabilă. In cele din richel'ich-Horvath că-i ameste
urmă - la 'nceputul lui Martie cat în afacerea Eskutt, că şi-a 
- GC)mbos a 'ncheiat cu Beth- oferit un castel spre vânzare 
len în scris, de faţă cu regen-, ministerului sănătăţii in timpul 
tui Horthy, o învoială nouă de când era prim-ministru (se ştie 
colaborare. că la ministerul acesta se fă-

Eckhardt la o adunare dela Miş- Urma să se deschidă parIa- eeau afaceri în sfiI mare cu Numerele 22 şi 23 ale »Ga- '" , f 1 d v v . d . b'l 
colţ) Al doilea o Cd a facut un-, mentul. Bethlemştll, sigurI pe ast e e cumpararz e zmo 1 e zetei Antirevi:.ionisle{( au tre

buit s'apară din cauza conflic
lului de muncă dela tipof!;rafie 
combinate. 

• OI il l 1 acordul re'noit in chip atât de supraevaluate), că a patronat 
earia de ,âsul um "procesu solemn, au (lat lui Gombos un afacerea cu somierelel afacerea 
Marslllei; ca nu trebuia trimis răsunător vot de încredere Ia Lillafiired, afacerea cu depo
la Geneva unul ca el care e cu· I adunarea majorităţilor ţinută in zilele de vin unguresc din străi-

t lemeni tu bulent- I ziua când avea să se aeschidă nătate, afacerea Tompakelebia 
noscu ca un "e r , parIamentul. Dupăce a Încasat etc., etc . 

· Contele Anton Sigray, vor- I Numărul nostru viitor vaapă- atunci cand sunt tn la/d eri pu- I acest vot de încredere, Gombl)s Intovărăşirea aceasta a celor 
· . d la buget in şedinţa dela! rea de mâine 'ntr'o săptămână. tin 15-20 de barbati politici 1 a deschis apoi, în aceeaşi zi, doi imaculati, a lui Bethlen şi-a 
.~----~~-----------~--~-------------------------------_.----.. --~~~-----------------------zd-~-~-'1~-9~~~-O~)----··I~-6-~6~·;~8-~·i--d~~R:-~â-. ~~~~~hd~d~c~:o~tcd~t~ri~tr~~ artă numere de Biharkeresz- 1900, 1910 şi 19201 unde pe 1 mare parte situaţia reală a po- in "'" e om mI zete. 

Români i-am putut identifica i imlaţiei romuneşti. . ! ort. şi uniţi, cifră care se apro- Eckhardt declară prin seri-
· Statistic~ maghiară din 1920, 
ată în pl,asa Biharkeresztes 
număr de 2290 Români. In 
a p!'asă a Mezokeres,tesuhti 

ai trăiesc Însă şi astăzi un 
măr aproximativ de 6000 
mâni. 

, ,4m văzut că statistica lnfoc-
· 'fă ~e Prefectura iudo Bihor, 

mal într un număr de 30 co
ne din Bihorul unguresc ne 

u,tă. 10.075 suflee româneşti. 
OI !nsă am înşirat 51 de co. 
/le din cele 7 plăşi rămase 
. Ungaria şi am obţinut llr
,toarele date: 1) in plasa Le
Mari, aprOXimativ 3690 suf

e (fă~ă Românii complect 
ghUlTlZaţi! ),. 2) în plasa Ce

,apro.r:imativ, 1517 Români; 
'9~n Plasa Drişca, aproximativ 
• .Romani; 4) în plasa Sa
nte~ ~ari, aproximativ 2600 
ma?l; 5) în plasa Sarret, 
rOJ:ltnativ 600 Români; 6) în 

! 'lt RBereteulllil apro:rimativ 
; omani; 7) în plasa Bi
I rkereszfes. (fostă Mezoeke-

6291 Ro-
· : 21.836 suflete ro-

La aceste date, am ţinut în 
sfatisticele maghwre din 

cl! uşurinţă la vrubr~c~ confesiu- 1 După datele eparhiei ort. I pie mai mult de cele arătate de soarea sa că-i pare rău de cele 
mlor, pentruca relzgza lor ort. , .I O d ~1 numa' I noi si nu de cifra de 7057 de ce a spus de."'pre Bethlen. şi gr. cal. e atât de aparte de : rom. ue ra ea It are, l ",.. .• . ., 

aceea a maghiarilor. Deci, chiar I în 9 parohii din Bihorul ungu- Romam, ~m statIstIca dl~ 19201 Bethlen declară prin răspun-
după statisticile maghiare din I rese numărul credincioşilor ort. sau de CIfra de .5325 (m ero: sur său că :It e de părerea« că 
1900 şi 1910. ~Românii d{n ce~e I rom: se ridică la 9704 suflete. cR~ d~ t·20f0 ) t'~l930. (V~i' in împr"ejurările politice actuale 
şapte plase ramasa m Lngana Deci numai Românii ort. (în X»'X~lvakl"t t

ag
lP 17e .

, ~~3a;'B d' din ţară trebue lăsate la o par-din iudo Bihor, putem constata . ) , 'f . o e - IV, U a-
existenţa a 20-25.000 suflete Blhorul unguresc, mtrec v C1 ra pest). te susceptibilităţile jignite, şi 
româneşti. Dacă Însă am ţinea de 10,000 suflete, ~~ntruca vaaf- Cu toate falsificările ticluite că a fost de bună credinţă când 
co~ .şi de elementuJ românes~ r~ de ce~e.? parohz,::' aTŢJ (:a~ut, de statisticile maf!;hia,re" în ~i- a spus in adunarea dela Kapos
aSlmtlat complect m cele ;; ca Romanu sunt raspandlţ1 în horul rămas Ungartez chwr var că Eckhardt s'a înto(Oărăşit 
plase t:}minţitel fân!i la 1900 şi peste 50 de comune. Această până în zilele noastr~1 . mai cu GombOs din pricina dosaru-
1?1PI l~. Blhoru ram3aOs OOUOngda- cifră a flomânilor ori., o con- trăiesc cel puţin 21_836 suflete .lui ce-l are G6mbăs despre nel trazau aproape. e f' ~ . ţ' . t t· E h 
suflete româneşti. ~rma cu ~pr~xlr:nal~ ŞI s~a,'s- româneşti. Iar politica de ma- ck ardt, pentrucă avea aceas-

S ~d t" v -1 I t,ca maghzara dm 19_0, araland ghiari~are a Statului vecin or;' tă informaţie chiar dela Com-. ca erea ver 19moasa a e e- v el 9725 t 1 . d - ., 
mentului românesc din acest un numar e or. n IU. cât de sălbătică .ar fiI nu putea bos. 
teritoriu, am arătat-o la anali- I Bihorului unguresc. Iar orfo- face să dispară în timp de 10 Schimbul acesta de scrisori a 
zarea datelor statistice ma- docşii în acest iudeţ sunt nu- ani, 16.688 de suflete româneşti avut imediat o urmare_ 
ghiare. mai Românii, neputând fi..22!:ba din Bihorl ca în statistica din Eckhardt, ca să se groză-
După şematismele eparhiilor de Sârbi sau Bulgari, cari nu 1920, să mai arate numai 7.507 vească, s'a declarat calomniat 

noastre.ort. şi. u'!ite de. Oradea~ locuesc această regiune (V. voi. Români, în timp ce la confe- prin informaţia referitoare la 
Ara~ ŞI Lugoll 11}tocmlte tjupa XX din Lexiconul Revai, p. Sl','nz' ma,' aavsl'm urma a 16.688 do .. saru_l corn. promiţător. dată. d.e statlstlcele maghwre, pdna În '., , .' ,., 

anul 1920 ne arată existenţa 14. Blharvarmegpe) ŞI tOtUŞI de Români. Conform statisti- G?mb~s l~l Bethlen.' ŞI a trImIS 
la 22-25.boo de suflete de cre- la naţio!'€!.!.it~ti.. s.u'!.! ar.~ţaţi _nu- cei maghiare din 1920 şi 1930, I lUI Gom~os ~a~o.n: ~ v 

- dincioşi români ort. şi uniţi in mai '1507 Români. Romi1nii gr. Românii din Bihor, au o Pierdere Senza~la sa MSlPlt Insa re-
Bihorul rămas Ungariei. Sta- cat. (uniţi), sunt arătaţi de sta- de 2182 suflete in zece ani. (In pede. ZIarele bu?a~es~ane au 
tisticilor oficioase maghiare tistica mauhiară din 1920 cu 1920 sunt arataţi 7507 cari in anunţat a doua ZI ca dIferendul 
însă~ nu li se poatev da o com!?- 6963 suflete_ Şi aceştw su~t cu 1930 numai 5325/).' s'a tranşat prieteneşte. Fireşte! lecta crezare, dupa ce am va- .. R â' D 'l f" 
zut părţile lor slabe şi vulne- toţu om m. ec, a con eSlum parcă se putea cineva îndoi că 
rabile, falsificând în cea mai ar fi (duPă statistica maghiară (Va urma) se va ajunge la sfârşitul acesta! 
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10 Gazeta AntirevizionlstA 

Iarăsi numerus , 
aniivalchicus 

- Cu ce răspundem Ia boico1ul antiromânesc al partidului maghiar? -

In ziarele budapestane dela I teles prin darea afarl a 
26 Mai ert. ("Magyarsâg·, t mânilor. 

ro- faţ4 Dceslei orgllllil:1ări ma
ghiare: Noi cu ce răspun. 
dem; C41 s'a aPlicat pAnă 
acum din legea pe"tru apti
,aretJ muncii narionale; 
Existd ",dcar o singurii în
t,.eprinde,.e care să se fi 
confo,.",at legii? Sau sun
te", încă - după lulI; şi 
luni de iJUe - tot ;" slndi
fiI dela îHceput: î" stadiul 
a1llenfIJilo,. "elnsemnale a
plicate unorlJ·altora pentru
că nu fJ9Y să fac6 nici atâta 
",ăcar: să pres;nte mill;s
Irului listll ndevoralii CI 

"Uj M6Qyarsâg-, etc.) 8 8- r Până acuma boJcotul a
părut o cor .... espondentll dela I C(std antivaJah ajunsese nu
Târgu-Murli:;l, cu 8celaş! tex! mat In discutia organizaţiilor 
I? to?te ~6zetele şI cu c\,:elaŞi din Cluj şi TimIşoara ale 
titlu mstlgator: partidului _ sau cel puţin 

.Ungurimea Ardealului numai despre atât s'a vor
răspunde nwmerusului va- bit In gazetele maghiare. 
lachlcu~) ungurul nu. dă Acum s'a Intins instlgaţia 
comenzI decât industrIaŞi· şi la Târgu-Murăş, făcând-o 
lor unguri nuşi cumpără Insuşl un deputat al parti
decât dela comercianti un· duluî, - şi se va InUnde 
guri 1" fjreşte la toate organizaţiile 

Ni se spun in corespon~ judeţene ale partiduluI anti
denfa aceasta urmatoarele: valah al grOftiOfa 

.La şedinta. comună il co- Ne Intrl!lJti", din 
I nafjonnUităţii personaluilli 

"~II In I cel au; 
mite te lor executive ale orga-
nzatiile partidului maghiar din __ " .... _ .......... ".., ..... ;_ ......... l1li._ ....... l1li .. _ .......... ,.l1li ............. _ ............. IUII_Illlli. __ ..... _ .... ..... 

judelul Murăş şi din oraşul 
Târgu·Murăş 8. luat parte de
putatul Laar Ferene. LfHlf 
Ferene 8. nrătal în euvânlarea 
sa că guvernele româneşti au 
neglijat unul dupli altul sl! 
realizeze hotărlrea dela Alba
Iulie. 'Niciunul dintre guverne 
n'a executat nici ceea ce s'a 
statuat cu privire la minoritati 
la. Geneva şi 'n împrejurimile 
Parisului. (Nota bene: "tra
tatul din tmprejurimtle Pa-

_ Tisului tl
, cum ti numeşte 13 

bătaie de j~ Iredenta ma
ghiară şi cum il numeşte a
cum şi omul dela Târgu
Murăş al presei budapesta
ne, e tratatul dela TrJanon. 
N. Ir.) 
.. Partidul maghiar - a spus 
L~âr - nu luptă numai pen
tru succese politice, ci luptă 
din autoapărare, petru drep
turile sale naţtonale, pentru 
ş~olile maghiare. Numerusu# 
rui va/achtcu$ ungurimea tre
bue sd·i 'ă~{Jllnddt şi lozin· 
ca sd ne tte: ungural nu dd 
comenzi decât meserJaşului 
ungur, nu cumpdrd decât dela 
negustor ungar' Intreprinde
rilor parllculare nu le poate 
pune nimeni fl7grădJli ca st'J 
angajeze pe cine le place şi 
sd ia muncitori de ce na
ţionalitate voiesc." 

Instfgaţia aceasta, după
Cl1m II· i bine cunoscut ce
tilorilor noştri, nu·i o nou
tate. Am mai arătat in mai 

.- multe rAndurl, ci centrala 
partidului maghiar a dat cu
vânt de ordine: să nu răs

Dela Gombos cefire ... 
In şedinţa dela 27 Mal a 

parlamentului unguresc de
putatul Gheorghe Apponyi 
(fiul lui Albert) a criticat 
aspru sporirea fondurilor 
secrete dela preş!denţia con
siliuluI de miniştri şi a fon
dUfllor destinate pentru 
şper1ulrea presei din tară ŞI 
pentru subvenţionarea celei 
din străinătate. 

In legătură cu şperţuirea 
presei din ţară a spus (ci 
tăm după "UjJâ." din 28 Mai): 

"Să nu doreşti d-le prim· 
ministru o supul!ere fără 
critică. Naţiunea căreia fi. 
lipseşte orice critică şi efi
reia li amuţeşte judecata •.• 

Gombo3 a Intrerupt: .Na~ 
ţiunea aceea va deveni mare" . 
(Sic/II) 

Apponyl :__ natiunii ace
leia i se rupe spinarea". 

vom {rânge cu orice m j. 
loace-. 

Ca sd se 'nţeleagd bine 
sensul acestei declaraţii, vom 
reaminti, cd a fi credincios 
"fdeii de slat maghiar" ln
seamnd între multe altele: 
sil nu cauţi să trim.i!J de
putat minoritar cu program 
minoritar 1'1 parlament, căci 
de~o reprezentare speciald 
mlnoritdtile din Ungaria n'au 
nevoie (declaraţia lui Qă 72-

bas rostiM în alegerile din 
Aprilie în circumscripţia şvd
bească Bonyhâd); sd nu 
cumva sd critici maghtari
zările de nume, că le ·con
damnd tribanalul pentru tril
dare la 3 luni inchisoare, 
ca pe secretarul Asociatiei 

• culturate şvdbeşll Pr. Bosch, 
In aceeaşi şedlnţt1 dela 27 şi Cur/ea de apel iti ridică 

Mal a porlamenlulul prim-
ministrul GlJmbo$ a spus cu condamnarea la cinci luni; 
privire la tratamentul mino- să nu cumva sd vorbeşti in 
rUd/iior din Ungaria urmd- Ungaria despre respectarea 
toarele: de cdlfa ungari a clauzelor 

"Orice naflona/Jlate slrtJl- minoritare ale tratatului de 
nă care locueşt~ In Unga- I pace, pentrucd tratalul de 
ria., dactl e credmcioasd 1- de pace e o simplă zdrarz-
deli de sfal maghiar, capdld • 
Iota/tI egalitate de drepturi. ţd de hdrile (vorbd so~sd 
Orice forftl centrifllgtl lnstl, astd larnd de deputatul gom
respectiv orice tendinţd care başisl Pinfer pabi/or depe 
desvoltă astfel de forţe, le granita dlnspre Austria). 

pundă intreprinderile parti- WIJ_ ... $ .... u .. ~_ ....... n.fft .. n ., ...... __ liIIIIu ........ -., ....... _. , .... _.l1li.l1l$i._ .... , ..... , ......... 
culare la ordinul ce li s'a 
dat ca si-şi anunţe ministe
rului de Industrie naţionali
tatea angajaţilor; să nu se 
dea afară niciun minoritar, 
ci să se angajezţ minoritari 
nof, bineInteles In focuri ce 
li s'ar face prin darea afară 
a puţlni10r români ce-au reu
ş·t să tntre tn aceste Intre
prinderi ~ să se facă stati
stica şom erilor minoritari şi 
a celor daţi afară din slujba 
statului pentrucă n'au voit 
să 'nvtte româneşte, şi să 
se facă preSiuni asupra in
treprinderilor minoritare ca 
d-şl sporeascA numărul an
gajatilor mfnoriturJ, bine in-

""IV. 
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cele mai bune publicaţiuni sunt: 

VBiVI_RIUL ==rU~u 
care apare regula t in culori 
in fiecare Miercuri 
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CEI '* TREI CER CEr AŞI 
-LIica· d • da G ...... ţie e aventuri extraor Inare, 
CM"e apare in fiecare Sâmbătă 

oi, 6 Iunie 

In fiecare Sâmbătă apare 

Radio Universu" 
i 

Revistă pentru popularizarea ştiintei radiofon: I 

De~'" ri e ri de apa ra te noi În fieca re numă' 

insoţte de fotografii şi schiţe explicative 
Pretul 5 lei d 

.e tAP ..... ... 

La capitolul legti.turilor noas, 

cu America de sud 

Să nu-:-I uităm pe Ioan Gze 
Couh:rin'i Inlel~ielii 8aka- I Czecz simpaUa argeotinie, 

Dlc~ ţioută aCIlm trei dptAm!nl I peatrn cana rev:ztonli!ă I 
la Buccreştl, a fost sl:condarl '1 Grija aerasta ce-o Ire Ind 
după cum ,e şt e de o mare şi presa maghIarA ca să . 
man;feita1.le ae, prIetenie a Ro- scape nidun prilej saa Pf! 
mâ!HI. C·J .sţateJe latine ale ce poate ar trtbul să De de 
A~erlc.1 de JOs. MInistrul nostru Două indemnuri să le 
de externe, d. Nlcoiae Titulescu, ŞI s'o "nct'pem reveildlca~d: 
a rlrjlc~t mao1fe:;t\tla acea!)t .. la ce e al nOltru. S'o 'ncepe~· 
o inăIt:me almboHca, ,1 ca să·1 acum dupke ,'a manifelital ' 
dea şi cuvenitul conţinut prac' de strAlucit prleteola Romi ~ 
tIc a anunţat cA Romlnia işi cu Slatele latine ale Ame.' 
lot Inţează Jocă treI legaţII pe lodlce - arătâlld că loac 
lânga cele douA ce le avea ia 
America sudlcl# dAndu·le ml
sluoea iA strângă ma mult ra
porturile dintre latinii dela Du
năre fi dlotre latinii sud ame
ricani. 

Am releva. in coloa!lele [1Oa
stre malifestalla aceasta mai 
mult d(cât alte zIare româneşti, 

p~otrucă trebuia să 1 se ştie pe 
deplin mirele illţeles cer} avea. 
Nu e vorba de ceva platonic, ,1 
nu e vorbi de UD lux dIploma
tle. Pentrucă ihtele latIne ale 
Ainul-il sudice au nn foarte 
mire rol la LIga Naţiunilor, ,l 
pentrucă lredenta maghiară face 
sforţări din cele afiră de mari 
ca să le cucerească simpatia. 

Le amintim acestei pentrucă 

Argentina şi-a ser bat l~ 25 MAI 
a 125·a aulversare a independen
ţei aalc:, şi pentrucă presa Buda
pestallA .'a folOSit ,1 de acut 
prUej ca să facă propaganda 
scopurilor sale levizlooiate. 

C~I carI urmArele de mal 
multă vreme "Ooazeta Atlt!revl
zlonlsi'-, iei dau nu rn al de cât 
seama pe ce temă călăreşte 

presa Iredenttl u ~ gure'll. Fiind
că e vorba de Argentina. revl
zloDlştil Budap:atei ,'au agăţat 
din nou de umbra lullo.tD CZ!:Cf, 
• 1:.11 Ioan Ţetu, comandantul de 

trupe ko,utlste dela 1848. care 
dupăce a fOit Întrintă ră,:olla 

lui KOBsuth ,1 a peregrinat aven
tural prin multe p!rt1 ale tomU, 
a ajuns comandant al Dou~tn

flinţate1 Academll militare a 
ArgeDtfnel t' 'ntr'o vreme co .. 
mandant suprem ,1 armatei ar .. 
gentlnlene depe fronturi. 

Flftştr. nu se poate Iba ne-
'exploatată o asemenea contrl

I butle "maghlarăM la crearea ar. 

I matei nnul stlt pe care Iredenta 
ur.gureas.:ă 11 piseazA demult ca 
sâ.1 dşt!ge ilmpat,ile pentru 
cauza revizionism ului. S'.u le
gat dOlr de ambra lui Czeez şi 
ciad nu era nImic de inlverslt. 
Aeu m ca;ivi aoi, buDăoarl, au 
schimbat pur şi tlmplu crono. 
logia, ca sa pOlti să cerşească 

su b preh xlul comemorll lui 

a ajuns numat IntimplAtor 
legături cu uogLlril, şi că·' 
nostru, - uu cel pHţfD 

I nostru ploi când Du-se \. 
d ' rn even preten tia armelor 
de·al lor. In "FamllilJe no. e 
ale ca.v .. l~rului Puş:arlu s':· I 

rătat dovedltor c'a foit ro 
Ol1:lmastka românească, S el 

ra care p!stread acest nu, .' 
toci o dovadă ca ne ap,' 
" că trebue fii nt·1 revend • ( 
lod.ferent că ni-ar merl fi p 

1 
să-I revendlcăm CI tovară; 
arme al lui Avram Iancu, 

! 

il lui Kouulh. 1- ader!r' I 

schimb, că armenU din kş 

au facercat iotr'o vreme si· 
revendice. L-au vltat apoi, " 
fIind.:! s'ar fi convins că Dt ,} 

aparţInut. 

Al uDgnrllor. in orice t 
n'a fost. A luptat in frunW t 

~ 

matei revolatlooare a lui 
8utb aşA cum au IUJ)tlt fQ h 
tlcil englezI al veacului tre.: TI 

oştirea revoluţlonarA a grt· e 
uu cum au luptat Tn raodi 
koşutlste romanticU poloDI 
aventurierll atUor nltll. 

SI desgropăm d~ ci din .~ 

această figură de oşttan, ; 
De trimitem ,1 Dot coror 1 

fiori la tabla la comemc:' 
dIn Argentina. dimpreună !{I 

1, 

cArtl:lcA dtipre adevăratii ă 

cumenterl lui origine. Etc. 

tlt de Important acest lu:r i: 

de vreme ce au de .n rc" Cl 
Il 

nlştll Bu.dapestel vorbesC A 
tlOl'l deipre ~ 

o It gare. , 

Rugăm pe 
resfantieri să nu 
a-şi face datoria 
de "Gazeta Anfi . 
zionistă", achi 
modestul ah 
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fnmJlifitari la t~e~liH tr~tamentului lermanilor 

are în partea 
a Ungariei o fortareata 
la BOll)'had (deasupra 

Cinci,Biserici), care a dat 
de ft/reei guvernului În alege, 

acum două luni, Aşa de 
ic a fost. precum se ştie, cu
germall in circumscripţia elec, 
a acestei comune, ineât î11SUşi 

~in Un~ari~ 
primul ministru şi ministrul de in
teme au trebuit sa se ducei la fala 
locului ca să amminţ, populaţia 
şvdbeasca ca~j vai de ea daca aleg 
pe candidatul şwibesc, 

Ziarul nMag)'arsâg" a publicat 
la 26 Mai ert, o statistica imere
santă a populaţiei din ac.;ustă Cl)

mună de şvabi. lat-o: 

ungureşti, Dovada s'a făcut pe de
plin la alegerile de acum două luni. 
Cu toate ca s'au dus în sat însuşi 
primul ministru şi ministrul de in
teme ca sa faca propagandă in 
contra catldidatului german, carldi. 
datul n~mţesc a luat mai multe va. 
turi decât e cu mic cu mare, cu 
ambele sexe, toata popl,laţia şvă. 
beascd a satului, 

1880 1890 1900 1910 1920 1930 Să mai reţinem din statistica a
ceceasta apariţia in satul panonic 
Bon)'had a cdor câţil'a români: la 
1890 unu, la 1910 doi, la 1920 
trei, Ia 1930 cltlcisprezece. N'avem 
de a face cu urI caz izolat. Tot 
astfel statistica dela 1930 a des
coperit români prin părţi de din sus 
de Budupesta unde in trecut nu 
erau ardtaţi, De-ocamdata nu pu
tem şti dacă e '\'orba de români 
mutaţi acolo din alte pJrţi apro, 
pîate de noi, suu e ~'Orba de ro 
mâni mai vechi. 

1311 1742 1366 2009 2118 3824 
4636 4518 4360 4415 4244 2993 

2 21 10 7 1 ') .. 
Români - 1 2 3 15 
Croaţi 4 1 4 4 1 
Sârbi 1 1 1 1 
AIţii 17 13 11 14 9 7 

Total 5970 6295 5749 6452 6379 6861 
2212 2722 3050 4319 4845 5716 

se vede, populaţia maghiară I de în aceeaşi proporţie, Atât 1zumai cci 
uimitor, iar cea germana sca· ! statistica e falsa, ca toate statistiLift: I 

pune iarăşi ceva la cale la Radna 
Când îi poartă de grije turismului româ

nesc călugării unguri 

nu e vară de câţioa I Forgiics şi Alfred Javor, ['re au : Ungaria in numele artei reli
'lt"M''''''O, să nu avem de fur- I să inaugureze într'o seamă de : gioase. 

aşazişii pelerini ce şi-i; sate bănăţene teatru unguresc I Chiar dacă teatrul acesta ce 
din Ungaria mănăstirca popular sub cerul liber, după se pune la cale ar fi cu totului 

S"li.,c~rnă dela Radna, lăsaţi modelul dela Seghedin, şi plă- inofensiv, noi ne vom ridica cu 
,,L,.,ln •• ;l;: ile noastre să intre nuiesc să facă începutul la Rad- toată tăria in contra oricărei 

fără consideraţie că Un- na în vara aceasta, cu nişte încuviinţări de pelerinaie din 
nu admite românilor săi aşa-zise mistere (teatru reli- Ungaria la şovinista mănăstire. 

la mănăstirea dela glos), la care să asiste peler;- Şi anume: Pentrucă trebue 
(al ' fost adml'şL' O Sl'n- nii. » Proiectul misterelor dela d t ~ f ~ ~ J - • v • o a a acuta l) ngarUl sa înţe-

dată în 16 ani, ,<ti-atunci Rad1la - spune numita gazetă 
'~ leagă că nu putem sia cu ea lIumai temei), şi fără con- şovinistă - n'ar mişca după 

că vin cu bilete 'n loc toate aparenţele numai Ardea- de vorbă decât pe baza recipro
lui, n'ar transforma numai cifăţii. Nu-i putem admite pe-şi oameni cari 1 -. . la ~ ~ t' '1 d 1 

r din zona frontierei, şi că Radna într'un mic Salzburg, ci erzm ungurL manas ln e ea 
ar trezi şi interesul unourimii noi decât numai şi numai dacă şi-aici şi la 'ntoarcerea ~ 

adevărat iredentism. din străinătate, ceea ce, în afară şi ea admite românilor săi să 

aminti că mănăstirea 
Radna e 'nchinată Preacu-
care din întâmplare e 

patroana Ungariei, 
e lesne de inchipuit ce' 
({ servesc aceste peleri
Să mai amintim că la un 

dat acum trei ani de 
marii mănăstirii ePiscopu

TimişOQraşi pelerini
Ungaria, un oaspe din 
a ţinut o vorbire ire

în legătură cu patroana 
a II ngariei şi a acestei 
" încut episcopul Pa

s'a văzut nct10it să plece 
masă. Şi să nu uităm ce
fapt, petrecut acum doi 

la 'ntoarcerea acasă a pe
delq, Seghedin, cari l'e

la Radna cu simple bi
, C4 cei din zona graniţei: 

aceştia au fost aştep
cu torţe, cu buchete aran
aşa ca să lnchipuiască 00-

Ungariei, şi au fost petre
prin oraş ţie toată popula

in cl1ntece iredentiste zise 
Până Uz o capelă 

.r,lti.~Jf.n din cimitir, unde au 
1tzmânările simbolice adu

Radna. 

trecut pelerina;ele acestea 
prin întrepune

Unui deputat român. Se ve
epoca aceştor întrepuneri 

căci acum se imagi
alte lucruri. »Brassoi 
~ din 2 cri. ne înştiinţează 
corespondenţă d~la Ti
că doi artişti unguri t 

fără Îndeletnicire, Aler. 

de partea morală, ar contribui vină la mănăstirile româneşti, 
şi w promovarea turismului şi nu-i plztem admite decât nu
Ardealului «. mai şi numai atâţia pelerini un

E foarte lesne de pătruns în- guri, câţi pelerini români ad
ţelesul acestui plan. S'a găsit mite dansa w mănăstirile noas
prete:rtul aceste, ca să se poat'a tre. Trebue să ştie odată cei 
obţine autorităţilor noastre în- dela Budapesta că ţara aceasta 
cuviinţarea pelerinafelor din nu-i sat fără cdini! 
'1;' •• , - $ • ,Ijt. 

" .a" L '" 

Coperta albumului revizionist intitulat "Dreptate Ungariei" 
tipărit de ziarul "Pesti Hirlap" di~ aud~p~şt~. , 

(Din lucrarea .România şi revizionisJiIlul maghiar" 
de d. dr. Alkel Goeiman). • 

~uD~ii ~in ~ărrnar 3i e~i~to~ul lor 
- Doul dezillozii: una plăcutl pentru unguri şi alta 

amarli pentru şvabi -

Sub titlul acesta a apărut la I predic nemţeşte in fiecare Du-
31 Mai crt. in ziarul .Arader mînecă; decât să fac asta, mai 
Zeitung« un articol ce nu tre- hine mă fac curăţitor de eIo
bue lăsat nerelevat, al profc- sete.« 
sorului Iosif Striegl. • Şi aşa-s toţi din jurul 

Autorul vorbeşte despre cir- episcopului«, spune d. 
dăşia cu pan-maghiarii a epis- StriegL Clica maghiaronilor din 
copului renegat (de neam şvă- jurul său îl împiedecă să audă 
besc)' Fiedler dela Orade, şi sau să vadă altceva decât ce-i 
arată următoarele: folositor pan-maghiarismului. A 

Când a fost ales episcop, ajuns să fie al doilea Glaufel
Fiedler era crezut de unguri der, - cel pc care statul ronuîll 
duşman al lor, şi de teamă cii l-a izgonit acum un deceniu 
va face dreptate şvabilor aju- peste graniţă din fruntea epis~ 
tandu-Ie să se descurce din copiei catolice a Timişorii, pen
mrejile pan-maghiarismului şi trucă se ţinea numai de provo
să rcvină la matca germană, cări la adresa ţării româneşti. 
au mers până acolo cu impotri-
virea in contra lui, incât ziarul .. Wlll ........... ' ....... _ •••• tl;lll .. _ ..... .......-____ 

» Ellenzek«, sub semnătura şva- G b 
bului renegat Spectator (Nico- ine-Î su 1Ugă? .. 
lac Krenner), i-a cerut nici mai 
mult nici mai putin decât să 
demisioneze. 

De altă parte şvabul FiedIcr 
dela Timişoara a fost o mare 
speranţă pentru conaţionalii săi 
şvabi. Preoţii maghiarizaţi depe 
graniţa sătmăreană au început 
îndată dupăce-au aflat de ale
gerea fui, mai 'nainte de-a-l ve
dea inscăunat, să revină Ia sen
timente nemţeşti; unul a tipă
rit imediat o carte de conver
saţii, ca să uşureze credincio
şilor săi şvabi revenirea Ia 
matcă; alţii au inceput să pre
dice nemţeşte. 
Desamăgirea a venit repede 

de tot. Imediat după inscăuna
rea episcopului renegat. Fied
leI' s'a arătat din primul mo
ment duşman şvabilor, iar ur
marea a fost că multi dintre 
preoţii mai slabi de inger n'au 
mai continuat pe calea reve
nirii la matcă pe care incepu
seră s'apuce, ci au aruncat căr
ţile nemţeşti in pod şi au in
ecput să predice din nou un
gureşte. 

10 Desiluzia şvabilor - spune 
d. Striegl - a fost cu atât mai 
amară, cu cât ei aşteptau dela 
episcopul » german« dreptate. 
Despoliticianizarea bisericii, pre 
dici şi cântări germane, con
silii parohiale poate nu numai 
germane ci şi germane, secţii 
germane la şcolile confesionale, 
cari in definitiv au fost ridicate 
de credincioşi germani.« 

I Ne spune apoi că preoţii şi 

I 
credincioşii şvabi au venit cu 
asemenea cereri fa episcopul 
» german ti: , dar P. S. Sa Ficd
ler nici n'a vrut să audă. I-a 
trimis Ja aulicii săi, cari nu 
numai nu vreau să ştie de ger
mani, dar if urăsc deadreptul. 

Incurajaţi astfel, preoţii aser
viţi partidului maghiar şi pan
maghiarismului au pornit cea 
mai turbată luptă in contra
acelora dintre şvabi cari au 
apucat pe calea redeşteptării 
naţionale. Un preot maghiaron 
dintr'un sat de l:îngă Cărăi a 
numit partidul său, adecă par
tidul maghiar, partidul lui 
Dumnezeu, iar pe-al celorlalţi, 
adecă pe-al celor reveniţi Ia 
matca şvăbească, partidul dra
eului.. Intr'alt sat i-a fost dat 
autorului s'audă altă vorbă. In 
ţinutul Ardedului, unde ma
ghiarizarea n'a fuat proporţii 
atât de mari ca la şvabii din 
celelalte părţi sătmărene, se 
mai predică din când in când 
nemţeşte. D. StriegI a felicitat 
pe un preot pe care-rauzise 
predicând in limba gennană, 
încredinţat că predică nemteşte 
totdeauna. Preotul i-a" răspuns 
scandalizat: Jt Ferif-a Sfântul să 

In parohia maghiară protes
tantă dela Arad e de Vl'eme 
'ndelungată, de un an de zile. 
o gdlceat1ă mare, din pricină 
că episcopul, P. S. Sa Sul!,ok 
de14 Ordde, vrea să le impună 
cu orice preţ enoriaşilor să-şi 
aleagă paroh pe un ginere al 
lui, pe preotul Balajthp dela 
Episcopia Bihorului, iar eno
riaşii nu-l voiesc în ruptul ca· 
pului, ci stăruie să le fie con
firmat alesul de astă toamnă, 
preotul Nagp Zoltan dela Hăr
dăii· 

Alef{erea lui Nagp a fost, 
precum se ştie, contestată de 
nişte unelte ale vlădicicii, iar 
comisia de revizuire a episco
piei a anulat-o săptămdna tre
culă, e:rclllzându-l pe alesul 
enoriaşilor pe timp de cinci 
ani dela candidare, pentruca 
astfel alegerea ginerelui vlădi
cesc să Poată fi sigură. 

Enoriaş;i au răspuns la sa
mat'olnicia aceasta a episcopu
lui Socru punându-i în vedere 
printr'o delegatie de cincisute 
de credinciosi că dacă nu se 
anulează hotdrîrea comisiei de 
revizuire, ddnşii trec la altă 
lege. Ameninţarea se l'a tra
duce după toate probabilităţile 
în fapt. In cursul săptămânii 
trecute nemulţumiţii din pa
rohie au tinut o mare adunare, 
hotărînd formal că dacă nu li 
se face dreptate trec la legea 
unilariană. Ca să evite acest 
lucru dar să şi asigure totodată 
alegerea ginerelui vlădicesc Ba
laithp, uneltele ePiscopului Su
lpok au pus la 1 Iunie pe ziarul 
evreiesc )~ Aradi Koezloeny{{ să 
profmnă o soluţie în dauna sta. 
tului român, care ar urma sa 
aibă două cheltuieli cu protes
tantii dela Arad în loc de una, 
numai pentnlcă ePiscopul Su
lpok are poftă să-şi mute cu 
orice preţ ginerele dew ţară la 
oraş, fiind aici rost, cu criza 
mare de oameni dela organiza
ţia partidului maghiar} să şi-l 
avanscseze lidăr politic. Sau 
oprit adecă deşteptela unelte 
ale episcopului la soluţia acea,,,, 
fa: să se 'nliinţeze la Arad pe 
seama celor nemulţumiti de gi
nerele vlădicesc o a doua pa
rolzie protestantă, Ca la una să 
s'aJeagă preot ginerele vlădicii, 
ror la cealaltă să şi-l aleagă pe 
cine-or vrea. 

Cazul acesta e cOt se poate 
de elocvent. Se dovedeste că 
episcopii maghiari fac cel mai 
llrît nepotism, se dovedeste că 
vâră politica în biserică, se do
vedeşte că ţin iWPoruI unguresc 
sub cel mai tiranic jug, in pro. 
fitul lor propriu şi al familiilor 
lor, .şi-anume tofalunci când 
pun organizaţiile politice şi 
ziarele mttghiare să ţipe ca din 
gură de şarpe că Romdnia îşi 
tratează sălbatic minoritatea 
mat;hi6ră. Adecă de ce-ar fi 
maI marii ungurilor dela noi 
mai altfel decdt ai celor . din 
Vngarw, unde 4e ~igllr .că nu 
România asupreşte pe bieţii. 
unguri .dela coada vacii 1 

L , ! , ., I 
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Cuvinte<-:regale pentru Basarabia 

Conifnuare dllf poe l-a. 

trăit din addncul sufle ta lui a
cele clipe înălţătoare dela Z7 
Mariie, este o supremă şi înăl
ţătoare bucurie, o supremă şi 

fnălţătoare mân~âere, să pot 
reveni aci ca Suveran al acestei 
ţări, în acest oraş al Meu, Chi-
şinău. t 

Basarabia, tară moldowneoB
că, far. legată prin atâtea vi
tejii strămoşeşti, prin atdţia 

domnitori glorioşi de însuşi 

trupul şi sângele neamului, Imi 
arată azi, prin primirea pe care 
Mi-a făcut-o, că veşnic sufle
tul şi gândul tuturor moldove
nilor este acelaş, dincoace şi 

d incolo de Prut. 
Zidurjle cetiţilor Hotin, 80-

roca şi Cetatea Albă trebue să 
tresară In zilele acestea de ne-

: c z.,x 

- Continuare din pag. I-a -

spusă bucurie şi mândrie, când I 
văd că vechile hotare nu mai 
sunt şi că au fost şterse pen
tru totdemma. (Aplauze puter
nice). 

Pot fi siguri cei de aci că o
chii Mei sunt aţintiţi asupra 
Basorabiei, că dorinţa Mea este 
ca o parte --' şi o mare parte 
din munca M e.a să o depun -
şi o voi depune - pentru înăl
ţarea şi întărirea Basarabiei. 
(Aplauze entuziaste). 

Tară bogată, pământ mănos. 

populaţie harnică, Basarabia 
are tot ceeace ti trebue spre a 
fi UlUI dintre cele mai preţi

oase perle ale Coroanei române. 
(Aplaaze puternice, ovaţii). 

Rămdne fnsă ca atât cei din 
t{tK'erou1 central, cât şi mai 
ales toţi cei de aci să depună 

M. S. Regele Carol al il· lea. 

toată munca lor. toată râvna 
101'" toată înţelepciunea lor, şi. 
mai presus de toate, toată dra
gostea lor, pentru a Înălţa. in
tări şi îmbogăţi Basarabia. Pen
tru a atinge acest ;'$cop, în pri
mul rlÎnd este nevoe de muncă 
dezinteresata, de unirea forţe
lor, şi de credinţă. Acela care 
crede in viitorul neamului său, 
este singurul care merită să fie 
numit patriot. (U rale nes/ar
şile). 

trebue şi, deci\ şi tot îndemnul 
de care are nevoe chiar un Su
veran, spre a înălţa această 

pro{lince acolo unde sufletul 
Meu doreşte să o vadă. (Aplau
ze puternice şi repetate). 

In această clipă de adâncă şi 
emotionantă multumire ce re
simt, doresc să multumesc, pe 
ltîngă tuturor basarabenilor. şi 
iubitei mele oştiri, a cărei în
făţişare, aci. pe acest pământ, 
am putut să o admir (aplauze 

Sunt convins că pe acest pă- prelungite), căci nu trebue ui
mânt strămoşesc moldovenesc tat că pe pământul acesta al 
se va găsi un întreg şirag de României Unite unul dintre 
patrioţi. factorii principali, cari au fă-

Fac azi rugăminte celor cari cut chia(!ul sufletesc al între
sunt hotărlti a munci, să aibă gului neam, a fost oştirea noas
cea mai desăvârşită încredere tră (urale, aplauze prelun(!ite). 

in Suveranul lor şi, alături de. D-voastră, toţi cari sunteţi 

El, să-! dea fot a1utorul ce-l I aci, mâine răsPândindu-vă fie-

care pe la cămin urile d-t 
~ ~d l' t ~ va rog sa [[Cetl tu uror a: 

ticică din sufletul Meu r 

ţ . ţ" b spune 1 tuturor ne a 

M ea dragoste şi adânco l~ 

mulţumire de felul cum e 
Basarabiei M'a primit. (. o' 

ze puternice, urale). 

Cu aceste simţăminte, 

e 
n 

Imi umplu sufletul, r' Ce 

profund emotionat -

Meu pentru pământul 
! 

şesc al !vI oldovei basal 1 

pământ de vitejii ale 1 

lui, pământ românesc jT, si 

vecilor, amin.« (Aplau1R. n , 
şi ovaţiuni îndelungate. 

petete). 
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