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'~e~ntru cetitorii cărora le trimitem 

jR. num;~e I'td~ ~robl~ l' '1 
• ugam pe onora II ce l on carora 1 se rzml nu
~:, de probă din "Gazeta Antirevizionistă", să nu ni 
~ imită îRapQi în cazul că n'ar vrea să se aboneze, 
'~.rece primirea lor nu·i obligă la nimic. 

,Le trimitem gazeta gra tu il, de probă, o lună de 
d~(patru numere). De-acoalea 'ncolo o trimilem numar 
cr cari se abonează şi-şi plătesc înainte modestul a
:rbmenf, t:edus dela Anul·Nou la 130 de lei pe an şi 
la:o de lei pe-o jumătat~ de an, iar pentru ţărani la 
g~e Iei pe an şi la 50 de lei penlru jumătalea de an. 
'Cblim pe cei ce voiesc să se aboneze, să se Întovără
IUICă câte şapte inşi, ca să beneficieze de celalalt 'avor: 
'I~ ne lrimite în loc, de şaple abonamente numai şase. 

li~ ............. .-ea ... _. ,aa " ... n ,. 

:l:~, ::~~~~~piz~::~ R~~:,::l,:;: 
~na trecută, anuarul pe al1ul secundare din Ardeal !,!, şi an de 
1" I~'al ş(.;olii .superioare an creşte in schimh .ililleromanilor. 
I/rtC şi meserii din Arad. Pen- latci statistica in toata alarmalll(l 
n ceca ce s'arată in acest a~ ei goliciune: 
G caun comentar cum nu se Anul şcolar 1930-31: 
, mai binevenit la chestiunea 113 români 

ade discutata asthi, a româ- 24 maghiari 
9 germani iii oraselor din noile proyil1~ 2 evrei 

n comentar, din păcate, cât Anul şcolar 1931-32: 
atc de întri"t;"itor, dar tocmai 110 romăni 

1. ea mai vrednic să fie luat 29 unguri 

~
mă. 9 germani 

I 1 5 evrei eutaţi e acestei şcol:, ca a e 
lloT şcolilor noastre secundare, Anul şcolar 1932-33: 
. 107 români 
ţel din nesocotita de1'fiinţare 
~nii trecuţi a burselor şi din 
~ea lefurilor personalului allxi~ 
~i ale profesorilor suplinitori 
~ca comitetului şcolar. Li s'au 

28 unguri 
11 germani 
9 evrei 

Anul şcolar 1933-34: 
) 10 romani 
49 unguri 
14 evrei 

ils prin aceasta şcolilor chei
i in plus de zeci si de sute de I • , 10 gcrm"ni 
~(' !<.>i, cari sporesc' taxele 1 de altă naţio:1,1Jitatc. 
[re tocmai intr'o \'feme dnd Dupa I'rtwclJicll(.i ' 
esfiinicaz:l bursele şi cand,; urbani rudi 
Iri de aceasta, criza generală I 1930-31 59 89 
şi ca singurii dcstuli pieJcc,l j 1931-32 64 7868 

1 1 1932-3:~ 70 
I ea accesului Ia şcoală al co- i 1933-34 103 82 

r din clasa nevoiaşi], II Statisticile ;:ccstca sunt prea 
teută>\ile acest"'a au f:;cut s'; 1 "1' trebu-, --.-." a <ll'mantc, ca sa e mal " 
1. In cronica de· acum a şcolii j iascil vr'un comentar. 

rro~re de ~rte ş~ mcserii c!:~ l' Vor avea cei chemaţi destula 
~ ca rcfuzandu+sc dela m1- inimă rolilâneasci't ca să k 't;ţe~ 
r un ajutor cerut Cli dcspe- !leaga gr<lvitatea şi sa intervină 
şcoala aceasta, una dintre, de uro-enţă? 
mai strălucite ce le-avem in I <:> 

era să-şi Închidă porţile, dacă ~~tI8IiT~~'4 

~ apuca să cerşească dela 

:nii de bine din oraş, Gura păcătosului 
: sigur că nu aşa se poate 
;e la o românizarc a oraşelor! Faimosul caniba! Urmanc::)', cel 
ld pe marginea dcsperării cea c~.re dimprc~lla ,cu fmte·so a arf, de 
lffiportant" d· tr - n h '\Il! pe Moţl: dt:la Be!lŞ, a publ!cat 
~_ dam e ş\..o 1 e c e- la il) lan. eri. in "P,sti Hirlap" 
.a. ea oraşelor depe ace,,- , un articol in. care se războieşte CEl 

r~~ltă o clasa de măieştri presa budapestană de stânga care 
tiţi după toate cerinţele! a 'nccput să ceard o apropiere a 
r la asta se mai adaugă ceva. t!ngaric! de statele, Sll(CC,soa:~. !'CI 
cum nu s t . 1, tinem dm acest articol aestamUl1'C1:l 

e poa e mal a al ~ f . U' '. , D' '. . '1 ce o ace, ca ngaTlCi are (.t .. '11<"1 
. in ~nclfla greutaţt or a~ mişcdri naţionale: cea revizionistă, 
te, contmgentul românesc al care e paillicd. fiindca-i adresata 
Scade an de an (e de altfel srciinătăţii, şi alta acasa, iredentistă. 

-

După acordul dela Roma 
-. marile frămantări din Ungaria -

Evenimentul epocal care Ire- in sfârşit să aibă aceeaşi atllu
bula Împiedeca' prin asasinarea dine in chestiunea desermaril, 
regelui Alexandru oi I\1goshniei adecă in chesllunea care pri. 
şi·a ministrului de externe al veşfe Înarmările germane. 
Frantei Barthou: intelegerea Ha Se 'ntelege că un asemenea 
liei cu Franta. egală cu abando- acord. care desăvârşeşte in ehi· 
narea din partea d·lui MussoJini pul cel mai multumitor intelege· 
a revizioniştilor dela Budapesta rde ce S'6U făcut in 16 ani 
sau de aiurea, s'a întâmplat Luni pentru consolidarea stărilor cre
seara, in 7 lanuari€', prin acordul ote prin tratatele de pace şi 
ce s'a semnat la Roma Între pentru apărarea păcii, nu putea 
d·nil Lava]. minish'lJl de externe să fie privit decât cu cea mai 
al Frantei, şi Benito Mussolinl, mare bucurje, cu singura excep. 
ducele Italiei. tie a Ungariei, care-şi l'ede IScă-

guvernatorului 8nncii J".i8~OIIakt. 
şa 'ndaUi apoi a ministrului agri
culturII, a Jos' dati spre tipărire 
la MonUorul OfleiaJ de '.dată ce 
s' a aflat despre semne rea acor· 
dulul dela Roma, IMI es1e tocmai 
atât de Înlâmpliilor precum 8U 

incercat să.1 pruinie. 

'ntre G6mba. ,i 
Bethlen 

In realitate, ni se parey 

s'a dat o luptd politicd in
ternă, punându-se chestiunea 
untet schimbări de front, aşa 
cum incd din SefJlemvrie t 

când a dat alarma cll Mus
solin, .îi trădeazd~ pentru 
o zdreanţt'l de pdmânt fran
cez african, o pusese fostul 
prim-ministru Bethlen. Cilito
ril cari ni-au armdrit relattIrile 
despre evolulia din lani16 
din urmlJ a politicii interne 
maghiare, au putut sesiza 
un lucru: ca lncordarea 
din/re bethleniştii partidului 
guvernamental, uzurpat din 
mânile lui Befhlen de gene
ralul Gomb6s, şi dintre oa
menii acestuia din urmd, s'a 
accentuat din Septemprie, 

Prin intelegerea aceasta cu pată din mâna arma rel'izfonls
adevărat istorică, Franta şi Italia mului, bună pentru amânare a la 
s'au Învoit în felul ce-' arătăm infinit a reformelor sociale ce i 
după comunIcatul oficial in pa· le cer cet~tenjj. şf cu singura re· 
gina a 5.a. să facă unele reclificări zE'nă a Oermaniei. care fiind 
de frontieră În Africa. in folosul vizată prin acordul referitor la 
Italiei, să se acorde Ualienilor Independenta Austriei. şi fiind de 
din Tun\sia franceză un tratament altă parte 'n aşteptarea rezulta
special. să osig",nE.· independenta tului p!ebiscitului elin Saur, nu 
Austriei, să lărgească această poate s~une ni. i da nici ba. 
garantare şi la restul Europei Cititorilor români le sunt cu· 
centralE', in sensul cel invitd sta- noscute comentariile ce s'au fă
ttle din această parte a Europei cut acordului dela Roma in di. 
sd se lege Între ele că nu se vor ferifele tiirl, mai putin insă cele 
amesteca unul in t,ebtrrile interne ce j s'au făcut in Ungaria, adecă 
ale celUilalt şi na vor Săvdrş~ tocmai cele cari interesează mai 
sau s p r i J i n i act e prm I vârtos. Le vom arăta in cele ce 
cari s'ar prlmt ;dui integritatea urmează, dimpreună cu marea 
teritoriala a respectivului stat cu criză ce-a provocal·o acordul 
care s'a 'nelulat fnţElfguea. şi dela Roma in politica maghiară. 

Frământările din Ungaria 
Impresia produsd de a·· 

cordul dela Roma in Unga
ria a fost ne mal pomem/d. 
Se aştepta, nu·; vorbd. ceva 
foarte nepldcut, dar aiurtţd 
reviziontşti tot mai trt1f!Eou 
pând în clipa din urmă nd
dejde ctl doar-doar dace!e 
Mussolini "nu-i va trada". 
Zarele au amdgit pând 'n 
ultimul moment lumea că d. 
Mussolini ţine morliş la teza 
revizionisiă. Dllmtnecd seara 
postul de radio din Budc
pesta a 'nchinalo conferinţa 
rostulut Dgtl Natwnilor, 
şi conferinţa aceasta, mai 
mult de tdmâlere a gi
ganticului talent care este 
lostul fisolgdbirău Tiberiu 
E c k h a T d t, decdt apre
ciere a rostului Lif(ii, s'a 
incheiat cu mdrtunsirea: ca 
rostul prezenţei Ungariei /a 
Geneva a fost şi va fi re
lot{ grarea "Ungariei unl
tare şi indiviz.bUe". 

Criza de guvern 
Aşa se sinamageau]a Buda· 

pesta şi 'n clipa din urmă. 
Când a venit deci vestea că 

acordul 8 fost semnat în chipul 
anii revizionist arătat mal sus, ca· 
tapefeasma templului revjzionlst 
s"a rupt ca de triiznet in doua. 
Imediat a jzbuanU o crlzd de Eli
vern. Precis nu se ştie care • 

fost piatra care a mişcat pe ce. când Be/hlea a dat ala/ma 
lelalle: demisia pentru motive de cd Mussolln/ Irddeazd Un
sănatate a guvernatorulut Băncii garia, şi cd lot de atunci 
Nationale AltxandTa Popovic$ G6mbiJs e 'n'tJoit cu pseudo
(o adevărată capacitate, sirbeas- ourartenii lui E( khardl ~ruda 
că sau poate românească. prea 6' , I 

cis nu o ştim). sau demisia ml- regentatal Horthy), achizitie 
nistrului agrtcu,turll Kdday, con' spori/il apoi cu aşa-zişii 
lident şi observator al fostului creştini al lui Wolff şi cu 
prim.ministru Bethlen in QU'fernul minusculul oarlld mUn(Cl
din ce în ce mai anlibethlenisf al pal al lui Kozma, prieten 
generalului Oombijs. Lumea un· de a/Vei al lui Gamba! şi-al 
gurească ştie şi astfizi aşa că a Il 
demisionat 9uvernatorul Băndi reg?ntulaÎ Horthy din zi/ele 
Nationale - lără nicio legătură cu inscdundrii sângeroase a 
acordul dela Roma -, că locul regimului horthlsf. 
săa a fost dat mmislruiui de fi- Se punea deci chestiunea: 
nanle Jmridy, care va continua Pleadi generalul G6mb5s, sau 
să participe)a consilille de mia demonstratiy i se întăreşte si-
niştri şi 'n cal latea de guverna· 1 1 d 
tor al Băncii Nationale. cii la fi. tuatia1 A şi sl6ruif in zi e e e 

panică - Marti şi Miercuri -
nanle a fost adus interimar zvonul că dpmisloneazd mmlsttul 
F â b in y i, care va continua dt interne Kereszte$~ Fischer ŞI 
să conducă şi ministerul de vine in locnl iai Eckhard (e pe 
insdustrie şi comert. şi că din ordinea de zi reforma electorală, 
pricina lui Fabinyi - fiindcă şi guvernul necutezând să se în
vin la ordinea .zilei chestiuni ag. tălişeze tăTii cu proiectul reactia
rare cari reclamă o largă tinan· nar ce l,a făcut, l-a pus pe Eek. 
tare, lucru ce nu se poate cu hllrdt să zică cn-i al snu, incru 
un ministru de finante care e combinatia aceasta, cu ruda re
Întâi de toate ministrul comer· geniului Horthy la interne, nu 
tu lui. cu interese opuse agricul. era decât naturală). şi zvonul 
torilor - a demisionat apoi şi public a ştiut că mai sunt şi aICi 
m!nistrul agriculturii KăJla!, omul miniştrii pe dudi. ca să facă loc 
lUI Bethlen. In realitate ŞI Popo- lui şi altor achizifii ale gene
vics şi Kăllay erau demisionati raiuiui Oijmh6s. 
de s~pt?mâni Întregi! Întâiui pen- Marile transformări s'au oprit 
tru b8tra~ete. a! dOllea pentrucă insii aci; Imred1 18 Banc8 Na-
ct.ombl~nat!aFlmb!e~Ylla fjBancta Na-llionaIă, Fabinyl la comert şi fi· 
lon8 .a~ ŞI. a InYI a ln.a~ e. e~a nante, Tah,. la presa dela pre
hotărda dm momentul .~an~ s 8 'd li in locul luI Angyan care 
pus chestiunea retragem lUI Po, ŞI en e. 
pO'Yics. Deci faptul că demisia ======u==r=l1I=o.""re=î;::::n=p=l1=g=.'"'l!~~. ==<== 
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! Gazeta Anttrpvfzfontstă Luni 14 lan. 1 

Dă-i nas lui lvan! Reuizionista f edak Sa 
a ajuns la răcoare r~ Ecoul unor declaratti ciudate ale reprezentantului 

din Budapesta al Cehoslovaciei 
_in( 

In momentele când anunfam I mată de el - care-i insllIpnl 
in numărul trecut că vestita ca să o ia de nevastă. Ş,pG 
babă iredentistă Fedăk Sări şi n'a prins. Ernest Vaida ~ lTi 

cu tovaraşa sa de şantaj Vilma dat bani, ci le-a denu,ti. 
Aknay s'au inapoiat din Mexic parchet. Acolo cele dOUă ~feJ 
în Statele·Unite~ deoarece ar fi unguroaice au repetat ş, Si! 

reuşit după unele ziare maghiare jurând strâmb. Pentru fa dm 
să depună caufiunea jUdiciară cesta s'a emis in contra' cd 
pentruca să se poată infatişa din de arestare, dar s'au ji, 
libere in procesul ce li s'a ln- la timp, în nădejdea că i Jac 
tentat pentru şantaj şi pentru ju- maghiară le va scăpa, du liel 
rământ fals, li s'a întâmplat ce. a şi 'ncercat, trimitând lu 
lor două artiste maghiare inevi- anularea mandatului de ' .. d 
tabilul: autoritătile americ:ane au o cautiune de 10 mii de tIt 
jzbutit să le afle ascunzătoare Au rămas neştiute pâna Şti 
(je unde probabil că-i numai săptămâna, când. in Sfâ

ţ 
~ 

vorbă c'au fugit în Mexic) şi le- torităfile amerkane au r tsa 

In preNl budapcstan.i s'a incins 
(t aprinsă discuţie in jurul unor j 
declaraţii ce-au rămas la noi ne
cunoscute, făcute de ministrul 
dela Budapesta al Cehoslovaciei. 

D. Kobc. reprc'zcntantul Cehos
lovaciei in Ungaria dăduse la 
Crăciun lui "Prager Tageblatt" un 
intet"vicw prin care spunea că 

Cehoslovacia n'ar avea nimic im
potrivă să se 'nceapa intre ea şi 

Un~aria tratative pcntcu îndulci
rea raporturilor dintre ele. Spunea 
'n aceste declaraţii, că nimi?nî nu-i 
cere Ungariei sa renunte la scopu 
rile ei politice, deci se 'ntelege că 
presa budapestană nu putea lăsa 
necomentată, neexploatată o ase
menea vorbă. 

Paragraful 19 din statutele Ligii 
Natiunilor 

Reintors după Craciun la Bu- instigaţie tocmai intr'o vreme când 
dapestOl., d. Kobr a fost intrebat se aşteptau tratativele dela Roma 
de ziarul .Az Est" ce-a 'nţeles ale d-Ior Mussolini şi Laval. cari 
prin delaraţia referitoare la ~sco- I nu puteau rezerva revizionismu
pori le politice". Interviewatul i-a I lui maghiar altceva decât deziluzii. 

răspuns: Presa budapestană a sărit deci 
.Nimeni nu pretinde Unga- in cor să i-o exploateze. Şi anume 

riet să renunţe la scopurile ei . - legându-se de faptul că. d. Kobr 
naţionale. Statutul Ligii Naţiu- : dăduse exemplul Poloniei şi Ger
Bilor cuprinde şi el principiul ,maniei, cari au putut cădea de 
pe care nu dorim să~t luam j acord cu toate că au diferende 
ungurilor. Acesta e paragraful ! teritoriale - i~a cerut Cehoslova-
19. Eu, adecă., interpretez acest 1 ciei sa puna 'ntai in aplicare un alt 
p~a.graf aşa cum e scris. ~rr:u~ I tratament pentru minoritarii sai un~ 
cat tratatele de pace devm m~ guri. şi sa faca 'ntâi ce a facut Po 
tmibik (in traducerea lui ~Pra- i lonia, care inainte de-a se fi publi 
cer Presse" din 30 Xll: ~unhalt~ .:ai acordul cu Germania, a dat 
bar"), sau întrucât pacea Euro- Danzigul pe maM na.ţional-socia~ 
pei centrale ar fi socotită pri- liştilor (n Uj Magyarsag" - ziarul 
aae;duită. Ungaria are posibi~ lui Eckhardt - din 28 Dec.). S'a 
litatea să se adreseze Ligii Na, făcut apoi comparaţie intre invi
ţiunilor, ,i apoi la Geneva se taţia d-Iui Kobr şi 'ntre declara
va discuta. Repet: nimeni nu ratiile dela: Cluj ale d-Iui prim-. 
pretinde Ungariei să renunţe la ministru Tătarescu, referitoare la 
posibilitatea de,a recurge la drepturile noastre asupra oraşelor 
paragraful 19." din Transilvania, şi s'a spus că in 

[n continuare la această bizară asemenea condiţii nu se poate 
declaraţie, d. Kobr a spus că nu discuta ("U; Magyarsâg" din 29. 
cere dela nişte tratative ce s'ar XII). Delegatul Ungariei la Ce
angaja cu Ungaria, decât ca păr- neva, Tiberiu Eckhardt, n'a sca
ţi1e contractante să se oblige câ pat nici el ocazia sa exploateze 
de-a lungul graniţelor comune nu ciudata delaraţie, şi a exploatat-o 
Tor face propagandă. spunând intr'un interview de Anul~ 
Ecouri provocAtoare Nou, că. in sfârşit, Cehoslovacia. 

Ciudata interpretare dată de 
ministrul Cehoslovaciei la Buda
pesta paragrafului 19 din sta
tlltele Ligii Naţiunilor - interpre
tare identică cu aceea combatuta de 

recunoaşte prin gura. ministrului său 
din Budapesta pretenţiile revizioniste 
ale Ungariei. 

O punere la punct 
A trebuit sa vină o punere la 

toţi duşmanii revizionismului. ce i-o punct, pe care regretăm că nu a
da şi iredenta. ungureasca - a dat ,vem cum s'o dam întocmai, şi 

ungurilor prilej de speranţe şi de ; trebue s'o dăm după presa buda~ • 

Dela Horvath Istvan 
la revizioniştii de • 

aZI 
- Sau dela ungurii din paradis şi din Egipt, la 

visurile iredentiştilor lui Oămbes. -

CrlcJttnu.l de-acum lI·a adus 
ungarllor o comemorare ce Da 
trebue trecuti CII vederea: a ve
stltuhd Jor Istoric şi profesor uni
versitar Hordtb Ishh. dela a 
clrul na,tere ,'aII Implinit 150 
de aDI. 

Ardelenilor carl au fAcut şcoală 
seCQlldarA pe vremea uogureascA 
11-1 cunoscut acest falmol SI

vaot unguresc, rimu proverbial 
ea demoostratille Bale cd A
flam ,i Eva au fost unEarl, şi 

ci de-asementa a fost ungar 
Nabucodonosor. pentrucă Adam 
.'ar fi Dumlt după vorba ungup 

reuel add-Ăm I (Ia dA-mi ,1 mie, 
adeci din fractul oprit), (Il peo
truci Eva este exclamatll lui A
daM duplcf!-a (Ilstat din acel 

fract (Eha 1), Iar Nabucodonosor 
este Ne bolondozzon az ar, adtc! 
pe româneşte: .nu fAce nebunII, 
domnulelc 

Pentruca cetitorii dia genera
tii vecbe să ,1-1 aduci aminte, 
Icum dnd a'aa implinit 150 de 
ani dela naşterea lai, (Il pentrDCa 
să-I ,tie şi cetitorII cari n'aa 
avut nenorocul să trelcă prin 
,coall ungareascl, vom pomeni 
aci ceea ce ,'a scris despre el 
cu prilejul comemorirll dela 
Crăciun ln ziarul bud.pestean 
.Magyar Hirlap· (o-rul din 25 
XII). care şi-a intitulat articolul 
comemorativ altfel: 

"Adam a fost tnll1iul maghiar 
iar Moise a scris istoria naţiu
nii maghiarec • 

pestană, care eventual va fi ate-
nuat~o. 

Şi anume 
Precum anunţă din Praga zia

rul »Magyarsag" (In n~rul din 8 
crt.) ziarul "Venkov", Clrc are le
gături cu preşidentia consiliului de 
miniştri cehos!ovac, spune 'n co
mentarul ce-} face articolului lui 
Eckhardt că Eckhardt a 'nţeles 
greşit, deoarece .Kobr a voit de 
sigur să spună că cehoslo"acii pot 
să-şi inchipue de ce umbla Un
garia după revizuire, ceea ce Însă 
nu inseamnă că recunosc preten
ţiile revizioniştilor." (Citat din te
legrama lui " Magyarsag"). "Ven
kol'" incheie spunâ7:d cei se l'a. da 
in scurt timp un raspuns oficial [a 

declaraţia. lui Eckhardt. 

Bună credi n1A ungu
rească 

Vom adauga pentru caracteri
zarea bunei credinţe a celor deia 
Budapesta .că 'n acelaş timp când 
se produceau aceste discuţii, Un
garia a inscenat o noua mârşăvie 
la adresa Cehoslovaciei. punând 
pe nişte foşti slujbaşi magsiari re
repatriaţi din Rusia, suncarpatică, 

să se dea drept ruteni şi să tri~ 
mită o adresă deputaţilor englezi 
din grupul Gower cari fă.cuseră 
cunoscutele interpelări in chestia 
expulzărilor de cetăţeni ma
ghiari din Iugoslavia, ca să.~Î roage 
să agite şi- <;bestia Rusiei subur, 
patice, şi sa ceara să i se deaau~ 
tonomie. Ziarele budapestane din 
20 Dec. (.Magyarsag", etc.) au re' 
produs fără nicio jenă minciunile 
cuprinse in aceasta scrisoare, de~ 
dându,se la cea mai scandaloasă 
instigaţie tocmai atunci când i se 
Întindea Ungariei ramura de măs
lin. 

a7 '" " .-
fost prim-ministru condamnat 

au băgat la inchisoare. pună mâna pe ele. jsi 

Ştirea aceasta, publicată de Procesul li se va iudtzlJe 
.. MagyarsăgC in ziua de 8 la- sfârşitul lui Ianuarie. Jrl~ 
nuarie (odată cu ştirea despre O nouă ;nte ~ 
incheierea pactului dela Roma tie budapesblm 
dmtre Franta şi Italia) a produs !lor 
la iredenta maghiară o jale de Ziarele maghiare . de .1101 
nedescris. Cetitorii cari au ur. anunt~t c,ă o de!eg~tle ~e~cu, 
mărit in coloanele -Gazetei unguri s a prezmtat mI' I 

Antirevizioniste" păfăniile babei din ~u~apesta al St.atelar;:a
l 

fedak, prezidenta partidului gu- ca sa·l ceară să mten CI 

vernamentul dintr'unul din car- guv~rnul ,Său pentru rol. 
tierele principale ale Budapestei, d·nea Fedak. 
inteleg de ce această jale pe Ministrul american li 

puns că nu se poate a 
capul iredentiştilor dela Buda- in treburile justitiei. 
pesta. Pentru noii noştri cetitori, 
cari n'au aflat incă despre a
ceste păfănii, repetăm că În' 
vechita artistă fedăk Sâri a fost 
trimisă in America ca să facă 

Invăfătorimea şi 
nea antirevizion', 

un turneu cu un film revizionist Făcând in norul din 9-
care a costat-o pe Unguia 10 zlarolul .. Universul" bll&n 
milioane de lei, şi că Înainte de lut ş:olaL19.34..-d. G. LaI$: ~ 
a da fiasco, a înşelat fiscul a- secretarul general al Vgi.~ 
merican cu taxa ce trebuia s'o revizioniste, a scris desp~ 
dea pentru spectacole. Denun· tlclparea iovAtătorUor la mi 
tată de rnanagerul turneului, s'a antirevlzlonlstă următoarli 
emis în contra ei ordin de ares- gulltoare constatare: i 
tare, şi a izbutit să fugă la Bu~ "Ţinem să afirmăm, el! 
dapesta inainte de-a pune auto- corpurile constituite, care 
rităfile americane rnâna pe ea. actionat mal puternic, m 
Astă toamnă apoi s'a Întors în dar ,1 mai conştient tOl 
America pe ascuns, ca să se propagandei ,i actlanll 
răzbune pe denuntator. punând niste maghiare, aa fost 
la cale un şantaj in contra Ira· tille invaţătorlmll dia 

lustitia franceză a condamnat telui lui, ticluit foarte babeşte. A Iad, reactlanl urmate de 
zilele trecute la 18 luni inchi. adus adecă cu ea în America o te unanlme, şi care ,I-au HJC 
soare şi 20 de rnii de franci a- artistă unguroaiCă, pe Vilma elocventA concretlzare in ndi 
m~I'!dă penală pe fostul. prim Aknay. ca să.l şantajeze pe nea atât de botAr.I! şi d' P' 
ministru francez f~a~Pls M~r- Ernest Vaida fratele denunlăto- mouă a emlnentulul con_ratl 
shal, pentru delapldan comise _ • A' ţi in 
ca preşedinte al Societăţii co- rulUl. orn mare 111 lumea fllmu- al tnvăţătorlmll notlt_re, 
merciale vest-africane. I lui, sub cuvânt că a venit che- I v. Tonic. t' fă 

Se Irată foarte pe scurt in 1-

cest articol bIograf!. comemora
tulai, pentruca si le &1ărue in 
schimb asupra teoriilor sale de
spre vechimea ce se confundA 
cu a omenirII, a natlunU lui Ar
pad. 

S'a născut tn oraşul Szekes
f:hervăr, din părinţi meseriaşi. 

La 23 de ani a fost propus pen
tru catedra ocupată pAn'atunci 
la Universitatea din Budapesta 
de 1I11gutstui Nicolae R~v.y, dar 
a fost preferat un altul mal bi
trAD, Francisc CzIDke, care a 
redus nivelul catedrei universi
tare la al uneia de şcoall pri
mari. NJmit CI o compensare 
la biblioteca muzeului SzecheDyl, 
Horvatb ,I-a deschis o universi
tate lIberă, la care a atras pe 
aproape toti elevII adversarului 
său CzlDke, cu lectII şovlnlste, 

despre vechimea aflgurilor e
gală ca a lumii. Murind după 

o scurti vreme ezi D k e, 
Horvath a ajuDs la 1830 profesor 
universitar, la eate dra acestuia. 

ŞI cu· aceasta teoriile sale hlla
rlante au căpătat valoare ofICială, 
impaind vreme 'ndelungati ca
petele tuturor tinerilor uDguri 
trecuti pela universItatea din 
Budapesta. 

ŞI acum să reproducem aceste 
teorll după .Magyar Hlrlap", 
care le tmprospăhază pe alo
curi cu foarte nostlme citate: 

"Ideile lui Ştefan Horvat ... 
Cele mal esentlale dintre ele 
lunt cuprinse In lucrarea sa care 

I 

a apărut sub titlul .. Rajzolat a 
magyar nemzet leg eglbb t6r
teneteib61" (S=bltă din istoriile 
cele mal vechi ale nat1unli ma
ghiare), ca anexă la gazeta luI 
Kulbar )stvan (se chiem. "Ha
zai 's Kn .fi}ldl Tudosltăsok,

D. n) HOlvath tOliuşi aminteşte 
ca mflndrle că în timpul multl
lor ani in cari şi-a pregătit a
ceasti lucrare. a scotocit zi ,i 
noapte, a citit peste 350 de Is
voare Istorice şi - tret sute de 
mII de diplome. Rtzultatul a fost 
insi vrednic de marea oitenelll, 

căci cel puţin ,'a coacep~fJar 
rla străveche a naţlunlllll.ai ~ 
deJa blbllcul Avram lar~gU' 
cuceritoral de tară- dâ 
de carte, - n. D.) Iar dm 
tArile ule - continui şlO ins 
.Magyar Hlrlap· - 'DDt~sc: 
devlr snrprlnzat,>are: ,,]IS 
Sfânta Scriptura de tot I ea 
nume maghiare vechi şi m , 
vtchi de scriere maehia r c. 
fraţi ai meI, cari aţt Cil~tef. 
noapte SJanta SCflptur~llrl i 
n'aţi băgat de seamă actpel 
demersl(l aMtor secoltl~rirli 
stati apoi (cităm in co It c 
dIn gazeta maghiarA); ca I 
sunt descendenttt sei/ilof iJ mia , zu it 
sul dtpe mumiIle eg/pleJl .. t ... ons 
tic, adecă Ilngaresc; "~I UD 
dansau dupt1 muzică iaZ{ 
adecă maghiară; că ili/upAc 

scrie de fapt un vechi ,ăJ.uent~ 
I"AI . 

guresc vestit; că Alfxa~f ' 
Mare ş/·a purtat făzbodalu 
a;utolul ungurilor,' ca tlzU 
şt·au imprumutat legile II II 

nlle dela IIngUl i; Şi ca II d 
fost şi el ungur"; t li 

l 
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iŞfidări şi ameninţări ... 
Flaraflile ministrului Iaman- monstraţie, ci de un singur gest: 
; privire la trecutul şi situa- lnlăimalea ministrului Jamandi 
~illorift1t11or din statul no- din guvern. 

IsU!unltar naţional. au produs Guvernul n'a tras consecinţele 
Ş,Pd cum era şi firesc - It.- l logice reclamate de propriul sdJl 

1 ~ întrrget opinii publ~ce ro- prestlgiJl şi de InteresEle superi
u,ti. Nu numai uşurinţa, in- oGle de stat, nicl după ce a fost 
ă ~fenJa, Inconştlenţa, sau ab- informat de starea de solrit din 
S, sJmţuifd pat,iofic şi de fă· I ţală; nici dupd ce a ofJat efec
ta, defe, a ministrului ce a jă- teit. ce le· au produs dincolo de 
1" (le declaratii în Parla11!en- frontiere şi In special în Unga
U jl, In numtle guvernUlUI ~m Tia, declataţiile ministrului la
i Jace încel parte, CU pnltjul mandl. 
ij fiel rdspunsulul la Mesajul Aceasta este o primă de In
I lui, au provocat aceastd re- curajare datel celor ce nesocotesc 
, i dar şi faptul grav, ca ele imperatIvele poldicei noastre na

e txplaatate acum de duşma- ţlonale. 
la ştrl, 1n campania şi propa-

r lsa din BJldaptsta, Liga re-

Noi SJlntem sjtdaţi şi chiar 0-

menlnţali de aceste tlemente, pen
trJl că am inteles sel ne facem 

Gazeta Antirevfztonfstă 

Pe mine nu ma Impresloneazd 
nici atacurile presei din Buda
pesta, mei sfidăflle şi amenlnţă.-

riie CU "distruguea* din scriso
rilt cu simbolic:ul cap de mort, 
de oarece am conştiinţa. că mer
gând pe drumul drept şi ap~rând 
cauza nationald, îmi fac datoria 
Aşa am inteles s'o fac pând 

azi: aşa o voi face şi de-acum 
inainte. cu aceiaş hotărire şi nt· 
cLintltd volntel de a conif/bul, plin 
mod, stele noastre mijloace, la lu
minaffa opimei publice şi la in
tarirea român smului. 

Ştiu Însel ca toti cei ce simt 
româneşte sunt alături de noi. 
Iată. suprema satisfacţie şi în
demnul de a merge inainte pen
tru apara/ea actle/aş cauze na· 
ţ.onale. 

STELIAN POPESCU 
(Din ziarul .Unlversul"). 
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DIN RAIUL HORTIST. 

Cât s'au sporit impozitele la Bu
dapesta sub guvernul Gombos 
.Pesti Hirlap". oficiosul 

Ligii Revizioniste maghiare, 
a publicat în pagina a 10-a 
a n-rului său dm 8 Ianua
rie ert. o plângere foarle 
interesantă a unuia Szivdk, 
bătrân de 83 de ani, pro' 
prietar al unei căscioare
aşa o numeşte "Pesti Hir
lap" - în Budapesta. 

Bietul bătrân se plânge 
că plătea în anul 1931 după 
căsuta ce o are un impozit 

de 299 de pengo, iar astăzi 
plăteşte 1186 de pcngo şi 
66 de fileri, adecii de pa
tru ori atâta. 

pozit pe "câni. Primăria impune 
cânii în Budapesla Cu câte 36 
de pengo, la care se adaugă 
impozitul dUrA sfaL 

S' aii furat banii 
invalizilor 

II lor revizionista. 

isia maghiară, ca şi toate 
1 lJe asociatluni iredentiste dm datoria aşa Cum ne dicteazd con- ... ruillll4'tlilli ............ _t ... .,IIIII' ........ iIIII$liIIi' .. ~ ..... Uillll4'tlilli ........ 

Dumineca rrecută. În 6 Ianuarie. 
s' a linut in oraşul Szekesfeh(~rvAr 
din Ungaria adunfJrea generală 

a sectiei judetene a Asociatiei 
invalizilor din război, convocată 

la ordinul ministerului de inlerne, 
căruia i s'a făcui plângere că 

preşedintele de sectie SzoIlosy 
Ferene a furat banII societăpi. 

Preşedintele incorect 8 ştiut să 

scape de grijă dizolvând aduna
rea fiindcă n'ar fi fosl În număr, 

Impozitul pe câni intrucâl mare parte a celor 800 

In acelaşi număr al oficiosulul de invalizl prezenti nu erau in 
Ligii Revizioniste e o altă plân- ~ regulă cu plata cotizatiilor. (Cf. 
gere, in contra prea marelui im- I .Pesti Hirlap·. 8. 1, crt) 

J
'la, au gă.sit un preţios ma

de exploatat, in favoarea 
t.rev/zllil ii şi a af'rmelrU pre
lor dlepturl Istolice ale ma-
~liar asupra TransilvanieI, 

~e~cu,sld ministru lut Iamandi. 
1 unul a crezut că prin de
Jr raţia dela CI!Jj a dat sat.s
:\ ce se cuvenea opiniei pu

româneşti. 

era nevoe de aceastel de-

re , 

I 
~ 

I 

! .gUfU şi Ilermanil, caIi strigă. 
ba /or: .Eljen Jamaudi ,

HJch lamandil" (Trăiască 
ndi 1), desvălue starea de 

:U provocatei ae nenorocitele 
Il,uţii ce le-a făcut acest mi
ri in Parlamentul Romântei 
F, jără. sd li fost urmate de 
~ 
(Jar are rezJlltate cari m~, g 
.ai departe. Poporul Par/i1or 
~ngureşte pdrtas nep) înseamnă 
~ dânsul "pdrtos nep" (po
j desunit), iar iaztgli (pe ung. 
1) inseamna Ijjdsz (c"vânt un
rse: "sagetător"). Moise a 
~Is in Introducerea Blbliei 
'rea poporulul maghiar, Iar 
Im a fost tot aşa de bun 
'ur ca Arpad. 

Ştefa11 Horvath a delcoperit 
:url in numeroase ]oclul ale 
opel, Asiel şi Afrlcei, şi des
erirlle acestea şi le· a propo-
olt cu atâta convingere, ia
IDal că n'a aşteptat să se 
zulască pe baza lor tot ce 
wnstatase pân'acl despre tre
II UDgurescu • 

laplice aminteşte de uriaşI. 
~entă ce- au avut-o aceste 
nAI asupra tlneretu]ul lnte-
Oalullguresc •• Magyar Hirlap'" 
azi din cursurile lui de Iitoria 
lI! maghiare, rAmase poste
~I! dupA notele din anul 1832 

Şti~~:~:/~~;i;:;;:;O;!;:~u~;:~ nrh'IU~ dnl~ r~r~'1 
provoca/illn' la duel, fară. sa fi II u UlM li ~U U 
jost In discutie chestiuni ce pri- I 

'vesc onoarea unor persoane. 
Am mai primit apoi urmdtoa· 

rrle douel Călţl de Vizita, preCJlm 
şi o scrisoare de amenintare, pe 
care le reproducem în facs/mlle, 
spre a apdta opiniei publice şi 

olte aspecte ale cauzei Iamandi. 

~ljen Iamandi! 

Boch Iamandi! 

• .. __ .... ~_-_~.-.. __ -_~.-.. _. __ •• '$.\~.l .. %_-_$_~ ... _-_r~_· ... _~ __ ~ ... __ Q.~P ... 
In "Brass6i Lapole" din 7 [a- se" IUv v v, J 4 - - -

nuarie crt. s'a publicat o mică 
obrăznicie. Corespondentul din 
Carai al iredentistei gazete a· 
dresează o "interpelare'" pref€c~ 

tului de Sălaj in chestia arhivei 
judeţuiui Sătmar, care a rămas 

Propaganda iredentistă 
în străinătate 

la Carăi şi dupăce Carăii s'au "Pesti Hlrlap· din 5 crt. pu- I zat dIn Iugoslavia copii de ţâţă 
desfăcut de Satmar, şi spur-ând bllcă UD fel de rt:!ctosle a altl- sac oameni Deputincio~'1 
că sunt în această arhivă docu- mulul număr al celor patru pu· '" 
mente cari privesc Sătmarul, al- bllcatll ale sale depropagaoda Propaginda Iredentistă pe 
tele cari privesc Salaju1 şi iarăşi i Iredt:!ntistă In străinătate (.Oa- chestia expuldrilor din Jegosla
altele cari o privesc pe Ungaria, • Dublan Review", .Nouvelles Da- via continuă cu toată 'nver
ii cere prefectului de Să!aj să le Dublennes·, "Corriere de] Da- şUlJarea. 
împartă, .fiecăruia ce e al său", nublo· şi .Donakurlr"), şi arată Ztarele bedapestene aa publi
- adecă Ungariei ceea ce după '0 introducerea acestei d~rl de cat la 5 lan. crt. un comunicat 
capul tlJranic al corespondentului seamă, că ziarul englez .. Obser - prin care se arati că agenţia te. 
ar fi al ei. ver· a constatat ia legătură cu legraflcă maghIară a flcut un 

Ne folosim de prilejul ce ni·) atentatul dela Marsllla că Ul1garia fUm SODor despre numIţII expui. 
dă această obrăznicie, ca să a- ştie &il-şi facă propagandă, in zaţl şl-l va rula in strâiDătate. 
tragem atentia să se păzească timp ce Iugoslavia DU se prea Te pomeneşti ca St 'IIor gdst 
bine arhivele cu documente ce pricepe la asemenea lucru. Oh- şi la noi case cinematografice 
mai sunt In mânile noastre. dosul LIgII RevIzioniste maghiare Caii să-I ruleze! N'ar fi de IRi

Cunoaştem unele 'ncercări ce se găseşte prilejul să s~ laude, ŞI să rare, dupa câte provocari bu
fac. ca să se scoată din mânile amintească cum edlţlde francue dapestane am vazut pe tcranele 
româneşti ceea ce se poate, şi şi trgl, ze ale lui "Pesti H.rlap·, noastte. 
să se ducă la Budapesta, de cu instlgaţtl pe chestia expulz.ărI- ruFt ... / .. ' .. ~_ .. b ... $ ...... _.." ... -.. $_ .. b ... al ....... P_ 

unde in schimb ni se refuză lor de cetăţeni maghiari din Ia
sanctiunea politică. şi morala cu- brutal restituirea arhivelor arde- goslavla, 111 ajuns la Geneva 
'IIen!td, in rândurrle celor ce Iau lene ajunse acolo dup-ă anexarea tocmai cu câteva ceasuri inainte 
act cu satisfactie de toate sLăbi- Ardealului la Ungaria, sau după de-a se da verdictul in chestia 
clumle şi abdicotiile noastre. toc- izbucnirea revolutiei din anul Marsillel, şI cam cele patra pu
mai in problemele ce vrivesc de 19Hs, sau chiar după ratificarea b1icaţll străine mal sus amintite 
aproape cele mai Însemnate Intt- tratatului de pace, precum s'a ale lui ",Pesti H rlap· au popa
rese de stat şi cele mai acctntu- întâmplat cu .o parte a arhivei larizat ia toate părţ:le fotcg·af'lle 
ale dreptllrl ale neafitului nOf.'tm. ~ Bihorului. prin cari se arăta că s'au eX')lJl-

"Mlgyarsâg· din 8 ert. se o· 
cupa dl! lichidarea băncii Agrare 
din Târgu Murâş, hotărita de a· 
dUllarea de acum săotamana a 
actionaritor. Bine înte!e::i, fiind
ca-i vorba de o banca maghIară 
(Odinioară cu 11 sucursale), ga
zeta budapestană îi atribue des
fiîntarea regimului românesc şi 
'n speţ'i conversiunii. 

!3SZ2!!! 

ale studentu]ul din anul al 2-lea 
Teodor PacIer , următoarele: 

II La 'ncepatu] cursurilor tale 
Stefan Horvalh şi-a pus intre
barea : poate merge Istoria limbII 
ungareştl până la timpurile stră
vechi de dinainte de Arpad? Iar 
răsPUD&uJ J- a dat Imediat: până 
asUzl na şti m pe bună cale 
nimic despre intâmplările unga
reşti anterioare duce lui Arpad, 
ca şi com ungarll atunci ar fi 
căzut pe pământ din ct!rl t "Cu 
toate că - spune Horvath - au 
făcut şi inainte de aceea Isprăvi 
uimitoare, flotarându-şl steagurile 
ba in Franţa, in ItRlla, in Ger· 
mania, ba in fata HlmbllTguhl~ 
şi a Pariau lai. Deel sau vom 
spane că toate popoarele euro
pene au fost ]afe şi frlcolSf", 
sau că naţiunea maghiară era 
in că inainte de Arpad o nat1urle 
mare şi vestitA. In ce priveşte 

apoi trecutaJ mal fndeplrtat: Dupd 
projetlll Moise (sic 1) istoria nea
mului omenesc se 'ncepe cu isto
ria naliunii maghiare, Moise, 

dupăcum se şllt', s'a crescut in 
Egipt, a umblat la şcoală in 
Egipt, şi scopul Da l-a fost să 
scrie Istoria lumii, ci ca sA PTO
page cucoaşterea Dum!]('zeulLi 
unle. Ori, in Egipt erau pe Vrtmell 
aceea unguri, Egiptul ela pe 
vremea aceea Ţara Ungureasca"'. 

"Magyar Hlr]ap" arată in con
tinuare că, după Horvath, care 
spaoe că se referă la scrIItori 
mal vechi, sclţll existau şI 'D~' 

Inte de potop. căci doar plrami
deIe el le-au făcut. Despre Me
Des, tntalul rege al Egiptului, a 
rămas o 'osemnare că a fost 
cuman. Ori, inrudirea caman> 
maghiară efi;te cunoscută, şi in
trebare poate fI numai (după 

Horvath) dacă ungurII sant des
cendt'Dţll camanllor sau camaci! 
le trag din unguri. După Moise 
(sic!) oDgurlt sunt mal vechi 
decât cumanli.'" 

Mal spane apoi ziarul ba
dapestan, tot cu referire la ci
tatele lectII cODservate de PanJer, 
că după Horvath vechII unguri 

vorbeau floent greceşte şi ară

beşte, Iar regele macedoneao, 
care era ungur, ştia pe Omer pe 
d:nafară şi Ioa transcrIs de mal 
multe ori. 

A-ticolul comemoratfv dIn .Ma
gyar Htrlap" se incheie cu ca~ 
villte lele spuse la groapa lui Hor
vath de ministrul Josif Eo:viSs: 

"N'a fost între dască1lf noştri 
altul dela care Iiă fi 'nvatilt a
tAţla loblre de patrie". 

Ca adevărat. Pentrucă trhnllHe 
lui n'au dispărut odată ca ge~ 
neraţllle ungareşti carI şI-au im
pulat cu ele capul in secolul 
trecut, ci dăInuesc sub altă formA 
şi astăzI. "Dumnezeul maghlari
lor8 pe care tl învoacă Iredenta. 
.Dumnezeul rAsboalelor", al cărui 
name 11 pronuntA regentu] Hor
tby când dă Investltora de viteaz 
celor propuşi de organlzaţll1e 

Iredentiste saa de debul vesti
toiul guvernamental, .natla de 
30 de mlltoaoe de tmgurl· a ]ul 
Rakoll ,1 Urmanczy, pretentia 
de-a inghIti toate teritorIIle dela 

Flume şl de dincolo de Burgen
Jal1d până 11 gratilta pol~DA ş't 
până dlncolo de ţInutul!· cian
găir se din MoldoVl, ca să DU 

vorbim şi de alte semne pato
glce de arogiiDţă şi hlpeltrofle, 
nu-s prea. de tot departe de ne
bUDiUe profes.orolul unIversitar 
dela Bildapeita care a vIsat să 

facă din Adam iotâ!ul .m~gyar 
ember"', şi dIn Cartea Fal'erll 
c:a7tl'a facl"rtl poporulUi maghIar. ...... ........ --

Abonamente: 
Pe un an 130 de lei, pe o 

jumătate de an 70 de lei. 
F entru tărani şi muncitori 

90 de 19i pe an, 50 de lei 
pe jumătate de an. . 

Autoritaţi, instituţiuni, În
treprinder. 500 de lei.' 

Autorităţi şi institutiuni să
teşti, cazine 200 de lei. 

Abonamentul se plăteşte 
in"'inte. 

Cine ne . câştigă şase a
bonaţi, prime ,te gazeta gra
tui·. Puteţi beneficia de a .. 
cesstă Înlesnire asociindu~vă 
şapte inşi şi trimi1ând nu
mai ,ase abonamente. 
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Lucruri despre cari nu se scrie 
în presa maghiară dela noi 

Potlogăriile ministerului maghiar al 
sănăfăfii şi ocrofirilor sociale -

Le Budapesta s'a 'ncepu' Luni 
judecarea dia nou a faimosului 
proces al subsecre'arului de Sltlt 
dela sănătate şi ocrotiri ~ociBle 
Emeric Drwr, retrimfs în jude· 
cata primei instante de Curlea 
de Apel, in urma do,ezii ce a 
făcut-o condamnatul cii preşe

dintele primei instante s' a purtat 
fată de el p8fimaş. ,i că priyj· 
tor la unele acuzatii S'8U găsit 

ulterior dovezi de nevinovălle. 

stă privinfă. A spus că-i de nO-1 iv~ală şi numele a 35-40 de 
lorietate publică că răposatul deputaţi cari stăteau in legii
ministru juca la bursă, că ştie iuri de afaceri cu banca o· 
despre depuneri 8uspect~, că ctlasla". 
avea La o bancă (mai jos se Drehr a arătat apoi ci; de 
l'6 l'edea că-i vorba de banca fapt n'ar fi trebuit să se dea lui 
lui Halasz) conluri pe nume Holasz nimic, pentrucă ministrul 
ciudate: pe numele .. rabinul· V dSS I·a făcut acestui bancher 
,el Weiss" şi "rabinul şei destule servicii. Astfel i-a dat 
Kohn", apoi că zvonur.1e aces' odată, pentru asanarea brincii, 
lea au luat o formă concretă 200 de mii de pengo (după 

când 6 murit Vass, şi că ,tie cursul de atunci şaşe milioane 

Ocroti re socială 
iredentistă 1 

dela decedatul ministru de in· de lei). iar altă dată i a dat 
strucfje Klebelsberg. care i·a o sumă "din banii săi~, pen
succedat lui Vass, că acesta a truca să impiedice falimentul. 

Se judecă deci numai unele luat înfelegere cu ministrul de La intrebarea de ce s'a făcut 
dintre acuzatii, aşa cd guvernul finante Wt~erle ca să se achite invoiala cu creditorul Krausz ca 
şi Liga RevizionisM au scăpat ia repez.eala toale d~toriil: de· să fie Întâi achitatâ banca Ha. 
.J g' y V07 pulea să iasă cedatulUl, deoarece a.tfel les la lasz. Drehr a r:ispuns: 
ue rIIa ca . IW f P 1 ii 
la iveală si lucruri cari le.ar IV li a ucruri cari nu compromit enfrucă contul de a aceast 

numai mEmoria unui ministru bancă ar fj compromis memoria compromite. 
Lucrurile acestea n'au tosf a. preot decedat, ci şi pe l're·o decedatului, intrucât Haliisz il 

linse nici la prima judecată de· 40 de deputati guuernampniali. vâ Îse pe Vass in afaceri cu 
cât foarte tangential. Mai ştie martorul Falkas că ba. împrumuturi de răsboi şi cu 

Printre Bitele. dupăcum ceti.1 nii p.entru iichid?rea acestor alte asemenea chestii. 
toril nOQfrl-şi 6.minf~sc din inlâiul lucrUri necurate s au ,dat s. ub: 

Y t l d f t D h - Cine era omul mi-aumăr diA onul trecut al .Oaze- secre aru ui e s a re r, ŞI ca 
f t v j nistrului Vass tei Antirevizioniste", s'a arătat nu se poa e ca aces a sa nu-

_ dar in procesul verbal .u s'a fi p r e dat la destinatie. de 
frecut - că s'au dat dela mi. ,reme ce ministerul Kkbelsberg, 
m~ferul sănătălii 20 de mii de şeful lui interimar, I·a onorat cu 
pengo lui Legradi. edilorul lui prietenia sa până la moarf~, 

Pesti H"rlep" (după cursul de ceea ce un om corect ca el n o 
:lunci 6~O de mii de lei) pen- tăcea dacii auzea despre Drehr 
Iru tipărirea unei cărti ireden. vreo Încoreclitudine. 
liste. S'8 mai arătai - ,i se La intrebarea acuzalului dacă 
,tie că 'o contra lui "Pester ministrul Webelsberg i- a spus 
Ll01d" s'a făcut aslă l'ară o marlorului că Vass a avut vreo 
demonstratie din prIcina comen- legătură Cu banca falimentată 
fariilor făcu(e 'o legătură cu a- apoi a lui H6J6SZ Lajos, marto· 
ceasfa la adresa .ardelenilor· - rul deputat Farkas a spus că 
ci s'au tocat clela ministerul să' şlie dela Klebelsberg despre a
nălii milioane grele sub cu. ceste l€gături, cari se referă la 
rJânt câ se ajutoTă repatriatii conturile .şef·rabin Weiss· şi 
din Ardeal. La fel s'au dat dela "şef·rabin Kohn·. 
acest mmisfer subl'entJi mari AI doilea martor, Nagy Şamu, 
conducalorului rasi,lilor. deputa. redarforul responsabil al ziaru· 
tului BalcSJ.Zsilinszki - precum lui gu,ernamental ,,8 orai Uisag-, 
s'a ,azut din relatarea din norul prieten Intim al fostului ministru 
.ostru de Crăciun a procesului Klebelsberg, a spus că Vass şi 
bietului Szaba Dezso, scriitorul cu Klebelsberg nu fuseseră in 
de origine româneascii. pe nu. bune raporturi, şi de aceea Kle 
mele ciimia s'au dat deputatului belsberg ştia despre toate ope 
rasist aceste ,perluri. rtltiUe colegului său de minis· 

Toale-acestea s'au frecut Bub fer. Klebelsberg ştia încă pe 
tăcere la noua judecaUi, in ,remeb când Vass era in ,jeală, 
schimb s'a sthlt asupra altor că Vass are conturi la Şimon 
lucruri noslime. Le relatăm după Krausz, la banca Kohner şi la 
"Pesti Hirlap· din 8 cel bancherul Halasz .• Era Îndeobşte 

ştiul că aceste Conturi figurau pe 
Potlogăriile dece- nume false •• 
datului ministru 
•••• Iozse' 

In .Magyarsiig" din 9 Ianuarie 
se relatează despre desbaterile 
din ziua a douu (7. 1) a proce
sului, şi se arată că s'au destăi. 
nUlt următoarele lucruri despre 
bancherul Ludovic Hlilasl, alias 
Fischer, cu care făcuse afaceri 
ministrul· V8SS: In ~l1ul 1899 a 
fost condamnat la 6 luni Închi
soare pentru delapidări şi fals in 
ade publice; cu doi ani mai Îna· 
Inte fusese osândit pentru fatsifi 
care de cambie. 

Ce s'a făcut cu a
jutorul de Crăciun 
.1 săracilor din 
Szekesfehervăr 

S'a vorbit apoi despre detur
narea ajutorului dat de Crăciun 
săracilor din oraşul Szekesfeher. 
var. La porunca minislrului Vass, 
Di ehr a transmis un ordin la 
Szekesf~hervart ca să se dea a
cestfond in intregime fratelui 
ministruiui Vass. Consilierul mi 
nisterial Fekete, ctlre a destăinuit 
aceasta. a mai arătai că nu s'a 
mirat de acest ordin al m:nistru
lui, deoarece Vass îşi ajuta re· 
gulat familia. Drehr a desminllt 
această deturnare de fonduri. dar 
martorul şi-a mentinut mOrfurl. 
sirea. 

Acuzatul Deehr a declarat că 
după moarlea lui Vass, dânsula 
dat din ordinul ministrului Kle· 
belsberg 28 de mii de pengo 
nevestei lui 108n Vass, cumnata 
ministrului răposat 

• 

Stati sti c-f din Un 

Pămânlurile ~i cusele ajunse 'n ~~ 
~ancilnr cre~ito3re 

i ni 
! In 
. 18. 
i di 

.Gazeta Anfireviz.ionistă- S'alliară a insfilufelor de cr~ ~z 
mai ocupat in câteva rânduri de ridicat Ja 14189 iugăre cat rd 
moşiile tărăneşti din Ungaria cari el Din sporul acesta dt~ r~ 
6U ajuns În anU din urmă in 30%, 2350 iugăre au r~ S'l 

mâna b~ncilor creditoare. ba mânt arabil; intinderea lel 
chiar şi 'n mâna institutelor de tălilor silvice s'a sporit r~ 
credit agricol create de guvern mai mult Ca de două Oii nU 

ce 
anume ca să ajute pe tărani să iugăre). 
cumpere pământuri. "Dintre aceste pămân că 

Despre chestiunea aceasta ci- iugăre erau in mâna insii po 
Iim acum În ziarul buda!lesltln de credit agricol. şi 7676 ad 
~Mi!gyarsiig" din 9 lan. crt ur. în mâna băncilor şi·a cas in 
mătoaple: păstrare. Sporul acesta 

"In Vremea din urmă au ajuns proportii (al moşiilor a} I 

adeseori în discutie. În legătură mâna institutelor financiar de 
cu colonizările şi cu I1lte reforme tr.) ).au provocat schimbă1 
(pe cari guvernul Gombăs ar proprietate pricinuite de d, 
vrea să le facă pentruca să nu agricultorilor. E Îndeob~, 
trebuiască să facă reforma a. că pretul imobilelor a sc~ 1 
grara, - n. tr.). pământuriie a- mare masură de când cOllan 

• W t~ wd d del junse 'n mâna instilulelor ban- ŞI ca aceas a sca ere ~Hir 

care. ca unele ce-ar fi foarte s'a extins nu numai Ia i~_ 
polrivite pentru colonizări. Din agricole deficit are, ci şi la tflisl 
păcate in bilanturile băncilor nu orăşeneşti. Astfel se pOllşi 4 

gasim decât foarte arareori date unele concluzii şi din fluiDo!' 
amănuntiie despre mărimea lmo- evaluărilor ce le dau de~R L 
b lelor Încă pute pe mâna lor, verea imobiliară a băncile g:; 
iar din evaluărUe ce le dau nu lanfurile. In anul 1929 in~pen 
se pot trage concluzii mai pre. de credit au arătat in hil!iĂus 
cise. lor că au o avere imohili·tale 

.Anuarul statistic maghiar" n'a 125.1 milioane de -pengo tfi 

mal publicat din anul 1930 date miliarde 153 milioElne de riSn~ 
despre situatia imobiliară a băn- n· tr.) In anul 1930 rub Viei 
dor din Ungaria. După datele c€asta a fost de 149.5 .la 
acelea, institutele de credit a. (patru miliarde 485 pe 

de lei, - n. tr.), in anul (intr veau in anul 1929 10.852 iugăre I 
cadastrale, dintre cari numai a fost de 156.7 milioane ,~~nî 
4556 erau lucra le, iar 2000 de miliarde-lOi milioane de \nahi 

Il·. tr .), iar in 8~ul 1.93~ d~ rll6r 
iugăre erau pădure. In anul ur- milioane pengo (CinCI ITIl

S
I6h 

mător. 1930, proprietatea imobi. 175 milioane de lei - ricorţ 

'V' ".' $ • '" d $ '1" tt1JlS?' 'hi' ; ~l1lel 
fiU J 

Scriitorul francez tJndre~~~; 
Suar~s despr~ ung~ 

Semioficiosul "Budapesti Hjr~ războiului şi ai chema cata! ca : 
Jap" a publicat Ja 30 Dec. a tr. Vom reţine din Înţepat' ia ~ 
(din text se vede că l-a reprodus puns al autorului maghi.r i~ 
din "Nouvelle Revue de Hongric«), tenţia că "Europa-i in Un. eUle 
un articol al lui Iosif Balogh, nu in statele Micii Inteleg arE 
raspuns la seria de articole in ti- sunt aşa de aproape de i n 
tulate "Vues sur l'Europe~ ce-au d-lui Suares·, pentrucă Ur~' tr: 
apărut sub semnătura scriitorului dc o mic de ani catoli~:1 ~ 
francez Andre Suares in .. Nou· "mai creştină" decât ortod0lea a 
velle Revue Francaise". mânie. Se şi vede din toa~anla 

Cititorul işi poate lesne 'nchi- ria ei! pe f 

pui ce indignare pulsează în tot Apoi: d. Suares nu vreJnarn 
- 1 d 1 . B l h d . - d 1 . d ~ezE acest raspuns a - UI a og, a~ cunoştmţa c ce mal e /cinii 

că scriitorul francez a putut scrie dintre talentele ungureşti.~repj 

despre unguri lucruri ca acestea: de a şti să "alcătuiasca sti'1)Orli4 

"Ungurii? Sunt in Europa un păstreze ordinea. Franţa a ~ .C 
corp străin; au devenit un corp scut "cutremure de pămânl'llle~z 
comun cu ea prin religia catolică, I incendiile revoluţiei francc1$B.T1a 
D · . f- - - 1 . -., U . ~~ v~ aca nu l-ar 1 atms SpOl:l a .1- aJuns pana n ngana. 't1Jrlft A.cuzatul Drehr are de făcut 

do.ada că au s'a infruptat din 
.umels ce 8' aa dat după moar· 
lea fostului .da ministru Iosil 
Vass pentru acoperirea daio· 
riilor ,i-a altor lucrari urite 
,dmase după decedatul. 

Infrându-se apoi in amănunte, 
acuzatul Drehr a spus inslantei. 
că a dat banii aşa cum i-a 
Indicat ministrul Klebelsberg. 
"Numele Unora dintre crpditori, 
şi 'nlai pe al bancherului Halosz 
LaJos, l-am trecut sub tăcere (in 
depOZitiile şi memoriile anteri
oare, - n. n.), pentruca nu 
cumva să Iasă la iveală că un 
preot catolic a stat in legături 

strânse cu această bancă taIHă". 
A spus apoi că Infâii bani f· a 
dai 8ces'el bănci, şi anume, fă· 
făcându·1 pe celalalt creditor, pe 
Krausz, ,ă şi amâne pretentia, 
pentruca să fie întâi satisfăcut 

Halăsz. "Scopul a fost - a spus 
acuzatul - ca să 'mpiedecăm 
ca orice prlll fa liTmm la rea 
băncii HalclS%, pentrucă odată 
ca falimentul ar fi ieşit la 

ceasta, ar fi şi astazi nişte turci in ideala Ungarie, care ci .... au 1 
opriţi cu tabăra intre Alpii ro- cunoscut răscoale, a exis1' feră 
mani şi 'ntre Dunare. Sunt anti- lucru special, despre care a 
semiţi din naştere şi în virtutea prin HNouvelle Rev. de He 
impotenţei lor spirituale. Ca ur- Ottlik Lâszlo (v. comenta . 

Procesul s' a amânat în Oct. Lupaş În foiletonul .U, 
continuare pentru 14 lunu. mare, la moment dat, _se Înca- din saptămânile trecute, _: ardt 
arie. drează în acelaş sistem ca nemţii a existat acea "Pax HunJorlal Răposatul Voss, altminteri 

preot, fusese miIlfstru el sină· 
ti5lii şi ministru preşediafe ad·in.
ferim pe Yremea lui Belhlen. 
Al'ea pe mână fondurile ocra. 
tirH sociale - CtlCe se .ede că 
'a Ungaria inae8l1llnă ocrotire 
iredenlnsi - şi 8 'nteles să se 
ocrotească intâi pe sine. Depu
latul farkas Flemer, chemat 
Lant la judecatii c. martor al 
tosfulul aubseC1"elnr de atfti Drehr, 
Il arătat lucruri RosUme in acea. 

..... 'IfiI.IIiI. __ • __ C ... ~-_____ .......... _) şi poionii. Exemplul il avem ina- prin care naţiunile ce-au !~ng.6' 
... • intea ochilor noştri. In momentul s'au simţit toate şi "intot.llzulfI 

Reapare" Românul" acesta (e vorba de momentele una, s,olidare in ~h~jba c:a c 
Primim: procesului Marsiliei, n. tr.) Unga- sC{)pu:~ ale cr~ş~l~lsmulu AdE . . I eul turn, a.le fenClrtl ecord. c. 
Zilele acestea ,,0. apare~ deo· ~a ~ bomba care po~~e sa arunce servitede această "Pax Hun~n 11 

('amdaltJ sd'ptdmdna/~ sub COII- m aler Europa. Pe el 11 atrag cu- mai .cu succes decât de p'!Cl*Cee: 
duce,etJ """i cQmitet redacl;o- tremurele de pământ; ii ameţesc nonică. largUl 
.. al "Roma""l", 1" contilluQ.1'ea incendiile; îşi inchipue că n'au Aşa raspunde cu arlan.~ 
vechei 'ale 11'adiţii de,.omdn;stn ce pierde prin aşa ceva şi că nu domnul dela. Bu~ape~ta. Ifrft

A
na, 

. . . _ ,mele unei lstom mllenar1t rtl 
şi de luptd âfJ;ctJ, - ovdnd ~ot deca~ sa caşttg~ totul. A n~ n'a cunoscut decât iobăgicloarte 
asigurat,) colabo,.area mai hnde mana ungunlor e totuna nie, nedreptate şi toate 't bue 
multor P"blic;şti locali. ca şi cum ai lucra la pregătirea asiatisme. l' USSl 

orii 
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I Ungaria după acordul dela Roma 
~ (continuare din pag. 1) 

II~ tllndîdează la O deputăfie deve- cu seamd mare din cauza de mi
i nită yacftntă prin demisia lui Slllor şt mlşcd,i/ din armatd in
: Imredy. şi·apoi în locul lui Kal- tâmplate exact odată Cil demistUe 

menită dovadă de cretinism, de 
pervers/tate, de recunoaştere fa
ţişd a amesl- cuiul ce J. a avut 
Ungaria In atentatul terorişt lor 
croaţi. D:Jpă menfaHafea acestui 
prim·sf{~tnic al primului delpgat 
maghiar Jd Geneva Erkhardt, Un 
garia care' şi tratează in şfiutul 
chip asiatic minorilăIHe sale fală 
de cari şi.a luat obligatii prin 
tratatul de pace, are .drept dum
nezeiesc şi nalural« să fie jllde~ 
cătorul tratamentului germaniJor 
din statele vecine, ba şi al tra· 
tamentului "fral"lor" croati, slo
vaci şi ruteni! Ce noroc pe noi 
că nu s'a făcut Încă jurlf'cător 
şi peste tratamentul .frtlIIJor" ro
mâni! 

· 181 la agricultură Daranyi, dina- din Ilu vern. 
1, dins pus IIcolo pentrucă se agită Au demisionat dimpreund cu 

, l.azi groza., chesliunea coloniza- a/ti 22 de of'fttl supellOrl, llr
"r~ rilor (pretext pentru evitarea md/orit conducdlori ai armatei: 
cat unei reforme agrare) şi pentruca Ferdmareşalul Karpathy Ka, 
dtl lumea ştie că colonizările ce m'lo, comandantul armatei, În/o
r~ s'au făcu' in fosta Ungarie se cu't cu feldmare$a/ui Stefan 

leagă fot de numele unul Da- Shvoy ; feldma."f$ jiul WoJlttf 
it rănIi, deci ar putea fi amăgită că R6J.tr, şpjuL Marehll Stat Major. 

nU e vorba de simple ;>comisiuni ÎnlOCUIt cu generalul lo,tl Som.
ce nu se 'mplfnesc. kl.llhy ; /eldmartşalal Odito Seh6-

S'a dat un COmUTlicilt oficial net, Inspector generdi al irltan
că nu se mai schimbă in com- terlel, illlo;uit cu ge/lf'f'alul Modly, 

:Ii pozilia guvernului nimic Dacă·1 şi /eldmareşaluJ Waldemal Vogl. 
6 adevărat sau ba, vom', vedca.o S'a dat ptnlru Jmrştlrea spm-
lS in viitorul apropiat. telor un COI1UlflfCUt, prin care s'a 

O ... , -d' tă desminţit cd demisiile ar avea 
emlSIi e:) 10 arma vreO legdtufd cu criza m!nister:ald, 

Crefinlsmul acesta se incheie 
cu reeditarea pret~nliilor pe cari 
le formula se d. 05 nb5s prin "Lo 
Pressel< in ajunul judecării pro· 
cesulul MarsiUel: Ungaria nu poate 
trata cu nimeni d€cât pe baza II
ceasta: să se facă rev zuirea gra 
nitelor pe baz~ etnică (adecă pe 
baza minciuni! după care au ră 
mas in do oul granitelor mase 
ungureşH compacte); să se dea 
alt tralament minorilătii maghiare 
(de slovaci. ruteni, croati, ger. 
mani efe. gpneralul 05 nb5s avu~ 
sese deşteplăciunea să nu lOr
bească), şi să I se deo Ungariei 
dreptul de a se Înarma (parcă 
nu se Înarmează Într'una şi pe 
nedrepl!) 

I} Panica priCinuită la BudaDe.\ia şi s'o spus cd sunt retlfll!en 
II de acord.l dela Roma a fust mat normale, ptlltru l"mita de vârstă, 

I~ Ce scrie presa 
ŞI, 
c~ lnlâiul dintre ziarele budapes
'u iane care a comentat acordul 
d I dela Roma. a fost fireşte .Pesli 
~ Hirlap". Pentrucă avea de fixat 
~- ca oficios fii Ligii Revizio-
1 Uliste - linia pe care să meargă 
ollşi celelalte ziare. ca să fie 'n 
lu'nota oficială. 
'sl In n·rul din 8 lan ziarul Ligii 
:1 Revizioniste a scris deci că Un 
I c, garia nu poafe adera le un acord 
ISlpenlru asigurarea independentei 
Iii Ăustriei decât dându· ·se egali. 
[i~tate de inarmare. penlrl\ca să 
o albă cum să·i apere pe ausfrieci 

(sic!) (La fel a vorbit În confe
rinla ce· a tinut O in aceeaşi zi la 

· Viena Eckhardt). A spus apoi că 
.la tratativele ce se vor începe 
pe baza acordului dela Roma 

ti (intre diferitele state din Europa 
centrală, n. tI') trebue darificat 

" că in baza trat~telor fnternatio
\naleln -'vigoare chesfiunea mino. 
t' rliară nu~i o cheslhme inferne a 
rQslalelor cari s'au imbogălit din 
r~corpul Ungariei, cH o chestiune 
wiTllernationaIă·. Apoi: "Ungaria 
IIU poate să adere cu niciun pret 
la stabilirea unor obligelivllăti 
. ari să pestreacă marginile Ira· 
afuIui de pace dela Trianon (sic!) 
,a nu renuntă la reclamarea re· 
·zuirii. Nu renunlă la acliva par
cipare 18 apărarea minorităfilor 

_ ca şi cum tratatul de pace i·ar 
· a dreptul să reclame revizuirea. 

I ca şi cum acelaşi tratat nu i-ar 
impus datorii fată de minorI

,.iilile sale, ci ar fi făcuf·o apării· 
~oare şi judecăfor al frafamentu· 
~i minol'ilătilor din alte statel -
~. tr.). Şi pretinde. ca siguranta 
'sa să nu fie mai putin lucru de
-cât a altor tări. (Ca şi cum nu 
!ea ar fi care primejdueşle sigu
tanle Europei centrale! - n, tr.) 
De aceea (ca şi cum n'ar fi 
'narmafăl - n. tr.), să desar, 
meze in proportie cu ea şi ve· 
cinii ei, sau să i se dea şi el 
dreptul să se Înarmeze in pro
portie cu vecinii·. 

.Cu prilejuI Iratativelor ce ur
mează să se 'nceapă (intre Un
garia ,1 statele vecine, - n. tr.) 
se V8 hoteri - spune apoi .Pesti 
Hlrlap· .- dacă Ungaria poate 
sau ba să soarbă cupa ce i se 
oferă dela Roma" 

Din ziarul lui Eck
hardt citire 

.Uj Magyarsagl< (ziarul lui Eck
~ardt) 8 publicat la 9 crf. un edj
'orlal in care spune la fel: cli 
Jngaria nu poate renunta la re· 
rizuire, şi ce reclamă egalitalea. 
Işa cUm a cerul prin conferinta 
18 dela Viena Eckhordt. 
Acelaşi ziar a publicat ~n n.rul 

Un 10 eri, un arlicol intitulat 
,Ceea ce nu poale fi obiect de 
~rguialăIoI, al dIrectorului său Şte
an MilotaYJ deputat aşa-zis 8-
[Tarian. 

Arllcolul lui Milotay se incepe 
Ol.lrfe iezuitic: Acordul d~la Roma 
I bucură pe unguri. pentrucă 
1ussolinf 8 câştigat prin el terl. 
()fii şi dreptun pentru italienii de 

budapestană 
sub slăpânj, e străină. ceea ce e 
un exemplu pent'l"u Unga
ria. Ii bucură apoi pentrucă 
Mussolini va fi avocatul lor 
faţct de Franţa, de bunăvoint6 
căreia n'au avut ~)ână acuma parle. 

Vorbind apoi despre inv/tatla 
din acord adresată Ungariei ca 
să incheie cu vecinii ei un tratal 
prin care să.i 6sigure că nu se 
amesteca in chestiunile lor fn
fernt> şi că nu va fdce nimic îm
polriva ' infegrllătU lor feriloriale, 
MHotay spune: 

"Evident că Ungaria are o si. 
tuatie cu totlll speCială fală de·o 
asemenea invifalie, fală de O ase
menea garanfare a neatingerii 
infrgritătil teritoriale, şi·1 f ste de 
asemenea specială situajia şi in 
ce priveşte faptul că poate sau 
ba să formuleze pretentii fafă de 
politica internă a altor stele şi 'n 
primul rând a vecinilor săi. S'a 
pus odat4 cu, aceste două 
.chesUuni, chestiunea Intre 
gului vu.tor al U n-guriei. al 
ungurllrn de dîncoace şi de 
dtn.,colo de graniţă. Ou aceste 
dottd chestiuni, cu aceste 
dou4 Iaer-uri ce ni se cer, 
s'a pus in discuţie, adetttJrat 
cd'n dl,lp mascat şi prudent. 
toată jertfa, tot IJcopul, toatd 
nddejdea luptei noastre din 
15 ani. S'a pus chestiunea cea 
mai presus de toate. dacii fără 
umiUre, fără să cadă 'n disperare, 
fără să poată soera ceva in vii 
for. il esfe posibl. Ungariei să Se 
incadreze Jn aşa fhip in situajia 
ce i s'a creat la Trianon. incât 
să renunte la ceea ce până a· 
cuma a simtit şi a spus că·i este 
fale de 8~eastB situ6fie un mi. 
nimal şi exislenliJI drept al ei de 
viata?" 

Spune apoi că dacă.i vorba să 

Pl'"etentiile "mln,
me" ale aemiofi
ciosului 

"Budapesli Hirlap", semioficio· 
sul guvernului. glăsueşfe prin erli. 
lorialul din 10 crt. exact la fel. Cu 
adaosul că şi exprimă dorinta 
de a o vedea şi pe O~r· 
mania aderând la acordul dela 
Roma. şi că invilă statele ce vor 
trata cu Ungaria să urmeze exem· 
pIui Frantei şi Italiei, cari amân
două au cedat din pretentii, Un
garia va cf>da şi ea. precum a 
cedat de.atâtea ori, dar numai 
pânâ la Jimita minimal1i. 

Si intd care-i acest minimum: 
Revizuire teritorială (nu ni se 

spune pe ce bază, etnică'neetnică, 
şi în ce măsură); egalitate de 
inarmare; tratament mai bun, sub 
controlul U'lgariei, pe seama mj. 
norllari or unguri din statele suc· 
cesoare. 

"Condiţiile ni le-am înşirat -
incheie sem oficiosul. In codrfie 
acestea suntem şi noi dispu$i la 
o 'n/degere. Ş dacd le-am amIn
tit din 1l0U aceste condllii. o fa, 
cem ca sd o spunem vude: cd 
sunt lucruri cari pentru natiunea 
mallh!ard imea!7tnd minimul. Fă ă 
impllnirell şi acordat'ea acestui mi
nimum nu facem înţelegera· . 

Un comunicat SgrniDn~ios 
li se ceară să-şi dea cll\'ântuJ că Agenţia telegrafica ungară a-
nu vor incerca să atace cu forta 
integrifatea teritorială a vecinilor. nunta: 
işl pot da cuvântul, fiindcă (vorba După publicarea oficială a cu
vine!) revizionismul lor a lucrat prinsului acordurilor franca.itali· 
totdeauna cu mijloace pacifice eile, în cercurile politice ungare 
Niciun Ira(tlt nu·1 va Împiedeca se comentează cu deosebir:e pa
Însă să lupte şi pe mai departe 
.cu mijloacele paşnice de până sagiu1 prin care statele care vor 
aci· (sic! aluzie de sigur la lan. semna convenţia de neimixtiune 
kapuszfa 1), pentru, revizuirea Ira· se ... ng1jează să nu sprijine nici 
lalului de pace. Niciun tralat nu·1 V actiune care ar tinde să atace 
va putea face să dea o sanclioo , • 1 .' t 't t t 't 
nare trafatului dela Trianon. "Şi pnn VIO enţa m egrl a ea eri o· 
numai lot aceasta o putem spune rialâ a statelor semnatare. 
(acuma vint adelldratrl dtmentaJ Cercurile maghiare subliniază 
- n. Ir.) despre orice conventie că această dispozitie este in per~ 
care ne-ar opri să ne interesăm feclă armonie cu sforţarile Un. 
de soarlea celor trei milioane şi 
jumătate (sic 1) de frati maghiari gariei, deoarece Ungaria a con-
de peste granit,'i, şi de 8seme- damnat totdeauna modlficarea 
nea de soartea celor trei mi· prin violentă a fruntaşilor, iar În 
lioBne şi jumiitate de frati cursul, celor cincisprezece ani, 
croatI. germani, slovaci şi cari s'au scurs de la incheerea 
rutenf. DreptLJI acesta dumne- .• . A • 

zeesc şi natural ).a respectat şi păC~I, ~ sustinut 1~ repetate ran-
tratetul dela Trianon (sic!) când 1 dura ca ea se stradueşte să ob. 
a asigurftt mfnorUătilor nationale tină revizuirea tratatelor de pace 
ajunse sub suv~ranitate str?ln~ şi rectificările de frontieră pe căi 
drepturi lnv~obbl~e de c~rl. I~sa paşnice cu armele justiţiei şi prin 
statele noi. Invingatoare, niCI n 6U ", ' i 1 t 
vrut să ştie.· ml)'oace v, o en e. 
Să retinem această ne mai pO- Acordurile dela Roma sunt de 
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Intelegerea italo-
fj anceză - Ce cuprfndepactul r iacheiat la Roma -

Dupăcum anuntă agentia tele
grafică "Havas·, s'a dat oficial 
următorul comunicat cu privire 
la acordul semnat Luni seara la 
Roma de d·nii Musolini şi Laval : 

Cesiunile fAcuta de 
Fl'"anta Italiei În A
f.rica 

Primul document îl constitue 
tratatul prin care se cedează 
Lybiei 114000 kilometri patrati 
din coloniile franceze din nordul 
Africei. Prin acelaş tratat se ce
dează dea semeni coloniei italiene 
Erylhreea o făşie de feriloriu în 
lungul coastei din faţa strâm
torii Bab·el·Mandeb şi se fiKează 
d.~sfiintarea progresivă pănă in 
anul 1965 a privilegiilor pe cari 
le au supuşii italieni din Tunis. 

In politica europea
nă, 'neamesteo ,i 
neagres;una 

Prin al do:!el document sem
nat de d·nii Laval şi Musolini 
se recomanda in comun state
lor Europa centrală să înch~ie 

un acord de neimixtiune şi nea
gresiune. 

. Comitetul redă a~Hel termenii 
acestei recomandări: 

.. Guvernele Frantei şi italiei se 
dedard de acord pentfu a re
comanda stattlor prmcipal inte· 
resale Incheierea unui acord de 
ne-amestec tn trebUrile inteme res
peftive $i a unui angajament re
CIproc de a nu provaca sau fa
voriza n!cto acI/line care ar 
aVta de scop sd atenteze prin 
fortd la integritatea tuitarialtI 
şi la regimul politic aL unuia dintre 
statele cont,adante. 

«Acordul de care este vorba, 
ar trebui să fie incheiat întâi 

AI treilea document semnat 
intre cele două tari cuprinde 
participarea Italiei la calea fe
rată dintre Djibuti şi Adis Abeba. 

Chestiunea inarmA
rilor 

Al patrulea document se re· 
feră la chestiunea fnatmărHor. 
In această priviillă comunicatul 
oficial declară următoarele: 

.Referindu.se la declaratia asu
pra egalităfii de drepturi din 11 
Decembrie 1931, guvernele Fran
ţei şi Italiei s'au găsit de acord 
de a recunoaşte că nici un stat 
nu poate modifica printr'un act 
unilateral obligatiile sale in ma
terie de inarrnări. 

.Ambele guverne se vor con
sulta in cazul când această e· 
ventuaIitate s'ar produce-. 

Colaboral'"ea fran
co- italian' 

In sfârşit, al cincil,;~a docum::nt 

semnat îl constitue declaraţiunea 
generală a ambelor guverne, 
care are cuprinsul urmă lor : .Gu. 
vernul italian şi guvernul fran
cez iau act că chestiunile princi
pale pendinte între cele două 

state au fest Iichidate". 
Declarat'unea afirmă apoi in

tentiunea ambelor guverne de a 
dEsvolta amicitia traditlonală care 
le unesc şi de a colabora într'un 
spirit de reciprocă incredere la 
opera de reconslrucfie a Euro
pei. 

Declaratiunea se sfârşeşte prin 
angajamentul pe care Şi-( iau 
ambele guverne de a proceda 
intre ele ]a toate cOilsultatiunile 
pe care le-ar r.ere Împrejurările • 

între Italia, Germania, Ung3ria. .. ............ IIIIi·_ .... -..... _ .... seiFU' ............... .. 

Cehoslovacia, Iugoslavia şi Au
stria, adică între toate tările ve
cine Austriei împreună cu Au
stria insăşi. ~'8 fo~t român 1 .. 

"Acest acord trebue să fie Agenţia Rador a anunţat s.ip~ 
deschis adeziunii Frantei. Ro- tamâna aceasta câ a murit la Szek~ 
mâniei şi Poloniei, fiind astfel sz.ard, in Ungaria, un tănăr mc~ 
extins Ia toate statele vecine şi dic de spital din acel oraş, dr. 
succesoare, pe lângă Austria şi Calman Martin, ai cărui pirinti 
Ft.'mta. I originari din Transilvania sunt 

Independenta Auatriei I stabiliţt de câtVl timp la Bucu~ 
"Afara de aceasta, guvernul ' reşti. _ , . __ 

't-l" 1 francez luând Ne~a mirat, cltmd aceasta ştue-, 
1 d lan ŞI guvernu • . f - l-
in considera tie necesitatea men- CZ a~enţia noa~U:ă. semlO lCla a se 

f· .. , d pendent j şi integritătii ocupa cu pubhcan de necroloage 
inerll In e e d-" . d 

Austriei, în cazul când ar fi a- III Ungana, atunCI _ can _ se pe~ 
menintate, decid să se consulte trec in ţara d-Iui Gom.bos lucrUri 
în prealabil intre ele şi impreună ?C searn~ ~esp~e c~n n~ prea 

A stria în vederea măsuri- la cunoştlllţa. ŞI mal mu t ne~.l Cu U • . ..' 1 ' 

1 C i ar urma să le ia. mrrat apOl ca ZIare,e au spus m 
or pe ar ·tIul d . ! . d 
"Această consultare ar fi apoi t1 at acestUI n~cro og ca ~-
r - d Italia şi Fran+a la ce- cedatul a fost roman. Ne;am ZlS ex Insa e 1 - - f ' t 

lelalte state, pentru a-şi asigura insa ca. po~te-aşa 0_ dl. ca, poa l~ 
1 1 ne-am lnşelat crezan contraru, concursu or.- . . 

şi că prin urmare agenţIa noastra 
I " .. :. ,. un; '.'0' semioficioasă o fi avut dreptate 

altfel considerate în aceleaşi cer. să se ocupe şi cu necroloage, 
curi ca acorduri de cadru, a că-, pentrucă trebue sa ne interese7~ 

orice ştire despre românii din ror esenfă este aceea de a se 
recomanda statelor interesate in- Ungaria. chiar şi 'n cazul cănd e 
cheierea unor conventii speciale. vorba de români ajunşi acolo din 
cari să cuprindâ deasemeni şi Transilvania, in timp ce parinţii 
et!talii. Această recomandare con· lor au apuclt o altl cale, a Bu~ 
line propunerea ca statele inte. cureştilor. 
resate să se infrunească spre a Iata Însă ca ziarele budapestane 
negocia. din 8 crt ne lan:~re~c. Il c~iema 

In cursul acestor negocieri, Un- • pe decedatul Kalman MartOR, 
garia 88 va strAdui să·,i valorl- 'K~l~ân f~indu-i n~m:le d~ fa~ 
fico dazidaratele. f m1Ite. Dupa .Magyarsag era saCUI_ 
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In următoarele colonii nemfeşti 
şi maghiare de dată foarte re
centă. adecă în aproape toate ca
]oniile, erau la sfârşitul anului 
1933 notari comunali minoritari: 
Engelsbrun, Gutenbrun. Glogo
văt. Traunau, Sântana, Livada, 
Dorobar.ti. Sân-Mărtin, Zimandul· 
Nou. Olari, Pănad. Ghioroc, Adea, 
lermata- Neagră. 

Erau deasemenea minoritari 
notarii următoarelor sate mixte 
sau cu majoritate românească: 
Murăşel. Şagu. Vânători, Sân· Ni
colaul Mic. Ineu. 

Erau minoritari notarii urmă
toarelor sate cu majoritate ro
mânească zdrobitoare: Pil (toc
mai pe graniIă). Sintea·Mare, Şu
mandul-cte·jos, Buteni. 

Erau apoi minoritari notarii ur
mătoarelor saie exclusiv româ
neşti: B2rechlu, Bocsâg, Dud, Chi
reluş, NldâŞ, Tauti, Seieuş, Bâr
zava, Petriş, Vărădia. Caporal
Alexă. 

La inceputul anului 1933 aveam 
în judeţ 33 de notari minoritari; 
la sfârşitul anului am avut 35. 
dintre cari 21 în sate româneşti. No 
tarii satelor cu populatie germană 
sau amestecată cu germani erau 
cei mai multi nemti. Restul no· 
tarilor minoritari, aded tocmai 
ai satelor româneşti. erau unguri 
şi ungurizati. 

De notat că situaţia aceasta 
era a unui judet de granită. care 
avea o şcoala de notari ce dădea 
anua) 30-40-50 de şomeri ro-
mâni.. 

Farmaciila 
Dintre 36 de farmacii din judet, 

erau româneşti 2. iar alte 3 În
'doielnice. Două dintre aceste 3 
erau administrate de străini. 

Farmadile româneşti sunt toate 

La 'nceputul anului 1933 erau 
în judet 79 avocati şi 28 stagiari. 
32 dintre avocaţi erau minoritari. 
Dintre cei 28 stagiari, erau mi
noritari 19. Dintre cei 9 stagiari 
români, doi erau în Slujba la a
vocati minoritari. 

Repartilia avocatiior minoritari 
a fost următoarea: 4 la Aradul 
Nou, 1 la Buteni. 5 la Chişineu 
câte 1 la Cuvin, Şiria, I-Ic:.lmRgi, 
3 la Sântana, şi câte 4 la In€u 
Rovine şi Nădlac. 

Debitanţii de tutun 
In anul 1933 au fo<;t în satel\" 
din judicf în fotal 865. Români 
199, minoritari 668. 

Poşta 
Lipseşte din lista de mai fUS 

poşta, în privinta căreia ni s'au 
dat date nesigure. Ar fi fost ro
mâni 48 dintre 76 de m2giştri 
poştali. 

StăpAnH satelor ro
mâneşti din ţinubd 

Arad!lliui 
Situatia satelor române5ti din 

judeţul Arad - un jUdeţ dintre 
cele mai româneşti din iară .--.: 
a fost prin urmare în an ul 1933 
următoarea: 

Bocsâg: notar minoritar. 
Buteni: notar min., medic de 

circ. min., 1 avocat min. 
Cumnăuş: medic parti:::. min .• 

farmacist min. 
Caporal Alexă: notar min.· 
Cermei: farmacist min. 
Chişineu: medic de circ. min .• 

veterinar min., medic part., 1 
rom., 1 min., farmacii 1 rom., 
1 min., 5 aII. min. 

Gazpfa Anth-t'vizfonistă 
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Proselifismul şcolilor 
ungureşti depe granif~'~ 

\J apuseana es~ 

DI 
rG 

"Brassoi Lapok 1/ a publicat la I stat cu limba de predare maghi.:n/Ii 
7 lan. crt.o ştire din Carăi, dupa I sunt devi -a~'~ ucJt\{t:'a,ltttY, 
care ministerul de instrucţie ar fi ! Proselifismul acesta unguresc. tinh 
dat ordin sa se introduca in clasa cut in şcolile statului roman" p 
I~a a şcolii romano~catoljce de banii statului româl1 , nu-l vom lueJ 
fete din Caf<li limba de predare lera cu niciun preţ. Şi nu puterra 
germană, iar în celelalte clase să admite ca şcolile confcsiontctj 
se predeie nemicşte in 5 ore pe ! frecventate de elevi germani ~e 

C t 1 saptăm.i.nă. Totodată institutorii au I ca aceea a călugăriţclor dela Ar4 . um respec ă egea . să fie germani. aparţinătoare ordinului nem(~Oe 
Ş colile maghiare i Gazeta iredentistă dela Braşov dela Timişoara, deci Sl1l'ţinută~bU 

vede in aceasta măsura o lovitură I nemţi şi frecventata de nemţi as 
să rllm,iie ungureşti. Părinţii F. 

Ziarul "Universul- a arătat dată minoriL'iţij maghiare. şi fi- I testeaza demult in contra ace. ~er 
d . . reşte o atribue ministerului, deşi ! intolerabile ciudăţenii. Până c',laf eunăZI că Inspectoratul şcolar . 

dacă e vorba de o şcoală confe~ '1 sa protesteze zădarnic? "pll a scos dela şcoala medie de fete 'II 

:~~t:';:'~t;.O C~~i ~~:':e~~r~~~~r~: ~::,:~ai:~:;'~p::~:~ş!:~~::!: ~~re~-.1Edl' 
se prin călcare de lege Ja a· t 1 B d t 
ceastă şcoală catolică, obligată Precum s'a inţeles din capul nu u u apes el ~ u 
să Înscrie num~i elpve catolicE'. locului, avem de-a face cu una 10 pagina a 8· a a Dumăruhd I 

O ştir.> la fel ni.o 'mpărtaşfşfe dintre acele sumedenii de şcoli nostru trecut ao reprodus ~nor 
ziarul • Bras- oi Lapok" în n.rul maghiare frecvcntatc de elevi de ziarul. Ma gyarsag" o ştire C tul 
d 7 t N ;, t· alarme"se grozav pe-acest . 
. m ~r. . 7 arala aces Ziar orip;ine ncmaghiar.l, cari in ciuda Iredent'st: că germanii dia jţtCa 
lredentlsf, ca Inspectoratul şcolar ':. ' l' . 

a găsit la şcoala romano-catolică I ~cgll ca~e . opr~şt: proscl1tls.mul pr~jorlml1e Budapestei, cari (Sen 
ungurească din Carăi 91 de elev: tacut pnn mscnenlc de eleYI de cătUlesc majoritatea popDI~l-l c 
germani. Înscrişi În ciuda legii aki limbcl, fac şi astăzi operă de tlDotulul, aa tlDet la Pllisv~ ~ell 
care opreşte acest fel de prose- pan~rnaghiarism. Au putut-o face :~r ~lli~~~~a~~ ~~cr~~~tI~~ă cir" 
II tlsm, ~C:S! fel de 5onhm:are pâna când părinţii acestor elevi filnţuea uoel plaie germane (D ră 
sub stapamrea romaneasca a .... 
maghîanzari!. Cei 91 de germani nu au re~'~n~t l~ cO,nştunţa ca. nt~ şedinţa ia Buda, cu administr'tatlll 
au fost SCOŞI dela şcoa!a Ul1gu· sunt magl1tan, ŞI n au cerut sa 11 germano-maghiară. cu limbII aCI 

rească şi trimişi la şcoala ger- se dea copiilor lor instrucţie în predare germană in primele c!~8U j 
n,ana de stat. limba strămoşilor. Acum redeş~ ale şeoalelor primare, ş. a. ID

t
' si 

La alarma aceasta a răsp U 
ue q As ,sa 'IIil:V.. teptarea germanilor e gcnerală in prin .Magy~r6ag. din 8 crt. mos 

Pmcnsul de instioatie al prs~e
dIntelUi part;dului mauhjar 
Urmează să se dea Marti 

Ia tribunalul din Cluj sentin
ţa in procesul de instigaţie 
în contra ţării intentat d-lui 
G. Bethlen, preşedintele par 
tidului maghiar, şira d·lor Za
goni, redactor la oficiosul 
partidului, ing. Iiexner şi av. 
Gâll, pentru articole scrise 
pe timpul ultimei campanii 
electorale. 

Desbaterile au avut loc la I 
inceputul .săptămânii trecute. 

părţile Car,'iilor şi S.itmarului, şi cititor maghiar iniţIat, )ăud~blici 
'n ciuda împotrivirii catorva văn~ peste măsură patriotismul 'iare 
duţi din slujba episcopiei roma~ manUor din Imprejurimile BUtase 
no~catolice. n'o va mai opri nimic pestel, şlspunâJ)d c'aa dat in ~şe( 

Pe lume. Deci şcolile frecventate boi foarte multi eroi, că ei io, t 
au .pretln.- să 11 se dea ,e,,1 e 

de elevi de origine germană se exclusiv uDJ[tueasdt. şi cii io/iUer 
transformi, dupăcum o cere drep~ Dlrea secretă dtla Plllsv6;6ltft d 
tatea. a folt ca totul altceva decat're.dl 

Avem de adăugat că trebue spusese ltMagyarsag"', şi aDC'1n 
f d o manlfestatte patriotică fădJ .• ~ 
acută reptate şi şvabilor depe cu prilejuI traosferărll prlm'rUI ( 
graniţa aridană. Vom cerceta da~ torulol, pe carp. deşi e o~ ci 
c.1-i adevarat că în unele şcoli de focaruat, l-au Iubit mult. IIoPOfi 
..... L;zq ..... ,ft, b&d4 ..... -- .......... 4---'~"""- :w- • n"r -«:ţ 4 .. ~iaril 
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,~~'nce~ lrHIHtiue cu IHrti~ul mH~~iHr1' no~trif~~~[(~eid~~~::~~rJ~~d~Ş~~~~o!:~~~~rl~ 
7la'Ziarul budapestan .. Uj Magyar· deal sunt punte de legătură in- f noritar t tratativele ce le speră 
n~. Il publicat la 22 Dec. a. tre România şi Ungaria. şi că partidul maghiar şi Budapesla 

delenii în Ungaria -

10 telegramă din Bucureşti, in dacă vor ti ştiut face pe cei sa. să treacă pe planul politicii 
&,e se spunea că după săr- dela Budapesta să inteleagă (a· externe. 

zi~lori se vor Începe tratative cum se pare că i-au puiul. • 
In e guvern şi 'ntre parlidul ma· Fiindcă a dai pestI! ei Marsilia. Se inţelege deci ca ) n cu-
~ iar, ducându.le din partea gu· lratatul incheiat la Roma săp' zul acesta ne vom afla fn I 
:a mului d ministru de cuUe A,lex Iămâna aceasta, buc/ucurile jaţa unei situaţii deosebit 
m pedatu. Telegrama zjarului bu interne. etc. etc.) că orice cu- de slranti, pe care n'o pu-

pestan nu ni·a împărtăşit nimic vânt rostit in contra românilor tem accepta nici pe-atât cât 
ceva. decât că tratativele se dăunează pe ungurii din Ardeal, Simplele per/ractdri dmtre 

Ib+r duce .in Interesul politicii şi că dacă \lor fi şUul face pe un guvern românesc şi din
cn.'ilare·. cei dela Bucureşti să inteleagă tre un partid maghiar ce-şi 
iaj,Nu putem de loc intelege ce că dacă vor prietenie cu cineva, revendicd reprezentanta po
prfe8 să spună această lămurIre, nu poate fi mai bună prielenie Uticd a minorităta maghiare 

i
' de altfel, nu putem Întelege decât aceea făcută cu o tară dala noi. In cazul acesta 

ic . ce rost ar putea avea ase- care are aici un zălog de două partidul maghiar n'are ce 
: . nea tratative, cari oricum s'ar milioane de suflete ungureşli căuta Intre nOI şi Ungaria. 

ce tot acolo vor bate: se se (oho r). soartea lor va fi aHa 'n România-şi are mimsterul 
)V~isfacă dori~ta .exprimată wde viitor decât astăzi. et de externe, Iar Ungaria 
urlidul maghiar ŞI la Camera şi D. Willer a fost şi mai Iă· pe-al ei. Intermediara dela 

i Senat in ajunul Crăciunului, murit in articolul său. Vorbea, io Cluj n'au ce cauta aCI, a
J -8 se da minoritătilor din Ro- treacăt. despre rolul de mijloci- tâta timp cât noi n'avem in 
p18 un sfatul. prjn care să le tor Intre România şi Ungaria pe Ungaria un partid româ-

. ~ fixate drepturi egale ca l'a· care ar vrea să.1 aibă partidul nese sau mdcar o organt
Zl~re juridică cu slipulallunHe maghiar. şi spunea că şi.au ofe. zaţ/e româneascd de oflce 
;i~ui pact fundamental. unei con- rit serviciile. dar n'au fost as- fel. 
~u!lL culfafi. "Vor sta cu noi de Asemenea tratatlve, cari 

In vremea din urmă s'a vorbit 
mult. dar până astazi fără nidun 
rezultat, despre inconştienta Iar
gheta cu care autoritătile româ
neşti nostrifică diplomele din Un· 
garia, îngreuind şi prin aceasta 
situatia jalnică a românilor ră- I 

maşi pe drumuri şi dând acces 
la slujbe publice unor unelte ale 
iredentei budapestane cari numai 
de folos nu·i pot fi primitoarei 
fări româneşti. 

Intr'o corespondenfă cIujeană 
referitoare la această bizară 

chestiune, se arată câ se con
tinuă şi azi nostrificările de dip. 
lome dela Seghedin, deşi există 

un ordin ministerial categoric 
prin care nostrificarea diplomelor 
acestei universitati ce'şi zice 
"c1ujeană" este interzisă. Minis
terul de instructie a dat acest 
ordin sub no. 135.456 I 1923; 
ministrul de instrultle Iorga l-a 
l-a abrogat apoi la 1932, dar .d. 
dr. Anghele,cu a anulat obroga. 
rea. Cu toate că ordinul e deci ~Dupăce minoritatile şi mai cu vorbă - spunea d. WiLer, şi să ducd la o 'mpâciuire 

r
mă ungurii şi ungurizalii au avea dreptate dacă se gândea intre Ungaria şi România deplin valabil. e călcat sisle

: noi excesivele drepturi pe la cel dela Budapesta - numai (tie şi taţarmcd din partea nlatic. 
le au, orice tratative nu pot dacă va li mare nevoil!". UngarieI), nu pol avea ca Ce fel de teze 

ducă decât la o olâfare a o· Acum se pare C'ft venit acea obiect tratamentul minonta- se dau la Uni-
fI' 'jutul minoritar. şi Ia crearea vreme de "mare nevoie". Un- rUor maghlOr; dela noi in ve •• tAţile din 
I~ I I atmosfere dăunătoare ln- garla a aJ'uns in cel mal mare niciun caz. Nu avem con - u-ogarla 

eselor statului. impas ce l-a pomenit dela raH. cesli de fdcut. pe chestia 
Deci: nu se poate spune ficarea tratatului de pace in- axamenelor de lImba ro- La destăinuirea aceasta avem 
faţa unor aslfel de dis- coace. A ajuns adecă in situatia mână, sau pe alte Qseme- de adăugat o ob3ervafie: 

l]':/J11i decât un calegoric de care se temea mai rău ca nea chestii, cari constltuesc Autoritatile noastre respective 
l;t(rY.-Mal CU !eamd dupăce de orice

l 
- a ejuns-o c€asul singurele doleanţe ale aces- fac nostrlfică,rHe fară să se mai 

tinistru fa rnand; i-a legat· in care să trebuiască să recu- It!l minoritâţl, tratată la fel intrebe cu ce fel de teze, de 
. , picoare ghiu/eaua ştiuld, noască propriiJor săi cetăteni că ca toţ' cetdtemi Româmel. doctorat sau de Iicentă, şi au 
tlTJernul nu se poate aven- s'a sfârşit cu agitarea revlzlonfs· Acem in schimb 'ilO; de obţinut aceşti petifionari diploma. 

terra ln aceste nedorite per- muJui. a ajuns O ceasul in care recendicat pe·a,'easta ches- Şi e foarte gravă abeastâ ob 
nt1ctdrl fără să-şi ingreu- se incep pentru ea chestiile in. tie dela Ungaria. Acem servatie, fIindcă avem cunoştinţă 
i tze situaţia. lerne, cu reforma agrară (pe acolo Deci de mii de ro· că se dau la universităţile din 
r4 .• care caută astăzi s'o evile prin mâni, cari ,.' al' o singura Ungaria teze TIV 'zioniste, ire· 
ţ~Oe altfel se pare ci va colonizări), cu refoema electo' şcoalti rumdneascli, rari dentiste. Cun02ştem cazul unui 
:ibUi să privim la iniţiativa rală şi cu celelaJle reforme ce· n'au "iciun fel de drep- ,student din Arad al Universităţii 
~ asta - venită nu dela rute de poporul tinut in lanturi. turi, cari ,,'au sub juris. ~ dm 3udapesta, fiu de slujbaş 
~_vern ci dela partidul ma- E pO~,ibn deci ca initiativa Ira· d~c~ia e~isc~}p~iei de Doro~ I municipal, care dă. ~cum o teza 
-iar - altfel decât la nişte tativelor partidului maghiar cu ,"c.o btserlca româneasca, j de doctorat despre lstoria ungu· 
~ple tratative ale unui par- guvernul să fi venit parlidului ( şi cari, dacă-s de lege or- rească a Aradului, şi se 'ntele· 

~ 
minoritar care,i arogă maghiar dela Budapesta. după-, todo.xă, trebue să asculte ge ce enormitati revizioniste va 

. ndate ce nu le are. cum de allflel se ştie că. partidul predici cenaurale 'nttU de debita in ea despre acest oraş 
,E prea cu putinţă să fie acesta nu- face nimic fără in. solgăbiraie şi-adeseori ros- de origine românească. in care 
~ un joc a.1 Budapestei, pri· demn budapestan Şi '? prea po· i tile îl, prezenţa jalldar. întâii ungllri apar abia, în sec. 

und nu numai raporturi dintre sibil astlel ca depe planul mi I milor, al 18-lea. M:lÎ cunoaştem cazul 

~t~it:!~â~,a~~j~~!o~~t~i~~~ "'#$ ·ltl,.' $ • 4 • ,... MIIleA.. ma" III" ,,, " $'" .-

jţiCfS esternii. 

rena.orul me ghiar GyArfas. I 
! 1 care venise În Senat cu 
. lenfja ca să se legifereze 
'lfutr'un statul chestiunea mino· 
l~ră din România, şi apoi de. 
_aM WiUer. cel care venIse 
il aceeaşi pretentie in Camero# 
lau tiicut indirect atenti asupra 
Jestui lucru, d. GyarfAs prin 
~mosu,i articol de Anul·Nou 
'Mical În toate gazelele ma
(aiare din Ardeal, in care falsi
:L.
Ulse conferinta dela Cluj a d·luf 
;",şedinte al Ligii Ăntirevizio
:,ate Stelian Popescu, iar d. 
liUer printr'un articol deaseme
,ta de Anul-Nou, publicat În 
. ~re.di K5zlony·. ' 
jln "Erdelyi Hirlap", articolul 
.lui Gyarfâs era Intitulat:' "Sun. 
/In chlotoare de legăturii Între 
)Porul român şi poporul ma. 
Mar". (Adecii dânşii sân' acea· 
I chiofoare, cei din partidul 
.lJghiftr li Şi spunea, cii ându· şi 
frază dintr'o clnle a sa de-a-

1Il! 11 8ni: cii ungurii din Ar-
, 

-
ROTATIVELE cu cari se tJplreşte cel mai mare şi mai românesc ziar 

din presa noastrA: "UNIVERSUL". 

altui arădan, acesta fiu de ro
mân renegat. care pregateşte 

pentru Academia agricolă din 
Budapesta o teză despre judelu1 
Aradului. se intelege deasemenea 
cât de favorabilă natiei strabuni
lor săi români, şi cât de con
formă cu adevărul istoric. 

Exemplele acestea două con
lirmă Cl!tla ce o ştiam mai de· 
mult. că universitătile maghiare 
dau studl!ntilor originari din 
Ardeal tezll "rivitoare la Ar
deal, şi se 'ntelege că le ~pre
tind să 'Il facă în chipul cel 
mai irl!dentist cu putinţă. 

De ce autorităţile noastre 
nu-şi extind atenţia la aceasti 
activitate a celor cari le cer 
nostrificări de diplome? Sau 
Ii,i indiferent ci nostrifică dip, 
lome obţinute prin mistificarea 
revizionistă a adevarului isto, 
ric referitor la acest pământ 

românesc? 

,,,' ..... 
Note 

Ziarul ~ .. Brasoi Lapok". ale că
rui instiga tii in contra împrumu· 
tului de inzestrare sunt cunos
cute ci1itoriJor noştri (ca şi cele. 
lalte ziare maghiare, va fi inca
sat totuşi grele zeci de mii de 
lei pentru .propagandă- făcută 

imprumutuJui!). ne destăinuie că 
minoritarii din Carăi n'au sem' 
nat decât 200 de mii de lei, şi 
se miră c'au semnat şi atâta. 

Şi când ne gândim că o po
pulatie flămândă ca aceia din 
regiunea H irmagiului. care a tre
buit ajutată astavară cu porumb 
ieftin, a semnat 700 de mii de 
lei! 

• 
Tot în legătură cu imprumu

tul. 

Ni s'a spus de către oameni 
ştiutori. că o editură ungurească 
depe granita noastră care tipă
reşte o Singură gazetă dar ii dă 
alt şi alt titlu după. oraşele in
vecinate unde o trimite, a inca
sat pentru reclama imprumutului 
o subventie intreită, ca şi cum 
ar avea trei gazete. 

Ce nu se poate la noi! 
Şi ne mai plângm că prospe

rează în Ardealul românesc pre
sa maghiară afâlatoare, şi 'n 
schimb cea românească e ca şi 
inexistenta! 

• 
Din Arad - precum ne in

formează un cititor - a plecat 
dupa război în Ungaria un frizer 
de dame pe care nevasta ungu
roaică izbutise să-I desromânize
ze şi apoi să-I facă să plece din 
România cea visata de parintii 
săi in Ungaria domnului Horthy. 

Bietul desromânizat şi· a des· 
chis la Budapesta un salon de 
frizerie. Dar cu ce greutaţi! A 
umblat o jumătate de an. zi de 
zi, pela autoritătile cari dau a
semenea brevete, dar de geaba. 
Refuz de fiecare dată. In cele din 
urmâ i·au spus apoi pentruce el • 
maghiarizatul dela Arad. nu poa
te deschide un salon de frize
rie in capitala ungureasca! pen
trucă-} chiamă SZelezsan (când* 
va il chemase SăIăgean. dar 
ortografia aceasta nu fusese pe 
gustul nevestei sale unguroaice). 
Şi i-au spus o net: iti maghiari
zezi numele, bine, - de nu. trea
ba dumitale ce te faci. Şi aşa 
bietul Szelezsan a ajuns să poar
te astazi nume maghiar. 
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Ce cutează să scrie În presa bu... Săpt~mâna 
d!=lpeste~n:i un publl·cl·st del~ CluJ· In fară: Mari pregătiri în unele tabere pOlitiI 

U U U U ~~n~io:::~::~: ~v"::sc~ă!~t~:·?;f.~:g!~~tiaS.u a;t~.~ 
din zi în zi proclamarea fuziunii partidelor lor. "Politica urii tU 

Dac'a îndrăznit să se dedea 

Publicistul clujean (până 'n anii neIe bune" amintitE', că Suvera
trecuti profesor la liceul ungu- nul a spus În cuvântarea de A 
re:>c din Arad) Spectator, după nul Nou că "metodele vechi nu 
JlUm~le'i şVăbesc Nicolae Kren- mai sunt potrivite ... sfintenia cu- la ase~en.ea cut~zantă, nu n~ 
ner, care· şi rezervă semnătura vân1ului dat trebue restabiLtii". va m~1 mira că n ~mal.ul .art~. 
pentru corespondenfele ce le tri- .Oare 1 s'au referit cuvintel;:! I c?lulUl se d~dă la ~lst:fl,Căr! pn: 
mita ziarului budapestan .Ma- (remarcati ce stil reverentios!- '1 vlto~re la LI~a Ant~ev,zlomtă ŞI 
gyarsag", de când a fost con- n. tr.) numai la români şi nu la Ziarul .Umversul " Domnul a.
damnat de justitia din Cluj la totodată şi la minoritari, cuvân. ce sta Kren~~r nu ~ a mulJ~mlt 
pierderea drepturilor politice, ati el t face oare aluzie numai cu ce-a falSificat dm conf, rlrta 
publicat in n-rele din 30 Dec. 1: rel~tii materiale existente fata dela Cluj a d·lui • St~lian, Pope
a. tr. şi din 9 Ianuarie crt. ale de străinătate (? - n. tr.), şi s~u s~nator~l Gya:fas, Cl adau
numitei gazete budapestane ire- nu e şi.o aluzie la tratatele ga ca .. Umvers~1 "a spus-.o 
denliste două corespondente ce politIce - şi mai presus de nu demu.lt. pe faţ~, _Că Român~~ 
se impune să ne retina atentia. toate la tratatul referitor la f~ce polftlca u~u, ŞI ~a~ ung 

Mania a făcut la 8 Ianuarie - ziua în care a I 
să1bătorit la Bădăcini cu prileju.l împlinirii anului 
62-1ea de vieaţă - declaratii viu comentate'n tQ. 
cercurile. Stărue svonul că se prpgăteşte un front 
mun al partizanilor dlor Iuliu Maniu, mareşal A 
reseu, şi Gheorghe Brătianu, privitor la CheStiU

t constituţionale. 
Ziarele şi partidele de opoziţie au avut la in I 

putul săpt6mânii o tresăltare de bucurie: Se des{J' il 

tează cenzura. Până una, alta însă, cenzura contint 

_ mlnoriUlti 1" rlmea ardeleana va plata cu su-
Despre lamand. şi I c. olte c"rll,de domnul a- ferintele ei orice nedorită miş
despre altele. I cuta co"dam"at ia Cluj In IJ care de politiCă externă a Un

Agitatia pricinuită de declaraţiile ministrului 
mand; continuă. Dela Paris, unde·şi lace plimbările 
plăcere, ministrul care a spus în parlament că n'av~; 
drept la românizarea oraşelor a trimis ziarului 
"Naţionalul Nou- o declaraţie prin care vrea s'o 
curce, dar n'a reuşit decât să revolte mai tare opi . 
publică. Se apropie de altfel ziua de 24 Ianua 
când vor avea loc în toată ţara demonstratiile ce il Se ocupă 'n intâia de speran

tele ce le·a dat ungurilor din 
România noua poiitică minori
tară a guvernului pe care a lă
sat-o să se intrevada declaratia 
scrintită făcută 'n parlament de mi
nistrul lamandi, iar intr'a doua 
de urmările declaratiilor dela 
Cluj ale d lui prim-ministru Tă
tărescu, cari dupa d. Krenner 
nu sunt de speriat pentru unguri. 

Retinem din articolul aparut 
]a 30 Dec. trei fapte ce-au ur
mat declaratiei ministrului la
mandi : D~legaţia datd d lui 
ministru Lapedatu ca să tro' 
IezI! cu partidul maghiar (s'ar 
părea că despre statuarea tra
tamenftllui minoritar, cerută 'n 
parlament de d·nii Gyarfas şi 
Wlllel'; corobora ţi informatia a· 
ceasta cu ceea ce arat~m in altă 
parte sub titlul: • Se 'Jlcep tra
tative cu partidul maghiar ?-) ; 
revocarea ordinului rell!ritor la 
concedierea funcţionarilor mi
noritari căzuţi la examenele de 
limba română; Tl!primirea in 
slujbă a unora dintrl! functio
narii d~ja concediati cari nu 
~tiu româneşte. 

Declaratiile dela 
Cluj ale d.hd TA
tărascu şi ceea 
ce li-. urmat 

In articolul apărut în fruntea 
n-rului din 9 Ianuarie al ziaru
lui .Magyarsâg· se spune c'aşa 
e soartea minorităţii maghiare 
din România: după o zi cu nă
dejdi. alta de Îngrijorare; după 

sperantele ce le dase ungurilor 
declarat:a incalifkabilă a mini
strului Iamandi, Îngrijorările pri
cinuite de declaratiile făcute de 
primul-ministru la Cui. Dar nici 
aceste declaratii îngrijorătoare 

nu vor crea ceva aeflnitiv: vin 
alte semne făgăduitoare. şi a. 
nume: lamandi e lot ministru 
fi dupăce l-au dezavuat; sluj· 
başii dela poştă, conCl!diaţi pen
trucă nu ştiu româneşte, sunt 
tot pe loc; ministrului fărd por
tofoliu dr. Valer Pop, care a 
mai dovedit şi 'n alte rânduri 
bunăvoinţă, i s' a dat în sl!amă 
chestia minoritară, şi acea-ta 
.. poate să ascundă puţintel 
binl!" • 

Indrăzneală 
pll4ls ultra 

nec 

Urmează un pasaj foarte în
drăzneţ, care nu ne mira Însă 

la acest condamnat recidivist. 
D. SO"'I·t~'tOf' ad~uQ~ J,l "C;P!TI' 

dOlla ',uta"ţtJ pe"t,.. '"sUga- gariei. atâta vreme cât nu se va 
tie '" co"tra 161';; ee-ISuport4, sfârşi cu instiga tia revizionistă. 
twea 84 '''.s'""elle c~ şi Re~ele Nimeni - continuă Spectator-
OI' pu teo f. de aceeaşI p4rere cu, • _ • 

făgăduit Liga Antirevizionistă. trE 

Săptămina externă s'a 'nceput cu un f~ilT 
de Jm portanţă istortcă: cu Intelegerea făcută' a instigatOrii ""gur;: e6 Rom4- n a sp~So~ mc~ aceasta cu·atat de 

"ia ... -ş; respecl4 obligaţiile fa. brutala smcerltate.-
ftJ de ",i"orlla1;, atullc; c4"d o sA MAI COMENTAM CUTE
,,,Jd şi o,hii ctJ Rom4"'a-; /Ja- ZANŢELE ACESTEA E DE 
rodis .. 1 mi"oritarilorl At~ta PRI SOS NE VOM MARGINI sA 
l"drtJ""ealtJ e preo mult chIar • 

Franta şi Italia la Roma. . 
Ca urmare a acestui acord~ prin care MUt.I 

linl a renunţat la teza sa revizlonistă şi a 'nvl I 

pe Ungaria să se lege cu vecinii ei că lşi respe OI 

reciproc Integritatea teritorială, a produs la &n(] 
dapesta o panica de nedescris, cu criză mtnJslla 
rlatA, cu demisH din conducerea armatei, .9j 
strâ~gerea rândurilor acoliţilor lui (Jombos 
cu-o 'nlăturare a bethleniştUof", cari cereau' 

şi din partea u"IIia CII dom- LE SEMNALAM CELOR IN 
n,,1 Spectator olias K,e"ner / DREPT. 

a 
_ n , .... a • • a
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Şi Ia Cluj! ... schimbare de front in direcţia Germaniei. o~ 
De altfel Ungaria s'a folosit de momen al 

psihologic, ca să prezinte Ligii Naţiunilor "mj 
zultatul" anchetei ce zice c'a făcut-o in ches 
complicităţi maghiare cu atentatorU. Incerca 
a.;::easta de a trece repede la· arhivă VJnOvă~' 
ce-o are 'n chestia MarsiHet,. nu~L reuş~şte. -; I 
timp ce Kanya şi Eckhardt se ducea la Gene 
cu "rezultatul', presa cehoslovacă (Ci ske SIOL 
ş. a.) arăta că ungurii şi-au Impuşcat poUţir 
cari dt:ţîneau secretele actelor teroriste pregaU . 
In Ungaria, şi-anume pentruc'au făcut desttlinuPm; 
inspectorului francez de poliţie Berthelot. I-a i' at 
puşcat fostul prefect de pohtie de până ieri ţ 
tCoyJ. Ca adaos: apariţia lui Etkhardt la Gene [ 
a facut o impl"fsle penibllă, fiindcă cu o zi ' a 
inte ţ1nuse la Viena o conferinţă tn care atăc arI 
V olent Mica Antantă şi toate ţările cari nu ad ia 

- Pacostea căsătoriilor mixte 
Confratele clujean nRomânia 1 Divorţaţi: ;rtodocşi 14; gr.~ 

Noua" a publicat in numărul de i cat. 13; rom,-cat. 18: reformaţi 
9 Ianuarie crt. o statistică a casă- 1 24; unit;;riC'ni 2; luterani 2. 
toriilor făcute la Cluj in anul. Remarcăm că in ce priveşte 
1934, la fel de alarmantă ca II situada casâtoriilor, foarte multe 
aceea publicată 'n numărul 00- din ele sunt mixte. Un număr 
stru trecut, a căsătoriilor cont- '. de 120 bărhaţi români au 1u:lt 
ractate anul trecut in Arad. li in C.1S;it.oric fete minoritare. Din 

Citam: totalul c.ls;itoriilor 60' sunt Cl1~ 

Căs "t 'ţ' rt:i . 1"') rat rom,Îneşti. iar restul sunt mixte, 
" a on 1: o Ol OCşl ,)~ pe;, 1 1 1Q .... 9 . 1 l' 1 

rechi: gr:-cat. 223;. ro.m.-.cat. 1,,4: ţilor rom;mi c,lsatoriţi cu :ninori-
, _ I n allu . .1., numaru )3r )a~ 

reformaţt 264; umtaneru 10; lu- tare a fost foarte redus htţ;i de 
terani 23; mozaici 157, I <lnul trecut". 

un • • • s,. • 11;. JaIUPi' ••• ,n" ..,' ... 
Mărunte şi felurite revizionismul. • 

iti Albania continuă revolu1fa• ri. 
In Saar s'a făcut plebiscitul, tntr~o atmosf OIl 

de maximă incordare. Rezultatul se va şti pâ~le 

Zilele trecute s'a pus cu mare I când s'a putut realiza la Cleve
alai o placă comemorativa pe ca~ I land - ceeace n'o credem - un 
sa din satul panonic MUl'ga din I front al tuturor ungurilor de

azi seara sau până mâine. fi. judeţul Tolna, unde s'a n<i5-' acolo. 
* -~ cut la 1886 prim-ministrul de ori~ 

gine nemţeasca al Ungariei Iuliu 
Gombos, 

(Vezi despre originea rom;î.nea, 
scă a satului natal al generalului 
Gomoos relaţia d~lui Nic, Ori
ganu in .Revue de Transylvah:c", 
În n-rui rc;:cnsat in foilctonul 
nostru din saptamăna trecută.) 

* '" '" Iredenta ungurească s'a folos;f 
de prilejul ce i l-au dat expuI
zăriJe de cetăteni maghiari din 
Iugoslavia, ca să adune într'o 
singură tabără, sub cuvânt că· i 
chiamă la o ispravă filantropică, 
pe ungurii din America. impartiti 
in hortişti şi în majoritate comu
nişti şi socialişti. Precum arată 

"Pesti Hirlap· din 28 XII. a. tr., 
s"a finut la Cleveland o adunare 
de protestare in contra Iugosla
viei, constituindu-se cu· acest pri
lej o "ligă pentru apărarea un
gurilor expulzati din Iugoslavia", 
care a trimis la propunerea di
rectorului .Iredentei maghiare 
americane" o telegramă preşe

dintelui RooseveIt şi alta faimo-I 
5ului revizionist Borah. "Pesti 
H;rl:4p" rptpv;1 că e 'ntâia oaril 

re~r~~~ode~~ul J: b5~~~Ula Uf~~~t U a_ ' I'N ti F'" O 'R
Y 

- .;;,uAanT,u 1 'u'" N· le 't~: 
de Craciun unei g~zete parisiene lU f 
nişle declaratii cari au produs la Românii depe graniţa satma- 1 luptat;rU]Ui dela Mo/tin, şi tned~ 
Budaoesta stupE'facţie: şi la le-
gitimişîi, fiindca a vorbir despre reond au sd'batord zllele trecute I dul ne sboard dintolo de . şi 
necesitatea unei mai umanitare jub.leul de 50 de ani de preo- I nitd, la fraţii din şerbia episc', il 
distribuiri a moşiilor şi a capita- Ile al vrednicu/ui Intre vrednici' maghiare a Hatdud!',ogului,~erl 
lului, ca şi la ceilalti, fiindcă. s'a canonic Gheorghe Murdşan, eroul nu au astăzi o singura bisiele declarat ad(?pt al fascismului, al , ~ 21 ' 
corporatismului. Cunoscutul frun- care s a opus cu Jorla acum romântascd, o singuIă Ş4nita 
taş opozitionist Rassay a facut de ani, dimpreund cu credin~ romântascd, un singur preo4Jng, 
acestor declaratii un comentar ciaşli Sd~, anexdrii bisericil neam românesc. A vl!nit la l pr 
foarte drastic prin ziarul sau .Esti sale la epIscopia ungureascd de aceastd aducere aminte dela,La 1 

Kurir
c

• A spus ca Ungaria a mai Haidudorog. şi a lost condamn,at tin. ca sd ne aminllască ~rm, 
avut regi ambIţioşi, cari au voit t td ă dti l' i. 
s'abata naţiunea depe drumu-i pen ru aceos , ZVI re a n· 16 ani ani de zile nu s'a !il t 
normal, dar n'au gasit aprobare chisoare, dlloo/altd CII 14 dintre . poate o singura da tel nu !d

a 

decât la lingăi, În schimb au avut credincioşii săi. I • ~ at< 
d 't' . t' , , IH J t fă vorbit la noi poat, o Sl~ 19(J e n ampma lmpotriVirea pa- ne asoc em cu oa fecuno:;- d td d A '1 d L 
poruh.ii. • tinta la omug/tle ce s'au aaus a espre romant c Iora ~est 

... , un n "'Y' .... 7 copia Dorogulul le IUfd um~ 
- .'), ,ti • " an.... A legea. r~ 

Rugăm pe abonatii cari nu ni· au achitat abonamen- * ·ţă, 
tui pe lunile din anul trecut, să ni~ 1 plătească neîntârziat, Comitetul Ligii Antirevizio t 4 

deoarece în caz contrar nu le mai trimitem decât nu- din Deva a ti!:ut la primărp st, 
d 

' , 
mărul e laţă şi numărul viitor, şi vom avea grijă ca şedinţă in care s'a ocupat!un 
odată cu sistarea trimiterii ziarului" să le incadrdm nu- pregătirile serbării ce-o va ~n, 1 
mele În lista neagră ce·o vom publica mereu până ganiza în ziua de 2S FebrJineşt 
când nu ni se va achita ce ni se cuvine. , 6nd se va comemora execuf nirn 

Restanţierii cari doresc să aibă gazeta şi pe mai de- I lui Horea şi Crişan. Se v+czu 
parte, sunt rugaţi să ne trimită şi abonamentul pe anul cu;acel prilej un festival la teJrizaJ 
1935, pe anul întreg saU pe·o jumătate de ân. I cu conferinţe ţinute de d-niik. 

Pe credit nu putem trimite ziarul nimănui. . Tătar şi dr. V. Şuia&a. JCitat 
parh •• 

l 
Tiparul Tipografiei Diecez8n~ Arad. 
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