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:sOi S'au împlinit 16 ani de când 

~rdealul şi,a scuturat la Alba, 

ni"lia ;~gI41. robiei de _ veacuri, b~t~~ I 
)o.:,ulu-ş, umrea pe vecIe cu roma nu 

li~Hriturile ~U~H~estHne 'o Homoniu 
"Na1iunea ... 
civilizatoare" 

Toată presa 'n care au acces 
răloielile ungureşfJ, toate confe
rintele şi congreseJe internaUo
nale răsună de aflrma!iuni:e pa
tetice ale maghiarilor, că popo
rul maghiar a nul in lungul şir 

de una mIe de fini un rol civi
lizator in bazinul carpatin. 

In coloanele presei noastre 
şln toate unghiurile. Sfânta zi, şi i 
'tii jncbinam cu inimile pline de i revine mereu o veche şi ză~ 

:i~tunoştinfa pentru. toata jertfa ce, darnică glângere: că inundă Ar ... 
I dealul publicaţiile budapestane se"" adus-o pe altarul ti milioanele 

d l 
instigatoare, că autorităţile nu 

~p~ înaintaşi in negre e veacuri, j ne 
iau nicio măsura. că nişte foşti 

es.j:hinâm cu pocăinţă pentrucă n'am 
8~t folosi aceşti 16 ani aşa pre, comisari ai poporului din tim ... 

IU.jm ni--o impunea datoria de re,", pul domniei lui Bela Kun sunt 
raJ1tinţă fata de înaintaşi şi dato, lăsaţi să,şi facă din negoţul a ... 

cesta palate de milioane la 
(tJ.J de purtare de grija faţă de vi, 
î~mea româneasca, j ne inchinăm Cluj, la Orade şi la Budapesta, 
o;~lat.i de tina cotidianelor noastre şi să,şi creieze prin serviciile 

~ 
ce le fac iredentei un titlu la 

fa pări microscopice, şi ne legăm 
curăţenia sufletească de acuma indulgenţa stăpânirii hortiste 

~u ani, că 'l'om fi buni păstratori care~i pusese odinioara pe in, 
L dex. ""{ sfintei comori ce-am primit~, ca 

~~ ~tj,o transmite cel puţin' aşa de De geaba toate,aceste plângerit 
'st/Drt ~i inmiit mai puternică decât Nu se poate o 'ndreptare 
e.'m. este fiilor noştri şi fiilor fiilor atunci când nu se spune întreg 
flflflri. __ wri ~f'"ntrer:t . . ~ tristul adevăr~ atunci .:inel în.., 

I . , 
.cuvine,se să ne apropiem cu o te o ţară în care s'au putut da 

".tfel de curăţenie sufletească de al, la iveală 'n legătură cu afacerea 
'0,,,,1 jertfei de sine al atâtor mi, Skoda secrete militare, singură 
?02ne şi milioane de români cari această primejdie a publicaţii; 

1 murit cu gândul la România, lor budapestane nu poate fi 
;//J~:re a noastra, a epigonilor bene, dată pe faţa decât parţial. ~i '0. ri, pentruca wemuri/e,s grele, şi se spune mereu că propaganda 
Oi' rucă duşmanul de veacuri nu e incendiară ce se face prin tipa... 
ris t la pământ decât ca să pân, riturile acestea pune în pri~ 
'do - din umbra. Prăznuim aniver- mejdie ţara. Că. foştii comisari 

desrobirii Într'o atmosferă ca ai poporului oploşiţi în Româ ... 
tă pân'aci de Încarcată, in nia îşi fac din negoţul acesta pa; 

sfera pustei Janka, în atmos- late şi titluri la recunoştinţa Unt 
celor mai drăceşti uneltiri in gariei hortiste. Nimic insa despre 

si a pa ii şi a graniţelor sfinţite cei ce mijlocesc Sau admit ne~ 
ltângcle dorobanţului nostru şi de goţul acesta. Nimic despre şa~ 
r băs,goimii acestei afaceri, cari 
latul de pace_ Nu mai e timp să 

• (iiondănim intre noi, sa ne 'nduj, se schimbă după cum se schimbă 
guvernele. In ţara unde fiecare 

•
_,nim, sa.' lIe precupdţim serviciile . 1 

a putut vantura în egătură cu 

~
te de Interesul naţional, sa ne chestia Skoda şi cu alte chestii 
'm întâi la cele materiale, la cele secretele armatei, despre unei, 
~te, la cele cu cari djavolul sId- tele acestea ~le foştilor corni; 

"3te constiinţele şi ţarile. Avem da, ..sari ai poporului, despre vino.
dp, mici şi li-lari, şi mai cu seama vaţii aceştia principali ai inun, 
pf' să fim fiec~re la locul său de daţiei de prodUSe ale tiparniţe~ 
raFTe,. curăţiţi sufleteşte, illfrăţiţi, lor budapestane, nu se poate 
d~aţ, de grijile şi de păcatele cu vorbi. Sunt mai tabu decât 
'chinue pe om politica, banul, ministerul apărării naţionale r 

U'i alte şi-alte alea, A l'em datoria Ciudat şi jalnic 1 

n~ţintim hine ochii peste piscurile .. 
II 1 In timp ce importul de tipări-

fU. ui, Ui.tând, de toate maruntele furi dela Budapesta e 'n ase-
~n can slabesc popoarele şi menea chip îngăduit şi organizat 

!Ilie. Ne,am ingăduit pâna astazi la noi, Ungaria ne acuză la fiece 

~Ult luxul de~a ne pierde iti prilej că exlerminăm .cartea
uri, de,a ne slăbi singuri, de,a budapesfană. că oprim legăturile 

ar numai după oale cu carne culturale Între minoritatea ma
rtne gândi la ţară numai cand ghiară şi lara.ungurească. Pr06stă 
'le vorba sâ~ţi baţi la inttuniri ar fi dacă n'ar proceda aşa. 
e~ şi pieptul, ne;am ingăduit când vede cu cine are de·a face [ 
rP, astazi prea mult toate acestea, Protestele acestea ungureşti se 

l ta rostesc de obicei din Jocurile 
° nu ne dam seama în mo~ 
.J.'l cele mal inalte. din Jocuri ,.cul· 
y'"" greu de-acuma ca trebue sa 
Ilo.... 1 furale-. pentruca să se pară că 
o;m a toate cele cruce, şi sei ne b 
i se Vor eşte in numele celei mal 
~rn de .,. • d 'f 

1: j' a:, .. namte ga,n ~:tlC purisime culturi, De obicei pro-
111 rnmtele ţam, neamulu" fnlor .. testează d. Albert. Berzeviczy 
I n t' i ' [n. preşedlnfele A""demlei Maghiare, 

depe podiul 6cesfei inalte insti. 
tutii sau dela trilJuna câle unui 
congres cultural ~sau interparla
mentar. DeIe fril>una aceloraşi 

COllgrese fnterp~lamentare mai 
protestează un domn fost mi
nistru care face parte dintre capi) 
mişcării iredentiste. O. Lukacs. 
Astă toamnă, apoi, .. opreliştea
aceasta a fosl adusă chiar şi_ la 
Liga Nath.nilor. , 

Se ştie cum CI fost scoasă 
chestiunea depe ordinea de zi a 
Socielălii Natiunilor in urma ră
spunsului delega~lor Micii Inte
legeri. cari au ar~tat cu mult lux 
de amănunte de ce libertate 
excesivă se bucurii tipăriturile bu
dapestane peste gran tele statelor 
!MICeesoara,· ti tir (..'\'t cil'p' 8eon·: 
dalos se abuzeazA de acestlibe· 
ralism la Budapesta. Reclemafie 
Ungariei 8 c8zuf. dreptatea Ro
mâniei a triumfat din nou, şi lu
c,rurile au rămas bam.: Ardealul 
e inundat ca şi in trecut de tipă
rituri budapestane incendiare, şi 
foştii comisari ai poporului îşi mai 
fac câte un palat în România şi 
'n capitala maghiară. 

• 
Vorbim din nou despre a

ce-te luţruri. pentrucă 'n semi
oFiciosul guvernului maghiar 
.Budapesti Hirlap· s'a publi
cat la 25 Nov. eri. un articol 
de foarte interesante revelalii 
cu privire la Faimoasa interzi
cere a conlactu/ui cultural al 
minorităIii maghiare din Ro
mânia cu BUdapesta. 

Fireşte, arătările semioficiosului 
se ·ncep cu reeditarea veşnicei 

plângeri că exportul de carii ma
ghiare -n România e oprit În 
chipul cel mbi enticullural. 

Urmeam apoi tUJvada sta
tisUcd S'o reprodlU'em, tiind
c4-t deosebit de edificatoare. 

JtDebuşeu/ prinei'· al al pro-
duse/or industriei grafice ma
ghrare este teritoriul deslipit, 
adecă tocmai acolo. unde cartea 
are să se lupte cu fortele ine
gale ale miopiei politice şi ale 
urii . .In ult'imil tret ani s'a 
dus acolo 80 - 91% din to
talitl aceslu' export, ceeace 
ar fi o proportie foarte mare 
şi favorabilă, dacă felul pro
duselor tiparului nostru nu ar 
oscila între cadre calitative şi 
cantitative fourte modest,. ·ln 
anul 1931 intreg exportul a lost 
de 11.717 chintale. iar pr~tullui 
abia a trecut de 4 milioane de 
pengo. In anul ce-a urmat s'a 
redus la 10.183 chintale şi 3.7 
milioane pengă. Din acea3ta, 

-
ezpwtul in statele Micii In 
ţelegm a lost de 9.fl65 chin
tallt fi 3.1l milioane pengo.1I 

Calitatea aceslor produse a
fost in anul 1931 de 345 pengo 
la un chintal. iar in anul 1932 de 
375 pengo. (Nostim criteriu de 
judecare a colitătii unei tipă
rituri, Fără doar şi poate /) 

Ni se arată apoi că în anul 
1933 .'a produs o "gravă schim~ 
bare-. "Cantitatea exporlulu; a 
corespuns infru toate celei din 
anH precedenfi, dar calitatea pro
duselor 8 fost numai de 253 
pengo la un chintal, adecă a 
scăzut În doi ani cu 35%. Pri
cina este că intreprinderile s'au 
acomodat puterii materiale a pu
hJfc'JluJ cumrărător şi s'a OCU. 

pat mai cu seamă cu edifări de 
produse poporale". 

Semioficiosul greşeşte inten~ 
ţionat. Ne lasă să credem că 

aşa,zisele tipărituri populare 
ar fi de fapt populare, cu alte 
cuvinte de calitate inferioară, 
pe câtă vreme se ştie îndeobşte, 
că orice tipăritură budapestana 
se pune 'ntâi pe piaţă cu preţ 
de speculă, şi dupăce s'a epuL 
zat întâiul transport, teanspor~ 
turile următoare se vând succe, 
siv cu preţuri tot mai .. popu
Iare", până se reduc la 40,30%. 
Aşa bunăoară cartea "Mi lesz 
holnap" a lui H. G. Wells, in 
care se descrie un război de 
mâine al Ungariei din care Un~ 
garia va ieşi biruitoare (se admit 
în librăriile dela noi şi ase, 
menea monstruozităţi!) s'a vân, 
dut la câteva luni după apari
ţia în România cu 60 la sută 
reducere. "Istoria Ungariei" a 
lui Eckhardt, în care românii 
apar în Ardeal în ajunul revo
luţiei lui Horea, ca refugiaţi din 
Principate şi ca bandiţi,- a a, 
vut deasemenea mai multe se~ 
rii de .. preţuri populare". 
Să continuăm însă: 
• Budapesfi Hirlap· spune mai 

departe. că in anul trecut calita
tea tipărHuriJor exportate În sfa-

Dar tol diplomatii IOf, poUH
cienif, scriitorii. publicişfii şi oa. 
menii de ştiintă (1) deJa Buda.: 
pesfa se străduesc S8 con'ffngii 
opinia publică mondIală despre 
inferioritat~a culturală şi poli. 
tică 8 . "l'alahJlor·, a .raczUor·.· 
a' slovacilor. rusnecilor ,1 8 ŞY8~ . 
biJot. - tot atâtea popoare ne.\ 
demne. intuUe, Incapabile să se 
gul'emeze şi să se administreze 
singure. :fără obllldujrea tutelt.lri 
a natiunii civilizatoare: 8 ma. 
ghiarilor. 

Cum să ne explicăm această 
conlradictle? Dacă românul, Ump 
de un mileniu, a ramas .biidos· 
olâh-, sar bul: .vad râcz", şvo
bul: .buta şvâb-, şi sIol'acul:' 
.a tot nem ember·, dacă aceste' 
popoare nici după efâla amar de 
secole nU s'au putut ridica la un ~ 
nivel european. deşi consângenlf 
lor făuriser5. intre tfmp o fară' 

independenlă in România micii , 
În Sârbia antebelica, şi un Reich 
pulemic cu O cuIfură superioara •. 
- unde şi cum s'a manifestat 
rolul "civilizator" al poporului 
maghiar? Acel rol. in numele că. 
ruia l€gitimiştii şi revizioniştii Îşi 
revendica şj pe mai departe con
ducerea nelimitată şi' neinfrânată 
asupra acestor popopoare. 

Nu cuml'a ne cheamă Îndărăt 
Budapestfl. ca să ne introducă, 
în tainele .ci9iJizate" ale Falşili
cării de bancnote? Ori. poatecă 
spre o ne pregăti la Jankapuszta 
pentru asasinarea regilor din sta
tele adyerse Ungariei civiliza
'oare 1 

Ar fi două Întrebări interesante, 
care şi.ar avea loc în Parlamen
fui eng1ez, unde câtiv8 capilalîşti . 
cointeresati se topesc de grija 
menirii "istorice şi civilizatorice
a Ungariei, şI azi încă feudală. 
reacfionară şI Jaiifundiară. 

Parcă nu s'ar fi schimbai· nf .. 
mica in lume dela Verboczy In 
urmU Igl'lofus.-

tele Micfl Intelegeri a fost de • LUA.· .. toc' JUA:an 
248 de pengo Ia chintal, in timp Ungaria ua da JugosJaulel 
ce a c€lor exportate 'n alte fări saffsfacfle 
a fost de 288 de pengo. (De Corupo"de,,'ul ,di" B-pesla 
notat: ediforiibudapestani sporesc al siarului "Neue F,e'. Pres
pretul după disfanjă, pentruca apoi se- 1I'!""ţ4 In legalu,.6 eu, 
să vină statistica maghiară şi să "0111 ~"goslll~4, c6 gufte1",,1 

d ' . '" . I maghIar ,ec""oa.ştgcd s'ar fi 
ju e:e calltetea bpanfurJlor după putut i"ttlmpla s6 le fi pro-
cantItate f) duş ""el. ah"s,,"; 80" poc •• ' 
, • Ungurimea dIn tinuturile dtJ"; ilegalII din 11""",116 di-) 
ocupate (sid - nr. lr.) - spune I ,ec/ie, ,i i. CIIII,,J tlcetlla U,,·. 
apoi semioficiosul guvernului _ ga,ill N ,"ocedil- cO#JIH'''' . c. 
. d" d,ept,,/ i"kNlal;otIDl şi onoare. 

cIteşte, upo datele ce le avem, ,,",,' l.ll ,A' d ~ 
ti, OIUJ.... sr,e il- fi: J "go-

(Cnlluurea în pag. 2-a) slaftiei satisfocliG efffJ,,,iliJ. 
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li~ariturile ~U~H~~stan~ 'n R~mânia 
(Continuare din pag Il 

produse grafice de aHă şi altă 
calitate. Pretul tipărifurilor expor· 
tate 'n România a fost de 265 
de penga (Ia chintar, - n. Ir.); 
81 celor exportate in Iugoslavia 
de 250 de penga În medie. iar 
el celor din Cehoslovacia, in 
confra căreia sunt permanente 
plângerile că supune operele de 
artă şi de ştiintă unei cenzuri 
nemolivale. s'a redus la abia 210 
penga. Regresul acesta al cali
• ăfil - dalorit in parte şi aco
modării editorilor - n'a ince· 
tat nici in primele 10 luni ale 
anului de fată. Acuma valoarea 
(calitativă, n. Ir.) este In medie 
numai de 225 pengo la chintal, 
cu foaie că prelul şi calitatea 
allor tipărituri trimise in străină

tate (vreo adeeă să zicti: trimise 
altundeva in străinătate. - n. tr.) 
a sporit, ridlcându.se la aproape 
300 de pengo la chintat". 

.Clfrele adeveresc deci că 

primit aproape tol atâtea tipări

turi maghiare ca in anul 1931. 
Aceasta o dovedeşte şi consta
tarea tăcută nu de mult prin 
"Budapesti Hirlap" de sindicalul 
grafjc maghiar că lugoslavi8, pâ
nă la opreliştea nemotlvată şi jig
nitoare hotărîtă zilele trecute (ne
motivată şi jignitoare. după aten· 
tatul dela Marsilia! - n. tr.) a fost 
dintre tările MicII Intelegeri aceea 
care a tratet, in proportie cu altele. 
În chipul cel mai liberal stavila . 
rul care ar vrea so indrume În 

alta directie râurile culturii ma
ghiare cari se 'ndreaptă spre ur.
gurimea. deslipită". 

.Budapesti Hirlap· incheie 
cu cuvintele: 

.Faptele şi cifrele spun ade· 
seoTi mai multe despre soartea 
maghiarimii decât protestăTile 
cele mai puternice şi mai stri
gătoare". 

Cu adetuJral! 

cartea maghiară eite oprimată, Atu"cf cd"d U"garia ". ,i stabilind aceasta cu mintea pdreşte la Liga Naţiunilo, ctJ 
trează şi fără exegeratii amără. opri", c. desiJfJ4rş;re import.1 
clune, trebuie să arătăm dease- I de tiPllrit"rl hud"pestalle, fap
menea de dregul 8devărului, de I tele şi cifrele pre.i"late loc
dregul adevărului paşnic al drtil ",ai de semiofkios.1 g"fJer"u
maghiare, el 60 la sutl din lui maghio., dOfJedesc ctJ 'II 
exportul nostru de clrti a .",,1 trecut s'a" adu. şi s'au 
a fost eumpbat tn aceşti c"",pllr"t ,,, Rom4"ia cd,/i şi 
trei ani de ungurii ce locu- p"bUcalii lJ"d"pestane de oS 
esc In actuala RomAnie, in ",i/'oalle de lei, fa,. calltitatÎ" 
timp ce Cehoslovacia, care la lIe peste 1$559 chi"tale. 
1931 primise mai bine de o Ire- Ce ope,.a ." fllcut ,,,tre 
Ime din exportul I'ostru, acuma ""g,,ril şi magltiarlsalil de/a 
l-a redus la un slert. Trebue să "0; IJceste tiPiJrittw;, .'0 judece 
mal adăugăm. cii capacitatea de o,lci". d"ptJ cele 40.tJ ţZeM
primire a debuşeului lugosla, II Ple ce le-a", dlJt: d"ptJ rQma
fost totdeauna. cu mull mai mice, ",,1 1,,; Wells ş~ duptJ "Istoria ,1 că, in general, cantitatea ,Iri- U"ga,.iei. IA alu. FrtHIcisc Eck
mlsă acolo a oscilat in jurul unei 1I(1rdl, f' ma. ales duptJ cele 
clnciml din totalul exportului, to- ce "au IHdlat şi '" colo(llUle 
fuşi s'a do,eeUt a II o plată care IIDast"e Ş' 'II coloa"de altlW 
se desvoltă. fiindcă cu lot regre· gasete ,0",4"eş';, ctJ.e scriu 
.ul ultlmUor doi anf, în primele 1" "iarele 6udapest,,"e admise 
zece luni ale anului de fată a pe teritoriul ,0",4"esc. 

", n ,,,, t' •• n •• as' ,nn, • 

"minciunile'~ postului de radio 
dela Bratislaua 

In parlamentul maghiar s'a proo 
estat la 1$ No.,. ert. in contra 
"minciunilor" ce le·ar lansa despre 
Ungaria postul cehoslovac de 
radio· emisiune dela Bratislal'8. A 
1'orbit un deputat cu foarte orpa. 
dian nume, Tobler lanoş, numind 
postul din Bratisla,a "cloaca e. 
feruluj-,penfrucă (cităm după des· 

baterile parlamentare dia .Pestl 
HJrJap· dela 16 No1'.) .81 ră.
pândU In largul lumU ştirea că 
in Ungaria au poti şti niciodată 
adevarul dela UIt ungur. Proprie
larU de pământ (nu.. mal chlaml 
latifundiari I - N. tr.) oprimă aşa 
de mull pe muncltorU agricoli. 
IncAl pf ~r de foame cu ghiotura. 
Dacă 1'In ia Ungaria slrăinf, IJ se 
orati abia cAte ce,a din 'ară, În 

schimb ii due la gr8ft!tă, ti .. colo 
n se spune că dincolo de ho'ar 
sunt unguri, deşi oricine ştie că 

nu exlslă dincolo de granită tlnul 
cUrat ungurese. Presa maghiară 

e 'pusă cu deoslla fA slujba re· 
'fÎzulrU c • 

Dupice a 'l'eprodos aceste 
• mlnciunlC ale 'PostuluJde radio 
cehoslo1'8c,foarte orpadl8.AUI de. 
puiat T obier a strigat; . 

"Treboe .1 proteetlm ee fOali 
lirfa '" contra unor astfel de de-

clarafif calomnioase. Trebue si 
protestăm in contra faptului 
ca cineva din străinătate să 
constate că la. noi liiro.nil pier de 
foame cu duiumul IA • 

Cu adevăr al. Le revine celor 
din Ungaria să facă asemenea 
constatări despre raiul din tara 
hortistii. ŞI, precum se vede din 
reproducerile ce le publicăm in 
Ilecare număr al .Oazetei AnH
revlzioniste-. le şi tac de-o neme 
incoace la Budapesta. şi 'n presă 
şi 'n parlament de·ti vine să te 
cruce şti de ceea ce auzi sau 
cUeşti. 

Aşa că postul de radio din 
Bralislava rămâne de minciunii, 
ba incă şi mai rău: O "cIoacă a 
eterului lA

, cum I .. a numit foarte 
clvilizatul deputat arpadian dela 
Budapesta, .. " ... " . , .' btWl$ • 

Mania ungurizării 
Din .Pesti Hirlap" dela 27 

No'V. crt.: 
La 80 de şcoli secundare din 

Budapesta s'a introdus din iniţia
tiva ministerului şi,. consiliului 
comunal O uniformă ungurizati, 
care va fi aratata de .. Acţiunea 
pentru maghiarizarea imbrac.i~ 
mintei" in cadrele unei reviste 
de porturi maghiare ce se va 
nfătişa pe scena Teatrului, O~ 
raşenecc . 

Gazeta AntfrevJzfonfstă Dumfnecă 2 Dec. 

Nu poate fi adevărat Din tainele atentatului 
Ziarul "Magy.usag- di~ d 1 M -le 

23 Nov. reproduce dupa e a arSI 10 
"Brass6i Lapok" o parte din II 

interviewul ce l-ar fi dat in- . . f l~ 
Se desluşeşte cu incelul mis- a preparat maştna In erna a ~ 

stigatoarei gazete braşovene terul dela Marsilia, şi lumea ui- seama comunistului Ooldstein, d 
d. Sever Bocu. t t Id ' 

mită va enea ocazia să admire care a fosl manevrat aten fi U ~ 
Cităm: pllcifismul revizionismului maghia. Senat) ... In consecintă, ce gar6n~'p 

.Ştiu - ar fi spus d. ro-italoaustriac. deoarece e tot mai au statele din Mica Injelege~t 
Sever Bocu - că azi apasă mai vădit că Iugoslavia nu &e dacă meialurgia grea din ace~J! 
asupra minorităţilor o stăpa.- lasă intimidată de Interventia mai state nu-şi alE'ge oameni de ~t 
nire grea (sulyos uralom. - mult decât suspectă a celor mari, credere. ci işi deschide larg PlSe 
ceea ce nu inseamnă cârmu- ci pretinde desbatere publică În file pentru un spionaj atât de~n 
ire, ci aşa cum am tradus: plenul Ligii Najiunilor. ne ticluit. cum rezultă şi din itI) 
stăpânire! - n. tr.) Ştiu că-s In fata acestei situatiunl grave maSC8rea atentatului dela 11~, 
multe nedreptăţile. Dease- ni se par ridicole sfaturile bine- silia 1 e 
menea ştiu bine (tisztaban voiloare(1) ale presei franceze O retea de atentatorl şi ( 
vagyok hogy) că situaţia şi engleze, cari fac apel la cal- spioni se prelinge peste tot l 
minorităţilor e mai gravă mul iugoslavilor. pentru 8 nu prinsul Europei centrale. Cel ~I 
decât a cetăţenilor majoritari, periclita pacea. Cum adecă 1 lu- drept sunt preveniti să la \, 
adecă a românilor. Dar si goslavii periclitează pacea, şi nu surile necesare la timp, curm~r 
noi români suntem oprimaţi, asasinii din umbră1 Va să zică: odală pentru totdeauna ace~ I 
se tntinde şi asupra noastră de dragul păcii şi liniştitei digeslii criminală superficialitate a 0Ft ~ 
O atmosferă grea. Populaţiei a celor mari, cei mici n'au decât nelor noastre de control. (OI" 
minoritare a ţării să-i fie să se supună chiar şi la un ha- chiar in cazul daclilografei b 
spre consolare că şi noi rachiri nedemn 1 Cam ciudată Selezky trebuie sti ne punem ~ 
românii trăim sub opresiune. fi mentalitate 1 Şi nu ne miră deloc cetateni imbecili, intrebarea:. 

DeclaratHlor acestora -cari atitudinea demnă a Iugoslaviei, poate imagina ca personalul u~i 
nu ne putem imagina c'au care declară categoric că, in caz lntreprind~rl metalurgice, c~ • 
fost făcute şi aşteptăm să dadi nu f se va da satisfactie lucrează 10 Iară cu armame~a 
să fie desminţtte - li se deplino. va ieşi din Liga Naii- oştire', să nu fie controlat ~ 
face tn ziarul budapetan unilor, deoarece nu Intelege să la ultimul nastur 1 Se poate ~~= 
următorul comentar: fie maltratată sub oblăduirea semenea omisiune Imagina ma 

"Românii din Ardeal şi-au .binevoitoare- a celor mari. Spe- Iară serioasă1 Cum adecă l' 
căutat singuri soartea de rom. insă, că pânti la urmă cel ganele de control nu evuse~A 
care se plâng, dar mlnori- în drept îşi vor da seama de grijă să afle macar atâta, car, ~ 
tatea maghiară el au Impins-o principiul fundamental al unei co- gajala Iad Selezky este lica cn 
spre această soarte.. laborări colective: drepturi egale comunist sf:ldee1 Nu şj-au 1/1, 

........... , ... " ...... 1$11, .. -" ....... , ...... , ,.. ..... jIfINllllAe .. 'C pentru toti membrU LfgH Natiuni- de datorie să flecăr ai ttentel dm /, 

Cărti, ,reviste 
Am primit la redactie: 

~ Hotarul, 8Ift. '~,n, no. 1, rel'lstă 
literarii şi culturolă a Ateneulul 
popular din Arad, cu un bogat 
şi selecl material literar, critic şi 
Istoric. De remarcat in special: 
Ed. 1. o ăvănescu : Documente 
Inedite despre revolutia lui Horea., 
ti Scrisori inedite de ale lui M. 
VeJici, Mangra. V. Ooldiş şi N. 
Oncu. Prefios materialul etno
grafic din Nădlac publicat de 
d. P. Tiucra-Pribeagu. 

"FAntftna Darurilor". re
vistă de culturi ·creştlnă, An. VI, 
no. 8, director pr. Toma Chiri. 
cuii. Redactia şi 8d·tla Bueu
re şti VI. str. Cătuneanu 39. 

lor, pe baza securităţii reciproce. terul armatei Ş m n s eru e 
Căci nu e admislbll ca securlta- teme 1 Sau chiar centrala 
lea membrilor dm Liga Natiunilor. PUsen 1) ol~ 

Iti Din aceste considerente, . l 
precum şi siguranla persona tatul dela MarsJlia _ pe I J' 
a coadueătorilor -politici şi dJplo- imensul r8u-pra-dus"::::-· Bre ~J~j 
matiel al acestor state. sti fie a- lature bună: va deschide in "ni 
menlntată de alte state, tol mem- ochii celor in drept, ca să ~in: 
bre ele LJgH Natiunilor. Altfel nu trundă in dedesubturile multon i 

I b . nomene ciudate, cari se d~ Ş 
mal are rost co a orare a ŞI CO, şoarti in fata văzulul nostru ,12 
munitafea de actiunI. ca cineva să se sesizeze dfP 

Ori. din materialul documen. ceste simptome. mai mult d a. 
tar de pânti acum se desprinde suspecte. pl 
irefudabil complicitatea legitimiş· _u$ l~~_ loni1ţi 
tilor maghiari, a legitimiştilor _ •• ,. V4 VU * '~t 

austrieci şi a fo,tilor ofiţeri sa- ~ I ti n em şi JOI 
din armata austTo-ungară, cari 
au forma' incă în anul 1922-1923 pe ăsta mint,pa 
o organizatie c1andestină la Bu- fI 

dapesta. cu scopul merturisit de Un angajat al teatrului ma d 
a propaga in statele succesoare dela Cluj, Francisc Barany 
restauraţia Habsburgilor, pre- • ajuns acuma in Ungaria - tl( 
cum nl·o destiiinueşle Oskar' spune că dat afara din ţari "' .Arhivele BasarabIei-, An. 1 d /'. 
Jaszi, cel mai de seamă soc\o~ prilejul raziei genera e e a~u_ VI. nOe depe Ianuarie Octomvrie 
log maghiar. in lucrarea sa : 11 zile - şi ca tot recunosCLicl 1934. Publice foarte pretioase do- .Magyariens Schuld, Ungarens d r 

cumen'e din trecutul românesc " rui d~ ne~m arpa ian. ~e pti( 
Siihne·. Astfel se explică rolul proaşca pnn "Magyarsag~c~ 

al Basarabiei, date la iveală de ciudat al acestor ofiteri llustro- 27 Nov, cu cele mai urite ')tS 
d.nO T. O. Bulat şi C. N. To- ungari În Cehoslovacia. Elvetia. debitând că teatrul ungure~le 
meseu, redactorii eminentei publi- America _ până la spionajul lui persecutat mereu în Români* e, 
calU, şi de colaboratorii = 1 O_ Selezky, care s'a ştiut vârî in directorii şi regisorii de telllt 
Pelivan, Die Chirila, C. Oeor- cele mai ascunse taine ale mi- maghiar sunt duşi "pentr~llb 
gescu.Vrancea. Ă. V. Sava, V. nisferului armatei noastre. Iar mai neînsemnate lucruri la IV 

Tuflescu. O. G. Bezveconn~l, centrala dela Pilsen are· Ia fel şi siguranţă, intre baionete' ep~. 
Const~la Dlmltriu, T. P0X:UCl~. uşi deschise la ministerul armatei pe scena dela Arad nu~i ie 
~~dacfia şi a.d~nfst~a:ia ;;v;~el: cehe. deşi lepăfurile ei cu ase- să cânţi "Frumoasă eşti, mintitA 

işfnău, Bvd. aro 1, - • ~ menea tipi, cum este Seledy, af ti eşti, Ungarie," ci numai: ,_c 1 

.Banatul Literar-, ono 1, no. trebui să impuna şi ministerului moasă eşti, minunată eşti, ~~ţl 
1 şi 2, Sept. şi OeL 1934, Timi- cehoslovac mai multă precauliune. visului", şi fiindcă a cantat t ele 
,oara. Revislti literală sub direc. Căci una este Interesul comer- după. textul adevărat, o P le' 
tia d·lui Lucian Costln. cial al Skodef, care poate să fie donă a fost poftită să plece ~to 

- prea bine IdentitIcat cu Interesul diat din ~ară.. şi a sc~pat n~ml 2 
CArti: economic al Stafulul cehoslovac. greu, apOI ca sunt mterzlsetdl 
"Cur.nta social·politica con- şi aIIa sunt secretele militare ele sete cutare şi cutare (intâmr. d 

lamporantl. Critica materialismu. celor trei state din MIca Intelegere, toate iredentiste!), şi alte as4upl 
lui istoricc

, de m. C. Orofşo. secrete cari de dragul unor lnte- nea lucruri. r.. I 

re.nu. Timişoara. 1934. re se materiale economice şi fi· Arătam expectorările ac! de 
"Constitutia retatalai iugo- nanclare nu pol să De dJ.,ulgate ale d-Iui Baranyai nu penf1ml 

1 h . Iare .lav. Cu textul constltutlunll din :5 unor astfel de indivizi, cari U· ne şoc eazi nerecunoştmţa Jel 
Sept 1931c

, - de Aurel Coama crează - cum a mcut şi Selezky lui, ci pentruca să fie aV~ml 
Junior. Timişoara, 1934. - cu angttjall biinultf. cu drept vedere. Fiindcă aşa fac toţi fat 

.Adina-, rom8D., d. Oh. A.. cuvânt, de comunism. (Dactilogra- artişti" Ne înjură în Unga~ II 

Tbnlşoero. acelui ceosornlear, care In 1921 ca s.i se indoape. 
tanaslu. Cartea Romane.scă, fa lui Selezk1 este doar fala ia uşa ~ortului. şi~apoi Vinf'~ 

~\ ..... _---------------------------- ._-_. .. -
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Se fac concentrări 
Id~ In pagina a 8-3 a n-rului 
ran\r.stru trecut am arătat după 
:gertUj Magyarsag" din 22 Nov. 
ce~rt. un document nedesmin
e ~bn că Ungaria a introdus 
1 PlServlciul militar obiigator: 
)e~ recrut al regimentului 8 
[n ~f. dm Pecs, Felso NandoT. 
M~fost condamnat in ziua 

e 21 Nov. ert. la doi ani 
~I chisoare pentrucd a refu
,t t sd prinda arma, moU
el ~nd că tJ opreşte dela a-
~asta legea sa sectară na

m~ri{eană. 
:eaţ Iată acum o altă dovadă: 
OFf Semioficiosul .Budapesti 
(~l'rlap" scrie următoarele in 
el brfca de 'nştlinţări redac-
1\ nale a numărului său din 
l: 5 Nov. crt., la adresa • u
Il '\1 abonat": 

c~ .Dupdcât se poate preve~ 
n~a (eloreldthat6Iag) con-

tingentulu/ dumifale nu-i 
vine rtindal la concen
trare. Dac(J vrei sd te În· 
ro/ezi benevol, trEbue s'o ceri 
special. Opreliştea privi
toare la insurătoare şj la 
călătoria in străinătate nu 
se mai refera la dumniata." 
Să se "eţină din lnştiin

farea aceasta: 
că în Unga"ia se/ac con

centrii"i; 
că în legătu"ă cu aceasta 

sIa introdus şi pentru cei 
car i au făcut armata o
preliştea P,.ifJitoare la că
sătorie şi la ieşirea din 
ţară despre care ştiam di" 
destăinuiri ce slau făcut 
In parlamentul unguresc 
mai anii trecuţi, că a fost 
hotărîtă şi pusă 'n aplicare 
pentru acei cari nlau tre
cut Incă peste recrutare. 

~tiri despre leventi 
11' ~ 

••• 
S!' caută legături 
cu Polonia 

Din .Pesti Hirfap" dela 
24 Nov. eri.: 

Batalionul unguresc de 
biciclişti .Şt. Balhory· a 
trimis regimentului polonez 
.,Şt. Bathory· din Vilna un 
album, care fi fost predat 
în chip festiv de ataşatul 
militar maghiar din Varşovia. 

IntrunÎriJe ncama
radere,li/f 

Ne-am mal ocupat şi altă dati 
tn coloanele acestea de intrunl

. riie lunare ce le an la Buda
pesta ofiţerII şi ceang"jafil (foşti 
şi actuali) ai fostelor regimente 
ale Ungariei din timpul războ
Iului. 

Precum am arătat, totrunlclIe 
acestea sunt sImple prUejurl CI 

să se dea foştilor ofIteri şi reln· 
g&jatl dIn statele su::cesolre In· 
strucfll şi ca să li se la Jnfor
matiuol cari frlzeazl spionAjul, 
- dovadă că organizatorII tin 
atât de mult ca să participe la 
ele şi oameni deja noJ, fncât le 
anunţă in chip special prin zla

'e~ • 
~ă prin legea de acum 13 ani a 
~ f· 'sirului Halle, (cel ajuns anul 
I ' 

cui pe banca acuzdrii pentru 

laIII in Duminecl. viitoare. Durata rele m.ghlare din Ardeal (vezI, 
IDstractlel a fOlt fixati de cel de·o pildă, inştllnfăriIe ce le 

mal mulţ! subprefectl la 5 ore. fac prin ziarele maghiare ară-
Semloficiosui .Badape.tf Hlr- dane ofiţerilor şi reangajatllor 

lap· a anuntat la 4 Martie crt. IjIc de injltJ.tnţd şi ptfltru sper-m I 

d /, Clar achitat aşa cum se cu-
e Ilnul patriotard) Ungaria a 

~igat pe toţi nevrâstn/ctt şi pe 
olescentJi neajunşi la recrutaret 

r jaed $,port milttar. Cel supuşi 

că s'a inceput de către căpitanul fostului regiment de vânătorl 
de sport obligatoriu Coloman din Arad). 

~ "tIilClulul acestuia se numesc 
n ~nli, adecd viteji, şi sunt scoşi 
~ ~instfll( tie în fiecare Dumine
d~şl săI batoare, iar daca absen
I ,a sau nu-s sârguitori, le stlnt 
diPSil1 părinţii cu amendd şi 
d az de recldiva cu 'nchisoarea. 

CsoJtko .0 propagandă blnefăcA. In legătură -cu aceste Întru
toare·. şi aname: Ci IA dea le- nlrI s'a publicat la 20 Nov. crt. 
venţllor astfel de steagur', cari o şEde! InlereSiilltă ia-· rubrica 
"să lnfătişeze poporalilt ideile re- săptămlnală de far.:.tilntărI cătr! 
vlzlonlste". Propaganda aceasta 'Y 

a incepat· o In jUdtţul Borşod, ia citItori a ziarului .Uj Ma&yar
Aodornak şi Me26k6vesd (AlTa. sag-. Un cititor fost combatant 
gem atenţia ciittorliol asupra ce- t· a scris acestei gazete despre 
lor ce s'au arătat după acelaşi ti b U' 
sem/oficios In pagina a treia a nu Ş Q ce c esUone, fi It J 
numărului nostru trecut: plase. Magyarsag- îi rAspunde că DO 

Mesokooesd, c6,e;a; s'e. dai o poate pune pe hârtie de frica 
trlJsnaia CH steagurile car; In- tm~sel nepatrlotke de stânga. 
fdţişeas4 "idelle revisioniste·. dar dânsul IiiA o aducA fn d:s
e o plasti de tro~/odiţ;, de oa· catle la lunara Întrunire ca~a-

Iii pOltul acesta obllgatoria -
,;,ti numtle oficial - e orga-

I
! iera,hic. 7inerttul din clasa 
jos e instrUit la tragere cu 
ta. In şcoltle secundare se 

meni cari tr4iesc In groPi. Yu. . 
."Hate dilftre loc"ito,.i; satelor radereascA a regtmentuluf din 

It'P speciaJlzdlile, pâna la 
pltJşii - aşa stă scris în ra. care a făcut parte. 

PO!tu[ ce i ~ î,!a,intat s~ptă- r CoJonizările 81 im-
! 

~
rta.i aviatic·, Inaugllrat In mana trecuta mlnIslerulat pre· Y 

fectal de acolo, BorbeJy Maczko. I propri~~ărlrne 
.3 din urma în şcolJle secun~ 
Y . din loealitdlile cu unitati 
~ tiee, Studenţlmea unlversitata 

trdieS6 sub piJmlitd, roşi de' de vitejI 

ra' ~părţ.ta dupa jacultatl, Tlve-
a'tJu-Ie ceior dela politehnica sa 
)S~ice avioane şt sd faca sport 
e ~tic, Jar celor dela chimie sa 
~cupe 'Cu Ilazele. 

foame şi de boli, ;ar guoer
",,1 1" loc 84 le tlş"rese t,a;"r, 
le scoale coPii; lihniţi de foame 
la instr"cţii m;litare, şi-I 1".
podobeşte ca steaguri car; sti 
'"faţişes6 "ideUe 1"eois;o"is
mal,,;"!) 

Altele: 
1tspre fabrIca de avioane a Din • Pesti HlrbplC dela 21. 
·e~lel politthnlce din Budapesta VII. crt. 
li. celei din Şopron am vorbIt Un localtor din TOrOkszent
tcJlt DumAr al gazetei noastre, m1k6s, Ştefan CIOmaa, s'a întâl-

~ 
brlca InchInatA ştirilor des· nit pe drum ca lin grup de le
aViaţIa maghiară. ventlftl şi ,'a fncălerat ca con

t eprodur.em 8z1 din .Magyar- ducătorul lor. cu Iosif Csaok. 
e din 10 X 1933, că .bata!!. Conducătorul leventl,tllor şl.a 

le· jandarmereşll ale Uni- dat duhul, Iar ucigaşul I fost a· 
inthătl1 Şi ale Polltt'hnlcll tm- restat şi condamnat. II 10 ani 
Jsc aDU! acesta (1934) 15 ani drll inchisoare. Curtea de apel l-a 

~
tare. ,1 fac prt gatlrl CI să·,1 redes ododa la 8 ani, ceea ce 

t atoreucă aniversarea. inseamnă c'a fost ceva la mijloc. 
rl espre Ilte lacrarl leventlstet Ce anume a fOlt, oa se poate 
~ FIe maghiare ni-au comunicat ,ti .• Pestl Hlrlap· nu destălnue 
. IItoarele: nimIc. 
n~ Un alt caz care dovedeşte clt et 23 IX a. tr. a fost an COD- de mult e iubită tn Ungaria Jn-

de tir al celor mal buni le- stltuţll aceasta a leventllmuJul, 
IF din toată tara.' oi-I de.tălnue .Magyausag'" dIn 
!S4tUP! .Pestl Hlrlap· din 23. III 24 VII. crt, şi aname: In hotarul 

" lutorltAtUe au fAcut la ga- comanei Peatnentlmre .'a Încă. 
le demeraurl ca &Il se scuteascA lerat un paznic. de câmp. Ioan 
nflmp tineretul dtla InstructlHe Kmetter. cu instructorul leven
I IAre, deoarece se Dt'glijează tl,tlJor din sat, Carol Lappo.lo
lei cimpului. In arma acestor structorul a fost tmpoşcltt iar o 

'~mlJrl, mal multi subprefectl ealtă de zidar care sări se ra .-

Jat ordin ca dela 15 Aprilie jutoral lu', I fOlt rAniti grav. 
1, 1 Nov. leventU &ii iad Despre loartea ce l-a ajuns pe jl_ 

,[rUCII~ 1. do.l eropor~ pe tirul uclg.ş .'am mal potut III. 
aDit ntr'o Damlnec! ,1 cel- nimic. 

Anul trecut, la Sfântul Nicolae 
(ziua onomastică I regentuloi 
Horthy) s'a tinut la prlmărl1 dia 
Budapesta (d. ..Uisai- de a 
doua zi) o adunare a aşa.zlş!Jor 

viteji al UngarieI. 
D. GOmtO~ a tin'ut o cuvân

tare arltând că scnt in Ungaria 
12 mii de viteji (de-atunci re
gentul Horthy a mal ridicat 
câţiva la gradul acesta) şi numai 
2000-2500 sunt tmproprletlriţf. 

Chestiunea Ylt~jllor nu-I deci 
tncl soluţionată, a spus preşe

dintele consiliului de miniştri 

maghIar, şt a figldult că eu 
prlJejul colonJzArllor ce vrea să 
le inceapă, va da prioritate vlte~ 
jl/or. 

Se cuvine tinuti minte vorba 
aceasta, de.pre cel 2000-2500 
de improprletărltl pentrucă pre
cum am arătat fa oamArul al 7. 
lea al .Gazetel AnUrevlzlonlste·, 
flecace fermi vitejească a fost 
tundormati intr'o lankapuszt' t ,1 
le cuvine deaseme'nea 5ă De a
mIntim de fJgădulala cu priori
tatea ce se va da la colonlzărI 

vitejilor. pentracA chestiunea co
loaIzărUor a 'nceput din Doa si 
fre tot mal Inslatent discutati 
ro cercurile poJltlce maghiare. 

o excursie 

Foatul rege 1 honv. din Buda
pesta organizează o excurile pe 
Doberdo, ca s'aducă de-acolo -
depe teatrul luptelor Italo- ma
ghiare - nIşte Itancf dăruite de 
italia, din cari se va face la Bu
dapesta soclul unul mODumevt 
al eroilor regimentalal. 

Pentru organizarea txcuufei 
au fost convocati pe mâDe 16 

militară 
pe I)oberd 

Budapestl, di mp1 eună cu fami
liile •• membrn- fostului regiment. 

Inştlilltarea - desigur namal in

tâmplător, la fel cu convocatoa

rele pentru intrunlrlJe camarade

reştt - s'a pu blicat fntâl ta 
ziarele budapestane admise la 

noi tn far~, şi Dumal a doaa zi 

in celelalte neadmise. 

Cheltuielile suspecte ale guvernului maghiar 
Acum doi ani (vezi .Cuvântur I Un alt deputat, Tibellu Fartas, 

din 24 XII 1932) s'au prezinlat I a relevat cel in anul bugetar 
parlamenlului maghiar spre roti. 1928-29, când a venit d. Gom· 
ficare eheltulelJle ntaulorizate ale biJs ln jrufltea ministerului de 

răsboi, averea mobila a minisfe
guvernului din anii 1923-25. rulul honveziloT s'a sporit cu 224 
1928-31. milioane de peng6, adecel cu 

Cu prilt;ul acesta deputatul 6 milioane ~''100 mtUoan~ 
MauriţiU Eszlerhazy a arătat că lei, "aFoape de doud oM 
bugetul dIn 1930-31 s'a sporit atttta c4t bugetul Intreg al 
lard autorizaţie cu 400 milioane minfsterulu/'''. } 
de pengtJ (12 mUiarde de lei), S'a mai arălat cel dela mi
reprezentând 50% din bugetlll n/slerul cultelor, sub ordinele cd
autoriZal de parlament, iar de- rula std aşa-zlsal sport obllga
putatul Brody a adăugat ed toriu, $'au dat pentru lfven/i tn 
.sunt in buget pozitII mascate, ultimul an bugetar 30 de mi/i
pentru sprijinirea instituţiilor se- oane de lei pEste ceea ce era 
crele-. lns:ris In buget. 

o listă de unităţi militare 
SemÎoficiosul "Budapesti HiT· Sectia husari 2/1 Arpad din 

lap" publică de două luni liste Papa. 
de subscrieri pentru o statuie Baf.1I 'reg: 10 honv infanferie 
ce se va ridica la Budapesta "Bethlen Gahor din Szolnok. 
prinCipelui ardelean Riikoczy. Laboratorul secfiei de ştiri Bu-

In norul din 16 /:loD. s'au dapesta. 
publicat subscrierile următoa- Muzeul de război. 
reior unităti militare: Ministerul de război, sectia 

Spitalul garnizoanei 4 din pecs. trupei. 
Expozitura leventistii a plăşil Comandamentul gărzii flu'fiale. 

Igai. Budapesta .. 
Expozitura marinărească dela Garda regenfuJui. Budapesta. 

Csorna. Cursul de ofileri de stat ma. 
Şcoala pregi5ti1oare de subo· jor. Budapesta. , 

ftferl a grupei de honvezi .,Kinl. Reg 1 honv mi. "Maria Tere-
zsi Pâl~ fhonved csapBt). b t 1 

B 1 ~ ( ) za • , a. . irou de inlormafii spionaj 
al reg 2 honvezi din Szekesfe- Expozilura vamală a reg. 1 inf. 
bervar. Institutul ortopedic al honvezi· 

Spitalul honvezesc şi al poli. lor invalizi din război. 
tiei militare din Nagykanizsa. . Expozifura leventfstă a plăşii 

Baf. il şi 111 ale reg. honv. inl Szigetm. 
(probabil din Budapesta, fiindcă Comaadamentul brig. 6 mixtă 
urmează după o suhscriere bu~ Dobritin. 
dapestană). Comandamentul de cii-cum-

Sectiile honvezeşfi unificate de scripjie grănicerească din Do-
reflectoare (idem); britin. 

. Şcoala de iniormafiuni (spio- Comandamentul de cireum~ 
naj) a centralei honvezeşfi din scriplie din Dohri~n. .. 
Budapesta Sectie- de informaUuni (spionaj) 
, Reg. 1 husad. secfitt 1, Buda din Mişeolt. 
pesfa ;. . '. . ExpozUura vamală a reg. 1 

Depozitul de materiale al hon- • husar! iaso·cuman "Franz Iosef-. 
vezilor şi jandarmeriei, Budapesta. Bat. de biciclişti. 1 .Balhori 

BHt. .kp." (pregătifor?) 6 honv Ştefan-, SaJgatarjân. 
Leil1inger. din Balassagyarmat. 6 hqnv. Dobrilin, atelierul de 

ExpozitUfl1 vamală (vmk.) 8 reparatii. 
Reg. 9 honv. fnf. "Iocn Hunyedi'" Atelierul de reparatii unifica' 
din Seghedm. . . sectiile 1. 2, 3. (Urmează dup~ 
!a~ăra de artilerie din Haj. o subseriere din Budapesta). 

masker. Comanda remontei, H6dmezo. 
B~t. 1 al reg. 3 honv, Inf. din vâ5ârhely. 

Tovaros., . . Secl18 de arfilede II .pkh" t 
Spitalul 2 honv. şi al gami. Gheorghe Klapka 2- (urmează 

zoanei poJifieneştl din Szekesfe· după tU)(:Imezovâsarileiy). 
hervâr. . Comanda remonlet din judeful 

Expozitura \'amală (vmk.) a sec- Komărom. 
liei 7 artilerie din Mişeol',. Sectia IV jondonni c81ărefl, 

Bat. III al Reg: 1 honv. mf. pees.. '. 
.Marfa Tere~a: (p~obabil tofa. Atelieryil IV reparatii, Pecs. 
colo; urmeaza Imediat după pre- Comisia IV pesle manutanUi: 
cedenta). , . . Spitalul no. .1 de honvezl şi 

Bat. 3 de bIcichşll • Vak Bol- politie milit., SzombatheJ,. . 
Iyan" din Esztergom.. Idem Nagykanizsa; .~ 

Ba'. 12/111 Nyirbator. Reg. 9 inl. Ioan Huo1ade, ba'. 
Bat. 13/111 SâtoraljaujheIy; Il, Hodmez6vâsarbely. 
Reg 4 honv. " Paul Ktnizsl·, Sectia grănfceri .f/ll, pecs. 

sectia artilerie. n "pkh. "(?) din Comanda depozJtuhd gărzH nu~ 
T olna. lI';" '. . i 'riaJe, lljpesL 

Academia Ludovic!!, grupul ___________ _ 
principal I (Budapesta). (ConUou,area ia plllDa +a) 
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4 GJ\:lefa AntlrevJzlonistă 

r \tii 81 lLoal4 DlarI e Ungariei 
O listă de unităţi militare Corpul ofiţeres.:: al sect. 12, 

min. de război. 
(Continuare din pagina 3-0) 

Grupul 4 hon.,. de c. ferală, I de art. din 1 honv. 

t Subscrlertle apărute tn • Buda
.B~rcseJY pesti Hlrlap". din 21. X'f. eri.: 

Pecs; 
Sectia de cale 

honv., pecs. 

I ~iklos·. B·pesta. 
ferată din 4 I Expozltura vamală a reg. 2 hu-

Expozihua neLlleclt1ă a circum. 
scriptiei grănicereşli, pecs. 

Detdş:imentul de compleclaşl 
(1. pklt.) al sectiei 7 art, Gyan
gyos. 

SH', Ceglej. 

Bilt. 2 bid,~liştl .B~Iog Adam·, 
K t~ kUTJhaJas 

Secţ:a de garnizoană (.b6. OIZt.) 

4/iII, KIt,kl\~h.las. 

Bat. 10/1tI. l.da. 

Bat. 9/1, Seghedlo. 
Expoz1tllrfle spartu lui oblig 1-

tor din plăşHe K.tpavă -, Magy,r
ovar, Sokoroaljl; inspe~~toratul 

sportului oblig. din jud. Gy6~. 
E x pa z I t Il r a marlnăre<iFă 

(.teog"") dln plasa Alşoh~ndva. 

Reg. laso-cuman 1. husar! 
.Fraoz Iosd", grupul II. (OSl.ta!y), 

.. Evmk" (1), Bekescsaba. 
Grupul aviâfic, Szombathely. 
Comanda de aripă a circ. '5 

geniu ("ark."), Mogyarovar . 
Expozitura od.tivă a companiei 

de geniu o reg. 5, hon'. "RegEle 

C-da remonrel. NagykO·Oi. = Ke~li,kemet. 
Şcoala de tir a IDf., Vă-palota. ~ Grupul 1. al reg. hlsari 4 .Ha-

Malll~", Magyarovăr. 
Bat. de cOl1str. de şosele din djk A.ndras·, NYiregyhaza. 

Comp. de geniu a reg. 6 inf. 2 honv. "TO,Ok Ignac·. GyOr. Bat. 1 honv. biclclişt!, Vr}ţ. 

"Regele Ludovic cel Mare", Ma. Secţia grănl ceri 2/11, GyO". Orup. gilrnzoa,If~' (?) 7/ II. (7 
gyarovar. Bd. II. reg. 4 lot, Şopron. J1. h. 6. OSlt.). MiŞ.:olţ. 

Bat. 14jW, Eger. 
Bat 11, reg. I honv. "Maria 

Tereza- (urmează după cea de 

Bat. II. reg. Inf. 13 "GO'gey 6 "Oabor Aron", fle;:ţ"a .,rt., 
Artur·, M şcolţ. Oohrţlo . 

Grupul Sekesfeherva r ali, sti
Bat. I. din 13 honv., Mjşcolt. tutllor aviatiCt'. mai sus). 

Bat. 12/1, Dobritin 
Expozitura rămasă a se~t· de 

art. a reg. 5 artilerie HŞt. L<>son

SpItalul pai ţ!el mllttare şi 1 Ş.::oala h~nv. de aoărai'e ii.uti-
honv., Kaposvar. aleriană, BJ.dlpe~ta. 

czy", Kecskemef. 
Postul de granilă 31'3 din SI. Pompierii În slujba armatei 

OOlhard 
Comp. 1 a companiilor unite Anul trecut, la 2 şi 3 Sept.,' pril:?jul bombarnamentului aviatic 

de pioneri, Szenlendre ,'a sărbătorit la SI Golhardt ce va avea loc la 3 Sept. la 
C·da brigăzii mixte a reg. 5 (vestitul punct de Tamă pe unde SI. GOlhardt. 

honv. Segedin. se fac contrabandele de arme) 
C-da de grupă a companiilor jubileul de 60 de ani al Asocia~ 

de pionerl unite, expozilura 11, 
Szentendre. tiei pompierilor din judetui Vas. 

C.da subsectiei Il de cavalerie In ziua Înlâia a fost un congres 
jandarmerească. Slekesfehervar. pompleresc, la care 611 partiei. 

Bat. 7/Ill, Kiskuntelegyhala. pal În afarii de pompierii din a
Spitalul de hon'. şi de politie proape toală Panonia ungurească, 

militare, O,or. pompieri din A.ustria şi câtiya 
C da subsectiei căliirete de din Bralislava A. doua zi au a-

jand., Sentes. f I d . t t·· d I IV 
E ·t dl' .. b I d vu oc emon! ra Il e up a an· 

XpOZI ura a lV8 a a • e \ r' . v A ·t It' 
construdori de şosele din 2 honv. 18lerl8na. u veOl fi 8 ac mal 

• Torok 19nat".\ 0,0r• . mulle avioane dela marele cen-
Expozilura ad·tivă a bat. con· tru de aviatie militară Szombat. 

sir. de şosele din reg. 1 "Bor- hely. pompierii au stins fabricile 
nemisza Oergel,". şi ce)e)a)le clădiri incendlate de 

Bat. 1. reg. 10 inf. honv. I!Beth- formă, cercel6şii au mentinut or-
len Oabor", Cea ba. dineB. levenliş!ii au fost puşi sii 

Bat. pt. InundaţII al gărzI[ flu- ajute la salvarea populatiei. iar 
vlale, Baj:J. apoi, după 01'6 10 seara, locui-

Bat. 12 III, Nylre-gyhua. forii au fost adunati in curtea li· 
C-da remontel Cea ba. ceului ca să li se deo explicatii. 
Expozltura vamală a circ. 2 La 12 August a. tr •• P€sii Hir. 

grăt!lcerl, Gy<'>r. lap" a relatat aslfel despre pre· 
C-da remoote', Kisbe r • găfirile acestei "serbfiri" pompi. 
Expozitu,a vamală a reg. 12 ereşti: 

lnt. "Rakoczy Ferene·, Ny!n gy- Asociatia pompierihlf din jud. 
baza. Vaş a hutărit să vină. 'n ajutorul 

Expozltura vamală a rt'g. 6 guvernului. şi, dupăce El introdus 
lot, K'ţJosvar. in program tragerea la tir, a 

Bat. 6/l1 lof. Kapos'-'k introdus şi apărarea antiaieri-
Bat. 3/11, Slekesf, he, ar. ană Rezullateie se vor arăta cu 
Oficiul di! gc&nlţă 3/9. Mura-

k~resztur. 

• 
Alte ştiri pompiereşti: 

Din .Budapesli Hirlap· dela 
17. 1 crl. . 

Ministerul de interne a aulori-
zat un curs progătilor de ofiteri 
de pompieri cu durată de şase 
luni, incepând din Martie. 

Din "Tuzrendeszeti KozlOn," 
(oficiosul AsocialiHor pompiereş' 
ti), no. 7 din a. crt.: 

Dare de seamă: ln anul 1933 
au fost urmnlo8rele cursuri pom
piereşti: Iti Ztllaegerszeg cu 80 
de elevi şi al/ulcll 81,Ia Vesprem 
cu 26, la Dobrltin cu 4~ şi altul 
cu 70, la Oyor cu 37, la Md
gyar6var cu 34, la Kalocsa cu 
38, la Seghedin cu 18, la Ma
cau cu 30, la Salgotarjan cu 36 , 
la NYiregyhaza cu 22, la Szt 
Gothardt cu 48, la Kormend cu 
69, la Komarom cu 29, la Szek· 
szard cu 29, la G5doUo cu 38, 
la Pecs cu 32, la Sopron cu 57. 

La Budapesta a fost un curs 
complimenlar pentru ofiteri; la 
Seghedin unul pentru elevii şco· 
lii 'norm51e. Lii Budapesta a mai 
fost. din Martie, un curs de· 6 
luni pentru ofijeri noi. 

C-da subsectIei căIăreţe 111 de 
jaqd., KI·szthely. ~~aufragiati ·şi grandODlatl~ 

Expozltura sportului obllga~ 

tOiiu a plăşll K~slthely. 

"'ecţii de grăol.:eri 3/11 N&gy· 
ata·J. 

Bat. 8/lI, Pecs 
Se~tla 1 de c. feriită. Mişcolţ. 

C· da brigăzil mixte 7 luf, 
M:ş::olţ. 

Oetaşam. rămas al circ. 1 de 
g. ănlcerl, B· Pf~5ta 

Ex;:.()zltura mărinărt'ascA, K6-
f..ug. 

Detaş. rămas al circ. 3 ară
nkeri, N3gykanlzsa. 

Detaş. rămas al reg. 13 lnf., 
.06 gey Artur", M/şcolţ. 

Detaş. rămas al n'g 4 hnsarl, 
.Hadlk And!ăs", NYlregyhkza. 

Fxpotltura marltlml a plăşli 

N.agyahd. 
Bat. 6/llIt Kaposvar, 

, Sectia de c. ferati dia 5 honv. 
S:ghedln. 

Bat. de costructorl de fosele 
3 Zothmand, Seghedlo. 

Expozltura vamală a secţiei 

Preşedintele Ligii Revizioniste, 
şvabul renegat Franz Herczeg. a 
semnat În "Pesti Hir)ap" din 25 
Nov. crt. un articol intitulat: 
"Sânge rece 1", in care dupiice 
s' a dedai la o serie de expecfo
rări desperate şi 8 spus că "balfa 
balcanică s'a Întins până pe bu
;evardele parisiene· - infelel ~ 
gând prin aceasta că Parisul s'a 
aliat Cu "balcanicii· cari "aten· 
teoză" in contra păcii şi-El civi· 
liuliel Europei, - scrie cu 
multă grandomanie următoarele: 

"Noi ungurii n'avem acum de. 
cât o datorie: să privim cu 
fruntea ridicată şi cu sânge rece 
in fala furtunii, A mai văzut 

poporul nostru lucruri şi mai Si 
decât acesta (adecă decât into
vărăşirea Parisului cu cei ce 8· 

tentează În contra păcii şi-a ci
vilizatiei Europei!. - n. Ir.) E 
miSiunea sa veche (adecă a po. 
porului maghiar I - n. tr.) să 

apere cultura omenească in 
contra ahtierii după putere a 
orientului. In trecut Earopa I·a 
trădat de cele mai multe ori 
(tot pe poporul maghiar 1 - n 
tr.), dar de astă daiâ nu se va 
lupta singur.· 

D. Herczeg Ferencz incheie 
apoi spllnând că unguri.i nu-şi 
pierd sângele rece, fiindcă îşi 
cunOSc inalta misiune: 

.aceea de a ap~ra cin~ 
stea Europei şi pacea Ju~ 
mii". 
Săracă cinste a Europei, a· 

junsă pe mân.i de falsificaiori 
de bancnot~ şi de impostori ai 
"cavalerismubi M

, şi săracă pa
ce a lumii. încăpufă pe mânile 
inslruclorilor de atenlatori! 

Ah • • 4 .. un 

Păstrati toate numerele "Ga
zetei Ant~,evizioniste· pentlll co
lectie. 

La număful ultim din Dea m~ 
v/ie - precum am fagaduit 
dintru 'ncepui -- vom anexa un 
sumar pe categorII al tuturor 
nil merelor apărute. 

DumfnecA 2 Dec. 

Minoritarii no:;tri 

Provocările călugărilQ 
dela Arad I minoriţi 

Arătasem în n-rul al 9-1ea al pet1traca intre timp să se' 
"Gazetei Antirevizioniste", intre 'n cont"a el contestaţle şI Iii 
alte u:lelt~ri a~~ ordinului calngă: poată crea atmosferă, il'ldej' 
resc ai lTIlOonţ!lor dela Arad, ca f' f tii x d . d ·'1 .. • CU a lşarea ep U U Ca . Irc ent1ştl ca.ugan can uzurpa , 
parohia romano-catolică a Aradu~ ZoltaD e nsurat cu-o 
lui şi 'nhama peste voia ei pe I mândi. 
mSnori~at.ea &ern:an~ la actiuni .. i- Gâlceava a continuat deci, 
reucntI.sta: refuza. sa dea eLcl'llor mentaLă de J)iesbiterlul paro~ 
gmnam dm şcolde secundare ale \ S' .. -,,, . tf I 11. ta ' 
statului preoţi de religie germani a aJ~"s i:lS e, s p 
şi-i plm,z şa Înveţe religia ungureşte act'!1tsta. acolo că unul d' 
cu cdlugciri cari pecdau ungureşte. condncătorii partld'!l lui 

D. Ascaniu Criş.-:n, directorul Zolta" a trebu!t să con: pari 
l!ccului "Moişe Nicoară",. ~ făcut fata jadt'căţll pentrucă ar 
c1emeElIfI peste demersun lil ches~ fl t' d II fă t . . l d' 1 . rma ca a versar DU cu tlUnca ace,lsta, ŞI a or mu ml-
noriţilor cari uzurpoi parohia ro~ tulrl, - Iar de altă parte c 
ma.no-CJ.tolic.1, şi episcopul Pacha băra preotului ales, adecil a 
al Timişorii, carci şeful parohiei Nagy Zoltan, II publicat o 
uzu~~a.(e de. călugări a romano şnră in contra presblterlolul ~ 
c,ttolIcllor dIn Arad, dar toate au 1 I lţl 1 I I 1 1'. 
fost de geaba. P atohia călugărilor ce or a oa:nen a g oere U t 
iredcntişti a continuat să trimită dlcesc BalaJthy. 
la liceul românesc orofcsori de Se făgăduesc de~i noi lu. 
relj"!e cari nu ştiu ~au se fac că t' b nos tme; 
nu ştiu nemţeşte. 

Acum s'a întâmplat in chesti 
unea aceasta un demers al părin 
ţibr celor 40 de clevi rem.tno· 
cbtolici germani ai licaului. Pa
rinţi au arătat didcţiei şcolii că 
estc - in sfărşit la ordinul câlu' 
găresc din Arad un căI ugăr 
neamţ venit de curâne din Siberia, 
şi poate fi deci Însărcinat cu pre 
darea religiei germanilor. A mai 
arătat delegaţia că ordinul căIu 
garesc îl ţine pe călugărul german 
ascuns şi umbla cu fel de fel de 
uneltiri sa~l arWlCe peste graniţa ca 
să zădărnicească prin izgonirea 
lui de~o parte predarea religiei 
pe nemţeşte, iar de altă parte 
predicarea în limba germană. 

In urma acestei plângeri şi În 
ştiinţări a părinţilor. d. director 
Ascaniu Crişan a dat ordin ca~ 
tc~oric să nu se mai predea ele~ 
vilor germani religia pe ungureş~ 
te, şi a ordonat parohiei sa se 
conformeze trimiţând elevilor nem 
ţi profesor de religie neamţ. 
Aştept~m sii vedem rezul· 

tatul. 
Şi repetlim şi cu-acest pri~ 

lej indemnul ce l-am dat 
ministerului de culte: ca s~ 
separe in sfârşit parohia de 
ordmul călugăresc, dând 
pos~bilitate celor 7 şapte
opt mii germani cari consU· 
tuesc majorit A.tea absolută 
a credincioşilor să-şi aibă 
predici In Umba lor şi să 
scape de sub călcâiul une~ 
ltelor ('ălugăre~ti ale ireden
ter. 

Zarva deh~ pa~o .. 
hia protest~ută 
din Ara~d 

La paloşla protestantă (ungll
('ească) dIn Arad, s'a făcut acum 
trC':1 lenl alegere de preot. O a
legere mal luită decat alegerile 
parlamentare, ca zarvă inte~tină. 
CU amenlnţ2rl reciproce, ci de

nunţăTI În urma cărora an avo
cat maghIar a fost arestat dar 
apoi eliberat pf'ntrvcA s'a dove
da c'a fost calomniat, cu falsIfi
cări de buletlne de vot, şi câte 
altele. 

Succesiunea 
Bela Barabas 

Orgao:za.ţia din ora,ul 'Il 
d (tu 1 Arad a partidului ma. 
urma să-şi aleagă săptăma~ 
Cea~ta un preşedinte, in 
decedatulul Bela Barabă9. 

Precum am mal anuoţat, 

doi caodldaţl: d, Bela Pare 
d. La.dislau Purgiy, cumn . 
regentulul uogllre2c Horthy· 
vede că nu s'a putut aiur 
o iDtde~eret căci după şr. 

electlvă de M~ercorl condu. ~ 
provizorie a organlzaţlt:1 II 1 

un comunkaţ.,~D~tm1âild .că . .( 
mânat al{'g~rea sine die. 1 

I ~ , 

Ungurii par! 
dului Dlaghi! 1 

Organize1ia din Lipova tii r~ 
tidului maghiar - cI. .Arodi .a: 
lony· din 27 Nov. - a o 
zai Sâmbăta trecută un b m 
care s' a jucat o comedIe bl 
rească cu următorii figuran ~I 
crutati dintre .cei mai b ti 
Uşii diletanti maghiari din Li _ r 
Szirb [anos, Tirpacs M! ~I 
(Cârpaci), d~na şi d. Novcik1 fI 
gel Vilmos, Besch Rozsi. t o VI 
piesa de teatru a urmat 
"inceput d':3 şase perechil~~ 
ghiare sub conducerea a~ 
torului maghiar Lenart lştvan:'ac 
duzina aceasta figurează Uri il 
gur cu numde Dehelean J~d. 
_ywn , l'a ,r.-de 

J '"" IMI uca rll IDU' 

i re d e n t i ~~c 
DUD2.Ce la Cradunul din ~d; 

t:'ecut vitrinele magazinelc~hl 
jucării din oraşele al'deli~~i I 
fost pline de jucării coloralr;U 
roşu alb-verde (şi 'n special~oi 
tele anexate la cuburile de c$i i 
a,~um e rost să vedem infăzl 

Am relatat despre toate ace.· ne le acestea, din initiativa fzlnar 
tea in n-rul...·lea al .0. A", ară- Piatnik din Budapesta, iinth 
tând că zarva s'a 'otâmplat dLJ declarat iredentiste,' inWdlotl 
pricinA că majoritatea credlncio-

"Să recucerim Ungaria-M~ N, 
şllor şl.l vrea paroh pe d. Nagy Precum le descrie "Pesti Hfest 
ZaHao, Iar conducătorii lumeşti din 28 Nov. crt.. e vorba' 
ai parohiel (presbiterlal) il vor cutie cu harta Ungariel-Ma~' 
pe ginerele episcQpulul Sulyok, 
pe d. Balajthy. vând însemnate judetele cu 

. gaură în care se împlântă: 
G!nerele ep!scopesc a căz.ut ] t ~ d At J 

cu triumf. gu e e :na~can ca ~ o cu I 
. ca pe hartile strategice. Pr 

Urmarea a fost că autontatea Atragem luarea aminte a dial 
blierlcească superioară a tără-{ chemali să supravegheze 1. Li 
gan.t rec •• oallerea dol.1 N.gy, nită acest fel d. importuT I 
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~ noul ministru al Un~Hriei 10 8Uture~ti 
i La conducerea legltiei ma- cut in Anglia revizionis· 

mul maghiar. 
I
I ghiare din Bucureşti ,'a făcut 
i săptămâna aceasta o sch:mbare 

e ~ deosebit de tmportanfd. Reprezen-
.Budapesti Hirlap" spune că 

.. guvernul maghiar l-a numit ml
"jstru la S;,cureştl cl1nos(:ându·j 
vlrtqfle om:-nfştl şI diplomatice, 
deoarr.ce capitala românea!;cd este 
una dintre cele mai lmprtante şi 
mai grde statiuni.· 

lIj tantuI de până aci al UGgufe! ]a 
tej: BUCD!eşti. ALten Magyary. a fost 

trimis ministru plenipotenţiar la 
[) Haga, Iar în Jocul Iiău el fost nu-

mrt consillerui de legatie dd& 
~c!, LonQra Ladlslau Bardossy, d!.'~pr(' 
H~ care sem\oflclosul .Budaocsti Hlr
t! bp· arat! 1n articoh,1 ce 1 .. 1 În-

~), Bardo~sy s'a Oăicut la 1890 
la Svmbalh<>ly, a făcut sh:dil la 
B, pe sta, Bt rllo şI Paris, a făcut 

pitte d!ţ1 grupa B. a delegatiei 
maghIare la conferinta de pacl', 
e 'n ministerul d!'! externe dela 
]921, a condus biroul de presă 

al mfn:steruJui dela 1924 până la 
1930, apoi a fost trimis Ia Itgaţla 
din Londra, 

chl0ă ii1 n-rul din 28 Nov. crt. 
că a fost ia ultimii trei ,u;j con· 

ar' du d! torul de fapt al Importantei 
legati! dela Londra, şI ca i se 

:ut datoresc in primul rând 
lui achiziţiile ce le-. fă-

a • ibUS' ~l:S0 d ..... , ... --" ." .t~ $ , ,. 

o 
uq (um se scrie tn gazeta 

d-Iui tckhardt 
101\ 

lu . 
Spâima ce i·a cuprins pe cei r s'a Iă~dat în par1~~enlul ungu· 

dela Bud<!ptsta io urma. Dotifl- • rese c a tre~Ult sa mtenteze .30 
. II făcut1:l de Iugoslavia la Ge- ae .procese ln co~tra ul1g'lfllor 
car,. cari l.au acuzat ca e amestecat 

I oeva, s Il I:xterlonzat ta pres~ în afacerea falsihcari!or de fran-
budarestanâ prlotr~o enervue De el). a adresat Ligii Natiunilor o 

şi mal pomenitI. scrisoare, spunând ca de vreme 
na. Vom da ca exemplu articolul ce Cehoslovacia s'a asociat la 
lâ~dela 25 Nov. al depc:h:talui Şte- d~m.ersul .iugoslav, d. Beneş, 

, _ t . I numstruI el de externe. nu poa· 
fan Mtlotay, dll ec_oruJ gHete te prezida consiliul Ligii într'o 
• Vi Magy!n~agfll. care are cele chestiune in care Cehosiovacia-j 

lt, mal strânle legături cu d. Eck- direct interesată. 
n budt, primu) delegat al Ul1gulel . I?: AlJenol,.secretaru! general~] 
In la Vga Natiunilor. LIga Naţ~unllor, a r~spuns In 
hy ScriS d·lUl Eckhardt ca nu tre-

D. MiJotay incepe 5entenţioli: bue să aibă scrupule cavalereşti, 
r elluntâud că niciun uiti mat, nicio deoarece încă dela început d. 
Ş "_cuzare. nicio ameninţare răz- Beneş a înştiintat Lig3. Naţiuni, 
iU L bofnld. n'o va face pe natiunea lor, ca dacă se discută în sesiu-

II • nea de acum nota iugoslavă, 
ă·· maghfară să renunte la popoarele d-sa cedeaza altuia fotoliul pre-

·i ~ar1 au fost desiiplte del. doul zidential. 
I ti prin tratatul de pace. Prin urmare Ungaria s'a gro· 

d Amenlnfi'i gpol, că aceste po- zăvit Încă odilfă pe de geaba. 
. poare, dimpreună cu tmgurll sub- Chestiunea ar pute fi declarata 

. il. J·[Jg!i.ţl, a.t~ta a~teaptă: declararea închisă. 
., Dar nu este. 

II' r~zbojulul, ca imt'd~at să prlDdă Pentruca d E.:'khardt nu şi.a 
diarma 'o contra subjugătortlor. trimis de florile mărulul scrisoa· 

. După acest avertisment, ur- rea, ci ca să aibă presa buda· 
o mează ca în epopel înşirarea ta- pestană pe ce călări. Şi c~jăreş
b berelor. Am clt!t-o şl.am recl- te pe ea această presă cavalerfşte. 

nu glumă. Toată săptamâna zia· 
il1 tlt.o, şi DU ni·a venit să ne cre- rele budapestane, iar dupa ele 

dem ochilor: suct pomenite prin- ce!.e ungureşti dela noi, n'au 
. tre .subjug3ţli- cari se vor răs- scris despre alta decât despre 
~lt·· CUlii dlmpreuI:ă ca minorItarI! modul cum a fost constrâns d. 
:L ungurl impotriva .,lcbjugătorilor- Beneş sa 'nvete uzantele bonto· 
rll< nului şi să-şi dea altuia locul de 

• toate naţlile fostei Uogaril: slo- preşedinte într'o chestiune în 
4 vae', boslle:::l, croaţi, slove ni, bul- ca re este parte inîeresata, Dacă 

h-\gari, etc. Iar 001 românii lIpsim. purtarea aceasta nu e d~ mirare 
1 No.:1HD de tot! la gazetele tir'.>. raspundpre, la 
~~ După ce a fluturat perspp.ctiva I semiof!cio~ul.J!Bud~pes1i HirJap.-, 
an.aceas~ in fat' a ochilor halucioaţf care şi-a IntitUlat In n-rul, dm 
u~ . ,a 27 Nov. 1eiegramele refen!oare 
100iJ C!,t!torllor gazet.el lui Eckhardt, Ia Liga N.:::ţiunilor.: .• I3eneş nu 

:d. M!lotay o lasă fară veste domol \.Ia putea sa prezloeze desbate 
-de tot. ŞI trece la analize. Face riie piângerii itlgo:;Jave", este 

)MIC!i Iflt~kgerl rccrJmlnări că mai mult decât U1mifoare. 
I I 1 d II 1i1ftDittS"*'V"·&,~ Illu-, CU110ilşte interes'! e, eoa-
~ece dacă ar bate·o pe Ucgu!a 
Ifl ar anexa-o, şi-ar spori llumaf, 

1 ~d:ltă cu mU1ăml mlnorltătll ma
lC,hlare, pdmejrjia hiteroA, Apoi 
~rdi pune in vedere că dacă s'oir 
ralr:tâmpla aşa ceva. augrui! dm 
d~Dg,:ula ÎŞ! vor da IIcump pieleit. 
c$j lnchete as:gofând că DU va fI 

nfazbol, deoarece Polonia, O:!f'
filnanla, italia, DU vor lăsa să se 
ilntllldâ Balcanul pânl peste Ba
ttilnul Carpatlc. 
~~ Mo.tră de gazetărie buda
itr.staIJă ! 
3 ! 
a~ Era nevoie să .. 1 in-
d vete cavalerism 

:ăI pe d. Bene, Unga
·1 ria 
I~ 

I ~recum se ştie din presa ca-
1.dlană, primul delegat maghiar 1, Liga Naţiuni1or. foarte corecl Eckhardt (că.ci nu de geaba 

~ 

t 
Virginia soţie, Nufi, Nicu şi 

Dumitru fraţi, familia Roşea P3-
rinti, fJmiliile medic că~it(ln Iii
eseu, judecător Mănăilă şi dr. Ba
loga - cumnat~, familiile generdl 
PaJada, coi. Palada, maior Mă
n2ila - unchi, În numele lor şi 
al tuturor rudeniilor, adânc î.ldu
reraH anunta ca scumpul lor 

Locotenent 
ROşeA ALEXANDRU 
după grele suferinţe a încetat din 
viaţa in ziua de 29 Noemvrie o· 
relela 6 dimineata În vârstă. de 
32 de ani. 

Inhumarea rămăşiţelor pămân
teşti va avea Joc în ziua de 1 
Decemvrie orele 14 dela locuinţa 
din Arad, Piaţa Sit. Sava No. 2, 
in cimitirul Eternitatea. 

Fie-; Iărdna uşoară I 

. -= "', 
/1 
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lUate memoriul Da acad şi pe 
AUlitrla). r 

Li s'a făcut apoi o t.bir! la ZIUA UNIRII 
1 Decemvriet ziua mare a 

unirii dela A/ba-Iulia, a 
mişcat mai mult ca 'n toţi 
anii suflarea româneascd de 
pretutindeni, adunând·o sd 
protesteze dela un caodt al 
ţării inireg,te /a altul tn 
contra revlzionismului ma
ghtar şi-a aliaţilor lai, şi 
sd arate [umit ctl oricât 
de mari ar fi culezantele re
vizion.ste, ele nu vor izbuti 
sti atingd o fdrâmd din pd
mrJntul desrob;t pe veci al 
Idrii româneşti. 

La chemarea Ligii Anti
reVIZIOniste s'au organizat 
În capitala ţării, În capita
lele de judeţ şi ' n toate 10-
calddllie mai rdsdrtfe adu
ndli naţionale, jestivaluri, 
demostraţii, al căror răsu
net se va auzi prelung şi 
pufanfc la Geneva şi 'n 
loate capitalele apusene, dar 
ma; ales la Budapesta, În 
ţara care a mers prea de
parte ca cutezanta ş; acu
ma de desperatd nu mai ştie 
pe ce lume este. 

Conferinta d-Iui p,.of. 
Ioan Lupa, la Arad 

Aniversarea unirii se pr6z
nueşte la Arad printr'un mare 
festival Ia Teatrul Orăşenesc, 
în cadrele căruia conferen
tiază d. prof. univ. dr. Ioan 
Lupaş, preşedintele Ligii An· 
lirevizioniste din Ardeal. 

In cartierele oraşului, ca 
în fiecare Rn, se fac come
morări la Casele Culturale. 

Voluntarii din Ara.d prăz· 
nuesc aniversarea printr·un 
banchel Ia Cercul Românesc. 

La Chi,_neu - eri, 
Populaţia Chlşlnt'ulul şi a im

prej1)rimllor are de ziua de I De
cemvrle un indoit praznic: işi 
.arbătonşte desroblcea de sub 
jogu] unguresc, şi t·1 dat să vadă 
ta mijlocul ei pe totI membrii 
Afeneulul Popular din Arad, des
cil1Ş la Ch'şlneu ca să dea co-

J" 

}lnkapulZta şi pe urmă altele. '1 f, 
memorărII Unirii ua fast deose- Ca dovadă in plus a compHcJ- li, 

bit, printr'o serbare populară şi tătll UngarieI, când teroriştii !.1; 
printr'o ,ezătoare artistică. dela Jaokapulztl s'au răsvrătit . 

Serbările dela Chr,inea se in contra şefuloi lor Peisec. re- " 
desfăşoarl după următorul pro- voita a fost reprlmată de politia i' 

militară maghiară. Nouă dovadă i.': .jl 

gram: că Ungaria na poate spune că ' 
Dlmlueaţa slujbA bllerfceasdl. n'a avut cunoştinţă: accesul să-'.1 

Predici d. dr. Gh. Clubanda, pre- tenllor Ia J allkapuszta era oprit 1;. 
şedlntele clerului ortodox din Ar- de jandarmI! unguri. Apoi: ta· ',. 
d 'J brn al AteoeuIul PC-I berele t'mlgrantllor croati .u ;' 

(!i!, mem f')st mereu sopraveghlate !le au. 
pular. torltătil~ maghiare. 'Ţ' 
După amiază are loc la orele S'a dovedit că ar-DeIe şi mu. ~~'" 

lrel şezd(oarea pentru popor, cu niţltle cu cari s'au comis atentate '\ i 

programul armător: În lugollavla. erau ad use prla ";, i 

1 T ăi ă R gele executat contraband~ deli J inkapuszta. r' : 
. rase:: e , Teroriştii purtau in Uogm8 o 

de corul şcolel primare din Ch!- Im;formă mllitară specială, şi ,;: 
şl!leu sub conducerea dlui Gh Roja bătuseră monede croate Ipectale. i, 
icv. d!re:.:tor. Se arată apoi că gaveroul 10-

2. CuvAnt de deschidere, rostit goslav 8. făcut demer
1
5urt Pherte ,~' t 

d d · t Ştdan Popovlcf de. OtmeTliiufl la guve.rnu mag ar, 
e avoci 'd:or nu J s'a dat Illciun răspuns. 

DUfat. , AbIa după atentatul dela Maral- ~: 
3, Despre insemnit.tea ZIlei lIa ,;uvernul maghiar I.a comu. L:! 

de 1 Decemvrle vorbeşte d. aicat o listă cu câţiva teroriştI, 
prof. AI. Constantinescu. ia dreptul cărora a scrIi iasă: ~'i.' 

4. Marş ostăşesc, cor şcolar. "dfspărct"', .plecat în strălnăta- :Lt 
,. te·, .,plecat fără adred". ~* 

~. O poezie patriotică, de~]a- Memoriul arată complicitatea d 

mată de elevul Mlhută 100. ce o dovedeşte faptal că ,'a dat :1 1 
6 Din treclltol Chlşlnenlul, terorIştilor, cetăţelll Illgollavl, ., 

conferinta dlui O .::tlviaa Luplş. paşaport unguresc, şi sUrue a- ;:;(~ 
7. Sunt fecior sdravăn, cor supra faptului cA expatriaţU I-:.:,c.',' 

,colar. 
8. Drapelul român, poezie re-

citată de Ion Pantel. 
9. Lectoră din Făt-Frumos de 

H ~rla Furluu!, tlnată de d. A. 
Negură, zlarlat. 

10. Poezie din Pompel Bar
bu, d. Alex, Constantinescu. 

1 I. Corul .L1ra- dirijat de d. 
Gh. Ruj a, directorul ş,:oalel. 

Şez~t08rea de se8r~ , 
(ora 9) 

1. Cavânt de deschidere, de 
p~r. protopop Marşeu. 

2. 1 Decemvrle. dAI. Con-
shntloescu. 

3. Cor. 
4. Declamaţle din Făt-frumos 

de AI. Negură. 
5. Lectură dia operele mem

biHor Ati'neulul: 
Păr. dr C1uhaodro, Isaia Tolan, 

PomplJla Barbu, AI. Negură, 

Marcel Ol!nes::o.. Tlberla Vu!a, 
Ştefan Popovlcia, J. P. Criv!t şi 
1. C. Lasea. 

" ... s's ro 

veau ban!, arme şi mtlnltfl cu 
nemilulta, cetl ce nu Se poate 1 j 
explica fără O stlpendlere dia 1 f 
partea cuiva care are asemenea f ~ 
resurse . 

1, " Concluzia memoriu lui : f ~. 
Nu ne aflAm in fata unor 

simple acte de terorism, ci a 
consecinţelor unei coulpiratil îa 
regula, indreptată in contra tra
tatului de pace. Terorişti! aa fost 
unl'lte ia mâna revlzlonfsmttlut. 

Guvernal iugoslav arată deci 
cA In fata unor astfel de une1ttrJ 
nu exIstă apărare, dd fiind ci 
lipseşte loIalitatea care trebae ti 
exllte Între state pentru a!>~ra
rea păcII. LIga Natiunilor e che
mată să cOD.bte şi să pun! 
râlldolllă • 

_A." ~ , . 

Pu~licatiun~ 
Se aduce la cunoştinla 

celor interesati, - că Pri
măria municipiului Arad • 

I?rocesul dintre sfatul român 
în ziua de 22 Decern

vrie 1934 ora 11 a. m_ 
va tine in biroul servicfului 
economic, camera Nr. 59, 
lidtatiune publică cu oferte 
închise şi sigl!ate, pent: li 
procurarea a 2 (două) şa
siuri de automobile de 2, 5 
fonne indircare utilă, pe 
seama IntreprInderilor Muni
cipiului Arad. 

şi ordlnele călugăreşti catolice din flrdeal 
Intre ordinele câlugăreşti ca;! despr~:'lcest pr~es, înt:-ucât repr:; 

tolice din Ardeal şi statul ro; zentaţu statulUl roman au g~; 
. do. d . lt" sit că ordinele nu au personalI; 

man alOUe' e m:lI mu. a vre; . 'd'" - d C d t J tate ,un lea, can oncor a u 
me un proces de revendicare a le acordă din oficiu aceasta 
unor imobiIe şi terenuri luate situaţie. 

de stat. Discuţiile asupra acestei intec; 
Procesul este in curs la Inalta ventiuni au inceput Marţi şi vor 

Curte de Casaţie, după ce Ia continua s.iptămâna viitoare. 
primele instanţe ordinele l~au Pentru moment recursul a fost 
câştigat amânat, urmând să se găsească 

In ~ltimul timp ministerul' de între timp o soluţie care să sa
externe a fost sesizat de Vati; tisfacă stipulaţiile art. 22 din 
can, prin Nun ţiatura apostolic.i, i Concorda t. 
____ J$ 

" 'u t ..... Y' $ 

lllelDoriul iU.2'oslav 
Dt"It'gatul )uJlosl.vlel la LIga I tiţi ra. U:gufa ,1~a.Il fost Instra

Naţlumlor, d. Fotlcl a prezentat Iti de ofiţeri oDguri activi. 
M'ercu~t st'crehrldult.lÎ L git Prt"zenta io U agarla nu II-a 
mrmorJu! guvernului tug')sl~v c~ fost intâwpIătoare. ca a oblei-
dovrzile refr mo .re ]a ocrotltonl nultllor refugiaţi politfcf. Au avat 
atentatonlor dda M.trs!lla to Uogar!a mal multe tabere. a-

M! moriul contine 78 de pa- rătate toate tn memoria. 
ginl tlpărltl' •. 48 de anexe şi 18 La 'ncepat au fost gAzdaltl fa 
fot 'graflt. ,1 f x:'dZă in chip Ci· • P ( 
tegorlC' compliCItatea UngarIei C:.lZ8rma .Frfgyes din e::a zia· 
cu ttrorlştll, dovedită prin ar- rele magblare aa falsIficat acrl
mAtoarele f .. pte : ' Ind: cazarma .Frledrlcb- dia 

Teroriştii croaţi au fost ocro· Se :1, adecă din Viena; lo rea· 

LicitBtiunea se va. line în 
rn conformitate cu articoJe1e 
88-110 din legea contabl
htătii publice şi potrivit nor
melor de licitatii jn vigoare. 

Toate persoanele cari vor 
lua porte la licitatie vor de
pune pe lângă oferte in plic 
separat şi o garantie de 5 
la sută din valoal'ea furnilu
rii oferite, în numerar ori 
efecte garantate de Stat, iar 
oferta se va face numai in 
conformitate cu caeiele de 
sarcini, cari pot fi vazute în 
fiecare zi de lucru in ca· 
mera Nr. 59 a priml1riei ori 
la Intreprinderile municipiului. 

Arad, la 28 Nov. 1934. 

Primăria UUDiciDiulul Hrad 
Nr. 32. 145(1934. 
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mU1rcito~i. ~tiri ~i Înt~m~l~ri Pa/achi1!ele di'! 
în Ungarza - din ţară - lredentez 

Tratamentul 
lor străini 

slujba 
I 

Un ziar din Bratislava, "Slo
vensky Denik·, a făcut deunăzi 

Imprudenta să publice cu privire 
la tratamentul ce hoslovacilor din 
Ungaria O convorbire cu Ull ceh 
Venzel Urbanek, fabricant de 
bom boane, care locueşte de 20 
de ani in Budapesta. 

D. Urbanek şl·a aprins paie'n 
cap cu declaratiile din "Sloven
sky Denik". La 23 No,. - a 
trela zi după aparitia convorbirii 
- a urlat in contra lui toată 

presa budapestană. Se vede 
Însă că Înainte de această In. 
terventie a presei. s'a 'ntâmplat 
,i o interventie a oficialităţii un
gureşII, de vreme ce la două 

zile după aparitia convorbirii a 
apărut în .Slo,ensky Denik· O 

declaratie a fabricantului cehos· 
lovac, prin care se spune că n'a 
s1at nicIodată de vorbă cu ni
m€nl dela .Slovensky Denik· , .. n au • st, 

şi că ziarul din Bratislava a pub. 
licat născociri. 

Reproducând desmintlrea, zia
rele budapestane nu se sfiesc să 
deducă din faptul că "Szlovens· 
ky Denika a publicat-o, că auto
rUătile ungureşH I·au ameninlat 
pe d. Urbanek, şi că acesta ,a 
fi trimis le BralislaV8 o astfel 
de scrisoare miloagă, Încât re" I 
dactia i·a publicat desmintirea 
fără comentar , desavuându·se 
singură. 

Sunt Interesante şi lucrurile 
acestea, dar mai interesant e 
altceva: partea din declaratia 
fabricantului ceh din Budapesta. 
in care se spune că n'are prin· 
're cei 60 de muncilori 'ai fab-
ricei niciun ceh. dearece .. COJI.

jO'f'm legilor "ngureşti nu. 
pot 811 angaje~ cetdfeni strit
oCni". 

Errudimini J 

MA " se A .8 

Noni dovezi despre complicitatea 
. Ungariei la atentat 

Ziarul unguresc "NapI6" din mai nosUme sunt ripostele reflexive 
Subotila (spre deosebire de presa ale acestui "gazetar". Când i s'a 
maghiară dela nof, care nu ştie spus de ce,i acuzat, a răspuns: 
publica decât pledoarii pentru • Acuzatii absolut ridicole, ab· 
Ungaria, ziarele maghiare din surde", Aşa răspunde cineva 
Iugoslavia pot să aibă şi aseme· când i se aduce la cunoşlintă a· 
nea corectitudini) 'reproduce după semenea acuza tie 1 Iar la sfâr
ziarul .Polibka- din Belgrad o şllul con,orbirii: .Păcat de ast
serie de documente noi despre fel de ieşiri ale fanteziei sud. 
complicitatea Ungariei cu ~ten. slave. Mă ocup cu lucruri poş
tatorii dela Marsilia. arătând intre nice, şi nu 1'n chiriaşi revolutio. 
bUele că 11 s'a dat atentatorilor narl şi reglelz! t-
schita strategică a Marsilei de • 
cătră baronuJ Stlrkolici din Viena, In acelaşi număr din 27 Nov. 
care a fost pe vremea ungurilor ~M8gyarsag& it mai dO. gafa pe 
guvernator al Bosniei, şi că cu sârbi cu o punere la punct. 
această hartă atentatorU au trecut Reproduce din ziarele buda
pela Budapesta şi au avui Întâi- pestane dela 29 Aprilie 1931 o 
nire cu un inalt personej ungu· telegramă din Belgrad, in care 
resc oficial in casa din str. se ara.tă acuzatiile ce figureaza. 
Szenlkiraly 33 a ziaristului Tolh in contra Ungariei in dosarul 
LaszJ6, unde avea obiceiul să procesului unor, atentatorl ce se 
tragă când trecea prin Budapesta desbătea atunci in capitala sâr .. 
teroristul Percel. Despre numitul bească. 
ziarist Toth Laszlo se mal arată Iată ce acuzatii i s'au adus: 
ce a făcut un drum la Milano Că teroriştii croati se Întâl-
din Însărcinarea unui inalt perso- ne au la Pecs (Ungaria) in casa 
naj maghiar oficial, ca să spună din piata Ferenciek tere 20 a lui 
teroriştilor Pavelici, Perce,ici şi Barla lanos; , 
Percel. că Ungaria nu-I multu Că un ofiter Instructor care se 
mită cu mersul acliunl1 lor, şi le dedea drept Kovacs, dar despre 
.. a taia subventiile. Ca.re autoritatile iugoslave au sta· 

Aflăm despre reproducerea lui biMt că e maiorul Klar, şeful 
.NapI6" din liarul budapestan sectiei de spion6j dela Pecs 
"Magyarsag lf

, care de Îndatăce a (numele acesta s'a pomenit şi 
cetit rela.tările ziarului din Subo· 'n dosarul a.tentatului dela Mar~ 
tita, s'a repezit să.l Intervieweze silia). i·a insiruit in mânuirea re-
pe numitul ziarist Toth Lasuo, ,olverului şi-a bombelor; 

Din cele ce spune .Magyarsag", Că unul dintre acuzaţi, Her-
aflăm următoarele: mann, a declarat că au tost In-

Ca Toth Laszlo există, şi că struiti apoi într'o cazarmă din 
s'a plâns gazetei budapestane că Budapesta; . 
nu e întâia oară cii-I amestecă Că armele găsite la acuzatii 
statele Micii Intelegeri în treburi din p~o,:es sunt de provenientă 
teroriste., maghlara. 

, M ' • d că e "ziarist-la oficiul de ca. "a91ar8ag }epro UC! ace.:-
mert extern oI ~,ernului, şi tace stea . ~entruca sa arate, ca du~a 
mereu drumuri in Italia şi la Viena aparitia acestei telegrame In 

(in C~hoslovacia 1 s'a oprit ac· I pr~sa budapestană, ,guvernul ma
cesul pentrucă _ spune dânsul- ghlar"a .. cerut mmj~terului de 
e omonim cu unul urmărit de externe s .. arbesc ca, mtrucât gu· 
cehoslovacl) • .,ernul s~r~besc ar avea dat~ 

• ' • w compromltătoare despre SUpUŞI 
ca locueşte" n strada arătata, maghiari sau despre organe ma

Ia numărul arat3't, dar nici v?rbă ghiare, să le comunice pe cale 
nu poate. fi sa , gazduiasca p .. e diplomatică guvernului maghiar". 
clne .. a t bindc~ n ar avea decat .MB91arsag" inch~ie spunând 
două camere, că guvernul iugoslay n'a comu~ 

ci! la dala de 7 Sept. crt., la nlcal nici pâna. astăzi datele 
care spunea reportajul reprodus cerule de guvernul maghiar rncă 
de .Naplo· din .Politika", n'a acum Irel ani. 
putul fi la Milano. deoarece se Ziarul budapesian ere senina
~dla în alt oraş italian, la Barl; tate a să facă asemenea afirma tie 
cii la 20 Sept. nU S"8 tntAlnil la dupice se ştie indeobşle câte de
Budapesta ,cu PO"felicf, deoarece menIuri - sl nu numai notificărl 
se afla atunci la Viena, şi .ast- - a făcut Iugoslavia .'n această 
fel h'am puiul da lul S81koticl chestie. şi dupăce guvernul ma
(ca~. fi la Viena, n. tr.) schita ghlar 8 făcut notificarea falsă că 
MarsUiel, căci un om nu poate tn urma demersurilor tugoslav9 
fi in acelaşi timp in două locuri·, Il desfUntat taberele expalrlatilor 

Nostim de tol 1 De altfel.şl croap' 

Alegerea de mitropolit al Mol
dovei se va face illd.ltă după 

Boboteazll. 
• 

La Bucureşti au avat loc săp
tămâna aceasta dlscllţluni ale 
d-Ior miniştri dr, C. AIlghelescu, 
Lepedatu, dr. Valer Pop şi SI
veI Rădalescu, relativ la Stattlsnl 
catollc al ungurilor din Ardeal. 

Comls1unea care lucreazA la 
prrgătlrea reformei adminIstra
tive e pe punctul să·şl termine 
lucrările. 

* 
Ministerul de justiţie pregăte

şte un proiect care VI prevedea 
că ameDzlle sllvlce DU se mal 
transformă in zile de inchisoare, 
ci în zile de preltaţle. 

La Timişoara are loc la 2 Dec. 
o adunare a Unluull Agrare, Va 
lua cuvântul d, C. Argetoiaou, 
şeful partiduluI, şi d. Al. Radian. 

La Bucureşti se ţine o ada-
Dare georglstă. 

• 
România ş\ Rusia sovietIcă 

fac de zor prEgătiri pentru reia· 
area totală a legăturilor. Tele
fonul intre România şi Rusia a 
fost refăcut şi pas' in funcţiune. 
Personalul legatiei sovietice din 
Bucureşti a sosit fn ţiCA, 

• 
S'a dispus şi ,'a aplicat săp

tămâna aceasta In toată tara di
zolvarea organizatiilor extremiste 
de stânga. fnchlzându·se localu
rile şi suspend1ndli· se totodată 
o seamă de ziare de acest fel. 

• 
Un ziar din Bucureşti anuntă 

că nu se vor da autorizatii de 
I mpoTt şi export decât firmelor 
cari au sobscrlA ia imprumutul 
de inzestrare. , 

Prea slabă măsurăI Aşteptă:n 

să se reteze pe toată linia bene
ficIIle ce le au dela statul român 

Era demult ştiut - şi Oscar, Evelor maghiare", in care ni Se a 
]dszl a Tfpetat-o anul trecut cu spune cd o gazetă bUdapestand l 
mare răsunet in car/ta sa nrm. de stânga a orl!anizat un turneu!V 
tească .Grtşelile ungurilor. cri- elvetian la Budopf:sta, şi in p'OS. F. 
mele maghiarilor". - cd pata peetele cele trim,te elveţttnlor li

r
l13 

nele de mare calibru, destrdba· aslgurd că "grnţiile EvelQf' , U 

lalele naţionale şi In tema/iona It. maghiare au 81t-ifasclneze- (in j el 

sunt cele mai apreciate uneltl ale traducerea ungurească: "A mi(. ~~ 
şovinismuiili maghiar. gyar Elldk bdjai el fogjdk ollt l ~ 

In dplomattt. In splonai. 'in kap/dztatm"). /il!1 
propaganda revlz/on/std din sird· E 'lesne de 'nteles Că - dupatt

ul
l 

inGtate, ln afacerea Stav/skl, in· .... 
plasarea bancnottlor JrancezeJai- ce e vorpa desre prostia unelr.i 'ti 
sI/lea te, patachlnele ou fost tot- gazete de st{Jnga - ziarul EU- i. 

deauna prezente, arzatoare de vernamentala-hltierist nu poate' uJ 
pasiune erotico-patriotica şi de decât să Pfottsteze. ŞI protestea-~al 
nesaţ de bani ş/ aventuri. Tot zd astJel: '" ~~ 
ele au trebuit sa fie punctul de C fi ElI' ~ 
atractie al jamboreei cerceU1şeşti • e el de ve prom te e vefle'lo 
dela OoJ6ilă (vom mal reven/la nilor cari In chestii de mOlaiă; d; 
asta, pentrucă s"au publicat în nu 'ntelfE de glumd, întreprinde'ţ o 

lea aCeasta cOMerciala cu conş-' n: 
presa ungureascd apeluri ener- fiinta lexd? Cetateanul elvetian al 
glce ca să se ia mdsuri pentru . I care primeşte CIrculara, e nevo IVo 
deparazitarta bietei jamborei ), U 
şi tot lor li.a revenit rollii sd a. sa ereadă că ngaria este un,aţ 

Eldovado al comerţului de fete'ne 
tlagd spre Budapesta convoaltle A 1 1 - cetu/eanul acesta e vtfian şijeri 
de straini din presd şi din par- va pierde tot respectul şi buna tel 
lamente, de cari avea nev~!e pro- . credinţa faţa de ° ţară care caiftdrc:t 
paganda .ungweasca reviZlonistă . • să-şi sporească vizlttle strălnilo'~da 

Lucru1l1e acestea st ştia., dar I în asemenea chip neruşinat şI des-
nu se divulgaa. Ungaria n'a /d- f IraMlat.. " ~l~ 
cut decât o slngurd daM Impru- t M . pua 
denta să le aminteasca: atunci are noroc pe Vngarla cd loQ~ it 
când d. PapfJ lenă a scrIs In ziarul dat d. OombOs o gazetă hitle-INo 
Magyarsdg" că jamboreea ristd, duşmana implicit gazete101fr, 

;nternatlonala dela Ood61lă e a. b~dapestane de stânga, c~la,ă l 

meninţată sd devina un alt Hor- cand aduc, pa/aneior maghla,~ I~ 
"dlh.kert, - un alt parc dt per~ ~itenti .~trătni, des~'nall sa cad~ .. ~ .. 
dl/le ca acela dela Budapesta n mrejile TtVlzlonlsmulull Altfe.JMtlli 
pe care 1- a popalarizat pdnd la te pomeneşti cd nu se ridica, nj-ise~ 
noi un "ine cunoscut cdntec Jrt- eio gaze/a maghlard sddesmmtbnttl 
voi. că Ungaria ar'-~er:r-cf'Va de·leut 

latd lnsd cd acum palachinele face cu prostituţia. p.i I 
din Budapesta au ajuns fărd .... t d .-.. .., .. " ... 1, r~ 
nicio ruşine (ntr'lin prospect prin 1'" 

care se amagtsc bieţii cetăţeni din Cursuri obligatorii da apărarlu ~ 
Elvetia ca sd se incarce ln -fl- antiaieriană tn şcollle din un~ar[~b~~ 
lereşul" unei gazete budapestane 
şi sd vind la Budapesta. unde ti Secţia de ştiir,t~ naturale I 

C ! . f . B ec~ 
aşteaptă ceva mai-mai decât Joi. ercu UI pro esoral dm udapesl 't 

moastle huril din raiul lui Ma- a hotărit - precum arată cB 1. f cel cari n'a a voit să-şi facă da- I~ 
torla, incepând cu cetăţenii strl~ homtd: nişte Eve In carne şi oa- dapesti Hlrlap· din 28 Nov. crf. t 

lnl. Opinia publică şl'n primol se, şi încd uneureştiJ să ceara printr'un memoriu .; \ 
rând Dtvolaşli cari au semnat Ne inJormează despre aceasta se introducă în şcolile secunda : 
cât l-au lăsat paterlle~ aa drep- "Uj Magyarsdg- din 23 Nov. din Ungaria cursuri obllgator Se 
tul să reclame să se pună capăt ert., printr'o informatiI (nt/tli/ata de apărare 'n contra atacurilcf 
favorurllor de cari le bucuri "Propagandă turistlcă cu gratUie • aieriene, t: aJl 
sumedrnille de strAini cari au bol· ' 

~:~;i~;~U%~~~că~:~':·::~f~ lCOuri ile 8Ctiunii-uenÎru ma Î~iariiâr~~ ~ 
bt:f::!~~ s:::lu:~~:~:~I!:::~ bi~ericii Drto~nxe ~in Unloria f; 
răspândIt raportul raportorulul co. ,.U, 
mlslel de anchetă parlamentară Ziarul "Magyarsag- - moni- deşte adevărată. trebue pusă 'f sit~ 
inainte de-a şl-I fi 'nsuş!t coml- lorul actiunii dusă de excrocul legătură cu campania despn altd 
sia şi parlamental, reprezentanţii Nemeth Istvan, de canibalul Ur. care am relatet in alt 'mimar 'lut 
partidului natlonal.tărănesc s'au manczy Nandor şi de ceilalti .Gazetei Antire,izionlste", incq/o. 
retras din comisIe, Iar d. Romu. comparşi pentru maghiarizarea putii in contra excrocilor din t~FiTe 
lus BoiI! a prezentat un" lung bisericii ortodoxe din Ungaria - bara lui Nemeth de ziarul "Fiigtlinte 
memoriu relativ la acuzatiile ce se ocupă In n-rul sau din 25 getlensega al d-lui Gombos, Slqti 

I s'au adus. No,. cri. de capela ce a fost ,ede că totuşi oticialifatea "Iare., 
" * daruită de primăria Bude· ghiară şi-a dat seama cât o codaţia 

Cu prilejul alegerilor de I pestel falsului protopop Ruszko promit aceşti ,.excroci" (aşa i~ pe 
deltnitarl ai Camerei dela lanos, fost căpitan de politie, ca caliticat ziarul d·lul Oombijs) <lua 
'nceputul acesta de sesiune să şi adune 'n umbra ei uneltele ajutorul cărora căutase in c~vo 
parlamentară s'a. făcut Bă- cu ajuforui cărora umblă să ma- dovedit să maghlarizeze bisericUST 
natului şj Crişanei, O deose- ghiarlzeze 'pe ododoc$H din ca- ortodoxă. ~ 
bită cinste, fiind, aleşi vice.. pilala maghiară. * ~ C 
preşedinţi dnli dr. Corneliu Aflăm din relatarea lut .Ma. .' . ,_ , ~Ul 
Cornean~ . dela Caransebeş gyarsagGl că primăria U-e dăruit b~,rn tZllaru21-r ·NMagyarlsag I~ a ~RAş 
Ş I f T'b j M f .. ...... lIca 8 J ov, Cf. o p anger'ATII . pro. 1 er q oŞO U, prt- aceasta capela din cartierul Ta. d au lnai rămas pe lume sit: 
m~iful OrăzH~ chestor d. Oct. ban la propunerea ministerului guri "ungurii ortodocŞi Gl iJTA 
Furlugeanu, preşedIntele or- de culte, şi câ, dupăce Ruszko slujbă in limba maternă deoare~] 
ganizaţiei liberale de Căraş, ,i cu-al lui au reno,at.o (se in- dllpioştire din Varşovia mitrop~ NI 
iar secretar - pentru a treia I 1 ij- ni .. 11) ... I tut Dionisie oi p~lonezilor de 1!9EI. A 

e ege cu spr 10 CiU ,pf1mar a orlodod a Insarcinat o coml~ 
?ar~ - d. dr. Aurel Cosma- wea s'o la acum ÎnapoI. ca să traducă pe limba poloneJi S 
JUDlor. Ştir.a aceasla, dacă s. do •• • Ulurghia orlodo,". I 
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lIN RAI U L fi O R T 1 S T Marunt~ ~i felurite 
fă· I f -1 dascălI-lor I Budapesta, şi arată cazul unui dUltriall, clfrail Ja 600 de mll ar Ş I e U rl e de tnşl, e fnsă aşa de mic, tncât 

n
S! :,' , " " , , ~opşl'tiearla_ cpaarteru apu~~~~ dp:U~!:: i~~ nu numll că na-ft pot ţinea din 
Il ' ",. • el şi familia, dar nu se pot BUI-

fU IUj Ma~yarsag se ocupa ~ MAI 1933 AL ORAŞELOR D1N vândut în drum cafră obor iar tlnea nici pe el tnş!,I. Situaţia 
năruI dm 25 Nov, crt. de SI' UNGARIA, CA AU FOST ALI, la abator a trebuit totuşi să pla· muncltorlmil Industriale ma. 

~S~~ainvăţătorilorconfesionali din MENTAŢI LA HAJDUSZOBO, tească O taxă de piata de 2 ghiare n', fost niciodată stră· 
11 rul Hajduszobosz16, in legătu, SZLO DELA CAZANUL Pus,. pengo alături de urmatoarele luclt!, astăzi ind, spre mal ma

O1',"'u ordinul ministerial No. LIC 9600 DE INŞI, ADECA alt,,: ta've Ş'! !'mpozl'te: 3 peng~ rea glorie a cartelurllor, este cu 
[1 .. c " v mult sub minlmul de existenţă. 

tiri o din August crt., prin care 56.4 LA SUTA DIN TOTALUL 83 de fileri impozit pe consu~ 
!,f(. 'notărise ca cu 'ncepere din POPULAŢIEI ORAŞULUI. .Situalla proletariatuiut agrl-

t ma fie, 2 pengo taxă de cgăurit- col este şi mal jalnică decât a 
lţz ~te!Ilbrie {mai .apoi din Oc.tom, (si<: !), 4 pengo şi 30 de fileri cifra celui industrial. ŞI să ţinem 

;e) va incasa. ~lful . confe~JO~al Cum se taxează de afaceri, 2 fileri timbru de seamă că-s mat multf. Sâmbrla 
patul. şi va plati apOl lefunle In- marfa adu.ă de anuală a celor 225,000 de slugi 

j' f' l' 1 săteni la ora, factură şi 20 de fii eri pentru a· agricole se poate socoti la 4050-
ze ~torilor con eSlOna 1 statu. sigurare 'n contra focului, - 500 de peog6 (9700-13000 de 
u-Eiarul budapestan arată că or, .. 1 le l~ A 1 total 14 pengo- şi 68 de lileri. lei', 10 parlament s'all spus &ăp-, . " 'f '. • Pesti Hlr ap se p ange In n-ru 
ite ul cu pncma a ramas me lcace 1 1 " odec6 22~/. din preţul ",Il"f';, tAmâna trecuti cifre cari na a-

larece nu s'a putut incheia res~ d!n 27 Nov. ert. de taxe e unaşe I tlug nici jumltatea acestei eva-
'Q 1" t b' v 1 plătească pro .1eoar"ctl vânduse cei patru -t' 1 d d 't f t • ce re Ule sa e • UI '" luări " apoi si le adauge, ci ma-tIVu acor eca cu oar e • ,. • • 66 el ~ 

. " 'b' . ., vincialii cari Vin cu marfa la purcel cu e pengo. jorltatea ldll se plăteşte tn na-
'~. 'ne autontaţI lsenceştl, lar a~ turA, şi ci dupl chlntalul de 
. qo unde s'a făcut învoială, nu A • A • tă grall căpătat ca simbrie, trebue 
IIăi dat dela stat învăţătorilor de- , şa-zisa 101 proprie - să plUeasci _ vetI reproduce-
te' t o parte din salar, şi nici vor' I • d· U i rea din n-rul nostra trecut - 8 
rş-' nu-i să capete restanţele, "c~ri I rlre In ogar a peng6 taxă de morărit, atunci 
an atins proporţii uriaşe", i când chllltalui de grAu e 14 
oit"orbind apoi despre situaţia FIIndcă le vorbeşte larA,1 malt de ltl), pUilibit In 30 de ani, cu J peDgO, - n, tr.) Afarl de t'i, 

f 40,0 dobândă. trebue Il mai trAlască din dm-
unrăţătorilor protestanţi din Ha;, to Uogarla despre colonizir, Dupăce l-au arătat trimisului brla aceasta şi membrU temlliei 
te,noboszI6, arată că comunitatea ziarul .Uj Mlgyarsăg* ,I-a trl- Ipeclal al Inl .Uj Magyaraag- lor, cari pot fi loeotlţl 378 de 
lŞilericeasc.i de acolo a trimIS mi mIa un reporter tn latul Puszta- lucrurfle acestea, coloniştii din mII de In,l (gre,lt! evaluarea 
na,terului de culte un memoriu, bolcl, infilDtat tn anul 19~5, ca Pusztabolcs l-au făcut armAtoa- oficiali, aritată deunăzi tn par· 
rtd • d' . si vadi care-I rezultatele celor rele socoteli: lament de mlnhitrul agriculturII. 

leare se spune, ca "eşl şl,a FIindcA na IU vite de plug, este ~ peste 00 milion de IDŞ', 
rOlţdat primăriei toate birurile citeva coloolzArI ce ,'aa făcut il costl aratul unat lagAr 11 Ilugl şi familii dela 01 alti, - n. 
es-olare şi bisericeşti pentru co dupA rAzboi tn Ungaria in leg!- peog6, două arături 22 de pen- tr.) Venltlll anual pe cap de om 
bnă administrare, totuşi nu s'a tură cu aşa-zIsa reforml agrarl. gO' chlntllnl de grâu de să- eate &ltfel de circa 280 de 

io(]~ învăţătorilor leafa decât dela Şi latd ce comunicd acest tri- ml~tl 15 peugO; carul până la peng6 (7280 de lei; prin ,aleu-
1 N' '91°/ d' mis special prin numărul din 16 .mo,le- (ttlndcl-I la distanţe lui arătat mal aUI al mlnlstrn-
foi ov" şl~anume numaI o m uriaşe) 3 peng6j treierat al (10%) lui agriculturII, cifra .c~lIta se 
rOl~, iar restul de 9% dimpre, Nov ert. al numitei gazete buda- 9 peng6, Impozlt 8 peng6, total reduce la mal mult de Jumătate; 
la~ cu restanţele de 37,308 pen, pestane: 66. Daci dă iuglrul 6 chintale, de alLfel, precum am arAtat mal "1 !aproage un milion de lei, - seaa topărţtt fn anal 1925 tn pământul produce 90 de peng6, lUI, na numai evaluarea oame-' 
dî,~'} au f?~t lăsate la or~i~~~ latul satului de mal apoi Pau- in schimb e 'mpovărat cu chel- atlor e gre,ltă, ci ,1·. simbrlel, 

fe.ţUllsterulUl m seama comumtaţll taboles 2000 de luglre, de pl- ~~e~la~~I!e!~~a~::: 640~~Dg~ -. nSI~llle agricole sunt Insi 
rli-isericeşti. In afară de aceasta -: mlnt, ca si se facă o colonie. al 80 de fJlerl. Deci: 41 p1ngJ burjui vrednici de Invidiat. in 
Itbntinuă memoriul - biserica a S'au dat locuri de case (caprln- şi 80 de lileri deficit, la care se comparatle cu ~nern mici pro
!·(,ut iii"anii trecuţi o datorie <:te le In suprafaţa amintitA), ,1 10- 'adaugd datoria' anualil de 114 prletarl, cari namărl 1.474.000 
~ hine de 150,000 de peng6 turt arablIIe de câte 1-2-3 lu- pene6 ce trebut pldtita lui FAKSz de Inflete, ,1 ca marea masă de 
nroape 4 milioane de lei, ...: n. edre. Coloolştll IU fost aduşi din pentru casd. nefericiti a muncitorilor ca zlaa. 

,.. Ca si faci faţi acestor sar- Venitul anual al aceltorl· face 
,pentru cheltuieli şcolare, şi pArtt dlferite. Mare parte lant efnl arlaşe şi si le mal şi &UI~ Dumal 300-450 de peag3 (7800. 

rrt are un pasiv de 40,000 de foşti slujbaşi de cale ferată. Alti 1101, coloniştii lucreazA pânl se 9700 lei). Namăral intretlnatllor 
,liga pentru cotizaţiile de pen- parte sunt săteni din sate 'nve~ spetelc pela chlaburU de prin lor eate de 1.513000. Venitul a
rI~ale învăţătorilor, sumă pentru clnate, aşa ci nu ,I·au făcut vecinătăţi. Sunt Intr'o atare dis- Dual le reduce Bltfel de CIP de 

nu are nici o acoperire, de, cui In sat, şI vin dela distante perltă, şi s'au pllDI trimisului om la 190 de peng6 (4940 de 
ece biserica a predat toate im, de 20-25 km. ca să. ,1 mdn- apeclal al zlaralai cl-s simpli lei). Dintr'o astfel de sumi tre-

i! itele bisericeşti spre comună arenda,t pe propriul lor pămlnt. bile si se brineas.::l aa om un 
ceasci Iforlctca de mo,le. ,1 ci It-! groază ci no vor pa- an de zile, Iă se 'mbrace, să-şi 

I inistrare, iar veniturile pă, Loturile Il-au fost date pe pre- tea Intra nici Itrănepoţil In de- plăteasci doctoral, medicamea-
nturilor bisericeşti au fost po' lurt de cori te doare capul: 3369 pilDa lui proprietate, scăpati de tele. 

:te pentru restanţe de impozit 46 pe"g6 fi {}O 46 film i"gtJ- datorII şi de camete. ..Care-I consecinţa aceltor jal. 
l ă stat. H ,,,1, ode'€6 101088 tU Id, nlce condiţii de caştlg? 
I Se • Ind ioşer,-Ie "Aceea, cd proletartatul ma-Icf arată apoi ci primăria nu Pretul a Jost stabUit la de 60 U ghiar, partea C«l mal mare a 

te da şcolilor bisericeşti nici, de ori venitul net al unul lugăr unu.· cler,-caI naţiunii, Jomeşte In intelesul strict 
ajutor, deoarece oraşul a tre- cadastlal (20 de pengo, 600 lei al cu vântului . .. 

~it să institue impozite adiţio, pentru un iugdr de clasa a doua). Ca urmare: a treia genera-
Il d Ua Insptctor de stadII lemi- ~ 
"e e 129%, cari - pe deasu, şi trebue platit In 52 de ani, in narlaie din Gy6r, dr. 10ltf KOzl tie este condamnatd sau sa ,le 

ia -nu se pot 1·ncasa. Comunl'- 1 t 1 H " h r U· M degenerată. sa. sa se stingă. rate ega e, .cu came e e respec- orva!, a publicat n • J a-
. ea protestantă cere deci minis, t - F'li dAI -' t t gyarsag- din 25 NQv. crt. un După asemenea premise. pru 
.... 1 ' b b tve. ,n Cu umea "a pu u pllţln exacte ,i prea optimiste UIlUl sa" reduca" contrl' uţt'a l' d 1 t 1 articol despre .Noul nationalism 
'CI"] 1 f '1 ~1 "ţ" t' 1 şi chestiunea proletarl-, in care ,. 

1 a e un <? nva atoreş 1 a crescut an de an. S'a fixa' cd tele date de alţi unguri, autorul 

Consiliul de război din Buda
pesta a condamnat saptamâna 
aceasta trei spioni. dintre cari 
despre doi se spune în comuni, 
catul din presă că au spionat 
pentru Iugoslavia. 

* 
La Budapesta s'a turnat un nou 

film militarist: »Foştii combatanţi", 
reprezentând lupte ale honvezilor 
unguri şi demonstratii iredentiste 
ale foştilor luptători, A fost ară
tat la o premieră de gală la Bu
dapesta acum saptămâna, 

* 
La 27 Nov. s'au implinit 15 

ani dela ratificarea tratatului dela 
Neuilly, N'am fi remarcat intâm, 
plarea, (căci in urma cordialelor 
legaturi ce s'au stabilit intre Bul; 
garia şi Intelegerea Balcanici in 
vremea din urmă şi mai cu sea
mă dupa atentatul dela Marsilia, 
comemorarea din Bulgaria s'a m.ir~ 
ginit la servicii divine), dacă nu ni-o 
amintea presa budapestană. Ingrijo
rate de izolarea 'n care a căzut Un, 
garia din pricina atentatului dela 
Marsilia, ziarele budapestane au c0-
memorat cu toatele - se vede ci 
s'a dat O comandă - aniversarea, 
tratatului de pace referitor la Bul; 
garia, neuitând să amintea.sc.i 00; 

munitatea de interese şi de su, 
ferinţe bulgaro,maghiară. E prea 
explicabil, dupăce nu mai de
parte decât acum o luni s'au fă
cut guvernului maghiar a.vertiziiri 
prin coloanele aceleiaşi prese, ci 
trebue să ia bine seama la modul 
cum Bulgaria se desparte tot mai 
mult de revizionismul maghiar. 

* 
Revista deja V'iens a RlIROri

tătilor europene., .NaHoR Ind 
Staot- se ocupli 'n Rumărul depe 
Nov. de cond8mnareala trei luni 
temnită şi la pierderea pe timp 
de trei ani 8 drepturilor politice 
- condamnare despre care s'a 
relata' in alt număr al 2:larulul nO. 
sfru - a druIuJ Franz Basch. 
secrel8.rul general al .Asoclatia
tiei cutturale 8 germanilor din 
Ungaria, pronuntată de un tribu
nal unguresc pentrucă reclama· 
tuI a 'ndrăznil să protesteze Ja 
o intrunire publică in contra ec· 
liuniI de m8ghiarfzare a numelor. 

RevIsta vieneză arată că s'a 
Invocat ca un moment egravant 
In contra reclamafuluf faptul că 
populatia germană este organi
zotă in formapuni clandestine (!). 
subiot€ legând prin aceasta or· 
ganizat!a culturală mai sus 8min~ 
titi a şvabilor, care-l are pe d. 
Basch secret8r general. ... " Vi' • • 't • ..., . 

Biblio.3rafie I 
~ pldtl, atoria Ş carne ee au In comparatle cu cifrele -t fap-

puţin 10%, , afe sd se achite din capital'-!i apune: trece la măsurile ce.ar trebai luate. 
y .. Proletar e clue e silit al-,I' Suplimtntul duminical deJe 25 

f
"Ui Magyo.r.sag~ incbeie arătănd inteuse 5.4% pe an, aşa că, po- valorifice puterea de munci ca Sant vrednice de amintit, pen-
sit ţ' 1 fI" lt " t' t tii d 20 d x pe-o marfă. ca să poatA trăI, trucă reogllndesc mentalitatea Nov. crt. al lui "BudapesU Hir· , ua ,o. e a e Şl n a e partl, tr.v, vem u u e e pengu.. clerului maghiar, alIat Jntotdea- l " I le. ăl I 

alt ' 1 t' 'd '.". 'd â d (. şi n'are nici-o aslgarare ci le Va I 8p ,semna eaZa urm oere e I~ a so utle nu-t eca. sa se In' un lugăr e m rza tI oua ,ace una cu stăpânirea: W H ti v t J CI 
1 l ,1 putea lusţinea din mooca 8a. car~l ungureş aparu e a ul 

ue un impozit şco ar genera de 1200 de pengo. atllnci cdnd /Q. .Deoseblm două feluri de Inspectorul de seminarII cere: tn anul acesta: 
, 10' gdru[ se Vind' în acea regiune cu pl'oletarl: Industriali Şi agrlcoH. desfIIntarea silnlci a soclal·de- .A moldyai magyarsag" (Un. 
1~.Fire.te, ziarul budapestan uita sa" 500- 600 de pengJ, Prelul UClS- Proletar latul Indostnal constitue mocrat1el, deoarece proletarlatul I 
rid I I I 1 gurimea din Moldova), de Pau ~ntească despre latifundiile bise- ta n.-t adevărat lnsd Socotind aproximativ un sfert djn total al n ostrtal Ş agr ca merge ne-

!f" OI natlanli (maghiare. _ D. tr.). Iar vltabll la curentele de dAnga, Petru Domokos~ ed. U. 268 pag. 
~ti de aproape un milion de iu, anu/MIile de 5.4 10 pt an, ceea ce cel'irlcol exact Da efert. Amân- ,1 apoi corporatism fascIst, peo- "A moldyal csangok nar-
'f'c, cari se vede că-şi greşesc des' face '64 peng6 şi 80 de /lleri la doud aceste categorii numdrd truca proletarII slndlcallzaţl tu maz8.sa es neve- (Originea şi 
~ţia, şi cere guvernului sa pună un lugd,. ŞI socotind 52 de ani circa cinci milioane de suflete, chip italienesc si lupte din par- numele ciungăilor din Moldova). 
) pe contribuabilii de rând la de platd, preţul jmal se ridlcd odecd majoritatea flbsoJ"td a lament cu cartelurlle. 1 d d A d V I 

U. i i '1 (S bit l.ll i O I tlf dll liP ~X . e r. n rei eress, co ecUa cfIUa sarcină. la 3369 de peng6 şt 60 de jilerl, ngar e muti ate. u ne" e, ş eapre a un n m c. alva 1 E d' r T d F'- .. 
8 cea de mai Sua şi cele ce urmeazd, numai cartelarHe ar doce de "r e 11 u omaoyos uzetek, ~VOM ADAUGA, PENTRU 1, adec6 JOI 8 de lei lugrlrul. Sllnt ale autorului, _ n. tI.) râpi Uogarla 1 nO. 67. 38 pag. 

clJSTRAREA CAZULUI DIN La preţul acesta le adaugd .Cari lunt coadlţllle de trai Omlslunea aceasta a cleri:a- .Erdely a ~lagMborut tUkr6zo 
~ŞUL HAJDUSZOBOSZlO, apoi p"ţai (aSelof. ale acestet mase de 5 mllloaDe, lalat autor nu-I fnli decât foarte roman Irodalomban" (Ard~alulln 
~ ORAŞUL ACESTA A FOST CU aceeaşi mărin/mie cu care Ideci ale grosulul ungurlmU ?naturall.Cum ar fi ,1 putut să literatura românească privi-
~UL TRECUT IN FRUNTEA li d I " bl .Spule cu UD cuvint: mtris- cearl improprietArirea proletarl- b ' . 1 ' 

-a fit statu pamtJnt,s a Erll t tdtoarel Dintre proletarII Indas.. lor agricoli, când singuri blse- 'oare.la ,ăz oml monclia U. ele 
~ŞELOR A CAROR POPU, ° societale de constructii a sta- triall, cam o clnctmesunt fără rica SI romano-catollci are dr. Ludovik Kantor, colectfa"Erd. 
r TIE A TREBUITALJMEN, tulul, FA KSz, sa.Je jacd bleţllor lucra. TiDjelcdln pomenile ml- moşII mal mari de 3000 de iu- fad. Fuz,· nOe 66. 
"'TA DELA CAZANUL PUs.. oameni din Pusztabolcs case. Din lostenlet pablice şi partlcalare. glre ta luprafaţă de 846,729 tu- . _ 
le. PRECUM AM ARATAT· 300 de case clUe s'au fllcul In Dintre cet cari lucreazA, vre .. o gAre (vezi 'Itatlstlca din No. lJ. ZIarul "Magyarsag- a inceput 
\!ti NUMARUL 1 AL "GAZE- sat, 1'7:0 au "0$1 construite de 200 de mII all 'o leafl dia care 1 al .Gazetel AntirevLzloDlste·), bl -, f 
EI AN 1

1

./, pot Iă-,I a.igure dlmpreuol ca ca II nici nil mal vorbim de pu icarea unul roman al oaMe 
. TIREVIZIONISTE-, S'A. 'OClttutta aUiJsta, cu pretul de at lor o exlsteotl modestie Ve- mo,tne ee le .. re 'sub 3000 lte iIIlgurululEyteR Szek.ul&. rus LA CONGRESUL DIN 11500 peng4 o casd (45 dt ma nltal majoritAtII muncitorilor [n- lagăre cadastrale! • 
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InstigiJtii ungureşli tn conlra imprumutului Săpfămâna 
de Înzestrare AM! w 

- O nevastă de ofifer de jandarmi din Ungaria vine 
la moşia din România ca să afâfe 'n contra împrumu
tului. O purtare ciudată. Complicitatea lui "Brass6i 

Lapok' şi "Pesti Hirlap" 
. In judetel Aradului a fOlt 8- I cat dptlmâoa aceasta o cores

reltatl &ăptăm201 aceutl ,1 I pondenţl semnificativă despre co. 
trimisă spre jlldecare Ja conll
Iful de război din Ttmlşoara o 
cetăteană m.ghlarA, nevllta otl· 
terulal de jandarmi din Jula 
(UClgarla) Petru Fa:6p (ziarele 
m.ghlare din Arad ,'au grăbit 
Iă-l declare ofiter penllonat. 
ceea ce na ştim intracât I-ade
vArat) pentrucA ,I-a falsificat o 
prt lungire pe permlsal de tre
cere a frontierei şi '0 Ipecial 
pentracA a Inltlglt tn contra tm. 
pramutllial de fnzestrare, fAcând 
din cuA 'o casi aceută pro· 
paglndA pela canolcatll din 
comllna Chl,lneu-Crl" ande are 
o mo,le ,1·0 mi mă. 

Ziartle uneurtştl din Arad a. 
trGtat cazul cu ob/~nuUtle lor 
ze{lemcll, reducdndu·/ la o nimi
ca toatd şi 'nctrcând sd demnitd 
acuza/Ilie ce l s'aduc, arestatei. 

Cei u. milion ,i 
douA .ute de mii 
ai negu.torilor 
d-Iui Doman 

la II.ral .Unlversul- .'a pabll-

merclaotfl minoritari dJn Arad • 
S'a arătat tn It găturA cu repro
şurile ce s'au făcat Reonlllnll co
merciale a d-Iat Domoln Şolndor 

la conlfătulrea ccnvoeatA de d. 
ministru Slăvescu la prlmăla din 
Arad, ci marII negustori din a
sociatia d·lal Domăa IU semnat 
un mUlon ,1 două sate de mII -
,1 le laudă cu aceasta zilnic prIn 
preia m.ghlară, par'cl doe ,tie 

ce bine ar fi făcat statului român! 
- tn timp ce sătenll unguri 
dintr'o slogurl comuni din judet 
- din Rovlne (Peclca·Maghlară) 
- au semoat peste 700 de mII 
de lei. D prdeet dr. Groza s'a 
patut cu drept cuvânt mira fn 
cuvintarea ce·a tlnut·o la con
sfătuire, făcând comparaţie intre 
mArinimia negllstorllor din Arad 
,1 intre fapta Iătenllor ungeri din 
judet, pe care a Iludat·o dupA 
cavllntă. 

'Redactia comună din Timişoara 
a lui "Brassoi Lapok" şi a lui "Pesti 

Hirlaplt jigneşte peM. S. Regele 
nu numai ca spirit ci şi ca text, 
cu cea din .Brassoi Lapok" -
a recepţiei fabricanţilor timişo
reni Ia d ministru S!ă17escu. 

.Br15161 Llpok-. precam am 1-
rAtat tu .săplimADa tnternA- a 
numArului nostru trecut, a rele· 
vat o atltadlne .lmllară I mlrllor 
fabricanţi din TimIşoara, dove
dită tot ca prilejul vizitei d-Iul Identitatea merge până acolo, 
ministru SJAvesca. FabricanţII încât corespondentul lui "Bras
de-acolo ,'-IU pal muncitorII şi soi Lapok" şi,al lui "Pesti 
functlonarll IA semneze câte· o Hirlap" uitâ să se dedubleze, 

• sumA mal mare, Iar el I'aa u-
chlvilt, semnând contribuţII rl- şi spune şi prin corespondenţa 
dtcole. trimisă oficiosului Ligii Reve, 

Ziarul de instJgatie dela Bra- zioniste, că reprezentantul fa' 
ŞOV a relevat faVlal nu ca sa bricii de textile din Timişoara, 
mllsirt pe aceşti beneficlart ai care a fost primit întâi, e di, 
stalulul român, ci pentr"ca _a rectorul general al unei fabrici 
pund statul român intr' o lumina 
indOIelnica, Cme t-a citii COfes- budapestane, şi că d. ministru 
pondenta Ilmişoreand aparutd Slăvescu i,a spus când a auzit 
'n numarul din 19 Nov, , s'a că muncitorii şi angajaţii între--

Cea internă s'a început cu două comemo'l 
Înălţătoare, ti trihunulu; Ioan Buleanu, la Iosăfl 
fi a Brătienilor, lonel şi finti/ă. AtI fost ",ome~ 
de mare reculegere, la fel cu-acelea ale ani'lJersQ. 
Unirii, cu car; se 'ncheie săptăm4na. 

Din pricina puhlicării raportului d-lui Benl 
re/ati'lJ la afacerea Skoda, fJieaţa politică a fost foa 
agitată. Afemhrii naţional-ţărănişti ai comisiei 
anchetă au părăsit comisia, d. dr. Romu/us Boilil 
depus un memoriu, d Mihalacke a cerut (ludie, 
la SU'lJeran, iar presa partidului naţional-ţără';" 
şi-a inteţit campania in contra gU'lJernulu;, Celei ~ 
partide de opoziţie ţin constătuiri fi tJdunăr;. 
pregăteşte toată lumea pentru marile răfuieli ce 
'lJor incepe '" ptJr!tJment i" legătură cu SkodtJ. 

S~pHimâna externii a menţinut pe primul P1 
al preocupărilor chestiunea terorismului. Iugoslavia ~ I 
depus Miercuri la Geneva memoriul cu dovezile des~ 
complicitatea Ungariei cu atentatorii. In aşteptarri 

memoriului, d. G o m b o s a dat o fugă la Vierf 
la . •• vânătoare de căprioare. Circuitul a devenit astf 
complect: Varşovia-Roma-Viena. Dar speranţele revif'G' 
oniştilor dela Budapesta au rămas zădarnice. Italia ~a, 
mulţumit cu declaraţiile favorabile Ungariei făc~11 
săptămâna trecută prin agentia Stefani. Altceva ni~re. 
nou dela Roma- In schimb Polonia, despre care prefţl 
maghiară lansase că va lua-o înainte Iugoslaviei ~~I 
punând la Geneva un memoriu prin care ar fi vrâ,fJl 
să acuze Cehoslovacia că a avut ceva comun cu ual J 

nienii cari au comis acum patru ani atentatll în Porte 
nia, nu numai că n'a ascultat sugestia maghiară, tf" 

I a revenit la senUmente mai bune fată de Franţa şi1ln 
reluat cu ea tratativele întreruple la 'nceputul toamn ~Q 

Pe fronlul plebescitului dela Saar nimic nou. 
In schimb revine în discutie chestiunea austria a: 

Anschlussul. Dela Viena au venit zvonuri că sunt 
meri loarte serioase de o reîncepere a agitafillor hit 
riste în Austria. Guvernul austriac a chemat deci s 
arme două contigente. Să nu lie însă zvonul despre hitl i 
rişti un simplu pretext J <.. tol 

România face ultimele pregătiri,-penu.u-·,eluaHk 
complectă a legăturilor cu Rusia. Se instalează ziMri~ 
acestea la Bucureşli legaţia rusească. Concomite~!a 
Ungaria şi-a trimis ca reprezentant la Bucureşti p' C:c 
Bârdossy, omul care s'a specializat în Anglia în aer"" i 
zitii pe seama revizionism ului. Sunt semne că li-i so i ( 
Bucureştilor un mare rol diplomatic. 'ta 

Intre japonezi şi chinezi au lost iarăşi mici 
dente de frontieră .. 

Din Bolivia, al cărei război 'cu Paraguaiul co 71 

tinriă, au venit veşti de răsmirilă. Armata a caplur es~ 
pe .preşedintele republicii ŞI 

In Anglia a lost Joi o nuntă ca 'n poveşfi: T, 
prinţului George de Kent cu printesa Marina 
Grecia. • 

~~~ :::J~:IO':ln~~:~:oa::j ':~: ~:;: ::::'::":n m!= ·· ..... 1 N' F"··O· R'''M
1 

A'" Ţ "I''''U 'N'''''' 1 $'~I;~:b; 
Relevltm aceasM corespoII- III. • • • 

.li: 1" B 6'L k- "_"'~dIIIII."''''_dIIIII._u ..... _n_ ... % .. , ..... n''''_'''''''_''.-IIIIII''' ..................... IIIIII"III$IdII ... . denlu. a U". raS8.. apo, .. - el 
pentrucă 'n cele mat multe Ţara lihertattlor ideale Tratamentul germanilor din UnuariB. Abonamente: Agentia Radio- Central anD dne 
pftrţi ale ri este exactisim .. Pe un an 160 lei Curăţirea ParIsului de persoarJtă 
identică cu corespO"t1dtmla ti- In parlamentul unguresc s'a Am relatat In numărul nostru 
miAO'1'eand apărutd relativ la • 1 trecut despre proceliul (amânat Pe şase luni 90 lei suspecte continuă, JU~' 

Y, - °67 I desbătut săptămâna tre:ut un pentruca si le facă probaţluOfa) ·Pentru autorităţi, insU- PoliţIa a· făcut feri no ZIG 

din 21 :Noo, al lui .. Pesti proiect e ege care I ace o sea· ce l-a Intentat In contra f?lt~- t r . i t r' deri 600 l' alte razll in unele cartiere treeea~.. chest,e In n, rut ,ro, d l d I tai 
J-Itrlap. oficiosuL Ligii Revl- mă de restrlcţlunl turIsmului. lui profesor universitar MehelY U lUni, n rep :n el. ParIsului, arestândcâteva o~: 
uoni8te 'Maghiare. lub cuvânt el aplrl pădurllt. văduva regretatalul condurăror Repetăm din nou: de persoane cari n'aveall It şa 

Cele doud coresponde'e Deoarece olclo gaZdă ur.ga- I al germanilor dlD Uogarla Iacob ţii!' r' 
, ,ti, . Bltyer, pentrucă reclamatul il Deoarece "Gazeta Antlflvlzi- ma • I 

scrise eVIdent de-acelaşI inS, re aseA nu 01·. tnfătişat in ami- terfdjt printr'un articol dlo re- on/stă" apare cu greutăţi uriaşe, In majoritate cel arestat! "ş: 
se deosebesc numai prm a- ount proIectul, n'am putut ioţe- vIsta rasl,tă fJCc!l- memoria ml putem da nimănui mai multe fost puşI mal târziu ta IIbe l!n 
lât: prin minciunile calom- telrge pulanea ca care s'a du- martlralul frllnbş al minorltăţll de trei numfrt de probă. atâtea după ce li s'a stabll!t Identlt u11 

, .. ge m e cât e obiceIUl. nloase pe cart coresponderz· bAtut aproape o săptămdoi noua r an. StrăInii arestatI, cari n'a~ mu 
IlJI nu le-a putut plasa In lege Ar re1eşI din cQvântărlle S:rllod dp.spre acest pro~es, Ni s'a lntâmplat ce! unii domni h~ Iii i dl f t ' 

, «,' .Arader Z~ltuvg· din 25 Nov. nlau refuzat ziarul dupace şi-au ~rt e n or oe, au os 1 a· 
"Brassoi Lapok ŞI le-a pla- opozltlonlştllor, că legta ar lmple- crt. arata că la desbatere au oprit pe gratis numerele din 10-11- dlat expulzati. cU 
sat in oficiosul Ligii RevÎ- deca orice desvoltare a turlsmu- venit câteva sute de studenti 12 saptamâni, Asemenea lipsd de In ultimul tImp. au fost t~r 
zioniste. ,Nu vom reltva luf. din tabăra .OberpatrlotismuJai", resplct fald de tratia r.e se de~ polzatl 1&00 supuşi strălof, J~~ 
dintre ele decât una: cd M. Uoul dintre oratori, d~put.tul ş\ a~ tmpledt·cat cu voc\ferăr1le pune la publica/ia aceasta unicd traveuleutl la diferite legI re 
S. Regele a semnat un Ladislau DiDuyes. a reprodus lor JustIţia ca să fill('ă dreptate. în Jelui ei la noi, n'o putem lăsa regtdamente. i dec 

III i M 1 V i d in cavântarea ce-a rOltlt-o o ZI.rul şvabllor aridilni subll· nepeaepsitd, şi cine se va dtda * ~rdz 
m on. ar are e o vo OIazl că aceiaşi studenti au la asemenea turp·tudtne Aşi va ~ 

i f i â d bx I tInutA 1 ,1 La Arad S'''1l Inauanrat Joi i.Bt alt m Ion, atune c n se vor" care se cav ne re 'făcut demonstratii de stradă in vedea numele 'n ea zet a pând ...... 1 
ştie indeobşte el au sem- rostită odată de preşedintele contra lui BJ(yer ŞI au scuIpat când nil ne va fi achitat costul conducerea d, lui maior ToP~ 2 

oat şapte. mort acam 2-3 anJ al partlda- pe ioţla lu.!, Iar când aceasta ,e ziarelor reI nule, mdrclle, expedia Stroescu cursurile de educ~H 
După o introducere minci- lai agrarian, Galton Gaal. A adreaează Jostlţiei ca să ,apere (ia şi adresele pe cari le~am It-' prereglmentară, * lrdii 

v , 't ti 1 spus decedatal polltlclln ci fn memoria soţalui ponegnt, in pdrit pentru un an de zile. ~t , 
noasa m care se mm e as e , , chip postum o ofeosează ,1 'n Ministerul de finanţe sa 
despre contribuţia Suveranului Ungaria tIi trebuie perrmslune faţa J'Uc1ecătli. * - Ş I 
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