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'" manecare CONGRESUL "ASTREI" 
Nepretuita Asocfatie pentru eul' 

ziţie arme de luptă cari, nă~ tura şi litera fura poporului ro. 
dajduesc, vor fi ':ldeobşte apre~ măn din Transilvania, care a 
ciate înd dela acest întâi nu; fosl 'ot timpul dela 'nfiintarea S8 

mar. şi până la 1918 punctul central 
Vastul material documentar in jurul căruia s'a organizat so

ce~l amla îndemână şi experien~ lidaritafea românilor din Ardealul 
ţa şi descemământul ce ie-am subjugat, şi-a deschis ieri la 
câştigat in 15 ani de gazetărie in~ Târgu.Mureşului congresul anual. 
chinata chestiunii ungare şi pro- E încă un pri!td să verificăm 
blemelor minoritare, ma fac că departe de-a-şi fI incheiat mi
să sper că voi putea da o pu~ siunea. "Aslra- are 'n fată o 
blicaţie care să se dovedească menire 101 aşa de slrălucilă ca 
indispensabilă. fiecarui cititor aceea de pe vremea ungureasca, 
român. şi că merge cu elan tineresc 

Rog deci pe confraţii din spre noua sa tinUt. Şi nj.i cu atât 
presă, pe prietenii şi cunoscuţii mai mare bucuri o să facem a
cari mi~au urmărit activitatea ceaslă verifklire, cu cât bătrâna 
publicistică de pana acum, şi "Astră" dăduse 'n anii de după 
pe toţi bunii români, sa spri, unire uneJe friste semne de Îm

jinească raspandirea acestei pu, bălrânire. din feric:re foarte fre
-I,rizioniste blicaţii, iar pe acei cari au do~ căloare. 
~ o an' trezi referitoare la chestiunile D l 
'>IX_ ~,l. in aceste cc;;loane. În('hinate ~ 

. ..f'-..... ,.l.>~-!~:~.a 'n ~1:o1'!"l~,1!:"'''''-t......w.~ ..... ·....s>E,A.;·:.... ·~,...~.~'--~"'O ..,0:.---:..-.__-~~~~~~~ 
, 'Jnoreze cu preţioasa lor salutăm întâi de toate parUcipa-

~t re.'''' rea avântată ce şi-a daf-o "A-
ltmbt To[fUl sira- luptei in contra revizioni. --

_ ....... e •• _ .. :G .. Q .... lltla ... IIIII.~._.-~ smului, făcându-se cel mai fer. 
vent organ al Ligii Antirevizionis!e 

D. STELIAN POPESCU 
PREŞEDINTELE LIGII ANTlREVIZ10NISTE 

ROMÂNE 
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Notarii din judeţul Mara-

murăş s'au intrunit zilele 
trecute In congres la Ocna
şugatag. şi dupăce au des
bătut chestiunile profesionale 
depe ordinea de zi a adu
nării, au făcut o călduroasă 

pe pământuJ desrobit al Ardealu- ••• 'k ...... ~-....... a .... eb"_ ... te ... I1111111' ... n ... '_ ................ 1lt.t:."_~._ •• """""W"'IfI' •• _' __ ·""."'''''''''4IIIIIM ...... · ......... III!II!I~_ 
lui. Adunările antirevizionisle ce 
s'au tinut ÎI! ArdeaJ, nu s'au bu. Naţiunea română proiectează curcubeul celor mai 
curat numa: de larga ei partiei- înalţătoare nădejdi pe cerul viitorului său. Nădejdile 
pare, ci în cele mai multe părfi noastre se întemeiază pe dreptatea divină care a răsărit 
au fost organizate de despărtă. pe seama noastră ca un mândru soare. Până când alfii 
mintele eL plâng pe TuinUe trecutului, noi trebuie să zid~'m cetatea 

Trebu~ apoi să subliniem ce- tare a viitorului. înfrăţi(i şi înarmaţi nu numai cu arme 
lelalte c:huă contributii date de de metal ci şi cu armele spiritului. 
"Astra": editarea strălucifei "Re- It Gazeta Antirevizionistă" a dlui Isaia Tolanva 
vue de Transylvanie" de sub Con- fi o armă spirituală, vrednică de cerul albastru, câmpu
ducerea dlui prof. univ. Silviu rUe de mătase şi bratele otelite pentru luptă ale fiilor 
Dragonir, şi editarea revistei României. 
.Gqnd Românesc" dela Cluj. I li dorim isbândă deplină! 
~. Prir "Revue de Transylvanie", Arad, 6 Se.Dt_ 1934 
"Astu" ie·a dat in sfârşit pu· 
blicata de propagandă şi de t Drl Grigorie Gh. Comşa 

Y f' f f Y Episcopul Aradului 
apar,re Ş nn j iea a granitelor in Preşedintele ligii Anl1revizionisle, sectia Arad 
fata străinilor, după care adăsta ....... _ ... I1111_ ..... _ ....... ~uu ....... u .. -..... n _1IIIIeI .......... _ .............. __ .... -., ..... " 

.~"" "li acestui . manifestatie pentru Liga An
tirevlzlonlstă şi pentru ma
rele român din fruntea ei 

foafi suflarea românetlscă. în- ,. ..atu 
grijfrată că nu opuneam nimic 
noi,lnului de faJsificări ce,l a
z viri ea in toate Jările iredenfa 

Proselifismul unguresc în Ardeal ca· atât mai 
piniţ) noastre 
nul. cu cât 
eştl...âela .. rlOi 
"!tediat, şi au 
:::d c(i de obl
iredentei mQ-
~t1nd "con/ra
zr vrea sil do
fizaria.a fost 
mâni, fiindcd 

r ~H'dacd s'a 
f u.rtJmânâ 

~ .,. UC9a1d un-
--'r.d .,Iineva cu 

~dintre un
~!1mtJr~pe 

- <J~t, mai mull 
·'ervit poli'": 
~ ....... 
f~, 

',tia românl~ 

, 
d. Stelian Popescu, direc-' 
torul ziarului "Universul". 

Congresul a hotărit cu 
mare Insufleti,e ca fjecare 
memhru al asociatiei nota
rlJo~ maramurăşenf să se 
inscrfe in randurile ligii 
Antfrevizlonlste, şi să acti
veze cu toată aslduitatea 
~entru marile ei scopuri. 

* 
D. p.rof. Univ. Dr. foan Lupa" 

preşedintele LIgii Antirevizioniste 
din Ardeal, a vizitat zilele trecute 
Aradul, Timi,oara ,1 alte centre 
depe granita apuseanA, intere
Sl"du-se de activitatea sectiilor 
LigII •. ,. ' 

'o. 

urgurească. 

!lar prin revista .Oând Româ
ntsc· de sub conducerea dislin

Inceputul noului an şcolar ni.a 
dat prilej să asistăm la o nouă 

provocare ungurească şi la o 
nouă abdicare a oficialigtilor 

Sllui publicist şi profesor Ioan noastre. 
Chinezu. a concentrat tineretul Provocarea s'a 'ntâmplaf pe 
~riiloricesc din Ardealul la o chestiunea articolelor din legea 
bptă de afirmare românească ce invătământuJui primar şi·a celui 
lipsea dureros in Ardeal desrobit secundar minoritar prin cari s'a 
dar asăltat de·o ne mai pomenită prevăzut că copiii desromâniza
mişcore culturală ungureasca, toată iHor nu pot fi înscrişi decât la 
îndreptată spre teluri politice re. şcoală românească, iar ai minori· 
vizionisle. tarilor numai la şcoli de stat sau la 

In fata acestor fapte ale vene- şcoU cu aceeaşi limbă pe care au 
rabilel .Aslre-, fiecare român e avut-o înaintaşii lor. E în discuţie 
dator sii-i dea cel mai neprecu- deci proselitismul pe care il fac 
petit sprijin. ca să o vedem au şi astăzi, în al 16·1ea an dela 
reolată cu încă o glorie, pe lângă desrobire. unii cari nu se 'mpacă 
cea încinsă 'n jurul fruntii el În cu neamul românesc şi cu tara 
deceniile de subjugare străină. românească. - în Ardeal ungu-

rii, în Bucov,na u<:rainienii. A
gentii Budapestei, În speCial. şi· au 
dat şi la acest inceput de an 
şcolar arama pe faţă, agitându-şi 
în chipul cel mai provocător 
"dreptul" de-a maghiariza. de-a 
înscrie in şcolile lor copii de 
lege ne-maghiară. Iar unele pri
marii urbane s'au pretat să le 
flcă jocul" emitând certificate 
că·s unguri get~beget, cu lim
ba maternă ungurească, ori
cui i le cere~ pe simpla decla
raţie a unor părinţi renegafî 
saa inconştienţi. 

Atragem atentia ministerului 
instructiunii asupra acestei căI
cări de lege, ca să rep:ue din 
vreme greşeala neiertată a auto
rităfilor municipale. . 
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Apropos ~e v examene.le d.e .Iimba . . Vrabial1: 
r romana ale slujbaşilor maghiari - Indemnuri lu 
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Documente depe vremea când făcea asemenea examene Ungaria -

De astă primăvară, când s'au 
re'oceput examenele de limba 
română Ia cAile ferate, presa 
maghiară dela 001 şi cea din 
Ungaria se dedă J.t o agltatle 
cam Ou se poate îochipul de 
turbată, pe chestiunea acestor 
examene. făcute io al 16-lea an 
de stăpânire românească. 

Presa maghiară şi organlzaţllle 
cari speculează această chestiune 
Dtl vreau fireşte să- şi aducă 

aminte că Ungaria, care DU era 
un stat national, fiindcă neamu· 
rfIe nc:utlgureştl, numite din a
ceastă cauză nu minorităţi ci 
.naţlonalltăţl·, formau maiorlta~ 
tu populaţIei ţărII, n'a aşteptat 

16 ani dela incorporarea silnică 

a Ardealului (1867), ca să im
punl tutaror slujbaşilor ei Hmba 
statalu!. Ma' uită deasemenea că 
Ungaria depe vremuri, care n'a 
aşteptat cu examinarea slujbaşilor 
el 16 ani, ca România, a Impus 
exclusIvitatea limbii uogureştl 

atuaci când avea o lege aşa-zis! 
a naţionalităţilor (dela 1868). 
care prevt'dea, dIn cauză că 

erau in majoritate in tară naţlo

nalităţlle. că neamurile neuogu
reşti se vor admIDII.tra. judeca 
şi tnviţa in 11mbl maternă. 

Pentruca să' DU se uite ceea 
ce nu trebuie ultat, vom da )a 
o parte colbul depe câteva do-

Ministerul de comert a dat un 
nou ordin dlrfgenţlllor po,tale, 
să pună ln vedere p. t. t.-lştIJor 

străIni, cari nu vorbesc ungare,te 
nici dupăce a txpfrat d_ta până 
la care se angljaseră să ştie 

limba maghiarA, că dac! până 

la sfârşitul lai 1875 nu vor În
văţa ung{m~şte, vor fi daţi afară. 

La primIrii 
, 

Din .Ălfo!d-, XIV, 42, 21. II, 
1974, pag. 3: 

Prim-căpitanul Chlch!ndel 
Mari, Ărcadle OberJcaezevtcsl. a 
dat o clrcal~ră câtră not.rll co
munaH, panindll-Ie in vedere că 
toti dintre el cari nu ,tia tn 
serJl ,1 orlll limba uugurească 

şi nu corespand deci ordloalaf 
29626 din 25. U. 1872 Il mini •• 
tcoralal de Interne, respectiv §-t
lor 7 -12 Inclasiv ,1 21 al art. 
de lege XLIV din 1868, respec
tiv § -ilor 26] -265 Inclullv dIn 
art. de l~ge LlV. 1858, vor fi 
daţi afarA. 

OficlIle vor adresi:I, ca şi plul 
acam. nomal ungareşte toate ra
poartele, coresp;.m1enţa ,1 exlbl· 
fHle; toate procesele generale şi 

civile ie vor Incepe ,1 se vor 
termina ro ungureşte; procesele 
tncepnte in limba latInă şi cele 
cari saot tncA 10 curs, se vor 
continua şi termini tn uogureşh~. 

Indlvl1':\t cari nil ştiu ung-creşte 
nu pot ocupa functie publică. 

Nohril cari DU ştiu ungureşte 

sunt obligati Iă'nvete 11mba ma· 
ahlară îo decurs de 3 IDi, căci 

altfel işl pierd functia; sunt obli
g-ti şi pAnă atunci să t'nă UD 

ajator care ,tie UIJgureşte. 
Calfele ce nu ştiu limba ma

ghiară, DU vor putea fi primite 
ta breaslă până DU o vor invăta. 

Din aceeaşi monografie, pag. 
259 : 

LI 1831 consiliul j Ildetean al 
Torontalulul a "des UD regulament 
pentru magnlarizarea şcolilor pri
mare. şi • botărît ci 4ucătul 
care na ,tIe limba maghIarA nu 

Dooumente da-a- poate funcţiona la n!cion fel de 
cum o sută de ani ,coall ,1 va fi scos din alujbl 

In monografia • Torontll var- dacă în decurs de trei In! Da 
megye" a lai Borovizky le arată va putea tnvăţa utJgl1re,te; e a
la pag. 452. ci la 10 O:t 1831 bllgat ,1 până atunct il·,i tloă 

conillIul jadeţean al Torontatulal I aa luplinltor care să ,tie augu-
a hotArit următoarele: reşte. 

• I un. lU 'JJ# 1' ..... - . ru " .... SUU an.t • 

\c----- cument~ ungureşti cari se reco- Succesorul lui Apponyi 
. mandl sIngure al.enţle.l publice. 

. limba maghiari la . Liga Naf,iunHor 
l\' "%... NI ... - -.--t;: 4, J ) , - .... -·""'~~...:::._..;,::...-.......... ---+-....,~~::--==~-:::::T.:'-:;altă-păr~ ~tÎeşt~mânil~-~Jud;ţuT 

r.... DIn ziarul arădan "Alf61d-, 

--

te a ziarului nostru, guvernul Aradului. 
Xli, 61, din 15. IlL 1872, pag. 3: 

maghiar a numit prim,delegat Tot anul trecut, în şedinţa Mfnlsteral de comunicatii (un-
al Ungariei Ia Liga Naţiunilor din 16 Nov. a camerei deputa, 

garese), a dat societătllor de il f" d la pe d. Tiberiu Eckhardt, rudă a for, a acut o ec raţie nosti, 
cale ferată ordin ca ClI incepere "d d regentului Horthy şi preşedinte ma, pe care o repro ucem u, 
dIa 1873 sA nil fie mal folosească pă "Pesti Hirlap" din 17 Nov. 
nici in administraţia Interioară al partidului aşa,zis ţăranesc. A spus, anume, .că in urma 

nict in cea exterioară decât Jfm- D. Tiberiu Eckhardt a fost chestiunii falsifică.rilorde franci, 
ba maghiară. pe vremuri prim,pretor în ju, a avut să intenteze 30 de pro, 

Din aceIaşi ziar, XIV, DO. 23 deţuI Aradului, şi ştie depe vre.. cese de calomnie, in contra 
din 29. I. 1874, pag. 2: mea aceea româneşte. Anul tre, unora sau altora cari au spus 

Se public! ordinul no. 23.535 cut a declarat că intâiul discurs despre d,sa că e amestecat în 
din 51. XII. 1873 al conteJul ce l,a rostit, l-a rostit pe româ, I afacerea falsificărilor. 
Jailf Zlcby, ministrul comunica
tmor, prin care se repetă ordl
nal 19672/1171 publicat la 7. 
IU. 1872, şi se pune In vedere 
că de vreme ce a expirat terme
nul (l. I. 1874) pentru introduce
rea generali a.Umbll ungure,ti la 
căile ferate şi la SOCietAtile de 
navlgaţ!e, deasemenea la toate 
oficUIe tn legătură cu ele. skj
ba,U vizaţi să se conformeze. 
Ordinul ministerial constati el 
aplicarea de pânl Ici a dat re
zultate bune. Avertizează că din 
personalul DOU care DU ,tie un
gareşte, ae vor concedia In de
cun de 6 lunt acela cari nu sant 
specialişti de peste granlţl (aduşi 
pentrucă drumul de fler era abia 
II JDcepaturlle sale, - D. D.) 

Tot din "AlfOld-, XV, 135, din 
16. VI. 1875, plg. 3: 

.Llmba maghiară la cdile fe
rate. - Directia M. A V. a !n
dramat toate organele sale, ai 
na primească facturi decât fn 
ungureşte dela furnlzorU dia 
Uoearia. FacturUe făcute tn alti 
limbi DU se mal laa in conslde. 

,s ... ~. n~~. $ , l' ,otS ,. a .. 

Iredentismul In şcolile ~in Unglria 
.BlId.pesti Hlrlap·, .emiofl

c10sal guvernalui m.ghlar, ananţă 
in namărul du din 21 IInuarie 

Se arati copiilor gazeh, .pol 
copil răspand tn cor: 

- A icrl, adevă{ull 
A.Ită lectie: 
.De ce De trebue rerizlo

nlsmul,-
Răipunlurl : 

crt" ci ministerul taatractluoll 1 

introdus tn programa anolltlcă a 
tuturor şcolilor d1n UOiarIa o 
ar! de revlzlonllt! pe &Aptă

mânA. - .Peatrucă pacea dela 'frla
Pentruca să se Iniţieze iovltl. non e nedreaptă-. 

torU cum trebue flcati o a- - .Pentrucă pacea dela T:la-
non e crudl· 

semenea orI. a'aa convocat totj 
iovăţătorll depe grlnlta nordici - .Pentrucl pa("ea dela Tra
la Ozd, unde a'. ficat io pre- non a batjocorit legile DltarI" 

(sic J). 
~en1a tutaror. o altfel de orI. - • Pacei dela Trlaoon e Dt-

Lecţia model I IOlt urml- valabilă- (ilie !). 
toarea: Ce trebile aă lerle ao Lecţia - ipane .Budapesr 
elev din UngarIa anei fetite din HlrJlp" - a'a terminat cu .Nem, 
Koşlte (Cehoilovl.ela), clre i-a neat, Ioha ,- - (Nu, nu. nici,. 
tria1l1 o lerl.oare arătându*I, cA odată !). Aool aa PUI ro mina 
acolo nu-I Iasi IA 'nvete anga- anui copti UD steag de hârtie, 
reşte in ,coH? [-ar copil al l'A ruşinat, be ,tIInd 

ŞI .e 'ncepe lecţia utfel: ce al facă. {BIne că ,tie, tn 
Intre.bare: A Icrll fata adevA- Ichlmb, ce elite acee. .ti nevlIa

rul? la al vedem dIn ga#eld bU· ,1 ce-l cu batjocorirea le
(itC 1) dacă a Ieria adevArat 1 I allor naturII"). 

..-ratle-. 
. ~ ~azet.i de documentare ca aceasta nu se aruncă după, 

L. P. ,.. T. ce~at Otit,o. 

DIa "Alfold" XV, 138, din 19 PĂS~~ŢI TOAT~ NUMERILE r 
VI 8 ~ sfaI}'ltul a.nul';Il_ vom da un sumar amănunţit, pe ca, 

"'::;;.." • 1 15. pag. 3: . 1 tegoru ca sa puteţ utt!iz 1 . -,la co ccţla cat mai uşor. 

Ziarele clujene "E!h:c·iWil.( 

«l{eleti Ujsâg- fac man: ..:a? 
comentariile ce·au ~părui 

eXronstădfer Zeitung ... în le~ 

ră. cu adunarea dela B1'.1:;;0 

«Soc. Muzeul Ardelean", ::.' < 

tare doritoare să vada rez" 
din participarea sa;cilo. ~ ~, 
ta adunare o reapr~oi", 
între minoritatea si13ească ~i 

tre partidul maghia!', aşa Cl 

" 

" . 
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i,; I 

-'I~~ ~ , 

';;t -.1 

> j 
~ f ~ 

:~- ., 
" _.4,__ .. ,J 

~l 

l, • 
........ ~. ~" 

efa acum câţiva ani, când p;'. c<:l 

I 
,-,. 

1 r tidu maghiar visa să CC"UUl .; t:lte. • coalitia minoritătilor etnice di l)liitat in . :1 
România. I iancu ~:.-- ~~ \ 

eSocietatea Muz' :~lui i'lrde· atI.- :~-'::, It _40.,1 

lean·, pe ungureşte ~f'N,~, .. ·e 1 rr3"'~·".' ~ P 
binec~noscută cititOl ~.ur r~nlânj'l dantil"" ' \ / : 
E socleta1ea care dejlne )CcÎllI;; nu, c?t: '} 
de ~o~~~e~te al~ ~iL , - IJni· ta ',':! :~ ; \ 
versltaţu dm ClUJ Şl-v ~'. : - i n .. " .. _ ,... '. 

taiea care caută deja ui::' În- tlngtl"j.~. . l '" , 
coace să·şi eludeze 'li. 1\.'1 şi chip făCU .• f:;· .' t\.'. ţ 
statu!ele, pe baz~. c~r·:;;'a au in- t' --~o ~' ' .. ~ t 
trat mtre membru el ';0 seâ[';'~ . ....1 .• /;: L 
decindizerabili- dintr, nl'oh:~orii l-;~nr ~ l ;;~ 
români dela Cluj. Ca '.' n'aibă ~ ~-'. 
deci participare român~C-'" ,F ..... p. T car 
îşi tine congresele anuale IJrin ~ ..... K1r ~,- .-' 

de Universitatea din Cluj, neui· p., d01'" 1 

diferitele oraşe ardelene, departe I 
tând însă acelaşi timp să lanseze 1 mentat cm::' ii 11 
din congresele acestea apeluri la "KeI2:i Ui~, '11 

o con 1 u era re cut tur a 1 ă dului mas' 1" 

ea popoarelor Ardealului-;-'in"'-"'rcoftl . 
rândul trecut s'a făcut un ase- sul In.:eţr~~: 
menea apel dela Aiud, l";::mânilor. ghiar(l<os"~ 
Acum s'a convocat con"F~sui la dacă s.:. II.. 
'3~o~ C:P nnat~- ", , la ~ p+:". ~ -: 1 
saşi, -şi nu de florile -rnăru1ui, ci păcăt: - , . i 
pentrucă drumurile politicii sa- nici Î:_-~$i'-'" 
seşti şi ale celei maghiare S',IU ~l.l\{'a ,! r~~~'~ 
despărtit aşa de mult în vr~~m('a ,,:(("110 ) '.1 
din urmă. încât i·am Vdzut p,,"~' 1 (1 ) 

saşi veştejind public - ain in· J -:uci; t' ~ J 

tâmplare tot la Braşov ·~11nde.- - ~t·. ati 
zionism~l maghiar. '~~11'Mk'; : 8, 

La adunarea dela Bra'}ov au de W~ ,lei 
fost deci invitati şi trei repre. f"":;'" -. l~ $ p 
zenta~ti a.i societăţilor .cul.t .. tlllie 'r~~1 :ilT' '. _:.. ... , . • it, 
săseşti. Şi ca să se faca;;:l ma· mar. _._ .~ .. _< . "/1 
pe placul saşilor, congres} ~ .oi au cipă" _ ... ,." .' rCi 

trecut cu pelerinajul pela "'-:-::;..;' ,.' In ___ -o ~ };''c: 

episcopului sas Jionterus, pro~ _~'. U I 

nunfând discursuri foarte . imbie./ 14 .. 
toare despre necesitatea [0nTlI_ La ., 
crării maghiara-săseşti. '~-TI Tir ~ , l ': { ~ 

cKronstădter Zeitung" a :-"'. .- " 
marcat cu multă bănuială afec:' p'fg l ~. ! 

departe cu comentariile, încât a m~" _ -; -- ;)_~I 
ţiile acestea. şi a mers atât de din '1' l' 1 

intrebat: Ar fi fost oare congre- ~~~':ţ~ :-i ~ :.. ---: _ _ '~lrjj 
siştii Societăjii Muzeului Arde~ r :'_. -. ~ "-h
lean tot atât de incântati d nn~ Şl •• _~"'',)1\ 
şi dacă congresuJ nu se tinea la redactia}, tii" l:t·k 

Braşov ci la Mediaş, şi în loc să noastre nu ,~o pC\nJ 
contemple apropierea maghiaro-- noască ..!I!~ ;-, Iri! 
săsească prin statuia lui H measc~. '.n"faT~ "r1"Sl: ........ , .. e 'JIiMf'P III 

rus, care a fost in definitiv şi o .. osd;-~""'" ~:l !,!,,! 

un factor al reformatiei ungu- Numim' fttzi ,b.· y~ 
:." r"!or-fiTii"",, , , .. l{~. 

reşti, ar fi avut să privească la nu - ţ •. '\ • 
lfW ~ă ;--:;~ ît ' sufletul public săsesc prin tabla ..L L ,! :or. c.w T~.rurme. D, , 

comemorativâ dela Mediaş a po- anii /n5..,...J9S.. '!J',:,lfE 

efului martir Roth, care a fost in!e 10~~_~~~~: _ . \''-';'' 
executat la 1848 de răsculalii . ~ . - ,r: i)~ii 
Kossuth? .~ Si..;distica nll I::,;--r.e , 

La intrebarea sarcastică a zia· N1T~ ·~""'-:f.!';;;lJ; ~.::.;i tiu 
rului săsesc a răspuns la ~;",. .. ~. -~ ... ' ,: -\ l ~.t1).' 
August «Ellenzek" dela Clui, t {~ ~~i; :' '11t' 1 at~ 
printr'un prim articol care p:r~ c.:l", f';:'· J " t 
tă pecetea lui Spectator (Nit. ~!tm Doat • .. ~ .. ' - ,,~'~ 
Krenner), publicistUl condamnat ~1f(Jfjfl. $1"'. :t •. '~ .. - ;~~ 
la Cluj pentru ciudăfeniile sa!:! scoată lf'7lffk""- ',~.~',,~, 
«transUvaniste". şi incadrat de 1- . .,fi •. ·., P'eJtf/ff!""'i .. ' •. ",,'!., \. " -. .al. atunci ca corespondent dela Cluj dr{Js~ r.o. ._ 
la ziarul budapestan cMagyarsâg-. !~'l d"rJ·lt . ·(lfA 

cEJlenzek lt asigură - fireşte-t~eu nrez~nt(l $ #.1 
»>~ Ibl,~ 

~~., ,. 
. 'oi' 



;'~i t 
--~-.... -

E" • 

5 nra. • 

5 ~: 1i~ . ~:.:.:!~: :~:~,.~~~~~~t;,!,!! __ "",t~L!!!3!!!!4!!!!_1I'!!!!!!!!!!'!!3!1!!'L!!M!!'!!!!!!!!!!!!!!2L~!!!!."!!_r-"'!!!!""","". ~~~ .. ~_a:;~._ ";~~tir~'",!!,! ... lo""n_jS!":''''III_ ..... """_ ........ _. . ,.. . • --.__ ... _ __ ._ ... 3 .... , 

i":.. f' : d· .. 1 l' •• ;:.Jl~~~.2I~()~.S'!lI10§lI,,!2Il!E!]~ 
't~r~:",,;.~ti un 18fU lAngarlel 3(;00 DE 11IG. CADAST!U.J.E -
. ~ _ .~._ . -/ ~' / _hl.--. ___ ,.. ... _III •• I!Io~_' ... IIII"'if'. __ • __ ..... 

:~7~ ,'--. ,":,1 burh: :)eslan • Ujsag- şi Ja actuala situatie ti » F' ~rjiilor. t Directia sihidi 4'7,518. F oncH de studii ::":2 j 68. ("()nlele Aldcitr Szechenyl 10 
• -, A I Se cUTine să fie cun,?scule şi Fidef.comisul sechestrat al Con- Abatia de Zircz 30 862. mB 28 

, (,,1 nkrt;.:' 1 pagină de spi- la noi acest: relatări, ~ ,?lai. ales 'elui Gheorghe Kâro!yi r,506. Episcopia dePecs 25642. Contele Albert Nemes 9512. 
'r': ' '" ):;1" Iti 1.2 ug. cr. o . 

, ,'1 fi C:n" -;1 car!~ :Ij)ăruIă ?eunăzi ar fi bine sa le repro,kca Cineva Ministerul de război 25.827. CapUlui de Pecs 19.225 Contele Peul Wenkheim 9298. 
, t~; \!; 1;. gml, .. 1:k~H:el5 Şlf:âmc,k·, pe ungureşte, p;;e şţtlma cefăle- Acad. Mag. 20,697: Catedrala din Pecs 6245 Contii C. şi B. SZlkhenyi 8741. 
~, ) ~l',! ~ ·iifoare". a/sfaUstlcia- nilor noştri de le, ungureoscă,SocieliHile autonome 19,596. Seminarul din Pecs 5392. Contele P. Nadâsd,. 8;:.45. 
"", .... 1 1 ' 7L. f' deo"rece presa aghiară dela ,Fondul TeresÎanllffi 15,600. CapilluJ canonicesc de Orade Contele O Wim"ffen 8456. ,;j .,u ui dr lk'ii c , ,o:' ~n,ay. re efi- ... t' . i "10&rc: id rrb('!l" .~'llaNI proprie. noi n'ere S7Pti1' pentru aseme- Fondul universitar 14,663. 25,254 Contele Jankovich 8456. 
~ 1;:',; ungurplli ti', <'1111925-1933, nea lucruri. t . Remontele mici ale min. de Ordinul piarlştilor 25035. COntele B, Z;chy (succesorj) 

". război 5406. Episcopia de Sâtmar 23.022. 8450. 

J ... _ "C."fre gra~ ito~"!· " Muzeul National 3314. CapitJul de Siilmar 11.335, D·na Pt!ppenheim 8418. 
~1 _ Episcopia de Vot 22.239. Contele L. Wenckheirn 8400. t. Latifundiile primăriilor 
;-",' "t;~.",i!:Jj-'raiJ pc baza cons- au fos eei scoase între timp de urbane Abafia de Tîhany 17.330. Confesa Iuliu Karofyi 8383. 

latarU,'JT s,'all':'L1ci..l1lu}ui amintit, sub JiJligairviiatea de a nu se'n- Episcopia de Gyar 15059. Contele Czîraky L. 8321. 
fa la /9(\5 propdtiatea mare~fl stfffza, şi s'a in/dmplat aceasta DobriJin 92669. CapiUuI de OJor 9627. Con/de Emerlc Szechenyi 

-l' ~ t1 d 1 100 d" Seghedin 69,757. Prepoz~tura de Csoma 12.851. (s cce o .) 8208 P'J aCle -- {1wec. tac:, soJ din ca.za datoriilor, sau ca sa u s n • 
!Llgure in SlJS dtfi:tta 55.6% drn Kecskemet 47,398. Capi fiul de Szekesfehervar 10 Contelele P. Degenfeld 8143.' t\ Itrdoriu/ lcsM UlIgarJ, iar Ia {! 'mparta intre membrii JamJUei Şopron 15,390. mii 562. Baronul Waldbott 8093. 

q,'913 54.74/,. .' sau între lam/bile cari aveau Budapesta 12,965. Episcopia de Sz~H[esfehervar Contele 1. Batlhyimy 7889. 

'l·. ' fn Un;:luia de (1ti Ilfoprida. !Iq !idtl-comlsul. Nagykoros 11,132. 7692. Contele Iosif Majlafh 7851. 
" PflG!'e şi Ji.1jloc!e deţinea 55.8;0 S'ar putea deduce din douli N}'iregyhâza 7602. Prepozifura de laszovar 10.542. Con lele 10sjfWenckheim 7839. 
1 .1/n terUer/ul jarll, Iar la 1!25 fapte arătate aci: din creşterea Kiskunmajsa 6983, Canonicil de Klosterneuburg Confesa Berlh:.ld 7830, 
~~,t9,8.JI). M se SPUltt cd propc:/1a uriaşii 6 numărului proprietarilor Oyongyos 6605. 9813. Printul Lonyay 7725. 

1 r.;. '1' Jt rlSfllli mai mlciJ, dar la e (420 de mii şi ceva in şapte ani] Nagy.Kanizsa 5854. Abalia de Zalavar 8815. Contele Emil Dessewf(y 7524. 
fi" :rTtl f l1ta. şi din impuiinarea fidei·comisuri· Szekesfehervar 5786 Seminarul din Budapesta 8074. Contele Forgach (succesori) '1\' La l!J25 erau In -' Un;aria lor, că vremurile noi b6t şi la Esztergom 5760, AbaUa de Zelicsszenljakab 6 7466. 
" ,~ y.jr; 750 dt proprietaTI, IT la portile Ungariei. Să nu ne Iăsiim Pecs 5466. mii 769. Confele Oh. Zlch,. 6681. 
L.,:?' Jar~it(l: utlf/!ut 19.12' 1,27f!,748, însă amăgitl de aparente. De-O Nag)'koros (pădure) 5412. Episcopia de Cenad 6736. Contele Fridrich Szechenyi 

l \il{ J .~91/547 de ,roptirttifr'CtJra parte penlrucăde aşa-zisa re-- 1 Hajduboszormeny 5186. Episcopia de Koşife 5638. 6419. 
~~', ',i ~ r ..[rdlor a a:scat pri/l. aşa- formă agrară n'au beneficiat de- J Baja 5099. . Capillul de Szombathely 4444 Contele 1. Zichy 6681. 
t ~I ,: fr'Î'Ulfl agrara, cusi a fosl cât o seamă de privilegiati, "ti- Hodmezov6s6rhely 4817. Abafja de reUd 4760. Contele Bari. Szecbenyi 6240. 
"'~ .J 'J.If-;J t '1propr:ttU:rlrect vitejilor, tejii"'. iar de ailă parte pentrucă Koszeg 4640. Abatia de Nag)'kapornak 4302. Contele Eman. Szechenyi 6900. 
,'" , p,'j p:lrJ cu mpafcJrI, şiTi' special sporul proprietarilor s'a Întâmplat Hajduszoboszlo 5186. Episcopia unită de Muncaei Conlele Benyovszky 6845. 
it~ f m I'.rle de loturi de taSa. (La în dauna proprltidţil minuscule. Szentendre 3393. 3004. ConteJe Zelenszky R. 6275. 
l' ,'l!;~ttii!lea actast<lt- a aşa-zisei impărtită prin moşteniri sau Szentes 5232. Latifundille Baron S€nnyei N. 6640. 

,>aroprittarid şi Q noilor pro- I scoasă la vânzare. E adevărat Kiskunhalas 3217. magnaţilop Confesa S~~nnyet 6520. 
duri, vom rtVt:·1t cu amanunte I că impuliOllrea fidei-comisurilor Bekes 5085. Total 1.599.190 illglire, in mâ. Contele Serenyi 6561. 

1. 
t 

!stine ta. m)mtf!L~·~diJoau). Ilnseamnă mare lucru, pentrucă O)'or 3051. nUe a 152 de Înşi: Contele D. Szechenyi 6498. 
-, ; .I! Ui.[, .. pr':;Ti~'t:lt:or~ifl I s~au de.,~fiint~t. În ş6~te ani ~tâfea COftllPO seao .'.te Printul Paul Eszferhazy 213,41:.. Contesa TelE ky 6309. 

ij, ..: (."f! if
• e. '! .1 10, 032.v18 cuie tjlt<idala n zeCJ de am. Im- H'ci" 'li" 1 Prin lui Ci. :.:",::.ietic:h 75.19v. Contele Ant. Sigray 6138. 

8] Jllanas ~ -'0 . 
'f( c,'·:',.~"",· .. ', i "'lr 'l~p~ !~l" nil S'I! jnf~'nl)'~fb~R C.~~'c!,?; NoriI Eszi ,:.a:l:Y :,6 1 Contele Lud. Karob,i 1\'>,07 ... 

1 .... "" 'l' ' . ~_,.. .. u ~J.<1:.::~~2. ~ "\' 
.. Kisujszallăs 650-1. . on ei ... Atlitmu """. o'l.)v. ~ '~<' .• l.: \oI,f",-j'·Ot) ptOP':#d- t 1n fulosul obştef, deoarece ,no- m"U 115 'rc t le E '. '+ > n 

i' m ,i, '. "" ~-i..!te t!.f(JI':: - 'iCesfea .s'au declarat alie- PaltltinuJ Pallavidni 54.204. Contele Erdody R.' 6161. ~ 
'..... B8Ja~onkajăr (urbarial) 44{\S. 

c-;;"""-~, - ,,' 55, ':"rJre;-'J''!:::.: , numai pen!ructl să tn:-acă Contele Toma Eszterhazy r! Contele Carol Appcr.yl 63~{9. 

r' ". , ... . Hfljduhadhitz (Soc. de păslurit) . 
~ r "'(J~ :il,"; taitoli~J '('! r ,,-; rrdni m'meşeşfi, şi nu ca 3792. mii 648. : Baron Wehs ~'~Irt'd (8IK"C.) 

'., ,.;. ~in OCliP'.d ·:it lat!!ar.dj.i~ t ~:",jtl;,gă 'n sL~piinire6 plugari- Contele Ladislau Karohi 45 . Ri ! 5695. 
I Szepezd 3530. • ! 
F oQ pi!'; 1000 d~ ir..gdr~, mo~itJt lor. Scoaterea1or de- sub inane. Varpwota (urbal'ial) 3329. Prjlltul fHip Isaia de KODur!tf Confele Fr. Nadas!l!, -'1306. -~~~ --... 
!t ~ pestt 3(00 de: lugdre rtpre- nabilitate contează deci numai Als'w '(_1 1 41.034. I Baron Pr6n~~ 

1 
oors DI"·,mici or nemeşi) 

O'. 11f1 un totaJ de 2.958.177. principiaL Şi anume, pentrucă se ' Contele Iosif Hunvady 29,526. Contele Ol'!(i Andrâs'31 5337. 3259. ' :-' *>. J 

82:!j~j2 iuZău slitri declarate Yntâmplă fftptul arunci când in Contele Ladislau Semsey25 826 Contele Em!1 Szedter'yi 5961. 
_'ei-cDmISllri. adicd moşii ce nIl presa nedemocrată ( .. Pesti Hir. Intrepri,ulari Contele AI. Fesfetich junior Baron Biedermann 5238. 

'~l $ pd vinde dttlÎt prlntlo scu· lap", "Magyarsâg", efe.) apar fjI speieIăft:: 2..4.712." .... ,~;., '.. Baron Tomyay Schossbpr;;l'.;r 
:.' .tu specialil Il gclYernului ş~ li mereu de-o vreme 'ncoace ape- Banca de credit 'ri~'ilooJ ~(d~' . C~~~lecF;~ Eszterhazy22.970. 5097. 

Itiomenluf«l, şi S;:II':" in stapâ- lun ca să se desfiinteze fidel· stat. altruistă,) 32.403 iugăre;la . Cootele'AL "Andrassy 22.541. Contele Oh. Mojltith 5610. 
WJ a 53 de pr,)pritttJrl. La comisuriJe, iar guvernul e silit 56 1925 a avut numai 2592 iugăre. < -C9nteltf Al Erţ:}(ldL22.,151. Contele O. Erdody (succ.) 

# ţ2:~- numărul fui~i-comJsurJlor promită că va veni cu o oare- ceeace înseamnă c'au trecut in P~intesa BonCo~pa~l",şCcon. 5143. 
~ Je 62, ,'1,'(' ',,! i!!rt .. ~ '''.;"1,. (;8r~ reformă a acestor latifundii, proprietatea ei pămânfuiile cum- tele San MartinQ 20.6?1:_'··"':..' ~", '" Be,ronesa Piret de Bihain 5265. 
14J68 i~ .!:-f. [' . ,de/-comlsuri I emutată pentru toamna aceasta. părate de tarani pe plată In rate. Prinful Montenuovo 18, 420~--C8ntele Lad. Eszterhâzy sen. 

, 
• i) "'P~ r:; ti,;-

~ J ',~.' ~~ ':~! ~ .t*c. latifundUlor mai 
3000 de iugăre 

marl 
f ,', \ ,·~f , .. 
~ ~ \,... ~~. 

l ! !j"B~I" ,e;:"(;l~,e p,; unn4. 1 iugăre, Jar doul socletăU de 
I ;).~Je CBf~'" >;i . f.. de It ~ ~ I inili'juJre 9.706 luglre 
' ...... ';nJi mai g....~:<.. CI. lUDO de JI_' Trei Habsburgl al 9:5.851 
! : ~ ilIe ~'.'#: -.,ului Z"':1Io:?: iv g~l'e. 
~"O\ ie!~jti!€! - -, . '. propridănle Bh;erica protestadl are 

lil'kin,i<)f şi (~C·' osesortltelor, trei latifundii de 9.7f6 iug. 
~rtllleh!lh ,nf:-I--,,' 'I'derilor, p!"o- Lamundiile de peste 3000 
;,;lIi;:l1:.: ÎJIFI:CCţi, proprietătile de hlQ'~re ale bisericii cato. 

• 11"slmrg;k",~ [' \;k;e-.... lll~ mer;- lice reprezlntl un total de 
.~ ~ !!I\r. CI[et ,01';'r·'~i· 'lV')1 81e 846729 fugAre. 

h' 'li~Llnr, <tt' "3 ilie c'2'or cari Lattlundiile a 152 magnafi 
rO' f·, p '. "'i jasa i~':)tică. repre7.inU\ 1.599.190 iuglre. 

. I :0[,' H ~",' "" ~" r.~f,"n con- n nemeşi au 99.51.4 iugire. 
;fr·'.nre, 1-"'" ._,n;~SonH~Je lh'fe. 16 burgheZi au 6 •. 980 iug. 

e i ''f'll;u ;.! 1 ~;.: , lămurjr~ ti In tabloul acesta nu fJgu. 
k ,-"ilol", """11 ,'I.l. 'hsă ca într.,). rE'sd prfmărffle, bisericile, 

"';;v;e h~,";,.c, ,-=c le-am Iii. etc. ale cliror proprieUiflnu 
).:.r, UUP3 L,dc uefei buda- ating unHatea de măsurl de 
cII; te;''''. { 3000 de luglire. Deci biserica 
1 ai~-le: • rom 'Catolică n'are numaI ce-
I ;':du~ i-tri.. ..... ,.i :";, '\ .. g,,~~':, le84îi.729 lugire eritate aci. 
)j ,i,'"~·~ ~~, ,~' '" -":u~,y. ~';':; . L-ltifund"1 C"t ti· 

;, ... ., -~7, ". ~ .' ....... a u UI : ,,' ~. I Statul are următoarele Jalifundu 
"-~i:)..vo...~;, ... ·/",~1 ' compo!!la- mei mari de 3000" i Y • 

~ - ~,,( ""s, "." , ..,e ugare. . ~tu~-.e ~~ .} ., luglre. DomerdiL;: CUro~nd 50.194 fug. 
rlf:1loJ'i.d"e)lr.fn",d au 45.~l9 RernonMe .18~354. 

ff*; ~. -" --
I ~ 

~'''; 

-' r-= -:::.:...:", --.,. 

Domeniul industrieI din Kirâty. Contelele Paul Eszterhazy iu· 5761.' '. : :'; 
ref 7097. nfor 18367. clnfele Blal\.kenslain, 5421. 

Minele g·rale dec3rbuni 6439. Confesa Meran 18.317. Baron Paul 'rPkey 5256. 
Soc. de Indiguire Criş-Tisa- Printul BatthIany - StraUmann Contii Paul şi Oh. Belhlen 5109, 

Murăş 5504. 18.230. . Printul Odeschalchl 5039. 
Idem Raba 4202. Contele 10sl1 Karolyf 18.047. Baron Biederll)ann Imre 5238. 

"Pfintesa Metfemtch 17,046. Contele Ivan RubidoZichy 5009. 
a.erile Habsburgilor Contele Aurel Dessewily 16. Contesa M. Bolza 5538. 

Familia domnitoere 36277, mH 473. Printul Lad. Eszlerhâzy 5130. 
Ar!lJducele Frideric 42,855. Prinful Hohenlohe Krafl16.286. Contele Iosif Czirâk)' 4787. 
Arhiducele Iosif 14,119. Printul bavarez Frenec 15.182. Contele Dessewffy ŞI. 4333. 

Averile lIieerieetti ConUl Aladar şi lmre Kărolyl Contele R. Apponyi 4406. 
1. BisQrica pro/utantă: 14.649. Printesa Bernadetfe EszterMzy 

Con~f Andrei şi Paul Szeche- 4517. 
Fondul Baldâcsi 6586. h.l. 40i'J!: nyl 13.893. J Contele Andrei Eszter aXY J. 

Liceul din Sarospatak 4599. Contele Almasy D. 13.351. Confesa Nemes 4980 . 
Eparhla de Dunăre 3039. Succesorii contelllf Şt. Tisza Printul LadlsJau Windischgrăetz 

Il. Biserica romano-catolică 13,511. /' 4035 
(tolal 846.729 iugiiTtl): Contele R~ Zichy 13.110. I Baron Kohner 4635. 

Fondul religionaF 85.667, Contele 1. Wenckheim 12.168. Contele Paul AJmăsy 4729. 
Capitlnl canonJcesc de Eger Baronesa FouId Springer 12.,' Contele Zlchy Mesko 4754. 

81.267. mU 52. Contele Benyovszky M. 4441. 
Mitropolie de Eger 38.886. Confele Emenc Karoly 11.881. Contele SzechenyI Petru 4152. 
Semfnarul din Eger 9'59. BaTon Iosif Inke, 11.491. Confesa GyUrki 4267. 
Mitrop. de C610cea 6-;.145 B6ron Eug. SoJymosl 11.195 Contesa Feslellch 4526. 
CapiUuJ de Calocea 18.070. C-ontele 1. Dr8skovf~ch 11.184. Contele Iosif Teleky sen. 4012. 
Episcopia de Vesprem 52.119. Contele J8I1kovfc8 - Besan Baronul N. Vecsey 4217. 
Capi!luJ (~e Vesprem ,1.9,725. 11.042. Conlesa Sig. Batthlany 4595. 
Mar. de Str.lgonlu 30.:'29. Baronul Harkânyf 13.230. Contele Lad. Eszterhazy lun. 
CapitluJ de Strlgonlu 19.671. ContU Al. şi Carol -- Heder- 4$33. 
Abapl:l de P8nonhalma 33,973. 'âry 10.416. (Va urma) 
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Dumfnecll 9 Set 1934 i Gazeta A~,tirevlzlonfstă 

Fondurile necurate ale 
propagandei ntaghiare 

până la Un ban de 010 Legrady. 
edilorul ziarului, fără nici O sub. 
ventie dela aulorilăfl sau parIi. 
culori; şi că aceste lucrări n'au 
fost puse in comert, ci s'au im

B'bl' fi], 1 19ra e 

o nouă rwisfă 
reliziafli$fCt...~·r . 

.. 

>-- IlargJnali1 la poletnica pe chestia cArtii de 
propagandA revlzfouistA "Dreptate Ungariei 1" 

părtit gratuit. 
După reproducerea acestei nOe 

tite, .. Pes~ Hirlap- îşi tămâiază 

Aflăm din ,Budapesti Hirlap" dala 
2 Sepl. erI. el Liga Revizi?nislă Ma. 
ghiară şi cu editura ~ Pesti lIirlap' 
au 'cos o noul revistă de propagandi 
revizionistă, în engleze~tl:; .... ·întitulatl 
.Danubian Review " Semiofidosul).B 
H." remarcă din cuprinsul revislti 
următoarele: i 

Agentia cehoslovacă Ceps a 
comunical mai zilele Irecule po
lemica ce s'a iscat Î!\fre d. Herceg 
Ferene, preşedintele Ligii Revi
zioniste maghiare, şi inlre ziarul 
iugoslav "NovosU" dela Zagreb. 
pe chestiunea fondurilor cu cari 
şi-a tipărit vestitul negustor de 
imprimate revizioniste 010 Le
grad,. editie englezii şi irtmceză 

a broşurii iredenlj~te "Drep1ate 
Ungariei!'" 

.. Novosti" arăiase ]a 1 August 
cli. ce "s'a constalat din afe· 
cerea Drehr (faimoasa afacere 
a potlogariilor dela ministerul 
ocrotirilor sociale. jm!ecate in 
vara aceasta, - n, tr,). că cunos
cuta carle Ifg,adiştă ,.,Dreptate 
Ungariei I" a apfirut în fnm1uzeşle 
şi englezeşte pe banii delapidati 
de condamnatul Drehr (fost $e~ 
creier general la numitul minis· 
ter, - n. Ir,) şi de solii săi.· 
Pentrucă s'a mai făcut in zia

rul .Novosti" şi următoarea pre
cizare: .In acelaşi chip s'au 
adunat de către d~ferlte or
ganizatii din Budapesta, dela 
1919 incoace, 200 mi1ioane 
de pengo pentru lupta in 
contra tratatului de pace. 
iar despre 81.:eastii sum~ nu 
s'a dat nicio socoteall ni
mlnui". a sărit să răspundă 
ziarului iugoslav preşedintele Ligii 
Revizioniste, d. Francisc Herceg, 
şi a răspuns 1antoş aşa: cii dă 

"'-11'i1tf,iiÎon de peng6 (nproape- 30 
de milioane de lei) pentru orfa
nii şi văduvele ziariştilor din Za
greb, dacă cineva va putea do
vedi în fata unui for serios, că 
la procesul Drehr a venit in 
discutie cartea "Dreptate Unga. 
riei-, sou că s'ar fi făcut de că
tră cineva vreo aluzie la persoana 
d·lui Legrady. Apoi: că dacă "No· 
~osti" s'a referit in a doua acu· 
zalie la Liga Revizionistă, a a
firmat un nou neadevăr, fiindcă 

.Liga n'a scos Tticiodată niciun 
fi,Jer din sursă tenebroasă (ho. 
rnă.lyos). ci toli banii şi i Gato
reşte celui mai cinstit sacrificiu 
patriotic, şi. dă seama despre 
ultimul ban comisiei de control, 
pe care, ]a cererea Ligii, au in. 
fiintat·o autoritătile maghiare". 
(Cf. "Pesti Hirlap", 12 VIII 1933). 

De unde milionul 
d-Iui Herceg '1 

Nu ne miră bravada preşedin
telui Ligii Revizioniste, înfeme
iată pe faptul că martorul N. 
10kai~Szi1agyj. care a vorbit la 
procesul Drehr despre cei 20 de 
mii de pengo luati de Legrady 
dela ministerul ocrofirilor sociale 
pentru tipărirea editiei frantuzeşti 
şi englezeşti a faimoasei broşuri, 
a fost oprll să con1inue, iar ste
nografij să·( reproducă mărturia, 
- dar mărinimia cu milionul de 
penghei oferit pe seama orfani
lor şi văduvelor de ziarişti dela 
Zagreb e cel putin ciudată la un 
ungur de origine şvăbească. Pen. 
trucă, oricât am vrea să credem 
în sinceritatea acestei generozi. 
făli, nu ne iese din cap un lucru 
prea interesant, ce s'a spus des
pre scolianismele d-lui Herceg in 
rubrIca teatrală a lui "Magyarsă.g" 
din 5. Iert. Era vorba in acel 

articol despre deficitele Teatrului 
National din Budapesta. şi 'ntre 
allele erau atribuite re prezentării 
16 nastârşit a unor piese nefrec. 
veni ale de public ale preşedin

telui Ligii Revizioniste. S'a orga
nizat aded. in toamna trecută la 
Teatrul Nalional, cu prilejul celor 
70 de ani de vieată împliniti de 
dcest preşedinte, un ciclu de trei 
piese ale sale, .. alese in con
trast cu spiritul \'remii·, şi spune 
.Magyarsag" că ciclul a fost pre
cedat de alte două piese ale 
d·lui Herceg, şi-a fost urmat la 
nesfârşit toi de piese de-Bie lui, 
Încât lurr:ea s'a pliclisit aşa de mult 
că nu se ma! adunau seral din tan· 
tiemele de 10% decât 10-12 
pengo. 

.Pesti Hirlap", simtindu se cu pe Irei cohane intregi editorul. 
musca pe căciulă, s'a sesizat des. şi încheie slunând, că În fi'iri cu 
pre ceea ce se vorbea în public guverne culte şi civilizate nu se 
în legătură cu depozitia marto- folosesc astfel de mijloace .cari 
rului, şi a publicat la 27 Iunie crt. fură cinstea Omt'ui·, şi Că-t da
o notită, În care spunea: că lokai- toria legatlilor sa pund acestor 
Szilagyi n'a fost niciodată in fel de miloace capl.~ 
slujba lui; că lucrările editate de Nostima apărare, 1hă doar şi 
.Pesti HirlaP:, au fost plătite I poate, \ 

Fondurile centralei ' 
socielătilor iredenli5ţe 

ca să.1 oj'lim şi .nol ~e pre:' I~I oficios al micilor ogrOrl.n'\ 
şQdintele Llg11 ReVIZIOniste sa sa nu caute bam unde nu·s ş\ 
cJea văduvelor şi orianilor de unde fiscalitalea a făcut deja o 
zi8rişti dela Zagreb milionul de atât de desiivârşilă operă, Încât 
pengo, vom publica pentru astăzi nu mai găseşti cei 10 pengo ai ei. 

"Re"izuireattttatelor şi dreptur:& 
minoritare·, de L!f1iislau OtUik, arij 
col de polemică la adresa d·lu 
Scton Watson; concluzia artie; 
lulul esle: "aplicarea drepturijr 
maxime ale Îninoritătilor pres~~ 
schim:>area hotarelo~, decirevjzuin;' 
tratatelor", din care cauză autorul I 
acceptă teza a-lui Seton \Vatson, l 

_hotarele îşi pierd jn~emnătatea poliu 
da"i se asigură minorităţilor t<llt 
drerturile. I 

două dovezi. Se referă la fai
moasa Tesz a falsifiCBtoriior de 

IntâmpIarea aceasta se rapor- franci francezi, cum se numeşte 
tează cam ciudat la generozita-

o panama a mini
.trului de justiţie 
Lazar Andor 

"Câteva observaţii llsupra pa mi, 
tulul lui Setan Watson-. de E~1lI!t 

i.ltchbarf. Autorul vrea să opună i: 
"mnătătii ce o dă d. Scotus Via .. 
a~nări1or dela Alba·Iulia, 'Neopi~ 

şi turocsentmarton din toamna anUl 
1918 faptul"' că in acele adUIi; 
nu f~r" fi exprimat decât hotăIÎIl 
unei părţi a opîniei publice român~ 
sârb41ti şi slovace. D. Flachbart li. 
să aninl~că'şi jespre adunue& .. 
Medi~, a fo~tjlor sai conationali!lt. 

Prescurtat Asociatia societătilor 
tea cu milionul. La td cu cela-
lalt caz, despre care vorbim în sociale, adecă revizioniste, soră In "Pesli Hirlap" din 16 Dec. 

sau mamă a Ligii Revizioniste. 33)' bl t b 
mani., 

altă parte: al sllbvenfiei de 900 Semioficiosm "Budapesli Hir- (1932 sau 19 sa pu ica su sla;Be~rfu., .. dneiaEMleamr~,. ş~;,~ :1:r<!:::':;ci'~(~1 
de mii de lei daiă de guvern ttlul • Cina Asociatiei Nationale 
dintr'u~ credit exceptional unei Iap· scrie la desbaterile parla- îr. onoarea lui Lazar Nandor-, o iDstigaţi, antisla,oii, frl\ ".:Îr d t.." ,1 

mentare dela 24 I crt.. în n rul tatul de ~ace dela T n"lOn a ţ,' 
reviste literare, - dacă acea - l b' t t informatie care se cuvine adaosă pericolul ...... " in Eu:.)l'1,: 

său din 25 1, ca s a o Jec li -- , 
revislă este întâmplător revista ministrului de interne c~ a dat la cele de mai sus. Sub titlJl".Ce SO"Of! e'1. 7,' 

d lui Herceg NI' se 8rata- că la banchetul ce mun despre revizuÎrearat;J ",,- ~,,* '. ordl'n prlma~rl'ilor s~ se in-JId A . t' N t· l~ M publică un articol al pc:bliC1stului 1-Şi-apoi, chiar dacă d Herceg scrie ca membre la Tesz. i -a at SOCla la a IOna a a- gltz Harold Mayburg din tabăra li 4 
n'ar fi tocmai aşa precum il des- Ministrul Kereszles-Fischer a răs. gliară a baronului Sigismund Pe- Sir Gower, ca răspuns la propulen! .: 
crie c~z~1 de mai SIlS, se ~un~ puns

J 
că n'a dat această instrue- renyi (astăzi "paznic aI sfintei ce o făcuse "Daily Telegraphî I ( 

c:al~lfa Intrebare.: de unde-] ma] tie decât prirnăriilor bogate, şi coroane"), ministrul de justitie să·şi SUHoende.. Ungaria actIunea r~ 
- - t ) egr~ dacă Andrei Lauu a spus în toastul ziooistă pe timp de 10 ani, ' 

ramane pen ru ZI e n ro, I că de aUfel T esz nu-f o asocia- Iuliu Kornis publică un arli~l ţ • 

fa~eA asemenea fii.?, tiruie? Fii~dcă, fie P,o, lifiC, ă. La obiectia că prf- ce l·a rostit: spre politica şcolară şi culturali n l 
oncat am şti ca preşedmtele rnăriile nu-s societă1i, ministrul de "Am făcut o singura dală in ghiară de dupi, ră~boj. iar BeJ. ~ {' 
Ligii Revizioniste e un 'tn-.e.chit interne ~-a răspÎms"Că după sta - '~ '1'rl1ild <1 VQn(J[M, '. 'A~l'l. M-' ~:g' a~;:'::-"it(Si~:~~a ". So,~i"! 1 
aufor de literatură oficială şi deci tele din 1920 ale lui Tesz, pot cheial un contract mai mare intre ,<;:;l v-

u. f' ~ Unartk~ - DI cărui cuprill9 1 C 
cu mare vad negustoresc, şi ori. intra in această asociatie şi pri. slatul maghiar şi intre o Irma til;t::U . ti arătat _ ti semnat de It~,. ti 
cât ar fi fost d'sa parlamentar ma-riiI' e. din străinătate, şi când conlractul va 1 t F' 1 hl- k (,~ , u renega ranz e les 'a, 
încă din vremurile Ungariei Mari, a fost gala, m'am întrebat, ~acă,_ profesor la universitatea din .&1 De interpelarea aceasta se o· 
un miJion de pengo nu-i O sumă iscălirea contractului nu corn- pesta. 

cupă şi ziarul .Magyarsag". des- C B • -
ce se poale face din diurne par. porlă vreo sarcină pentru firmă. ontele elhlel' lŞI reproduce ,1st .. 

tl'nânându-i în n.rul din 27 Iert. a"'" d t o . lamentare, din literatură perimată Ba da _ am răspuns eu - pof- gurare ...... a a· prin presa!lla ve 
un- articol intitulat "cei 10 pengo ghiară după Întoarcerea dela OIfe si 

sau din gazetărie făcută la zile fiti şi plăliti 10 mii de franci el., . . A' . , ' ai lui Tesz", în care se spune: rmţele ţmute 111 ngha, ca dac.lill O 
.,etleni Asociatiei Nationale Ma· face revizuirea, reforma agrară i!1t mari. 

Răspunsul lui 
Legrady 

După replica mai sus arătată 

a d.lui Herceg F erenc. au urmat 
noi atacuri in contra cărtii legra
diste, şi anume in coloanele lui 
.lugoslovenski Dnevnik~ din Neo
plania, şi 'n ale ziarelor ceho
slovace "Venkov". • Ceske Slo. 
vo· şi "Slovenski Vecernik-. 

Atacurile acestea I·au înfuriat 
atât de mult pe d. Legrady, în
cât a pus să se scrie în numărul 
din 26 August crt. al ziarului său 
"Pesti HirJap· un prim-articol de 
mai bine de o pagină. in care 
se spune zjariştilor deja Neo
planta că-s .banditi sârbi cori 
fură cinstea omului", iar despre 
cele apărute in presa cehoslo
vacă că-$ .. simple obrăznicii". 

Retinem din repUca aceasta 
următoarele: 

In introducere se arată că un 
martor din procesul fostului sub. 
secretar de stat Drehr~ N .. Iokai. 
Szilagi. a aHrmat la proces "că 
un consilier al ministerului ocro. 
tirilor sociale. Hanko. a primit 
dela dânsuI două chitante despre 
aceeaşi sumă, banii fiind predaU 
editurii unui mare ziar pentru· fi~ 
părirea unei lucrări care face 
cinste jării," (Aceasta, deci, ere. 
dactarea dată de grefier mărluri. 
sirli despre care vorbea .No. 
vosU-). 

"
Oricine ştie ce Joamete, ce ZE 

ghiare. Pe banii aceştia am ore statele succesoare nu s'ar desmtlll 
lipsd de bani şi ce privaţiuni tipă ganizat legăturile de peste gra. Evident! Vezi lista latifundiilorl;, ir 
In dosul lIn/ştei satelor naostre. nită ale Asociatiei, iar secrefarul Ungaria de astăzi, ce a publicăDÎ~, ia 
Cunoaştem şi noi comune mari altă parte a ~rului. pl 

b d ei a lucrat 10 luni de zile in Istoricul lul'lu Szekru pubiicil' unde nu poţi schimba un an e , Si. 

It Elvetia". răspuns la declaraţiile dela Clu.ij:t' 10 pengo. Ceeace aduce reco a, 
1 Pentru lămurirea cititorilor" Bucureşti ale d·lui Barthou. cu preţurile ti de azi, O ia {ISCU '" Revista se inchee cu 'Cron'; , 

Unde acum câţiva ani domnea adăugăm că Asociaţia Naţio- tice, minoritare, artistice, e(~;n) ~e 
bunăstarea şi belşugul, azi nu nală Maghiară pe seama că- şi sportive,) ';11: 

mal e decât mizerie şi desnă- reia s'a luat acest şperţ de fi A AUP" ~ 1,[ T,~ 

dejde, atenUlJte poate de ta ta lis· O IOr'gOaOnOUldeprfil'nrancCair!IVUenţgi~~~~ e:!~ O ~C~ erc~r~ de -ap' ~G;i,r -~~,., ~ 
mIIi oriental. cu cale odinioară g '. ~ 
poporul maghiar supor/ase van- mandă ungurilor din statele f, r0!llAno-maghiar,: 1, ' 

dalismele gennane şi dijmllirile succesoare şi din alte ţări , 

~u;::!·. T: -:~:~e O~~~!O .. ..:!răine;,,, ... "" .. ReVI.:~!~re!~:~~;Ei[i 
Lmxurile legatiilor ungureşti ~:!a d~~·~4 ~,:~~.i:.:U.~ , 

care de apropiere românoţ eA .. 
ghlară depe vremea mlnlsl "~re j 

lai Iorga, ţfttRtA din caczi ~, 
.Pestl Hlrlap· din 17 Xl[. 

1933 pebllcă sub titlul .Ankara" 
un articol al kli Hegedii, Lorant, 
tn care se arată. că tn timp ce 
Italia, Austria, ElveţIa lşl ţin 

legaţltle din capitala turcească 

in case ca chirie. Ungariil a 
cumpărat pe seama mlDlstrulai 
săn de-acolo o vllă ca plantaţII, 
i-ar pentru 'legaţie o alta. 

Arată apoi. că la Sofia stă gol 
grajdul de cal de curse făcut 
de guvernul maghiar la dorinta 
anul ministru maghtar .. spre 
dlstrarea e:onomicoslliui popor 
de plugari al balgarllor". 

, * 
Ziarul .Magyarsag" se ocupă 

fo o-ralsăn din 30 Aug. 1933 
de laxurlle contelul Szecheoyl, 
ministrul Ungariei la Londra, io 

legătură tu faptul, că s'a mutat 
leg.tla do Eaton Place 65 in 
Chesterllqtlare SW 1, ca să ră
mână edllclul de pAo'acl al le
gaţiei locuinţă a mldstTuluf. 

Citdm: 
"Englezi. au văZIIt cu surprin

dere că mica Unga'ie~ despre a 
cdrei grea sitllaţle, despre ale 
edrei nevoi economice, despre a 
edrei mizerie obşteascd auziseră 

atâtea, nu se mulţumeşte la 
Londra cu palatul de pând ael 
al legaţiei, care e tocmai de 
doud ori aşa de mare fi de lu
xos ca al legaţiei englezeşti din 
Budapesta, şi care şi pând acum 
era mai luxos şi mal scump de· 
cât ale multor ţdri bogate, in 
cel mai elegant cartier london,z.· 

Partidul maghiar. n"a volti" dPe , . oc 
primească rolal de lPedbtor,: UCl 

Prof. N. Iorga il rugase dl! 
. grec 

Săndor Iostff.ămeargă la Br. ] 
ă ' , ga t 

pesti, ca spropan! celor f 
Icolo ÎD numele guvermdalr ~I c 
min o inţeleiere. Senatorul S 

• II 'li • croc 
dor I·a spus ·OSa.Ca nu P~t 
mIjloci intelee;rea decât cu d eş, 
dlt1a, că se vor da a.Slgoi Se 
partidulUi ml1gl.lar ca privIre cele 
tratamentul mJorltăţ\l u'!&ure-'e v 
Rămăsese ca t SaqdQl" losu~Dga 
stea de vorbă~u partidul .rIesn 

ghlar. Deoarec insă_ d • ...s..l D~ăf. 

n'a mal ados Jelun răsputlSl,. Da 
planul d-lallga nu s'a • are 
nimic. " '. ată. 
.' ;J/III...,,- -

I .' ,... 

fi. 'J . 
".?, ~~ ţ 
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Dumfnecă 9 Seut. 1934 

mari 

Gazeta AntfrevJzfonfstA 

frământări 
politice în Ungaria 

Când preşedintele unui partid zis agrarian e rudă de 
aproape cu regental Horthy. - Reforma electorală şi reforma 
f Jdei-comisurilor. 

-------
3 

5 

Teatrul unguresc dela noi 
. 10 Damlmt din 31 Mal ert. al vat tC!atra drbesc la 1736 la '. 
lui • Pesti Hlrlap· a apirut un Carlovăt, la 1792 la Vârşet. Ia 
articol despre .Llbertdţllt Tea- 1802 la Neoplanta, la 1813 la 
trulul In .eclrea Ungarlt-, Icrls Pesta (f, - exclamatia d-Jul 
de dr. Fraocfse Olay, oDul dintre OIay), la 1815 la Baj. ,1 la Se-
cei ma' asldal autori de com- ghedlu, la 1823 la TimIşoara şI 
piU'atfl intre libertAtile ce le-ar la 1832 Ia Arad. După Istoricul -

Via1a politică maghiară devine ma unei slujbe cu caracter de Vor putea depune candl- fi avat lIemagblarll tn fosta Un. sârb VeUmlr Joga, ,'a înfllntat la 
de vreo zece zile din ce în ce ajutor, - fiJofimii introduse de daturi numai partidele cari garle. ,1 lotre Ubertă(lle ce DU 1787 o trupă Iiârbească la 
mai agifală, pe măsură ce s'a- guvern de câfiva ani Încoace, au mai al'uf deja minimum le-ar avel azi minoritatea ma- Beclcherecul-Mare; 1,1813 a dat 
propie cele două scadente ce pentru atenuarea revollef pricinu- 10 locuri În parlament; ghlarl la Itatele succesoare_ iataia reprezentaţfe la Bodapesta 
~li le-a fixat pentru toamna acea- ife dE' criza obştească. După scrutin, partidul Autorul arata., cA le pomeneşte trupa lui Ioachim Vule!, dtrec- '\ 
sta guvernul IOombos: reforma Ce inseam,,1J Qceastt'J e:ecejJ4 sau grupul de partIde care teatru nemtesc fn Ungaria in:l torul de mal apoi al teatrala l 

c 

elflclorală şi reforma (idei crr fie? Întruneşte majoritatea votu- dela 1439 ,1 dela 1492, in gro- princiar din Belgrad, la 1863 
misuri!or, combinată cu vT'un Ca 86 88 tJodd ce ~i"seam"ă. rilor, va beneficia pe o primă ZiV de uugurel8ca Hratlslavl. trupa dia Neoplanta a mers in 
plan dtl colonizare. flom reproduce oei d fi P 6 de 25 de lo::uri, pentru care Din aoll 1752-53 se pomeneşte turneu la Belgrad, iar ]a 1871 a 
Amândouă aceste chestiuni, a .. Pe.ti IIirlap" di" 21 VI1933 lşi vor putea desemna can- teatru oemteli: ia Ardeal, dela fost ia Neoplanta şi-o publlca-

sufragiului şi.a latHundjj]or nein- lista pe oraşe, cititt'J la co,,- tildaţ/. 1761 ia SibIu. din anII 1788 şi ţle teatrală sârbească. 
străinabile, au dev'2'nit atât de g"esul dela Pics 01 p"imllrii- BUdal de 'linte al 1810-20 la eluL dela 1760 PubJlclstul maghiar işl Încheie 
presante, Încât generalul Oombăs lor urbatu, a cel"" ce au tre- d-Iul Eckbardt ilIcoace la Bada, şi dela 1773 aceste treceri În revistă ca in-

: 11'6 mai avut Încotro, şi a trebuit buit ajuto,ali in t",ul trecut Proieclul acesta de reformă lacoace la Pesta. Intâmplător şirarea pieselor eogleuştl, Ita-
sa promită că ]e va solufiona. cu I"detn"isajii de şomaj: agrară a ajuns în vileag printr'o toate aceste date sunt din epoci lieoe şi franceze, cari a'au putot 

ReCorlIIs electoralA La Hajduszoboszlo 9600 indiscretie, Partidul agrarian, că- habsburgice. anterioare ofensiveI juc~ la Badilpesta in timpul raz-
Cât de cinstită va fi reforma de Inşi, adecă 56.4% dm ruia-i era atribuit, I.a desminlit şovfnlste a ungarllor, dar peu- bofului mondial, in acea,l vre-

w totalul populaţieI,' ,·mediat. Peste doua~ ZI 'le dupa'" tra d. OIay ai~meoea împre- me dud ungurii se băteau ca fidei-comisurilor, despre ale ca· 
La Szentes 17.800 de inşi desmintire. şeful partidului. Tibe- jurare nu contează, precum DU francezII, C'nglezli şi italienII, -rei amănunte n'a putul transpira. '.' 

din 32861 de locuitori; riu Eckhardt, rudă de aproape a eontenl nici Datlonalltatea de- apoi termină afirmâad că fo sta-pan' acuma nimic, se poate ve· B d f 
La Budapesta 190.422 de regenfulu', Horty, ŞI' I a recunos- pe vremea aceea 8 u apeste tele &necesare e tolerat mal pu-d""d din prea dnslita croială 

inşl,· cut mA sa~ ·lnlr'ull discurs rostit la şi-a celelalte oraşe laşlrate. tin teatru ungorelic decIt fngă-'lOl!~ a sufragiului. Alt t I d 
La Seghedin 21.13 B

/ o ; o intrunire la Szegszard, şi anume m o eş e apo espre un 8r- dula pe vremuri nationalitAtilor 
-Ca complicitatea unui partid L D b . ] 647° tfcol publicat la 1928 rn .. Thalia- sale U"garla • 

. ,. . t .. a {) nţin . 10 ; într'un chip care a stupefiat pe Li 

.' ';;i zice OPOZ! IOnlS ŞI agrarIan, 25 dela Lugoj de pir. protopop 
I A f it 'f d La Miscolţ 2 . 4%

; toată lumea. A spus că genera· • 
'<..I.'V",:i\U 8 In ocm un prOlec e G VasUie PodoabA, ta care se a-
h formă e]ectorală C6re-1 curafă La yar 23.85°/0; ]ul Oombos voia excluderea dela rati ci o geamă de elevi ro-I A~ repodrus arătările acestea 

Vi' d j La Ha j d u b (} s zar m e ny vot a celor cari nu slau de doi I d 1 IdOl d t r ba ale e oc. maai ai, liceuluI romaDo-catollc a e - u r. 'y, e-opar e ca 
Proiectul prevede .ă se ex- 30.71 %; ani intr'o localitate, iar dS8 a dIn Cloj şi-aa făcut o trupA de să le cunoascA acel pe cari f-ar 

tindă ~i la sale VQtul secret, La Baja 29.48'/0; I propus extinderea excepliei la dUetaDtl (deci ccolll.e oDgurellti , interesa datele ce le fnşlri, l-ar 
aplieat acum 'aumai la oraşe, La Nagyk6ros 25.78

41
10; l şase ani. Şi 8 mai spus: că ex· na prJgooeau m~carea culturală I de altă parte CI să le alăturăm 

La Szekszard 26.05°(0" pl· ac'" sta U l' at· ge pe _1.. .,. fiti J dIW il Ingrătleşte atâ' de ce la ~6 n· ln cu~· români r _ exclami d. Ol.y,) anu a t ar co despre teatrul 
mult îtu:ât il anulează, şi in La Szekesfehervar 22°/ .. ; gătorii partidului agrarian, adecă şi ci la 1870 a jucat la teatrul maghiar dela nof, apărut 1n 
plU.fj ('xtlnd~ ln ~"'1dl.ril~ ş' La Pecs 26.78%; pe fărani, deoarece Uiranii cari maghIar din Cluj trupa lut MUlo n-rul din 2 Sept. crt. al ziarului 
la /Juli·orllul or'~i~nte.'lC~ it,- ,.. La C s a b a, Kecsk~me.t, nu stau pe loc se'ntorc iarna dela Nationalul dio Bucureşti. budapestan .. Magyar Hlrlap.. / 
<'tti Tef,.. ... ma fa, aduilr'f d .:. L'.;nr:,:!,rad, Karcag, KrsuJ- aCBsă; îi atinge numai pe vaga- D. Olay aminteşte "pol despre • ~(ltorul acestlJllt e acrlftorul r 
./.(·t'~A.~c.e-se p.--;;.:;.;~'!,,~:.a:s, ~ara, rlUkf've'~VI:SL'-1 hOf'2';1, pe-haimalltlie ("cs8vargok turneul dela 1913 prin Ardeal al clUjean Eroest Llgetl. E scrlrS........---. I 

(;~I:j~lgf1, 8U1) <, ... ;'';.of: dem,'!'ra- I ~-r~Li:il~~g: peste es csirkefogok). trupei Antonescu, şi despre So- acest articol ia spfrit alarmant, 
._tv~ ta, ol'afe. ". _ I ~O%; .,----;---., Revolta prjcinuită la toate par- eletatea pentru fond de (eatru" dar cltlnda·l, vezi că aatorul se 

. , '., 'vot La KJposvar, Ktskunrer-ln~ opoziUonisfe de proectul CI d. tragi dia aceste ridicol alarmează de geaba, flIodei criM 
i. Se exc,Jd dela egyhazjt Sa1gotarjan peste acesla şi de explicatia aceasta. 

hllălUlin ,;:il 1 o~' A _ _ A I de putlntele donzl de tolerantă ta de care se plânge că omoară 
r - .. t·· 1 1.· 8 atins In saptamana aceasta ce _lIt I I li. U t~atflll uagares" dela Dof 'o ,Il' , fi acum p ·eau par iCI) 11 aII' t'f' . d D I .. 1 A ungureaS\;4 CaDe uz a. c« nga-' .. , n 

.; "LI Vt' . ~ rf v n um:n8 aces or CI re ŞI pro- mm mare gr6. ec arata e, m· rta permitea total, _lE Rom"'"'. pr!clnul"lIte stăpânirea româ- ~ ' ... ,a ega om t:-- _"'ve> l"OJ ca f··. • J • l' • v. • I \;4 «.. ~ 
• • 4 , I ]. I C"'~· <:,. pa ilIe IU( eea mUe<lJemS, f!eranle, curg ca ploaia. a ! r 'a. II f 

siau~ de d01 8m mtr o aca ... date. ce fel de progres înseamnă ~v., ,... , ia Icblmb prigoneşte de moarte neasc, c mpre-Jor r e nterne 
După proiectul de reforma pre. fuI d m a'- ce - 1 ~ ~~ : rlnt~ o în.t~mplare car~ teatrul maghiar. - ceea ce, evi. ale uogurllor dela DOI. Se arată 

t ' t d ] ... " e ocr vrea sa· In- jrttselJtsa clntsmul, Eck- deat l'a f-~t _Ii 'oc'"rce să o 'll articoln( d-Iul LfgetJ di 'n' 
zen al ca em.ana e a. 6~r6nem. troducă generalul Oămbăs. Vor It • g" - ... 

~rflbue 6-;~llL~de stat tnt~ un loc, fi locaJităfi, ca SenteşuJ sau ca ardt a fost numit 1" ace- : dov~dealcl - ,1 că foarte riu viitor vor funcţiona ta Ardeal ur-
la~ condl~l~ aceasta ~blO o ~m. Hajduszoboszlo, unde nu va pu- l~ş li"';p clind se di'lJulgau face Liga NatiDolllor~ ci Inchide mătoarele ttatre maghiare: Ia ' 
1 -ţ 1 t - d -.J ŞI. se ntâmplau aceste.",. ocbli III fata acestei blestemăili Cluj, la Arad. Ia Sătmar, la Tlmi-" mese ea IVa a su a fi can.. tea merge la vof nici fot al d '. d 1 1 Tr t 
, t t' , v 01 '/Jrun- e egal a l .. !Ngartet rom.ue-fI şoara, şf alte trei in circuttlscrfptH s a ac.cen ua CTlza economzca. lea alegiitorl la L' Jlr' 'Z d.t: <1.,. • 

A 'ga .Lt'aţJun, or, IZ ec", Urmeazl uo capitol inchinat diferite. Deci cum rămâne ca aflr-
POl: Alte "progrese" 1 1 . A 

Sunt excluşi dela vot cei ce au succesor IZ conle Ut p- teatrului 5ârbesc : S1rbll au avut matIa d·]ul Olay, că Vogarla a to-
:"eneficiat de vreUn ajufor oare· Proiectul. d~t ca emanat ponyi, trupe de teatru la Panciova, lerat mai mult teatru românesc 
care. fie sub formă de jndemni" dela agrarzem mai prevede De prisos să mai Spunem, că Beclcherec. Neoplanta; dapă isto- it! Ardeal, decit tolerează ungtt-
'!:lJie pentru şomaj fie sub for. urmdtoarele: (Continuare în pag. 6) rlcul sârb Iavan Skerllct, au a- (Continuare in pag. 6) 

- ~. 

nupta pentru maghiarizarea 
bisericii ort. din Ungaria 
- Istoricul episcopiei a voriate a Senfeşului -

. Se pare in momentul acesta 
el incercarea oficialitatii ungu
reştt şi a uneltelor el de-a re
pda fa d=-una naţională a orto
doc,llor din Ungaria ceeace s'a 
ficut prin infiintarea eplscoplel 
{reco-cato1ice maghiare a Ooro
~ulaf in dauna românilor unitI, 
l fost abandonată. fo urma nri. 
el pătănil ce~au avut o cu ~x· 
:rocul Ştefan Nemeth dela Sen
eş. 

Se pare numai, pentrucă din 
ele ce vom arăt. mal la vale 
e vede bine că Uogaria e prea 
agajată tn această loptl de 
esnatlonaIJzlre I ortodocşf1or 
U. ca să poată si renunţe ca 
Ila cu două la o incercare pe 
ne a pregăut-o vreme 'ndelan-
iti. ' 

) 

LI noi se ,tfe, din ceea ce I 

apărat in ziarele din a doua ju
mAtate a lui Iulie crt., că guver
nul maghiar, sperllndu-se de ur
mărUece le-ar avea maghiari
zarea Ierarhiei bIsericeşti a or
todocşilor - şi incă incercată cu 
unelte cert.te cu justitia - uup
ra campanllJor sale pe chestiu
nea tratamentului maghiarilor dia 

statele succesoare ş! 'o conaeclntă 
asupra campeniilor sale pe ches
tiunea revlzionlsti, a dat foapol, 
prefăcându~se 'o aşa de mare 
mbură că n'are nIci fa elin nici 
io mânec ca auto-alesul .epls
cop" Ştefan Nemeth, IncAt nu nu
mai l-a dezavuat, l-a dojenlt 
şi l-a avertizat fa chIp public dH 
apllci maxima pedeapsă dacă 
il mal arde de vlldlcle, ci l-a 

declarat scos din râadul oame
oilor normali (saferlnd. ci-că, de 
o "nelinfşte" sufletească contrac
tată 'n tImpul rilzbo!nlul") şi a 
lăsat justitia politieneascA să-l 
judece Ull proces tn cllre ~ra 

Implicat peDtru delapidare de 
bani bisericeşti. 

Mal ştia unU dela Doi - ceea 
ce n'am putut până acum con
trola - şi anume ar ştf-o dIn 
cercurile epls('opulal sârbesc de
la Btldapesta, că Stefan Nemetb 
numai s'a lăudat el a Plltut 
gAsi nn patriarh, pe cd din Aoti
ohla, care să-I facă vlAdlcă .. pes
te ortodocşll dlD U [lgarla şi 

peste ortodocşU din strălnltate-, 
ia real1tate insă Da ar ft dat 
nimeni mitra şi cârja cu carf a 
apărat astă vară pe .trbile ui
mite de asemenea arătare ale 
Senteşulut. 

CI intr'adevăr PatrIarhul de 
Antiohia nu s'a compromis si 
facă episcop o asemenea lipi .. 
diturl, rămâne sa se vadă. 

C! 'o ,cblmb Ştefan Nemetb 

şi-a luat foarte ta serios tItlul 
ce şi l-a luat ,1 ci guvernul ma
ghlar .... a tolerat merea excroche
rta ploi DU s'aa ridicat protes
tele ortodocşllor dia statel~ suc-' 
cesoare şI ale celor dIn Ungaria. 
culminind 10 excomuolcarea pro
nunCati Iu cODtra pseudo-epis
copului şI a tret aliati al sil de 
vlădica drbesc Zubkovicl dela 
Buda6 e r~să fapt 

. Şi mat este UD fapt. din clUe 

Se vede h!>tirlt cA gaveruul ma
ghiar 0

6
" bătut 10 retrag~re de

cotit neceur să prezlntâm cltl
torilor "O~zetef Antlrevlzlonlste" 
in toată amăotlot;mea fuptl ce 
s'a îacepat pt>ntru maghiariza
rea bisericII ortodoxe din Uoga
rla, p~ntru~a lumea românească 

să fie ÎI] gardă fată Oe lovitura 
ce se plănueşte in COlltra fraţl

l.;>r din şerbla hortlstă. 

Dsfaeerea parohii
lor ortodoxe "mag
hiare- de episcopia 
sârbeaseA dfl Buda 

cât de ochU Iltmlf.: de-o parte a Planul maghlarlzărfl prla bl
aoantat adecă. prin aceIaşI ca- serieă a onodoqsllor nu-l Ima
mootut prin care il dezavua pe gioat de frământatele minti un
Ştefan Nemetb, el lacrear.ă la a· gureşti Dumal dela tratatul dela 
ranjuea chestiunII bisericii <Jrto- TrlaDoa iucoace. 
doxc dlD Ungare .. Iar de altă E de dinainte de răsboi, dln
.parte a PUI si le faci prla pre- tr'o vreme cu-al incercAIl de ml
si o enormA al'ita11e pe chestl- ghlarlzare a blsericUuntte, dar 
unea ortodocşilor a,a-zlfl ma- rbbolul a flcut ii DU poatA fi 
gblan. ca Icoput ca l' prezinte pus tn aplicare. 
apoi botlrlrtle ce le va aduce llndati dupA rAzboi. Uogarla 
relativ la blll«lca ortodoxă, ea s'a apocat deci sA faci pe terl .. 
Impule de opinia publici. toriul "mutilat- (cum ti place si 

Pentru saotl"ul acest~ am so- şl.l numeascA), ceea ce fa gla 

I 
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mURMm~RIlH~ DUH 8lRDn 

Gazeta AntirevJzlonfstă 

Se'ncep mari frământări 
În Ungaria 

politice 

Duminecă 9 Sept. 1934 

TeatrUl unguresc 
dela noi 

I
I, t~nfiRl~m 
, -, DE CE ABSENTEAZA MINORlTA ŢILE ROMÂNEŞTI. 
I O PROPUNERE CU TÂLC A DELEGATUWI delegarea aceasta este câf se partidului aşa-zis al "micilor a- R 

(Continuare din pBg. 5) (Continuare din PlIg, 5) 

r PARTIDULUI MAGHIAR DIN ROMÂNIA. -
t d . t~ N· b rllor omâola? Să mal adăcgăID ~ 

po8 e e risca 8. U-l vOr a nu- grarienl independenti-. Dizidentil j( , 

mal că Eckhardt n'aduce cu CA aprOllpe tod. teatrele aces- ~ 
!'lU plecat acuzând pe Eckhardt tea funcţionează to dU munlcl

Appon" cum n'aduce muşuroiul 
1, 
'~ 
I 
I 
I 

Săptămâna aceasta s'a tinut la 
Berna al zecelea congres anual 
al aşa ziselor minorilăti organi
zale, adecă centrifuge_ 

Au lipsit dela conges evreII, 
din cauza conflictului din anul 
trecut cu germanii. şi au lipsit 
ca de toate dăli1e românii, din 
cauză că atunci când au incercai 
să se prezinte la congres. au 
fost pofti li afare. ca unII ce nu 5 

organizati, adecă nu au un par
ti ct politic. 

Se poate vedea din acest sin
gur amănunt referitor la românii 
din Ungaria, Jugoslavia, Bulgaria, 
Grecia, Albania, ce fel de con. 
grese sunt congresele acestea 
botezate .inlerminoritare". De- o 
parte Ungaria nu-i lasă pe romA-

:'\... nii sai să aib8 vr'un drept, Iar 
liindcă nu au dreptul să se or
ganizeze. delegatii partidului ma· 
ghiar din România şi Cehoslo
vacia hotărăsc că nu pot figura 
Între minoritălile cari pot să-şi 

revendice drepturi 1 Să se mai 
remarce că minoritatea maghiară 
din Cehoslovacia şi România e 
impartită in mai multe partide, 
totuşi reprezentanta ei la congres 
o monopolizează in chip recu
noscut partidul maghiar. 

De prisos, decI, să mai califl. 
căm aceste congrese, in jurul 

,', 

Cu alte cuvinte: Dacă Ungaria şi pe-ai slIi că s'au vândut gu. p.le, coacelloDlte trupelof uq",,' 
cu muntele. ci mai ales de f5ptul I ? se dedii la provocări in contra vernu ui şi că-s pe cale să se gare,tl 
că pleacă la Geneva huiduit de O L României, ·Cehosloyaciel sau Iu- unească cu partidul .unitar" al . fgetl scrie: 
propriul său popor. in timp ce dl G b P' goslaviei, tratamentul RtJnorllăulol' ui om os. in vederea unei • olltlca mlJorltară Irgumen_ 

. tu Apponyl aducea acolo adăslarea ă 
maghiare să nu se reslmtă de intrări in guvern. Dizidenta a ro- teu adeseori: de ce vâ plAn. 

unei bune părti a opiniei publice t? 1 
acest lucru, Pentruci. spunea d. din Ungaria. mas in jurul lui .Magyarsag", Jar geti n era ungurească n'a fcme- . 
)akabffy. mlnoritătile ca pricina Eckhardt şi-a filcul sub condu. ţlonat (aici) nldun te Itru romA-
nu-s vinovate deraporlurtle dbt- Ruptura din parti- cerea deputatului Ştefan Milotay. nele, tar acum guvernul vă di 
tre tara unde sunt şi dintre· lar8 dul agrarian directorul de până eri al lui atâtea cunceill2lll de teatru câte 
mamă. Oiw1garea proiectului de re. .MagJ'arsag", o gazetă nouă, poftitI. Vreţi trupă de te.tn) şt 

Tez8 d·lui )akabffJ e de doui formă electorală şi delegarea lui foarte anemică. Intitulată .Uj la Bucureşti chiar? Poftiţi, na vi 
ori falşă, Echordt la Geneva a fost preA Magyarsag lil • II! Ungurimea cea stă în cale nIci o pledecă! -

lntâi: Când suslfne ('fizându- cedati de.o rupere in doua a nouă". Mal vreţi vamă defensivă? -v'o 
) x dăm şi p'aceea. Ca d, prospe-

~:r:en~~g:r~l~~l:ri:~~e~~= C .. •• -....... 1" Sa·_ ',·NU;a;b ;"ăr" · A reze teatrul ardelean şi să nu' ~ 
din pricina ,,'arli-mome- un Ira- ongresu .. r , U ~, Ipsea,?- ramâna artlştil dIn Ardeal fărA J 
fament 'fitreg. Unde a ~zul d. învăfătorilor' ca din A niCIO ~a. sa slujbă, lilterzlceni teatrelor arde- ~ 
Jakabffy represalii exercitate de I romaneasca lene să aDg~jeze artişti dela Ba-, ~ 

Ieri s'a deschis la laşi con- • dape!t.-, J 
România asupra ungurilor ei din gre sul Asociatiei generale a În- Zlarai .Unlversul",IDareJe or- Blnelnţelel, utoral o intoarce ( 
pricina Ungariei 1 De notaI: Te- vătălorimii. În prezenta d.lui mi· gaD de ItJptă romAneascl de sub imed~at pe coarda plăcută an. ( 
za aceasta o poti zilnic ciH tn nistru dr. C. Angelescu, căruia I conducerea d-Iul Stellan Popel- r. b d t ii d l~k b"- gurllor, ş1 spune ca .aceutA I 

pres.a U 6pes an; .,el a UJ 8 i s'a făcut de către congresişti o cu. fOlt mlnlstr", pr""'''dlnt''le Li- I b I b ( t d I d . .. ........ '" mare j ertate tr m lţată prlnct-
copIa -o e-aco o~ e nu cumya strălucită manifestatie de simpa- gll Antirevlzlonllte. plaJ, duce In practicii. tocmai la CI! 

presa din Ungaria" copj8l-o de. tie, r!splată binemeritată pentru "Revue de Transilvanie·, revista contrarul celei ce-l e neCHlt el 

la d-sa, I dreplatea ce-o făcut-o d. dr. An. clajană de combatere ,tllnţlflcă teAtruhll". DIn restul articolului, 
, Al doilea; E foa~te fal~ ce sus- . gelescu corpului didactic şi pen- a revlzlonlsmalul maahlar. dlrl- nu ulesă ind ce.1 .contraral •.. (1 

Ime d. )akabff" ca parlu:ht) ma- . Iru re~lrimentul ce l-a dat şcolii jată de d. dr. Silviu Dragomlr, dIn practică despre care pom~~I~ 
ghiar n'are nicio 'fină ci intre româneşti. prof. anlv. şi membra al Acade- nea. Fiindcă n'o d ne t8chiPll. j 

România şi Ungaria sunt rapor.. După adunarea de deschidere, miel Române. Im că stăpânirea românellcl e . l 

t 'le ca 's tIN s' IX I d f 1 de viDă Ş1 pentru ceea ce spaDe .: 14 un fi un u a saCD e 8 urmat aseară, un estiva la "Front antirevlzlonlst-, preţl-
W t t i d d v rlidul D. Llgetl că o păţeşte cu ptlbltel1l . i' rasrepe a e or ova fi ca pa Teatrul Nalional. oasa lucrare a d-ltll Corneliil Co. • maghiar teatrul dIn Arad, Orade 

acesta e unealta Budapestei. - Astăzi se desveleşte in cadrele darcea, apArată cu prlJrjal con- Tim!şoaral IatA ce spllDe .cril- -
şi-anume nu o unealtă pentru congresului bustul lui Spiru Haref, grnulul de astă vară dela, Claj torul clujean d~spre acelt Pllb-: 
scopuri inocente1 iar apoi urmează desbaterea pro- al foştilor voluntari din statele hc, in legătură cu sforţirlle ce It 

hlemelor de pe . ordinea de zi, Mlcel Aotante. fac teatrele maghiare ca sa de. 
cât mai tDolte premiere; 

dintre cart remarcăm următoarele: .Românla şi revlzlonlSllul ma· "In oloştle de eranild, la Jr. O 
cărora se face mare vâlvă in ...... 1IIiI1'1IIII' ............. 1III-..... 0 .b ..... -_ ..... ~n_. 

. presa minoritari la fiecare sfâr- I 
\ 

~ şit de vară. 
,. ' ...... Lâ~congresul de acum s'a ce-

rui să se invite Liga Natională 
să n'o primească pe Rusia so· 
vietic8 intre membrii ei, până nu 
dă garantie că va respecta drep
turile minoritare. 

Delegatul parlidului maghiar 
din România. d. lakabffy dela 
Lugoj, a venit cu o altă propu
nere: Să se Invite Liga Natiuni. 
lor să pună. in vedere diferitelor 
tori (adecă. României. Cehoslo
vaciei. Jugoslaviei), să nu facă 
dependent tratamentul minorităti. 
lor lor (adecă al ungurilor) de 
situatia raporturilor dintre tările 

acelea şi dintre tara conatională 
cu minoritătile'n chestiune (adecă 
cu Ungaria). 

Şcoalele superioare tăraneşti. sa- ghiar", vasta şI valoroaia carte rod. Timişoara, Grade, e şt mal ca 
Re.hsle lariZ8rea corpului dfdeetic primar, a d-lal dr. Aarel Oocimlu, aol- lAu. Publicul qe-acoJo merge 0-, 

intretinerea maferiale, şi Jnstitu. rută'n edltora zlarultli .Univer- deseorr1a Budapesta, vede ncoloi (~ 

D U h" ,ele universitare pentru pregătirea sai", pllsele b.ne, ~I ~$4n. mat , to 

'

curios de ek'\ ',' pl: 
" invaliitorilor..Hotarul", revista Ateneatul POe Intr'.d~văr, !Dterelloti reniar'~~r 

~1~~~u~~~pă:;~.r~~:'fiit08. reya I $$ 'OB','b'J"I-IOg"r'a' fl'e" ~:~~e d::fe~~::~o b~g~;!:~tu~O~:~ Căku Itrleă s'o tinem mlntel ~gl-
Restul articolului d-hli LlgeU Ş 

apare in Arad, dm entuziasmul mantiC al ţinutului arldan. I-o foarte plâDgAre.ţă leremJadi Ce 
şi idealismul unui mănunchi de A apărat noul număr, a18.lea, n .AAt $:W o San.. u=.... pe cbestla vremar:lor de aur .. N, 
tineri literalI şi lnlelec1uaU. o al revbtel profesionale .Adml- ConlTresnl social-democratilor le teatralal maghiar artllelean. O dai 
nouă revistă literară, care ya fi nistraţla Română", organul aso- l:t la in serte, pe ora,e. ca să des- ari 

Propovăduitoarea spirUuaUtătll tt- claţltl Dolarilor comuoall din Ro- Pentru eri şi astăzi a fost con. criede epocile d~glorledla fiecare prl 
oraş. A,a, de·o pildA, la Arad te .. 

nere. Va fi o revistă de criticI. mAnll, r~dactat de d. Isac E, vocat la Cluj congresul sectiei trul maghiar a cunoscut '1remarl ,Olt 
poezie, filosofie şi liIeretură. Va Isacup Dotar in Perlam. Iscălesc din Ardeal a partidului social·de- de glorie incă şi-acum o lută deme 
fi o revistă din paginile cărora articole in acest nomăr d-ntl: mocrat. La congres aui parte de- anf. .11ar 
vom putea inhala tinerelea creea· Paul Negalescu, prof. uDlv., Şer- legatii tuturor organizatiilor so- Păcat namal că D. Ligetl DD 

toare. Se va 'nutula scul"ţ dar bn Constantinescu, Leon Bâr1ea, daI-democrate din Ardeal, şi se canoa,te ce-a Icrll Iitoricai A· 
rada lai, Oto Llkatol, despre Ill' 

sugestiv, "Duh-, nume cue rea- E. o. Tlmuş, R. Aron, AI. I. Ma- discută o serie de probleme din tâla reprezentaţie romltlellcă de 
m!nteşte o regiune de altitudine vl1ă, 1. N. Oancea şi Victor Ră- cele mai interesante cari privesc teatru ce-a fost la Arad aC1l1 

in spiritualitatea rom âne asca. şcbitor. aceste organizatii, 9'0 de aal. A dat·o trupa· m .. '; A 
1!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!I!!!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!"!!"!!!!!!!I!""L!!!!' ___ .!l!!! .. !I!I. .. ""'.III!!!!!'. !!!!!!'!'!!!1'1!!!!!!!!1!!!!11!!!!!!!I!!'-I!J!I!!!I!!I11!!11!!!!!!!!!!!J!III""!!!!!!!!!!!'!!!!'!!""!!!!!!!!!'!!"!""!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!" !!!I!2C2!!!!!!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ g h I ar ă a 1 ul K tU oyi, ca si. 

scoatl cu banII spectatorilor ro-picii 
mâni din falimentul In care Itea i 

băgue ca repr.zentatillt mi'mal 
ghiare! tâi . 

du! său trebala făcot ,1 faţă de 
oftodocşll desrobiţl prin pacea 
â~ a TrtaDoD, 

Inceputul.'. ficat ca o lel
mi de parohII de origine româ
nească ,1 greceascl, cu urmaşII 
vecbllor şi-atât de paternlcelor 
odinioară coeapanli macedo-ro. 
mAne. S'au gătit printre enorla
şil acestora unit maghfarlzafî 
ae-ablnelea. carl au patot fi re
p~de dştlgaţl pentru o mişcare 

de emancipare de lab jurlsdlc
tia vlădlclel eArbeştl dela Bada, 
şt pentrl1 o supunere la vro 
patriarhie grecească. 

Printre cele dlntAt cAştlgate 

pentru actiunea acelStcl, se nu
miră parohia dela Mlşcolt. ma4 

rele centra de odinioarA al ma· 
cedoneDlIor, care l'a desfăcut de 
episcopia drbellcă dela Bada 
iocă dela 1922. Acţiunea de .,.
zllA emancipare dela Mlşcolţ • 
condas-o Da foat general de bon· 
vezi ca Dume foarte luspect, ri
pOlatul prlm-epltrop a.1 paro
hlet Carol Kuracz, mort tn A· 
prllte crt. şi logropat 10 clmltl-

rul eroilor dela Rakol (ef. Ma-! paşI o seamă de credincIoşi d 
gyarsag-, 29. IV, 1934; - peo- J Iscălească moţluni prin cari se 
tru eventuala legături cu româ- declarau unguri la fel de auten
nit a acestui m.tador al ma- tict ca şi Arpad, şI tn consecln
ghlarldrll biserici ortodox~,. ved ti prote.tau in contra faptului 
omonlml săI din onomastica ro- ci trebue Il stea sab o jurlsdlcţle 
mlIlească). bIsericească strlUnă, despre ca-

Mal apoi s'a desprIns dia I!- re adlugaa stereotlplc că fiind 
plscopla de Buda parohia dela supuii patrIarhiei naţionale a a· 
Budapesta, parobia odlnloarl ro- nul atat duşmaD Ungariei (a lu
mâneasc! dela Senteş.~ atârni· goslavlel), e duşmani statului 
toare pânl la rbboi de eplsco- magblar. 

p!a Aradalal (despre acenti pa- Apare 'n soenl ,te. 
roble vom vorbi amAnuntIt mal f.n Nemeth 
ÎDcolo), pe urml fn 1933 paro-
hia din Kecskem~ (v • .. Pesti După o asemenea pregătire a 
Hlrlap·. 26. Vii. 1933, uade se terenului. s'a gil.&lt şi omal la 

Itare de orice. care să-şi pană 
arati că credlnclo,t1 de-acolo In cap mitra dcy]ădică al .e-
l,ar vrea epiSCOp al blserldlor maDdpaţltor-_ Era faimosul Şte
.maghlare- ortodoxe pe arbl- fau Nemeth, parob ortodox tn 
maDdrltal de Bada Leontlu Ko- Sente" fost preot la romano-ca
ffas), 15:5 de cfedincloJl din pa- toJicl cart l-au caterlalt pentrucA 
rohla O,orbelulal (Iiodmez6- s'a rlspoplt ca si se 'ncurce cu 
va.arhely, - ci. ~Mauarsag·,.5 o evreică. 
Vll. 1933). apoi o tracţiune a pa- La 15 Martte crt., de :zIua oa
robIei din SegbedlD, }a. cArei po- tlonală .,ovinllilmulul koşuthlst, 
vesto vom mal reveni. fi loci Ştefln Nemet a adunat la SeD
vreo două trei. tet pe preoţii celor câteva paro-

la toate aceste euarl 1. fost • bU emancipate, ,. declarind a-

dunaro& lor alnod, a PUI-O Iă 
hotăralcl înfiinţarea eparblel ma. 
ghiare ortodoxe şi al ,t-Iale.g! 
pe dhsul vlădici. 

Peste două zile, la 17 Martie 
ministrul de Instrucţie ,1 culte 
Homan a dat presei o declara
ţie, spunând că nu recunoaşte 
aşa-zIsul stnod ,i nu-l aprobA 
hotărlrea, deoarece adanarea D'a 
fost aprobată mal dinainte şI 
nu l'a inttonlt conform legll. 
Declaraţia aceut. era menită 
aă-I fie oflclalitaţi angare,tI an 
subterfugla, pentru cazul (care 
s'a ,1 tntâmplat) că atacerea Ne
meth va rata totr'uo chip neplă
cut. 10 preia budapelirană n'am 
putut·o citi. Să Il f08t dată na
mal ziarelor maghiare din Itatele 
8t1CCeSOare (intre altele celor din 
Arad. unde-am Citit-o), de ocbU 
lamll? 

Vom mal remarcI din artlCO"'sub 
101 d-Iul Ligeti doaâ pa.agil:" CI 
nal, in care vorbind despre CO:um 
101 mure ce-i vine teatralul dlDxu~ 
Claj. dlrlguft .. tAzI de Icrittoruhai 
Kadar Imre, spune ci acest telUei]1 
tra trebue să colinde tot Arde14'.!a 
lui, C& si duci tn tot Arde.h~ l~ 
arta ,a luperloară, ba trebue li şi 
meargă ,1 Ja Bacure,tt; Iar 'tind 
doilea, - incheierea -, uudl 
vorbind despre ,coala de artlD 
ce-l revine teatrului maghiar d I 

Cluj II o Infllnţeze. ca să It 
pllnească absenţa .rtlltUor dek· 
Badapesta, Ipune ci Da-I det 
tală porhlblţla tntrlrll ta tarii ler 
artiştilor budapeatanl. ci mal tnoră 

La câtAva vreme apoi, .eplsco- bac ,'aduci atatal romb ,10( ori 
pul- Ştefao Nemetb l'a prezen- fi ~ 
tat ca câţiva oameni de-al dlll altA prohtbttte, • 1e,lrll dlD 1a \.101 
curtea regentulul, ca ,1-1 ofere a artl,tIlor bunI ce se vor foIarU, 
patronajnl DOIt .ep\lcopU". Cam ma dintre elementele adele~i1ej 
DU l-aa glalt aCIIA, au Ibat o De prllol si mal complr~. (: 
blrtle la aghiotantul regentalal. I arUcolal d-Ial Ltgetl ca al d-l~ăru 

(Va ffrmtJ) l Olay. SaplenU lat. larul 
,Au 
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Intâmplarile săptămânii 

Pagina aceasta e consacrată faptelor interne şi 
.' externe de peste sliptărnână, Îndeosebi pentru acei 

cititori cari nu urmăresc dela zi la zi presa cotidiană. 
E de sine inteles că în coloanele unei gazete 

ca aceasta nu se va face politică. 

Vizita Suveranului 
pe granita de vest 

M. S. Regele şi·a pefre- ' Regele a fosl primii de P. 
cut loată săptămâna aceasta S. Sa Episcopul Aradului, 
pe granita apuseană, în ju· car~ i-a adr~sal o mişcă
deţul Aradului şi-al Timi- toare cuvânfare de bun so
fului, la o vânătoar~ regală sit, apoi de D. Gusti, preşed. 
pe domniile dela Chişineu, Institutului Social Român, 
apoi la solemni/alea cu care de membrii Institutului so
au luat sfârşit cercetările cial Banat-Crişana în frunte 
monografice intreprinse în cu d. Dr. C. Grofşoreanu, 
comuna bănăţeană Fibiş de de un public imens din 
echipa de studenţi a Fun- toate 'mprejurimile şi de 
daliei Regale. loate oFicialităţile, în frunle 

Serbările dela Fibiş au cu d_ prefect dr. Nislor. 
'ollut loc Vineri într'o af. Suveranul S'a interesalde-
• ~ v v aproape de rezultatele lu· 
iltpQş!(!r~ de s~rba!oreas:a crărilor echipei de cercelă-
, nsuflellre, vemnd mlru m- tori ai Fundaţiei Regale, şi 
;<Iâmpinarea Suveranului Ioa· a vizitat gospodăriile să
! le satele învecinate. M. Sa tenilor. , .. ...... #u .1' .. 4 • ., t 

• • •• 

Notarii şi Liga 
Antirevizionistă 
Revista "AdmInistratia Româ

nă". Organul Asociatiei notarllor 
comunalt din România, publici 
ln ultimul sâa număr următoarele: 

.In urma inscrierII .Asoclatlel 
Notarllor Comunall din Romlnla" 
in Liga Aotlrevlzloolstl de sub 
preşedinţia marelal român, d. 
Stellln Popescu, fiecare notar 
va activa conform statutelor aces.
tei ligi, care se vor cere fie di
rect de către notarl, fie prin lec
ţiile judeţene ale Asociatiei Doa
stre, fIe prin preşedintele nostru, 
d. Alexandra Comşla, dela sediul 
LlgU Antirevlzionste dio Buco
re~t1. 

]n arma rogămlotff delegatiei 
clre s'a prezentat domoolul Ste
Han Popescu, d. Lungulescu, dis
tinsul secretar a] Ligii, ne-a pro .. 
mis ci ne va trimite atAt statate 
cât ,1 material de propagaodi. 

Colegi notaril Actlollând COD

tra uneltirilor răuvoitoare ţărif, 

sub cutele drapeJului LigII An
tlrevlzioolste, vă faceti - .1 in 
acest fel datori a către tară·. .... .". ... 

Redprodlalea şcolară sârbo-română 
Pe baza convenţlff şcolare din- btsc din jugoslavia. Totodatd 

In România ,ljlllIoslavJa urmea- atât In şcoala normald din 1/
ztf sef se deschidă lq Timişoara mişoara cât şi in cea delJ Bec/. 
IiR eilml.aziusârbesc. iar la Vâr- cherec se vor instrui viitori insU
leţ llI1lll Tomânesc. In Timişoara tutori români şi sârb/o 
acest" glmnazill l'a funcţiona pe Secţia sârbeaect1 din Timişoara 
liingă licnd românesc Dlacono- se va deschide chiar In toamna 
vlci-Logo. lor la Varşel gimna- aceasta, cu condll'a ca in primul 
%Iul ,omân .a Il ataşat e1mna- an sd se insCfle in el. 1 ceL pu
ziu/al sii,besc din acel 01aş. tin 30 de elevi. Aceiaşi condiJie 

In ce prĂJeştt corpul profeso- e valabila şi penllu elmnaziul 
rai, va Jl recrutal pentru e1m- românesc din Vârşef. 

lIanul Tom4nesc dela Vârşeţ din Aşteptdm d~schldtrea sectiei 
Rl.embrii corpului didactic din Ro- româneşti dela Vârştţ şi Becl
mtlnta, Iar pentru gimnaziul sâr- I chelec. 
.. ., ua alt U ' •• 15 

... .." ' 
-, , 
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Buletin extern 

o săptămână 
diplomatică agitată 

Noile succese ale d-lui N. Titulescu, ministrul 
nostru de ederne 

Congrese, adunări, intruniri 

Săpfămâna aceasta a dat foar
te mult de lucru cercurilor diţ
lomatice. din pricina importante
lor dlestiuni ce se pun În legă

tură cu sesiunea ligii Natiunilor: 
acceptarea Rusiei in ligă şi pa
cificarea Europei centrale. 

am avut. Am examinat toate 
chestiunile la ordinea zilei 
cu conducătorii francezi ŞI 
am putut constata un de
pUn acord cu ei. 

Intrarea luI U. R. S. S. 
tn Societatea Naţiunilor, ne
gocierea pactelor de secu
ritate oriental şi meditera-

Joi l'a tioat ca mare fast ]a mln. Antonescu. 
Or.de congresul Asociatiei avo- Arhlereul Andrei Crl~anul a 
catllor din toată tari, În prezen- cerut avocaţilor să facă stărula
t~tJ!:JMţ mlal!trll de justitie ._Aa-: .1e~a iă se ducă in tară funda
tooesca. a 1. P~S. Sale Arhle- tia Gojdu dela Buda, dlmpreuDă 
plscopulal Frenţll1, a P. S. S. cu osămlDtele m.relul mecenate 

Mrhlereulul Andrei Crl~an, a d-Iuf 5'. botarit slndlcallzarel pro
"'g-ral IIcuşlu, cdiul garolzoloef, feslonali a avocatilor, pentru 
şi • taturor oficialitAtilor locale, curmarea concurentei ilicite. 
Congresul a fost deschis de d. • 
N. Zigre, decanul barDului oră- Altbl, 9 Sept, are loc la Bi-
dan, Au luat cuvântul cel doi lIe Herculane o adunare a sec
arhlerel, cdtul garnlzoanel, d. retarUor de plasă dIn Ardeal ,1 
primar prof. Tiberiu Moşolu. d. Bănlt (8 pretorUor), pentra dls
Dlr. al liceului T. Neş, d. Naa- cutare a chestluoil iocadrărllor, a 
mescu preşed. AlOC. Avoc.tII or, avansărllor şi in special a ula
far la sfârşitul adunărII festive d. • rlzarll. 

Congresul medicilor functionari 
din Ardeal 

Astăzi se întrunesc la Arad me- iască românii cu minoritari, cari 
jicii ardeleni cu slujbă ]a stat. şi pân'acuma erau binişor repre
:a să la atitudine impotriva cu- zentati În aceste slujbe (Ia Arad, 
nalului, care i·a atins cei din- de-o pildă, sunt peste 11 medici 
:âi pe ei, reducându-i la o leafă străini in slujba statului şi a 
iUb minimu] de trai. comunei). 

Congresul va arăta că aplicarea Mişcarea aceasta pornită din 
:umululuf la functiile sanitare initiativa medicilor depe granita 
Icupate de medici loveşte nu nu- apuseană este Jeci binevăzută de 
Ilai În interesul personal al me- opinia publică. 
.ici lor funcţionari, cari ar rămâ- Pentru ducerea ]a bun sfârşit 
.p.a cu o leafă de 1000-1200 lei a luptei ce au început-o, medicii 
• fară şi de 3-5 mii la oraşe, I functionarii din Ardeal se vor 
i şi în interesele româneşti, dat I constitui cu prilejul congresului 
ind că ar urma să se inlocu-· de azi intr'o asociatie separată. 

). Dinu Brătianu la· Arad 
şi la Orade 

Ieri ti 8vul loc la Teatrul de hoU Mărcuş, preşedintele orga. 
Iră din Arad o mare adunare nlzafiei, N. Păuşeşfl, senatar, dr. 
organizatiei liberale, in cinstea . Colloi, deputat, Iăranul Pera Cu
Iul Dinu Brătianu. preşedintele parescu din Şoimoş, liiranul şvab 
IrUdului, care a vizitat cu acest lohan Klaus din EngeJ.sbrun, re
ilej organizaffa, Insolit de d·nii prezenlanlul slovaci1or dr. Du. 
. Cipăianu, fost ministru, Bebe val, şi la sfârşit d. Dinu Brătianu. 
'ătianu şi Tiberiu MoşoÎu, prl- Preşedintele partidului liberal 
lirul OrhU. < I a spus că guvernele româneşlI. 
Au luat cuvântul d.nJi dr. MI. t ŞI in special un guvern emanat 

7 

din partidul liberal care ti făuri' 

România inlregifă, au datoria să 
dea tol sprijinul românilor del81 
granilă. ca să,! Întărească astfel 
tara. A arătat: apoi că nu suntem 
sfat minoritar, ci naliona]; dar nu 
didem in păcatul ungurilor, cari. 
tiind in minoritate in fosta lor 
fară, au oprJmaf celelalte nea
muri, cum continuă să le oprime 

Chestiunea Rusiei sovietice 
a pus din nou în toată lumina 
neintrecutul talent diplomatic al 
ministrului nostru de externe d. 
N. Titulescu. căruia i se va da
tori în foarte mare parte rein
trarea Rusiei in Societatea Na
tiunilor. 

nean, apropiata călătorle a . 
d-lui Barthoula Roma~- ao;;----" I 

vedesc că factorii cari mili-
tează tn favoarea păcii sunt 
In continuă creştere, 

Un infervÎew al d-Iui 
. Titulescu dat agentiei 

Havas 

Mica Intelegere, a cărei 
politică constă In colabora
rea leală cu toate statele 
fără distlnctiune, aşteaptă cu 
Incredere momentul in care 

şi astăzi. In timp ce la noi fie
cine are Uberiăl1 politice, iar re· 
forma agrară s'a făcut pentru ' 
foii, in Ungaria e şi azi iobăgie. D. TJtulesca a declarat organizarea economică a 

agentiei Havas următoarele: bazinuluf dunărean va pu-In restul cuvânfărU sale, d. OI
nu Brăfianu s'a ocupat de parti
dul naJionaf·tărănlst, apoi de mii
suri]e excePtionale, cerând gu
vernului să ridice cu un ceas 
mai de gra bă starea de asediu 
şi cenzura, cari "nu-s decâf In 
delrim entul guvernuluJ.· 
După marea manifestatie ce f 

S'8 făcut, d. Dinu Brăfianu a ple
cat la Orade, unde va a?ea loc: 
astăzi o adunare poporală. 

Diverse 
La Alba-Iulia are loc la 23 

Sept. o adunare convoC/ltd de tI. 
Iuliu MaRta. Se !(lC pregatiri ca 
sd se dea IntnznJril proporţiile a
nei demonstratii mari. Expozeul 
d·lui Manl" Il aşteptat cu m(lle 
fnj,lguTaTe. 

• 
Pe azi e cO/tvoeat la Bu

eurel}ti lC/atultUlţional-ţdr4-
n68C. :Nu 8e 'IUe dacă pro
feţia zlarf'"lor, ed d. Han"" 
se va intitln't etc. a~8t prilej 
C'u- d. Al. Vaida- VQ;vod, 6e 

va adeveri 8a~ ba. ,. 
Preşedintele' organizatiei 

averescane din jud. Aradu
lui. d. g-ral Rădescu, şi-. 
vestit cadrele că In a doua 
jumătate a junii acesteia va 
sos) la Arad d. mareşal A
verescu, • şi se va tine CII a~ 
cel prilej o adunare. 

.Părăsesc Parisul foarte tea armoniza toate fntereseie 
satisfăcut de intrevederHe ce ~ in joc, spre binele general". 

hit' • Uit' " .' • /tftU' 
tt __ 

SUbU' . -• 
fldumlrile deponenfilor 

Corporatia meserjaşilor cete%e daci iotradev:lr blnca nil 
din Deva a convocat pentru poate plăti mai mult, şI &ă ra
astăzi o adunare, la care se porteze viitoarei aduoirl a depe
va discuta intre altele ches- nentlJor, care le va intrani la 

15 Sept. 
!iunea depunerilor la Banca a ... • ... ,. _, 

Meseriaşilor şi oferta băncii. V4 
.. ,. 

• 
Depoa-eaţll biDeU "ArAdana" 

dIn Arad ,-ati Intruait Joi sub 
pre,ldeotia d-lal dr. Mihail Măr
eo,. vicepreşedintele camerei de
patatllor. ca si ia hotArire fatl 
de ofert.,. bioeU prIvitoare la 
restituiri.. 

o. cir. A>\ărcut ti-a arltat ci 
baoca tliq fe poate rutltul de~ 

~t 5fP/~ Glia depunerI. ŞI anume 
ill 5 ani, firi interese. 

Pir_ Popescu din Pedca a 
citit QJ scrllO.re • d-Ioi prof. 
Liviu Alba. ceu;or al băncU, de 
protestare la t:ooua ofertei de 
~~. I 

Majoritatea deponentUor s'aa 
raUat la ,ceastl. prot~stare, şi 

astfel s'. delegat o comlate, al
cAtalta dia d-aU dr. C. Latal, 
Brutua P4carara. Dlm. Popovlcl ,t pir. FL CodreaR. u il QI' .. 

- -.... ~.' 

DintabAras4rbeasci 
10 partidul sirbesc deja nof 

le da de-o vreme Incoace Q 

luptă intestInA, care a lncepet tn 
laptămbUe din urmă si dege
Derele şi să atbA ecou in preiA 
maghiarA. TinerII n Ilont În 
contra fostului vi car Spaho Ni
coJlcl şi 'n contra preşedintelui 
partidului, MIhai Tylrlty, an ma
nifest, tn contra clnata cel doi 
fruntaşi al mlnoritl,,, SârbeşU 

se apări prlo " Temesvarl H1rlap· 
dIn 28 şi 29 August. 

Abonamente: 
Pe un an 160 lei 
Pe ,ase luni 90 lei 
Pentru autorităţi, insti .. 

tutiuni, intreprinderi 600 lei. 
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Legăturile ministrului de externe Kci
nya cu falsificatorii de franci francezi 

fon~urile ~e Ire~D dela 8U~Hle~ta: 
Intr'o şedintă a consiliului co

munal al BUd.apestei s'a spus
precum se ştie - că s'au dat 
dela primăria capitalei ungureşti 
4 milioane presei maghiare dela 
noi, ca să ducă campanie pe 
chestia recensământului dela 1930. 

, 
fei presei din România ca să 
agite pe chestiunea recensămân." 
tului, dovedeşte insă că nu e' 
vorba numai de presa Ungariei 

- Ce s 'a spus în parlamentul unguresc la instalarea sa la externe-

La 15 Februarie 1933 s'a rOI
tit rn camera depotatllor maghiari 
o Interpelare care ar fi trl'bolt 
să facă senzatie, dar printr'o ciu
dată nt'glljenţă a rămas nere
marcată. 

O semnallim cititorIlor no,lrl 
dupA reportajul parlamt'ntar al 
zlarnlul "Magyarsag-, din n-rul 
dela 16 Februarie 1933. 

Citim. 
IOA urmat interpelarea ll1i Eme

ric Gyălkt (deputat socialist, -
n. tr.) fn chestiunea numlrll ca 
ministru de externe a ill.t Colo· 
man Kdnya, şi ca COT/silier in mi
nisterul de exieI ne a lui Illliu 
Meszaros, care a şters-o In ziltle 
alacelfi francJloT în 7urcia. Con
siderd îngrJjordiDare numirea lui 
C%man Kdnya. deoarece nu-l 
socoate omul potrivit pentru 0-

ceasta pozitie. In ministerul de 
externe depe vremuri l-am 
vlzut pe Coloman Kanyaprin· 
tre cei cari au uneltit si se 
faci rlizboiul (rbbolul mon
dial,'- n. tr.) 

Vacarm mare în ioatd camera. 
Intreruperi la dreapta: Cum poli 
spune aşa ceva? Nu cunoşti istoria! 
Emeric Gyărki arată dupd a- I 
ceasta, ca in timpul cât a Jost 
(apoi) minrstru plenipotenţiar la 
Berlin, Coloman Kdnya a fdeut 
o poUl/ca unilaterala, având con
tact numai cu cercllrile germane 

. de dreapta. Socoate activitatea 
lui de-acolo infructuoasd. Expor. 
tul nostru in Germania scade din 
an in an. Gyorki a vorbit apoi 
despre faptul, că după păre
rea sa ffguranlii din crima 
falsificărHor de franci fran~ 
cezi vor ajunge din nou si 
dea tonul in viaţa publici 
maghiară. 

club·, "Prlntol WilldJlchgrl<!tz. turi de .comand~ntu!· GOmbOI 
cel condamnat de juaUt1e, a fost e preşedinte gtneral Baros Gll
reabilitat de un juriu de generali. bor, fostul director general al 
carI au constatat ci a falsificat casei de pensii a poştelor, pre
fraoc" .in scop national", A,. şt'dlnte activ Sz(5rtsey. Iir prt'şe~ 
ştiu, că 80torU activi al t~lsifl- dInte cu nu ştiu ce alt subtitlu, 
cârllor de fraod luot IZI 10 po- Erkhardt, ale căror name aa fl
zltll tnalte, ceea ce mA face si gurat mereu in legătură cu afa
trag concluzia cA ",}nIstru} de ju- cerea faJslflcatortlor de franci. 
stitle nu-I străin de Ideea reabHt- Această Ten organizează .săp
tărli ce am propus-oco aoUn urmi llmâolle Sfântului Ştefan", .Săp
printr'un proiect .. Deputatul so- tămftnlle muncii naţionale" şi 
claHst a u:pllcat ci se referi la alte "săptămânl" Iredentiste; ea 
reabilitarea revolutionarilor de or~lIUizează adunâr!le partidului 
stânga, apoi a depus UD pr~ .unltar., şi tot ei t s'a dat orga
iect prin care guvernul e s~ 
ltcitat să prezinte In termen nlzarea jub!leulul de 15 ani de 
de 30 de zile o situatie a domnle a rt'gentulul Horthy. 
falsificatorilor de franci: ca- Ca să $e vadă până unde 
re in ce slujbli e asUlzl. ş1 ce merg Il'gâturlle acestea ale gu
beneficii are dela slat 1 vernului maghiar, vom mal spa-

Proiectul lai Oy6rkl lJu patea ne atât: că deunăzi a fost o a~ 
Il - bloeioţe1ei - luat 10 dia- legere partlală la G6nc, şi ca să 
cuţle. n'aibă candIdatul guvernului, Ba-

Deoarece guvernul OombOs are ros Gabor, un contracaodidat, s'au 
ca prlnclpa1ă masă d~ maoevră I forat candidatului agrarlall reca· 
pe faimoasa Ten - centraJa so~ malldărlle obligatorII obţInute 

cletătllor Iredentiste - unde alA- dela alegătorI. 

o 
,.., .. " • u. PC ur, "14 Au _ 

revizionistă care a 
frustrat fiscul american 

Păţania artislei Fedcik Sâri cu filmul său 
iredentist .lza nl?ni". -

" Astă toamnă, la 31 Oet.. a.- latat nimic despre succesele ce 
pArut in semloflcwsul .Sud.pestl apera să le aibă. 
Hlrlap", sub titlul: .Filmul un- Apoi, intr'o bună zi s'a inapo
guresc 'f'edetltisl al Sarei Ftdd1&·, fat in Ungaria. ŞI iarăşi presa 
o ştire care a umplut lolmlle re- ungurească a păstrat cea mal 
vlzlonlşt!lor unguri de foarte mari mare rezervă. Ab!a l-a anunţat 

sperante. intoarcerea, rnărg!nlodu-se' să-I 
Destălnula semloflciosuJ ga- publice ia loc de laude de sine 

vernulul badapestan. c!'Dvecblta in legătură cu succesele fJImulul, 
artistă Fedak Sări • turnat ca Impresii de dHătorie sau despre 
cheltuleH de 320 de mII peog6. lumea americani. 
adecă de peste 9 milioane de lei. Explicatla a verllt zilele trecute. 

Destăinuirii acesteia e bine să. 
i se adoage o alta, inedită pen~ 
tru cititorii dela noi, care a fost 
făcută in Camera maghiară a 
deputatilor la 12 Iunie 1933. 

• 
Ziarul • Magyarscig- di,; 

1S XII. 1932 arată la des
baterile parlamentare, cd 
foslul prim-ministru FriecJ 
rich a vorbit timp de o ord 
despre subvenţiile semiofi. • 
ciosului • Budapesti Hirlapll, 

La discutia bugetului, precum arăfând că guvernul a cheţ 
SE" arată în desbaterile parIa. tuit din banii fării cu rea,. 
mentare din 13 VI. 1933 ale lui ganizarea aceslei gazele 8 
"Pesti Hirlap" - s'au adus În milioane de peng6, oded 
desbatere fondurile de presă, in 240 de milioane de lei. 
legătură cu concurenta neleală Probabil a fost urmareo 
ce o face guvernul presei opozi· 

acestei "reorganizări" ex> 
tioniste, punând pe piată gazete portul de .,fier vechi" făcui 
mai ieftine. In timp ce deputa- d B 
tul Eckhard critica această con- e.. H." într' o Iară suc- a 

cesora lă. d 
curentă, s'au produs următoarele d 

• întreruperi: Deputatul BGchler ir 
a spus că presa guverna menta· Acelaşi ziar arată în n·rul său pi 
loidă o sustine primăria capi. din 11 XII. 1931, după destâi· ÎI1 

talei; :deputatul Esztergâlyos a nuirea facută 'n parlament de 81 

spus că s'au dat par1idului gu- deputatul Iosif Buchler. că s'au dl 
vernamental două milioane dela dat dintr'un credit excepjional~ t~ 
cartelul cărbunilor, folosite pen- 30 de mii de pengo (900 d.e mil n. 
tru presa de reclamă guverna· de lei) unei publicatii literare: ~' . 
mentală; deputatul Rassay a Nu cumva e vorba despre r~ .. ~ 
adaos că se crează fonduri pen- vista scriitorului oficial Heiceg ni 

tru presă din impozite; deputatul ferenc, preşedintele Ligii Revj.1 c~ 
N. Lazar a afirmat că ministerul zionîste ? : c 

, p~ 
ocrotirilor sociale a avut Singur .. fn 
un fona anual pentru presă de .. Uj Nemzedek" din 17 XL o 
80 de mii de pengo (2 milioane 1933 face spicuiri din· ranortul cU 
şi jumatate de lei) şi I·a impar- despre creditele exceptionale ac 
tit la p~e~?o.gazetari, iar depu· ale semestrub'i' al doilea al şp 
,tatul fablan a spus următoarele: bugetulu; pe 1931-32, prezen· prj 

.Guvernul Ungariei mutilald . .tcl.·parlamfi1l1ului de, CurteG şi 
are un fond de presă :moi i de (on/uri. şi an . .J U1'mătoa~, de 
mare, sau cel putin ca al ~ T(![e , cii 
Ungariei.Mari. Din dările de Pre{;~ia'entia il cheltuit -în • .pri 
seamă ulterioar~ se vede că plus un sfert demiUon dl'cdJ 
in multe cazuri aceste fonduri, pengr3 (7 milioane şi jumătat. şee 
despre cari nu dă nimeni soco- ăl lei), la capitolul presei pui 
leafă, au fost depăşile." Ministerul de comert a che~ jul 

suportate exclusiv din pUl'lga la lat-o, după .Aradl KOzJ<5oy· 
Preşedintele Zeno Bessenyel Il a e t J.&' t" fi1 t d dl" S t t ul1 Ş e ,treş el"~, DO aa re eu- n "t ep. cr.: 

Deputatii au cântat, fireşte, tuit cu presa peste prevederi DU; 
foti într'o strună: că guvernul 1 724.000 de pengo (aproap, ~ 
îşi alimentează cu aceste fonduri 52 de milioane de lei), pen/n fari 
presa din Ungaria. Cazul milioa- I promovarea comertului în tort pel1 
nelor date de primăria Bupades- I şi străinătate. 'Inel 

face atent pe Gyehki sa nu ba- tlst, cu subiect din teritorIul .0- 10 Americat :Iredentlsta artls1ă 
nuiascd de crima pe nimeni.Jus. cu pat de cfhl·, jucat de ea ,1 s'a'ntovărăş!t cu un manager co- • _ 
tl/ia a constatat clne-s autorU seris de ea. national, cu John Vaida, care lo,i u .... aH 4111' $' x,' v N , ... N' • #tJW pen 
afaceril falsiftCdrllor de frand După ştirea aceasta urmau de- nu i-a putut organiza Şperţuri ~i procese de presă Dec 
francezI, şi aceasta nil. mai t o claraţllie arUitel. Se }Joda ci n'a decAt' o reprezentatie reşl 
chestiune discutabila. cruţat nicio jertfă (fireşte !), ,1 o'a festivl. A. denunţat deci COD- • Budapestl Hlrlap - din 23 la- cbetat, şi intre altele a luat de al I 

Emertc Gyorki a accentuat ca câutat oameni !VO floO'lntC'ze. de- tractul ca el, pretextând _ ceeace nle 1933 relatează despre proce- la un fabricant declaratia, Ci slră 
Meszdros a fost atunci fugii, iar oarece nIci un străin s·.u ml- maugeral spune (:! nu-I adevărat laI ce l-a Intentat profeliorulul fostul antreprenor a afirmat, cffunc 
in contra altora n'au fost sufl- ghlar n'ar fi indrhnlt sl-,I bage - c'a fost pusă să Iscălească un de dentistică MoreIly şi dentls- a trebuit să mitulască pe nl~ rea 
eiente dovezi. Intreaba pe p'rimul banII intr'un film ficat In forml text englezesc, fără să ştie ce tulul Csasznek, d. Sztranyavfil,ky, fUDctlonarl superiori din mlDi~ de 1 
ministru, daed vrea sa continue ( d ) Ilcăle,te, deoarece ou ştia en- preşedintele partiduluI gaverna- terul de culte, intre alţII pe lub ma" 

tndrăsneaţl a Ici Ired.ratlstA in glexeşte. Apoi s'a aliat ca un alt 1;1 

numirea Imor astfel de oameni 1 fă t dA p .. t II mental maghiar, pentru ci au secretarul General luHu Scbwlfură, care -a cu dUSa.. u( eu conational, cu care insă n'a potut . 
de naturd avenlurierd? Mai are şi claematografiştH -Ipunea bi- Isprăvi nimic, deoarece iotre timp lansat .calolDola- că dacă le şi pe profesorul Unl\l, Magya~d8pj 
oare de gând, dupice I·a nu- trAna artistă _ mi-au atras ade- John Valda a dat-o'a jadecata dau d-lui SztranY8Vszky 30-.(0 Zoltan. trehl 
mit pe Coloman Kanya mi- seorl atenţia. ci In Ungarl. nu tribunalului din Los Angelos, iar de mII de peDg6 ptotru casa Kat~na l-a dat pe fabricant ttreall 
nistru de externe, si aşeze A b ( 1 I de altă parte a sesizat in contra partldulal, se schimbă ordinul J'lldecatX p-ntru calomnie. FabrC8Uf, 

le pot scoate ataţiaaDI D c ei autorităţile, pentru trus- (l .. 

'n slujbe publice şi pe alţi că mal stăm la lndolal!!, - a. tr.), trare da fise. Aflând deci mInisterial ce s'a adui ca prl- cantnl a dat o declaraţie dcon', 
părtaşi ai afacerii falsifica- Iar tn statele succesoare-ceeace ca Inşdarea f.sculul de cătră vire la dentlştl tn toamna anolul retractare, spanând că .n'a cr!des~ 
torilor de franci1" ar tnsemna o adevlratl afacere Itrăiai e pedepsită ia America 1932. zut· in veracttatea spulel lia .1 

Nota bena: d. Kdnya a pu- _ Da se (filmul) poate exporta foarte aspru, Fe~ak Sari a spă- Procesal s'a terminat cu achl- Katona, şi reclamantul şi-a "tof c 
tut sa meargd anul acesta la Pa- f diN 1- bl- lat repede putina, şi s'a'ntors la tarea acuzatilor, dupăce au cerut trai ac~lunea. fost in orma e az. q IDram Budapesta. t 

ris, ca sa 'nceree sd contracareze tnt tnsă capul cu aata-. De două săptămâni e dispărută redamantalul Icuze iD faţa In· Declaratia fabricantulul PeP°aş 
acţiunile Micii Antantel Fedak Sări lochela spunAnd şI din U[]garia. Iar gazeta ma- stante!.. leu, semoatl şi de prof. UnJ'!~ Şi 

f I f ci după ce va Incerca filmul 10 ghiarA spune că a plecat Iă se I Saody, a ajuns însă ca dosarP8rul 
Alli a.i icalori de Ungaria, il va prezinta publlculal infăţ!şeze la poliţia americană. In ziaruJ .Uj Nemzedek" din f d I I tfi fa 

franci reie,ili la Să aşteptâm deci turnarea, 14 Dec. 1932 sta publicat an ăcet e comlsera mio steria ' ' 
din Statele-Unite ale Americei. fiindcă se făgăduieşte foarte IUl'g reportaj in legături cu pro- minister. Katona a Intentat dJnlen 

suprafa1ă N'a trecut maltl .,reme, " ar- ~osUmă. cesele de calomnte ce le-aa an noa proces, de astldată ~e al 

Acelaşi deputat a adUI chestl· tlsta revizionist! s'a ,i ţioot de Iar până atunci - preaupa- prilejuit afacerile cari s'au făcat brlcantuJul Perlesz ,1 profeaorJ!°rUi 
unea falsiflcatorllor io faţa parla- cuvânt. A plecat ca JUre Ilai oând că cbeltulelile> filmului şi 1 dlfl il U f Itx.1 lui Sandy. La proces, ~t'" l!.Î.!t~ŢIUC~ 

ale ghtntontstQlul turneu Umitat a e carea no Il vers il) 1"' 

mentohtl ca prilejul ratificărII con- peste Rcean, ca fondarl de .Igut la o slOgură reprezentaţie festtvă dela Dobrlţln_ a cerut dosarul ati.cerU d; Nu 
venţlel InternaţIonale referitoare tot atât de perlooale ca acele n'au uşurat numai buzunarul d.ne! Ca să accelereze lacrarlle, cari Dobrlţlo, ca să dov'~deaSt::! rtlcl I 
la reprimarea falslflclirilor de I 9 mlJloane de lei cu cari ,1-. Fedcik Sari - să depllogem pe Itagnau din caaza matrapaz- cA Intreprenorul Kate.na a IiP1>Menl 
monede. A spus (ef. Nepszava, făcut filmul Iredentl6t. bietu Iobagi flămânzi al Unga- lAcurllor, guvernal a luat Intre- Bau ba că a mituit, ci ca JII~ână 
18 Nov. 1932) că această con- S'a dlls. - şi moartl. fost rlel, cari trl'bae să asade CI tn priza construcţiei deJa arhltec- talrile s'au intâmpll.t de fa,~:Rh 
venţie a fOlit prllejultl de Uoga- A păşit dintr'bn Incepat ca I ::~:ăI~h~t~~~~'::~~rpe:st;~cean:! tul Katona, membra al ordinului Cbe.tlanea a fOlt mal 1,;iilălc 
rla, ca falslflcArUe el de franci, stângul, de vreme ce oficlnlle de Isprăvi Iredentiste urniărite de .vltejUor·, fi a numit 110 coml- muşamallzatL lape! 
comise "Instttallonal, pe bazA de propafCandl ungureud n"au re- parchete. .., sar ministerial. Comltlrul a an. fei Cj 
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