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Palatul Cultural 

I easta esta ziua." ISe petrece iarăsi 
. ceva în- Ungaria ea a făcut-o Domnul, -

I b W 1 W ,ne ucuram Ş sa ne ve-
,1, A t ' ~ , 
i 1111 111 r emsa . 
~ ~vem dreptul să ne ve~c
o nwi mult el! cdtedrJţi itl 

j \'crsmccl d~ tl:~Ujzi Cl u-
i, fiindcă Încc]l,:rn I~()cl 

l al hbrrtăţii ll')dst;·C sub 
,t. ?iLii mu It -D[Om':tGtlJc! r;:', 
~c ~ ~ 

C!uspiciile Îllfruţirii fj('rl('-

f ce-(] realizGt-o Joi kl Cluj 
: ,qrcsul economic oi I1r
It lulI.li. 
;1 

fo~~t Clcest COr1fFCS Cl 1 
dmităţii ro!11âtJr~,ti o (j(.k-

• dă regusire (k sinc. l'i 
mI se po(jk 

man; d~·,'~,t. cu inf:-/1 ţ!tik 

vr( miic ";-uic,', c\'t;~d tot 

s'au unit pcntn.1 .s(dvel-
llnl"'i C,1UZC rom(Î!1(,-:.ti 

Acum [rei s1îplilmani aH apJ- ' in~eafl:[l ~.x: f.e f.·dj LlCllrn In
rut lnh'un orăşel de frontierj fre Germania şi Fru:!la; apoi 
din Ungaria, la K;sv'-!rdn, lrei numirea la Berlin a gen~raiu

: automobile oficiale, cu l'ontru- i lui Dominic S!oianovici, fost 
lori volanti 01 ministerului de I IJe vremuri atas.at miHtl:lr in . 1. It.,.. 
In erne, ca s;1 despăduchiez(' I capitala germană, iar astăzi 

: oraşul de indezirabili. Populatin I director în ministerul ungu
: evreiască il tiirgului il Jod dusa rese de comerţ. 

tO'Jl.j pe sus la cuzarma janlbr- La schimbările acestea e 
meriei şi legitimată cu maxi
mum de autoritate, În vreme 
ce în oraş se petreceau cele 
mai mari (::xccse anlisemite. 
De -paduchierea EI !inul trei zih'. 
S'a vorbi! apoi de1-',prc ea in 
parlamC'nf. dar in presă nu .:;"3 

pdu! se, ie Ln n:v~:l1t, nici '11il

Cilt ir. d;;rile lle sl:CJlllă par.a
menl3l'e. Apoi s'au Inceput ex
Cl'3eJe <1nlisemite Ja Universi-

vorba să s'adauge încă U.lil 

de totului mare, vestită de 
mai multe ziare .1wghiare de 
~pozilie: Înlocuirea ministru
lui de externe. a faimosului 
falsificator de fl-;,tH:i francezi, 

! orqanizator de bplde de te
rori~fi,"1:of"d )., (1< krorişiilor 

. dda J:J'r.l.<~!,;~szltl *i prO\1ocit
tor âl nlzboiult:.i munJir.l . Co~ 

Wţi, şi dăi n uesc până aslăzi. 
loman Kânya, care şi-a adaus 
de curând la a~tivul Cll1lifran-

it:rcii amânduror confesiu- S'a scris in uneJe ".I·'~re de o. 
r. ... cez o provocare a Angliei 

" r Iwţiol1o]e,,şi tot aşa pozipec'au fost puse la cale 

• • • 
prin votarea dela Geneva in 
contra sanctiunilor. 

Precum e vădit, se urmă~ 

rc.şfe 'n primul rcind o recu
cerire a pozitiilor revizionisle 
t:o rnjJft)lt1ise iil Anglia in urma 
mul;,rii dda Londra la Bucureşti 
a marei vulpi Bardossy, şi 

pierdute aproape total in urma 
\'otarii in contra sanctiunilor 
dela Geneva. Totodată se ur
m~reşte secondarea latoni.lri· 
lor dela Paris şi Berlin pen
tru o apropiere germano-fran
ceză, iar paralel cu asIa, se 
pregăteşte în politica internă 

IOIJiftll'a cea mare, hiUerizarea, 
im"isttzdlea tieliHll!Va, t.'hre ca 
orice transpunere intr'un mediu 
neasămănător şi incil turanic
feudal, va fi în spetă o reve
nire la ('poca de groaza a in
ceputurilor hortismulJi. 

ducătorii până kri îrP,Tăj- de guvern. 
Şi-LH.1 unit C~lV~dltul inimii Intre timp a murit preşedin· 

, tele Curfii de confuri, şi presa 
. lIrl slI1gLtr ~JkIS, UHtÎlldu-şi ! 

Dela Nădossy la Tureky 
budapesfan~ a arl!tal c<l va fi 

c re:sentimentde şi !11()ftu- numit În locuJ răposDtului mi de Gheorghe da Ferenczy 
pentru cl;ri lnduşTl1CJl1i,ScrJ nistrul de j~lslitie Lâzâr, pen· Agenţia Telegrafică Maghiară a ~ mată, fiecare portar de casă par~ 
wte cufrak. truca să s'adacă la juslijie in vestit lumii că parchetul tribu~: ticulară e 'n .slujba poliţiei, unde 
hi(lr dllC(( congresul e- locul acestuia călăul Torl'ky, nalului din Seghedin a intentat I proprietarul de casă din Buda~ 
mic nu reaiiZtl În elo- cel mai Sâll!1CrOS il 8ţJlstrat ce actiune pen1ru defăimarea naţiu- pesta nu-şi poate angaja un in

iul practic ceea ce a s'a pomenit vreodată 'n tara nii palatinului Pallanicini, care tendent fără învoirea poliţiei, un
izat: clsigurarcc! guver- I zbirilor horfişli. E 'nved~rat În cuvântarea-progi'am ţinută la I de sistemul spionării e organi-
t cti vor fj SO!Vlltc tocIte' (mai ales c~ vine curâlld la Senteş unde candidase la depu- i zat cu o desăvârşire ce întrece 
270 de miiioane de lei : ordinea zilei în Un~jaria Q nouă tă!ie ca opoziţionis1, a făcut de,,: j şi pe Fuchet, nu~i într'adevăr de 

'bisericilor şi şcoetlelor ce : lege a presei şi legea (orpo- c1araţia că "in ţara aceasta nu-i I mirare că-Î ordine. Ordinea acea~ 
primejduitc din c(!Uza raţiilor): didalura gomboşistă libertate ci domnie de partid, e sta însă e ordinea Iibertătilor in

~'ersiuniil şi (!si~Juf(!reQ Îşi caulJ omu, care să facil să un sistem ca al cekH, mi se in-I' căuşate cu desăvârşi re. Există 
,1 se va da creditului ro- nu mişle nimic sub c('rul un- terceptează la Budapesta convor- însă şi 'n altă parte asemenea 
l'SC din I1rdcal ca im- i guresc. birile telefonice, şi li se 'ntâmplă I ordine: În temnita Sing~Sing. 
~ut pe termen lung cota In aceeD~i vreme- la 'nce- şi altora că sunt spionaţi pe! Nimic nu-i însă de mirare, fiind
I se cuvine din cele 'j putul săpWmânii acesteia toată linia". Palatinul Pallavicini că intreaga ţară nu-i de altfel 
,Jrde date Băncii NClţio- ~gentia Radio-Central a ves-/ a spus sincer, cinstit adevărul, decât o mare temniţă, unde chiar 
'pentru finanţarea con- llt că se vor produce in dip· şi urmarea e că-! vor asvârli in cele mai elementare drepturi o~ 
,i~ll1ii şi asigurarea leului, lomapa maghiară sch;mbări temniţă, pentrucă dincolo, În UIl- meneşti sunt o noţiune necuno
ŞI-atunci congresul dela interesante; ieşirea la pensi(l garia, răsplata prietenilor adevă- I scută. Indrăsnesc să afirm fă
I ar rămânea 'n istorie a contelui Szechenyi, ministrul rului e temniţa. Se trimbiţează ţiş, că Iuliu GijmMs - şi guver~ 
:ntâia serioclsă înfrăţire dela Londra al Ungariei, acu- acolo cu o deosebită prediJecţie: nul său nu fac în ultimă analiză 
duror romtÎniior îrl9rijo- zat de prea mari luxuri şi de că nicăieri in Europa nu-i aşa' în raiul hortist decât slujbă de 
de suprematia mafcrkdă prefl pl1ţină aclivitate; inJocui.. de exemplară ordinea ca şi la ei, : gardieni de temniţă. 

ii se tokrea;ă şi li se rea lui cu ministrul de azi şi e arătată cu o specială predi- Acum apoi a văzut lumina zi
,~ează contiiluatorilor QSU· i dela PariF, Khuen-Hedervăry, lecţie ţara ce geme sub domnia I lei în presa ungurească o ştire 
il ungureşfi. fişa, că :s'a i care e printre cei mai destoi- bunului plac hortist şi gomM-' care nu poate provoca decât cea 
:lÎat acest congres C,I-O I nici diplomaţi ungureşli, şi a şist ca un paradis aJ rânduelii. mai mare revoltă şi ce] mai mare 
:nţă pmdică, ci rămtlne i reuşit într'un an de zile de Recunosc, i·adevărat: e de fapt desgust la orice unguri cu jude
,idă de.spr~ ceea ce poate i .când e 'n capitala franceză o ordine exemplară în Ungaria, cată sănătoasă, la orice oameni 
. O sohdanttlfe, o r~dc-' să facă pe seama iredenlei dar nu trebue să se mire cineva cu orizonturi omeneşti: Citesc în 
:are româneascQ. maghiare achiziliile ce se şliu; o singură clipă de lucrul acesta, numărul dela 25 Nov. 1935 al 
Jrbătorim deci ZiUtl de trecerea la Paris, in locu] lui căci bine e ştiut doar că nu-i ziarului "ReggeI" ce apare la Bu~ 
'~i în semnul acestei în- . Khuen-Hedervâry, a ministru· pe 'ntreg globuJ pământesc un dapesta, că ministrul actual de 
, generale, dorind să o : lui dela Berlin I\~asire\lich. 1 alt asemenea stat poliţienesc. Un- justiţie Lazar va deveni in viito
,!TI. transpusă în toate; care a fosl inW( la Praga, şi de, bunăoară, 'în afară de uni- luI apropiat preşedinte al Curţii 
,anle de manifestare ro- I al cărui rost la Paris il HUmă- tătile politiei, jandarmeriei, gărzii de conturi, şi că Iuliu Gijmblis 
'tască. : cesc de-ai uns legăturile ce se fluviaJe, etc., cari sunt ca o ar~ (Continuare in pag. IV-a) 

Arad 

Răvaşe 
Deunăzi s'a flepflodus În pflesa 

noa5fflă un al'''col al unui huda. 
pesfon În cal'e se peflsil/a miş
caf'ea tUflani.~tă din Ungal'ia, spu
nându·se că I a apucat pe un
guri dOl'lJ! d'a se 'ntoaflce 'n 
Mepele R.5iei. 

Repl'odlJcel'ea acea Ma a făcut 
mult sânge I'ălJ ce/Of' d"n fledac
{iile if'edenfi6fe. "Ui IIlogl'al'sâg
din 23 Noo. lace atenti pe cei 
ce-şi ha! joc de JUCl'uflile sfinte 
ale unglJl'ilofl. să ia seama că-i 
aude stl'ăinătatea, ial' zial'lJ/A 
.,Uniuel'sul", cal'e a "eprodus 
Întâiui pel'sdlal'ea cu p"icino, ii 
aminteşte că o 'ntoal'cel'e a un
glJ"i!ol' 1,} Rsia duce pefj!a Ro
mânia, şi că dl'umu/ până 'n 
stepele mongo/ice fiind Il.1ng şi 
obositof'. s'a!, putea isca din tflor-

","ifu! ace$la buc/uC'lJl'i. Hdef''o, 
dragă Doamne, să ocupe Ro
mânia. 

Il'edenfişfii dela Budapesta să 
nu-şi Iacă g/'iji de-ace6fea. Să-şi 
ia numai bOf;câ"fele cât moi 
l'epede. 

• 
In "Mam'o/'sdg- din 10 Nou. 

fj'a puhlicat slJh 'semnă/ul'a Şte

Ion LsnduGJ! un O/'ticq/ despl'e 
actiunea papeasc(} ce s'a Începu! 
În Ungof'la . cu predici şi oile' 

asemenea Iucf'ul'i, În loc de "e
fOrmă agl'ol'ă penl/'u comho
lel'eo descreşfet>iÎ Glormonte a 
naşferilol'. 

Retinem lJl'măloal'eJe amă
nunte: 

In judeful BOflanya din Pana
nio femeile ce nasc mai demu/
leol'i decât odată SlJnt socotite 
CUl'oe ş; se pot buclJl'o (ă nu-s 
piJIugafe din 501. 

In schim!J În iud~tlJl Săbo/cl 
pe granita 6. fmăl'eană - si6te
mul unui singufl copil t.au o/ 
niciunuia nu e Încă I'ăspândil. 

Reolo Însă omooflă natia foa
mea. Săptămâni de-a rândul 
păf'in{ii şi copiii nu mânâncă 
decât seminte de flool'ea soo
l'e/l.1i. 

• 
Electorale din Ungaria: 

ha judl cătol'ia adminisll'aliuă 
deja BUGopesta e acum /a l'ând 
contestoflea alege/'ilol' parrlamen· 
tal'e din cil'eumscflipfia Keszthely. 
Pal'tidul cl'eş!in a băgat pâră că 
guuel'flomentalii ou deslăn{uit a 
tel'oafle ne mai pomenită, dinain
tea căreia a Il'ebuit s(}-şi ascundă 
candidatul Întp'un ghietal'. Ou
oel'nomentalii, de altă pOl'le. 0-

flală că "cl'eştinit' i-au amenintat 
cu moafllea, i-au izgonit din bise
I'ică şi ou apl'ins şUfla unui glJ
uel'nomentol. (Cf ... Ui /YIagyal'
l5âg" din 23 Nou.) 
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2 Gazeta Anl1revlzt~nisU'i 
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P "" ,. 0l!1 • ,~ • reQalfrlle aVia .e. 
maf!Iliare 

Precum s'a 'Văzut adeseori din 
infoţmaţiuni1e "Gazetei Antirevi

~ ?niste", Un,gJria face Îl! ciuda 

,. 
I Dac'ar It He~czeg : 
I Ferene roman.... ! Ce caută partidul 

maghiarpeste~ 
Carpaţi l 

i 
Preşedintele de neam şvăbesc; 

al Ligii Revizionh# Herc7egh î 

Ferencz a publicat azi săptămâ-
na în Pesti Htrlap ;(24 XI) un 
articol despre iarnă. Ca să ajun- ' 
gă acolo că românii şi "cehii" Am arătat săp~ămânile trecute I şi-asupra lipsei de preoţi 
uită că au mai trecut ierni şi pe- în legătură cu preocupările 80-; ghiari, fiindcă cd ce-i au ar 
ste istoria lor, şi că.şi închipuesc c;etăţii "EMKE" şi cu manifes- I renegaţi, şi a apelat să li se I 

in uitarea lor de sine că au să 1ările organizate de oamenii par- ! mită preoţi şi ajutoare băn 

- tratatului de pace care nu-i dă 

voie să aibă aviatie militară, pre
găiiri foarle întinse ca să-şi orga- , 
nizeze o putere aviatică. 

Bine înţeles că eludările ace
stea ale tratatului de pace tre
buesc Întrucâtva mascate. De a-

al primăriei Tokod, care a dăruit 
un avion pe Si:'ama grupului de 
aviaţie dela Strigoniu al organi
zaţiei ,,~ilovc", că sunt puse la 
contribuţie faţâ de aviaţia mili
tară ungurească toate primăriile 

din raiul hortist. 
aibă parte de-o vară veşnică. Hdului maghiar la ciangăîî din: Reţinem din darea de sel ari 

* "Eu dac'aş fi ceh sau român' Bucovina, că partidul grofilor şi 1 ce o face conferinţei sale p, 
"Uj MagyarsăgU din 22 Nov. : _ spune hunificatul preşedinte sucursalele lui de diferije feluri 1 HiriapU din 19 Nov, că d" ~ pr 

arată că personalul tehnic al pri- " ",'au apucat să orO'anl'zeze pe un i ' . ni 
ceea în gazete apar adeseori ar
ticole de alarmă că Ungaria e 
primejduită mortal de aviaţia ţă

rilor vecine, şi că guvernul un- . 
gurese, silit de prevederile tra
tatului de pace pe cari le respectă 
întocmai, nu face nimic pe lume 

şvăbesc al Ligii Revizioniste - ... " , b '. - II mokos a spus că-s aşa de 
mări ei Budapestei a studiat in; (Turn de dmcolo de Ca p t m'aş gândi că mai poate să vină b raI, pe J I)opii din ţinutul ciangăies 
chipul cel mai amănunţit organi· ' o vreme când la Praga şi la Bu- ciangăi şi pe cei trecuţi în ve- I ~ !d • At ' C 
zarea oficiilor de apărare anti- chiuI regat În vremile mai nouă II. i o ava, .. Inca se ntâmplă 

cureşti va fi socotită cântarea' credincioşii ce au murit 1'2" ~ 
aieriană din tările străine, şi că, dună rosturi' ga~ndl·ndu se poate . ~ 

cântecelor patriotice faptă ce tre- t' , • 1 se 'ngroapă primăvara," ~ fo 
de altă parte, se lucrează acum bue pedepsită. jV~ai poate veni 1 nu atât să-i ferească de o inffu- v r t" 
la primăria capitalei la un regu- cntă românească, ci poate să fa- j sa 1 se nm!1ă l'Cpede şi sti 

Sau ei n'au luat încă cunoştinţă I mai mulţi preoti maoJ' . lament referitor la edificări, pen- că să pătrundă până J·os la Du- b llan. sp 
I de forţele ce se desfăşoară gi- 1 El' , ca să apere existenţa cetăţenilor i truca să se silească cei ce- şi fac năre şi până la Nistru ideea ma-! ~ cu oe 11 ŞI CII sprânC' t 

~ ă' gantlc în imediata lor vecinătate? 1 d ă d P săi. Aşa a apărut acum 10 urm , . case nouă să facă adăposturi În 'b'hiară, fiindcă la Budapesta se l' up cum se ve e. at1idul 
Cine poate garania viitorul acelui I " I la 20 Nov, un articol de alarmă contra atacurilor cu gaze şi bombe. ' , ;; . tot mai visează încă (vezI· ară- I g Har s a pus pe ucru, şi ca . nuc po;,or care are vecllla o pu-

in "Pesti Hirla.p·, al colonelului ,.. ; tere mondială care are dorul de-a ' tările noastre din numărul trecut) i izbutească, nu se sfieşte să 
de aviatie În retragere Şt. Pet-! Precum am arătat in numărul, se extinde? Există oare atâta şi- la o extindere a ungurimii peste curgă la orice mijloace "de 
roczy, intitulat: .. Ce ne 'nvată. vinrzere", , nostru trecut, la mijlocul lui No- ' retenie În crlpul d-Ior Beneş şi tot cuprinsul românesc, şi la o v 
războiul abisinian." Colonelul a- ; 

emvrie a fost la aierodromul dela Titulescu, ca să poată face praf liporire pe această cale a naţiei 
cesta, În retragere, ci-că (Ia fel G· h· kh I 1 MatyasfOld de lâ'ngă Budapesta un pe mg lS an sau pe' rege e maghiare până la 30 de milioane. 
sunt ofiţeri de a\'iaţie "in retra· Atila ?" I Oamenii 

lui Gombo 
examen de piloţi, cu abso1venţii Adău2'ăm'azi pentru ilustrarea gerc" toţi organizatorii dela ofi- Aluzia referitoare la cehoslo- ~ 
din Societatea sportivă budapes- acestor preocupări următoarele ciul aviatic, zis comercial, cari i vaci, e vădită. E vorba de nemţi. 
tană (BSE) ai unui curs illaugu- "Aradi Kozlony" a arătat cu: 

organizează aviatia studenţească, Dar cu privire la noi de care 
. rat astă vară. sarcasm în numărul său din 14 sau aşa-zisă sportivă) afirmă că j Ginghiskhan, de care Atila e 

U · t ~ ·t . Ab'· I "U)" MagyarsăgU din 15 Nov. : . Nov că două căluO'ăriţe adună 
ngltrla c exae In SI uaţla ISI-; ! t ă b· d d t : vorba? De aliaţii dela Bud,a.pesta·' b 
.. . ă d . 1 O'· b· t re a eaz vor In espre aecs 'O ' '? prin părţile nQastre bani pentru mei, ŞI c eşI guvernu om os ;' ă ţ. . r ~ S' al ermamel 

a adus astă vară o lege pentru j cu:~ c s~c!a aVla Ica a ,oc:e-' Se vede că a cam prea În- edificarea unor biserici ungureşti 
ă -, . ă (1 1 tătu sporhve budapestane s a In. • bă ~. bIt d' f 'In Moldova Şl' că duca~ndu-se ap rarca anhalcnan ege pe' ,. ~. , ' tranlt şva u renega In run- , . 

t t t·d I d '1· ~ fllnţat asta primăvară, că sau t L··· R .. . t . t b cu o petl'ţl'e ŞI· la prt'măna Ara-care oa e par 1 e e e OpOZI le : . " . ,ea IglI eVlZloms e ŞI re ue , 
,'t- d' t t : Iă) f ; făcut la curs exercltn cu aVIOane ! să i se pună lacăt pe gură. Ca t dului în loc să le dea vre-o au nu,m o le a or,a ,nu ace I 'd . 1 '1" : ' '. ..., 

nimic spre a o pune 'n aplicare. i dăruite ,e pTlmaru caplt~ el, ŞI ! să nu mai spună lucruri de-ace- • subvenţie, comiSia mt~nmară a 
Aul 1 face d· 1 J • ă- că la pnmăvară se vor incepe; stea atunci când Ungaria zbiară municipiului a scos dm buzunar oru eCI ape a pnm . . d '1 t' d " .,' 
rrIe ba I că b t nOI cur~un e pl o aJ, easeme- pe toate dru'mur~Le ca să convingă: câţiva poli. (Gazeta evreo-ma-1 ur ne, a ror uge se ,.. l ,~.. . 
discută tocmai acum să rezerve, nea, cu spnJmu pnmanel capl- lumea că nu vrea decât pace şi ghiară a uitat să spună, ca să-i 

f d . f t' tăI' talel. că n'are oaste ca 'n palmă, fie ironia dep' lină dacă printre on un nsemna e pen TU ap ra- , 
rea antiaieriană, iar Ia guvern ca ,_ ... _ ..... _ .... ______ ."., ...... _______ "1 polii consilierilor comunali au 

"să 'nţeleagă că trăim vremuri',; II II. III \oi A. II fost şi câţi-va dela reprezentanţii 
i~~orice, că e .[n joc viitorul ,şi că I P~raiJZla iiJfaq!lla In Ungarlil din co~isieai partidului maghiar). 
vutoru! nu nl-I putem aSIgura l G • li Alta. 
decât cu fapte puternice, deci să La Casa maghiară din Timi-
acţionăm imediat şi energic." ! "Mngyarsâg" din 20 Nov. a- j oraş şi împrejurimi. şoara (a partidului maghiar) a 

Să luăm deci seama la buge- nuntă că s'au ivit la Giula şi 1 Heproducem această ştire, ţinut deunăzi o conferinţă des-
tele municipale despre cari vor- 'n imprejurimi trei cazuri de ! dearece publicul românesc tre- : pre ciangăii din MOldova un a-
1leşfe d-nu! colonel "in retra- paralîzie infantilă, cari au bă- bue să urmăreasdi foarle de nume Petru Paul Domokos, bine 
gere". Dar nu numai la ele, ci l gat in mare groază populatia aproape mer::;ul aceslei cum·: cunoscut pentru agitaţia ee·o face 
şi la ale localităţilor mărunte, fi- Giulii, deoarece acum doi ani ' plite boli ungure.şti, care intof. I de câţiva ani pe chestia ciangă
indcă s'a putut vedea din cazu] ! cumplita boală a făcut dease- deauna când apare la noi, a· iască. ,Conferentiarul a stăruit 
ce l-am arătat săptămâna trecută, menea victime numeroase În pare imporlală din Ungaria, asupra sărăciei acestor ciangăi 

Partidul lui ',~ombăs are s 
tar pentru provil1ire pe un an rei 
K5116 Gabor, care acum o lul 
a fost condamnat pentru În,· ud 

I ciune la şase luni Închis, un 
I Numitul a dat ziarul "Ma a 1 

sag" în judecată pentrucă a alil 
că face propagandă polHică, oai 

ţară cu un automobil de fur:: or 
că are un trecut urit. Prc ele 
s'a judecat la 22 Nov. crU .!o: 
fost suspendat Ia cererea au: I 
lui articolului pentruca Să'M: 
dovadă: că reclamantul K0' 

fost condamnat in anul 19~ ./Pj 
2 luni închisoare pentru îr! e 
ciune, cu suspendarea pe de e:.l 
că a fost degradat în armei ,;11 
dat afară. şi că 'n toamna ~, 
sta a fost condamnat din ri!1 
pentru Înşelăciune la 6 Iuti uf,a 
h' (Cf M ' " a le c lsoare. '" agyarsag 1 

23 XI.) şe 
mii 

Cuprinsul, 
s~opul 

mijloacele şi 
I hwţia ei g;:ogfClfică nu (I ad
I mis (litt'i soluţi~me moi echH(l

bil.'i." 

noaştcm că: sih':i.1ii n~1 trebu- . - atât ca teritoriu, c~ît şi CJ tă , 

• • •• 
reVlzu~,rH ungare 

VI. 

La ,:,fdrşitul anului 1929 d, bună; (lUtonomÎa l"irdealului, ne
Ladislau 3zab6, profesor uni- putând fi luată în. discuţie, UI"

vcrsitc,r, constată că entuzias- mează să propagtlm o soluţiu
m~ll revizionist a scăzut "Ştiam ' ne mai puţin echitabilă: ideea 
dinointe - scrie el - că speran- I pfalzului ungar,"]) 
tele în ptlkrca lordl~lui Ruter: I IIPfalzu] ungar" ar fi Ţara 
mere nu Se pot rea!lza. Num.Q] ! SăcuilQf realipită Ungariei. După 
DUlTInc.zeel <.::\L~ " (Itotpufernlc.! acest a;.ltor, oraşele Sighet, Sattl
Dccq;ţ::J yenel'lc1u. se d,a~or:şt: l Mare, Drade, nrad şi Timi
faptulUI Cu Cdmpllt1;a reYIZlOmsta i şoara ar fi fost realipite Româ

s'a l~iş.C(!t h ~o~n(~iul. teoriei, niei din consideraţiuni strate
~egdJdlld conslderaţlUmle prac- g'ce, prin urmare "nu este ne-
t]ce. Toată lumea este de acord I . y 

~ . t t cesar ca revendlcarea lor sa se 
ca rem egrarea nu se poa e ! b ' .. 1 . . .' .. , , azeze pe pnnclpm naţlonah-
face prm mIjloace paCIfIce, dar I tVţ'j "T SV '1 • v f . .. d val or. ara acm or, Insa, a~ 
n? . e mat, .. putin a evarat ,c~ ec parte dintr'o regiune în 
mCI o rectmcare, .de frontI~r~ I care s'a aplicat dreptul de au
fiU a: c~lma splfltele. VeclOll I todeterminare al popoarelor, 
noştn ŞtIU asta, de aceea nu sunt I deci aceasta - după părerea 
dispuşi nici măcar să discute I d-sale - "Q fost anexată Ro
revizuirea. Soluţiunea cea mai: mdniei din simplul motiv că S1-

l'keste arfJUlnelltc sunt neQ-
venite. I\omJn;L1 nu 11 Cot1tc~tat 

caracterul etnic ncromcînesc CII 
marei părţi a Ţii! ii Secuilor. fn
contcstabil că in această rC'gÎune 
sJcuii locuiesc într'o masa cam· 
pactă, chiar de aceea prin mt. 11 
din Tratatul ftdiţional dckl Pa
ris .. I~omânia a consimţit să Q-

corde, sub controlul statului ro
mân, comunităţilor secuilor şi 

saşilor din t'irdeal o autpnomie 
locală în ceeace priveşte chestiu
nile şcolare şi religioase." 

Deci, Twtatul I1diţional dela 

esc confundaţi şi identificaţi C~J pulaţie -- sunt ca pfc!lzuI b dir 
maghicirimea. rcz şi noi avem tot atât de 'na' 

Proieciul profesorului Szavo nevoie de de ca bavarezi era 
este rctrogrGd. El nu l1r aduce I RCl1Gnk1. Nu contest că ad npei 
niciun folos nimănui. nutorul! traţi,! teritor1ilor neunitar~ 'Iare 
ştie asia şi caută să răspundă 1 întâmpina multe greutăţi,' ton 
În prealabH la eventualele ooa- i ace:Jsfa ne priveşte pe neL ~re 
stre obiccţiani. "lJl1Itateo:! terito- i gurii) şi lîu pe vecinii ~oş~ri. ';âul 
rială -- spune el-- nu est<.:' o con- ' debaras(lndu se de sacUl) Tri 
diţiul1e esellţială pentru exis- lema minoritară ar picrdccă .. I 

'tenţa unui stat. Oare Bavaria din importtlnţa ei actuală' i un 
nu (l fost alcătuită mai multe llecst arnument demons!T pre 
secole din două teritorii sepcl- cu prisosintă că proiectul j lumi 
rate? Se zice că această stare zului UllQC1r e lipsit de orice Îiun 
anormală se datoreşte unei po- I ţiune. Profesorul Szabo, ref-I~om 
litid dinastice secuime? fie, dar du·sc ICl coridorul polonez. (! e 
Prusia a fost Ia fel desmembrată şeşte. Este: lucru cunoscut nisr 

Paris a acordat săcuilor privi- la Versailies. Şi Pntsia Orien- acest coridor este o Creci' roie( 
legii necunoscute minorităţilor tată este· despărţită de patria - artificială a tratatelor de ;' ~de 
ungare, dar fireşte, prin accastd mumă prin coridorul polonez. şi îşi dato reşte existenţa cipit 
măsură legală, nu a inţeles să. Dacă aceasta nu a fost răpită consideraţiuni de necesita!: JI~Otr 

Germaniei pentrucă este popu- . 1) I " " ( au o institue un regim de trutament v • • ,a aSlgurll J o omel o leşlf Cit 
'1 t .. f· t lata de germam, dece a trebmt 11 mare indispensbi1ă prosnf;' , speclQ pen TU el, CI a con lrma )1' I ' Ţ S ., ţ 1'- In 

. • , Su pIere em nUl ara (cUt,or cu J ., . I . 
un adevăr lstonc pe care nOI I 1 ţ. W? P b economice ŞI comercta eal dlr , . ~ o popu Q le pur ungara. en-:,' _ ar: 
nu-l contestăm, dlmpotnva, recu· trucă nu ore legătură directă cu ) tu~Ul pol~!lez, El e.ste~ ,? ",Jlaţ1 

l' " t· NI' d' >.9 XII If COflJul statului U:lgar? Doar a- J' prm cuvantul Societaţll P' ~rtiza , "I"'es 1 ~ ap o.. 10, . ..._ 
1930. ' tât ea, cât ş~ regiunile îavecinate mlor! dar va fi senos amen,,1 ; 
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STĂRI UNGURESTI ........................... 

~eS"iSă'e 
Ungaria 

de 
o 

alarmă că vine 
nouă răscoală 

A .n 
Gura păcătosului ... 

I D~putatul Ştefan Milotay, di- capitalism colonial, dimpreună cu 
i ]'ectorul gazeki gomboşiste "Vj toate consecinţele unei rânduieli 
, Magyarsag", a publicat la 24 Nov. ~ de stat atârnătoare de el. 

Rel/ista "Magvar ul" a tine-, Ca în coloniile 
lului profesta~t .din B,ud~- engleze •.. 
sIa cunoscuta bme cehtorl- I A tf 1 B d f . , I seu apes a are cu nll~ 

TIt r ~o~trf!' ~et ntru mu'.te,le ]u- 1 Iiollul său o 'nÎă\işare colonială. 
,e, 1 Il! IOra oare ce 1 e·am 1 V ~ d 'd ţ' • b' ran -nevran 1 se un le ase-
Yi produs ref:ritor la ~Iările ce mănarea cu Bombay şi Calcula 
D ntla tară In Ungaria, a pu- din India. in umbra cărora ve

'cat .în n-~ul dela 1 Nov. crf. g..tează intr'o mizerie cumplită 
arh~o' mte:esanf d~s~re auk,h!onii rurali. "Marea capi

ă ăpasha ce e n Ungaria In- lală <1:Jasă asupra Ungal iei în
i~, sate şi oraşe, al lui. l\1~te! tocmai ca centrul unei organi
D, lolcsy, autorul. une.]. car1~ zatU constrângăfoare asupra 

slile despre lahfuudille ŞI I c:o!oniei". 
spre mizeria din raiul ho;,- Mai bine de un sfert din ve~ 

nilul ţării e al Budapestei, care 
are deci conditii de civilzape 

Teroarea feudală corăspunzătoare, posibilităţi eul. 
a Budapestei turaJe corăspunzătoare. nE am 

ulorul pleacă dela consta1a- căciulă că cultura stă prost şi 
. . 'n capiială. dai' asta purcede că UngarIa are un sll1gur ! 

Ş mare - Budapesta - iar din strudura socială". 
elalte ii sunt În realitate Populatia capitalei trăieşte cu 
. ai nişte sate mari. aşa CH toIul izolat de restul ţării Le~ 
pot să atragă spre ele o gătura cuHurală dintre c(:pituIă 
le mai mare a populatiei şi sate .. e foarle sIa b,l, e Il";

ungurească şi dăunătuare. Din 
ale ce o ia spre oraş. şi 

cauza aceasta, integrarea pu~ 
, pot să micşoreze tirănia 
~, rcitată de Budapesta asupra terilor, care ar fi putut duce 
," lului ţării. ungurimca la un progres, lip-

seşte. Capitalele şi În general 
il. :ldapesta are o populaţie marile melropole au obişnuit 
" un milion de inşi, mai muH să dea o societate democratică, 
" a noua pade din toată po- burgheză, Ja Budapesta insă, 

alia ţtrii. In ~O ani a absorbit in chip cu (olul special, dom
oape 100 de mii de inşi neşte şi azi o menlalif(lfe oa

,; oraşele şi mai ales din recum ft:uJ<.lIă, datorită faplu-
"ele fării, in schimb sporul lui că lalifundiarii şi arislocra/ii 
i fost Într'un intreg deceniu îşi trăiesc 'vieata 'n capitală şi 
"a de 512 suflete! E adevă- fin in mâna lor, prin legături 
: I oraş sterp, - constată J economice şi de rudenie, pe 
. Matolcsy. , toţi factorii, fiindcă apasă a~ 
, upă Budapesta. cu milionul ceastă directivă asupra intre
;'de locuitori, nu vin ca in gului oraş, asupra intregului 
. .le-apusene oraşe cu sute lui spirit". 
: mii de locuitori. ci cu 3J- Din callza acestui carada 
1 'de mii, Him1c<i Seghcdinu], feudal. prăpastia e cu mult 
" riiinui au numai pe hârtie mai milre in Ungaria intre ca
, ură de mii, majoritatea po- pilală şi sate decât În ori.e 
1 aţiei fiindu.le răspândifă prin alle ţări,şi dalorit{\ acestui lucru, 
şele depe holarul de zeci in vreme ce Germania mar-: 
mii de iugăre al oraşului. şează din nou iar in statele 

1 I ÎIJ fruntea gazetei sale O scrisoare 1 "Aşa am pus pietrele de teme-
succesoare se mişcă pămân(u 1 deschisă, "Cătfă un deputat tânărl ', 1 He ale ÎlIvierii interne, şi aşa 
- aluzie la impropriefărirea întiluLtă: "A crede!" i ni-am aşternut patul acelei poli
din aceste state, despre care E vorba în ea de nădejdiie ce ; tiei naţionale propovltduitoare de 
vorbise la inceputul articolu- le-au nutrit ungurii după război, i revizuire şi integritate (integritate 
lui -, "În Ungaia nu se mişcă j şi de ceea ce s'a ales de ele. ; terilorială - n. tr.), pe care ni-au 
nimic se soIidifică totu' fiindcă: "Am voit o revoluţie - spune! arunca!-o ca o consolare, pentruca 
acesf~ două forie uriaş~ (salul jlvlilotay - o revoluţie paşnică. o I visăloni, pentruca drept i şi ne
şi o:a~~l - n. tr.) îşi stau im~ i re~oluţie ma:e, am ~oit un pă- f vinovaţii să albă ce roade', 
potrIvă . mallt no~. ŞI dreptUri nouă. pe j' Recunoaşterile acestea bune de 

PrăpastIe pe seama mllloane!or de unguri, o tinut minte sunt scrise în contra 
'oală linia societate nouă, organizată, o fră- ! regimului lui Bethlen, ca armă pe 

. tietate nouă, ridicarea sărăcimii, . seama lui G6mbOs. Ca şi cum a-
CeleJalle oraşe nu se n~ohp- i doborîrea oricărei puteri jăcmă- decă GDmMs n'ar fi un simplu 

sesc dela B~dnpest.a dec~t d: i nitoare, transformarea intregii rân- continuator şi apărător al siste
boala f:udahsmu!u.1. O ~leilJa I duieli a ţării, a legiferării, a vieţii, Inului feudal consolidat de Ştefan 
culturala nu au filCl ele, Iar de t economice, spre binele şi apăra.. Bethlen, 
'mp:umulaf ~n '~prumufă din i rea ungurimii creştine .. " etc. Dar nu contradicţiile acestea 
capitală decaf revlsfe de teatru I Cu un cuvânt: Se trăgea 'n ne interesează aci. Ci ceea ce a 
şi romane de duzină. Contac~ i Ungaria nădejde, dupăce s'a is- rostit gura acestui păcătos desprt.: 
t~l cu satele le. este feudal, ca I prăvit cu experienţa comunistă, păcatele cari au pricinuit osândi
şI-a! Budap~stel. . . ! că va veni o prefacere, care să rea şi prăbuşirea Ungariei Mari, 

ŞI aceea~l e .. mental1tatea ŞI I desfiinţeze iobăgia şi feudalismuJ, şi despre recăderea În aceste pă
la condu~Jtorll sa,r,elor ... Cu i şi să transforine de sus până jos eate întâmplată în a ''':cta şi vreme 
fo~~le putlll~ eXI:eplll, sunt C,ll : structura Ungariei. când consoJidatc:i. regimuiui de 
toll1 îmbătaţi de Ideea feudala, 1 A';. t- - _ nedreptate feud<tlă visau la revi-

. tă 1 f ţ'" "t.:ea!ha am crezu o, In a 
pe care o reprezin ogo eli I . _ 114'1 _ zuire şi la reintegrare teritorială. 

. t" I 1 ." E' ceas1a am crezut spune mI O sau proprie am sa u U1. " :. i .... f 
ă t· • t d' tay - ŞI ştn, pnetene, ce a ost 

o mare pr pas le III re con u-, f' . I? N . ă . 
ăt .. t 1 . 't l' ~. s arşI tu . u numaI c nu Ile-am T t c oru sa e or ŞI In re ar,lJlI- .,. A • o nu se 

1, ~ S'l f' • ăf' rldlca! ŞI nu am inViat, dar am mea mag uara. I uatla lflU ta- ." . w 

t . ." ţ'" d' I căzut mcă Ş.I mal JOS. Dupace 
Or1mu Şl preo IUnfl e 1Il ca c 'd U . M astâmpără ... afară de grea. Invătătorii apoi, am pier, ul ~ga"a are 

• J' t tI' c' dat n pentru n.şte pacafe, pen~,a In C up cu o U Ul lU , LI. •• w 

sunt primiti nici de pătura 1 n.ş'e greşel. !" "carasunl.~?r. E '(crocul Ştefan Ncmelh dela 
l'j . 'J" I 'aşe deopof ... "a Ifenera'lf in- Seo!!.:ş, cel trecut la erezia 

no ari or ŞI pOpi or . 1 'regi şi pe cari le-a osândit l11Ol1ofisită ca să fie n,cul e-

Situatia. ţărănimii I 'a moarte prăbuşirea unei piscop "ortodox-maghiLlr", dă-. . I 'umi întregi, ne-am hotărît să duse 'n j,Jdecată parohia 01'[0-

. D. Mat~loc~Y' des~r~e ].~ con- restabilim şi să consolidăm· din doxă (fostă până deuniizi' ro
hnuare sltuatl1l lăranunIl,. ară- ; această veche Ungarie tot ce de- mânescă) a Senteşulul, WndeJ 
~ân~ d~-o, parte c~;o: trăle~te I venise pentru noi încă înainte de nu i-a plătit leafa şi penfru 
II1

A
lr o mlz.erIe cumph~a, ,:ma~.- ! revoluţie şi de război un blestem: lunile d:..la Martie incoure de 

~and 0. sl_ngură da~~ nlr o. ~l , i toate vecmturile sistemului de gu- când l-a dat al'al'ă din slujbil. 
Iar .de. al~a parle c~ un ,mIlion vernare şi politic, toată putreziciu- Acţiunen lui N~,nelh a fost res
de mşl dmt~e făram, cel ce I~- nea lui, toate disproporţiile stri- pinsă ce judecătoria cie ocol, 
cuesc la salaşele depe lal\- gătoare la ceri ale dislribufiei ran- pentrucă era de c mpetinla 
ftl~dj~, trăiesc de toa~na ~ânâ gurilor sociale şi averi!o~, şi s~l justiJiei administrative. Nemelh 
prlmFlvara . ~ll telul IzolaţI d.:: conso!id.'im rel1~ru sprij nirea şi a Wcut apel la tribunalul din 
lume: vopr~Jl de. gl~dul p~lstel 'nlărilea itlturor acestora toate' Segherlin, care a confirma! 
să alba C':8 m~l IllIC~ le,g:..tură privilegiile s!răinătă\.j parazitare I sentinta judeCătoriei de ocol, 
cu safele IfIveclOale. Incat sunt din mijlocul nostru, i-ntangibilita- t devenită asHel definitiva. (ef. 

(Colltilliillre in pag 1,.-0) tea Îl1tre3gă a celui mal brutal "Magyarsâg" din 23 Nov. crf.) 

i tă ce actualul echilibru po- Judeţele Săcui Români Germ;mi Diverse r\,~:',~r,r,ia Tir~i~~i"l in timpurile de p,lce ou emi- F<1c('m (Jbstrocţie de greeltăţiJe 
din Europa Centrală se va Treiscaune 116.755 19.439 363 70 ~ 137261 3556 grat în Moldova şi Bucovina, pe cmi le-ar Întâmpina aaminis-

, 'nQ' Odorhei 112.607 2,928 227() 515 118.2 ~5 2938 sporind număml colonişfilor "un- trarca Clccstui teritoriu dela B:J-
erost ar avea ca în sud estul CillC 110963 15.93() 1062 421 ;78.328 5,004: guri" de acolo. Emi9TC1rca lor dllpesta, precum şi conflictele de 
apei să creicm o formaţiune i Total 340.325 38.302 3,100 1.640 3B3()34 11 5:)3 ~ necesitate de mizeria ce induratl tranzit ce s'ar ivi fatal între sta-
'Iară, sursă inepuizabilă de!. ., : din cauza c1imei şi configuraţiei tul român şi cel ungar. Pro:e-
conflicte? ' Prm tlrmare, dm 383,634 10CU1- tăţi nccC1stil oopultlţie până la \ geografice vitre~li (J în::~pl1t încă sonJ! Szab() cllT perfc,:td dr{'ptate 

U 
' ... tă ~ tori, În -1900, adecă înainte de 1920 s't! 'lr..:or !ci 4J910001 l1ră- '. În evul mediu, fonddnt! cunoş·- că acc:.tcL! 'iT prh'i exclusiv, :·tc-

~:e ng~na revtlzlOŢnJS t tcalr~ l' campania de desnaţionaHzare CI tâl1d un spor de 6.15%. ! cutele colonii de ciangăi în Bu- tui ungar. lIGr nu este în înt,'-
iunge (ltClta con ra ra a u m . ' .' .' 
T ' A d t'l • contelm l1pponYI, 340,325 (a- I Populaţia cdor t el plC!~l re- : covina şi părţile orientale ale resul popoLlrclor conlocuito(m~ 
r!anon reproşan au on or I o f v',, d' t l' '.1 ţ 1 ~\ ' • . ' l' decă 80.82 /0) au ost S(!Ctll, ŞI I ven ICLI e t)ll JUuC tl ,\ urcş- Moldovei. şi nici al [urod dornk{l de pact 

ca, prin desmembrarea sta- " ~3 743 ( ~ ~! T d t t A 1<)00' f t f , ' f' . . j nu ungun, ŞI i,' daCca 1 ur a, o In , S a repar Iza. parnântul secuilor, Îl1tT, răşat durabilă ca printr'o C'stfel de "re-' 
1 ungar ar 1 distrus o UrH- , . " • ~l 

, I 19.18%) romdm ŞI alte naţtOl1ah- Qstle1: chiar cu l(lCrimile de crocodil vizuil'e" a ŢraLltld",i deltl Tria-
pretinsă perfecte!, cum s'ar I non evolulj' ne 1 Ic~ ~ f I t V 

, ai rev zioniştilor illlnuri, nu va I II ( li sa le (a el 
lumi cu ideea unei astfel de ; pJ'asa p,'pulatia Să . R ,. O . D' . Trrilor • ' . l~ , 

• _ total<1 CUI omam ermal1l lVerşl în krn' I deveni mai roditor. Ungaria IDnapOl mm nlU ,e srCUle. 
Î.iuni echivoce? I)~i închipue j' . 47;;; D' t '"1 d I . , 

M I d S 36104 27.528 7,501 203 873 "' (lgricolă ar redobândi un terito- In comen ,mi C - Ul Szabo I~omânia ar putea tolera în 1 ureşu e, us . 
• ~ • v i Mureşul de Jos 31.894 11.647 J 3.304 44 6~Q 485 riu pe care ar trebui să-I aIi- reţinem cti: - dtq:,d părerea 

a. el săgeata otravlt'l a rc- ! Miercurea Nirajufl1i 35.456 33.570 1.678 52 153 664 menteze din excedetele recoltei ci-sale - in Tlrdc111 s'a aplicat 
iils!TIului? : Total 103.453 78.745 22.482 302 1.725 1.624 sale. Unicul căştig ar fi păJurile, dreptul dt: autodetermiraare 01 
ioiectul d-sale pare a fi mai 1 I - . carbonatele de fier şi celelalte popoare or, ca revlZtlirea TratCl-
:de din punct de vedere al I nş(] dar: din 103,454 locuitori Ungaria are m:voie de (1 ceşti substanţe minerale ce zac în tului dela Trianon nu s'ar piltea 
:ipiului naţi?nal~ităţîlor. Ţara II 78,745 (76.12%) ([u fost SQcui, 100/0) de "minoritari"? Desigur munţii..din apropierea Mercurei realiza declit prin războitl şi că, 
ll/or revcildlcata -- după pla- iar 24,709 (adecă 23,88%) ro- că nu! . Ciucului, isvoarelc de apă mine- chiar dacă cine nu ştie prin ce 
Qut.orului --o cuprind~ jude- l mdni şi alte r:aţionaIităţi. l1stfel ReaHpirca Ţării Săcuilor din rală dela Borsec, Geoageou şi I minune s'or face, tot nu ar S(l'-
CIUC Trelscallne ŞI Odor- j. . . 1 î • '. • A _ ' ! 111 vlrtutea plelnalUi !ansl1t de punct de vedere economic CIr SovClta, precum şi ocnele de tisface pe vecinii lloşri unguri. 

" n. ll1~reglIne Ş1 mea t~el I profesorul Szaba ni se reven- constitui un dezastru şi mai mare sare deJa Praid. In schimb Însă Ei nu slar opri decât la vechile 
, din Judeţele Mureş~ Turu{1. I clică un teritoriu de ]3,182 Km pentru statul ungar.I1ceastă re- importul formidabil de care Ţara graniţe ungare. 

"JlaţlQ primelor, in. ]900, s'a I cu o populaţie mai more de giune -- dtlpă cum recunosc în- Se~llilor ar avea nevoie ar râs- Pianuriie fanteziste de mai 
irtiwt astfel după Mţionali- " 5001000 locuitori, din C(lri l(x),OOO scşi autorii unguri -- este sterilă. ttlma echilibrul bugetar oI sta- , sus (TU fost " perkcţiondte" de 

nu sunt săcui. Ne întrebăm: De aceea mulţi din lo;:uitorii ei tului ungar. publicistul itali<ln I~ranco Vel1(jni 
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poate 
.A In 

scrie un 
presa 

clujean 
budapestană 

Alle insf;iJări ale condamna'ului Krenner -
c'!O 

Şvabu! renegat Nicolae Kren· (Soic !); atunci când aproape o, bisericile apusene această cu ce
ner, faimosul Spectator din presa jumătate de milion ge tin~eri În.! ri.re ~e. ter~n, potriv~ică. ti~pului 
maghiară dela Cluj, care deşi t sufletiţi şi făcuţi să stăpanească! ŞI spmtuIU1,. a răsă~It~n1lor ? , 
osândit de două instanţe pentru se zbat În iadul deşerlu!ui, două Dupăce şI-a. garnISlt aceste tn

ît1stiO'aţie in contra ţării s'a putut milioane de unguri "între cul- I stigaţii şi cu afirmaţia că Româ
plimba cu permis liber de clasa mile frumoase ale Ardealului", 1 liia Şi-~ c~lcat cuvântul. ~e 0

0 -

intâia pe căile ferate româneşti sub conducerea uneia dintre So- : noare, Instlgatorul dela C1,~J 1~
până a rămas deunăzi condam-; relele Latine, nu contează nici În ; cheie cu un apel la unguru dm 
nat de Curtea de Casaţie, pu-' plus nici În minus cu acele "oa- : Ardeal (plasat intr'o gazetă bu
blică in fruntea numărului dela' r~cari renunţări ale lor." ; dapestană. fiindcă polilica ungu. 
26 Nov. crt. al gazetei budapes- 1 Remarcaţi sarcasmul, instigaţia, : rilor din Ardeal se dirigueşte 
tane .. Magyarsag- un articol de 1 apelul la itaiieni sub pretextul; dela Budapesta): , 
agitatie sub titiul "Rechizitoriu! subinţeles al aderării "sorelei la-: ,,~şa se ved~, tr.eblle ncepută 
popular" dând alarmă că du-! tine" la sancţiuni, şi celelalte: p~ intreg tento,nui ~ng~nmll 
păce-a făcut ravagii în unguri- II câte se mai cuprind Î!l această (SiC!) o nouă ~o\ltLcă rnmontară; 
mea din România numerus vala- frază a condamnatului Spectator. () astfel d~ pollt că, care să de
chicUi al autorităţilor (sic !), acum I Şvabul renegat nu trage Îns~, ştep.te i~tr~o şi mai ,mare .. măsură 
a fost asmuţată asupra unguri- nădejde, cu toate aceste apelUri,. deeat pana acuma conştllnţa lu

j~r biserica răsăriteană, şi anume I că se va putea face la Geneva: mii. Tocmai În ciuda piedecilor 
pe han ii plătiţi de ei, căci e doar j din chestia celor "două miHoa-: implacabi:e, ba încă chiar pentru 
realitate dovedită că sunt impuşi 1 ne" de maghiari diu Ardeal o ele." 
cu o disproporţionată majoritate 1 bază de discutie cum a fost Acestea le scrie, dela Cluj, în
a sarcinilor publice. care se şi chestia optantilor. de aceea ape- tr'o gazetă budapestană, un reCi· 
incasează cu severitate," lează apoi la un Joc mai sigur: divist care a fost condamnat în 

Condamnatul Spectator se in- la bisericile "apusene", De ce a- : ultimă instantă. între altele şi la 
treabă dacă 'ntradevăr e acuma cestea tolerează "să depindă pâi- : interdicţia de a mai scrie. 
.epoca de aur a interesului paei- nea ungurilor de lăpădarea cre-' li recomandăm Îndrăzneala ce
fie colectiv şi-a obligaţiilor inter- dintei"? "Nu le interesează pe lor în drept. 
naţionale, fiindcă trăim vremea ..... ~~~~_~~ 
sancţiunilor Ligii Natiunilor jlU 

Dacă-Î aşa, ar trebui acum, "când 
se fac atâtea târguj~1i, să devină 
odată şi apărarea dreptului mi. 
noritar o bază de discuţie, aşa 

cum chestia optanţilor a fust o 
lungă bucată de vreme axa poli
ticii maghiare dela Geneva" 

Strigăfe 
Ungaria 

de alarmă că vine 
o nouă răscoală 

II .n 

Indemnul deci se adresează 

Ungariei. Ca să se folosească de· 
incurcăturile ce sunt În politica 
internaţională, şi să facă din 
chestia ungurilor din România o 
axă a politicii ei ~ela Geneva. 

(ContinrUlT/! di", pag. 11l) t 
nevoiţi să-şi ingroape' morţii 

fără popă, 
Datorită stărilor acestora, 

prăpăstiei şi duşmănieî aces
teia dintre sat şi oraş, in Un
garia nedreptatea socială a ră
mas aceeaşi care era şi 'n a
junul războiului mondial, cu 
urmarea că dela 1935 au trebuit 
să ia bătuI pribegiei şi să plece 
peste ocean un milion şi ju
mătate de oameni. 

Vine revoluţia! 

"Da, da - continuă domnul 
Spectator, - ştim că asta-i o 
naivitate. Cum ar şi putea să 
vină pe primul plan o chestie 
de-a zecea mâ nă, câ n d acu ma nUl 
e importantă soartea a două mi, I 

·lioane (sic 1) de mitel~europeni,! D. Matolcsv incheie: 
ci a 9 milioane (sic!) de africani \ "Umblu prin provincie} şi mă 
....................................... __ BDa. ____ ~M_-

Dio:1isi care, prin lucrarea sa 
.. Il problema teritoriale TransiI. 
vano", din 1927, a elaborat pro
iedul .. impăciuirii româno-un
gare", prcconizând un coridor 
între zona roihermeriană şi Ţara 
Secuilor şi cuprinzând şi Clujul, 
Tura a, intreg teritoriul situat dea
dreapta T ârnavii şi în stânga 
OItului. D. Vellani nu ne lămu
ămurcşte ctlm s'ar prezenta acest 
coridor din punct de vedere stra
tegic, economic şi administrativ, 

'ci decretează pur şi simplu că : 
"poporul ungar trebue. îndrep
tăţit cu orice preţ:'. 

ellen" (O mic de ani impotriva 
Trianonului) ne revendică În 
plus judeţele Someş, Murcş, şi 

Odorheiu în intregime cu 293, 
204 de locuitori români şi 286. 
612 unguri,2) 
, Iată revizuirea ungară în 
oglinda cifrelor impartiale. Mo
tivarea Scri$orii Millerand este 
}Î în această privinţă justă spu
nând :"Nu fără matură chibzu
inţă puterile aliate şi asociate 
au hotărît să nu modifice niciun 
punct din clauzele teritoriale con
ţinute în conditiunile de pace. 
S'au convins că orice modificare 
a fruntariilor stabilite ar atrage 
.şi mai grave neajunsuri decdt 
cele denunţate de delegaţia un
gară." 

2) ldem pag. 319. 

t:mple cea m:li mare groază, 

Se pregăteşte din nou o tra
gedie, fortele intrate in funcpu
ne se ciocnesc, şi mi-Î frică 

că iarăşi ungurimea va fi aceea 
care va ajunge de desupt, şi 
ungurimea nu-i va rezista, un
gurimea se va prăpădi .•. MH 

I teamă că dacă populaţia capi
talei, societa1ea maghiară creş
tină, nu se vor trezi la datoria 
ce O au, ne vom prăbuşi even
tual cu totii intr'o nouă catas
trofă, Puţini cunosc forfele ce 
functionează la ţară, E greu 
de 'nt,hipuit ce va fi când a
ceste forţe vor fi pornit la drum . 
Astea nu-s fanfazie, să mer
gem in adâncul satelor, al să
laşelor, şi vom vedea că se 
petrec acolo lucruri oribile, că 
milioane de inşi fomează, şi 

că nici în trecut, nici in pre
zent. nici în viitor nu se In
tâmplă nimic". 

Aver,izarea aceasta că se 
apropie 'n Ungaria răscoala, 
.'a mai rosti' până ncum de 
zeci de ori i,n vremea din 
urmă. Reforma agrară fnlâr· 
zie însă, ia,. în loc de reformă 
agrară, guvernul Gombos 
pregăteşte o .nouă 'eroare 
de felul aceleia dela 'nce
pufu' regimului ho,';s', adu
când in acest scop în frunfea 
ministerului de jusli,ie pe 
cel mai more călău 01 .,re 
milor nouă, pe Gezo Tore'd. 

Conform acestui proiect, în 
afară de cele do'Jă regiuni, s'ar 
mai rcalipi judeţele Cluj, Turda, 
f\lba, Târnava Mică, Tdrnava 
Marc j Braşov, Sibiu şi Sălaj cu 
o populaţie totală -de 3,300,066 
suflete din cari 2,073,973 (58.4 8/,) 
sunt români, 1,226,093 unguri şi 
germani.!) 

Tot românul de bine ceteşie ziarul 

Publicistul Josif ~jtay nu s'ar 1 
lllulţumi nici cu atâta concesiune. 
In lucrarea sa .. Ezer ev Trianon ! 

1 
1) Dr f\ure1 Gociman op. pag. I 

319. 

Dela t~adossy la Toreky 
(Continuare din pagina 1-(1) J 10·15 ani de temniţă, il trat~ 

va umple vacanţa portofoliului 1. ca pe-un puşcăriaş. Fineţa 
justiţiei cu preşedintele de sectie ; ~e poate Învăţa nici la univ~ C 
dela Casaţie Gaa Toreki. : tate nici in palatul de jus1îb /II 

Aşadară Într'atâta au decăzut ( dar se 'nvată la Universitate . ~i 
slătile publice din Ungaria, Încât! rîştii să ştie idei de drept şi '. ş 
să poată fi min slru de justiţie : facă distincţii. Comandantul In' JfI 

cel mai sângeros, maÎ fără milă ! turătorilo~ de stradă nu vorb!> Cl 
şi mai bestial călău al tuturor tim- 1 măturătonlor aşa cum a vo, tai 

rurilor. de faima căruia e plină i L10mnul acesta până şi gazeta: 011 

toată Europa? Iti stă mintea tn !Ier. c~lor mai dis~inşi ai pre rp, 
loc şi ţi se 'ncleaştă pumnii]a maghiare, dacă ajungeau 'nain 5 
auzul acestei mârşevii, decât care lui în vr'un proces de presă, , 
n'a fost în ultimele două decenii cese pe care le vâna cu osebi 
mai mare pălmuire a ideii, a ci- .. Oomnul TOreky a făcut 
vilizaţiei europene, şala că a trebuit să se facă 

Căci să vedeţi cine e noul can- dătător de sentinţe ci exec: 
al lor". " didat de ministru de justiţie ma- ! v 

I . E b t' . tă' ' .. şi omul acesta a făcut În r fă g llar. es la cea mal crun ŞI ., , , 
. d' ă . ." , ! gana carteră ameţitoare: a l' ! 

mal sa 1C a Jushţlel ungureştt, t d G'" b" . d 
t 1 l 1 · , 1 onora e vm os ŞI e lui c au oru mora a uneI sute ŞI .. , d" d ]' 

mai bine de sentinte condamna- parşlI ol t vre nAlcl
d 

e .e
t 

l~' '10 

t I -; magna esc. evem prIm'n 
toare la moar e, e ce care a span- d t d t'b I d' 

AU' ă d şe 10 e e fI una, preşe mtt or zurat 111 ngana peste o sut e C t d )' . 1 2" 
'. f I J I t ur e e ape, Iar apoI a 'du oamem 111 orme e ega e crea e t . 1934 d' t ' . • ~ omvne preşe In e se ni 

de el. Zece am dearandul dansul 1 C f" d ţ'·d· ~ ti . , . a urtll e casa le, n tcan". 
a fost preşedmtele tnbunalulUi I d' t 1 ' . re 

1 . ţ' l' d a una In re ce e mall. oii 
mag Har mar la, ŞI a a us sen- d 'ăţ·· ·d· d' U . . ,emmt' I JUTI 1ce In ng , 
tmtele capitale fără să clipească A . f' . . al 
d· h' b ' • tâ I t d cum apOI va 1 spre Ulffifr" at m oc 1 a s a m mp a ea- . , 

'~ ,revolta generală mlllistru de lă 
semenea că aflandu-se in timpul 'ţ' Ad ă t 'ă" ' , . . • . . ă sti Le. ev ra C 111 reVIZIO, ial 
unUl proces marţi al m vl!eglatur U . d tă··· , • ngane e as ZI nimiC nu rill 
la Balaton, şI-a lIltrerupt conce- I t ă t . At . ~ 

. . " b' ,poa e s e mue. unCI can a 
dlui Ş1 a dat fuga cu au tomo 1- f t d l'ţ' N' d pre ee e po I le ca a ossy ez 
lui la Budapesta, ca să poată să f' f I 'f' t d f 'd 

• ,,1 a SI Ica or e ranCI, e ce II 
preZideze el desbatenle marţiale, t f' T'"' k ., t d' 

• "A d . fi' d' pu ea 1 ure y mlOIS ru el".a 
ŞI sahstăcan U-ŞI po te e-I sa lce, , ! T'b 1 I . t "ş' 

• ' • A ! ţie n una u IS orlel I o on 
să poata să ~u~ă el. fuma m ga- I publică europeană işi vor ' 
tul acuzatulUI m varstă abIa de d' t 1 acelora ca' ani .' 1 ver LC u asu pra ,il ât 
18 am '1 dintr'un sadic, dintr'un on CIr 

Nu vorbesc aci de vremile de • l' ă ' b 1 d' t ' 
. . lllC 10 n o nave, m r un 

după infrângerea bolşeVIsmulUI. . efat d' ] g făt al 
• , , I ms e sange o o 

Când patImIle descătuşate sau stiţiei. 
putut lăsa furate ca. să se dedea Dacă un TOreky poate fi 
la multe atroci!ăţi. Activitatea lui nistru de justiţie, cum altfel 
TOreky a inflorlt mai dihai toc- putea fi justitia? In asem, 
mai atunci când comunicatele 0- împrejurări dreptatea a deve 
ficiale ale guvernului declarau că raiul hortist o noţiune nee arl1 

au trecut vremurile revoluţionare cută, şi ai lui GombOs nu al, 
şi conlrarevo(uţionarel şi că s'a au dreptul să invoce drepta: U~I 
reînscăunat domnia ordinei. Atunci Gheorghe de Fere J~Z 
a apărut TOreky, şi a izbit cu -11 u 
pumnul său de fier în oricine a StI-rI- 'ill) 
îndrăznit să rostească o părere 
opoziţionistă faţă de guvernul un . '. • 
guresc revizionist, ilustrat prin ŞI S pIC UI re, 
aşa de strălucite fapte de arme 
cum a fost falsificarea de franci Episcopia unită ungureascA e i 
francezi, ba încă Iankapuszta. Mai Hajududorog a numit zilele e 

'd ~ d' d~ lJine de zece ani de zile a 'mpăr- cute la parohIa e curan I . 

ţit la ani de temniţă ca preotul tată a Budei un protopop \ em 
. . t ' U 1 d' t ent cuminecătura, şi el a fost cel care preoti aJu Otl. nu m re 

l-a aruncat in Închisoare pe pa- e Iosif Thurzan, fostul parc :ea 
rohul romano-catolic Ioan Hock, Paleului (Opalyi) depe g am 
cel care a prezidat în an1l1 1918 românească, (ef. "Magyarsa 
Sfatul National Maghiar şi a fost 20 Nov. ert.) * 
o vieaţă de om cel mai neclintit Tribunalul militar din 
luptător pentru libertate al patriei pesta _ precum arată ziarel'zat 
sale, a luptat pentru un viitor mai dapes(ane din 23 Nov. _ a oar 
bun al poporului maghiar, a fost damnat săpjămâna trecută 
un cinstit şi un pudtan cum n'am 1 spionaj pe 13 inşi, a p 
cunoscut altul în Ungaria, şi a între 3 şi 6 ani temniţă 
fost prigonit şi inchis şi de co- Intre cei osândiţi ]a câte 3 ai 
munişti. temniţă c un cetăţean iugo 'nm 

Anul trecut am cetit intr'o numele de Kreczul Mihăhy lanu 
publicaţie ardeleană un portret h' C eţ 1) de profesiune zi , . d" . A al r u , tememlc al ga meI acestela. - seriaş. 
lexandru Toth, eminentul ziarist I • 
şi neaoşul ungur care are la Cluj I In cursul lunii Octornv 
foaia săptămânală "EllenOr". cu- după cum s'a arătat prin 
noscută îndeobşte ca apropiată tul serviciului sanitar la a 
partidului maghiar, a· scris În rea consiliului judeţean a] i 
publicaţia sa rândurile acestea: lui Pe~t - au murit de tH, s 

"Cine ajunge În faţa acestui orăşeluI Kiskunfelegyhâza IQta 
distins criminalist, nu mai e acuzat deţul amintit 444 de copila, rou 
ci condamnat, şi fncă inainte de- un an. (Cf. "Magyarsag" 
a-i fi dat obişnuita pedeapsă de Nov. crt) 
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azul Victor· Eftimiu 
1 Altă nlâl~~evie 

- Comunica'u' comilelu'ui regional din A.rdeal al Ligii "ti 
Anfirev:zÎoniste Române - - M a~hiarizaforii de nume de'a Buda

pesta ne interzic să ne a' nt!em de nu
mele desromânÎzafe dela noi ,-r~ Comitef .. l ,.egiona' pent,.u ' jduit de' gardiştii români. Ei su- neşti. La un moment dat Însă 

Hiţ. "silt/aRia al, Ligii An'i- fere fără împotrivire jaful, Înlrea- aceşti boi tricolori "Îşi duc ru-
oizionis'e Române CI dat bA doar batjocoritor pe Învăfăto- şinea în râu, să şi-o spele" - In "Ui Magyarsâg" din 23 ! coperire, ii prezintă pe bieţii 

~i' şedinţa d~R 21 Noemb,.ie rlll român, care comandă pe gar- spune textual pamfletarul maghiar, Nov.uf. S'(\ publicat o corespon- ! români greco-calolici cu nume 
In' măforuf comunicat: d:şti, dacă ştie să scrie.,. ca o supremă insultă la adresa dentă din Săfmar intitulată as1- maghiare drept greco-catolici 

-»rnitetul regional pentru Tran- La pagina 47 a aceleiaşi cărţi culorilor noastre naţionale. fel: ~Se constrâng ungurii unguri. Ca şi cum, adecă, ar 
fOI lania, făeându-se ecoul opiniei un român ardelean, invitat de La aceeaşi improprietărire, pe greco-catolici să-şi românizeze exista greco-catolici maghiari. 
et~ bllce româneşti de dincoace de un preot bătrân cu crucea În mâ- pagina 328 a cărţii, găsim urmă- numele". şi ca şi cum nu anume pentru 
)re rpaţi, a dat În ziua de 1 Iulie nă, de a se Înrola În armata ro- torul dialog Îintre un conisHer E vorba În această cores- maghiarizarea lor s'ar fi inii
lin' 5 un comunicat, prin care În- mână, refuză de a se inrOla, spu- agricol şi un ministru român, cari pondenţă că autorităţile săt~ i nţal episcopia DoroguluiI 
" atitudinea netomânească a nând că românii "nu au decât participă la serbările improprietă- mărene au inceput româniza- Exemplificarea, de altfel, scoa-
Jir iitorului Victor Eftimiu, cerân- să-şi mănânce friptă ţara".' ririi: rea forţată a numelor, că "au- ! te 'n toată evidenţa mârşevia. 

1, ,.x retracteze telegrama de Pe pagina 49 a cărţt't', romaAnt't' - "Mi se pare că noi ne-am t '(-t'l ., f . 
~ Ori ale IŞI exeell ă preslUnea Fiindcă cele două sate citate 

iJarizare cu pamfletarul revi- ardeleni sunt prezentaţi iarăşi ca mai văzut", spune ministrul. în special faţa de locuitorii sunt sate româneşti. 
:c: nist Lorand Dadai, condamnat jduitori, asasini şi bandiţi df! rând. - "Oa, imi amintesc, pe vre- maghiari de lege greco-cato. 

4 d d' J • h· - - Mai trebue spu 5 însă ceva 
fi luni închisoare de consiliul (Un făran român omoară pe cârciu- mea can , eram gar ~a"n a !ne 1- li că", ~i că "în safele Odoreni 

d Vă ă t ă d Y despre această incercare de-a 
Ir război din ClUJ' pentru faptul marul din comună şi îl jefueşte), soar:~ In A e reş I , ~ spun e şi Mcdiaşul-Aurit prl'marii au ă 

IrI Iă d >iă - ţ I a ă impiedeca guvernul român s 
!!: a fi adus insulte ţării şi nea- Pagina 73: notarul român, Îm- consl,le. u '.. san .~ se In ce g citat la primărie pe ce1<jfenii 

ă şt omâm stă t aducă o lege pentru uşurarea 
lui românesc prin scrierile sale preună cu gardiştii români in- c. mmt T:~ r . ~ recru eaz ·gre"'o-catoll·cl· cu nume ma-'.. . . .' I dmtre foştu puşcănaşI." reromânizării numelor. 
'tony" şi ,.Csutortok . suită pe un preot maghiar, Il rup P , 331 ă'" ă' ghiare, şi i-au obligat sub pe-

1· t dă·d··1 d I f" d e pagma a c r~lI g sim Chiar dacă n'ar fi vorba de 
n loc de această retrac are, o j \1 e e pe e , nn prezen- t . ăt d . t ăt ă 1 d l deapsă să-şi ia un nume ro-

lte lor Eftimiu a răspuns repe- taţ[ ca bru1e de rând. lRtnthS ng e aJ~ o~ c, r or uă mânesc"_ români ci într'adevăr de Un-
) • • • • ) A o ermere, mal tnco o o scen. .. guri, presa ungurească n'are 
- dU-ŞI solIdarIZarea cu autorul Reforma agrară romanească cu un ofiţer român siluitor. Ştirea corespondentulUi dm ., .; d ă _ 
'(' ..' ă tA d ă t f ă ă d ! niCI cel mal m.c repl s pro ti, Il1a~ revl:lO~:.st, C,!,lI aăn s es el' ţ~rezel1 a

F
, cf.a o .?per ~ ~ De conţinutul celeilalte scrieri, Sătma~ al gazetei budapesfane testeze, atâta vreme cât în un-

, edtteze justitIa mi ltar care spo la IUlle. unc Ionam romam Csiltiirlok" nu mai este necesar e o marşevie calificată. E pre-. d d' .• 
î A' l' ' . f . t" " . , gafla se fac e OI am Incoace 

olicat pedeapsa Impotnva UI COrupţI Je uesc pe propne am un-I să ne ocupăm Men~ionăm doar zintală în chipul de mai sus "'1 d . 
g ',. .' . " ' . I l ' maghl8f1zărl e e nume prm 

al, Jar 1[1 Ziarul ,.Zonle a gUri. atât că În ea sunt batjocoriţi mai o acţIune celătenească - o . bl' 1 ., ti' d 
t at Liga Antirevizionistă Ro- Pagina 3~5 a cărţii descrie o ale; românii din vechiul regat acţiune cu care autorităţile nu 1 ~cnz pu d IC a ~1~lS eru u; e 
le lă şi pe preşedintele ei, d. împroprietărire. Sunt de faţă ge., românii ardeleni fiind atâţaţi im~ au nimic şi care din păcate e ln~erne, e .. a .c rUfl .~xecutafrăe 
o' . • '1 I IT' M ' d'· t. prlmpretoru ŞI 110 arii sun -. ran Pooescu. Tot In ztaru nera li (alan OSOlU, escns potnva lor. pan'acuma numai a unora cu . ~ . 'b 
J' : Ef'" t ' . 1 . . . t . lţ' r v.. ... cu ti raspunzătorl cu siui a IOf. nle", Victor tlmlU şt-a per- flvla 1 apoI un mJnls ru, mal mu 1 I lata scrIItorul Dadnl ŞI scn- nume un[Jurizate fortat in fim- ~ .. . 
,0 3. arăta cum a Înţeles să în- funcţionari români şi mult popor. ! erile 'uj, adânc jignitoare pul stăpânirii ungureşfi ~. care In numarul al dOIlea dm a-

eze în străinătate cauza naţio- In cinstea zilei de sărbătoare, - I pen'''u demnita'ea noas'ră urmăreşte să înduplece aulo- nul trecut al "Gazeh.>j Antire
e. a ţării care îl adăposteşte spune Dadai, - boii au fost I nafională. cu cari .'0 soli- ritătile superioare să schimbe vizioniste" am publicat o pa-
I -îl ridicat Ia onoruri. văpsiti în culori naţionale româ- ! dariza' Victor Eftimiu 1 procedura de schimuare a nu- gină Întreagă de dovezi ale 
) T modului cum se face in Un-omitetul regional pentru ran- melor, pentruca reromânizarea 
): ania al Ligii Antirevizioniste Precizările comitetului regional numelor să nu le coste pe vie- garia la poruncă maghiariza-
.0 .1âne, văzând atitudinea lui fimele româneşti ale stăpânirii rea de nume ale nemaghiari-
1 ,lor. Sunt dovezi uluitoare. în Of Eftimiu, pentru lămurirea Comitetul rrgiol1GI pentru: Cine a fost in ,tare să scrie' maghiare 6-7-·8 mii de lei. 

niei publice precizează urmă- Trallsilv(]nia <lI Ligii f\ntire- i aşa, cum a scris Dadai, şi acela, II Despre atât e vorba până faţa cărora Ungaria n'ar avea 
1 ~Ie: vÎzioniste Române' ţine după care s'a solidarizat cu el. nu mai, acuma, Despre o acţiune a dreptul să mai profesieze nici 
fi toate acestea să se ştie ur- au ce căuta pe pământul tăriil câlorva români cu nume ma- dacă am româniza cu bâta nu-

Cu ce ac,iune s'o rnătoarcle: româneşti 1 I ghiarizate, cari nu mai vor să mele maghiarilor dela noi, ne-
el solidarizat Vic.or ă tă t! ~ d 
11 Eifimiu 1) Liga Antircvizionistă Română ~~ Pr.ote~tăm îm~o!riva înc~r- I pOElrter~şinea ce o constifue c~m s ,~oa ~r~ es acan 

maghiar Lorant 
ai, care a fost condamnat la 

'~uni Închisoare de consiliul 
, .r~zboi al corpului VI armată 

, ClUj, aduce În scrierile sale 
,\il)llate cele mai grave insulte 
lUlui românesc, ţării noastre, 
ritătilor şi armatei ei, cu sco
ca, dând concurs propagan
revizionîste dela Budapesta, 

:A e i-au apărut lucrările, să con
, e Ia aruncarea, cu un ceas 
i de vreme, a românilor ar

eni sub stapânirea ungurească. 
, entru a lovi cât mai mult in 
) tea şi demnitatea poporului 
r ânesc, scrierile lui au fost 
, use şi în limba franceză. 
~ pre a lămuri cu desăvârşire 

ia publică CU privire la con
tul scrierilor cu cari s'a soli

:1 'zat Victor Eftimiu, dăm ur. 

Minciunile lui Dodai 
lucrarea "Zatony It Lorant 

ai pe paginile 30-35 descrie 
~ 'românii ardeleni, cari in toam
'anului 1918 s'au constituit in 

: rzi naţionale" pentru a se 
a impotriva anarhiei revolu
octrobriste. Dar, după pamfle
I maghiar, gărzilt; naţionale 

âl1eşti nu erau decât adună
I de banditi, cari jefuiau pe 
, rietarii unguri, asasinând fără 
. sub conducerea învăţătorilor 
j. 

i IIQtarilor analfabeţi. 
I roul principal al romanului, 

innlid de război orb, este 

socoteşte cu tot dreptul şi În de- cAm lUI VIctor EftimIU de a dls- I pentru el numele maghiar care nişte. bl.ell roman~ .cu nume 
plină cunoştinţă a menirii sale, credita justiţia militară, şi ne so- li s'a dat fortat 1 maghlarlzate forţallşl cer drep
că orice solidarizare cu acel duş- lidarizăm cu gestul Consiliului de Presa budapeslană şi ('ores- tul de a-şi reromâniza numele 
man al neamului românesc, care Război din Cluj, care a înţeles pondentii săi de aici văd şi 'n I cu ~~~ puti~ă ~ c~eltuic:lă. decât 
şi-a permis a insulta atât de tri- să-şi facă datoria fată de neam I asta o călcare a drepturilor I străInII cari IŞI romamzează 
vial ţara noastră, este un act de Şi. ta~ă, apl~când san~ţiunea cu~e-li ungureşti, şi ca să aibă o a- ! numele cu scopuri şmechereş1i. 
trădare, CU atât mai de neiertat, mtă Impotnva acelUia care şI-a --.... ----...... - .... - .. - .. ~ ........ - .. -~-......... -..,.---... 
cu cât vine din partea unei per- permis a ne pângări atât de in-

soane ridicată Ii:l onoruri in această drăzn(!ţ neamul şi ţara, I . P ub Il-c aţI· un e 
ţară. 3) Liga Antirevizionistă Română l' 

Noi, românii ardeleni, grupaţi s'a Înrădăcinat adânc în sufletele 
în Liga Antirevizionistă Română, românilor din Ardeal şi Bănat, 1 
socotim că solidarizarea cu duş- ca o tovărăşie a tuturor buni lor 
manii ţării noastre, cari ar avea români, în timp de pace ori de 
să ne inapoieze sub stăpânirea urgie. De aceea ţinem să ştie toată 
străină, şi atacul impC'ltriva Ligii lumea. că nu vom permite nimă
Antirevizioniste Române, sunt fapte nui a se atinge de ea, şi vom 
atât de grave, încât exclud din găsi mijloacele pentru a impune 
sânul neamului pe acela care le respectul cuvenit pentru instituţiu
săvârşeşte. nea, în care cei mai buni fii ai 

Nu am cunoscut şi nici nu vom neamului depun cu atâ1a insufle
cunoaşte in privinţa aceasta nici tire o muncă plină de patriotism 
un compromis. I desinteresat. 

Insinuările trădătorului V. Eftimiu 

pentru 'ratare prin bunăinvoială. 
Se aduce la cunoştinta celor interesati, că Pri

măria Municipiului Arad, 

În ziua de 20 Decemvrie 1935, ora 11 a. m. 

va tine şedintă pentru tratare prin bunainvoială în 
sala serviciului economic al primăriei Arad (camera 
Nr. 59) în fata Comisiunei de licitatii. pentru apro
vizionarea Uzinelor primăriei cu următoarele ma
teriaJe: 

15 buc. Cutii cu capac pentru hidrati, 
15,. " pentru robinete vană, 
60" ,." "de concesiune, 
60 ,. Capace pentru camere de apometre. 
60 .. tuburi din fontă pentru apărarea tijelor 

~ .. Respingem cu indignare insi ,a Înfierat gestul trădător al lui robinetelor de concesiune. 
nuările t~ădă.torului Vic.tor .. Eftimiu, I Victor Eftimiu. Ofertele se vor preda în plic inchis şi sigilat în 
lansate m Ziarul "Zortle , că ce Asigurăm pe preşedintele no- ziua şi ora fixată în prezenta publicatiune, înso
cari s'au Înscris in Liga A?tire- stru, d. Stelian Popescu, de in- tîte fiind şi de garantia de 10 % din·· valoarea totală 
vizionistă Română ar. ur~ăn am- trea<1a drauoste şi recunoştinţă a a ofertei, în numerar sau în efecte garantate de 
biţii politice, ori că ar fi uneltele pop~latiei b româneşti din Tran- Stat. Dup~ deschid~rea ofertelor ~se va supraliciţa şi 
cuiva. silvania, care este gata a face oŢal, ~rmand .ca ad] uge,catarul ?~ co~plecţe.ze . .lme-

4) Sutele de mii de membri ai zid in jurul său, respingând cu , dIat ŞI garantia la mamle AComlsl~nel ~ de lIcltatn. . 
Ligii Antirevizioniste Române din indignare infamiile trădătorului Ofertantul va declara m oferta ca cunoaşte ŞI 
Ardeal şi Bănat, din oraşele şi dat in vileag. acceptă conditiunile de licitatii şi ale Caetului de 
din cătunele cele mai indepărtate sarcini, cari pot fi văzute în camera Nr. 59 a pri-
ale acestor provincii, trimit pre- Comi'etul Regional măriei, ori Ia Uzinele Municipiului Arad. 
şedintelui lor d. Stelian Popescu, pen'ru Transilvania Arad, la 27 Noemvrie 1935. 
sentimentele lor omagia le, felici- al Ligii AnfirevizionÎste Nr. 31. 498/1935. Primăria Municipiului Arad 
tându-I pentru energia cu care Române. 
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La Tokio s'a pus deun~zi te-' Ministerul german al pro· I hotele de râs ale asistenţei un O foaie medicala din 
Dlelia unui zgârie-nouri cu 12 e- ; pagandei a dat o ordonanlă proces n05tim. O doamnă înten-jt BrllXela destl7inue O ex· 
taje. făcut din lemn impregnat ca 1 prin care interzice artiştilor tase proces penfrucă pisica unui periefltâ Tlostimei fâCl1tă 
si reziste focului. Temelia i-i de ; evrei. şi deasemenea nearie- cetăţean a sărit pe stradă la câ- 1 tIt Bel.::.[ia pentru vin de
piatră, iar scheletul de oţel. E . nHor cari funcţionează in ca- nele ei să-I muşte, şi fiindcă a I carea tusei cOllvulsive (a 
Intâiul zgârie-nouri făcut până as- drele asociatiei cuHurale ad- căutat să-şi apere octorul, a muş- tusei nulgăreştO. Un tata 
tăzi din lemn, şi e făcut aşa din mise de lege a evreilor, să, cat·o şi pe ea şi i-a sfâşiat cio- şi-a luat copilul bolnav 
pricina deselor cutremure ce se mai foJose<:lscă pseudonime. 1 rapii de mă lase. Judecătorul, fi- de tuse convulsivă şi l-a 
întâmplă in Japonia. * I indcă n'a voit să creadă că pro- urcat de două ori intr'o 

. ,., Fundaţia Rockddier a 1 vocarea a fost din partea pisicii, săpfdrrzânrl CU avionul 
.~n Chma sa !ntrodus un nou premiGt cu ] 5 mii de dormi' a cerut să se facă o confruntare până la o Înâlfilnc de 

ml~foc de lu~tă I~ ~onjra. fumă~ I pe doi medici din stGful (1- 1 a celor două .animal~, şi le-a aşe- 2500 de metri, stând cu 
torIlor de 0PJU. Sa mterZJS adec ! mcric(Jn Virginitl, pentrucă' zat pe m:sa ludec~ţu. l? h?~o- el în vazduh de amân
să. ~ pună monu.mente pe m0.r- au găsit tin .s~r în contra tele de ras ale aSIstenteI, pIsIca două ddfile un ceas de 
~m111e ~eJor can au fumat 1ll ob()~c!ii. Scnd s'a Încerctlt de 'ndatăce şi-a văzut adversa- vreme. Urmarea a fOst 
y]~,ă OpiU. pedeapsă .care. e .cea pană llcum nUllh!i a~i.lImr j rul, a sărit pe el, şi judecătorul că copilul s'a vindecat 
:mal mare ce se poate mchlpUJ la tlnor (!;ji!Dolc (cciir,i, şobo~ I a trebuit să dea dreptate reela· cu desrJvdrşire. 
cbJ·nezl·. a t . 

* 
Fata adoptiva a pre

şedintelui republicii tur
ceşti, studenta A/ne Zeh
ra dela Universifatea din 
Londra, s} a aruncat sap
td17zâna trecută dlll ac
celeraiul Ca!ais-Paris şi 
a murit pe loc. Suferea 
de o mare depresiu!1e su~ 
fleteascd, pricinuitei du
piicâf se spune de nos
talgia după fara sa. 

• 
In Franta fusese condamnat a

cum 40 de ani Ia deportare pe 
vieafâ în Guiana un medic, Henri 
Rigaud, pentrucă ar fi omorît 
pe-o englezoaică. Omorul a fost 
denuntat poliţiei de cătră un a
nume Georges Pigeonau, care a 
afirmat că a văzut ieşind din casa 
englezoaicei pe unul' dintre fratii 
Rigaud. După;:e a fost arestat 
îniâi fratele medicului, medicul 
s'a predat parchetului spunând 
că dânsul a săvârşit uciderea. Pe 
baza acestei mărturisiri a fost a
poi condamnat. şi a rămas până 
astăzi in robie in Guiana. Acum 
apoi un preot a adus la cunoş
tinţa justitiei că j s'a lăsat sub 
patrafjr Cu vorbă de moarte de 
cătră un condamnat cu numele 
Pigeonot, să vestească că ornorul 
pentru care a fost condamnat me
dicul Rigaud a fost comis de el. 
Tribunalul care a judecat pe vre
muri procesul, a înştiinţat centrul 
de deportare din Guiana. iar a
cesta i-a adus la cunoştinţă lui 
Rigaud că e pus În libertate. De
portatul a mărturisit că într'ade
văr nu el fusese ucigaşul ci a 
luat asupra sa omorul din milă 
pentru frate-său, dar nu voieşte 

să se mai întoarcă în lume, fiindcă 
nu vede ce ar mai căuta între 
-oameni. 

lani. etc.). m net. • 
• . * . I La grădina zoologică din Sid-

Un psicholug din Rocilesier, 1 In Ung ana, la Bacsalmas, ~n ney s'a întâmplat acum de cu-
dr. William Marston, care a in- , flăcău cu numele Gh. Barth s a rând o mare ciudăţenie. Era obi
ventat un aparat ce dă de gol ll~at la ceartă. la . câ,rciumă cu. ceiul să se hage În cuştile tigri
pe cine minte, a propus autori- ( nIşte co~să!em, can s au ră7.bu~ I lor broaşte uriaşe. pentru hrăni
tăţilor judiciare să examineze cu I ~at ~po~ pan~lTIdu-1 ~e .stradă ŞI I r~a puiior de tigri, şi s'a întâm
aparatul sâu pe faimosul Haupt- ! mplantalld.u.l. u~ cuţ~t In ,spate. 1 plat [Icum că br0aşlele n'au mai 
malln, cel condamnat la moarte 1 După bătale, mJunghlatuJ s a dus ! aşteptat să le mânânce pe ele 
pentru omorîrea copilaşului lui I cu cuytu~ nes~os din spat~ ca să li puii .de tigri, ci i·au mâncat e.le 
Lindbergh. Condamnatul, fiindcă I chefmasca mal departe, SI a pe, pe eJ. 
continuă încă să srărue În afir- I trecut aşa dela miezul nopţii ! • 
maţia că nu e el uCi~aşul, a pri- i până di~i~eaţa: când ~ lu~t-o 1 Un profesor din liverpool, 
mit propunerea. Rămane s'o mai 1 spre spItalul dan oraşul Invecm~t . Garstang, care a făcut săpături 
primească şi autorităţile. , ca să-I opereze. După operat1c arheologice În Palestina şi în spc-

.. ! a plecat apoi imediat acasă, tot eial in părti1e lericonului, deseo-
Fabrica englezească de aVioane! pe jos. perind cu prilejul cercetărilor de 

ArmstronO"-VlIthworth a construit. • atunci la {ericon obiecte cu ve-
în vreme: din urmă un avion j Ministerul atl~triac de in- li ehirne de patru mii de ani, se 
militar uriaş, mai mare decât j sfrucţie a dat ordin şcolilor pregăteşte sa plece din nou cu o 
toate de până acum, destinat 1 de toate gradele SCI întra- I societate de arheo!ogi Ja Iericon, 
pentru transporturi de trupe. Se! ducă 1n tocite clasele insfruc- I ca să vadă dacă nu-i găseşte a-
pot transporta cu el companii in~ ! tia militară. • I ccs!ul oraş biblic ~u- vechime şi 
treai, cu arme cu tot. Partea de l / mal mare. 
dinjos a .. eazărmii zburătoare": Văduva vestitului compozitor ,1 " · , 

f t b t t . I t norveaian GrieO" Nina GrieO" şi-a La expoz1lla dela Bruxela s a - cum a os o eza aVlOnu - I b 1:>' 1:>'! ~ . 
• ~ t ă' t' I b l' 1 sărbătorit azi săp!ămâna la Co- făcut o mcercare Interesantă: se Stram eaz 10 lmpu Z oru Ul, ' ' ~. • y 

t ă t . . b' x; penhaga a 90-a zi a naşterii 1 ca sa se afle In cafa vreme pen ruea s ale mal me VaZ- \ . d' 
d h I I t d·· t . d;. ' 1 s'a făcut de cătră toate sode- face o ra lOgramă ocolul pă~ u u. n par ea lDaJn e ŞI " I • ! I . St . 't x 

. t ' t I't _ 1 tătile daneze o mare manifeslc:.ţie. ' man u ut. a prnm rQspuns 
napol are urnun pen ru n.1 fa . I dela New·York Montreal Sid-
1· ,. ' 
lere. :1< I . l' • ney, Londra, Euenos-Aires, 

. . l ?uvern~] J!a,lan a dat mgă- 1 şi Beyruth pesfe o minută şi 
In mlnele anzencane· dUlre săptamana aceasta să se j jumătale dela trimiterea radiO

de cărbuni dela Feyn s'a pescuiască şi În portul San-Marc I gram ei dela expozitie 
tăcut zilele trecute o ex- din Veneţia, unde pescuitul era! . 
perienta de nlare 'nsem- : oprit încă din zilele înfiinţării re- j * 
nătate: Se luminează: publicii veneţiene. Slobozenia s'a t Ziarele americane vestesc 
Tnine/e cu O lampă emi- : dat în legătură cu măsurile luate I că În uW111C'le luni !,'a dat la 
tdtoare de raze altra-: pentru contrabalansarea sanctiu- 1 dboteRz la Weals

t 
h(in)g!On dn.umt ell~ . . .: . ( e oos'~v a pl'eşe m e Ul 

vlOlete, pentruca, sa '!om- : n!Iof. ! Statelor-Unite) la peste o mie 
penseze pe lnmerz de' ... ! de copii 
lipsa de lamina solard. l Intr'ulla din zilele trecule s'au! '. 

... : împlinit 7\) de ani decând fostul 1 . ~ _ ~ 1 A 

La ,\1adrid s'a descoperit o i amploiat de birou, mai apoi tâm- j, ~Zl ~aptclm(lna SC1. ~!lcrpo~ 
nouă panama, făcută de nişte l plar şi antreprenor de construcţii 19 t lil lwlla o expedlţle ,te(
polltideni cari şi-au cumpărat 70 j Ge.orge Martimer PulJmann a ter- IwnJ care G pkCClt acum 
de automobile pe socoteala prî- l minat în America intâiul vagon, OJ?ţ ~l1!1i . ca să fl1~~ (xplo
măriei. Sunt amestecati în poti 0- : de dormit, botezat de el .Pio- 1 wn In Tlbet. Expc(lItw (1 staţ 
găria aceasta aceiaşi fruntaşi po- ; nerul G. Jubileul a trecUl neob- I sub ~ol.1Ll uc:r~Cl pro~esor;j 1 tI.l 
IBici guvernamentali curi au făcut· servat. I ŢUCCI ŞI a Ctrpltanulw.Ohers!, 

... cunoscuta afacue cu tripoul ev- . * ; ŞI a CerCd(lf lIJ~IeOSCbl. partea 
Din n-rul depe Nov. crt. al lui reului olandez Strauss, din pri-: Vulcanu! Manualoa, care e cel; crpuscană Cl Tlbduli.ll, f:Qrc 

.,Sztatisztikai Szemle": cina căreia a trebuit să-şi dea; mai mare dintre munţii insulei i n'a mai fost explomtă pân'a-
Numărul studenţilor din Unga- demisia din guvern ministrul de ; Haway (4170 m.), e de câteva i cum de europeni. Profesorul 

tia a scăzut in ultLnii 4 ani cu cuUe Ro::a şi ministrul de externe j zile in funcţie, şi ameninţă să I Tucd a adus o nmitime de 
6.1 procente. Descreşterea stu- Leroux. I 'ngroape sub lava oraşul Hilo. I manuscrise dill mănăstirilc 
denfiJor din anul înlâi a fost in *' 'Un ziarist american, Edward j ce Împrejumesc locul Mana-
cei patru ani de 20.1 procente, In statul New-Yori< s'a inaugu- . Morgan, a sburat pe deasupra I SanOV(lr, sitUClt la 4800 me-
în schimb ]a unele facultăţi {teo- rat zilele acestea o temniţă pen- craterului cu avionul, ca să Jes- 1 tri dc<.!supW niveIuh.Ji mării, 
logie, inginerie chimică, minieră tru femei, aranjată cu tot con- erie înfăţişarea din avjon a unui: şi speră să reconstitue din 
şi metalurgică. medicina veteri- t fortul, după chipul hoteluriJor. vulcan În eruptia. 1 (!cesk scripk întreaga isto-
nară şi academia agricolă) nurnă- Arestatele au în celule conductă: • 1 rie cultumlă şi politică a 
rul celor din anul I a fost În a- j' de apă caldă şi apă rece,. îşi pot· la laboratorul de ştiinţe na- i Tibdului. 
nu] şcolar trecut mai mare ca 'n găti singure mâncarea, şi pot pe- tura le din Capetowa (Afnca) se I * 
1930/31. Intregul contingent stu- I trece o anumită parte a zilei in fac experiente pentru stârpirea I Din ciudăţcniiIe sorţii: 
deţesc din Ungaria a fost În anul I salon, fumând şi primind vizite. IăcusJel?r prin nişte bacc!Ii d~s~ I Acum ~5 de a~j a fost ~on
trecut de 15.088, dintre cari 13055 ! .. * pre can s'a constatat· că le pnc- damnat m RUSIa la 10 am de 
studenţi şi 2033 studente,' I La Q judecătoria de ocol din şte corpul ]ăcustelor şi că le dau i temniţă pentru fapte revofuţia-

• I Viena s'a judecat deunăzi În ho- gata într'un ceas de vreme. i nare un anume Bicnstein. de c1-

Dummec8. 1 D~c(;l11\);,i{' E: IJ 

tră preşc:diniele de tribtmaJ 
kin. 

Deunăzi, apoi, la tribunal~i 
Leningrad acelaşi Birnstei. 
condamnat pe fostul său JUG . 
tor SlIskin la 15 ani închi .1r 

pentru planuri antirevoluţic 31 
* :a ( 

Societatea arheolo,fri v, 
,ip'eunQ G publicat de 1,;C: 

rând an rapor' despre a: 
mejdia în care se află 8 de 

1 S , . .. ... w 'liti xu. e Ş ta Ş' pana acam J-

din'ele .,remii a săpal jar 

spărturi in pial,a .finz. 
dar acum Societatea arI! 
logică egipleană destăi CI 

că-' paşte o primejdie şi ;ă 
mare, din pricină că s'o do 
plasat undeva la 'emelie " 
pia"ă. D..,·ocarnda/ă ar 
logii.slau neputincioşi în 
aces'e; primejdii. 

• 
La Berlin a Încetat zilele 

cute din vieaţă un librar Ctl 

mele Oto Schraeder, care 
vestit că are memoria cea "(o 
bună din lume. (şi aducea tim in 
de ariel! a cetit sau auzit, de 
mai ales avea o fenomenală (ltu 
marie în materie de meteorolo lig 
ştiind să spună pe negândite, li 1 

fel de vreme a fost la da~a o ~ 

tare din anul cutare sau C\lt! 

* 
La Paris s'a râs mult ziJ 

acestea de păfania unui Cr o 
literar. Criticul se rădea la tini 
bărbier care făcea lileral as . 
şi îl pisa deci să~şi dea pă 'eie 
rea despre versurile sale. S 

pă ce in câteva rânduri c· H 

eul a refuzat să asculte fi ea 1 
deIe poefice aJe frizerului. 
zerul s'a hofărlt intr'o zi 
pedepsească: L-a legat pe 
observate de scaun, şi l-a 
nut aşa cinci ceasuri in 
până i-a cetit toaiă ope 
poetică. 

* 
Pe O arenă de footbaH 

lângă grădina zooJogidi e' I 

Londra s'au întâmplat În toa~~~1 
aceasta din cauza fluerăI. e . 
arbitrilor mai multe jncide ~Iă( 
neplăcute. PublicuJ şi juca! • ., neci 
au sărit adeca pe arbltrl fii alele 
că au fluerat când nu treb' UI 
ArbitrU s'au jurat că n'au ' 1 
erat de Joc, dar, fireşle~ Jl' i~o, 
fost crezu fi. In ceie din ur m ~ 
s'a aflaf apoi că bucJucurile ea o . 
pricinuia un cintezoi indi· j ~. 
care-şi avea colivia prin apl • P, . 
piere şi invăţase fluerăfuri" a a 

. con 
atbHl'lJor. rt .. e I 

• 'n" la satul Mosonszentaadras' tOV 

UngMia a fost împuşcat dcUl,: re c, 
de un câine un om, ijreşte. C lost 
întâmplare. Un moşier, Luze ~~~,~ 
plecase cu trăsura]a vânăto .Iea 
şi fiindcă câinele care era cu . tea 
în trăsură incepuse să se a~t .~t. f 

s'a aplecat să-I domoleasdi. 1 mlţta1 
acest timp puşca i-a alunecat (ie~ ti ch 

. umăr, câinele a apucat trăgaci' truc 
, cu labi, şi arm:t s'a dcsd.i t

( n~ 

drept În iGÎma vân.?forului. 
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"fopaganda iredentistă BIBlJiOGRAFIE 
-lor'"""'n straW l-na"'" 4-ate "Magyarsag" din 20 Nov pub-ungui"'l 1 ti. Iică Îi! leg~tură cu noua oficină 

I iredentistă botezată "Institut mi-
A ! noritar" ce s'a Înfiinţat acum la 

Y'f]. • 4 1 t· II ri·· f ce l-am repro.dus Am numărul nos- j Universitatea din Budapesta, o 
· "li '" Oni CI rn CU Une"'IJ tru trecut ŞI p;'lllă la "Frontul I ~'. 

eli " 1 t" • f:' 1 t· F t I corespondenta ocazIOnală In care · a ]il' !il un a In rana acum. . ', 
. ;~rt!1 "mvert>d e" dInUe un ,lpe: a .en.a ual lC.1T! or • pentru r.ăgarea ungunlor sub 8- ) ., , 

! 'l1o::eput!!(i, cu illevitabila tăgădu
I ire a originii noas:re româno-da
I cice şi a prezenţei riOastre aici 

'nainte de venirea ung:ui!or, şi 

cu rderirii speciale la situaţia 

cu Iturală, juridică şi religioasă a 
provinciei, pentruca S:J poată trage 
concluzia că Ardc!<.Alu! a tins in-

IU U'" 1" d -t X ' I d' t· a - 1 t I f ls'f' x'l de . 1 se a/rage atentIa că ar trebUI fă-

mc'i'( r d'" ciudat ce se p"- franc!? E atat de monstruos 111- . ă' Iă f .. II cută o legătură acest instItut ŞI 
il \ e)" , ~ I I ceeaşi C C!U cu ranceZlJ, • . ti bl' ţ" . . totdeauna spre autonomie, şi că 

c , ~cm~l in Franţ3: I cât iţi stă mintea 'n Ioel Incă odată: e tot ce se poate llntre" sena e pu. l.ca II .. ~lI1or~· 
t ale Acade 1 a h a d n deşi drep:ui minoritar e-o născocire . ba a' ecrl că un grup de I Şi I )tuşi fa tul s'a putut în . t are n1Je m g I re I 

G V()r , iJ (, \ P - mal mOlls ruos. I . I F "1 .,. de după ră boi totuşi in Ardea 
':c!uali francezi a 'nfiintat un 'tâmpla! Noi, uin aceste coloane, Dar adevăratul lucru monstruos clclu ," ootes (zvoareJe lstOrJ,el luI de sub 7~lăpânirea ungurească. 
al naţiilor latine şi un Or- îi urmărim de multă vreme În- în afacerea aceasta, pusă la cale ma?hl~re dm . epoca n~u~;, In a e istat, asigurând saşilor şi ro

s de pro[li3gandă intHulat "Fron- ceputurile. Toale legăturile câte la abia câteva s;:'ptămâni după I ~an s au p~~hcat Jucrun lm~or,- mânilor deplină libertate culturali, 
111 I,tin", urm~rind cnarea unei am arătat că s'au făcut de-o seamă vizita cu scop militar a lui Gom- ! tante cu pnvlre. Ia ne-~a~hlarJI naţională, etc. 

:lariîăţi latine-mediterane în de ani încoace între Ungaria şi beis in Germania, este că de bună Î d,n f~sta ~ngane con:umcate de Fireşte, fncă o lucrare falsă, 
II să pl"imere nu lcfJăfu- anumiţi francezi, s'au brodat pe seamă "frontul" acesta "latin" '1 Szegfu, MlskoJczy, Tlllm, Steuer, grosolană, Totuşi trebue cunoscută. 
11 de :rasă propriu zise ci această "latini tate" a ungurilor, (lI1diferent că nici nu are ce căuta ş. a. * ... - &EL 

• ai cefe spirilu~te, ca s~ la fel cu legăturile, sprij'nite fals întrân'sul şi nu solicităonoarea să Il .. Pesti Hirlap" din 12 Nov. a- Zilele acestea se pune 
,;ă ~i 'r.~!oba'i. l~lIac:asia ~,i cu unele fapte politice din tre- facă parte ~in el) se face cu ex~It~~ nuntă apariţia lInei cărţi de în vânzare "Calendarul 

r ~ar~4cte ,.la~~na ŞI un- cut, făcute între Ungaria actuală derea unuI neam .I.a;m ca romanu, I peste 50Cl de pagini a judecăto- Ligii Ant1revlzioniste pe 
e Ş' polonezii. . , . şi 'nlre Italia, Oameni din Franţa care a stat in mijlocul năvalelor ţ rului administrativ Nic. Endes: anul 1936". 
& u ne-ar mira, această .lnJţl~- cari acolo contt::'lză printre stră1I1ii păgâne şi-al opri~ărilor păgân~ I "Erdcly harom nemzete cs m:gy t Să nu lipsească din ca

dacă am veuea-~) ?orntlă d'~ indezirabili sau cel mult toleraţi, d_la poarta răsănteană a Europ~1 I vallăsa autonomiajanak tOr/cneteu, I sa niciunui român. 
ni,a, deoa~:ce .o:lca: Sl1.~.t ~:l~ au vorbit ţării căreia i s'a falsi- ca, cel m~i. v~~dnic şi a~tenhc ! cuprinzând istoria Ardealului dela I Pretul 12 lei. 
jranse lef,atunlc a ... cskl tari ficat la Budapesta moneda, des- stalp ai latlmtăţl1, - a unUl neam _____ • __ .. "'_ • ...-.............. _ .. ___ .'' .. '' .... ..... 
ermania, legături În contra pie comunitatea latină, spirituală latin ca româmi căruia ungurii ii 1 

,It, de altfel, protestează foarte şi culturală franco-maghiară. Şi datorează în cea mai mare parte V (') f' 'W@t 
li ~oloni în frunte cu foştii fiindcă era . prea. grotescă o a.s~- că s'au putut î~lcre,şti~a şi că-şi f Ilie WI'j al·,!'.!-O ar e 
ton, e un fapt ce nu se poate menea 'nfratlre 111 numele latInI" pot revendica ŞI aZl tItlul de a- '< 1. ~ t 

G intii că Polonia are în. nOi~- taţii, Ungana a izbutit să-şi câş- p;jrători ai latinităţii apusene - prin 't <-J. 
de popoare slav~ o sItuaţIe tige penttu lupta aceasta şi fran-I a. hiereii militari Vancea, Bulcu 
(l~u! ,~pc~iaEl, .datolÎtil cul1urii cezi de sânge, şi, încă to~n:ai in ş. a. depe vremea ~ăv.ăliriI tăta,~ I Dire~to:u~ ofi ciului ung uresc pace. Indată după război na-

) hglCI sale .Iattn.e." lumea condudHonlor catolIclsmu- nlor, prin Huniadcştt ŞI prin alt11 de s1allsftca, dr Kovâcs Ala- şferile s'au sporit, şi s'a ajuns 
, Il. l1e-a~,:(]1r~ mCI da.c am.:,:- lui. De-aci apoi, n'a mai fost mult de pe vremea turcilor - În faţa pu- • jos, a dat lui .. Magyarsâg" din încă 'n al doilea an la nor· 
o rJom.ha dm Ungana, oncat până la publicarea unor articole. llOaielor păgâne venite peste Eu- j124. Nov, crt. un interview în maL Dintre tinerii născuţi În 
nti-latlnă. e această tară sub ca acela al d-lui Louis De Vierme 1 ropa, legătură cu congresul de bio~ Ungaria în anul 1919, cari in-
raporturile: sub rapoitul re- polilică din Germania, arăfând tră În vieală in anul 1;;'36, 

b, în primul rând, fiindcă şi C ...... 11 ' intre altele următoarele: trăiesc acum 91 de mii; dintre 
o mie de ani de legături cu e cau2a epiSCOpUl I Germania avusese înainte cei din anul 1920. cari intră 

linismuJ roman, ungurii au jlavasz în Etve6~'a 1 de război un spor de popu· in vieaţă În anul 1937. trăiesc 
6 cel mai păgân dintre po- f Ilalie pilduitor. şi a ajuns după 158000. iar dintre cei din a. 

I 'ele păgâne convertite, ;;i au .. 3uJc.p~s:i HiJlap" din 24 Nov. i Conferintele episcopului Ravasz războiul mondial să o intreacă nul 1920, cari intră in vieată 
s chiar în aceste momente 2:1unţă că episcopul protestant i sunt numai praf in ochii naivi- I 'n decădere şi pe Franta, scă- în anul 1938, trăiesc până a·. 
, recunoască singuri artificia- RlVasz dela BUdapesta a plecat! lor. In realitate episcopul buda- I zându-i proporţia naşterilor cum 135 de mii, adecă mai 
ea legăturilor cu creştinismul îiltr'un turneu de prop3gaudă În pestan a fost trimis În Elveţia I la ]47 la mie. Dela 1932 sia- mulţi decât încăodată alâJia 
ă afişeze o Întoarcere ia cre- Elveţia, "ca să ia contact cu cer- pentruca să influenţeze prin cer· I tul a venit cu iniţiativa unui câţi Întră în vieaJă in anul vii

păgână a 'nchinătorilor la curile bisericeşti protestante de curile protestante de-acolo pe cei I împrumut special penlru noii tor. Producţia şi posibilitătile 
l-l'.lb; sub celelalte raporturi acolo şi să le facă cunoscută si- dela Liga Naţiunilor, ca să nu se ! căsătoriţi, şi imediat în anul de plasare, în schimb, nu nu
i~!lale, al spiritului de dreptate, tuaţia bisericească dm Un~aria". uite urit la dictatura ce se rein- I următor proporţia naşterilor mai că nu se sporesc, dar 

. rncnie, de cot1structivism, cari La 24 Nov. a ţmut o conferinţă staurează acum în Ungaria (prin I s'a ridicat la ]8 la mie. lm- dau din an in an înapoi Ade
~derjzcază pe toate popoarele publică la ZOri.ch, a?Oi a confe- aduceraa la justiţie a călăului I prumut!:tl se d:'t asHe:: Dacă vărata primejdie a şomajului 
~e, fiindcă ungurii sunt şi azi, rinţat la Bem ŞI la Basel, vor- i Toreki, şi prin alte asemenea 1 după primul an după căsălo- tineretului se va incepe deci 
ră o mie de ani de contact cu la- hind de~~re: "ldee~ p~ro'.e~tantă şi '1' fapte), deoarece di.ctatura aceasta. rie n'Oii căsăl~rifi nu au cop~1, abia in anii 1937 -3R, urmând 
Ilatea, tocmai opusul acestor ca- ecumemcltatea creştma", ŞI despre, e sub raport bisencesc un nou! trebue să resflfue un sfert dm apoi să dea 'napoi, În Unga
~eristici alelatinităţii; sub rapor- ,.trecutul şi perspectivele protes- I pas spre incălecarea de cătră pro- I împrumut; dacă nu au nici in ria, peste câţiva ani, in mă
:politiC, apoi, pentrucă spre deo- tantismului maghiar". I testanţi a catolicismului maghiar, 1 C~i trei, ani ur~ător~. trebue sura În . care au descrescut 
~re de Polonia, la care legătura __ .... "_" ........ " ............ _ .... w .. ~ ........... __ " .... ,, ...... _ ........ '" ...... J sa reshtue 'pe rand Şl celelalte naşterile. 
~ală cu Germania nu poate să ! trei sferturi. In schimb dacă In incheiere directorul oti· 

Dilece de tot multele drumuri D' ~II naşa·l~cll1.. l'ul;" H' 1t111Y' a~iy \ au copii"li se iartă p.en:ru fie- ciului maghiar de statistică a 
talele ce le-a avut cu lumea la. a il l' u ul II il care copII un sfert dm unpru- vorbit despre această decre· 
'ă, Ungaria n'a avut niciodată imut. S'a ajuns prin această ştere a naşterilor ungureşti, şi 
e colaborări cu latinitatea decât Am reiatat de nenum ărafe or 1 învredniciţi să poarte armă în a- nifiativ ă acolo că la 1933 nu- a comparat-o cu sporul Ro-
~iea impuse de scopuri egoiste în acest românesc ziar samavol- \ cest de Dumnezeu păzit tinut: mărul căsătoriilor 8 fost cu maniei. In România şi 'n Iugo
moment, mergând cu Înfrun- niciile ce se petrec după 16 ani 1 Inspectorul grofului HOl'vat De- 121.000 mai mare ca în anul slavia, a spus dânsul, popu· 

ea ei până la'ncllscdri cu tă- dela unire În paşalâcul dela Să- 1 zso, vrednic de armă, pentrucă precedent. ln anul 1934 cu latia se sporeşte aproape de 
ii păgâni (ca Bela al IV-lea), varşm al contelui Hunyady dela I nu a depus jurământul de fideIi- 100 de mii mai mare ca 'n două ori cât in Ungaria. 
lă la aliantele cu păgânitatea Budapesta. 1 tate Regelui şi patriei. 1933, iar naşterile din anul A afirmat apoi că În vreme 
contra căreia era 'nvitată să In uJlima corespondentă am 1 AI doilea, Molnar. despre care J934 au fost cu 22if.OOO mai ce sporul românilor s'a lm

arte războaie sfinte, şi până spus că ni! este teamă că ancheta î se zice, că incă nu ar avea C(;UI- multe decât cele din 1933. In bunătătit, al ungurilor din Ro· 
'ntovărăşiri cu teutonii in răz- ce s'a [ăcut nu va avea efect~l I ţenia român~. . aceeaşi vreme mortalitatea a mânia a dat înapoi. .Motivul 
lle ca războiul mondial, cari dont, cunoscând puterea de vrajă I Recordul Il bate Urdl Tom, scăzut Cu 13 mii, aşa că spo- acestui lucru, a explicat Ko· 
fost în realitate războaie În a aCt!stui afurisit domeniu "Cor- criminalul, despre care am mai rui dela un an la altul a fost I vâcs, e fără îndoială o anu-. 
lira latinităţii. H d Ş' b" tăI ă t ă t' . ţ' d â' ma'} mult deca~1 dublu, rl' dica4 n. mită prăbuşire sufletească," vin" -- unya y. 1 a la recur ar ta c a s II1S vie I e rom m 
~;icât de anU-latină e prin toate dela anchetă câteva săptămâni, I ce.şi păzeau biata moşie de mis. du-se dela 227.000 la 464.000. Ceeace afirmă d. '11oisie 
~tea Ungaria, şi oricât a fal- că criminaiul Urdl loni, sluga treţii grofului budapestan. ,Directorul oficiului maghiar Kovacs aci, este un neadevăr 
cat ea franci, nu ne-ar· mira credincioasă a grofuiui Hunyady, Cine a dat certificatele cerule I de statistică a trecut apoi le patentat. ~oi am mai .arăta! 
flifiativă ca aceasta a ei, ince- a ŞI fost "compensat" primind dm criminalului Toni, despre care an-llucruri ungureşti. şi a atras a- in coloanele noastre că mseşl 
il chiar cu gândul la Franţa, nou permIs de armă! Se plimbă cheia a stabilit, că a terorizat, a ten tia că vin doi ani cumpliti, gazetele budapestane a~ re
Itrucă la o tară a falsificărilor elin nou cu arma sfidând satele bătut şi-a omorît, şi a fost jude- r anii 1937 şi mai ales 1938, marcat c~eşterea~ s?OrUIUl un· 
'Dianente nu există fals care să româneşti şi batându-şi joc de cat pentru omucidere - staţi Şi I când la criza şi la şJmajul gurese dm Rom<lma in ~o~. 
POată mira. bieţii tăralli români, cari n'au pri- cruciţi-vă -la 30 zile închisoare? de acum se vor adăuga de trast c~ d~screşterea celUi dm 
)ar să vezi incepută o aseme- sosul de 1000 lei, ori poate chiar Cerem din nou anchetă, de astă două ori atâlia tineri intrati 1 Ungaria. ŞI ~ă au scmna!at, a· 
1 ispravă tocmai în Franţa? In mai mult, pentru un permis de dată în chestia permisului de armă In vieată ca până acum. In ceasta. dupa ~a~e stahshce 
mţa, care oricât e de aliată cu port armă, şi cu atât mai puţin al criminalufuÎ Urdl dela Troaş. ultimii patru ani au întrat în transmise de ohclUl demo~ra-
glia. are diferenţieri politice de putinţa de a se constitui intr'o so- Lupeşti Nov. 935. viea~ă tinerii născuţi în timpul fic al . d-.lui Kovâcs Alalos. 

glia din pricina şi tocmai pe Clelale de vânătoare. I Ioan 7'omufia I războiului, cănd naşterile au A.vem de~l ~e a fa~e I~U : 
~stia latinităţii? In Franţa in E de ajuns să arat lista celor . inv. preot fost jumătate câte 'n anii de simplă mmclUnă ten en ~oas • 
lIra căreia s'a încercat la Bu-
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8 Gazeta t\ntirevizionistă Duminecă, 1 Decemvrie 1935 
~~--~ ~~--........~~------~~~ .-

I suprem GI Pal(lltllui Cultum!, J 
dc1du~e Qlal1ăieri săptam(lIla ld , 

llrad Expoziţia naţionaiă a U~Jii cow;i<lttlirea întrunită de d, prc- i q(]zdă kl Po1t;tul Cuiiur(1J (Ii 1 apare Intr o tală unde :se ma-\ pot mtampla unUl popor, fară 
llntirevizioniste, sositJ În o:'(lş~1 l1lUl1icipiullli, fără chirie şi fard. ghiarizeaz;l la poruncă millisteri cineva să-şi ridice cU\lânful' 
nostru dela Cluj, tl11(!l..' a aV{Jt ~ ,. ~ .... ,.- •. ~ .• '-~ orice plaW. nişte "imboluri păl- 1 al;,; publică Tlumele ce!<;ţcnHor contra chinuirilor şi-a blestel1'l 
parte de-o primire moi mult :, E X 1',· O Z ITI a 1: mlli~()(Jre (lle stiipanirii UI10i:l-; ncmJghi~ri, îndr;lZIt~ş:e ~ă ne il1- t Filor, sau ca să protesteze \/1< 
decât triumfală, fiind vizitata în. rcş!l Clp~lse. _ . " ',. .: V~nll!\:iSCa ~ p;!ntrm<i u:ccrcăm 11 singur glas din corul ace'< 
decurs de două siiptc1mc1ni de ~' NţlTi.O\\~\",4, '-~ l' -1"-1· ',:,! EXronţl~l il11tireVIZiolllsta se ! sa neroma fi 1 za l1l numele a- t " ,a 1ij 
peste 15 mii de oameni, . _,.. 1& ~ c:eschide Lltei În ~,i!(l (:e lXPO- , ct:lor romallj cărora li s'a dat cu erIJatlona l

, care, uneo~1 , face 
Suntem fericiţi că Înainte de-a ~ IV. tii e t ziţii de pidmti, ~f(d(Jtr'j (llia e-' de-a sila /lume maghiar, ! răsune lumea din pnc:na un 

se prezinta altor jtldeţc- ce o ~NTI,' \. f',.lIVN!lTE t;lj de ~c~C(,!ql;:,d,~ _~lI~fJ,lllreşti şi de! Acelnş ,.iar În numărul dela 1 injurii fără 'I~Se~1J1ătate, ',a ur 
invitau, Expoziţia ligii I1ntire- ~ unblcmclc L,,';)cJllll·[Ill1!I. i 26 Nf 'ă d' ă d' 1 doleante penfence .. EXlstă 1 

't t 1 \"~~~'a' E' t- "1' Il' j .ov,crt.ţlp ca mgur e vizioms e a onora cu popasu j \ ,î ',' m ac;:as a unH lrc o 00 1- l d ItI I colţ de Europă unde aşa se . RA 
său oraşul <:i J'udeţul f\radul:Ji, I ,\' ._" gelţ'je so-i faCtUl solullli Lig)ii l şarpe pentrucă . Cles or a po- l ,,' \ 

v \ . l' \ ' , " " " ! l'ţ'· ~d VI' P " 1 de, e pernlI~~ OfJce unde pi ca on omagiu din partea ei tre- \ .. , n. / , tintlrcVlZlofllste o pnnnre Cum' 1 lei ora âne a enu 0POVICIU, .. ," ' .' • 
cutului de mari fapte româneşti' , i nlt'ci 1 n'tl mai avut-o nic(;itri în tri- a îndrăsnit să recomande perso-' dam bakamci pot să cunslde, 
('lI ţinutului acestuia, şi ca o re- ? l' ~Ii~~l>' ml1f~lltll S2,U ,.dnl;n, pda Cluj, nalului din localurile publice să ! massele ~e miJjo~ne ZIle, unui 
cunoaştere totodată că la gro- ·t1i /, Cr~~ovQ, ~lbl~l, IJru.dtl, etc. ~.. salute clienţii pe româneşte şi să I ~or prada de vanat, ŞI pot Să 
niţa aceasta tradiţia de dilrze- . ",";<:~,:D',J~l~in1~ ~~, _ t~tlPQ ,cnr;e . ştJm~. r?mmlll 1 continue a vorbi cu ei ungu- I Jmpuş1~ după, pofta inimii 1 C 
nie românească e păstrată 'Şi· a- '. ,~C,,·, .. J~·iq~~ .. i ?e~:;tUl oru~ v' t~l aCtstol, Pla-! ," '" . . Dar nOI totUŞI mai credem că 
!'ităzi cu sfinţenk, şi că Lioa ~':'i:. nl Jijil mn qranqan'sii 1-0 vor ;'1 fu ce. reşte. nemţeşte, Jldoveşt ... 10 sau v 

ftntirevizionîstă are aici, pe grtl~ t~< . ,-. !Iriil ' Din 'toCite p{ll:ţile judetului s'cm 1 a!Iă limbă neromânească numai ceas~ă nouă năvală t~tăr~as:ă AsI 
niţa llradului, una dintre cele ) rţ~ Il .<, '1 anunţut participări în număr! dupăce vor vedea că n'au va fi, de l.ungă ,durata, ŞI ca a . o 
mai puternice organizati ale E ;',', " f' '" ,,"i uriaş, şi ceea ce e măgulitor, e I de-af"ce cu români. să vmă cat ma, repede vrem., 
sale. I 'A. t' ;,' .:,J' > ',"" ". <,' .'," .. , ....•..•..• _ j că nu, şi-au ~n~nţat participa,rea .. In ocupata Orade scrie când dreptatea istoriei va face' ac 

Românii l1radu m II preţjă J- "~,, _.al numm romaniI, ci şi orgmJ12:a- JlIlmita gazetă - ia~ă Ji-i inter- decată va pune natiile de,' ntr~ 
ser '" o prl'ml're vrednică şi de ţiile culturale 5cJU de GltA na-, A'" ~ , ' , ,d. 

a tăI . , "ţ" " , ZIS acum pană ŞI chelnenlor sa dm bazlI1ul dunărean Jn cu iti pa, că 
ea şi de dânşii, o primire ce fect dr, [oan Groza port1llcă co- ur a e mlllorlla hor con şI-au j' __ ! ' " ' 
avea ceva simbolic: Era s'o tC90rifă directorului Palatului exprimclt Gr~S{]t 10 aduni1rile din. vorbeasc:t ungureşle, Pc vechII i ŞI va da fiecărUIa ceeace lar€ 
găzduim in sala zisă a lui 1\,05- Cuhural ca sa evaClleze zdrenţck treCtit ale Liqii rintirevizoniste I clienţi ai casei (incepe deci dela I riIă". ne, 
suth dela i)a[atul Cultural, de iredentiste ~i celelalte lu~ruri pr~- df(ŢLfoste~a c,le' ţara române,ască,! început fillsifjl~area -- n. tr.), a I Da, credem şi noi in cât 1 ngă 
unde aveam acum prilejul să vocătoa;e dw sala 1{?şutlstă, ?H11: --:- {l]e sarln/or, slov(:c!1?r ti ş':,(]: I căror masă obişnuită e chiar şi f apropiata aceea zj a dreptăţii' rma 
azvârlim afară, peste voia nul nu s a exec~Jt(lt, ŞI steagurile Şl bllor. Vreme de dou(.] s(lpklmllnI j . 't . ă 'decât este fre-! t "e ! ă bl t ... r', el! 
şi murmurul orietli. cele 40-50 emblemele L:n9ariei-Mari con-j sml nwi mult, ccît va <.iura po- . ea mal ISOTIC ~ ',i ~rJc, pC,n ruc e: el'iapa ~ , .. 
de steaquri roşii·albe-verzi de- I tinuă sa stea la Palatul cuHu- 'pasul Expoziţiei ~ntirevizioniste cutul spre care poate să pnvea- I s,a turanl~ă nu mai poate fi leII 
puse ~colo ca ~rel,icv,e koşutist~ .. j raI al prÎmJrie~ :Pif(~d~lt!i aşa-c~l:n : (ll~i, s~:ll(j de ex~)o;~iţii a j)alotu- scă înapoi această p~epote."jă Iler~tă la nesfârşit. In ioală '?ii l 
de ce! cu, proceslUmIe ce se fa- I a,u stat, 16 ?f!1 pana acuma, lJ1 : l~l . CulttlHlI \'a fi locul de 'n: stăpânire, a!âf de balcamcă pană ( gana nu există o singură şc ea, 
ceclU In fIeea.re an la I1rad .Ia I cl~d:a fa~t,:!Ul ,că ~mtJz('ul cu 1 t(]lnJ~'e~ al tutur~r dela ace9s,ta şi 'n intoleranţa, în mijloacele ei, i românească, pentrucă În t sta 
15 Martie ŞI la 6 Octomvne. j pnclna t1Iel nU-I macar muzeu ! granqa, can oj(:ndesc purtanle, ,- .' ,. ă ~ -i! r' ~hT ' 't . m' 
Nu s'a putut Însă, Deşi d. pri- ; cj·i o simplă colecţie iredell- I provocătoriJor din stepa ungu- n,~ tţ~al e vOiet mg ~ car s:ă I şco Jle parc 11 (:l, noas re, p~e A I 
mar dr. [~omul Coţioiu, şeful : tistă particulară, a unei fa-: I reasca. sa u I~ ungureş e, up:e au - ungureşte dascalJ ung un fm 111 

• J • __ .. ___ ! cut sa amuţească cuvantuI un- tati fortat de credincioşii rom' uşe 
gurese in oficiile publice, în şcoli, I în toată Ungaria nu-i o sing Li 
î~ .teatr.e, j~~ in multe pă~ţi p~nă I biserică românească unită u Rep 
ŞI In blsencI, acum a venIt ran- I să se slujească româneşte, ciet, 
dul cafenelelor, ca să urmeze I dintre cele ortodoxe abia În a a, 

INFOR,MAŢJ:Ul\T1 
Onorabilii arătaţi mai jos ni-au 1 Llonel Blaga, notar public,: cu ţ~ri!e lvlicij l:Jţelegeri Filmul. poate mâin,e că~jnu:ile fa~i1iare. t teva se poate sluji în limba asa! 

reruzilt ga7eta fără s'o achite, du- l Sibiu, 5 luni. va purta titlul,. Things to come" Nici ungunmea ~mpmsă ,d~ncol~ I dincioşilor, dar şi acoio pred eril 
PăeI! au cetit· o un car de vreme.: Presăcan Alex andru. ,d.lba L ' ., • de amareJe graniţe ŞI llIel n01 I e cenzurată 'ntâi de S(Jj"băbi tă c 

I ! ' " ucrun ce o Sit vwa", 
Ne vom adresa impotriva lor jus- i lulJa. 1 ali " nu mai nutrim demult iluzii În şie controlată 'n timpul Jiturgll I SI 
t 't' , , To Vasile StraJ'a J'ude t I Dupăce de tra:Jucerea UlWU 
Itiel. I ma ~ , IU b - ~ privinta sfinţeniei tratatelor inter- l de j'andarmi, ,- şi toate ac cătl 

Const. BuşlIil, profesor de! Alba, 1 an. r€lscă a rom~nmlui llii Wells 
şcoală politehnică, Bl1cureşti. ne 1 In numărul viitor vom adăuga '(.Mi Jesz holnap 7") sunt pline naţionale, a umanitarism ului, dar: blestemăţii de-acolo din Ung Uun: 
datorează co~tul gazetei pe 5 luni. ; la lista aceasta pe cei cari pri- isbucnirea acea.:Ha incomensura-, se pun în contul tratament', ea l 

Nicolae A. Grivu, pr~. şco f mese gazeta şi nu o achită. t vitrin;Je ,Ardea!,ul~i rom~llesc, ,e bilă a despotismului, a maniei r maahiarilor dela noi afirmându ngel 
normală de băieţi, Timişoara, ] an. i * I de banUIt că ŞI ftlmLlI lredenhst i aceste,ia d~. elominaţje ce ~calcă pre~um· s'a văzut rr:ai sus că ahia 
Şerban Colas. ajutor de pri- I La Szephalom, În apropiere de I va avea Ia noi aceeaş primire, I totul In plCloare. ce fură Şl cele, '"... l> 

mar Silistra, 1 an. 1 oraşul Giula depe frontiera ro- I Şi fiindcă in, unele oraşe _ ca 1 mai elementare drepturi ale ce- el le-ar comite CI nOI, ŞI num re, I 

d f t T I â f d ! tăţenilor, ne uluieşte totuşi. Şi du-ne hoarde transmontane şi adre 
~. Teo orescu. pre ee , e- i rn nească, a ost deunăzi o a u~ I de-o pildă la Arad - cinema-

CUCI I an I b t' tă t b~ ă" f fi I ! meren vin veştile din Ardeal (a- vală fătărească, fiindcă se găs laml 
o, j t 8i t ' t i nare o eza "a ar a OS I or , tografele sunt municipale sau În ) ceasta. li-a adus-,o, sCâ,rba, evreo.- dintre câteva zeci de ches!ori\ e 0, 

r s ea m on. comerclan,! 1 tători ung şti din părţile I j 

Strem1, jud. Alba, 11 luni. I u~ .. ur~ , • I tovărăşie CU municipiul, n'ar fi maghiară Hegedus prmtt o falsl- politie unul ca să recoma Ou h 
AureJ Mosora, primar, Sîghi-l GIll~lI. ~flăm despre ,ea datonta i de Joc de mirare să~] vedem pa. ficare dinl-ziarul .. Szabadsâg~, - ",' A 

d t I 1 t ~~ I n. tr,), ITIeT'''U ni' se aduc noi şi personalulUllocalunlor. Pl,lbllce mon 
şoara· 8 luni unUl a"CI cn I re a a ae "magyar- l' a* a f' '1 Că'... -
,. " d' 'l() N D pu anz , pe eer ne o IClil e. CI noi grozăvii despre chilluirile tic- I stea de vorba cu romanu ro c,un Liviu Macedonescu. pnmar, ,sag" m.. IOV. upă spartul I • t' tă I ' , t 

B ă 'I 7] , . I ~, '., 1 ce nU-l cu pLl In a nOI. luite ale inchiziţiei politIce. Şi I neş e. . •. Iad 
r ta, UOI. ., ,targulUl, unul dmire fuŞtil luplă- l C 
N. ~ateescu. institutor, BrăIla, , tori a fost pus să ridice şe!riIe 1 -_ ....... ~ .... _~ ... _ ... "'-_ .............. "' ............ _ ...... - u adevărat, vorba cronicari' utaţ: 

6 ~!~ Candea f preot, Avrig, '1 tober:i, şi neiuând seamă că firele I Compl-Icat-I-Ile raV ZbO-IUlu-1 ~~e~~~: ~~r~~~I~C~~ş~e P:s;;':ns~ ;~ 
1 an. \ electrIce nu" s decontate, a fost I asiatici!· rzis 

8t. Teodorescn~ consilier co· 1 lovit de curent şi omorît pe loc. I • 
P . de AI e Indrăzneala aceasta buda iţiei, 

munal, loieşh, t an, 1 (Ci, "Pesti Hirlap", 20. XL In rica 
' Căp. Tr. Ştefan, p'eşedinte' * l' tană, cu uluitoarele-j recrimi' 'zatii 
de:C~meră de Comerţ, Constanţa, I • Uj Magyarsăg" din 26 N . . . .' . cu tot la adresa Ligii Naţiun" coaci 
8 1 I ov, Răzb?iul din AblslOl.a a ad,us 1, mal mU,1t aVlz,ată, la A.ng,ha. I şi a celorlalte foruri intcrnaţio erl'a 

um.. I anunţă că regisorul ungur Ale- -
,1, Vu~cu~ dJrec~or şcoal~ me- II xandru Korda dela ~London Film săptămana aceasta man surpnze, La Viena sa tmut Iert o con • .' pentrucă nu se sezisează ~ă eta B 

dle, Dlclosanmărtm, () lum. Ltd~ 'ă f'l şi complicatii, Abisinienii anunţă: sfătuire a preşedinfilor de cQnsiliu recomandă la Orade chelnenlor ' ale 
aranJeaz' acum 1 marea ro~ d 1 . G ... " t '1 d t ' Nlc. Borgea~ preot, Făgăraş, i • '.' mereu ea recucenrea .0rahalU- \ ŞI a mmlş TI or e ex erne aus~ I vorbească cu românii J'Olil[jne al 

5) , 1 manului Future Llfe al lUi H "~ b" t' ,{ 't l' 1, t' .' 1'" 1 't ă ! e UnI. i" ,. ,.. 1 Ul mcoace IrUln 1 asupra 1 a le-· necl ŞI. mag uan, In ega Uf cu 1 atunci când noi n'am făcut fi, n·r 
d ăt I G. Wells. In care-l vorba de vu- I . t' '1 d IRI ă ă' ~ t ,~t I tă d h t' t 1 Heret Viorica, .. con ~c oare . . 'A lor, Iar Ş 1TI e e a orna as s In orsa ura ua e c es la sanc- ! nicio reclamaţie la Geneva că frplat 

de grădmă de COpII, GhlOroc, 3 I torul răzbOI - termznat In fa- se inţeleagă că se va 'ntâmpla pe ; ţiunilor. Comitetul sancţiunilor se ! t ' d'n U g' 'a 
J ' !'I I U . , " ' noş n I n ana n u o şco une 
um, voarea unguri ot -- a m~anel frontul nordic o schimbăre diree- ; lntruneşte Joi la Geneva ca să '1 ", " ~~,.. ... ,.. ................. ,.. .................................... _ ... __ , 'o bisencă, ŞI nu-s lăsaţi să v le fu 

A 
v ţie, cu destinaţia cătră lacul Ţana, j examineze aplicarea sanctiunilor bească nici la mama lor în po zia 

. aparu' şi s'a pus în vânzare la ~nde. ° inaintar~ italiană ar a~,uce ; şi s'a~uc~ă hotărîri în chestia im- I româneşte, - trebue să deseh e:~ 
librării şi la toate chioşcurile şi depozi- JmoeddlatăcomplJCatltl cu, en~le~lI .. t : portUrIlor de petrol. toţi ochii româneşti. şi să' Tii 

. at cu aceas a sau maspn ' _ _ I ' . ' . 
tele de ZIare t t 't t 'J l' demne pe fiecare să facă n S! ha ~ o mal are rapor un e cu eng e- , . M ' . I O ),' 

., d' "ă ă f tă" > »Uj agyarscig It dm 22 I sa ceea ce a făcut la rade CII Inţa • 
Zll 10 pncm c se aş,eap m-' N t t~ '- d ~ t tiP " . 

b ' tă '.' ti' 't ' ov, cr. ara a ca ura s a- oru 0POVICIU, Iar pe gur ilS C 
c"eperdea °tICOI ,m HnP

I 
orău ~I ~ta- ~ tisticQ poliţiei centmle s'au I nanţii noştri să ducă 'n fata LI din 

lan e pe ro, 10 cazu c reia] a- ) - t" 1 t ~ B d tAI N ' "f' bl t XI' 

1'" .. d d 1 ' In amp a 10 u apes a In; aţlunlor lecare es em<tt1e nora 
lenn pun m ve ere o ee araţle , I 1 .. O t . 8253 l ~ . ă . f t'l R 

Calendarul pe 1936 
al ziarului "Universul", 

d ă b
· 1 ., 'curstl mlll C omvnc varşlt 10 contra ra lor no, upp e r z 01 ace,ora cart s ar opune ' . . . 1" , 

cel mai strălucit calendar ce s'a pome~ cu forţa acestui import. Pe ches de cnme, d~nt~e ~a~l. 974 au I dm robia turan~că, IJpe/E 

nit până astăzi la noi. j tia aceasta raporturile s'au înăs- I fost omorur! ŞI romn grav~1 Altf~' ~om. aJ~ng,e să. ved 
Grăbiţi-vă să nu pierdeţi ocazia de a-l I prit mult şi cu Franţa, care din 1 3~ 1.0 fur~ur!, 1 ~7.9 . delapl- Juer,un Ş% mal ŞI, ŞI va fi p 
avea în casa D-Voastră! i cauza greutăţilor interne e tot dan, 1133 lI1şcIaClUnI. I tşrzlu I 
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