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Organ .ApIAmin.. de documentare 
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A BONAMENTE: Pe ua an )JO lei, pe 6 luni 70 iei. 
Autorităti. insiitu1Nni, intreprlnderi 500 lei, 

Aulorităti şi institutiuni slleştl 200 )ei, 

"EMKE" 
de' apel din Dobriţia : 

~"i~lr:lrll: la 13 Martie O sen~ I 
Trădarea socialistă f 

Există lotuşi 
reciprocitate 
româno- maghial~ă 

prin care un preot pro-
Ştefan Szabo, fusese Cetitorii .. Gazetei Antirevizio- -regiI" 1Ing",esc de ale t:tJ- Nicolae Horthy ca sa le primeas<ă ,~firiŞte, ilt.",ci când e '/1 folosul 

JIl ... IlIUJ' .... Ia o lună închisoare niste ll au putut lua in repetate ,,,; infernale 1IIasacre să- defiJarea Înainte de·a mira În Ungariei. 
a scris despre aşa-zisa rânduri cunoştinlă despre modul edrşite printre socialişti Budapesta, şi s'anun,e că e vai Ar urma sd Jle faca o 71C1ua do-

dreaptă. a Sfântului Şte~ fară pere,he cum a trădat inter-o t:4ntl s'a inuăullat, ti" rei- de cine se va opune regimului 1'adâ a acestei ciudaţenii tratari"ele 
pe care o plimbă la 20 l' l' 1 1 ' 1 prin Budapesta capul na Iona Ismu Ş Interesele umii sunat I$;arele şi t:01lgresele BO- horlist. Ar fi fost (sau ar fi) să ce e mrba sa sr: 'rlccapa peste ca~ 

al iredentei maghiare
t 

de jos din Ungaria partidul aşa- ciilliste Ili" 1.".elJ 1,,"eagă. se adune la acest congres toate tCl'Q zile pmtru (JranjClrca chestiunii 
e O relicvă din corpul zis social-democrat. inhaitat cu Indrazneala CUrsă a fost dată societătile iredentiste din Unga- f~md~ici Goidu dela. Budapesta. 

rege al Ungariei d·i guvernantii de dragul cârorva in vileag printr'o broşură publi- ria. în frunte cu~ale faimoasei Cfxstilmca aceasta se tratel.1~ă 
OS dela Dumnezeu ştie dne, mandate de d t t • , a TES ( de d ' 

1 
epu a cu cari l' u cată spre sfârşitul anului trecut z cea amestecată în asasi.. VTi:1U: '11 ellmgata, şi a ramas 

o curată şar atenie, deci fost mHuiti de regimul hortist . B d" [ l protestantâ, care nu de un fost deputat socialist ma- narea lUI arthou şi-a regelui In pn.::ina prelt''1lţii Of glH'mlU ui 
:.)un041lşte sfinţi şi relicvii, cu conducătorii (cu totii, fără excep- ghiar din Cehoslovacia. care Al€Kandl'1J), şi bine inteles de- maghiar tot in stadiul in care era 

mai vârtos nu i se poate tie, evrei). confundând şi la Praga socialis- legatii partidului socialist. Asr' acum nu ştiu cCij; ani ccinds'au 
Intarind sentinţa acea~ Intâia dare pe fată a acestei mul cu iredentismul unguresc, a fel incadrati, delegatii parn.1 inceput tratativele. Fireştr:, guwmul 

in unna că.reia sinodul bî~ t· d' . d t 4 d , ra an a eaz" e vreo şase- trebuit să~şi ia catrafusele şi să delor socialiste din tările apu- unguresc lai vine c:.t pretentia ca să ' 
. protestante din Ungaria 

solidarizase oficial cu con~ şapte ani. când un deputat mituit . se 'ntoarcă la Budapesta, undet sene n'ar mai fi avut (sau n'ar \' se rezerve futuJa;ia pmti u culturali-
Curtea de apel din depe băncile socialiste a răspuns fireşte, i s'au uitat cu dragă mai avea) incotro, şi văzând că zarea româneasca a romanilor din 

a spus: ca aşa'zisa la o apostrofă a unui om al inimă foate blestemătille din tim- au de-a face cu o manifestare a ( Ungmia de azi, - ascm~'tlea lucru 
sfântă" nu e o relicvă regimului: "Nil vd declaraţi mat pul comunismului lui Bela Kun, tării intregi, in primul rând a \ nici pl'in gâlld t:u le tuce cefor dela 

'1lI:IIll!IUa~a (catolică) ci un sillu- Iredenttşti decât noi, pentruca u- căci tocmai se punea la cale muncitorimii, s'ar ii grăbit (sau! Budapesta. Guv~nl!lb lmguresc ii 
si;m~o6uÎ ~Jnga .. iei ~ • 

deci cată să i se neJtirea ce o putem noi Jace 'n iredentizarea particlului socialist s'ar grăbi) să se unească cu f trebue altceva: şi-ammu, con.:eslurJi 
şi protestanţii. contra statelor $UcctSoQrt', plin şi aveau nev('~E' ,~ ... , A~m('nea protestul ur.gul'ilor În contra !lomâll<'iti . (Ol1Ci:siuni materiale. p~ 

mai dăm un exenlplu, mltnCftor,1iZ .. a 11''tI!UUatcrJ. ş! Ujl- lăpădă!ură. Ll.::heaua aceasta a trafatu:ui ~.e pac~. urmâna apoi li seama l.>ilgHTilor din Ardeal. Intr'o 
JJt>""1II1i.A coroana" a Ungariei 2U1'lzatd de acolo, n'o puttll avut neruşinarea, fot atât de să actioneze şi-acasă aşa precum corespvndenţă orcidana apaTlltd 'n 

nici ea altceva decât orice face lIoir mare ca şi imprudenta ce-a co- s'au legatuit la Budapesta. .Brassoi Lapok" di.n 25 Martie. se' 
. şi totuşi Mica Inţe~ Pe urmă, acum anul, oficiosul mis-o destăinuind şi ce nu era Acesta. indrăznet ca fot ce arata ca noile pretenţii ale g2lver-' 
nu va şovăi să scoată L'" R " 't P . ~o. • f l b în ziua în care va fi Igl1 eVIZloms e .. esti ,J1rlap de destăînuit. să someze pri nbro- e turanic, usese planul. Că se Im ui m.lg iar sunt: 
In chip serios să fie pusă a adresat socialiştilor o somatie: şura sa partidul socia li3t din Un.. va incerca traducerea lui in fapt, 1, Sd se rctroced.eu ungurilor 

nou pe capul unui Habs- să se declare dacă·s revizionişti garia. ca sl conVO!lce la Buda- n'ar fj de mirare, ştiut fiind că l' spitaI./1 "Cmcii Roşii- dda Cluj, 
Pentrucă e şi ea n ochii sau ba! pesta, la Paştile anului de fa' la Budapesta nimic nu-J jmpo- trecut ca Imn al statului maghiar, 

un simbol, simbolul Partidul socia!-democrat din tă, un congres socialistinter- sibil. Poate insă că daravera din itI l'irtu!.:a tratatului de pace, în 
Mari. Ungaria n'a pregetat şi s'a de· national. care sl fie tran&- Germania - re'nfiintarea ser- mâni :'omâtleşti: 

bine I Tribunalul din Cluj clarat imediat. Oficiosul ~ săli .. 1· 'l't b)" t . ă 2. Sa li se retro:~edeze institutul 
Sâmbăta trecută. - '? format intr'o protesiare de VICIU UI mII ar o 19a orlU - o S Teresianum din Sibiu: 

... "" ..... "', juridică pe faimoasa .Nepszava-, a 'nceput să facă mare riisunet In contra ira. impună iredentei maghiare o J. sa $(? retrocede::e bunurile pri~ 
, pentrucă, draga Doam~ iredentism intocmai ca celelalte tatului de pace dela Trianon. amânare pe altă dată a trăznăii vate din Săcuime, 
modificat in aşa chip ziare dela Budapesta, încât a Congresul ar fi fost (sau ar fi) ce·a imaginată. Vom vedea. . Ne aflam, precum ve~ţi, in fata 

ca să poată fi admise trebuit să j se oprească intrarea să se tină pe terenul Vermezo Pdnd atanci sd-i semna- unui şantaj calificat, cerându·tti~se 
românească. în România. Iar peste câtăva III' Ifl e I penm~ un bun romanesc, lasat. prin 

ciudată de tot această re- dela Budapesta, unde acum 15 um une r~a c -Q pus-o a wtameTlt româ~.ilor, o contral'aloare 
vreme - la vreo lună dela so- .. d t t'" 'l! ca'e'a nOI poaiJtel~e 1 am şI-a a una oş mte am'ra u II '1' ! cel puţin inzccitd, a carei cedare ar 

la tine, tribunal, o mafia Ligii Revizioniste - par- i Ît:.smma totodată o revizuiTe din 
de crimin3.1i, cu o fir~ Udul soda)· democrat a trimis S ..- t - • - - • li. ! partea noastră a tratatului de pace' 

care a devenit in decurml reprezentanti oficiali _ pentru o':la., 1. ungura ~I ungurlza', i şi ° r,:clinoaştere a dreptului U1l~ 
simbol indemnător 'ntâia oară _ la o mascaradă dela Doi s'au dai ,i ei «:u i garic'i cU a se amesteca in chestiunile 

Şi fiindcă ît,i prezintă d Le i ilOastre interne. iri speta ill ch.:stiu-
revizlonistă ce se aranjase la ire enla .uag .ară I ' statute noi. ticluite în aşa H ~'h 1 nea agrara. . 

să nu le gâseşti CUSUlo, o odmezovasar ely. ! lata cllm ştie Ungaria sd itlroacc 
" deşi firma-simbol i-a E c,~noscut apoi atito- Se va fi ştimd (dfŞi ziarele • Elore- ( .. Inainte'" - înainte l ccind c itI fQ!OS14 I ci, 'rleiprocitatea. ' 

aceeaşi, deşi oamenii km ,ilO"" nsştri cum dup~ (1- noastre au trecut faptul sub incontro?, asupra cui?)1 oficiosul r de care nu voieşte. niciodata s.a ştie 
/bas cu vechea mentalitate, t:etsstii scandaloasă meta.. tăcere). că acum câfăva vreme fractiunii ungureşti a soc. demi- ; când e vorba sa to[os.:asca Tomâni
~ spiritus rector j·i acelaşi mo.,-jOlsit. partid,d social- partidul social· democrat sta rupt lor noştri. I lor de sub stâl1dnirra ei. In asemenea 
~ de b~ndă d~pe vremu~i, democrat tiil, Unga.ria s~ ti in două. făcându-şl ungurii ~i latll - fdrd eomlnlarll şlfi1ră I ri.Yiprocitate UlIgariel e mcşterâ. Ni~a 
e nu şI.a schImbat decat I • • ".' doveJit·o cu prisosinţa in atdtca 
tica. Asta s'a 'ntâmplat in I apuca.t să $tlp,.a/tc,feae pe ungurlzatn un parhd separat. explicaţII, /lindcd ceea te vom '1' randztTi, mergând buncwar.i pând. 
111 faimoasei "EMKE" , Sta- iredentişlii oficiali, imogi- Gestul acesta al socialiştilor replOduce vOlbtşte sineura - , acolo, ca şi-a arestat iara vina sol· 
~e .p.ot sa i fie,oric.um tidu' "tind o atragere în t:urstJ unguri nu s'a putut intâmpla despre ce este florba: ! da(ii de leR': româneasca şi i-a 

caC! d bl Z' 1 1· c:'ll 'k- 'declarat d~(irwti politici, pmtruca 
anul Să~d~r nI~z::f ~: ei: tJ socialiştilor ~ ~in ţ~ril~ I făr~ .şt!rea şi fără îndemnUl laru c uJean "Lj, enze , cu· sa-i dea R'H)l'âJliei in schimbul 
~t ceea t"' f apusene. ca S(J-' puna f' SOCialIştilor dela Budapesta. 00- nascut ca unul dintre propagan- spioni lor sau atmtatarilor sai ca~ 

, ce con eaza In aţa . , 1 01. '.J • d' t" . .• f·' i 
Urilor şi trebuia deci sa con~ pe.aceta n s .. uJua ,reuente, vada ni'o face mai presus d>! IŞ II cel mal mverşuna J al D- ,zuţi pe manile aworitciţrlor lIoa-
!,şi p~ntru justiţia du;eanâ tlfng!tiare, in slujba ,e";"1 îndoială citatul ce-l vom repro~ chegării tufuror minorităli1or din ! slre. 
ane fIrma, sim.bolul, acele siontsmului, în slujba UlIU; duce mai la vale din ziarul România într'un bloc antiromâ.; Şantajul amla tmguresc a prÎlIs 
I~ase patru litere: "EMKE". nesc, a pubiicat la 24 Martie 1 pân'acu!!:, de data, aceasta imei nu 
.lnSea~lna exterminarea. ro, _ $ Au'- , d.. alt sAlII' ...... n. n, .... crt., în loc de editorial, urmă- ! merge., ~,hest!a C?~13u e ,prea ma~e 
~or din Ardeal şi magl'lia· .... o • •• • ".. f ca opm:a p!,bl1~a romat:e,!sc~ s o· 
ea Ardealului, acele fai pusta Unganei prm colonIzan 1 aceas!a ortacle botezata "cuI foarele. 1 lase obIect de targ, - ş~ Inca de 
le patru litere' EMKE" maghiare de~alungul căilor de 1 turala". . La, ultima şedinţă a organi- t..:Îrg precum zl vrea Ungaria - iar 
inseamnă: maghiarizare~ comunicaţie, maghiarizarea 0- Il Asta este şi" rămân.e sode, zatiei din Târgu Murăş a partI. ! tratativele s'au prea intins ca sa mai 
lor de români prin gră~ I bligatorie. a n':lmelor la. căile t~tea au.toriz.ata de trtb~nalul dului maghiar d. G. BemadY! poa,ra ~i amanate. şi ,reluate c~ 
de copii şi azile scoli se~ ferate, episcopie ortodoxa ma- I dm CIUI, atata vreme cat nu .. f ntT un JOC de copu. Alta cale 7lu·t 
are un t' 1 'B~l' B' I h' . . .~ d 1 .. It I şi-a schimbat odată cu statu" (acela despre care ZIarul .Um- - daca nici de data asta °lm;mul , . gureş 1 a a" ala g Iara In ar ea, ŞI cate aeI . '1' " . ., 1- "t - • . ,,'>. 

1IŞ, Brad, Câmpeni, şcoli I şi alte crime duse la capăt sau I tele fIrma sImo?hca ş.l.oamenll versu a ara .at 10 I.~r~a acea: maghwr tlU se '''~l c:w;lnP - d.:cat 
are. ,?laghiare infiinţate de începute, recunoscute ,cu neru- I ce o compun. ŞI o ~lrl~~sc, sta că ia mstrucju lfedenfeJ aceea a? pltm Ul i~,Qm "c(1res;::Q~~ 
(E In sate româneşti unde I şinare, in almanahurile jubila re I Ni'i 'ngădult noua .sa !ud~- dela Budapesta) a propus ca denţa lUt .. n!3rassol . Lapok; seslza
~·a putut. ~n~inta . st~tu! I ale l~i :,E~lKE" sub semnătura 1 cârn simboll!riI~ ca htera de partidul maghiar să profite de rea CurţII mt.~laţlOiI~l .. ~~Ia Ha~Q, 
~ar, coloruzan de saCUl ŞI t aceluIaşl Sandor Iozsef, -care va I statut, atunct cand Curtea de I f t 1 ă r d IiI d _ Cel putin opmza pub~lca mUmaţJo· 
nguri din pustă in Ţara dirigui şi de aci 'nainte, fără apel din Dobriţin. le judecă ap u c par 1 u soc a - emoc n.ala va, mai .~wa un prilej sa '°<1da . 
or, legarea Sâcuimii cu' să-şi fi schimbat decât parul, 1 numai ca simbo!urI? (Con,inuare în paf' 4-a) (!TIe's mlcluşeu dda Budapesta. 
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DumlnprA 31 Martie 193J 2 Gazeta AntfrevlzfonfstA 
T 

Din ... Iul hortist. Cu numerus hunicus· In contrJ" 

I-au prostit că se fac colonizări lui numerus ualachicus I 

la conferinţele sale, dupăcum ntatra d~ finante pe vremei 
Sab titlul acesta am reprodus pe lllcăjitU păcăllţl să-I trimiti când va intra în capul tu- le ,tIe, d. dr. AI. Valda-Volvod BetblcD), Mus .. hall Ferencz( 

laol trecuti o ,tire badapestană 'oapol. turor celor trei milioane şi a arătat Intre altele cA fosta Un- de vreme ce-I subsecretar 
caracteristică: Despre DI~te blrtl * jumătate de inşi fărd un pe- garle, a cirel populatie DU era stat, le 'ntelege cAt e de II 
proletart .grlcoll din părţ,Ie gra- Asta e Ungaria lui Gom- tee de pdmdnt, cd nu mai nici pe jumătate ungureascA şi ritar), Angyaa Bela (tdem, 
nitel sătmlrene, căroTa II ,'a apa. bos, merge şi trebue sd li se facd care avu dela ]868 o lflle a e- şef al presei pe vremei lui 8

1 I ? a galei Îndreptit rl a tuturor natlo- ten), RublDek 16tvăo, LtDg. ci generalul OOmbOs a 'ocepat Cdnd ln dricu iernii, la dreptate Generalul ombos 
cotonir.Arl io coltul panonlc dintre I simpla vorbd a popii că a li poartă de-ocamdatd eu oa i itătllor, Ş a avut şi ea un nu- Albin, etc., etc., toti ta af~l l 

, merui al el. TJumerus hunicus sau mare mlluri minoritari, I .l Orava " DanAre, fi că are ne- auzit cd se fac la celalalt vorba, pdnd va reuşi sd in-
hllnoaricus cOIIslând in faptul ci te~ar puoe pe foc dacl U voie (parci ar trebal sA·I prindă capilt de ţard colonizări, se sti/ue dictatura. Dar care Iă • 

DU fie ad'Tl:t"'i\U In slujbe decât ipune ci nu-s get· beget UD t cu arcaual, cInd in Ungaria lIunt rtdict1 sate intregi iar din- dictaturd de pe lume poate 1 
prin eXfPtle Cttaţem de limbă Idlotenla aceasta n'are d 2 peste trei mUioane de luUde (A- Ir'o singurd stradd J 3 fa- face fald când unei jamă· 

') ne-maghIară, UD sIngur casor, ca si fi -1 rineştl fări un petec d~ pământ. mi/il, şi pleacă dupd un pe- tăţi din populatia lc1rit, şi- . 
O f tlll~'ă deJI ClUJ' ce-iti zice fi perfectă: .ArdealaJ NOI Jll de .ameat pe Clrt &A~I colonl- tec de pdmânt ce ar urma I anume aproape 'ntregii po- " 

II' â 50 .. VI Erdel),/I ("Ardeal a! Noa"), mal fi trebuit s'adaage ci /Jj zeze, deci ,I-aa luat bo.cartele n sd·l stdp neascd după pu/aţil ţărăneşti, ti va fi a. J 
a lUI Oyorl Ule. Istvao, se leagă namal in parlament l-a,a la .' J .,ate ,1 aa plecat ia plmântul de ani de muncd, ce va 'i juns cuţitul la os? . I 

l' io n-rul ,au uit m (al 5.lea) de garla, el numerosal aceata ce I făcldalotll, ca ajunşI acolo să II 5 
observati a acuita a dIa! dr. garlcas e respectat din capu: se IpuDl ci o icI ",orbA DU e de 1 · .- · ..,.. I '" · · cele !Ii,' ,In «:opl ••• n aZI cu paie Alex. Va da .. Voivod. şI combate ramldel pinlla poale. Ar colonlzlrl. ci-s p1lne ,I-acolo saM 

, I_ • oau 
tele de flAmiazl, şi că dacă nu c:a să nu nguefe numerasul valacb cus cu numerus putut spune că d. Horthy e ell 

pleacA ca treabă bani, vor fi trl- hangarlcus, spllniJnd ,'aşa de vac fi s'a chemat ·oalnte "ugr 
1 . "Magyarsaga

, zarul jat fundl-=-l I un sfert din populati" ora- mult existd in Ungaria un ase- clek, ci O<Jmbli3, la 'ora mi,. la urm ca Jandarmtl. U I 
Revenim azi ca privire la a- rllor legltlmlştl (habsbarglştl). a şului). ftceştla n'au aIră man- menea numerus, In'tU în aleee- Ko:.opfler. dupA strAmoşll D 

pabllcat tn pagini economică a • rUe de-acum cel pllltn 40 la sutd din Germanfa acum 200 de °aP1 
ceastA jalnică pAtanle ca armă- care decat cartofi bostam şI 
toanle amănunte: D' rnlul Iia din 23 Martie o co- , dintre candIdaţii de d~putalt al e ,1 el reprezentant al mluo' e f 

respondenţA dela Dobrttfn, tn napl, şi din pricina aceasta listei guvernamentale şi tot at"fia gefmane, ,. a. m. d. eall 
.Maeard,· din 16 II. arati care se arati că ,'. tinut la Do- s'a lul1 in oraş o boală nouă: dintre cel depe altt liste "au nume Revista care reprezln Itle • 

cA ajunşi la Pec., blt:tll oamer:f d II i b I d ii D 1 I . IIIli brlţ'n o a unare a ,omer or 0- oa a e ap. intre cel a ti de familie nemţeşti, suadeşti slo chipul acesta ,.Ardealul ~ la fost trlml,1 pell politllle 10- tit II I l' 1 x (..~ 1 opa 
e ec aa , manal • , Ca pre- locuitori, cari găsesc cate vace, româneşti, poloneu. sârbeştl. "reşie, pe CE anual lom calitAtilor Inveclnate, ca sAle dea I h Jl L d 1 P 6' 

f"'l de drum pentru intoarcere, ota evatlg e cII, aa as. ceua de lucru mare parte italiene, jidoveşti.- .Aşa se vede pretinde cd face apro I dE 
'" a arătat la aceastA adunare ml-' A lai r/'mâ ah··AI i 1 f deoarece poliţia din Peel D"are trăiesc dIntr'un uenft de 6 - .puoe "",rdea 01 nou a ooa- II no~m 'g Iar", Ş v z 

zerll din Ungaria, apunind ci fiI. 1 (d o!i I 1 I hll Oyl)rl llh~i IshaJl (cel care se pare e'o lace foarte I arte 
bUete dec./lt pentru o mică parte mal ca seamA e groaznică d- eri pe z a eco un eu Ş erlj .se la sfâr,ltol aoulul trecut IISI. lai 
dintre ei. UDul dintre oăcăjtU • i 1 dl T 85 d b i) A ""t e I pa relcla a ţlnuta ntre in ,1 e an .um goSI cas ,SPU- fa făurltor al apropierII rom!no- Deci pdzea I ntol aceştia. de fel dlo Mateszalka, a d A 

tntre graniţa romaneascA, ande-s nea preotul, unde copIII sunt maghiare ci fnctpule aceastA a-r, c Iritat corclipoadentulal zluulul Y 

cele mal malte datorII, cea mal t.fnuti in lăzi căptulOite cu paie, proplere ca comercializarea u· a tl 
el aa plecat c1teva sule de 10,1 ..J. 't 111'1 t dl H , f ~I 
dil tloatul Invecinat cu granit. mare foamete ,1 cele lUai multe ca să nu inghete. Del traduceri lnfe.'te a poellllor a a I a ea . D ogar a. ,1 ~ţ:: 

eXt'!cnţll_ lui EmiDesca de care am vorbit II MI • III I IlttDlrealll fi blhoreuă, şi că 1. D brl11 ărf Adtlllarea,lpune "Magyardg lr
, r e PI'I R n IlTel ql 

II-a .pUI-O preotul protutant ci u8 O n -(1 SpUS P n- a trimis o de:egatle la prefe{:t in il-rai nostra de" CrAclao) - ., li ~ a1Dr 
in jadetal BaraDya se fac colo- tele I?ass, - sunt 1200 de şo- ca si curA să se numească un aşa se vede ca In Ungaria nu.. In zilele dlruAj ale cam IOtA 
nldn ,1 .e poate cApltllogăral merl Intelectuali şi, 20 de comisar mlnlt:'~d~ al şomajului. merasul aeda hungaricus nu-i electorale din Uogarla ( alot 
de pAmint cu pretal unul chln- mii de şomeri manuaJi (adecii pentra părtlle Dobrlţlnalul. totuŞI socotit aşa de sever, dacd inalote de 8 Martie, dlll ~n~~~ 
lai de grla •• Magyarsag- incbela ., $ _ • atunm c4Jtd proporţta mt- ordonat ca af/şele electoralĂ H I 
spania" ca aceasta. chestie tre- $ , ...... u .n v a A • ee,., $ .. ",. noritd,"lor etnice din Unga. vor patea aVea alt text de In l 

_Ite .1 le fie an averttsmeatce- Oell::llo lul •. u GO"_IO"'r;;: l1ell.~~e "ta abia se Ioate exprima. ceata: "Votatl cu partldulftlUatf 
lor cari mal Igltă chestia agrara.... • •• 0 -,j' '""' .r. In procente, se candideazd incd re sau clltare" .. iall: "cludf,oi in 

şi pt lista euvernammtald niştt partldulal catare sunt cat~~Tll 
A patra zi dupA lovit ara ce a spnl aceltel, fiindcă tOl in acea oameni cu nume aşa de sdlbattc catare"), sOa afişat la Bad te,~ Din aemioficiosul guver· 

nuilli citire .•• dat-o dlzolvind parl.mentol şi cavântare a mal SpUI armătol- străine." an manifest opoz1tlonist, ro r, II 
Semtoflclosul guvernulal, "Bu- tn!ătorâad dlll partldal guverna.. rele: Precum ati putat-o intelege din dapăcum arltA "Budapelll lit in 

dape.tl Hlttap-, adaugA la cele meotal pe Bethlen şi pe credln- "Revolutltle, precum ne 'nvottI prima parte a acestui citat, cel lap· din 9 Martie, se 
de mat sus, ia n-ral din 15 c!oşll acestllia, prim-mInistrul Istoria, nu le-au pricinuit nicio- 40 la satA de candidat' ca ntlme mltoarele ; 
II .. următoarele: G6mbOs a tlnat la radIO UD dis- datil re/ormelt in/aptulte, ci re- neangareştl IU-' tocmai unguri. ,,10 Cehollavacla pro .1 

UnU dintre "ac4jipl actştla au cars care voia Il fIe UD program /ormtle a cdror ln/aptllire a fost fllnddl. altfel, ce nllba ar ciuta na,terllor e de 9.0 JI au De c 
/(Jm jamtltate. drumul pe jos, de guveroAmânt, şi prla care fă- neeUjataa (dtAm d:n lemloflclo- acest contraargumeot fll dis cu- România de 14 .. la IUti, Iral, 1 
s4ptdmlinlltrlregl,pe cel mai mare gădala ca de late de ori pAnA lui .,Budlpestl Hlrlap·, din no, ţla Dumerasaiui valachlcul! Dia gOllavta de 12.2 la sutA, II rlll, I 

eu al iernii acesteia. Dot dintre atanel: o reformA a latifandillor dela 9 Martie) ultima frad aţi tnttlelii ,i mal garla de 5.9 la sută-. ere, a 
et aII dispdrul, probabil au In- Inalienabile (ia senlul cA Iatl- Ca a]te covinte: GOllbOi io- mult: ca deşi in UneaJia pro- Badapestl Hlrlap. core I Ilo 
~hetat. CelltJlfi au sosit ,,112 pa- fandlarll cart s'au inglodat in Iaşi o spune, aşI precnm 6'a portia minoritaţilor obia poate fi aritând el proporţia Dai ::: 
m8.nto1 JdgtJdllinţU" fldmfinzl şi I datorII pot să vlndl o parte a SpUI de~atâtea ori in coloanele exprimaM In procentt, totu~i toate nu se arată in procente, das 
CII zd,eft/e~ ClUeând depe el. ,latlfaOdIUIUI). o reformă electo- noastre, el dacă vor mal zlbovl I partidele - inclusiv al gUllernu- leamnA că la o mIe de I ucUor 
!tlUtumi1 da Cdpatat poruncd s4 raII (pe care o va face in senl '0 Ungaria reformele soclalt", vi- lat - şiwQU ales candidaţii dintre revin atitea fi aUUea oa~t uţ1a it 
atld calea celor ce ar mai melze I falclllt, dictatorial), o lege a co- ne .,peste r~lnl hortlst revolutia. minoritari in mdsura de 40 şi ratA apoi el c!frele de ma Au., d 
spre jttdeţ., Buanya. t 10nizArllor (ceea ce nu inseamnă In fata Istoriei. deci, generalul '!Zai bine la suta. n'ar ft adevărate şi ci al' II. 

L. Nvlrbator - adaugi seml- J că Imediat se vor face ,1 colo- QOIJb6i va rArnânea un vinovat _ De algur cA oa poate fila mlj- fi adevAratele cifre sunt 
ofidosul - popa reformat li-a 01 zări), o lege pentru apArarea ca baDi ştllntă de prăbuşirea io loc decât saa o Idlotenle .au o toarele: Jugosllvla (J931) 
cittt la ,caall ci in jadetul Ba- : famllfel şi. pentru sporirea popa· care va fi 'nplus UDgarla dacă falsificare scandaloall. Vom a- Ungaria (1933) 22.0, R~ 
rlUfa It fac colonizArl, dâoda·.c J latlel (ca ŞI cum populaţia prole~ nu va face rdormele fagâdulte. dăuga că mal este ceva! o im- 32.0, Cehoslovacia 19.2. Ice d 
pim&at ill parte Iau • treia pe tară a anei fărl latlfuDdlare.e Se va ttnea de cavânt? impertineDtă fără marglnt. Pen- din manifestul opozltloo tura ,1 I 
timp de 50 de lot, Iar dapă 50 poate spori prin lege), apoi o Vom vedea. trucă aşa-zisul .Ardeal Non. are Ipune 'a Incbelere semlo li tate 
de aui plmAntal trece 'a ItăpA- lege prin care se sporesc pute- Uo cuvânt pe care şi l-a dat cutezanta ,A dea şi mostre, ca gavernulul, par sA tDu ::c:;a 
oIrea cdlgof,tllor. Au plecat deci rIIe regeotulal Horthy, o altA Jtge fa chip solemn: el Da se vor Il-fi suaţInă mistificarea. ŞI a· proporţii ,porulal oatun~ ,.zarll 
-auti pe vorba popII Din Nyit- prin care .e lotroduc in camera I f U name, cite IZA 53 de name, dintre dapă datele anulot 1931' a apAI 

" . . magnatilor oanenl numiţi de re~ ma ace tn ogarla alegeri ca It 
lHrtM' au plecat dmtr'o singaul v t p f tă ' I t t cart e de Ij LlOI sA retinem pe-al ia J jlgo&lavla 13.8, Iar da II ar ŞI 
str.di 13jamIJIl. Unii şi-au v4n. gent la propunerea gavern~lal, I_~ ţi e t~ di It A vd za ~cnm t ş. următorilor ttprezentanţi ai ml- tele aDulal 1933 IU f08t il floale . 
dut şt hainele de pat ca să aibd ,1 in aUr,lt o reformă a legII I t ~u • â zd

o 
v n PIăr ~men Ux norltdltlor tlnice: Eckhardt Tibor hOlilovacia 5.5, la U[)g.nl 01 fe,lrnISt, 

presei, eate va Insemna o ioăs- • ocma c n avea I oceapa R 
tie drum. Autorltăllle, CI să-I dlscnţla reformei electorale, şi . (de priSOS sl-I mai recomandăm), Iar la amAnla 13.3 ItrtottB~ 
impfedece, au. refuzat si le dea prlre io pIUI a aspra lui regim alegândll.şl UD nou parlament cu Heckenberger Kourad (cel care Precum se pede, şi l Ddel:an 
certificate. ş. au plecat ca do- de astbl. vot pe faţi. a condui ofe!lslva tn contra Iup- nifestal opoziţionisl aDtle p 
vadi deJa popi că-& calvlal cum La promralunl1e ace.tea ultra- AşI ca. oe cam patern iDChl~ tel dusA de martlral Bleyer pen- I corectdrile ce t le JaCi atte Idei 
se cade cunoscute, Gomb8s a mal adaos trn drepturile minfmale ale ml- I dapestl Hirlap· Ro rtt ',.Ic ~ • pul cum îşi va 110eaşl promIsi- -'= ~ 

.Badapeltl Hlrlap· adaagă fa tref: a &pas că va face o con- unile electorale. Mal ca seamă norlUţll germane). Bud Jăaos I are o situaţie foarte ,"tDtrodal 
cele de mal IUS că "colonlştll" versIune,' el va aranja preturile dupăce cu mal pulln de trei (r~rr:Anal reneg_at clre a fost ml- I coasd. .J redu 
1·.0 declarat ci au găsit in ja- Industriale ia raport cu cele a.. Iăptămânl inainte de aceea,...... .... $ am, a_van' ...,. .. a trgla de 
de(al .lraD,a aceeaşI mizerie grlcole, şi ci va repartiza mal II 14 Febrllrle, tot el, ci tot la TOT ROMANUL DE BINE CITEŞTE ZIARULClre III " 

cumpHtl ca ti la el, şi mal apu- drept ca până acuma Impozitele. radio, a declarat cA nu ~a face ~...' ·UlIVER.SU. .. L __ ~_Ţ '. p:\teIDOIJ~ 
:ne el iandarmU ambIi prin sa- Ar tosemlla ci Oombol a fost nlcl.1l fel de reformA agrară, j ~("-"-lMofo\l,~""",-""", , 

tele dia Oaraorl ca .ă~f adane foarte de bUDA credinţA, ellacl a nicio expropriere. ,.~__ "":"-â_~-.-.!:..-=--. _ d ;;:;:::: CI 
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• ZIare, revisteIS~ 
retar ' Ce departe sunt toate acute col terminA cerlndu-ne sl acum vreo câteva Sfltc, diotre 
e II G uve r n aţi-o n a I mantfestărI de solidaritate naţIa- tratAm pe unguri numai aşa cari aneJe (bătandu-Ie cap in tap. 
lem, n uală, faţa de trlstal spectacol pe cum au tratat ei pe romAni. dupA imprejur!rl) fabricate de 

care-I oferim not ia ceasal de •• 
lui R~ fată I Ar vrea s ajungi vremea ucll şI aceiaşi .. !Itorlc!". A d-Ial 
~I:!. D. STEL1AN POPESCU, arbItrariuluI. ci comanda cuge- La nof, desbInărI, flrămlflrl I când şi românii. vor spune t Ne~eth nu Vii fj de.slgar ultima. 
f l~lrectO'UI celui mat mare tată, patrlotlci, clnlltltă a UDul de partIde, cutarl meschIne, de· 11a adresa ungurIlor: .ungu· I Dac or mal trăi ungurii o mte 

C~ll iar român.esc "Universul" om hotlrit să ,1 .. crlfice odihna: nuntarl " acuzări reciproce; a-: ril noştri". : de anI, e rost să. maS au~irn vr~an 
il ia slujba anei Idei mari, pentru narhie sufletroasci, anarhie admi- Indrc:Jzneala şi fa/şi/tcarea a- milion de aSemeDf!a părH' ma. 

t U1I j preşedmtele Ligii Antire- salvarea tărli şi a neamalal lui. nlstratlvi, aoarhle pollttci. ceas ta a prim-redaclorului al ghIare despre origioea dculasc4. 
re d Izioniste, a publicat la Acest om DU ,'a arătat. Trist Să ne trezim la ,ealltate. E .Keleti U;sue" este de-adrepllli 
fi -rul din 25 Martie al .U- pentru o tari In Iltorl. căreia rrea serios ceasul actsta, ca sa . 

Noa . ersului- urmdtorul articol- ItriJucesc, in Jumlna faptelor lor, contmuăm des/rabd/area de pâna uiMitoare. Unde-a trait d. Szasz "Pericohd maghiar" 
atitia ,oameni marI t acum. Endre, de nu ştie nimic despre 

cA pel: a/lie1e dt!a Universitatea din 

~~ :~~~~:.I;\;:.~~:I~;~~;I~;~::;~~ ~rc;,;;cZ~:;ţ ):'?~ ,. >-:-. ~ '~'" ,] :;;:f:~;;:,;:;~e;:;:n;~~ 
oamenii incercaţl, conducAtori al 1',;;", '#'~"';1 ,t-a altor românt ce vOlblau ro-I,. e e.tlnelor ţărilor respective, lunt t:' l .;J mâneşte, despre afşele ce erall. 

grljtml
' 

,1 nu-şI ucand ingrt- f:;." te :, " <1 inca şi 'n era româneascd la In-

;I~. '~~~~;f.~}}1·X;J.!~f~~3~!;;~ t'1[:~1',~~f j ~!~:~~n~tf;~:':;·I~~i 
DO' e flt' ,1 ca ind

f
r4ztlealA de L;'~1~,;,:,:,~.',_,;t~,,~:~.:.',._'". <%:",.,.,:,>'.;'<i ceput .KeJtti Ujsag«): .oldhok-

ealalti p01ltlcă, a ortel, de po· t~·,· .. ~'.- . >'~;(tl nok e$ kwyaknak Illos", - vala-

~:~~~~ai:~~:j:~:t.1 C:I
:: J~~~I~,rE:~ ["" ··'~:~ii:~s~tz~:1t;~~L·,.'ţ;;/>:' ' ... ,_~;.~ hllaO~ 'u,inCdâlmloar ldi-ISOzP~iztdElntdrae-

, pa, după 20 de ani de sba- k<, ~'·il Te. e fii • as Il r , 
'!lIn lom, de ideall.m, de necuarJ k::"~:. ',' "::'1 de nu·şi mai aduce aminte de 
ro de crIze de tot fdal. aplre .... :. '.1 aceste şi de mltltt asemenea lu-
i 'vizati in doai tabere: de o ", ,;",:,~ eruri, rămase pentru posteritatt 

/ arte, aceiaşi apAratori al dr~p· " în amtntutle publicate pTin ga-
al şi al justitiei intre oameni 
popoare. - de cealaltă .. u- zdele dujenede con/ratde. COI-

ntorll, revoltaţi de infrâllgerea neltu Codarua? Sau ande era 
, CII ll1fJetul rdAcut, cu mln· de nu şi aduce aminte de ceea 

tot at~t de prinsă 10 logiCI ee ardta plin .Rampa" un mem-
ill rţel bratale, dar mal aJea cu b 1 ' 'Iii '« ~ li tIc 
I nuri ,1 aViaţIe militari, cu ga. fU a "glUJ!lIi el Jum, l sa, l ,i CQ explozibfle Ucigătoare. d: Emtl [sac: tum azvârleau 

,Iarile anei mări lnfuriate ame- con/Il şi cellalţt imbUlbaJl al ClM-
111 .lotl Iii Inunde câmpia păcII, jli/lil cu stiClele de şampanie in 
( linte ca iosembtările, făcate capul l1alahtlor depe stradd, prin 

, CI trodă ,1 din generol tatea D.I Sielhul Pupc~cu" ferestrele colenelt; Btasim? Na, 
,OI omptiel atitor o.meDI de bine, Dar~ d~LA a~eastl loluţiune Dacă mai sunt oamttti cu con- d. &O$Z Endre nu poate fi scurt 
~111I fi dat roadele a,teptate. nu pare posibilă, inse.moi oare ştitnţă în aceasta 'ard -"'i de-
Ie 1 ~ Iti .. ,,,, I f' v de memorIe, pentrucd nu mai 

111 ,a a acts or vremur. Ini"- ca na mal e nimic de ficat şi sigur mai sunt - sa se unt'osea. 
II te, cum stdm noi, ce facem că ttfbue să stăm CIl braţele in- să facă sd tacă in sufletele 10' departe decât in ajunal Intrării 
Dd i in interiorul Idrii noastre? crucfşate ia făta spectacolului patimile ş; ambii/untle şt sc'l dea a/ma/ei româneşti in Clllj era 
tl!niructt. nu e de ajuns sa ştim demorlllizant p~ care 01-1 dă IZI ţării acel Illlllun de umune na- redactor impottant ro dlspdruta 
~' la comanda politicii noastre vJaţa noastri politicA? (iona/a, în jurul carula sc'l se .Ubue-, in coloanele căreia se 
r ernt se gGseşte un om supe- Ar fi o crimA. stI â I1gt1, pentrll a-l spr'jml toată SCTlQU aldfllrl de indemnuri ca 
d " In care avem de Sigur cu Ia Senatul francez. d. Flandlo sa/iarta româneaSCd. Va veni 

~I fit incredere. Vremurile grele a ficat DO călduros apel la DO!- mal târzlI şi vremea disc_ţionl sa se ,teared Romdnia deJ1tJaţa 
o situaţie. Interna solidd. o rt'a tataror cODştllnţelor ... fn cea· lor de doctrine ŞI de plol!rame pamântllllli şi sa se 'ntlndd std
dulală soclald, economlcc'l.!.- sol de f .. tl, na mat pot fi logi- dt/IT/te. Acum e ceaslll unltdlU pântrta ungu;tasca pâna la 
nclară şi nationala ferita de 1 dulte nel teleger. Intre frlocezl", nationale, t Clasul suJletuhll,o-- Marea Neagrd, Indemnuri ca sd 

lbacJumQrt. a 'PUI primul mlnlatru al Fr2n~ mânesc care trebue sa fie treaz 
De ce ai DO mArturIsim ade- ,el republicane şi democratice. lufd de furtuna ce ne amentnţa se dlscrpltmze valah/mea clujeanc'l, 

Secretarul dela Paris al LigiI 
revlzloalste Illagh are, F(. HQotl. 
semnalează prin .Pl'itl HlrJ.p" 
dIn 15 III el a apărut 10 fcaa
tOleşte o nouă carte despre prc· 
vocărlle magh'are'n contra piCI!: 
.Pericoiui mal1hiar", a publlclll
tulai Raou! Cbelard. 

Mai frunce decAt 

bănătenii 

"Badapestl Hirlap" din 15 III 
r..-censeazi O dare de seamă a 
lai Iosif Berky, pUbJlcatl cu prf .. 
vire Ja primejdia depopulărU 

Panoilfel (a Ungariei dlctre Du
nlre şi dintre At:lstria ,1 Iugo
slavIa) în aumlrul thim (depe 
Martie?) al revistei "Egr:szeg
pol!tlkal Szemk". E vorba deci 
de Sistemul de tin sIngur ~opll 
sau de niciun copiI, care f4ice 
in namlta parte • Uogarft'i ra
vilg;1 alarmate. Berk! arltă cA 
într'D~ sat dia Panonlll .'au Di. 
scut 10 anul 1933 numal4 copU. 
.1 că EloklodereluJ fi KeiDkJa
dcrc:laJ a devenit ia lJnel~ ,lrţl 

o mentalitate aia de suitI, IR
cat iotr'oQ sat, la 'ntoarcer. 
dela b!serIcă~ o femeie a folt 
scaipată de conşăteoe pentrucA 
a făcut .prostia« &ă Ilasd. 

Goana ungurească 
dupa glorii străine 

iral, tristul adevAr? SItuatia tn- la Camera Comunelor, şefii dm a/ard. şi aprobdri /rentlice la adresQ 
II ruJ. dia toate punctele de ve- diferitelor grnparl polItice au sa Idsc'llTl, In momentul de/ala. Cllor cari snopeau şi maltrataa Ziarele maghiare au des-

ere, DU ute de natară il ne fAcat declaratlanl menite al dea deosebirile dintre noi: sa fim To- pe stl'Qda pe studenlll şt pe ctl- coperlt sdptdmtJna frecutd O 
ea lIolştea lufleteuă pe care o gllveroului intreaga autoritate a mânl Dacd vrem sa apdrc'lm ca la/Ii români carI cutezau $4 1101'· noud somItate mondiala lIn-

anal popor namat conştlinta Dnlttţtt Datlonale, Iar ,eful gra- toala lorta pacea la elan/lele beascd In Cluj 10mâneşte J gureascd: pe profesorul 11-
e.te condus cu pricepere şi paiul IIberaJ sir Herbert Samuii noastre, sa Incepem prin a ItS i M h 1 Pa 

: claste şi cA Intr'adevăr, COD- a precizat ~i Iir Itha Simon labili pa~ea Jaterna şi a da duş. n ver!ilar ic ae pin 
ucAtorli lui sant insufletiti, cel merge la Berlin .avlnel sprljlnal manUor cari ne ptlndesc averlis- Origine. SAcuilop dela New- York, încetat din 

~U~1l io clipele de grea cum- drpllD al naţiunII britanice, spre I mmtul unirII noastre. Precum arati .M.gyanăgIII ~I vieajd dapd O cariere) strd-
,~DA' de cel mal curat pltrlo- I • face cunoscat Relcbalul păre- U. g"~" d~ •• ;.,,~, ". .Bad,pestl Hlrlap" din 22 II' lUCiUl care l-a situat printre 
. II. , rea Marei BrltaoU· 1io-.altJ .,. II /lrl",,11 PM Ilo- inventatori l.ndalA dup4 ma 

1 • d .~ 6 crt., un profesor Dolvenltar dela ,,-. Pirerea DOlstrA lo Icea.tl, In Italfa, tot poporul rntr'un I.r'hw,e~"! '!,. G 14".... re 'e E..Ilson 
vlnţA elte cunoscatl Fiţi de " Cf'eder~ şi I.".şle, ;.,. .1,.6,,,tJ. Budaputa, IuHu Nemeth, a COD- '1 LI', • 

'~DlorIJlzarea ,1 Inarhia .ane- gind ,1 !JJtr Da suflet Inţelege II 16';; dotJ~ tJihlUM"i fHa.~,.. ferentlat la Alociatla Istorici A douazi dupa ,Quasld 
!leucA prodase dela râzbola fa. dea sprijinul dlsclplfnel lui, o .. a eo""".,ei IIOOS". lUJfJo- Maghiară despre orIginea ricul.. lmpdunare ungureascdJ ZIQ-
!toace de o democraţ!e prema- malul providenţIal care-) cODdact· "./.. lor. şi a ,jaDs Ja canc1azll ci' tul ,. Universur a publ!cat 
tara ,1 tpocritA; flt4 de o men- dcall luat scoboritorl dintr'un adevdrata biograjie a dece· 
.Utate de parvealtllm, pentru "Roma"" n·1 1· noştri t• - "Ungurii no~tri'" A t l i dlâ d d' d e.tre D'a exlatat nimic .fânt, care .". trib de orIgIne turci laa cbA- ua u u ,ar n c sa n 9· 
I flcut t(,t pOllbUal să distrugă reascl ce s'a alipit Dngarilor cat In fosta Ungarie, tntru" 
IAgizurlJe atât de necellre pen- Sub Inltlall sz (a prlm-redac- " mat ca plantele de sera-. Do- inel pe vremea când ungarll na sat dintre jimbo/ia II Be-
lu apArarea structurii .tatalul C c/cherec revenit la 1918 'u torulal Szasz Eodre), ,., publl- vadi vreaa 61 fie: famlll. Ilae, trecuserA IDCi la creştinism. A. JI -
IlIltar ,1 national, " care, cu a:oSlaVlel c'" a #'osl cop'lul 
~male Imetttoare, a 114blt forţa cat la 25 III sub titlul de mii famlH. dr. Porde., ,. a., cari au trllt fmprel101 Cu ungurII inci b' f" ,. , 
le rezistenţi a aceatal Deam, _ las un articol ta oficiosul parti- erau foarte biDe vAzute de locle- dia vremea aceea o dovedeşte unu; cioban stirb, cd a fost 
101 am socotit, ca tot cUlajal dalul mlghlar .Keletl Uj i,ag-, ia talea maghlul. Autorul merge ci aa comuni ca' uagarlt acrie-, şi el in tinereţe ciobânaş şi 
IltrtotlliIDalul DOltra. cA slngara legAtari cu actiunea ce s'a por- şf mAI departe, ,1 su'tlne cA an- rea ca rlva,e; Iar cI-. de orl- ctl la vdrsta de 14 ani, dtn 
IlIlhcare pOlibll1 ar fi fOlt ca' cauza unor con llicle naţia 
:inele politicii Interne li fie nit pentru Inltltalrea propor1lo- garII ae portau Cll tot relpecful glne turcomaDA. o dovede,te 1 ' -
Iite de aD ,Iuuar om, prlce DaJel etnice. plaA ,1 fată de-ua tredeatlll ca f plai ci eraa folosiţi de unguri J nale . ce le- a avut cu QuIO-

a a a rd x ritdţlle maghiare, a plecat 
It ,1 c:llJltlt, dar mit alea ho- AtI t. + 'o • Di regretatal Amol Frlnca, ba '1 ca avan._ 4. .. Alt. A d 
Irit Il pue ordine lu toate ti a ora are cu ez n,a. pa tratla ca miouşl şi pe românii Ne h b· In mer ca, rec"n spre 
~tDtrodaci dl.cfpllnl " cln~tea, (şi ,'adacl chezA,la sa de cla- dia laburbla M4nhturuhd (de- Conferinta lui met e a- Hamburg prin Budapeuo şt 
• reGe, aeamalal romanele e- JUD nilcnt) ci pe vremea un- zatA pe premlae atAt de şubrede, Praga. 
'raI d f l CI· aceea vor fi ataşat·o la Cluj, IncAt DD le poate .corda con-''" a e manci ,1 forţa morali gareascA na le Acea a DJ el 

Irt III format fatrecat virtuţile Dlclo deoleblre tatre romAol fi Julada-I Indepefndentl ?), ciror._ clazUlor lale nicio atentie. S'o '" C 'fl;' • , ... I $ lWf.-
I etle lUai de SAI mi. le admlteaa ,4 recventt'~e 'COl • II Iti 
Pe Doi cuvtntal'" .dlctator. DO DDgarl, ba romlntl dia clpltala roma: ,eliel. farl al le anallzu.e ,emaa '!' Duma peo ruca. se 

!<oI iOIPlfmlatat. Ia intelesul Ardulalal (.romaDII noştri- - numele, precum se 'otampli DO. ,tie cA .a ,mal fabricat la Buda
:tltul CUVint, nol o'am caprlas cam ar fi fOllt numIti de uDgdrl) gurUor astAzi. I p~.tl IncA o pietre dupre ori
o!Putuolcla caprlclalal ,1 a' .efau Incalziţl. .'ugtuhtt, lntoe- Auturul Indrlznefulul ariI- glnea sAcaUor. ~I erau plai 

Cetitl şi rAspindlţl: 

"Gal". Aatlrtfi%lolllsll'· 
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Trădarea socialistă 
(Continuarea diN pa~ t .. ) I de vedere socialist n'a aju- vedem la Cluj o adunare a tune-

_-:..~--_----:;.....;;;.-...;...- 1, tat ill Chip corăspunzător ţ;onariior parti-:ulari (fireşte, so-
rat dela noi s'a rupt În .dou~! I această lupttf, dar aceasta-i ciaiişti şî·aceşlia) în CQ'1Îra lu
şi să se apropie de socIaliştII, iTldrferent. Azi, in aceste >1umerus va~3chiclJs, peniru::a a· 
ung'Jri. 

Propunerii acesteia -. arată 
mai depnte "ElieltZek" - i s'a 
răspuns prIn oficiosul fractiunii 
socialiste maghiare. prin "R .• ,e-, 
din care .. Ellenzeklol citează după 
cum urmează: 

clipe Rrele, singurul lucru pai onoratul oficios .E\5re" sa 
imaortant este sd se atrogtf 'Jir.a cu cărţile pe f:,ţâ, date aşa 
atJnlia conducerii oficiale a precum s'Jrata mai sus. 
par/Jdului maghiar asupra Cum să n:jmim această evo-

• Partidul socialist din 
Romdnla nu s' a rapt in 
doud el numai s'a separat 
in doud limbi, 1" spiclal 
pentru uşurlnţe teh.nke. Rec
tt{lcarea aceasta nu e insd 
o piedecd ca pariidul so
eiar democrat sd prlveascd 
It! Izolatd nelacrare carn 
se zbuciumd pe V/fald şi pe 
moarte minori/il/tie, cam (şi 
face de cap fageismal, elc. 
Partidul socia/sdemocrat are 
'ndatoriri bazate pe con
vingere şi pe programul stia 
de activitate fald de mino
rităţi, şi astfel luptd merea 
in aeeastd situaţie. I-Q
devdrat ed atacd partidul 
maghiar pentrucd din puncl 

maselor maghiare ee-s in I urie? I 
afard de partid, pe cari Şi cum să n'o pui în legatură I 
trebue stJ le descopere, de I î.U iredentizJrea p3rtidului so
cari trebue sd se apropie, : dalist d:n Ungari(l, a cărui vorba 
(t! aceasfd lup/il care ln- I le acum 6-7 nni, rost:fă 'n 
seamnd tot ce e al nostru". JarJamentul ungure,:, trebue s'o 

It! continuare i se spune ţ,nem bine minte: "Nu vii dec
lai Bemddy cd faptul cd iarati mai ired~ntj5ti decât noi, 
partidul socialist magh,ar .Jentru.:ă uneltirea ce o put~m 
are (azi) o compoziţie "in- noi face 'n contra statelor suc
d/solubil naţionald- (elsza- '.:esoare, prin linmcitorimea un
klthatatlan nemzetlsegi"), gurească şi ungurizată de acolo, 
.. este cel mai potrivit factor, n'o puteti face VOI" - voi lati
in lupta pentru drepturile iundiarii. voi subjugătolii pro!e· 
minoritare". Aldturi de a- tariatului. 
ceasta, partidul socialist ... , ... ,' .. , ........ .,-.L1Js ... q_ .. , .. , .... _ ... , ...... _ 
(Illaghiar) are dela 1930 un 
statut care e "tntr'adevăr 
potrivit pentru infăptutrea 
unei asocleri cu partidele ce 
stau pe bază natlonală, in 
lupta pentru drepturile ml
neuitare" • 

o trădare Infa ... ă 
Citiţi şi re citiţi .u:este rân- numtnlr lIalachicus. Adecd un 

duri, la cari "EUenzek" adauga program CQre, oricât ar fi de 
un apel pentro.l înfăptuirea nationalist, n'ar trebui sd-l su
unui bloc interminoritar dela pere pe domnii soţ-dtmt ungu
olaltă cu socialiştii unguri, şi reştl, pentructl Jldmânzii valahi 
întrebaţi,va: daci partidul al C4rora lIameras l1alahicus voif~te 
că.rul oficios a pu~t să ~blice 1 rd It dea 1) bucatd de pâine, sunt 
ase.~enea. lucrun, mat este doar şi ei tot nişte bleţiproldarl, 
~t:::~ ~~ded::tap:~~ ~i- IlIt "Jet/me ale capilalisrnului hrd-
democrat, chiar maghiar nu- pareI, Ji pentrued şi programul 
mească-se, vede că la ,noi işi socltJlist şi prol!lamele diverselor 
face de . ':,ap fascis~ul ~ şi I?u organizaţii polilice minoritare nu 
vede ce~l. 1U ţ":ra lUl Go~bos, certau doar altuva decât pro
unde reVIn aZI. unu~. dupa al- II ld'~' ca 1 art la cât tuI la suprafaţa erou ma8aeee- por ona . J,e ru a a 
lor săvârşite printre socialişti are dreptul. 
In deceniul trecut; când un Aaa I 
partid social-democrat nu vede 
câte piei beleşte depe ILicăjiţii 
de sacui federala băncilor lui 
Gyârfas, care e p1"ecum se ştie 
capul partidului m.aghiar, şi da 
mâna cu partidul grofilor şi-a! 
cămătarilor ca sa infiinţeze o 
federală a partidelor minori
tare. - ce cuvânt se mai poate 
spune despre un asemenea par~ 

Era sa uitdm I 
Partidul acesta care tlddeazd 

internaţlonalismlll, nu ne poate 
ierta cd vlem sd disc!plindm un 

aU Internaţionalism, al marei 

ftnanţe, al marei Industrii, În 
contra cdruia soţ.·demil luptali 

tid, deC::lt că trădeaza in chipul alUl daM cu mijloace ceva mal
cel mai infam.,? 

mai deco.t ah numerusului va· 
Siracul nume-
rus valachicu.,~. lachlcas: cu greve de lucru şi 

S'a Inteles. fireşte, cii punctul de foame, cu Încăierdri de stradă, 
de plecare al actStel aneitirl e ca w1rSifri de sângt. 

Rugăm pe onoraţii res
tanţiert Să inţeleagă că un 
ziar se scoate CJ. parale 
grele şi cu trudă, deci 
să binevoiască să-şi 
facă datoria, achitându
şi abonamentul. Vom f~ 
altfel siliţi să-I facem să 
fie arataţl cu degetul. 

fiindcă unU dintre a- I 
bonaţU cari prirwesc ga
zeta de astă toamnă gre
şesc şi trimit numai a
bonamentul dela I Ia
nuarie inainte, il rugăm 
să-~i tntreg~ască abona
mentul, iar pe tei ce işi 
plătesc a,b:.mamentul de 
aci 'nainte, să achite odată 
cu abonamentul pe anul 
1935 (pe·un an sau pe-o 
jumătate de an) şi dato
ria depe lunUe din anul 
trecut, socotită la 15 lei 
pe lună. 

• 
Camera drpotaţlIor a voht 

săptămâna IceaiUa trlmterea ta 
judecată. peCltra che~tla SkoCÎ<l, 
a d-IJi general C1ho~ky. fostul 
mlnisru al .păi ariI fl<ltionak, 
şi a d-lllt M. Popovic!, fost ml
Illiltru de jllBtiţe, deasemenea 
jlldecarea d-Ior Romol Bollă şi 

colonel Geoig:.!6':U, 

In atenţ~unea Cond. 

P. S. Sa Episcopul .Policarp 

Silptdmâna aceasta a aval loc la Patriarhie 
ţi!ea întâia/ui Eoiscop a! romd'ltlor ortodocşi din 
rica, P. S Sa Policarp Moruşca, staretal de până 
al mdndstirii Bodrogalui. 

Românii dirz America vor avea in pdstorul 
s'a 'ncred/nfa! un lrzdramdtor strdlllcit, un cdrturar 
seamă, un predicator de rară patere de 
un vibrant suflet de frate. 

Pe cât de mare le va fi românilor a 
bucuria cc'l ii s'a dat un afât de distins conducător, 
tât de mare e la despărţire regretul romdrzUor din 
nutal Bodrogului. cd se despart de un pc'lrinte 
care li- a fost indrumator de fiecare zi, şi de- al 
nume se leagd o serie întreagj de infdpluiri cre$ 
culturale, făcute de P. S. Sa pentru aceşti români 
graniţă. 

CIT 1 T I! 

8i~liotecH H~rico 
a 

Ziarului ,,,UNIVER 

OfăciHol' Paroh[aJe şi Epitr. Paro 

la Lraf «::u orl«11oe in ~onlra 
rODIânilor Librăria Diecezană din 

Autodemascarea acestor min
cinoşi e perfectă. 

La brat cu şovil1ismu1 natio
nalist al Bud3.pe5tei latifilndiare, 
la brat cu jăcmăniforii din par
tidul grofesc ai biefiior proletari 
săcui, la brat CIl internationala 
marei finante şi marei industrIi. 
- şi numai pentrucă proletari a
tuI intelectual şi manual româ
nesc î~i cere şi el bucata de 
pâine la care are dreptul Îa 
fara sa! 

Pe urmă veni România Mare, 
cu reforma agrară, cu "otUf 
obstes~ prietenii noştri şOf.-demi 
s'au făcut deodată. bolşevici şi 
au pornit in contra noastră sub 
comanda lui Bela Kohn şi-a lui 
Samueli.. 

Mare magazin de recv~zlte bisericeşti, 
cărţi literare, predici, J .. und\nări, Tă
mâie, SmfrmA, uleia pt. candele s. a. 

Iată o evolutie cu adevărati 

drăcească. 

In anii uttimi ai Ungariei Mari 
sof,-demii unguresti erau alături 
cu românii. pentrucă (s'o creadă 
astăzi cine mai poate) ungurII 
erau cu tirania, cu latifundWe şi 
cu celelalte, iar noi cu drepfa-
rfte şi cu sărăcia. 

Apoi - dupăce s'au refugiat Ia 
noi dinaintea hortismului care
;ugănea sau ii arunca maltratat i 

În fundul Dunării, - i-am văzut 
redeveniti comuni~ti şi înhăitatj 
cu partidul maghiar al grofilor 
intr'un complot urzit În Sâcuime 
'n corura statului-

Acum câteva luni i-am văzut 

apoi rupâ"du-se de socialiştii 
români, fiindcă aceia continuă sa 
fie proşti şi să facă internatio
naUslll. Pe urmă - acum două 
sapfămâni - ni·a fost dat să I 

Lumânări cari ard fără să picure, dIferite caHfăfi şi 
Smirnă kgr. Lei 200-500.--': 
'l'ămâie" " 100-150-200,-
Uleiu pt. candele kgr, Lei 60-55,-
Fitile" " cutia Lei 10-8-,-6 
LUDlânări din comp:=> de cearâ miner 

albe cu 5 0 °/0 paraf. r. ă. Lei cal. 1. 65'- cal. 
55-60 Lei. 

Precum şi la comandă executăm lumini din ceară garantată, 
naturală, ceară minerală, albite şi nealbite. 

La cerere trlmIte- mi catalogul detailat. 
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~ca n portret al lui tekhardt Trecutul "unguresc" 
al Clujului 

~ 
'II ~~ 

.. "2 bort stă Tiberiu Eckhat.dt, mânea nimeni îa tabăra ta!" 
y'J.. latre alte neniJmărate organi .. 
re care Be1hlen a ,ptlS Ia .Popularltat~a ta - sptln~ 'o z'fii ce le aU la Budapesta re. 
kanizsa că o să-1 mânânce Înl:h elcre 15(·r!so .. rea deschisă Il patria tii din Arde<i!, există u~a 
Pe GomMs aşa cum l-a fostulu' dtpntat agrarian BIJdc:- A care se ehL;mă .. so:;;aţla b~r-

"at Gl>mbâs pe Bethien, ffa va y - e o popularItate forţată. bafi10r ardelem- şi se pare că 
idat ia două circamscrlpţll Fară trml~f, Nil eşti decât e cea mai activă dlp.tre ele. 
eoeşU opde 6(" votează cu lln norocos şi un Isteţ tră- Asociol:a aceasta are un local 
'feret: la Dobrlţln, pe lista gător d::; sfori de după cu- de întruniri şi conf~rhle, unde 
'du/ul săIl (~ş., zIs ţăr~ !lese), I llse. ŢI-o prorocl'SC că DU peste de toamna până primăvara se 
Mişcol!, pe lista lui Gom· I mult o să se termine cu olmbul tin aproape 'o fiecare s.'i.ptămână 

I tău, din care şi aşa Du~tl tm- conferinle privitoare la Ard2al: 
Hudei însă io amândouă 10- pnjmuie persoana decât rest:Jrlle anul trecut, b1lnao::tra. de5p:-e 
e are toate sperantele să lut." laturile juridice ale rev,zuirii. iar 
, s'a 'nvirtit in ultimul mo~ acum despre oraşele ardelene, 

III şl_. mal pus ::aodidatu" ... _ ........... IiIIIIIII ... " ... ...atI'IfII' .. rs ....... UIfll .... -..... ince;:A ld cu Braşovul, cu Dejul 
T şi cu Ciujui. 

I 'ntr'o cIrcumscripţie rurală, Un ziar privilegiat-. Acum tocmai e la ordinea zilei 
vot pe fată, unde s'a 'nvârtlt un ciclu de conferbte despre 
'a'bi contracandidat. "Brassoi Lapok" Cluj. 
J. pricina aceasta un fost Ciclul s'a 'nceput la 7 Martie 

10 D-rul din 25 Mutfe al lui cu o conferinţa despre trecutul 
« al său de partid, fostul "Brasso Lapok" s'a pa bllcat în Clujuiui, a lUi dr. N. Asztal05, 
Dlat Ladlslau Budava'y, care rubrica fnşflloţărllor redact'oaille care a arătat (cităm din n-rul 
şlt d!n partidul aşa-zis ţără- o l.amurire unuia care a 'ntrebat dela 9 III. al semiofidosului gu

al fui Eckhardt din priei- Iredentista gazetă dela B,aşo'l vernului ~Budapesti Jiirlapc) "în 
lcordulul prin care G6mb5s de ce ia ti mp Ce' alte zfare ma- Ct chip a dtven/t oraşul Cluj, 
;k.bardt aa zădărnicit prin ghiare scriu numele de localităţi odinioară săsesc, un oraş cu

românf'şte, ea le scrie Dllgarr şte. rat ungll"sc·. 
IVltea parlamentului adace~ "Bra~€6i Lapek" lămureşte că Ar fI fost foarte interesant să 

, rtformel electorale, a publl- 1. Br5şov na e cenzură, deci ne spună semioficiosuJ în chip 
1,.. to zIarele bttdapestane din serle cam li pla::e. amănunţit cum s'a 'ntâmplat a· I III (îa .,Mt>gyarsag" ş. a.) o Se vede că nu numai cenzară ceasta schimbare a ClujUlui din 
~( . oare deschisă adresată lui Du-i, ci nlcl r~actlane româneas- oraş săsesc în oraş unguresc. 
~ că. Altfel "Bross6t Lapok", "cea Adevărat că noi o ştim şi fără 

hard!, prin care il somează, ma' Icârboasă dIntre gazetde lămuririle lui, dar ar fi fost 
vrea să fie socotit om po- evreo-mlghlare dela nOI", cam fOilrte binel1enite. In orice caz 

clostlt, să-şi retragă Cladi- a Dumlt-o d. dr. AI. Vatda- Vot- să ne insemnăm această recu
ra acrasta, sau să Intervlnl vad, nu s'ar dtda de-atata Vre- I noaştere maghiară. că ungurii 

rd se primească peste termen şi me la provocă, Ile la cari se deda. I n'au asupra Clujului tocmai drep
O să ie găsească vreodată ac turile "istorice" pe cari pretind 

c:iudldaturl, pentruca să şi de cojocul j \1pânllor el? I ca le au. 
I Il spune cA n'a căpătat man-
'ar I ca pret al t,ădllrii. Buda- ............ _ .............. ' ............... , ...... , ........ , ............... IItt .......... , ... .-' ........... t_IIIII' .. tillll'n_. 
ele il spune intre altele lui 

, . bardt următoarele: Intr'un sat care a fost 
fl ţi urmaresc de multi ani cII I A ă 1 H A-r it actv/tatea socla/d şi po· pau a orea rOlDanesc 
~m ... o ştiu de mult, 'Il tn 0-

le tdt şi Jn mâna ta Dric/nI şi 
irU e decât un mijloc prin 

?şl e ,ă-ţi aiungi scopurile tale 
d ste şt să-ţi sat/staei stfea de 

m. Pe vremuri fdcuseş; sti 
,preamdleascd şi sd le inalte 
dra puternică a asocia/tel 
ed;~tilor, ca apOi, când nu 

I 
a'ea~ nevoie de ea, sd-l dai 

'piciorul fdrd o clipire din o~ 
Atunci se ivise acţiunea lul 

themere. lnsujleţi,ea eenetală 

dovedit o trambulmd minuna
Ca un salt isteţ executat te-al 
at pe pOrilul Ligii Reviz!o-

,e, ca sti-ţt mărtştl laima şi 

l ularitatea ca IUlltafor al ide
ilor nallonale. Eu incd atunci 

mpdtimtam pe ceict mai cre
. în desinteresarea ta şi În 
trn(zrea ta.· 
A murit iotre timp G~cton 
al, ş~ful partiduluI iigrarla:1, 
Eekhudt s'a invârt!t de a a
s şef al al;f:sta! partid din 
e n~ făcuse parte. 8Cldtava r y 
spune cum li s'a salt ia cap, 

r ilO! o ştim: cooptarea lui 
;.ckhardt la preşe:1 l uţia pl,·tldu· 
II aş~·z's Llgrar!an s'a făcnt la 
4orlllţa" lui Horthy, rada lui 
:ckhardt. Eckhardt s'. vazat 
~cl ceea ce se vIsul!': şef de 
IIUd) cu care şeful g::vCT!lolui 
1 trateze d~li egal la fgal. Au 
I tratat, şt şi a vândut partidlll 
~Ţl.al vândut partIdul J il strIgA 

Ildavay. Nu-1 Interesează pe 
Itneoi când şi în ce partid ta
I, da,. fă-o pe faţă şI Damll pe 
lcoleala persoanei tale. N'aveai 
reptrd sA puf partidul· micilor 
trar!enl Independenti (asta e 
ana partldalul, - Q. tr.) tn fa
. faptelor impllntte J Dacă dapi 
ldarea ta loexpIlcabllă DU ve
~all imediat ah'gerlle, afari de 
!rell tia cel mat IntIm na ri-

In n-ruI nostru de 16 pagllll 
- al 8·lea din anul trecut -
închinat t r e cut u lui ,A r a
du) u i şi al judetului Arad, am 
arătat după documente ungureşti: 
de când şi de unde sunt ungurii 
ce-i azem În unele sate arădane, 
şi am spus despre satul Adea 
următoarele: 

"Adea e ve =he aşezare fomâ· 
neascd. pe vremea ndvălirli !dta
rilor cu vOIvod (ef. Marki, Arad 
tort. 1, 222). In vremta revolpţtei 
lui Horea. prEotul ortodox de 
aici era cu răsculalii (ef. ibid. II, 
743). La 1835 (ef. fab!an, Arad 
vm. leirasa, II, 138, ms la Pala~ 
tul CUltural din Arad). era dEja 
«locâlilate ungul'ească». U"gurÎi 
de· aici sunt aduşi din jud. Salaj, 
B,Ilor, dintre Dunăre şi Tisa, din 
j~;d. Bich;ş, Ciongrad şi Heves 
(d. Svmogyi, Arad megye Ma
gyar lH~i:W, în voI. I!J, P. 1, 1912, 
al MonograIiei judetului Arad, 
pag. 260, după Pes.ti frigy:s). 
La 1900 (f. RU5u-Şirianu, Româ· 
nii din Statul ung ~r, 190'i, p. 80) 
mai erau in sat 38 de români. 
De notat: hotarul satului are 
nume românt'şti" ~ 

In satul acesta unde trebue 
s'avem o politică bine ch'bzuită, 
a fost azi sapfâmâna un mare 
chef prostesc. Cineva care şi-a 

pus în gând să compromită au
toritatea românească (mişună. şi 
p'acolo agentii partidului maghiar, 
ca prin fot jUdetul), a dat ide
ia să se 'mbrace instructorii tine
retului premilitar cu uniformă 

făcută din venitul unei petreceri. 
S'a_organizat deci sub conduce
rea primarului ungur o petrecere 
di granda (cu vin de 30 de lei 
kilogramuJ, când găseşti in jude
tul Aradului vin strălucit cu jumă
fate atâta), şi a băut lumea pe 

'ntrecute, până n'a mai ştiut· de 
sine. La chef au fost invitati şi 
reprezentantii autoritatii româ
neşti. cari, uitându-şi datoria ce 
o au într'un asemenea sat, au 
primit invitaţia şi s'au apucat de 
băut cu primarul şi cu alfii. Dela 
o vreme apoi atmosfera a 'nce
put să se 'ncarce. S'a· 'nceput 
Într'ul1 coif ciondăneală şi ghion
turi, şi un reprezentant ai auto
rităţii s'a dus să puna pace. Be· 
ligeranfii şi dimpreună cu ei toti 
c.hefliii din sală au sărit pe el 
şi-apoi pe şeful de post care·j 
venise 'ntrajutor. Autoritatea ro· 
mânească a SCăpc.-T cu viaţă nu
mai sărind qardurile şi trezin-
du-~;e tOCillc>.i la Chişh"ieu, de unde 
<l v0.nit apoi cu ajutoât-e. Dupa 
ea a mai dat fug3 la Chişioeu 

mica colonie românească a satu· 
lui, in~rozită că urmeazt prăpă
dul, 
Nouă irşi d!nlre bătăuşii dela 

petrecere se cumintesc astăzi la 
penitenciarul parchetului din A
rad. Va urma sanctiunea, dar 
atâta numai nu ne mulţumeşte. 
Aşteptăm să tragă 'r.v~12tură din 
C!ceâstă tristă îniâmplare toată 
lumea. Dac'a fost la mijloc o 
cursă, reprezenta.r>filor noştri nij , 
le era îngăduit să cadă in ea. 
Dac'a fost numai prostie belivă· 
nfască, reprezentanfller noştri 

nu le era îngăduit nici pe atât 
să se prÎndă cu proştii şi cu be· 
Jivii. Să finem seamă că avem 
de readus în Adea la matcă frali 
îr:străinati, şi ca o 'ntâmplare ca 
aceasta nH înstrăineaza şi mai 
mult. 
c-..V1 , .2'1l1'l'I 

Citiţi şi răspândItl 
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Iarăşi corectitudinea 
presei lDaghiare 

In ziarul "Atadi K5Z:ony· al 
jupânaşului Stauber s'au publicat 
la 24 Martie urm"ito:nele: 

"PROCESUL DE MITU· 
IRE AL UNOR MINIŞ
TRI IUGOSLAVI - Sta
tul Iugoslav cere o des
dllunare de o jumlitate 
de miliard de dinari. Un 
mare Industriaş aristo
crat pe banca acuzării.-

.ZiJeIe acestea se 'ncep in Iu
gOSlavia desbaterile unui proces 
senzational. Antecedentele au pre
ocupat multă vreme cercurile eco
nomice europene. Pe b!nca acu
zării stă directorul general de 
mare distinctie de până decurând 
al unei firme forestiere Atfred 
Czuczka, şi proprietarul ftrmei, 
un industriaş aristocrat binecu
noscut atât la Budapesta ca şi 

la Viena. Cu ei dimpreună sunt 
dati în judecată fostul ministru 
iugoslav al poştelor şi-al justitiei. 
şi mai multi inalti funcţionari 
publici.-

Se arată in continuare că pro
cesul cu pricina e urmarea unei 
anchete severe ce o ordona se 
la mai multe intreprinderi regele 
Alexandru. cCa urmare a acestei I 
anchete - continuă "Aradi Kăz- I 

JOny· - a fost arestat directo
rul general CZUl"zk~ precum şi 

directorul AMINTITEI (???) firme 
forestiere. Ambii sunt acuzati că au 
mituit În interesul unei comenzi 
dela stat pe unor mari functio
nari publici. Rechizitoriul e de 
600 de p'lgini, şi cere o dE!"idău
nare de o jumătate de miliard. 
Prin aceasta se explică că deşi 

proprietarul firmei a oferit 40 
de milioane de dinari, i s'a refu
zat punerea În libertate·. • 

Ştirea acea stea se referă la 
potlogăriile sucurs,dei din Jugo-

Ud' •• r. • '4' 

Ştiri 
La primăria din Budapesta 

s'au făcut zilele trecute patru 
numiri de slujbaşi prin vot al 
consiliului comuna1, şi a fost ales 
şef-arhivar ro mânuI renegat dr. 
lustin Budo, funcţionar mai vechi 
al primăriei budapesta ne. 

* 
La Clui. precum arătăm in ar .. 

ticoIul "Trădarea socialisfă·. a 
fost deun37.i o adunare d9 pro
testare • în contra. insligaţiei mi
noritare", adecă în contra nu
merusului v3.lachicus, a asocia
fiei functionarilor particulari şi 

comerciaii. 
Adunarea a fost prezldată de 

un anume Bojar Antal, - adecă, 
de nu cum\1a·i evreu. Arlton 
Boeriu, 

... 

In n-ruJ din 13 ' Martie 'al lui 
.Ellenzek· din Cluj s'a pubiicat 
un reportaj întitulat: .. Reinfjo
reşfe iarăşi În Ardeal cămătăria". 

Fireşte, nu e vorba de cele 
şapte piei ce le trag depe săcui 
băncile federalei lui Elemer 
Gyârfâs. Despre modul cum 
speculează !a sânge pe făranii 

maghiari partidul maghiar, nu·i 
de ce să se scrie într'o presă 

1 atât de cinstită ca presa ungu-
rească. ' 

slavia a firmei forestiere eneo· 
maghiare Naschifz dela Budape
sta, care-şi are de ochii lumii 
centraJa in Elveţia, iar În reali
tate e condusă din capitala ma
ghiară, de unde devastează prin 
sucursale ca cea de-Ia Zagreb 
sau ca "Lomaş· din România, 
pădurile statelor succesoare, 
adaugând la această ispravă şi 

alte furtişaguri, 

Intelegefi deci de ce .Aradi 
Kozlony· şi·a redactat ştirea aşa 
cum o reproducem mai sus, bă
gând Ia apă pe miniştri! iugos
la vi dar trecând sub tăcere şi 

firma mituitoare şi pe "aristo
cratul industriaş" mituitor. bine
cunoscut şi la Budapesta şi la 
Viena. 

Ziarul lui Stauber s'a dovedit 
încă odată foarte corect. dar pe 
deasupra şi foarte prost. 

Căci cine naiba a mai văzut 

să nu scrii numele cuiva, iar 
mai Ia vale să~i zici .. amlntl
tul ll? 

$ - -fi. e ... . .... 
Inşliin,are 

Cu 'ncepere de astdZl abona
mentul la .Gazeta Ardlrevizlo
nis/ă" e pentru toata lumea, afara 
de institulU, 130 de lei pe an sau 
70 pe jum(Uatea de an. 

'Toli aceia cari şl.au plătit a .. 
bonamentul pe baza reducerii de 
până acum, precum şi restantieru 
cafl ni-au cerut eazeta pe aceastd 
bazd sau cart s'au obligat pe 
baza aceasta fald de reprezen
tanţii noştri. beneficiaza de re
ducerea de până acuma şi pe 
mal departe. 

Celor cari se afJoneazd de aci 
"nainte le facem inlesnirea, dacă 
se 'ntovărdşesc câte cinci Inşi, sd 
ne trimita costul a patru abo
namente pentru cinci abonamente. 
De favorui acesta nu vor bene
ficia tnsll decdt cet cari se abo
neaza direct la administraţia zia
rului sau la tepreuntanlil noştri 
din Curtici şi AlfJa-lulia, cari ne 
stau tn ajutor fard plată, Achl
zitolli ceilalti nu sunt fmputer
niciţl să primeaSCă astfel de 
abonamente. 

Am luat aceste hold!i" din 
pricind. cel maita lume cale nu 
t.'ltrd 'n tagma ţă/anilor şi-a 

muncitorilor pentru cari făcustm 
cu marl jertfe ItducereaJ aşa 

Intre a/tii unii protopopi. unii 
funcţionari cu lefuri de 6-7-8 
mit de lei pe lună, ne asditeazd 
cu. cereri ca să-t socotim şi pe 
dânşii ţărani, acar!, portari, ser
Vitori, ba un protopop ni-a cerut 
sd-t ddm gazeta şi mat ieftin 
decât servitori/or. nevrând să 

ţină seama cd şi aşa, cu 130 
de lei cât era abonamentul dom
nilor din categoria sa, "Gazeta 
AntirevizionJstaa este cea mai 
leftind foaie sdpta.mânald dilf 

Iară. 

Ca sd le ddm şi acestor oaw 

mmi putinţa să beneftclezt de 
'nlesnirlle ce le facem cu mare 
sacriflc/u. am schimbat forma 
reducerii de pânll acum, dând 
posibilitate oricui sd beneficieze 
de ea dacd se 'ntovdrdştşte Cit 

inca patru şi ne trimite abona
mentul inainte. 

., 
i-,-
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Evreii lui Gămb6s, ai lui Eckhardt şi-ai 
lui Bethlen 

Alegerile de·aclJm dlo Uoga- taola" saa dIn pAdurea deJa Or
na ne-au 'ăcllt si vedem ceva govany, al căror erOu veatlt ia 
de Deerent: pe preşedlntll de- lurnea 'ntreagl, e astAzi clndl
acum catlva ani al e bredlsmulul dat pe-aceeaşi listA gomboşlstA 

aUsemit, pe GomM, ,1 E. k· ca reprezentantal de 70 de ani· 
bardt. pudnd pe lista de cln· şorl al "geoeratiei reforrnelor· 
dldaţl evrei ,1 prezidâtldu-I tărli Morlt Ledermalln,' cu preşe

ca .generatle a reformelor·, pe dintele comaoiU,tU evree,t1 din 
bAiatul lui ApDOOY clrtelindu-.'" Bada-Veche Ozora I 
ca evreII lui Vazsooyl, pe Bt"thfen Adeci ceva tot a mal rămas 
pabllclad io gazeta sa .8 oral dIn epoca joganlrUor antisemite. 
Ujsag ll incurajlrl la adresa opo- Un pic de pDdoare, la oamenII 
Jlfiel semitlzate, ,1 pe-această din redactia Inl Eckhardt.O<lzc
opozlUe fellcltâod pe BethleD ta acestuia, .Uj M,gyarsag", fa
prJn gazda lui. ce pe marea mlronostt! de par-
Parcă nici pomeneală n"ar fi că o'ar fi a unul parttd aliat cu 

in Uog.,ta de fxisteoţa UDcl le- Gombos. şi 'njurl pe bilatul lui 
11 a oomt'ltlsDlul clausa., ,1 par- Apponyl şi pe Betblen pentracă 
că altundeva .'ar fi jogănlt ev- .'aa dat ca evreii. Vorba ceea, 
reU ,1 I'ar fi carnii to cODtra cu uiturolal şi ca gura cafe na-i 
lor mllacrele deja botelal .Brl- J pute. 

. .., 
" nt' $ -u , ,,.. 

Oaz .. ta Antfrev'zfoafstl DUlII'necA 31 Martie 

Vrea "Aradi Koz)l>ny" să i se 
măsoare cu măsura ungurească 

la zIarul ,.Unlversul·, dupA 
cam Se şt'e. S'clU publicat câteva 
art'cole drastice relativ la noul 
cod penal trecut deunbl prin 
Seoat. şl-aDume peotrucă e o 
I.:ople de care nu avem nevoie a 
codului penal unguresc. 

.Aradl K6zIODY" se ocupă de 
ac' ste crltl,J in editorialul &au 
din 24 MartIe, şi spune: 

.Llberalismul legiferării ungu
reşU nu po.te fi decât de folos 
operei Jfg ultorllor români, dacă 
de fapt pro'ectul acesta malt a
tacat ar fI Inspirat din acut 
Iptrlt inalt şi absolut jtlit de 
considtlalJi nallonale-. 
Aşa Icrle .Aradl K6zooy·. 

prezlDtânda-ne Ifglle şovlnlate 

uaela dintre cele mai ID.tfgatoare 
gazete Iredentiste dela Doi. ŞI 'o 
Il hlmb câte zeci şi sate de ani 
de pu,clirle a numlrat fiecare 
redactie româoească pe vrernea 
stăplnlrll ungureşti! D. prof. 
Ioan Lupaş, pre,edllltele VglI 
Antlrevlzlonllte din Transilvania, 
a facut fotr'uo rAod calcalul tu
turor anilor de puşcărie dati de 
justitia maghiară Ziariştilor no
,trl. Vrea .Arad! KOtlo y. sol I 

le apUce presei maghllf/ 
noi aceat liberalliim? NI 
că daci toti ziariştii 

dela noi - şi-a multi 
mare - ar lotra mâine 'a 
cărie şi ar iti acolo tOltă 
ca toate cA-s cam 
anii for n'ar ajuoge ca 
leze aoll de condamllarl I 

ziariştilor noştri de j . ,1 J 
gurească, cea IIIferltă d~ 

dereote natiooale-. 

Din îndrăznelile 
"Brassoi Lapok 

O .. d Xt X tot deatunci avem şi ale Uogarlei drl'pt model de COPIID u-It, precum ara Clrn 
fn pagina totAla, de cbeltlall~1 cu cari ungurII le laud! 

S t 1- ••• t .lIheralllrn·, de ocsocotlre a datorim lollcltudfoU lor: 
OCO e 1 reVIZIOnlS e "CODllderatillor naţlonale-. Dar fuodatld Oojdu, faimoasa gize-

I I tA IredentistA .BraSiol Lapok- Asoclatiunel 
U- merge gazeta lui St~uber l' mad amlnte!lte cll. teltamentallul 001'- loelatlunea arAdană, etc, Ce desUUnuie printr'o coferin1ii un profesor 

niversHar dela Budapesta -
departe, ,1 spone (CI 1l0U CO T II 

du e contrasemnat de Ioan Paş· rll oi-a dat oamal legea· 
p'nll e aticat DU Dumal de ro- gală 'ndreptAtlre dela 
â' I I II I j carta. judecător la Calatle, Florl-La 23 Martie crt. - precum a- Ha, Austria şi Ungaria, _ n. te.), m n, car z c c.- ungurelc, c IndcA se obllgue 

ratA 'n norul drJa 24 Martie zi- au Iniţiat injgbebarea unltătUor şi de urgurl, şI-anume pentrucă an V.,gh., ootar public, Atana- 01.0 dă), Iar fn bua 
.rul .Migyarsăg· - l'a' DDt la balcanice ,1 europene mat mari. departe de-a-I vedea ungarelc, I sle Clmponerlu, secretar mlnls- gl ti 'nlăturat aproape 
Badapesta o conferinţă despre Trebue lli mergem mal departe ul'gurlf vid in el rigori ,ovlnl- terlal, Slmloo POP~ICI'I septe,m- functionarii ce-j aveam 
tev1zufre, a profesorului uolver-' pe această caJe, f' Itanci o li ste (rx. pedepiele pentru Inatl- vfr pensionat, Ion Idu uoa, JU- vremea austriecilor, a 
altar 1011f Balzl, fn cadrele con- vid şi vremea cbt'stionlf granl. gatll prin prul 'n contra Itatu· decAtor la CUltle, - ,1-0 a~ tribunalele româoe,tl şi 
ferin1elor ce le-a organizat re· felor. Ideea dllndreand va cbe- lUI) cari na lunt fn codal penal mlnte,te aceasta 'o legătură ca cari erau iotr'o oarecare 
vlsta "Katollkus Szemlell

• ma Ungaria la o nouă vleati ŞI unguresc. nurnerus vllachlcul, peotruca Iă româneşti .. şi a ordonat 
Confereoţiarul a aritat io io- va da o nouă strAlucire coroanei DC'Ja teorie ziarul iredeullst exclame: 16 ani, ca noi, ci Ja:5 ' 

troducere moUvele pentra cari Sfântului Ştefln. dela Arad trece deci la exem- "Aono 1870. Trei români ,,0· dualism) examene de IIm 
actiuDea revlzlonlltl m.ghlarl a'a Dupăce a dat pe fajA aceste pllflcăr!, şl-aoame ie atInge prlmat l - judecători la Casatie. gblarA, ca concedierl 
dUI ploi acum la rezllitat. Mo· g~odurl aSCODle ale Iredeotel tocmai de ce ave.u mal scan- un .oprlmat- secretar mlolsterl- nu ca la 001, iar mal pe 
tlvele acestea IDnt după dâosul: ungure,tt, conferentiarul a "nl he- dalol 1, glie maghIare. Apoi a- al. Ace,tla oamal aci, ca martori. a vea!t cu un ordin ca 

latAl, ci revlzloalştl unguri fie lat fellc1tâad studcDţlmea ma· ceastA indrAzneală nu I se poate Dupl acest testament, patem căUor ferate de .EMKE' 
mal malti vorbărie decât Ispravă; ghllrl pentrucl I'a apucat II '"gldol tocmai lui .Aradl K6z- el nl-I Inchipuim pe oprimaţi ,1 DU se admitA 'o Slujbe ~,_ .•. u __ 

Al doilea, că de dragul Ao- 'DVl'te UmblJe Itatclor vecine şi Jc')y., care a Insultat dinastia 'n celelalte cariere, in celelalte maghlarlzeazA Dumele. 
&chlululul Gerrnania fl·a trădat si cerceteze .tArlle dia aceste rumâni fi o'. fost pt>deps:t, ramuri de activitate". Lucrarile act stea le 
prietenII, pe italieni, ,1 cochete.- sta le. Conferentlaral a n~rnlt a- care I scris la altlmul CriduD .8rll&61 Lapok- a rămas şi •• Bras.6J Lapok· şi 
zi cu Mica Intelegere; ceuta •• proplerc-; precam se ci patrii sa e şl-utăzI Uogaria 'o comentar aşa cam l-a oam!t I cntează aă faci \,;UiWUill 

Al treilea, cA U8garla. ca toa- ,Uc din ceea ee arn arătat In Mare şi aici pentru asta o'a d. dr. AI. Valda: cel mal scAr- stApinIrea romAnească şi 
te acutea, face politicA ger ma- o-rul 11 dlo aDul acesta al ga· fost pedepsit, ,1 care io 16 ani bOI dlotre ziarele evreo-maghla- olr~a magbiari. Le alti 
Doflll, ridIcind In contra sa pe zeCel noutre. e vorba de ca.ta- de stlpiolre romAneascl, drşi re. Cind tnluşl pune "o Cipul peotrucă aşa-I la Dof: 
ltaUeal ,1 pe fraocul. tul altceva: de foflJotarea uDor l·ost1gă mereu-mereu. D'a fost comentarulal! .Anuo 1870", cum orice. 

A ,pus apoi cd-I o iluzie a noi oflcloc de proplglndl Ire- dup'a ooutrl conoştilDfă con- iadruneşte ,1 facA comparatII? _ ........ _ ......... _ .......... 
t:ndt ca se l1a face curand re- dentiltl, ŞI aname a unei sectII dlmoat decAt O slngară dată, La 1870 erau doar abia trei aol 
,tzuuea tt,Uo"allJ. Socolie insi ap.zfle minoritare la Aloclatla I zilele trecute. când l-a dat ta dela duaUlm ,1 doi dela lertfe
pOlibllă revizuirea claaulor De- studenteucăt şi a unul Institut jndecati, pentra calomnie. nu rarea egalel tndreptAtlrl a ultl
tlrltorlale ale tratatalul, ,1 aou- de cucefArl referitoare la mina- cloeva diotre romani. DU mlol· oaalltittlor. De ce nu citeazA 
me crede cl-I pOllbilA prin tra- rltitl (fireşte ci au la cele dia literal pubJlc romlaesc, el aII .Bra1561 upok· .tatJstlcl de mai 
IItive cumpAtate InfAptuirea ega- Ungaria), ce urmează li se fo- magblar, d. Nelselrode dela apoi, fIIndcA ace,tl. cltatlt au 1-

IItAfll de Inarmare. Cand Unea- fllnteze Ja Uolversltatea din Bu- Orade. Juns unde·aa ajunl lub era ah
rla WI al1tQ Se/vicia militar ob- dap~stl. Acelta-I bUantul judiciar al 10lutiltă a aUltriecllor, precum 

Uneltirea i red ....... t , •• ,,. •• 

dela Beclean 

liRatorill, St l1a 110lbi ta ta alt-
ItI, pentruca altJel l1orbt,tl cu o 
Iara aue poaJl trtCl la fapta 
(Ikclokepu). 

A IPUI pe armA ci mal iO

coate posibilă şi-o altă revizuire: 
printr'o rearaojare a chestiunII 
daoireae. Italleoil ,1 fraDcezU vor 
IpAra eu orice pret iodependentl 
aastrlacl, pentraca IA n'ajungl 
Germania, prla aDexarea AUltrlei, 
stipAol pelte Europa ceotrall şi 
pelte Balcaal.. Ungaria deci tre· 
bae li le incadrne la cheatlu .. 
JIei aastrlaci; aceastd tncad
rarl l'a It mceputul revlzull/i. Se 
poate face reataarlrea Hlsbar
JlJor, deolrfce Mica 'ntell'gere 
le va mărgini la amenlntlrl. Nl
meal nu le gandefte - a SpUI 
conferea II arai - la restaararea 
fOlte' moaarhll aaltro-angare, ci 
e vorba de-o uolre austrO*DD
gari. ,1 daci fa Doua fmpArâ11e 
daalreaal volue 8ă le fDcldre
le ca drept erai II alte D.tlani 
.. "Uea, acealta va fi cea mal 
baol aarantle a echllibralui ea
ropean. Deoparte fofUatarea blo
caJul baleanlc. Iir de aUa p.c
taJ tn trei dela Roma (latre Ita-

la 2 " 00. $ 'a"Z ,ne u .n ""a u - $ a tn etn .,,,' 
Mai laaoc c:a Hor"Valh MiLaly 

la lana trecută generalul Oom- I garllort Inci depe vremurile lui J la natia maghiarA moraJltate eu
bOI a rOltlt o cuvAotare la 110- 1 Aoonlmal, când tlnutal Donulal şi I ropeană ,1 ,le,1 con,tlentl ae
claţll BarOII, ,1 a IPUI 'n legA- VoJgei era locotlt la AIia. Ştfin- lipldare de slne-. 
tarA ca faimoasele lale promllt- ti Istorică a clarificat foarte de- SI trecem peste COafllZ!1l din 
aol reformllte (pa,te margule!) malt şi foarte hotărit (armeazi ultima frad, pelte .mofalltatt'a 
că cere tjrlf o lupaaere necoD lubJlnlerea lutoralal, _ n. tr.) europelnl-, prin armare Dnga
dlţlooati, o Jipldare de sine o ca etntcul un2uresc ,'a formal in reascl (1) cerutA de sr. Ştefan 
ItArulnt! ,1 o moralitate CUlete- linutun turopene, II cc'l uneun- ungarilor cAad I·a abltut ca bl
rlltlce raselor asIatice. mea nici n'a umblat lUt/odaia clul deja pAgAolsrnul uDguresc, 

Vorba alta l-a tare scandaU- prin Asia. AdevArul este ci dla- ,i.A ne oprim la chestii Ilalltă, 
zat pe unul care le Isclle,te sub tre popoarele europene (armeazA CII leagAoal Indic al lodogerma
an articol dlD D;ul dIa 12. II:J acum lubllnlerea oOlstră. n. tr.) nUor. "htorleal-tal.M?gyardg· 
Jul .Magyarllg .an Istoric. tocmaI. unglw'" 8Unl de ori- grlle,te de .Igur IdevAral. Da-

.Istorlcal- acclta (păcat c'a gine ezwopean4, In vreme ce cl·1 adevAr ci Intan oameni au 
fOlt aşa de modest ,1 na ,I-a IndogermanU BaU al"'U acU- fOlt a,ezatl de Damoezeu In A
spulnamele. ci avea prilej ,1 cII germanj" lai/nU" ;lavU 1'1, e de line intelea el de-aco
i-I trecem la nemarlre), e revo1- MInt cu ro,," Q.8latkt lea i~ 10 ne tragem ca totii. Rlmaoe 
tat ci 06mbol it Dame,te pe ual strlve hl li • le inat ~n- insA o natie de oameul care na 
uogar. neam ulatle ,1 .erte : e s a g le trag din AIIa, care na le trag 

"Că de ce ,1 cam e obligati colo de central Allei, pe plala- dia 10tAU oameni făcutl de Dam
nallunea II se lapede de .Ioe ,1 rUe Indice. Nu vrem de altfel nuea. Sa Dt aoprll, cari lant 
ce va Ieşi dlo altl~ a.ta s'o .. ca olcl ao cblp .1 ;lcăr1t1m ra- europe 01 deja cea mii vecbe a
ranjeze Între el oatlaael ,1 CI- lele asiatice, reamintim inlă ci bâr,le. Chutla alta '-a,a de 
pul Itatalu', ea na vrea la vor- totaşl pinA althl toti ce. mari grea (s'ar putel crede la urml 
beac decit delpre vorba ala ca al lttorleJ aoa.tre, dela Sila taI armelor ci", creatia luf Laclfer) 
ulltflmul. E o vorbi veche dar Ştef.aa ploi la ŞtelA Szeche- tacat namal istoricII BadlPlatei 
,1 perim ati Defllaea .. ta aua- ayl, aa a,teptat latotdeaunl de- o pot clarifica. Au CQvlatul J 

Ni s'a trimis acum c:!lI'II'IIIr1llnnt' 

- dupăce n·rul nostru 
iunsese sub tipar - o SC,.,t!IIDlllI 

a sectiei din Bedean 
meş) a asociaţiei .Cultul 
cu o relatare a unei 
scandaloase la care s'au 
ungurii şi evreii de-acolo 
de 15 Martie, faimoasa zi 
vinismului koşutist. 
Ungaria sărbătoare UU~.I","I.U 
gurii şi ungurizatii din 
(dar ne inchipuim că şi 

aite părţi, unde insă nu 
găsit asociatii româneşti 
ca şi .Cultul Patriei lIII 

vare) au tinul să 
ziua tn care s'a 'nceput 1"'.1 .. 1_ .• _ 
şovinistă botezată 

'n fruntea lor a fost 
Bela Bethlen. care aadUi 
me, la provocătoarea 
gazetari din Ungaria. 

.Cultul PatrfejlIII din 
semnalat această n"rlvni~reF 
şidenfiei Ligii 
prefecturii de judet. 
dacă şi alte organizatII 
româneştf. in specia) dela 
unde controlul uneltiri/OI 
ghiare n~i atât de 
lua exemplu dela bravii 
din Bedean, şi ar semnaU 
care uneltire sau 
se 'ncearcă. 

De 



e r~ alarma ÎD Ungaria ~io pricina 
ă. uuitatiei electorale o germanilor 
hlare 
NI del Da e tolerat ta ralal: greut molt. Guvernal sta zbAtut Ca urmare a luptei ce~a lVat 

mt· I nlcluD partid politic mi~ sI-1 pană pledecl, deoparte prin s'o poarte cu ,ovlolştll ungarl, 
Iti, f, cauzi minoritarA n'a foat IntlmldArl, ca acea conolcatl d-ral Mfibl a tril o bltale pro 

fesorulul Nicolae Ol> nbO~. vlrul 
le I tentati 'o parlamentul an~ cetltorllor noştri condamnare a primului mlnlstrtl Ol>mM. (or~-
IIU c decit odată dela rAzboi lui Francisc Basch pentrucd ,l-a cum se ştie. famllla Ini Ol>11b61 
lere( ce: cAnd bldul mlrUr 11- Indemnat la o adunare conar/o- I e nemteascA, (Jeli orfglne K, 6pf
:a ~ Blryer, ales pe Uata gaver- nalil Id na-şl maehiarlztze nu- I ler, vepitA din Ot"rmlola In VII
Ilare saa tranabrmat acum doi mele. Iar de-altă parte prin 1,111. garla In sec. al 18-lea). 
stil fi jumAtate din reprezentant rea Asociatiei culturale nemteştl Profe-Iorul Oomb61 a răspUDS 
:le Idolul gllverDamental in ca si-şI alelgi preşedinte în 10- rual apoi ca loaulte. D-ral Mt'1bl 

zent,nt al conaţlonalllor IU cui rAposataJul Bleyer pe fostul 1- I provocat atunci Ja duel. 
IDI, şi a rostit dela trlbuDa mInistru de externe Oustlv Grafz, Şi .'a '.,4",pI01 acul 1.«. 
meDtclul acele vestite ca- Clre Dumal neamt Da mal flte. •• fIIQ' /Jo",e,,;I~ e6 'Ioal6 1.
de osâodă la adresa tra- Am citit la timpul sia ci Oll- ",ea di" partea loc,",,; ., re

etulai minoritar dIn Uoga- .tlV Oratz I ŞI fost afes in '"aat 116 ; fie 1IIarlo,., 11U41 II 
cari ao rl dlcat to capal lău fruntea acestei asociatII. Acu m 'lreb.il r adfH:iJ ." MtJrlor del. 
. lumea aogurea.cl ,1 I-aa tnsă afllm dH prefedlote al el Ti",işotJ,.IJ, pe d. IIr. Gosptir 
ollit apoi peste cAtlva vreme ginerele lai Blryer, avocltul din M.,h (.Jlagy.ndg" Il ."", ... 

el. 
atunci rede,teptarea 

r: lor din ralal hortlst a 
~e ' 

Budapesta dr. Fr. Kuubacb, cu. fte Jaimo."J I"P1610,. b6"tJ
no.cutdln mal multe tmnrrjQ- ţes" 01 propago"de; a."tir~i

ier- rAri ca fnfocat natlooallst, ca lI;ollisle") f'Î a.ltul dela Berli", 
pro- vrednic luccuor al locrallli săa. pe d. tir. Losch, p,.eşedi"tel. 

Asociaţiei /lent,.. protecţia ger-

C. oi candidati germani cari bagă Ungaria 
" .... In groaza 

rai mbach candldeazl acum 
clrcamscrlptle ,văbellcA 

PaDonla, ,1 tot acolo e caa
D ţ ra judeţul Tolna, UD alt 
le laf al A.ocl.tlel cDlturale 
jl ţeftl, mal lUI pomenitul dr. 

Basch, cel condamnat pen
( • ',Odrunlt ,ă 'ndemne pe 

Im ţi li nu-,I maghlarlzeze DU
CI 

el 
arul lta1tlmilt • MaIYlrlag", 
dupicam se ,Ue duce o 

· ali campaole tn CODtra lui 
· aardt. I dat săptămAna tre
li 

o mare alarmă fa contra 
KllIlbacb şi-a lui Baacb, tin

! si.1 compromitA pe f,k .. 
I ~ ftlndcl cel dot clndldali 
Î 
Aloclaţtet ealtur.le germane 

· prezintA alegAtorilor sub firma 
· ldllial agrarian al lai Eck

L 
a-rul dIa 22 Martie .MI
gtl a Inchinat o paglol 

tiei hd KUl&bacb, spualnd 
face agitaţie pao-germani, că 
betie alegAtorilor deapre o 
llanie lntJnsd cel putin pând 

IO,{}r, el .oa pregAtit de vreme 
delQngatA pentra altgerlle de 

~ .. ItAud cite o IUDI ia fie
~ Iit dia clrcamlcrlptle. că a 
Imll Iăten( la 'COlii fa Oet
lai. şi au vealt aCbm de-acolo 
I II facă propaglndă electorală 
Uerjst~ ,1 'u .farŞtt ci s'a de
ti în contra candidatului K uss
Q acţiune pentrll lnaUd Ira-
1f .har,Ui in campaoia eJee
,.IL 

l doua zi, 23 Martie. .Ma
Ir&ăg" a IDchlnat o paglDI 
FrlDz Bllch, ,1 .. ) aecoDdeazA 
aceastA loatlg.,tle Int'germanl 
closul Llgll Revizioniste .Peltl 
:lap· • 

Ullrn din Inltlgltla aceuta l' .M.gYlnăg· ,I.a lal .Pestl 
1ap" armAtoarele ! 

)·rtll Frlcz B.lch candideazA 
BonYbăd tn contra falmosalul 

folit ministru lalla Pekăr, prtşe
dfotele de neam ,vdbesc al So
cletătll Turanlee fi antll dintre 
cel mal turbatl matadort al ire
dentei. Baseh s'a prezlntat ale
gătorilor .ub firma partldulai a
grarlau al lui Eckhardt. I ,'a a
dai insi la cunoştlotl lui Eck· 
hardt el omul sia din clrcum
Icrlpţla BODyhadt face pan-ger· 
mantim, şi Eckbardt s'a grabIt 
II dea o telegramA ci nu-i amal 
lai. că Blieb n".re cu partidul 
agrarian olmlc. 1 elegrama a fo.t 
• flşatl In fa=slmlJe iD toată clr
cam.crfptlL Imediat apoi Bascb 
a aff,at placarde prlo carllpuDe 
ci telegrama e falşA, şi el Du-I 
VI patea nlmeul trage 11 'ado
ială cl-f agrarin_ 

Semne de •• de
'tept.... ger
manA 

Mal .pune apoi .M.gyaTli3g1 

ci la 'ntrunlrlle lai Bl8ch .e 
clotl .Deutlchlaod, Deatschland 
Ober aII es II , ,1 alt. o'ar fi olmlc 
dar tlraall germani din clrcam
Icrlpţle ,-a,a de 'Dtir.tatl tncAt 
o span tu gura mare că·J aştea
ptl pe Hitler, ,1 l-aa fugărit pe 
candidatul guvernamental Pekăr 
din late iDcAt abia I-IU scApat 
de furia Jor jandarmll. Corespon
dental lui .MagyarIăg- mal pu
blici ,I-o conversaţie ca alegl
tarII germani, foarte lemniflca
tlvA, daci e adevăratl. 

- .,Murlm, dacd trebllie,
I-alt spus Idranii ş'lJabL Şi-aşa 
lot suntem datori cu o moarte. 
Macar mllrim pentru drepatea 
gumand. 

- .Acuma pllşca e lnca In 
mâna lor - i-au spus allil-. 
o sa mal vind flremea sd lie şi 
'ntr'a noastra-. 

La mirarea corespondentlllul,
aJegdtoriJ germani au explicat: 

-.Da J Cdnd va veni aici 
Hitler 1-

De ce e 'n stare şovinismul unguresc 
I cele ee armeazl, plglDa 'o· i gy ulag" - e UD doctor Htnrlk 
Dltl de .MaiYarsăg- d· ra lui Ni ah 1, pus de mult sub botcot de 
Ich De dA aD exempla de 'o- coltgii sdi mediei şi de toatd so-
1111 ' aetatea aneureascd din partea 

unguresc cum BU s a localul pentru lupta ce o duce 
I Pomeail pentru TedtŞteplarea ,vdbeascd 
lrlnclpalal om II tai Bascb (.Mluanig-, flre,te ti zice: 
clrttmlcrlPtle - apune .Ma- .paogermanlsm"). 

_a"iIM di" .,,4;,,61111e! 
lită ce 'nleamnA io Ungaria 

tratament minoritar. Ca adevărat 
vorba rOltltă de fostul drputat 
gwernamental PIDter la aduni 
rIIe ce le-a ţlnnt tn laroa leu
sta tn satele germane din veci
nltatel Borgrnlandulul: 

"La trataiul de pace dela 1lia
non nu SI poate face re!eTlr, in 
prt'l1inta protectiei minoritare, 
întle altele şi pentrucd 'ratatul 
de pa e e şi 'n fala ceM/mllor 
maghiari ca limba gprmafid o 
slmol(J zdreanţa de hâ,tte care 
ni-a lost impusă cu forţa r 
(Vezi .Gazeta Aotlrevlzlonlstl-, 
DO. 10, dIn 10 Martie). 

"A .. fi foa .. te ru,inoe 
pentru par.amentul 

ungureac" 
~rul frUl Basch, precam 

.'. aritat mat sus, lupti in ctr
cumscrlpţla BODyhad io contra 
candidatului gQvernamental Iulia 
Pt'kăr. 

Şvabal acesta renrgat, devenit 
prf,edlnte al taran!ct1or, l'a 'a
tor. la Budapeata scaodallzat 
unole mare după cele ce-a pA· 
ţlt fn clrcomlcrlpt'e. şi I IPUS 
101 "Pestl Htrlap- (a-rol din 23 
Martie), ci de 30 de Inl de 
clod fac~ politică n'a cano.cut 
ta Vnglrla Işa lupti .oatiooa· 
listă- grra ca la B:myhad. 
.Nicl nu mi·., fi lachipult
le sClndallztazl mal departe 
preşedlnt~le Toraalellor - că-1 
ca putinţă ta Ungaria aşa ceva. 
Na mal e luptă Intre partide, ci 
e VOI b. de-o Invazie fn contra 
IdeII de stat maghiar. Ar It 
loalte ruşinos pentTIl parlamen
tul maghiar sd ojungt'l deputat 
unui care a fost condamnat, Ile 
şi numai de pnma instanţd, pen
tru infamatea noţiunit. E de ne
inch;putt ca In Franţa, în Anglia. 
in ItaUa, in Germania sa se poatd 
petrece aşa ceva 1'" 

Ceea ce nu se poate p~ 
trece tn Franta, In Anglia, 
In italia, In Germania, dar 
se poate petrece In Ungaria, 
este - precum att văzut dIn 
cele de mai sus - ca si 
'ndrlzneascl unul care a 
fost condamnat pentrucl ,I.a 
'ndemnat conationalii si 
nu-şi magh1arizeze numele 
(asta-i ... nlamarea natiunii
la care se referi preşedin" 
tele de neam şvăbesc al tu
ranilor). să-şi puni candida
tura de deputat. 

Daci şi·asta-l crimi an ti
patrioticA care sa-tt la drep
turile polItice, atunci ce l-ar 
aştepta 'n Ungaria pe nişte 
minoritari cari ar indrAzni 
si pArasci tara din anotimp 
In anotimp la Geneva, pre
cum o fac oamenii partidu
lui maghiar dela Iloil 

s ..... · a-I d '" U • • re aIIl ogarlea, 
..., ..., 

~a §a. se sporeHs~a •••• 
Ttmpenla despre care-I vorba 

Ici, a'. publicat In fruntea o-ru
lai din 23 Martie al oflcfo.alal 
eckbardlst .,U1 Magyarsăg*, ca 
corespondenti din Targu-MurA
,uluI. 

E vorba In articolul cu prlcllli 
al zlarolul lui E:kbardt despre 
recl!asămAntal românesc dela 31 
Dec. 1930 ş. delpre conferinţele 
prin cari d. dr. Sabia Mlotlnl, 
directorul Jn.tltutulul de dem~ 
grafle " recenslmlnt, arătase 
anul trecut ci la timp ce popu
latii romAneueă a tlrll se spo~ 
reşte din pricina mirelui spor 
oatural din vechiul reglt in chip 
multumltor, popalatta maghiari 
,1 tn special a oraşelor, dA 'aaw 

pol CI ractll. 
Corespondental lai .Uj Ma

gYIT&ăg- face următoarea reflec. 
tte: 

.Apol, daca-, adevărat C4 un
gurU RomOniei se lmpuţineazi1 
merea şi cd U se poate prevedea 
dispar/Jia (d. dr. Sabln ManullA 
o'a spa. aceat din armA lacra 
decât deapre ungarll din ora,ele 
a,ezate in tlDuturl firi maghiari, 
cari atan de unde si le fnoiliei 
ca rezerve site şti Şi citi, &ltfel, 
cad victime legII flre,U ce It. 

constatat Indeobfte: legII după 
care orăşenU le macini ,1 se 
pierd ia cAteva generatII, - u. tr.), 
din aceasta rezaltd Ce} România 
nu-şt Impllneşte IndatOllrtJe CI şi 

le-a luat pentru apdrarea yitlU 
lor. Prin urmare nu poate li c0-

rect decât ca aceste vieţi să nu 
mal Ite incredinlate pe mâna Ro· 
manle'-• 

latl deci ci o vlzarlm ,1 pe 
uta. 

Daci e valabili ,1 'n Romania 
legea fireascA ce ni-o repeta prla 
.Erde fi H'r'lp· dela CrAciun 
ao ,er al partldulal magblar CI 

Elemer Oya ',ii: el populaţia 
ora,elor e condamnati .1 le 
piardă după câteva generaţii (d. 
Elemer Oyarfas pomenea despre 
vr'un mU,on de In,1 ce I·a COD· 
SDmat tn câteva generatlt Beril· 
oul), ,1 daci la rezultatele De· 
fute pentru ungarll dela noi ale 
acestei Irgl fireşti mal contrlbae 
de-o parte politica ,ovlnlstl an
gorellel aducând la oraşe in 
cdlflJa ani toatd rezerva maghlard 
sdteascd a unei Viitoare jumataţl 
de veac, Iar de altA parte ma
mele maghiare cari s'aa molipsit 
şi ele de blestematul sistem al 
nDal saa olclunul slngar copil, 
- vinovati nu-I nici legea na
tarII, nici politiCI lredeatel an
gurrştl şi nici femela maghiari, 
ci alDgarlltăplnlrea romanească. 
.Prin urmarell 

- .cest prlu ar
mare al glzetel lai Eckhardt e 
mal taranle ea orice - ungarii 
din România si fie dati altei ţirll 

CArei tărl - nu-' grea de bi
oult, ftlndcă dacă premisele de 
mal laa IU potat fi cretloet poate 
fi IIpiitA de orice logtel ,1 con
cluzia. 

SI fie redatl Ungariei. A,ta-I 
concbzla. 

S'ar Intelrge - fireşte - că 
d~aceea trebue restituIti Uoga
rlel, pentrucă a~o10 lumea se 
sporeşte din prlcfoa btlnel stiri 
,I-a felaltll cum se reapectl tr.
tatul de pace mal dlbal ca Ie
purii. Corespondental dell Targa
Mtlreşulal o fl'a definItiV de cre
dinţi aceaata. Dar daci el 0'0 

ştie ce lepart',te se sporeşte 10-
mea tn tara ungurel&cl, gazeta 
lui E kbilrdt care a dai pAni la 
Crlcluo c.mpanfl pe acea sti te
mi, ,i clre e subventionatA de
un gavern ce şI-a propus .'aduci 
tocmai din cauza aporlrll lepq
rrştl a POPUJaţltt o lege ca sA 
le ,porrate! Jumta mal malt ea 
pla'acam, ar fi trebUit s'irallce 
la coş asemenea tâmpenie, ş' II 
nto publice In lor: de articol de 
fond. Dar te aştept' la asemene. 
corectltadlDe dela oficiosul calva 
care a falSificat baDcDote fraD
cn:ef 

La arm. urmelor Doi accep
tăm ceea ce cere corelpondea
tul dela Targll-Marăşulul al la
zetel blldlpeitane. SI I la parti
dul maghiar pe ta li ungurii dela 
noi, sl-I tmpacbeteze In eAte tre
nDrl Ii-or trebui (li le dAm gra
ti.), ,1 11-1 transporte ia raiul 
hortllt, ca aă ie iamul,~asci cit 
lf·o fi pofta. Numai si no De p0-

menim ca "Ui Magyaraag· ci 
mal ia cepe o campolnle pc cbes.
tia al.temalal anul s,ogur tau 
olclunal aiDgur copII, ,i că ae 
rOlgl să-I reprlmlm °nap li. flSDd~ 
ci la urma urmelor tot e m.l 
bine .1 le sporeascl ia mica 
mbarl In care se apareau la 
Romlola, decit al faci un .. t 
fatn, Durual patru copil intr'ua 
an, precu~ se 'Dtimpll dlo prl
clDa 'aUfundlilor ,i-. celorlilte 
iobagii to Ung.,'a, Indeolebl la 
latele panOluce, 

Noi n' am uitat ca uşurinţa CII 
caTe le Mitd la Budapesta, cel 
"UI MallJ'aTliiz- a aaJCtUn/Hl1IU 
de felul. acesta pe chestia fJQIte
TlJDr din UIlRQTla, priCinuite -
ea. o spuneaI - de ,obagill '. 
cart-' sattle maehiare, '1 Rid ci 
patronul el Eckhilrdt a UTili In. 
parlamentul llIl2ureSC la" dta 
lUIeartlor dllJ Talul Ilorllsl namal 
atata ltbutate, ŞI bundstare c4Ul 
11-0 dau nodor lor uttlltnJ de 
ltl!e uneureascd statele succesoare. 
.-.,' .... 1111; .... 

Alegerile comunale 
dela Mediaş 

Daci vi mal amintiti, ta zia .. 
rul .,Vlllverlul* s'a pDbUcat aDlIl 
trecut o dovadA uimitoare tn le .. 
gătorl ca aşa-zIsa oprlmue a 
minorltltll maghiare dela DOl: 

,ca .rltat cam sab stApâalrea 
romlneatcl populatia maghiari 
abia de vreo 200 de loşi a Me
dlaşulul, a ajtln. II se 'mpl
treasdl. dator1tllovaz.let maghiare 
ce .'a tolerat ,1 ,'a Incurajat la 
unele 'ntreprinderl de acolo ,1 
din tmprejllrlmf, uDele, nt le 

pare. atArnătoare de stat. 

ArlHarea aceasta e utAII foarte 
actuală. 

PentrucA aa fost z.llele trecute 
la Media, alegeri comtlnale, la 
tlrma cărora MediaŞIlI va avea 
ajator de primar maghiar, ceea 
ce na ie ştie iA ae mal fi po
menlt acolo vreodatA. UDgllrll 
aa fost earte]atl ca liberalii ; 
saşII aa mers separat, ,1 au luat 
fatA de cele 1492 de voturi ale 
liberalilor 1775 de votllrl o aa-
1lonal-tirăD1ştl au luat 312 de 
voturi. Iar organizaţIa Zhil a 
muncitorilor 155. Au Intrat tII 
cons!llu nam.t II şU, lIberalil ,1 
maghlarU. 
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8 Gazeta Antlrevlzfonfstă Dumlnecă 31 MartIe 

Evreii lui Go":~~carea 
w 

germana Omul dela care se aşteaptă 
crizei europene:· N. Titulescu 

Alegerile de-acum dia te ... ersul .uinişll"ilor engleză la 
ria De-IU ficot si vedem , 
de necrezDt: pe preşedInţi in n a dus la nă.:iun re:zullal -
acom câţiva anf al ebredli 
a"semlt, pe OOmbih ,1 atalal 
bardt, punind pe Jlsta de licatl 
dldaţt evrei şi prezldându-.1cerea 
ca .generatle a reformelo.rlu, a 
bilatul lui Apoony cartelllmAal 
cu evreII lui VauoDyl, pe 811tl10r 
publlclDd io gazeta sa 'tea si 
Ujsa"C iocurajAri II adrtlvl, ca 
ztţiel semltlzate. şi pe-e-a fi
opozitie fellcltincl pe i txter-

Millistrul #lodru de e~terlle. d. Nicolae 
preşedilltele Micii lnfelegeri şi-al I,,/elegerii 
"ice, a Plecat la '"cep,ltul săptă",d"U ItJ JJC,Jvr.Ul 

de-acolo la BratislafJtJ, ctJ s6 se consfătuia6cti c. 
Pretenţiile acestea aa fAcut 

ImpollbllA tmpAcarea ciat"t! de 
ministrul de exterae al Aoallel. 
Acesta mersese II Berlla plia 
de bunAvointA, tacAt aaele cer
cori francrze ,1 ,itaJlene tncepu
serA .A Ilbl temeri depe partea 
AnglieI. Ballivolnţa D'a ajutat 
10s1 la nimic. Hitler a rimas 
IncApAtInat, ba a 'ncepat si 
vorbel8ci reprezeotaatulul en
glez pe-un toa cu care Anglia 
aa era obl,Dult4: a batut PUI şi 

Simplu In masa, '1' toci de mal 
malte orf. Sir Simon a plecat 

2. Ci Ungaria Da poate si Da 
meargA ca (talia. care a,a şi pe 
dincolo; 

nislrul de externe al !ugo,lafJiei şi-al 

3 Ci trebuie si albi lnsl şi 
mal atrlDle legAtari cu Germallia 
decât pânA acam, chiar dacA ar 
veni momeate de conflict Ualo
german, In timpul cdrora Unea
ria trebue sa fie şi cu unii şi cu 
allil; ,1 aname - spanea deş
teapta valpe Setblea - Uogarla 
trebae ai albi şi mal .trAnse 
JtglturJ ca pAnA acam ca Ger
maDla. fllndci GermaDla dove
de,te ci ştie Iiă faci la trlta
tai de pace splrturl dapă apAr
tari, cari lUI le poate li na-I 
foloseascA ,1 revJzlonlsmalul ma
gblar. 

despre sitflatia gra"tJ N'eat6 de ctilcarea de 
GermtJnitJ a trattJtulll1 de ptJce deu. Versaille" 
tJ",ellinţaretJ Ungariei cii fJa cere şi ea egalitlllt. 
IIIa""are. 

Ş; la Belgrad şi la BrtJlislafJa ",I"islr,,1 
de exterlle tJ fost olJieel,ll ulle; "riaşe fIItJlI; 
de si",patie. LtJ B,.at;slafJtJ~ dupd cOll8/6tlllretl 
afJut-o cu d. Belle" s'afl aalltUJl ,,, ftJttJ 

prla gazda luI. 'UI noi 
unde a afJut loc constă/Hiretl pesle sece mii a, 
fIIen;, făcdntl d-Iui Titulescu o ,,",IIlfestafie c •• 

se pomeneşte. ~~ Parci olcl pomeneală anei 
10 Ungaria de ulatenţa pactul 
at a Domerllsulul clauso,t I'asl
ci altundeva ,'ar fi jogpaol la 
reU şi I'ar fi comll 10 aooaşte 
lor mll.crele dela boteltl, pre-

Din CehoslofJtJCitl d. Titlllescfl fU' plectl In 
PrestJ francea6 pub/ied în kgătu,6 CII 

articole fJibra1lte, 1Iu",;"du-1 ·olllui dela care " 

IJi· - 'n $ 

dela Berlla fOlrte deaamăglt, ş\ 
tmrdlat dapă re'otoarcerea sa 
plstrAtoruJ pectţllor eogleze Eden 
a pleclt la MOSCOVI, ca sA le 
'otelug! ca sovlelr.le ce mal 
e.te de ficat pentru apărarea 

letJpt6 o solulie a crise; prin care trece asldr:; 
şi sPH"d"d c6 cUfJdntul stiti fJtJ lIfJea .n rol 
tor 1" discut;u"ile ce fJOr tlrmtJ t:ilele acestea. 

Ce destlUnuie p polo- pAcII europene tn contra Ger-
. mtalf la 

Bulgaria Dlai da,
teaptll de cAt Un
garia. Alegerile din Unga 

Dlversieclarofti mini el. Germania a ta cercat si 

La 23 1I"artie crt. _ lSpre Ta- desparti pe aoele dintre marile E In raiul hortlst s'au inceput 
IYl , . t I d 1 t II d III rau mari lemerl, mai cu astăzi alegerile parlamentare. 

t II • t d I 24" pu er e IOV e e, apanAa CA 
ra ~ nMo-ru ;: a pa'til prdeotHle ilie aant an mijloc seamd dupdce GIJmb6s a Votează astăzi - se chiamă că 
aarud. itiyars g f-j -ţthosloWl- de apirare ta coatra SovJeteJor, SpUS Lunt cele ce a spus j votează, deşi vorba asta nu se 

Il apea a o con er D ed BullJ'aria se va aventura' I potriveşte unor alegeri făc"ute, cu 
I f • 1 . - fi a Izbutit il tntAreascl şi c;o ,vot pe fată, dat sub ochu Jan-

revlzu re, a pro elioru CI A t ,1 I d F şi ea sd reclame ecyalltatea darmului - treI' sfertur.· din popu~ 't i It B' t ar us r,el mal tare allnţa lotre ranţ" 6' 
li ar OI alza, D C J R de Inarmare. Iafia fării, urmând ca altă parte 
f I

ti I AngUa. italia şi asia. 
er Dte or ce e·a orgl AgenJla telegraficd lur- câteva judete apusene, să voteze 

vts~:ni~:~:tl~r~~ ;Z:r':VOCare la adresa Italiei ceascd a comunicat insd k~3l m~~~:~ii i:: ~a~:ta~a ~p~:::. 
trodacere motivele Iretentiile Inci de- a se duce ministrul Miercuri (In aceiaşi zi in AI • • -t t 

1 c.Qr,e S'a a'~lat despre pre- e,. c. unan.ma a •• acţiunea revlzionllt ~ai sus: de externe al Angliei la 'p 

dus plni acum la rez lndrep- Berlin, Germania şj-a trimis tenţia German/el de-a 'neor- Candidaturile definitive oa S'IU 

tlnJe acestea IUDt dra Italiei. un ministru plenipotenţiar in po a A si· i..l e ,tiut decât in ajun, deoarece can-r u na Ş uespr a- didlrile se fac astfel: Te prezinti 
lntAl, ci revlzloolşt avut In- Abisinja, şi acesta - pre- mestecul Germaniei in con- )a biroul e1ectoral din circum-

mal malti vorbărie d~i1or şi-a zintându-şi scrisorile de ac- (liclul ilalo-abisinian) ştirea scriptie cu recomandări dela cel 
Al dollel, ci de, ameste- J reditare - a făcut Impăra- urmdtoare." putin 10 )a sută dintre alegători, 

acblulaluJ GermaDla lntre Ita- tului Ablsinlel declaraţia că şi apoi biroul ti le cernei dacă 
prieteaU. pe italieni, ud partea poate să se bizuie In con- D. Pavloff, noul mlnls- eşti de-al guvernului scapi cu 10 
ti cu Mica IDielege• fHctul cu ltaUa pe spriJ'inul tru al Bulgariei la An- la sută; dacă nu, ti se spune 'n 

Al tl i U ultimul moment că nu-li sunt bu-
tre ea, c B~al 'nainte GermanieI. kara. a declarat d-Iui ne atâfea şl"atâtea recomandări, 

te acel tel. face poU • 1 
Rustu Ara~, ministrul de şi dacă se mtămp ă să nu gă-

lIoflll, ridicInd in c - - ·1·. br t . seşti la repezeală alte recoman
StaUeal fi pe franclea SerVICIU mi 1 ar o 19a onu afaceri străine al Turciei dări valabile, e declarat ales fă-

A SPUS opol ca-' şi preşedintele In exer- ră contracandidat (pe limba ga-
CItik ca se l'a lace ra cano.cat O.fa lai Gombol a fost repe- citlu al consUlulul Socie- vernulul ccu unanimitate") can-
.Jzuirta tetitorJald. - ~anoacat. tati Mlercarl de ziarele semlofl- didatul partidului dela putere. 

partidului său o mică nCtlll!tlWiUI 
ca să combată opozitia 
pe toate drumarile că 
s'a vândut guvernului. 

Un alt omor a fost in 
Keszii din circumscriptia 

Agentia Rador a "'nm",",~ 
26 Martie o ştire pe care, 
ziarele budapestane n'au 
sate s'o publice: anume, 
sistul Bajcsy Zziiinszky 
că 'n circumscriptia sa 
Intra inarma ţi ln biseriCi, 
supralleEheze pe preot şi 
Itgdtorl. 

La ştirea aceasta o 
Rador vom adduga 
face acest sacri/ej din 
cind cd Baj 
faee agitaţie pe 
iovdrdşirU lui Gombos 
lui Eckhardt (am tin doi 
dc'ltori ai ebredismului 
semit) eu eflreii 
dustrU şi matei finanţe, 
zintaţl drept ' 
reformelor . ., 

P
OIJblJA revizuirea ,ndrAznea clolle, nebănuJtone că 'o aceeaşI tăţii Naţiunilor, că guver- Nu putem şti 'n acest moment 

zi avea II le arate de-o parte nul bulgar n'a avut şi nu câU au fost deja declarati aleşi ~Ita la Tan 
teritoriale .le trataJ.gblar avea chestia ca AbJsinia, de alta c"m va avea niciodată de gind în chipul acesta. I \1 
BIe crede ci i pOli I M Pâna MIercuri se aleseseră ast-

- itorlJor din a bătut Hitler ca pamnul in masl 4 I t d I . J :r. h tI I d ti aUve cumpAtate 'Dt 'o tot tlm- S anu eze, n mo un - fel 40 de inşi plnl Joi 50; pană as· ... dupA C ea a cal 
lltMIl de ralrmare,rlJe DU lAM cerind Joi Sir Slmoa alipirea lateral, clauzele mUJtare tăzl poate Încă vreo 10-15. Mai I canoa,terea faimoasei • 

t Aa.trlel. multi ca o cincime dintre depu- I Cuaţla a intArit o le 
na WI avea U/l'lc 'daJnţA coa- Ştefan Betblea. aebllnultor nIci ale tratatdJul dela Ne- taUi viitorului parlament erau deci I CurţII de apel din Ta 
lWalortu, se "" 1I0lmbunătAţlrJle . uUJy. Joi declarati aleşi "cu unanimi- răş, prin· care se DOlarJt:IIm~., 
lel, pentruca altJt~teptate, .'a dinsul. dupăce 'n sAptamini tatec • Intre ei sunt următorii "pentru stabilirea oaţ! 
tara CQ1f poak tlaceut1 da- trecati a dat an Intervlew zia- D. Pavloff a desmlnţtt membri ai guvernului: G5mb5s calva, este o lIngurA bază: 
( lkcJo]u!pea). A apui deci rulul Italian "Cotrlere delia Sera- ştirUe cari au afirmat Homan. Bornemisza, }{ozma vlngerea individulal. C 

I • S 1 t T Ib d N t i t (ministrul de interne), Preszly Sentinta Carţll de ....... ,., ..... ; A apui pe Drm~,p.sta _ CII Ş cr In" r une e a- con rar u 
." y • P I 1 • (subsecretar de stat la interne) fost adusă iatr'un procea 

"'oate posibili Al.... rlllspllndlt'" tloos din ar s an artlco, spa- O Rustu Aras a lnştln 'd J ' I I I t t ti II .. .,. 4 CII A " • - apoi: preşedintefe parti u Ul gu- m nlsteru a as rac uo , .... ', ...... ,<1 
printr'o reulajaw.garia tJa DInd el Ungaria trebue sA as- tat despre această decls- guvernamental Sztranyavszky, atatulul român. In chestIa 
dauArene. ltaJleoi\ Gerllla"io culte de Franta şi de italia şi preşedintele agrarienilor aliati cu gărII odr,slelor ct)or 
apăra ca orice prr1Jlar~, numai aă se 'nteleagl ca Mica IDtele. raţie guvernele statelor guvernul. Eckhardt, şi 4 aşa zişi nlzlţl ca să frecventeze 
aaltrlaci, pentruCure mare ca gere fllră a mal puae ia discuţie Intelegerii Balcanice pre- .. independenti-. primară românească. 1 
Oermanll, prla l'ecUTge la PfO' cu prilejui tratativelor chestiunea cum şi secretariatul 80- Omoruri, bise.ricJ pr~e~~~t '3::~~~â~r~~tesu 
stipAnă peste Etdll unilateral revlzalrll, a Vtnlt Damlnecă cietătH Naţiunilor. ocupate de Jan- Borcsi (cItit: Boreea), tn 
peste Balcaol. Uree/ama aCD~1 (ca-o zi tnalotea lui Gomtos) şi, darmi la o şcoală uDgurnscă 
bae ti le incld~lor. ... a tinut la Nagykaalzsa un mare ............. ___ ' .. 'f ......... -. .... ·flllllun ...... '....... Am relatat în numărul trecut din Miercurea Clucultd, 
Dea aUltrlacl; cum s'a tru dllcarl electoral. in care a spos: G.I(t ~ t't .. lil 1 despre măcelul întâmplat la En- ta baza articolului al 8-lel 
,are va Il tncep~ de cap. dupl 1. Ca Ungaria se va 'n/tlege a r a ce 1 OflI CafOra e dtod, sat din apropierea Giulii. ltgea iovăţAmântulai primar, 'T""I"'uur _

___________ spre granita rămânească. Au fost prevede că românII şi 
poate face resta" ellnd • aflat cu Mica Intelegere, .cu cale de I ţii t bllg ţi Sll 

1" CI. d b omoriti de jandarmi şapte să- o za I san o a a 
ailor. deoarrce lude incorpora- alt/el nu voim sa ne anlm·,flmdca trimitem numere epro a. teni, şi sunt recunoscuti de mi- ,coalA româaească, i-I fOlt 
ae va mărgini lj ce inseamuă o stata/eşte la aceasta Italia şi ___________ nisterul de interne "vreo· 10 ră. tă fetita dela ,coala primari 
meol OI le glDJqde şI ţInuta- Franţa, dar se va "l/elege cu ea nlti. Ziarele n'au fost lăsate să ghiarA). o şcoall 
conferenţlarul""t Ungaria, şi numai cu condiţia: sd dea statele Rugăm pe OAoraţil cetlfori publice decât relatia oficială. Pre- Curtea de ape) din 1 

1 cărora le trimitem numere sa din străinătate a arătat fnsă rlşuluf a dat dreptate ungu 
fOltel moaarblt! e· Germ.nla succesoare minofttarilor ungur C rt d C ţie A de probA, să nu ni le trimită că sunt aproape o sută de ră. tulul. Iar a ea e ata 
e vorba de-o :Gofllctul Italo- un tratament mai bllfl, sa nu mal 'napoi in cazul ci n'ar vrea niti. confirmat lenUoţ •• făcând sJ lJl 

gari. şi dlci tITa italiei. ameninte Mica Intelegere CII faZ- 8ă 89 aboneze, deoarece pr;- Din comunicatul ministrului de bileze toatA presa 'redenUst! 
dualrcaul yolembOs a fost o boi când Ungaria işi deschide miraa rar nu-I obligă la nimic. interne, care s'a dus în persoană Budapesta. 
le ca drept ejmagblari spre gara ca stl etafa rellizuire, şi Le trimit-m gazeta de proba să vadă ce s'a întâmplat, reiese ŞI tota,1 sentinţa aceasta ' . 
... tofl". aceaatal tII momental sa·l asigure Flanla şi Italia o lunA de zile. tar după aceea că populatia nu s'a atins de ;an- va avea efect Carentul ce e 
- '"'"" o trimits'll numaI caror cari darmi, ci numai n'a voit să se 
bunl ,arantlc I ae ridica fn (Ungaritl) ° Ieşire din Impasul S8 aboneazA ,i'şl achiti abo-. Împrăştie. A fost îndemnată la tre delromAnlzaţU din 
fopean. Oeop.,rotectoarea de economic (in care au bagat-o chel- namentut Inainte. acest lucru de candidatul eckhar. ca sA revlolla matcă. va 
cuiul b.Jcaatc.-.~ri..;e.;;t. ____ .-I.._t._i_e/..;ll_e_'_ell_iz_'_o_nl_Sf ... e):..:; ______ --: ______ --·~--::--~-~di....;.';.;.!.t,....;C;.:ă.:..;rtJ;.;.'a::......;ii~tr.;;.eb;;.;u::.;i;.a ..=.;:.-;::s;;;;ea;.:m.::.a~_·.:.;.na:.;f.::.nt~e.;... ______ -
tai in trei del; TlpmuJ. Tipografiei Dieceztme Arad Îl 
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