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AjjL>NAMt.N 1 E: Pe un an 130 lei, pe 6 luni 70 lei. 
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Autorităli, instituliuni, intreprinderi 500 lei. 
Autorităti şi instituliuni săteşti 200 lei. 

Inştiintare 
_azeta Antirevizionistă" a, 
__ cu începere de astăzi în 

1'j tru ori atâtea exemplare ca 
cum, putând astfel să faca , 

la I iertat ca 'ntr'un oraş unde sunt 
gospodari şi burghezi romani cu 

, fete (căci sa nu se uite că majo-
ritatea celor 34 de mii de români 

Căsătoriile ntixte 
Arad ce-i are după ultima statistici A, 

maghiară pentru fiecare m.ie de radul, sunt băştinaşi; şi-anume 
locuitori unguri. mulţi cu casa, şi pământ) românii 

'ri simţitoare abonaţilor 1 In norul de Anul,Nou al zia~ 

r
special ţăranilor şi mun, ; rului aradan "Rcggel" s'a pu, 

or: ". I blicat un reportaj vrednic de 
onm recunoscatori acest . . d 

1 . d' tII cea mal mare atenţie, espre es mare UI preşe mea .. .. . ._ 
'Anti.revizioniste .~Tl"h~U\ casato:ule mIxte mtamplate la 
~'" directorul celul mai Arad m anul 1934, 

~tFtesc zia~, "Univers~l", Ni s~ arată u.,.""ăloayele: 
~ marea _ tnţelegere Ş1 dr~- Dintre 742 căsătMii ,,,. 

ce-a aratat-o tuturor stra- ". t JAd I 1 
or româneşti folositoare c eli:' e ti ya ti anu 

11

'.moase, tiparind pe chel tu- Iyecut, 147. adecă 20 de 
sa publicaţii de-ale "Astrei", procente, tiU fost mi.de, şi 
. basar~bene, foi studen, anume, majoritatea con

d, Stehan Popescu, apre- t·racfate de ra",dni cu .. n-
munca patriotică desinr • S~ " 

. ta ce se depune la a- guroa,ce., au .,nsu~at c!" 
. modestă dar prea nece, IIngllrotlue 63 (s,: şat
gazetă de graniţa apuseană, seci şi trei) de .,.omâni! La 
_ ev?it a .ven.i .în . aj~torul "umdyul acesta .riaş de 

tel Antxrev1Zlomste su- mesaUanţe făcute'" daulltJ 
I • d cheltuielile unui numar "t ~ ~t.& • tI' 
i de foi pe saptămâ· O ar ... ~ ti ,n eresu Uf ro-

na,.a d ~ 3 r d hri C . ..v:o~- daca numere munesc, se ti auga v e 
L~-.-obil tara nicio oblÎ%~ţie, căsătorii ~ăcute !'-e românce 
~ p~tru numere la ~n c1titor, cu ungur" apo, 4- căsdto
,j nlor de carte dIn satele rii făcute de romdn; cu 

suburbiile orăşeneşti din. p 

ngul graniţei, o'Dre,ce, ~ "na facuta de ~ 
* romtinca cu lin efJreu, f' 

uşind prin acest spor poate că fi celelalte: trei fd
'raj să reducem cheltuie- cu te de.,.omtini cu nemţoai,e, 
',ajului plătit de abo- două făcute de romdnce cu 
scădem cu "ncepere de nemţi. Alte casătorii romd
i dela 160 la 130 de neşti cu strtiin; au fost ur

~Gbonametul pe un an, mătoayele: "n stirb cu O 

le/a 90 la 70 de Iei pe.o ~ romdncă. ti romtinc6 c'un 

~
tate de an. iar pentru stirb şi alt" cu un ifalian. 
i şi muncitori la 90 de Faţă cu aceste 106 căsatorii 
e an şi la 50 de lei pe româneşti cu partide de neam 
'latea de an. Celor cari străin, dintre care nu mai 
por câştiga şase abona- puţin de 93 contractate cu un, 
~e. plătite înainte pe-un guri, cele 41 casatorii mixte câte' 
iBoU pe-. jumătate de an. s'au mai facut într'un an în 
~m pe-acelaşi timp ziarul Arad se repartizează astfel: 10 

C
't unguri au luat ovreice şi 11 un-
. ' * guroaice ovrei; 6 unguri au- luat 

" uce,U. fi '"lun;"ile o- nemţoaice şi 11 unguroaice '0 "e dlese sti ." mai d4m nemţi; un ungur a luat sIovacă 
,.,"u; siarul pe credit. Re- iar altul rusoaică; În sf<.h-şit: un 
~'ier;i su.I deci st4ruilo,. evreu a luat nernţoaica. 
~1; 86 se P",IlJ la curent 
IPlota abollame.'ul"i pe Statistica aceasta este cât 

~
Ie t'u.lte (55 de le;) şi pe se poate de grăitoare. 

de faţtJ (lJe-"" o. sa. sun... .. .. .. va un, • 
jNm6late tie .,.), 1" caII se tJbo"ese, deoayece IIU fJa 
".. S8 fJor IIchit. p'ntJ.... 'b '9 la.uorle, le fJO", sista, .f' socot" a olltd şi nu 'Da 

,ite"eo .;a"'lui, lor pent,.. primi Mai ",,,lte de patru 
~a"'e.tul depe onul t,ee.t II .. me1"e de sia,. decdt cine I 'ullf'ge 14 cele de rigoare. îşi plăteşte Qbonamentul. 
, * 
bonaţii cari au achitat abona
!ul dupa cursul vechi pănă la 
eţllemvrie ert., ne mai datoresc 
:le lei ca sa fie plătiţi pănă la 
Dece111vrie 1935. Cei cari ni l-au 
tat pe", jumătate de an ne mai 
reazci pănă la 31 Dec. ert. 
le lei. ' 

ţ 

;ititorii ctW01'tlli se trimit 
rlci ' "ainte II.me,.6 de 
6ti di" "Galleta A"ti
i8;oni.t6", SIl"t ,.ugaţi 
• ., "i iti trimitli Inapoi 
CGII", cei ,,~ a1" fWetJ s6 

* 
RugAm pe dorltorii de 

A 11 se trin1ite numere 
de probA, sA ne trimitA 
adresa la ziar. 

Deasemenea rug ii m 
secţiile depe graniţA şi 
din SAcuime ale Ligii 
A..ntlrevlzionlste sA ne 
trlulitA adrese de ro
mAni c:!Arora sA le trimi
tem nUIDere de probA. 

Cererile le vom satis
face pe rAnd, in aşa fel 
ca s4 putem trimite din 
cAte un numAr de gazetA 
in toate pArţlle. I 

Ca sa începem cu stramn: 
Intr'un oraş cu marc populaţie 

sârbeasci ca Aradul, sârbii nu se 
căsatoresc decât între ei. Dupăce 
proselitismul maghiar era să-i in, 
ghitâ in 10-20 de ani dacă nu 
venea România să,i izbăvească, 

naţionalismul acesta de care dau 
dovadă sârbii e îmbucurător şi 
din punctul lor de yedere, şi 

dintr'aI nostru. E, insa, totuşi 
ciudat, că dupăce se ştie cât de 
mult s'au apropiat de români 
sârbii arădani şi cât de amestecate 
cu români sunt unele familii sâr~ 

beşti, nu s'a întâmplat într'un an 
decât o singura căsătorie cu parti
dă din neamul nostru. 

Cele 17 câsătorii contractate 
de partide germano-maghi:ue. do
vedesc ca puterlll.:.tl~ curent de 
redcşteptare ce s'a pornit in anii 
din urmă la germanii aproape 
total ungurizaţi ai Aradului nu,i 
insa suficient de puternic. 

Ne vom băga întâi de toate 
nouă de vină că~i astfel. Pefi' 
truci stăpânirea 'româneasca n'a 
contribuit cu niciun sprijin la. 
această redeşteptare nemţească 
Cei şapte-opt mii de catolici 
germani, superiori numericeşte 
catolicilor unguri, sunt lăsaţi şi 
azi pe mâna unei parohii un' 
gureşti uzurpată de un ordin 
călugăresc iredentist, al minor 
riţilor, care le ia banii - şi-anu
me prin administraţia finan
ciară românească când nu i,ar 
da de bună voie - pentru 
scopuri iredentiste, intre cari 
susţinerea unui liceu unguresc 
parohial, şi care refuza să le 
dea la spovediri, la 'nmormân~ 
tări, călugăr german, încât cu .. 
noaştem un caz când O germani 
a trebUit sa mtlargil sa 8tl S ~e
vedească 'a ltmişoara I Pe urmă: 
la şcolile româneşti de stat -
inclusiv la cele secundare -
parohia e lăsată să trimită ca .. 
tolieilor de lege germană cati .. 
het care preda ungureşte. Şi, 
last not least, statul susţine in 
Arad nouă şcoli primare cu 
limba de predare ma.ghiară, şi 
numai una singură nemţească, 

atunci când după proporţia din 
recensământ li se cuvin ger .. 
manilor trei faţă de cele nouă 
ungureşti, cari la rândul lor nu 
pot fi menţinute decât prin 
absurd şi prin trădare. când 
ştiut e că cei 27 de mii de un
guri ai Aradului nu sunt nici a 
treia parte unguri curaţi ci vie, 
time ale maghiarizării,. încât in, 
seamnă că statul român susţine 
o şcoală cu limba de predare 

Venind în sfârşit la căsă- cari se 'nsoara aici sa ia depe 
toriile mixte ale românilor stradâ otrepe aruncate in calea 
_ liindcă despre căsătorii- lor de iredenta ungureasca. 
le evreo-maghiare nu e ca Deocamdal6 Incheiem tJ

zul să vorbim decât pentru mintind ceea ce se ştie în
a semnala cât de "nrădă- deobşte in legătură cu a
cinal e şovinismul unguresc ceste mesalianţe: ClJllul'ile 
al sumedeniei de evrei ce-Î bieţi/or romti,,; inconştienţi 

A A d r ~ ... . cari au ajuns pela cons;-
avem in ra - amat cu 1"1 d ~ h • f" d ~ • 
drept cuvânt înspăimântat It e e ras O" Itn ca f,-a" 
când vezi ce izbitor e seo" I 'Ddn~ut -'tiTa de dr~gul pa-

l / . , . d' tac",ne. IIngu,o(Jue. sa" 
pu po ,l,c - ŞI nu In i 1 1 .1. '1 P bl'" • 

t t w ,a s "juaf' or II 'CI alunş' 
paT ea noas ra - cu care liP L t P t d 1 p. 

I t t t t C ~. ,(S arc",e en rfl. e a ,-
au os con rac a e. aCI nu 1 d v • f ~pt '/ P t ~. 

t ' d d it ... d' an II "' e e" ruca sa-fI 
po l. ~ ed~cte alOc7evdae cc:n~ tină /Jllfachina ."gul'oaictJ 
veZl ca in re casa- .. l . d f .a 
torii mixte, dintre care 106 In us ş' es t"uU. 
contractate de români, 93 • " e , J, " 

Im~r~Drî~tărltÎÎ ~in Un~HrIH 
Ur~H Să ~ei ~~mântlll'n~~oL. 

au ÎOiSt romdno'm(lghiar~, 
iar 5 le-au contra dat par
tide româneşti cu evrei şi 
evreice din slujba iredentei 
ungureşti. Cum se pot ex· 
plica aceste mezaliante, când Se vorbeste mult astăzi in Unw 

garia despre coJonizări. menite 
e de sine înţeles că n'au să înlocuiască o reformă agrară 
fost contractate cu unguri cinstita, şi despre sarcinile uriaşe 
sau unguroaice din hai/ai'. ale celor cari au căp~tat prin 
şi când e ştiut că lumea ?şa zisa reformă agrară din de
maghiară a Aradului care cen ul trecut un iug~r sau două 

de pământ sau locuri de casă. 
nu lace parte din hai/ailul so- In deosebi aceastâ a doua ches-
eial şi economic n'are cine tiune - fiindcă a colonizăriJor 
ştie ce situaţie materială, ca ştie toată lnmea că-i numai pr3f 
să crezi că i-a momit pe în ochii proştllor.- e mereu la 

... .. , ... l suprafată. desvăluind stari de 
romanII ŞI pe romancute e lucruri mai urite decât o bataie 
noastre banul şi con/ortul de joc. PJângeriie slarue îndeo
unguresc? Pentru cine ştie sebl asupra pretului îngrozitor 
cum se contractează de 0- ce se ia improprietăritilor: de 
bicei aceste mezaliante: în- douăptrei ori pretul pământului 
tre slujbaşi români şi intre din anii buni de după război, 

de 8-10 ori pretul de astăzi J 
minoritare ridicale adeseori Cazul dela Tiszabolcs - aratat 
depe stradă (şi în înteles intr'un număr recent al ziaru!ui 
moral şi 'n intelesul vorbei nostru - unde pretul unui iu
italiene: rotia in culo), nu gar de pământ. trebuind plătit 

... It,,:,: [' în rate anuale, este de 101 mii 
rămane o a u exp Jcatie a de lei, nu~i de loc o exceptie, ci 
acestei ingrozitoare sume~ lucru general, 
denii de cununii degrada- Nu-. deci de Joc de mirare" 
toare - cari, In plus, se dacă ni·j dat să citim in numâ
lac adeseori la biserica ma- rul din 28 Dec. a. tr. al lui .Magyar-

h · y J At it' sag". că i m p r o p r i etar i ţ ii 
g Iara - ueca o nconş 1- din tinutul Sârospatak (Ungaria 
~ntă. o slăbiciune îngrozi- nord estică) au cerut prin camera 
toaTe din parlearomânească agricolă - care şi-a dat avizul 
şi-un calcul şi numai calcul favorabil - să li se reducă de 
din par/ea cealaltă, din par- urgenţă pretul pământului, căci 

in caz contrar vor f"estUm 10-
lea maghiară. turile statulu". Ni s'arată in 

Vom mai vorbi despre aceasta, această plângere că iugărul de 
pentrucă avem dovezi că s'au pământ din regiunea inundabiIă 
dat dela Budapesta indemnuri, amintită (pământ de clasa a 
aprobări, pentru acaparări de a~ ş1sea, dat însă tăTanilor ca de 
cestea, al căror rost nUii _ o clasa a doua 1) da anual un 

Ştie toată lum~a _ numai acela venit de 18 penga şi 50 de fiJeri, 
şi trebue plătit pentru el 41 de 

pentru care le saluti cu toată penga şi 95 de fileri pe an! 
frenezia ziarul HReggel": ca să. dea Din cauza aceasta, ni-o spune 
progenituri cari nu vor şti ce-i nai uţv\ a g ! ars a. g" •. j u l1'! â t a t-: 
ţionalismul extremist (pentruci dl~t~e ,lmp~OP!letăr~h şl·au fi 

.. . parasit pamantunl~. ne mai 
vor vorbt num~l ungureşte _ŞI vo~ putând suporta licitatiile şi cele-
umbla la şcoala ungureasca t) Şt lalte neplăceri continue ce li se 

I vom mai vorbi, pentrucă nu~i I lac pentru restante. 
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PI~~r~~u? S3:~~~eS~ ri~?aS!~~"::~i~o~~~~u~~: DiDtr'alhu~~~~ediDtelui I Din r;,Y.~~\~'IC ~p~ I C~ti~~!:~~c~ ~ 
in curând un cămin român~sc, sat de iniţIatorii acestei fru- , _ l' copul Grigorie al Aradului la o; căsătoriile cu cei de altă j, 
pe seama aşezamintelor cultu- IT.O se mmlfestari româneşti, b~ c., ~1ulţ~mlta pentr~ modul , magiile ce 1 s'au adus la Anul-Nou: siune şi alt sânge, pen~ 
rale şi nationale ale Satmaruluj. d.:mnăm pe toti românii de b:ne I cum, ,11-.1 ţmut. parte In c@n~r~ 11 Eu nu pot dori de Anul-Nou fletului naţional i-a grăit . 

Vrednidi de admlri'iie cor~d'l' Ş"I 'n sper' tai pe ce', depe granita I romandor pe,. tImpul, ocupa,ţJc\ dccit ca Duhul lui Hristos să când a trimis pe apostoli 
cători ai mişcării româneşti sat - I d I 19 d ( h t 
mărer.e, particulari şi oflcialităti, nord· vestică, Să-şi dea obolul la I ca 19 a ~u ap:stcl . c ~stl,a e I intre cât mai adanc in familiile povăduire. 
au lansat de sărbători in SCOpUl ~ întemeierea cCas€Î Noastre~ a prea ~~noscu~a ca sa ,maI .. starU1m~ voastre, in şcoli, ate!iere şi fabrici. Cu durere am citit că it 
acesta o Ji5fă de sut>5criptie, din românilor din Sâtmar. , unguru au facut mal anu trecuţI Doresc să isvorcască cit mai din 742 c.1,sătorii ale anul 
subs::rierile careia o parte (30

o
/ G

) Sub:icrierl!e se fac în Sătmar ? ~:acă co~en:or,ati:vă colonelului multe rugăciuni ,din suf,letc spre cut, 63 au ,f,ost a.le românii, 
se va varsa până la 21 [antta- t 1. (d t tim e rc ) Ro 
tie crt., iar res-Iul pâna la sfar- la .. Casa Noastră- sau la Banca, 1 a 1,.n. upa ca e Ş v II - DUl11nc~e.u. .VOj~SC, ~lmC,'~tarea I au l~at. SOţll strelOe. . 
şitul anului. Românească. I manel1t. ortodoXIei pnn sJorţarllc ŞI crc- r Va Indemn pe toţt si ~ 
• ... --. ... _ .................... ..,.. ... _IIWII ... _..-.' ............ wlllll·_ .. -_ ...... Sl\ll ___ j' Acum ii fac la muzeul Naţio- dinţa tutUJor, Voiesc să intrc in t Biserica, să vă faceţi dato P .... e'. VI ......... e _ ..e 

nal o placi comemorativă altui familii şi şcoli cartca creştinească t tară in toate privinţele, , 

R ,..t I evperfu)ul· geneuez I duşma? al trupelor r?mâneşti. de şi fic~are intelectual să fie o 1 i~biţi ~nii I?e alţii şi sa. pi iJ POl U fi ocupaţle, generalulUi amerIcan candela, " .. t tr un gand_ 10 toate, opere 
Bondholz (probalil tot aşa de .1- Cugetatorul Tuppcr spune: ~FlI 1 mate a apara ţara ŞI neam 

despre SI-tu ~tl- ~ Ung ~rl- D)- mcrican cum e itaiian Romandli), şi tu. o flamPJă in:! odaia,t~. f.?.1că ,: ~prijiniţi. ~~1'f1t1' lAnt
l
,·?" , 

U U U t... '. _ , , ' nu ţI-a ost at .. e sus sa 11 pc "lUHta, soaetaţl e cu tura e 
, .' • v fnr.dca ondccatcon a putut a pus cer o stea". , bazate pe principiul naţionai 

Se recunosc lnarmanle de dupa atentat - beţe'n roate trupelor româneşti.: Eţi, can~~c!c" aş~7.atc. la loc 1 g~ţ~ ura din suflete şi sa"'; ~ 
Vestitul preşedinte de orÎQine potnvlt, ŞI tiţI slgun c, ~uf1etul I toPI: ,e~ 

l'arde budapestane au dat 1 melor şase luni prezintă un de- - IA' ţ' . t v, nostru va fi mai iericÎt, j Trdiascti M. Sa iubitul t p 
00 nemţeasca .l SOCI:l ICI uramcc Ţ' '1 " '1 ' 1 J R C 1 II poblicltătil in ZlUa de 30 D~~. flclt de un miliard de leI şi 8 . 1 .... d P k' G 1 ( metl a prmc'plll. n"-tlOna . ege ara . ir; 

de a ou :lpesta, e.;U' yu.a pc . -. I a. tr, raportd trImestrial ce-l milioane. b $ " __ Il"'~.tJItII2en .a.. & • .. b~'laru 
care legMuriie familiare ar trc ui , , . 

face d(-spr~ sitntta Urgarki d. Uz!oelor aIatului II s'au dat si-l opreasca dela instigaţii antiro~ i Ma""'runte ŞI- ~elurl·te rat. 
ROYdl Ty:er' t'x~i'rtul L gli Na- I credite cu 16% mal mari decât t raşE 

mâl1eşti) ii in.chin,i,generaiu.lui B. and:, j I
m
, fiunllcr Insărdoat cu cootro)an,:a fo aoul precedent. CAlle ferate 1 " ia 

flnanţtlor maghi?r~. I au luat deJa băocl imprumuturi holz un artJc~l In ,,:e~t1 Hl: ap i Dupăcam aratA ziarul "Ma-I Asociatia antlalcooEcll~ e' 
( 31 dela Anul Nou, pnle) ca sa nu gyUtag- fn o.rul din 29 Dec, a. BJdilp~6ta a prottst .. t la ~ , 

Raportul se 'ncepe cu o de 5 mliloane de pef<g6 1· ne mai sLibcască din: hoţi, ban; Ilr., aa tre::ot in Ungaria dela, sttrul de Interne [Il con!u,Oa 
constatare care trebue pus! mII. Iei). (In schimb au dat luf b 

diţi, punsaşi, etc., cari fură şi cato!lcl la alte reli~II, ia cursul c·julul t. ricaotllor şI nr" J 
In directi leg~tură cu ceea TESz şperţ de fecHe călător clanta dela usa Fireşte. epitctelc . ar-ilhi expirat. 2::176 df' inşi rllor de I'ŞI boteZi mal,e 
ce s'a ar!tllt deunăzi In presa Venit la budapesta cu reducere __ • .' l' ci" e' toat" hu- I (68.1% la reformat Şi 22 9% la nume de sf'Dtl uvgureştllb3 
parisianl despre InarmiriIe de tarif - v~zl destăinulr!le dlJl a .. c'H~a .I,nl mea. p ~ ", I evanghellci), Iar dt'la ~rotPfH/jnti nume m~gh are j~toflce, . 1 

Ungariei din zilele de dina- parlament· ale cootelo! Som.leh, n~l I.ekar. CeJ~ m~l mult..; spllne la alte rel'gll 2200 (Its 8% la trol de 11l!(re a răspuDa O 
ca OI le-ar fi dac comemor"tul rom. catoliCI el 11°/. la baptşU). ga~d'a şi t>1 Iti Sllprlma,.ecâ inte ŞI' de după ]'udecata dela in .Oazeta A:Jtlrev. - au. 1. no. 1 J). y 

ircdentei, generalul Bandholz. La bapttştl trec ia spedal - cestul scandal. . m 
Geneva. Şi anume: che tuie- Vom mal reţlnea din r.aportul 1. _. . .,' f: 't prea puţin 8PUt1e' Ziarul citat - protestant1i • ubl 
lUe au fost mai mari decât expertului genevez - fUndc! la ~te~esea~, ,re;;_c,. .", el ortodocşii, In .Oj Magyarsag- d~h \ 
In perioada respectivi (Oct.- 001 sunt prea puţin cunoscute - toata accasta pckanada. E bmc • Nou (z arul d·lut E kh~r' 
Dec.) a anului precedent; milsarile IUnb de guvern pentru Însă sa fie cunosct<Î. Pentruca-i Precum aru ar~tat tlltr'oo DO- publicat O p.og oă i[ltre Ira 
acontl1rUe date uzinelor din IDHHur~rea UDul falim ~t al agrl- vorba de sistemele cu cari îşi fac măr rec~ut al "O. A.-, s'a por- atâtărt la legăturA ca tap. te 

propagandă rC'lizionista cei dela nit in tara hJrtlst! o a:-t!une s'au găsit iu Slovacia 01) CI 
bugetul statului .suntln creş culturii ş1 pentru sporirea ex~ pentru a Insemna cu UD mo- ~prj cari au tradus ş'~au 'ci c 
tere, şi uz!nele (statului) au portalul. Budupesta. [iU11H'ot buncul Ungatiti Mari, pe ongureşte Îo ajllDu1h 
luat şi din alte surse anu- Din cauzA că mare parte a • adecă mij ocol fosteI Urgull, ca- nulul operele h11 Masa yk ân' _ r. U4*s. ..~.. I 

mite imprumuturi." caselor şi pl!mânturllor - atat - - -- - re ar fI după uoele 80~otell in .ş~dlut~le~fPublicit Ct h ,.~ ( 

Raportul avenizează Il
d,.cj-, că ale tăranllor cat ,'ale micilor Ştiri despre ar... B~~~~~ dela Sarvaş 11 contelui ar ~~~f:;a c:ăz~":U!:~~tJt ,~ţo; 

dacă spor.1 ea cbdiuleldor va şi marilor latifulld!arf - suot 2- Acum, fi!ndcl! ziarele fac pro- ungUrilor dIn Slovacia nlşll 
COilt!liU3, relativa 1mbuT.lăIăţ!re meolntate s'ajunga pe mâna Mn- mata maghiară p8gandă, ht ItgăLtră cu expul- p'zt'nll Iredentiste, decât! 
bc.gdarâ dii1 anul trt:cut 11U va ellor şi-a altor cămătar!. adecâ zările dIn jugoslavla şi cu colo- cărţi ale unul fll060! ceho~ 
putea fi atlIlsă. latâl de toah', ,sa Ilie, dl:soatlo~a9liz4ezr'l s'a adus .Pesti Hir:ap" din 13 Dec. a. O" zările promise dte

f 
g·wernul * i In 

peolr:.ică i:;.şa cum HI de.:uri:l până a anuarle j o rge prin , • _. J OmbO~. ca să se o /11'1 ze uo După sArbAtori plE'acA II zIc 
care anumite Imob le scnt decla- îr. anuîl!ă că sa lr.Iim!&t a sat de rXGu1zaţl dIn J goslavia lonl! o de), g~ţle de lit, I 

acum lrJca:>ăril~f il'lc,aărlle vor rate .apărate·, şi le crediteaza Orkeny o ş,:oală militară de numIt Tnanonlllva. ua profe- magh ari, .ca să strângă 1 ~tUI 
fi fnfcr~care celor dIn i!lul prc· camttele datorli)or statul, car~ a curse. de vânătoare, etl~., Titlul sor de gimnastică din Sarvaş, riie polooo-ma2h'ue. (.f. I l 
r;ent. Apoi pentrucă gQvemul în luat astfel asupra sa o sarcină şcol~j este: ~honved Icvag16 _, Ol~h M klos (SiC 1), p~Optlne prin gY4fsăg", 28. XII. a. tr.) _, 
loc să fa.:ă ecooom:!, se baga 'n de Joo de rr:lIloloe de penR6 (2 lanarkepzo es hljt6isko!(l", d,0ci .Uj Mal?yusag- dela 1 ho. crt. • i il 
cheltuitI! şi 'n datoni. Cu tO(.tă miliarde 600 milleane de leI.) in să se lot Intr'ze acest sat Irtdeo- Prim'delegltlll maghiar ebl 

3 contul bugetului din anul trecut. judecânct dupa titlu, va avea să tist lângă buricul O 'gulei·Marl geV!l, TiberiU E:khudt, va 
îmbunătăţirea dili i.DU! 193 (pro- din lumi de faţă şi din anul v!ltor. pregăteasca instrudori pentru In hoh.ral Servaşului. Ali li, pre la 8 crt. o ronfenotă ]a ma 
voc.fă de recolta malţucnltoare, - Amâ(landu~se s~.der,tele din a- :eventii husari şi pentru unitâti!e cum am arătat Intr'u!] numAr despre .,Problema pă;11 1 pro 
n. D.), d;;torlile statuiui ilU cres- oul 1934, shtul a theltult din hus~reşti n:gulate. precedent, au propus să fie in- zloul dunărean-. invitat de al 

cut acum cU 18
D/D' fondul acesta Dumal 5 milioane * fJlntiit pe gran!tă, zisa Asociatie a Uniunilor ra~ 

Se arată in CooUtluare că ex, de prDg5; io anei de filt! va • Societatea N.t1uotJor. Era , 
portul scad;:, şi că dtş! preţul cbeJt~1 pc:ste 25 de milioane de Adaos la listele de unită fi mi- Din acelaş! număr al lai .Uj mal chemat să vorb~ască . !nU 

penQv, plcs alte chelto!eH. lUare arătate în colectia noa~tra Magyar~ag": UIl aSl'm~nt'a srJble..:t I ~um 
cerealt'lor a I7resct.t (datorită re- T t tI' It II 1 I r.. 

f ) o peo ru sa varea agnco ar depr.: anu : '* AC _ .... M' tltun , un .... $ ,... file 
co1tei mute slabe, - c. D. deo~ s'a iDbtrodus acom patru ant asla- Din lista de subscripţii p~ntlu r'- - --. III V f v d,!'u' 
:~!::~:~::~:~~'::rj:~:~:'I~~~;: ~;:.:";:~e:~trt~!~I:.~~:J~:;!: ~::I~~~:~a~~;~e: a prindpoiui lJum ~tm Uillllrll sa ~CH ~m~â~anur;:~ 

r"jări! agriculturii, dar a sporit Grupul honvezesc de autom~ Şeze 
ţărj". in schimb preţurile Interne, io- bilisti din tabâra dela Hajmasker Din TI·mi d::lCi 1. 1. crf. al I grie· de oareCilre Emt2rjk~ vrt 

In legătură ca aceasta d. Ty.cr "At taxa a trebuit desfiintată. I!Gazetei Ciucului": I n!Ch, profesor und~va ir.l."tin 
f 1\ S' t t I (.Bud. Hldap" din 25 Dec. V d - - ... ~ . Vi ace o remafCCl: camplrea aeeas a a pre uri or eneam acum oua sapt.1mam : gar:a. ~cat 

.Sltuaţia ce a urmat itrăduln- Interne la cereale a prlcloolt ma~ a. tr.). dela Cluj. In compartiment, in Am frunză rit o În gra •.. 
'jorarea preţurilor şi la alte ar.. Id B d H' I • 19 XU faţa mea, Im comis voiajor re- scârbJt. ~VlrE 

tel din mal mult! ani de a spori tlcoJe, aşa că a trebuIt s~ se ho- em " u. lrlap. . . prezentând o fabrică de chimi- Un pamflet odios pe C<lifn TI 
preţarlle articolelor agricole (a- tărascA 'a lunIle trecute mllxl- 13. tr.: ;:a;e din strainRtafe. mal prostia dementa il ~une 
deci ale bucatelor, - D. o.), mailzarea laptdu!, cărbunllor, Bat. 1 al reg. II. Dobritin. Cum in. tren f!!noştinţ€Ie se ticlui. Ca să dau un sin~1rea 
pIJne următoarea iotr~b 're: In- lemnelor, cartofilor. 1/6 hiik. Dregelypalânk. l~aga .uşor ... m Întrar repede îg l{emplu... ere 
tro ţară utlde mvelul preturiior Pentru Îocuraj ,rea rxportulul Ofiterul de granilă (hatărtigyi dlscut:e cu tovaraşul meu de Pentru onorabilul Lukin! 
Industriale e din cale afară de (din cauză că plerdodu·se de- d3zt) 7/3, A!s6keked. drum. Venea pentru il doua mânji ardl?!e1i sunt nIşte aşl', 

buşeurl1e din ţările aproj)iate au oa~a , in A ţara; Întâia oara ne inselate de sânge, ale c~r 
mare, cât se pOlte merga de de~ j trebuit cintate Pieţe 'ndepărhte) 2 honv. tii. oszt. sznk. (arti· v.z:,tase: In 1928. ~. . , . Ispravi fac sa palească ziar 
parte cu sportrUc de preţuri a- s'a introdus sistemul premiilor. ieriel GyăI'. Il placea Romania ŞI n speCial şi ororile inchizitiei spam era 
grlcole cari urmăresc îulăturarea S'a putut _astfel exporta la d~s~ Subsecfia de jandarmi călări fjr~a nO:'3tra,des.chI5~, ft,r~ prea pe vremea faimosului dU1Şe!e 
crizei dîo agriculturi, respectiv tauţe man, dar d. Tyler i,1 ex· • . . . mUlte ascUnZlşUTI sufleteşti Alba. " . 

Primi tf''''ma că pl-tc1e c;âo:t:gate ) VI, Dobnfw. Sunt"tl' "lffe' d"cum AIn lSe I mat corecta împărţIre a ven!tQ- .. " y - _ 1 :~, .. '~ 1. - • A": Jnsfârsit o carte plin; 
1 cu-atatea sacrificII se vor pierde Expozitura maritimă (ter:g.l ceaica str.alnl,1 să ya d(';~CrI:, mll venin., - ~~e, 
al ni.',lonaJ, - fără ca aceasta să repede. (Expertul genevt'z ar mal (:;ic 1) a plJşii Sârbogărd din spune el Intr un tJmp. Jf'r.andu· . ~~ miE 
albă o influentă dăunătoare &- fi patut adărgl la Bcelt capitol jud Fojer se parcă să.şi compleîeze un C~ toate Inslstentele_ m.~ral1 
.apra putintel de câştIg a intregii ceva: plâr.gerlle contin!]' dia • ~ • gând ce.] muncea şi Care nu-i C!~ml 5eda c~rtea. a f~;,t ~l" 
tări şi să se prlmejâulas;:ă astfel presi, că se daa premIile pe Secfla de grăniceri 111/1 Kor- dadea pace_ bll sa·l conving, ~ O ca~ataJ atu 

sprânceani, el anume cartelu- mend. - Vrei să vorbeşti de un. hotelul. und, e trasese In Bptut Insuşl scopul urmărit?'" ., t t d a ~ 
rilor). R d' B 'b i guri, nil este aşa? îi răspuns::i pes 0, In Y" un ma p!e , c 

Se ar~tă ap:tt ci Banca Na~ RlportuJ mat stărue asupra emonta In _ a o na. convins de mal 'naintE', ca nu noi ca Ba se poata de hti! 
tlooalA are mai puţine dev,ze de- greşelii ce-o face Ungaria când Reg. 3 husan Şopron. puteau fi decât ei. de ea. ~. ~ . ~ ,~ton] 
cât in IUDlJe respective ale ioa· vrea si fie cu orice pret tuă de Din lista de' subscrip!ii pentru 'fără să-mi răspundă se ti O gas.sl! 11weirlă mir o . 
lui precedent. export Industrial. Cu toată a- expu!zafii din (ugosla\1ia, a lui dică, fi'ase valiza din plasă, o tistă ,!lbă _de mătasă, p,erMaI 

Impozitele a'au incasat mal greu ceasl! gr!jă a el, exportal m~r- .Pesti Hirlap'" din 23 Dec. a. tr.: deschise şi după ce căută puţin era plclala har.ta,. Ungarlet~ar, 
furllor agricole preparate scade imi întinse Duţi" cam stâPje'1it tdale,... tocmar In f(1ndlJ/~la!e 

"eeat ln anul 1933. S'a incasat mereu. Scade de asemenea ex- 'BataI. de biciclişti 4 J{apisz- o carte: "Barbarie des Vala- mantanului său... 1 e Il 
ca 2./0 

mal puţin. Bugetul altl- portul de vite. trăn lanoş, tabăra Estergom. quea dan. l' Hudoire de Hon p •• Dina M~ 

t 
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Românizarea o'r ase lor , 
••• 

i it 
lui 
nil 

la 
la 

COOlcntarii bine de ştiut ale presei un~ureşti 
discursul penibil al Dlinistrului lamandi şi 
declaratiile d-Iui priDt-D1inistru Tătărescu 

Precum efa de aşteptat. uorba ce i a ieşit din gură 
si la parlament neoromânului V. Iamandi, şi apoi declara

:0 pile cu cari au Încercat la Cluj s'o repare membrii 
~ lUvernului. au avut un ecou prelung şi interesant in 
~ , presa maghiară. -
re' E bine să-[ cunoaştem. 
:rn 

Obiectiile lui "Erdelyi Hirlap" 
'" La 30 Dec., ziarul antiromâ

eSC "Erde'yi Hirlap" din Arad 
41 ~ publicat un editorial in care se 

~iră, ca introducere la comen-
~rul ce·l face declaratiilor d-Iui 
fătărescu despre romanizarea o
raşelor, că s'a vorbit la Clui, 
iam·nesam, despre re v î z u i re, 

ll~estiune «fără nicio actualitate". 
[~!IDaCă ne gândim - spur.e ziarul 
~flU pricina - că această bucată 
lai!! pamânt alipita la România 

J
b3erVi;fi.i stilul! n. tr,) e cu 
O mii de km. patrali m",j mare 

, ,ecât toată Ungaria ce a ră~a~, 
. m intelege lesne cum opinIa 
blică românească şi punctul 
vedere oficial tine cu unanimă 

r 'Iransigenfă la actuala proprie
p te a fării şi de ce nu vrea 
~ cedeze nici pe cale paşnică 
I 

. ci cu forta (să ceda m cu forta 1 
:c 1, n. tr,) niciun petec de pă

k ânt vechiului proprietar (sic I 
,t l' {r~-nfd chiar tn serviciul unor 

Fopuri cari i-a, as/zura o mai 

paşnică nollonalizare a pdrJi/ol 
ramase (sic I n. tr.)" 

Vorbeşte apoi de discursul lui 
Iamandi, .care condamnase na
tionalismul fără frâu şI egoist şi 

arătase urmările dăunătoare ale 
acelei politici care vrea să schim
be- ulterior şi 'n chip fort1t e
lIen:mente şi cursuri f.tolice,japie 
tttmi'wle Istorlct~te, şi ar con
strâ!'ge şi guvernul să ia măsuri 

cari pe cale constltuf:onala n'ar 
putea fi luate". Sic! 

D. Tătărescu - continuă ire· 
dentista gazetă - a fost corect 
când a spus că nu se poate ro
mâniza cu mijloace agresive Şl 

cu prigoane. A vorbit Îrlsă de 
repararea nedreptatitor istorice. 
ceea ce fără a nedrfptăfi pe 
minoritari nu e cu puHnti- Re 
pararea, de altfel, e făcută prin 
românizarea oraşelor pe care au 
făcut,o (când? unde? n. tr.) 
delaolaită cu criza economica 
guvernele anterioare· (Sic l) 

ŞtI 

If 
l~ 

.Ungurii ştiu să facă oraşe-
: In aceeaşi zi (30 Dec.) "Aradi 

;J zI5nyc a pl,lblicat un editorial 
1 itulat: .Autoapărarea noastră 
. i muncac

, in care spune că 
-s in oroşele ardelene nedltp

istorice de rtparat, deoarece 
ebue să fiKămfaptultstorlc(!) 

a maghiarizarea oraşelor noastre 
i produs- o nu violenta ci cuce
! a normală a propăşirii incete". 
raşele ardelene - continuă 

inuant ziarul citat - erau incă 
ţum o sută de ani mai mult 
.lşte sate; le-au ridicat la ni
.elul de astazi ungurii, cu muncă 
'stematică şi conştientă. Românii 
rau fost opriti de nimeni să se 
ieze 'n oraşe (-Aradi Koz!ony" 
~ vrea cu niciun pret să ia cu· 
'Oştintâ de dovezile ce s'au pu
Jicat în ziarul • UniuersuZ-' cu 
"rvire ]a izgonirea românilor 
ln Turda, Cluj, etc.); dovadă -
~une apoi - că şi sub stăpâ. 
lrea maghiară au reuşit să 
~erească fi U 11 U mai un loc în 

r
~e, ci şi o pozitie însemnată 
c~nducerea acelora". (-Ara di 

,ZIOny" frece cu vederea ceea 
t era un proces nalural: că 0-

lsele nu puteau rămânea in
Use in fala regiunii împrejmui. 
lire. care era românească. Şi 

It intentIonat falsificA: atribuind 
'lerante; ungurilor inexistenti 
~ atunci in oraşele cu pricina, 
Ptul că in unele oraşe con
lilll comunal era În bună parte 
cătuit din români. element au
hton). 

Mai spune şQvinista gazetă că 
rll'larea puternicei clase 'ndu
ria!e ungureşti a acestor oraşe 
I e merituJ şi rezultatul forlei. 

ci al muncii cetăţeneşti cipstite~ 

Dovada, adăugăm noi, că pâna 
a nu se des/linţa in chip volme 
la 1872 brtsltle şi a le lt'globa in 
organ zaI" maghiare şov/mste, 

industria românească era la Arad 
mai puterncă delât este astaZI, 
dllpă 15 ani dtla desrob/re, ş~ 

di-atunci a dat bfUSC inapoi. 
făcând loc industriei ungureşt 
care numai dt-atunci a inceput 
sd alba un rol mai important, 
De alrlil chestiUnea aceasta s'a 
tratat amanuntIt in monografia 
noastră .MeseTIoşil români din 
Aradc

, oparuta in Oet. 1933 in 
20 de fOiletoane in zlalul.,E,outc • 

Vezi acolo: p-lmeJe două bresle 
cunoscute ole Aradului, de-acum 
200 de ani şi ceva, au fO'il ro
mâneşti. VtzJ deasemenea capi· 
lo/ul de.r;pre Camera de comut. 
lnflintata d"pd d zolvarta bresldo, 
pentruca sa gâtut industria autoh. 
tond Şi să sprijine pe cea ungllrea 
seă importatd. In consiliul acestei 
Camert industria TomâneQscd n'a 
fost rf prezentată decâl tntlun 
singur Ciclu, de un singur ro 
mâll, ial' opol - 40 de ani in 
şit. până la 1919 _. lomânii au 
fost cu totu 'ai absenţi din con
ducerea aus/ei camere, creată 

pent,u desfitnla,ea lor. 
Articolul lui .Aradi Kozlony" 

se incheie cu o pretenjie: 
NI le cere nu numai l' renun

tAm la romAnizarea ora,alor, ci 
sA aducem o lege pentru apAra 
rea mlnoritAltlor. Şl anume, pen
tru motivul ca ungurii au dovedit 
nu numai cA .,tiu IA faca GrI,e
(siC /) ci ,1 cA- I buni ceUtenl. 

Dovada că~s buni cetăţeni ni·o 

'

face "Aradi Kozl6ny c adeseorit 

cu îndrăznelile sale rămase din 
păcate nepedep.,ite. 

Cât despre mirositoarea laudi 
de line că ",tlU să faca oraşe", 
In privinta aceasta le dăm per· 
fecta dreptat~.· Au ,tiut să be
lească "apte piei depe romanii 
rf'glunii oraşelor respt>ctiv9, ca sA 
inz~8trez8 din banUi lor oraşele 
acestta cu InstilLltli pompobse ,i 
cu tot ce treb ia pentru maghHI 
rizarea ora,elGr ,1 a regIuniI lor. 

fn schimb noi n'am ştiut in 15 ,1 
16 ani dela desrobire sa. supunem 
industria minoritarA care face mi
lioana ,1 miliarde din sj)8cularea 
regiunII romAne,U a oraşelor ,i 
din apeculdrea b att:lor de muncă 
româneşti. Ia nicIo contdbuţie 

pent" u 1.lh\rÎrea romanismului din 

ora~9.ln privinta aceasta, e foarte 
adevarat. avem de In"ătat nespos 
de mult de'a _,tilnta de a fac" o
ra,ec a ungurilor! 

n Mai multă sinceri late" 
In coloanele ac~lt:iaşi gazete 

s'a pUblicat Ja 1 Ianuarie sub 
titlul de mai sus un ar tico! in
t~rt'Sant al ziaristu,uÎ şi fo:;lului 
deputat din parlidul mighiar He
gzdih Nandor. 

Pân' acum - spune'n intro
ducere d. Hegedils - socotlsem 
vorbl leii laGia ~lai binevenita. A· 
cum trt::bue sa ::ipunem că mai 
bine nu o r05tea. 

Se'nţelege de ce vorbeşte d. 
Hegcdiis astfel. Pentruca reac
tiunea unanima piicinuilă de ne
socotita vorba a pus pe tapet ca 
niciodata ch.:shunea românismu
lui din oraşeJe instrăinale. 

AutOful ar 'fo;!licita p-= d. Ta 
tarescu pentru Ct;t:a ce a şpus la 
Cluj despre ev.tarl.':a farld in ro
mânizarea oraşelor, daca ace::01d 
declaratti nu j ar fi urmat o con· 
sfatuire secreta tinuta sub pr~
şidentia d-lul SUb3~cr~Iar d~ sta t 
Valer Romcm. careia d. Hcg~dUs 
ii atnbue hotariri deSIgur tx .. -
gerate. 

Se intreabă apoi; De ce atâta 
taina? De ce nu se ,PUl1 JUCl u
rile pe fala? 

ŞI spune În continuare că gu 
vernul nu tra1eaza cht:stiunea cu 
sinceritate. 

De-o partţ: Tot guvernul de
ilCl:I.m a pus pe patriarh sa 'ndemrtt 
pe eptscopl plinir'o circuL,a ca 
sa puna pe p1toJi sd 0p":ilS,a 
i lecarea sâtentlor la Qrale, -
od. e de sine inteles (ă o româ· 
n 'Zare Iara o pene/ralle de/a sate 
nu se poate; aClla$l guvern vine 
acu"., şi amogeşte lumea cu mi
rajul romântzărJi acceleraie a 0-

raştlvr. .A vesti că 10mânJzezt 
repede ~i 'n tempo Vibrant ora 
şele, dar tolatunel a acţiona In 
contra propaţlrii industriale (aici 
d. H~gediij trage spuza ŞI la oala 
sa, dar din conle;<t se vede că o
biectia sa trebue 'nteleasa cu privi
re ia industria românea~c~. - n. 
tr) Şi in contra inj;Jtraţ,lti elementu-

. lui rUIaI, caţl sanl necesare crearii 
burgheziti lomârzeşti, e o neso
cotmla guvunamentald pe eate 
nu·f illg(JdUlt a o continua şi a 
o fac e sa 'nco/ţeasea." 

Precum am spus şi la s[ârşitul 
capitolului precedent, in legarura 
cu neg!ij·::nf.l noa"tcă vinovată 
de a sili marea industrie mino· 
ritară să contnbue la inzestrart>a 
in scop românesc a oraşelor: 

subscriem obiectiile din fina
lul articoluiui d·lui HegedUs, dân
du-i toata dreptatea. 

Originea " ungurească " a Clujului, 
şi Aradului. 

Orăzii 

- Sau cum se face istorie In redacţia oficioasă a 
partidului maghiar. -

In n.rul din 2 bnuarie al lui 
.Keleti Ujgag", ofUo-ul partidu
Itu maghiar, s'a pub!j<at sub 
"emnatUra gazetarului Ştefan 
Zâgoni un savantlâc istorice5c 
..:are ar fi de toata frumuseţea 
dacă n'ar fi şi revoltator. 
.. Ql#Jl'l • e' 'al ... $ 

I 

Cumandamenlul 
frlBlulli 

acUrevizlaurSi 

Se intituleaz:.r: "Trecutul ora
şelor ardeifmeC

• D~ci istoriceştE" 
Iil &0<11a regula_ Şi Începe tocmai 
cu Epoca rommă. ca să afirme 
că retragându şi Aurelian oştirIle 
la 274, urmeaza după evacuarea 
ace· sta in istoria Daciei un lap-

,.." • 'lJillu ••••• ' 

I 

Palatal 
zi arai ui 

.. Universul" 

sus din care 600 de ani, adeca 
până la unguri (remarcati datele 
istorice!)t nu poţi intelege nim:c, 
încât orice afirma fie desp e ro
mânismuJ cetăţilor ardelene din 
vremea aceea devine gratuita, 
rlscată_ (Raspuns d lui Tatarescu, 
.:are spusese la Cui ca oraşele 
arJ~lene au fost totd~auna ro
maneştl) LapsusuJ În.:etează cu 
vemrea ungurilor. A;::eştia aduc 
in t3ră g»rmani, cari întemeiaza 
In sudUl Ardealului cetăţi. Tre
cufu i sâseiC al Sibiului bJnăoară 
n'a fost contestat de n,m,'ni de· 
cât. .. acuma •• In schimb - spune 
) "$!orh:escui gazetar - în Clujul 
de azi g ~rmanii au Venit ca to
varăşi de ajutor, şi dimpreună 
cu ungurii de aSlazÎ cart locu
Iau alei (tocmai asa! - n. fl.) 
au dcsvo tat oraşul-. De unde 
se poate pr~5UJUSe sau una sau 
alta: sau ca Clujul e lntemeiere 
u:lQJrea:ică, sau că i·o fi puS 
CineI/ei mai 'ilai:.te o piatră două 
de temelie, dar oraş e numai 
de când _'-au deSvoltat" ungurii, 
cu .lol1arăşlÎ de ajutor C saşi. 
.l\firmaţia, care ca orice afIrma
tte ungureas:ă nu trebue dove
dită e vredr!Îcă de reco'1landat 
ce or dela B.1dap sta. Fiindcă a· 
co~o istoriCII spun altfel. Acolo 
nu-i nici pomeneală ca germanii 
ar fi venit d=ia în secolul tata
rIlor la Cluj ca 53 de:! un ajutor 
Inaghiarilor la .desvoltarea" o
raşUluI. 

U ·'guri şi n ~mti. au trii it la 
OIJ; în depiina p"ce. după d . 
Zâqoni. Pe vrem€'a lui M,Hia pri
marul era intr'un an ungur, in 
c~ld'alt g"'rman; consiliul comu
n li era jumiltate urguresc, ju~ 
mat.'lte n{- mle;c; iar sub protf"S* 
tanll, Slujba religioasă era im
partltă le fei. 

Toate·aceste prea putin im
portante amănunte nu-s bune 
decât ca să dea prllej d-Jui Zâ
goni sâ alunece fără cuvânt pe· 
sle chestiunea românilor şi peste 
ceea ce·a urmat la Cluj când bi
sericile îşi schlmbau legea dupa· 
cum se schimba stăpânirea. Şi 
mai sunt bune ca să poată face 
d. Zâgoni afirmatia : "Dacă a fost 
aici ungurizare, nu a fost for
t,lta-. A fost. j·adevărat, o un· 
gurizare pe vremea principatului 
"rdelean, fiindca au venit sluj
başi unguri. dar pe când să in
ceapă a deveni fortată. s'a schim
bat stăpânirea, au venit germanii, 
cu functionarii lor, însa dieta a 
fost repede mutată la S biu, func
tionarii nemti s'au dus acolo, şi 
Clujul a rămas aproape curat 
unguresct aproape ca pe vremea 
- adăugăm noi - când ger
manii nu apăruseră încă ca si 
dea ungurilor ajutor la desvol. 
tarea oraşului. 

Maghiarizare fortată n'a fost. 
R"'peta d. Zagoni. D lcă totuşi 
ni se imputa e'a fost (şi anume, 
pentrucă Clujul e prea unguresc) 
e dovadă că poporul acesta ma
ghiar are o rezIstenta care ne 
poate fi de bun ungur. 
Aşa ne dă gata, dintr'un con

dei, istoricul din redactia oficio
sului partidului maghiar. în pri
vinta Clujului_ Afară de ce s'a 
spus mai sus, nu-i valabil des
pre Cluj nimic. Nici ceea ce spu
nea 'n _Călătoriile- sale Kazin
czy. că 'n sec. al 4-Jea - deci 
după evacuarea Daciei - Clujul 
se chema Ciusa (fără niciun -var 
in coada). Nici ceea ce am ara· 
tat noi În studiul .Ex:pansiunea 
românilor peste risa c <_Cuvân
tul C nr. de Paşti. 1933), că CI.
jul din Ardeal ar~ în nord, vestul 

(ConllnuarCll in pe!). +11) 

Q 
" 

\ '1-' 
~ ~ : 

" ! ;,tJ 

~: ~ 
" 1 



1: 
II 

j: 
,1 

ij 
i 
j) 

i '1 , ! 
i. , , 

, 
",j 

j , 

, ~ 

Românizarea oraşelor 
(Conllauue din pag. S-a) 

Slovaciei un omonim cu Împre
jurimile pline de nume române
şti, şi că trebue să fie la mIjloc 
transhumanta - deci un lucru 
românesc - fiindcă tot acolo 
mai este o asezare Pata, orna· 
nimă cu suburbiul cunoscut al 
Clujului depe Someş, fost cândva 
sat separat. Pe urmă nici ceea 
ce s'a spus despre opreliştile e
dictate mai apoi la Cluj in con· 
tra pătrunderii românilor în ce
tate (biserica ortodoxă e 'n afară 
de zidurile cetatii). Şi nici tot ce 
se mai ştie despre persecutia 
ultra·asiatică a tot ce·a fost acolo 
neunguresc. 

• 

dului. Alex. Mârki, decât care nu 
ne închipuiam pana acum sa fie 
alt mai şovinist istoric unguresc 
al acestui oraş, spune in voI. 1. 
al Istoriei Aradului său. pag. 59, 
dup;!lce a povestit cum la sfâr
şitul domniei lui Ştefan lui 
ungurii au cucerit în sfârşit 
Cenadul dar n'au putut răzbi 
mai departe de granita apu' 
seană a judetului Arad (deci 
de granita trianonică d(l astăzi I 
la o SlItă ,i vre· o patruzeci de 
ani după aparitia lor dincoace de I 
Carpati !), spune că: 

Va fi putut să existe un Orod . 
sau Arad, care va fi putut fi tri
mis incoace (peste granita care 
rezista) şi va fi putut întemeia 

Dar ştiinta istoricească a dlui Aradul sau Orodul! Ob5ervati 
Zagoni nu se mărgineşte la Cluj. câta certitudine istorÎCeascâ! Şi 
Dsa mai ştie ca sunt in Ardeal apoi câtă concordanta între a
- fără să mai vorbim de ora- cest istoric oficial al Aradului, 
şele sacuieşti - o sumedenie de însărcinat să revizuiasca istoria 
oraşe ~~ ca!i nu l~~au infiintat oraşului şi a judeţului Arad in 
ge~~am~, CI ung~rn, Oradea e vederea aşa-zisului mileniu dela 
infIIntata de sfantul Lad!Sla~. 18;)6. şi intre istoricul. din re
(Care, precum am arătat ll1tr o dactia partidului maghiar! 
comunicare a noastră din "Ho· I . , . _ 
t 1- 1 no a infiintat e- NICI că se poate ceva mal a aru • an. -f ., d b'l , 
plscopia romano.catolică de-acolo ora 1 • 
prm confiscarea unei anterioare Am stărui. amintind că Ara-
episcopii româneştI. Deci foarte dul, aşezare de români, fiindcă 
autentică Înfiintare!) Totastfel e nu se pomeneşte documentar aici 
creatie ungurească Aradul. Şi alt neam înaintea lor, a fost până 
incă depe vremea începutului stă- la turci un biet sat, t·au ridicat 
pânirii maghiare. în rândul oraşelor turcii, a câş. 

Dar să cităm acest pasa;, fiind- tigat apoi şi mai mult in impor. 
că e o caracterizare cum nu se tantă după izgonirea turcilor când 
mai poate a felului de-a face is· au fost aduşi aici nemti. În le
torie al ungurilor acestora! gă!ură cu cetatea atunci înfiin-

Spune d. Zagoni, ca adaos la tată, şi a făcut cunostinta înlâilor 
chestia cu Oradea: unguri abia după 1700, după mu· 

"'" Aradul, numit după numele tarea aici a prefecturii de judet, 
lui Orod, omul credincios al sfân- epocă ale cărei prime două bresle 
tului Ştefan. de bună seamă că sunt documentar româneşti. Toate 
nu de-aceea a căpătat acest u- acestea însă le poate afla citito
nic nume fiindcă omul acesta rul mai amănunt it in articolele 
regesc n'ar fi avut ceva comun noastre din n·rul al 8 lea al 
cu ·nfiintarea lui-. cGazetei Antirevizioniste". şi din 
Aşa graieşte sententios istori- monografia noastră .Meseriaşii 

cuI din redactia partidului ma- români din Arad,., citată în alta 
IIhiar. Iar istoricul oficial al Ara- p3rte a numărului de fată. 

• "tN , • ţ' - - .$ • $ , .. , 
Zvon despre 

iredentiste 

" -,t ,a ". 

regăsirea babei 
FedăJ{ Sari 

Precum am arătat în nume- Se ştie dIn anterioarele noa-

GAzeta Antirevfzionistă 

rigrul din uecini 
E in apropierea noastra, nu~ 

mai la câţiva klrri. de unde traim. 
Toata ziulica îşi rânjeşte dinţii 
şi-şi muşcă neputincios buzele. 

Ziua intreagă hoinareştc pe po~ 
teca de patrulare: a ţării sale. Ar 
trece graniţa, dai nu cutează.' Ar 
muşca şi ar rul?e în bucăţi pe 
mândrii flăcăi ai României, pe 
gramcerii noştri, cari stau de 
pază, sţrăjuind hotarul ziua şi 

noaptea, fără int~erupere. 
Să incerce! 
Intr'una din zile, un general 

ungur inspectând trupele ma
ghiare din Bck6s-Csaba, intre 
multe altele a spus: . 

"Niţică răbdare şi'n curil1ld vom 
muta granita ia;ăşi la Ghimeş
P alanca. Pregătiţi,vă pentru zIUa 
mare a sacrificiului 'şi nici unul 
să nu murmure in chinurile rani
lor sale, când va trebui saşi 

deie viaţa pentru reintregirea 
Ungariei, pentru care veţi brăz, 

da, răsturna şi Irământa pămân; 

tul mândrului Ardeal cu sân
gele vostru". 

ţ 

.Iar voua, flăcai de Săcui re
fugiaţi dela casele voastre di, 
naintea urgiei valahilor, vă spun 
sa scrieti părinţilor voştri să nu 
mai plângă, ci ~ă pregătească de 
pe acum in adâncul inimei lor 
porţile de triumf pe subt cari 
va trece în curând armata ma
ghiară biruitoare"" 

Aşa a vorbit un general care 
face parte dintre primii conducă
tori ai iredentei: maghiare. 

Deci, vedeţi. fraţilor, ce face 

tigrul (" 
E legat şi ferecat in lanţuri, cu 

căluşe la gură ~i 'tdtUŞl se svârco
leşte, ameninţă şi aruncă bale 
veninoase asupra noastră. 

Târguielile băbeşti dela Geneva 
e dau nădejde, iar acţiunea 

revizionistă a lui Gombos, Rother
mere şi a ovreiului Burăh azi se~ 
nator american,,' pecum şi propa
ganda ce-o fac aceştia in ziare, 
li-a intarit puterile "tigrilor depe 
Hortobagy" şi din câmpia Tisei 
ca să ne plăteasea - îşi inchi
pue ei - cu vârf şi indesat. 

Dintre toate: neamurile depe 
faţa pămânţului; pe' noi li-1 mai 
necaz ungurilor. 

rele trecute ale .Gazetei Antire- stre relatări, cum au sărit indată 
vizioniste-, emisara in America toti din Ungaria, in frunte cu 
a iredentei maghiare, artista în- preşedintele Ligii Revizioniste 
vechită Fedak Sari, a ajuns în Herceg ferenc, ca să salveze pe 
mare bucluc, trebuind să fugă a baba iredentistă. Imediat s'au 
doua oară din America, pentrucă I trimis in America 10 mii de do
o urmărea parchetul p€'ntru ju-, lari (poate dela partidul d-JuÎ 

rământ fals. Intâiaoară, dupăcum ~ ~?mb~s, dacă nu, dela guver~, 
se ştie a trebuit să spele putina lundca d·n(l Fedak este preZl-
.. _ • _ . _ denta partIdului guvernamen-

fundca era urmarita pentru fru- tai într'un cartier extern al 

I 
Ardealul, in care nOl am fost 

stapâni din vremuri neştiute, un
gurii il cred şi' acum al lor, iar 

sfrare de fise. lnşelase adecă fi- Budapestei). drept cauţiune pen· 
scul american cu prilejul turneu· truca sa se revoce ordinul de 
lui ce Hl făcut in America cu urmarire. 

filmul iredentist ,,[za ne ni". După 
pătania aceasta s'a întors apoi 
astă toamnă, în taină, în Statele 
Unite, ca să se răzbune pe fos. 

tul manager al filmului ireden· 
list, şi anume: punând la cale 

'un şantaj in contra fratelui ace
stuia, In contra autorului de sce· 
narii cinematografice Ernest 
Vaida. A adus adecă cu ea in 

Cautiunea a ajuns la destina-o 
fie prin intermediul unei banci. 
Şi astfel - precum a . anunţat 
deunăzi "Erde,yi HirJap" - d·na 
fedâk şi cu tovarăşa sa de şan
taj Vllma Aknai au putut să se 
întoarcă din Mexic, unde erau 
fug1te şi stăteau ascunse, reapa. 
rând in America, în provincia 
Arizona. 

',pren .-
Abonamentul: 

America o artistă unguroaică, pe Pe un an 130 de lel, pe o 
A jumătate de an 70 de lei. 

Vii ma knai, şi a pus-o să·1 ~ entru ţărani şi muncitori 
iantaieze pe Vajda că ar fi che- 90 de I.i pe an, 50 de lei 
mat-o (prin d·na fedâk Sari) pe jumătate de an. 
ca s'o ia de nevastă, deci sau Autorităţi, instituţiuni, in-
se Însoară cu ea, Iăsându-şi ne- treprinderl 500 de lei. 

Autorităţi şi instituţiunl si
vasta actuală, sau o despăgube- teşti, cazine 200 de lei. 
şte cu o sumă de bani Însem- Abonamentul se plă.teşte 
nafă. Inscenarea n'a reuşit, d·na in" inte. . 
Fedâk a fost demascată. şi par- I Cin~ ne câ,tigi şase a
chetul a dat in contra ei şi'n bt?na11, prime,te ~~zeta gra-

.• . tUI • Puteţi be neflclR de e-
contra Vllmel Aknal ordm de a· ce~sta Înlesnire asociindu~Yă 
resta re. AmândouA au spălat ,apte inşi ,i trimitând nu. 
deci putina. mai ,ase abonamente. 

frontiera actuaLi oi-o socotesc o 
simplă. linie de hotar intre două 
sate. 

., ' 

Ei pe noi românii ne consideră 
o bandă de ţigani ticăloşi, cari 
nu sunt în stare .să-şi conduca 
ţara, şi spun in gura mare lumii 
că. in curând ne vom mânca 
ţara, aşa cum şi-au mâncat ţiga
nii biserica lor făcută din caş 
dulce. 

Tigrul din vecini nu se astâm
pără. Vrea să sară pârIeazul hota
rului şi să ne muşte ca de turbare. 

In culcuşul lui n'are odihnă, ci 
. se pregăteşte in taină ... 

I Ne pândeşte la tot pasul! A
şteaptă momentul prid~ic, pen
truca să se arunce cu furie a
supra noastră. 

Să fim cu ochii 'n patru, cu 

ochii spre zări, pregătiţi la orice. 

Nu ne parii glumi! 
! 

Onisifor BOTcea 

-

Luni 7 lan. 193J I 

Turneul învăţătorilor foşti legiona 
în Cehoslovacia I 

In seara zilei de 26 Ia- corişti învăţători, cari tf'"' 
nuarie ert. se va da la Arad însoţiti de mai mU~1 
în sala Palatului Cultural personalităţi marcante dJ 
un concert, al Asociaţiei viola publicd a vecinei nOI' 
corale a învăţătorilor foşli slre alia le, printre ca~ p 
legionari din Cehoslovacia preşedintele socoli/or ce~tăi 
subcarpatină, cari vin în slovaci, deputaţi, reprezttDt1 
turneu de propagandă in tatii presei, ai ministeruf'~ 
România, pentru cimentarea instrucţiunii publice, elc.llt 
legăturilor amicale şi pa- Vineri d. a. a avat 'UI 
triotice între aceste două la Cercul Românesc ell1 
Iări aliate. Arad o consfătuire ac· ai 

Corul învăIătorilor ceho· ducători/or vieţii cu/tur ( 
slovaci va concerta la 0- arădane, pentru pregati Iti 
rade, Cluj, Bucureşti, Arad primirii ce se va face I 
şi Satu-Mare. Are 45 de tinşilor oaspeli. ti 

fII 
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Cărti, ziare, reuiste • SI 
a 

N-rul de Anul-Nou al "Oazetel In acelaşi foileton se c~cr 
Ciuculuic publică un foileton al teza de doctorat .Autonomlaf.llt 
d.lul Th. Atanasiu despre .Auto. turală a săcuilor-, sustinulăj &I~ 
nomia Săcuilor-, arătând agitalia Universitatea din Cluj de· d. ~~ 
ce ° face iredenla maghiară pen Imre, un tânăr mult Iăuda!,ed 
Iru răsvrătirea săcuimii (memento: unele cercuri româneşti pefl ÎI 

cazurile de astă toamnă), şi pa- românotilia sa, şi apărută de ntl 
ralela instlgalie făcută prin presă .in editura şovinistei revisle 1.11 
şi prin cărli ca să se respecte tice .Magyar Kisebbseg- 8 

tratatul de pace, care 8 prevazut Elemer lakabff,.. 
pentru socul autonomie locală, D. Th. Anaslasiu arată că 
şcolară şi bisericească. Autorul crarea aceasta nu dovedeşle~rej 
arată că săculi au din plin aceasfă autorul el nl.ar fi prea prIeten. ~Ol 
autonomie. Protopopiatele şi co- dimpotrivă, d. Mlko lmre su CI 

munitetile bisericeşti au persona- ideie unei aulonomii blte ICI 

lUate juridică de drept public, îşi teritoriale şI culturale, a săe tiI! 

Încasează contribuliile dela cre- care să cuprindă cu roull pa 
dincioşi prin organele fiscale ale mult decât complt>xul celor tD~ 
statului, .şi ~ntrelin aproape 1000 judete săcuieşti. Un fel de UD

I de şcoh pTlmare şt 54 de şcoli • . ru 
secundare cu limbă de predare In stat, cretal după cele mai avi 
maghiară.; . . _ I formule descoperite. in ideol!loO'cl 
. '" d-lui Miko Imre-. ,," ,~' ~~m _ ..... -...IIIIIAIl_...,_ ........ _-...-............ _ ........ _ ........ ~~Ş"II 
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Falşificările d .. lui Gyarfas 1:::' 
La 31 Dec. s'a tinul la Oheor. ; 

gheni o adunare a partidului ma
ghiar, la care d. Elemer Oyar
las, senator şi vicepreşedinte al 
acestui partid, şeful băncilor un· 
gureşti cari exploatează la sânge 
Săcuimea, ftic· lotum la StatusuJ 
catolic, etc, etc.. a finut O cu. 
vântare plină de fnstigaUi şi de 
misliflcări, apărută 8 doua zi in 
presa maghiară din Ardeal ca 
articol de Anul·Nou. 

Cuvântarea·articol a subjugă
torului Siicuimii 8 fost cenzurală 
la Timişoarfl. şi fiindcă zia.rul 
It Temesvari Hirlap" nu respec'ase 
tăieturi le cenzurii şi a apărut fără 
suprimări, a fost suspendat pe 
timp de trei zlle. 

Dar cuvântarea 8ceasta n'avea 
numai atâtările suprlmate de cen
zura tlmi~o~eană. A fost plină 
toto:Jată de falsuri, dintre cari cel 
mai scandalos i-a fost următorul: 

D Oyar fas a vorbit despre 
conferintd ce·a tinut. O recent la 
Cluj d. Slelian Popescu. preşe' 
dintele Ligii Antirevizionisle, şi 8 
spus că d SteJa.n Popescu a în· 
demMt la ură împotriva unguri· 
lor lată aşa cum a prezelltat.o 
d. OyArfAs. partea respectivă a 
conferintei preşedintelui Ligii AnU
revizioniste: 

"O pregătire mint;tioasă, o cre
dintii puternică şi mai ales ura 
nt>Împăcată IMPOTRIVA DUŞ 
MANULUI ••.. " etc. 

In realitate d. Stelian Popescu 
a spus textual următoarele: 

;Istoria omenirii in general, dor 
mai ales războiul mondial, ne, 8U 
arălat până la ev den1ă că numai 
o pregiHire minutioasă. o cre
dintă puternică şi mal ales ura 
neimpăcată A DUSMA.NULUI, ca 
element sufletesc prlmordia.. au 
fost şi vor fi totdeauna marile e. 
leme-nte ale succesului in răz
boaie,-

nIt 
D. Slelian Popescu a ''[fal 

deci despre ura duşmanului aşI 
potriVit noaslră - a oricărui· 
man - it'r d. OyarfAs a f fJ 
cat sch:mbând toata fr(lu, tAr 
se 'n1eleag6 c8-i vorba de ,8tl 
manij unguri, şi Iraducând: Gg 
Împotriva duşm"lnuluj", în 10 Imi 
ura duşmanului (in contra noa otr 

Precum ero. de aşteptat. d. 
fAş nu S'8 rectifkat, d"şi a lor, 
somat Cu atât mal putin nell:crc 
tem aştepta la o rectificareJ de 
partea presei meghittre. ~ bl 

.. .,' ..... '.0$ -tlRtel 

Bazele ilcordu~ 
franco-ita1iaf 

Se semnea7ă În mom~ ·Uli 
aceste la Roma acordul e~ut I 
al Fnmtei cu ltali8 pe careille I 

denliştii urmfiretlu să·l impii oU 
prin atentatul d~ la Mars lia, U 

• ~unctele Întelegerii. cu~ J. 
Insa de Miercuri de Joi ~n f( 
proces verbal preliminar, .leXi 
1tnute încă in taină, dar atartb 
.Hava.s" anuntă că se ~ 2 
in măsură să le ştie in linf> • 
neTaJe, şi anume ar ti UT. 1, d 
r;>le: .fjml 

In procesul verbal, care le a 
c.titue piesa esenlltllă ., aco1.rdel 
franco italian, sunt tralateblml 
prOblemele refl-'rlloare 10 rr 
pendento. Austriei câl şi' t. ~O. 
tiile mutuale pentru IntegrJlr 
frontierelor sta.telor Umitrofmedlj 
ustri ei. lin • 

Italia 8 cerul ca pe lâ(1g~beh~1 
mânia să fie admisă in si1aoQ 
diplomatic proi~cta.t şi Plat t'ut I 
S'a gă~lt posibilitatea. ca r 
nul din Varşovia sA fie in • j 
a participa )a noul lnsldltrlo 
diplomatic. Coltl 

I 
t 
L 
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Perseverare diabo
licum ..• 

~Reuue de rransyluame" 
f - "(om 1, no. 3, nou.-Dec. tQ34 -
~ 'Ultlmal număr depe aaul tre
~at al atAt de documeotatel "Re
;Iue de Tramylvanle- dda Cluj 
"ablicA următoarele: 
J J, U" omaj celor trei mOTti 
~n toamrza anului 1934: Re gele 
.Iexiodru al lug >slavlel, Loul. 
aarthou, ,1 RdYllood PolDcale. 
l I 2. Urz eloqiu românesc Fran· 
~I, de Ioa Breazu: note d spre 
.rjlllirea ce a făcut-o acum 89 
ie aol prUI romAoeascA dlo 
~rdell (.Foala pentru mlntt, 
~ltnl .1 literaturA - şi • fi; zeta 
trlnlllvaulet") vestitei .Le. Pen
tle M a lui MI.:h elet; o Icriloarr 
Ded1tl a lut Dumitrle Bdltlanu, 
lin acela,1 au, trimisă lai MI
:belet. ScrlsolTea lui D. Bri
:Iaou, adevArat capodoperA, e O 

It'utrecutl glor:iflclre a Frantei, 
!I • fOlt clt.tă de Mlchelet cu 
Icrllbl In o hl elevilor III dela 
:Olelllli de Pranţl. 

3 Noul ffgim al cululor în 
Rumânia şi minorttdlile conf!sio
nale, de prof. un!v. V. Moldo
vanU. O recomandăm spre re
producrre Intrg '. IA publlc,ţluol
lor Doutre rdlg1olse, deoarece 
e o expunere cum DU se poate 
mal documentată a sltuattrt de 
dinainte de legile româneşti şi 

de dupA ele a cultelor din RomA
ala. Autorul araU că din pricini 
ci in Ardeal confesiunile ,1 DI-

ţlonalhăţlle se confundă, cine 
va soluţiona problema confe,'o
oali, va lolutlooa-o implicit şi 

pe cea minoritara. ŞI Romlnla 
I 10Iot1onJt-o. Rdf'vAm dintre 
oblervat lIe sale, priVitor 1, si. 
tuaţla credi prin noile Irg l 

rombeştl: Culeele române,U IlU-S 

decit de formă domlnaote (şi 
anume la sOlemnItAţl). Ia Itgea 
prlvlto,re II sede, DU e Dlclun 
articol care ar prevedea el ace .. 

= 

Gazeta Antirevfzfonfstă 5 

#0 episcopului de Buda, ci 
exerât6 jut"isdic1ia asupra lor 

&LS& 

o predică reuizionisfă il mi· 
tropolitului primat al Ungariei 

- "Păstrarea tratatelor de pace n'o 
uoiesc decat cel cari refuză să recu"" 
noască 'o lume pe Dnmnezeu". -

d;'rttd m."i,ler,,1 de culte"'. Precum araM ziarul "Uj Ma- dina luI unguresc Seredi, nu ne 
Ca să illteleagă rorital acestel gyatsdg- din 28 Dec. a. tr., car- miră de loc. Nu numai pentrucă 

hotărîri mlnllterlale, cititorul dinalal lastlnian Seridi, mitro- mai cunoaştem şi alte instigări 
d-,I amintească ceea ce se 'pu- poMul primat al Ungariei, a şi mistificări arhiereşti maghiare 
nea rn hotărirea dIn 19 Oct.. a. ţinllt la C,dciun o predica In ba- rostite În numele lui Cristos, şi 

tr. a aceluia şI minister: că Ne- zillca din Estergom, spunând nu numai pentrucă e ştiutâ în
meth şi cellaltf cari vor trece la Illrmatoarele: deobşte participarea ePiscopu
mODof.,lt', vor fi socotiţi aconfe- .• Naşterea lui Isus Cristos a 1,,1 miUta, Zad,a1Jel. Ia fa/
.Ional! până când se vor fi orga- adus pa pământ pace şi Isus nu lIific4ri/e def,and flancesl, ci 
nlut ,1 vor fi obtinut dela ga.. e Dumnezeu] revocării. ci al pentrucă SeH~di acesta, cardlOalul 
ve ro recanoatterea ca biserică păcii. Dar pacea, la indivizi ca acesta unguresc, 'şi at"e fi el ca· 
In regall. Precum am arătat când şi la familli sau popoare, nu .ier,,1s6 •. Intre altele, sluga a
am anuntat aceail! hotărîre poat~ să existe decât acolo u~d~ ceasta a lahfundiarilor iredentişti 
dela 19 Oct. hotarirea min/ste- d. pr~mesc pe. Dum~ezeul. paeu (să-] numim astfel, pentrucă ni 

, ŞI prImesc mvataturlle lUI Isus 
Tuiili de culte esle egald cu un despre iubirea lui Dumnezeu şi se Dare că-i ieşit din cea mai de 
Indemn la adresa €xcrocuilii Ne- de a aproapelui. jos clasă din Ungaria) este preşe
meth şi-a celorlalţi excroc:l (aşa .Dac4 In trecutul aP,oPiat di"tele Asociaţiei pe"tru p,o
I~a numit zi,Ull1 d·lul· G5mb5s) _allunile (sic! nici pomeneală fIIot1area maghia,;s4rilor de 
ca sd-şi callie credincioşi şi sd de cea maghiară! n. tr.) ar fi ""me, întâiul ei preşedinte de când 
se orqan/zeze, pentrucd urmeazd trăit şi-ar fi făptuit după Învă- a fost rechemată anii trecuti la 
sa fie rtcunoscuţi. Refuzind deci tătura lui Isus despre dragostea vieată. 
IA recuooascl restituirea cătrA lui Dumnezeu şi a deaproape!ui, Nicio mirare deci că ireden
epIscopia de Buda, comunicată in acest caz n'ar mai trebui să tistul acesta cu pălărie de car
de patriarhIa din Constatlnopol, ne mai plângem azi de stricarea dinal (ni se pare că atâta are 
,1 să lase pe episcopul sArbesc familiilor, in acest caz ,,'ar /i cardinălesc. pălăria, fiindcă ştiinţă 
de Buda ai-fi reanexeze aceste lost f'tlsboi şi .'ar /i 1Jenit "icl au ei şi altii) a cutezat să spună 
parohII, guvernul maghiar nu face "ed"eptele Indale de pace de depe amvon ce a spus: că revi
alta dpcAt rezervA parohlile aces· ast4.i, a clror piatra,... zioniştii săi sunt reprezentantii 
tea pentru episcopia sch:8rllatic. n'o voiesc decAt aceia jlUi Cristos, primitori al lui Cristos, 
a excroculul Nemeth, pe care o cari refuzA 'n lume si iar cei ce se opun revizuirii 1raA 
va recunoa,te cAnd nici nu ne va cun o • s c I pe Dam- tateJor "nedrepte· sunt contrarul, 
trece prin gA.nd, nezeu". - adecă oamenii lui Anticrist. 
Să luăm deci iarăşi seama Sto spunem: Şi nici mirare că a putut să de-

la ceea ce se pune la cale Logo5ul acesta incendiar şi biteze depe amvon porcăria cea-
In Ungaria in contra bise· mistificator, rostit depe amvonul laltă, privitoare ]a pro1Joc410r;; 
ricii ortodoxe! mitropoliei din Strigoniu de car· r4sbo;'ul"i, desp"e CII"; se ,. 
W' e tW' ca ",. , I , I .--., I Idege di" cOllte~ c6 .""t a-

Biserica maghiară şi iredentismul. 
ceiaşi oame"i a; l.i A ntiu;" 
ca,1 I"ptil asi pentr. ptJBtrare. 
tratatelo" fi "icidec4t ""gu";i 
114i cei primitori ",1 Dum ... 
8e"l"i paei;. 

tele recunoscute nu au dreptul 
fa o 'mpărUşlre din bugetul sta
talul. Proselltlsmul cODfeslunllor 
e Interzis prin lege (Ia acest 

I punct lutorul ar fi trebuit ,'a
rate ci totuşI biserica catolică 

m· gh'arl il practica, şi 'o dauna 
romAnilor şI 'o dauna altora. 
Exemple sunt berechet) Privitor 
la dispozitia din lege care anu
lează cODVtntlUe pre-matrlmo
Dlale sau post-ma1rimoolale din
tre pArlnţl referitoare la religia 
copiilor din căsătoriile mixte. şi 

IasA alrgerea reJlglel, şI a bA
ittllor ŞI a fetelor, la discreţia ta
tăiai, autorul face obiectia ci ar 
fi fost mal bine si se st1paleze 
acest articol astfel: copIII, de 
orice srx, armează religia tat1~ 
lui. Era Interesant si ni se 
spuoi: cem se potrlveş1e a
ccastă propunere ca atatlstlclJe 
chătorlllor dintre romlnl fI ml
oorltarf~ şi care e in lamina 
statlstlcllor rezultatul de pAnl 
acum al lrgll actuale. tu faml
Ime la cari namal un al dintre 

dovic Szmrecsanyi a hotărît 
să se întroducft in anul al 
4-lea al seminarului· mitra
politan cerceUişia, iaf in 
anul al 3·1ea leventismuI (in
structia. militară), urmând să 
se dea. examene şi din a
ceste materii. Clericii vor fi 
pregălifi pe seama armatei 
iredentiste de instructorul de 
leventi Fucsek, şi vor sta 
sub ordinele com~mdantului 
de plasă 8 leventismului dr. 
Fr. Rubovszky. 

80tl e romlD. După pArerea 
nout,ă articolul de It ge cu 
pricina va trebui cât mal rt'pede 
revizuit şi anume nu pe bază de 
teorH, ci pe baza stttlsticei co., 
p![:or născuţi din căsAtorllle 

mixte. 
4 lnvdţdmântul minoritar 1n 

România, de Aagustln CaPlnl, 
directorul invAtAmintuluI mloo
rltar in ministerul instrucţlunlf. 

Retinem următoarele: Statul ro
mln a făcat pentru minorItari 
mal mult decU ti cere tratatul 
de pace. Tratatul na-l obligi si 
tlnl pe socoteala sa şcoli se
cundare cu limba de predare 
minoritari, totuşi România s'a 

. obligat singură prin leaea io
văţămlntulul .ecuodar să tlnl 
asemenea ,coif sau sectII, ,1 io 
realitate intretine 7 '::011 secall
dare 'maghIare fi 6 germane. 

In Ardeal sunt Izi armitoa
rtle ,coli maghiare: Prlmart: 
7H3 cQnfeslonale. 442 de stat. 
io total 1225; secundare: 50 
coofeslonale şi 7 de Itat. Ia 
total 57. 

De mirare-i numai atât in le
gătură cu acest revizionist cu 
clop de cardinal: că presa bu
dapestană - vezi numărul nostrll 
din săptămâna trecută - a avut 
curaj să bage de vină unui ziar 
berlinez şi să ceară guvernului 
german sanctiuni in contra lui. 
pentrucă Ci scris în chip ireve
rentios despre Eminenti5ima Sa 
Eminenţă dela Strigoniu, criticată 
pentru actiunea sa maghiariza
toare. 

!S!!3 

Nemţeşti: Primare: 345 con
feslona[e. 129 de stat,' total 
474; secundare: 31 cODf~sio· 
nale şi 6 de stat, total 37. 

La acutea se adaugă 42 de 
şcoli sârbeştl şi 9 ale altor ml
Dorltatl. 

Statul romla cheltllie aoaa} ca 
cel So3 illvătltorl minoritarI 
dela şcolile primire de stat 
cu lImbi, minoritară 51180000 
de lei. Iar cu profesorii dda 
,collie secQndare de stat cu 
limbi minoritari 10.140000. '. 

Deasemenea Româola nD e 
obligati prin tratatul de pace 
să intretinA seminarele teologice 
minoritare, totuşI ea dă 1.048000 
lei pentru lefurile tn.tltutuhtl 
unltarlan din Cluj, 789.170 pen
tru Ile celal catolic din Alba
Iulia, 1.211,160 pentru ale celui 
protestant din Cluj, Iar pentru 
cel nemtesc dela Timişoara 
726750. 

Relativ la pllngerlle rAsrepe
tate ale Iredentel maghiare ci 
,'ar Inchide ~ Tranlilvanla şcoli 

,. 

~ 

1: 
J 

~ 
1 
f: 

, 
.j , 



" î 
! ! , i 
t...~ 

il 
" '" 11 
i 
/.' 

" 

1 ; , " 

"1 

: i 

8 GazpfSl Antfrpvlzlon'stA LunI 7 IanuarIe ~ 

lu C~~StiB larv~i ~~Ia ~iserica 
mB~~iara calvina ~in Hra~ 

Din raiul hortist 
i5T7l 

După lista pubricată de .Pesti 
Hirlap" in n rul dpla IIm. 
crt.. in anii 1933 şi 1934 au fo~t 
in Ungaria următoarele falimente f 
şi concordate fortate: Sem'oflclosul .Badapestl Hlr- nu dovedeşte decât că In po~ - Preoţi unguri În.uraţi cu 

romAnca coftvertite. - 1933 1934 lap" a publicat la 23 D~c. a tr. românrsC! emit â 'D ' 
falimente 111 81 u s nt»e cu, 
Concorda te for- r o pagIni de "declaraţII- ale Cu alte cuvintt; nu săculi t; 

Precum se ştie din relatările 

noastre din săptămânile trecute. 
la biserica maghiară calvină din 
Arad continuă frământăriJe pri· 
cinuite de câderea la alegerea 
de preot din toamnă a preotului 
B llajthy din Episcopia B harului, 
gmerele episcopului calvin Sulyok 
d'n Orade, şi de biruinta preotu
lui Zoltan Nagy, in contra căruia 
J;laTUzanli lui Balajthy fac agitatie 
pe terna că· i insurat cu o ro
Inâncă. Zarva aceasta. degene-
rată 'n denuntări la justitie, con· 
tinuă in primul rând din pricina 
episeopiei, care tărăg3nează con
firmarea alegerii lui Nagy şi a 
Indârjit prin aceasta aşa de mult 
p~ partizanii acestuia. incât au 
Inceput să se gândească să freară 
la altă Irge sau să ceară o an· 
ch~tă a ministeru!ui. precum am 
arătat că anuntă ziarul ară dan 
.Reggelj. 

Un alt zhr din Arad, .Kis Uj
sag-. se ocupă deasemea (in n
rul dela 1 lan.). de chestiunE'a 
aceasta, şi scrie că nevasta lui 
Nagy. din naştere Margareta 
Moldovanyi. e trecută la calvini 
dela evangheliei. (După cunos
tinta noastră n'ar fi româncă de 
origine, ci numai a fost adoptată 
fie un român). Arată apoi că nu 
e 'ntâiul caz când parohia cal
vină din Arad şi·ar avea un preot 
insurat cu o femeie care a tre~ 

cat la cal vini deja altă lege. Pre
otul depe vremuri B6kenyi, al 
drui nepot agită acum în contra 
Il1i Nagy din pricină că-i insurat 
C\l româncă, era "nsurat cu ro· 
mânca Ana Coeiuba. şi nimeni 
nu i·a băgat aceasta de vină, deşi 
era stăpânire ungurească. (Cre· 
e1em şi noi: preoteasa era cu 
totului ungurizată incă din şcoala 
primară. Prin ziarele maghiare 
depe vremuri am intâlnit-o figu 
rând în programe cu reprezen
tatii şcolăreşti şoviniste, sau fă-

când colecte şoviniste. Şi ea şi 
soru·sa s'a măritat cu ungur). 
Deasemenea. continuă .Kis Uj. 
sag-, era însurat cu româncă 

Iw(ureştl, d. Callaoi arată cA. 
adevlrul e tocmai contraral: 
Şco)lIe ungureşU s'la sporit In 
România: La 1918 enu 644 
,coli mi ghIare ~rlmlf~, far astAzi 
aunt 804. Şcoli secundare erau 
6'1, Iar Isthl, rn urma germanl
zărII sau romAolzărllln chip Da. 
tura) • celor dIn locuri an de nu 
elIa uogurl. sunt 50 )a numAr. 
la. realitate ,i-aceste 50 IU11t 
prea liuflcleote, ,1 sU11t tolerate 
li fUDctloneze Ilegal, cu mal pu-
11nl de 270 de elevi cAt prevede 
legea. Cel din Ză)au are 128 de 
t!evl, cel din Arad 193 (a avut 
panl acu 11 an an 70 80 - D. D,), 
ed din Qjorhel 193, cel din 
SUmar 218, ,. a. m. d. 

5. Transll'lania econom;cd ,1 
Ifza rfllizionlsta maehiard, ,ta
.al. lung ,1 incArcat de datt', al 
dlul Victor 10ga, proftsor )a 
Acad. Comerclali dia Cluj. AII
toIul tratrul sub toate DeDumă
ratele-l aspecte teza ul1(areascl 
dupi care criza mondIali e ar
Er.are a desJlplrll Ardealului de 

J 

convertită preotul luteran din 
Arad Ioan Nikodem, şi nici ace
luia nu i s'a făcut nimic. In schimb 
preotul ortodox din Şirla, mai 
apoi referent la consistor, Gheor
ghe Popovici. era Însurat cu un-

tate 466 516 uoor profesori universitari dela ilZ pcute de origine românf~ 
Pasivul celor în facult?t1le de mediclol m;.ghtare, ci m·.Ire parte dintre Tomânl, 

concordat 20 mii. p. 262 milo p despre anahele de Bl!"g.. ce de neom tUTco-mongol. E ~ 
In luna Decemvrie 1934 au S'au facut ntă toamnl in Stca- de ordine, precum se vedl', 

fost 75 de conc~r?ate lor tate, Ime ,1 despre cari am mal arAtat răspundă la constatările an 
cu pas1ve de 3.1 mIlioane pengo. ' 
şi 2 falimente. Adecă mai multe J ci au dus la cODstatarea că mare lor de sânlle 1n chipul 

guroaică, şi nu i·a băgat nici lUi şi decât În alte luni ale anului parte dintre sl;ul au dnge ro- puerli li intepal. Relevam 
nimeni vreo vină. şi decât in Df'c. 1933. mAnese. mada PEntruca oamenii noşI· 

'la'V 'oa ... aotA .. ........ dU .. ,Ai .. .--, DoI dIntre prof' sorll fnterv!~- ştillfă Sel fie tn gardd, şi pe m 

wat. Kcnycrrt BiliaJ ,1 Vat btfy ca istollcil sa dta o alld a ati! 
Ţ'bor, caull al dovedea.că ca deedt până acum tdoţii/or pi 
ştllnt' medicală n'a aj'lDs toci mâ"eştl ale thestlel cumam 'O: 

'ŞI de departl", ca sA pOdUl dt-o- UneGtla Pe cine li inteTt _tI 
st>bl dngele rasdor amestecate. mai de ap,oape aceastd che~·t m 
AI treilea, Andrt-i Jeory bite in ii trimitem la revelaţiile ce de 
acelaşi atrunl dar adalJgă, că facut cu privire la aspectele D~ 

Cine l-a autoriza!? 
- Scotocirile suspecte ale faimosului Kara 
GyazES la muzeul koşutist dela Palatul Cul
tural din Arad. -

In .Aradi KiJzlOny· dela 
Anul-Nou au apdrul nişte 
documtmle koşutiste, scolo
c'le prm muzeul pmşopllst 
dela Palalul Cultural, care 
români/or nu Ii-i acceSibil 
de(ât prin mare graf'e, de 
un dnmn u/frafOlr'flOs: Kara 
Gyozo, cel care a cat cu 
desgropdr'/e sale de osd
mmte pseudo kO$uliste pr/
/fj iredtntei maflhiare ca sd 
declare Aradu/ o Merd a 
ungurtsmului şi sd proclame 
prin lege ziua de 6 Odom· 
vrie (a eXfcufdrii coman
danţilor knşutişti) ziua ire
denfei ură dane. 

Documentele acestea prl
blicate de faimoasa unea'td 
a iredenlei ungureşfi ne au 
Ideu! sd ne Interţsdrn mai 
deaproape de fndelefnlc1T'le 
profesorlliui pensional al li
ceului unguresc din Arad, 
şi am rtJmas st(lpeflafi de 
ce-om aflaf. NI s'a spus cd 
d. Kara GYOlO a cdpdlat 
acces necontrolat la doctl
menf([e muzeului paişoptisf . ' 
ŞI coplazd de câteva luni In 
biroul directiei Palalulul Cu/~ 
t~,al, Idsaf de ob;cel sinl!ur, 
smgurel, lncdt poate jace 
ce-, place. 

Intrebă11J deci, fiindctJ şllm 
cd alttl lume, şi anume ro
mdneascd. nu are favoarea 
ce i s'a {dcul irederztlsfului 
Kara Gyozt5. şi fiindcd mal 

UDgaria (slcl), ,1 după care Ar
dealal nu poate avea o prospt'· 
rltate economică decit It'gd de 
Ungaria. Dintre nenumăratele ar. 
gumente cu cari autoral face ri
dicolA tt'za ungureascA vom re
marca faptal că pe vremea rit 
bnialut vama) dintre Ungaria ,1 
RomAnia micI, deputatII ,1 con
ducătorii vietII economlcf', co
merciale şi sociale ungurt'ştl au 
ficot demonstraţII sgomotoase ca 
II le reia raporturile ca Româ
nia, deoarece fA-1 aceste )egl
tari Ardealal piere. 

6. Unearia ş/ problema Tran
silvaniei. D. prof_ SlJvlu Dr.go
mir, directorul reViste', public" 
sub titlul acut .. in facslmlle ,1 
('IJ ('omentarll. an memorIu din 
1917 al contelul Ştd.o Be1hlt'Dt 
prim ministrul de dupA război, 
prezlntat la sfArşttul guvf-rnărll 
lai Tina ea privire la măsurile 
ce trebaelc luate pentru fxter
mlnarea romAnilor dia Transll. 
vaDla. E UD document zdrobitor 

" . 
pe care se ImpuDe sl·1 ,epro-
ducem ia iDtreglme. 

ştim cd arhiva Csdnyi a mai .dacA medicii români vor con- mâne$tI alt probltmei cumam 
fost şi altd datd prlmejdu ftl stata că Indlcf-Ie blol.glc a) Ungaria plin .Cuvdl1tul- dl~C~ 
(pe vremea aceea era vorba ruei unglrllor din Ard~al e 1- Aprilie 1933 (12' mi de Paşti) I 

stI fie pur şi simplu ced(J!t1 proape de-al romAallor, aceasta la fallt/onul nostru dr" t1~t 
Ungariei pentru nişte mâzgd DU dovedt,~e de it ci intre ro- za", (dela sfârşitul 1111 A~ ~ 
Mur; pictor/ceşti ale unor mA ni sunt multe elemente tu~ sau Inceputul lut M.li 19331 k.: 
unguri): cme i-a dai lui ranh:e-, feritor la dialectlll mngh!or \ .. ml 
Kara autoTlzalie sd facd ce AI,mafla aceasta nu-I noud. ZES p%lese dtla Nord de. 
face? A ŞtIUt celce l-a dat Precum om aratot acum doud I dapesta, vorbit 1n raza tx~gU 
incuviintarea. clne-i acest sdptdmâ Il. la fel a cdutat s'a-I siunil arddane pe care am tle

n 

domn Kara? A cerut mal jil me cineva prin. Vj MGeyarsd2-, nalat· o prin citatul nu mari·· Sll 

inainle de a-i da autoriza- cd Sd'lgtlf' româflese al sdeu'lor Paşti al .Cavântulut-. lR 
ţIP. vreo lămUrire dela beeul ., • o. ţ' ,..... , r te; 
.Molse N,coard·, care l-ar 
fi putul spuT7e locmai pe 
chestii de b bliotecd cam 
multe? 
"""UZ _la IA d .. 

Romani pierduti 
Citim in n·rul de Anul-Nou al 

lui -Uj Magyarsag-, că In urma 
in:.tigatiei antbemmte Întâmplate 
zilele trecute la Dobritin, au fost 
d,~fi În judecată - dar au fo.,t 
a( hit? fi - trei national-socialişti: 
Kosztm Laios (Lt:dovic Cost,n), 
Gal M hâly (probdbil aşijderea 
d~ orlqme românescă), şi Şte
fan Bezy. 

• 
Din .Pesti Hirlap· dela Anul· 

Nou ert.: 
A fost instalat epitrop al pa

rohiei profE'stanfe Budahegyvi" 
deki judeCătorul ad·tlll Boer 
Elek. 

• 
Din .. Bud Hirl.· 19. XII a. tr.: 
Dr Mma Dt:'z~o. medic irI Job' 

bagyi (;ubscriere la colecta pen
tru <;tatuia lui Rilkoczy). 

Cum îşi face Ungaria 
propagandă Ia Paris' 

In sala GUlzot a Sorbonei a 
fost in să ptămâna dinainte de 
Crădun o conferinta in con'ra 
dicloriu despre procesul Marsi 
Jiei, organizată de .La Tnbune 
InternationalE: c. 

A vorbit întâi ataşatul de pre 
să dela Paris al Iugoslaviei. Vu 
cetici, arătând că atentatul a fos 
o ispraVă revlz;onistă, iar de:;pre 
expulzarile de cetateni maghiari 
din Iugoslavia că au fost nece 
sare pentruca să se prevină o 
razbunare a opiniei publice care 
i-ar fi costat pe aceşti cetăten 
maghiari mult mai mult decât 
expulzarea, şi ar fi inrăutătit mult 
conflictul dintre Iugoslavia şi 
Ungaria. 

Secretarul dela Paris al Ligii 
Revizioniste maghiare, francisc 
Honti. a citit articole de .'a
Jomnii- la adresa Ungariei din 

presa franCfză, şi a SPU Nu 
presa franceză a fost plătit", nd 
spus ,apoi .c~ __ lJn.Q..~rja a '11 iUBI , 
1929 o mână priE'tenească _g~ 
slaviei (când cu faimosul şi, c 
sincerul discurs dela comemeri 
rea Mohaciului al rE'genlmi 
Hor!hy), dar Iugoslavia n'ant.i 
raspuns invitatit'i. Qrator~ Pl 
insinuat apoi că Iugoslavia * 
ca nu făcea atâta gură in c~zlc 
Ungariei pe chestia atentalf.l 
dacă nu era pusă la cale_bu 
cineva - .se 'nfelege def c. 
La sfârşit omul ligii Re. aftJ 
niste a cerut să se reprim . C 
expu)zatii unguri in IugoslY~hl 

După el a tinut un logos~ d 
vizionist Suliotti dela ziarultnte, 
cist .Nuova d' Italia-, apoi ~ lm .t 

Seott dela • Timesc a arătat4ldl& 
statările Ligii Natiunilor, iar~ct 
fesorul francez Le fur a v~cuU 

7. Sub titlal: "Mostrd de 10- donll ca să trebulască'n tara despre importanta juridică alorll 
gicd Tev z·onista", prlm-redacto- lor si ae folostască tn raportu- dictului (După .Budape~ti Hir'pOTI 
rai revistei, dl. D. D. Ro,~a hce riie CQ admlnistraţllle pUblice de Pin 23 D-c. a. tr.) t DO 

o DshITAtoare oI amănuntltA crl- lta.ba m'Khiarl. "<SA - • - li. 
.... n J. " V $ • lesp 

tlcă cArtII revizionIste "Horgrle 9. Dia bogatele Note cari tn-
de Oemalo- a lui Aldo Oami, cheie Doul namAr al pru,'nte- Ştiri şi fapte td~: 
făcAnd af'rm~tltle aceatul sl1t~ relantel revllte vom subllala re- . 
brl., al Iredentel aDgureşU de pllca ce-o dJ d prof. Nlc. Drd. din Săcuimlare 

t .. 1 ~tra 
to rdU. gan stuplzenli10r ce le debiteazA Ne vine din Gheorehmi ';111e 

8. D. d,.. Aurtl Ooc'man, se- In cartea .Patrla stldvteht ş/ t d t ~ cretarul general .1 Vltll A"tlre- unu rteOT eaze drese: co ea 
v1zlonlste din .Ardeal, arati cu contlnuilatea româniloT· (B pesta, teIt 7JGauta Ciucului", Ia 
dovf'zl cari DU ne pot fi spre J 931) vrsNtll Trem) Lajos, CD- calie bilunard sCltsd cu Rtttm 1 
mare laudA. suprematIa elemen- Doscut cItitorilor romAal din epo- CII talent, a implinit la Anullmet 
tulal mInorItar ,1 'n slJetA ungu· cala lacrare a d-laf DrăgaD .Ro- şaSt ani de aparitie. prii 
resc şi ul"gurlzd totr'o mare se~ mAnll rn secolele 9-14 pe baza II dorim mulţi ani lnaintt.tstlu 
rle de alrjbe publice, 'a com- toponimie! şi a onomastlcej-. -. ca 
paratle cu numire) aproape dls- Sant tn critica ce-o face d. Dră- Sectia Gheorghenl I L'lll~, D 

parent al slujbaşilor publIci ro- gan pseudo-savantalul dela Ba~ turale a luat tu. tlatlva sa j .. gr~ 
mlal depe vremea uDKureascl. dapesta, dovezi despre vechimea I alzeze UD muzeu etooll'raflc 
Sunt statIst'ci deadreptul ului. şi expansIunea ron:Aneucă din' oDai, .dloostlt deoeamda' In 
toare. Prin larga lor toleraDtl, coace de DunAre (tn Oalilia sec. liceul din GbeorgheDI. f II 
precum autl d. Goclmao, ro· 11) cari se cuvin citite de fle- I La Miercurea ~fuculal a'a JEc~ 
minII 'Il _1'Jol tn situatIa para~ care Intelectual romAn. Ia CrăclUD aD cooKres al ni 

". TOT ROfllA.UL DE BINE o.TE§TE ziĂRUL r110r. Fdrd 
T • ~den; a UNIVERSUL mllK:- Sta ~ hotlrlt să le fDfJl~-d 

- vi:, ~ la varl o tablrl cer:dl,ef 1 
~ -..-====----~ permaoentl la OhUco, tIe 11 

"'--_ .... - ~............ ....... ... -.:-.... - ~ia IJ 
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c~ompierii unguri in slujba 
m armatei reuansarde 

Felicitări româ
neşti pentru', 
"Aradi KozlonY l

' 

n(~ ~ 
tn/, 

Vestitul "Aradi K5z'ony·, pre
cum am arătat in n.rul nostru tre
cut, şj·a sărbătorit la Crăciun jubi

ce Iei de IUClIl au sarbatorit au- leul de 50 de ani tipărind in bună 
torttalile din Arad: parte pe bani româneşti (costul 

r NI stau semnalat de cdtre UII ~ lut mcdern, dintre cari nu in 
lor al nostru din Viena UI- ~ olUm loc este atacal alerlan, ca 

• OGrde: I bombele lui de laceadU, de ex-'n . CăIătorlDd deuohl prin Un- plodărl ,i de gaz. InsUtulla 
III spre Vleaa, mi-a fost dat pomplercucă (maghiara), care 
găses.: [n vagonul in care e- e cbemata 'o prlm"l râlld să 

'ŞI, rII o publk:at!e uoguruscA apere &'lotul ŞI vlat .. cetăţenilor 
~e IIHD accesibilă la Doi, numlrul paşnic! In contra oricărui fel a \, 

pe Decembrie 1934 al revistei de daune ale foculuI, şi care 
Or 'UuendesretJ KOZ/01Y" • Aso- • deja organizată, prin 
~;I _tiei po 'plenlor dlO Ungaria' munc~ staruitoare şi 

rII citit-o co deamăllontaJ, şi 1;.. conAtlentil. in aproape 
'si . T 

deA mi-am adus aminte ci fiecare 8.t, e pu .. a in fat Il 
am câteva săptămâni .Gaze~ unei 001 miSiuni filantropice 

'le ADUrevizionistă- s'. ocupat mari, C4 să apere după cit per
nt,cmai de lucrari de felul celor mit pOllbllltă,lIe vluţa fi avu
dl) le citisem in această revistă tul in contra atacurilor aeriene 
Ştii pompierilor ungur!, m'am gan. ŞI-a atacurilor cu bombe .... 
aqt să impăită~eşc cititorilor ro- Fireşte, preşedintele asociaţiei 
A'lJ Il I prin gazeta dv. cele ce pomplefllor m.gblari plieaZa in 
'1 k-a fost dat să aflu dia citatul coollouare laturea filantropI ci a 
r \măr al puhlicaţlel pomplerlloi acestei traosformări a pomplerlel 
e 'guri: (N Red:·. Coresponden- uogureşti 10 armată de luptă 
'X~ nostru se referd la destainu- allUalerlauă Accentele acestt:a 
\le noastre intitulate "Pompiertl ale lale, cari la sfârşitul arUco

arI sllljba armtei" dm n·Tul dela lului d('gcnercază fa b!asfcmle, 
Dtc. al "Gdzetei Antlrevizio- pUllând pomplerla magbiară (cu 
te). fllantrupla el!) Intr'o balant' cu 

, CrăduDul, cu naşterea Mântlllto. Pompierii din Un- rulul, na De pot abate ateotla garia, anexă a 
armatei antiaie- dtla esenţa exercftlUor de stil 

S _ ale domllulul conte Slekeoyl. 
rllene care se (uprinde ia ctlvfotelf, 

u Num~rul acesta 81 lui .. Tih- ~ spllse relativ la f;1gntrop!a de 
f ndeszefi KOzlony· e in ehi- E ad!neaurl: ,.pl€gătirea (pom
iUBI kaastoJ' mării pompieri ei f pieriJor) in aceastd direcţie deM 
_gureşti Intr'o ar mat ă vIne astjtl un eminent In tere; de 
~. combatere a atacurilor apărare nationali"'. 
meriene, - problem! care După articolul acesta intro
nlmai fost pus! in "Gazeta ductlv. urmează un artIcol al 
'Ilt,rev zionist!" tn legăturl redacţiei, tot de;pre pU::Jerea 
~~ pompierii ungur't şi des- ~omplerllor in Slujba armate! 

~
' T" dJ. t· şi apoI o seamă de rhpunsuri 

· .~ a ... r e ,,~zren ~sze 1 la. o îatfebare a re dactlel: "In 
· ,zIony spune n numiirul ce V(;dffl desvCJ!t;;,rea v!ltoare a 
~lj.l am Inaintea mea cA pompierlei?"', toate lovârt!nd!J-<;" 
!e.bue rezolvată In anul In jurul transformări! cdor 95 

ti da mii de pompieri din 
. • Ungaria In auxiharl prlncipaU 

· atil ce se spune In afticolul al armateI 
: . Crd;;iun al contelui los!! . Dintre ·rhpunsurile acestt'a 
i1t;he.nYl, pre~ed!nttle pompleri- cari tode cer guvernului i;:zes: 
s dzn Ungall.a, publicat în trarea unităţilor pomplueşil, voi 
Imiea Tt:visfel: retinea următoarele: 
~tlmportaDla pompierilor ungarl Contele Alex. Telekl, preşedin. 
t1ldlscutabllă, nu numaţ din trle Asoc. eimnastice, propune 
r~ct de vedere al faimei lor sa se incadreze I"venlll in orea
IQcuti peste mări şi tărl, ci şi nf.zatUle pompiereşti. dupace au 
~~orltă Importanţei lor locale. terminat cu staeiul prt-mliitar. 
Irtportaniil Jor recll.mă pomplerl- Francisc Papp, com:mdantul 
t noşt~, ca să-,1 tmpllaească pompierilor dill Seghedill, amln
-tespuDzător cerintdor total te,te că rn curând se va ieus
~dern(! misiunea ce II-a re ve- tra portlunea d!n Uogaria a şo
~ care nu constă Damal ill a- selel turIstice Londra·Constanfi

{area iVutullli ,1 a vleţU in nopol cu telefoane de semDili
pIra focului, ci trebue sc'l 'm· zare din 5 fn 5 km., şi propune 

'dJ/lleze şlapăralea antlalerJand ca acelte posturi telefonice să 
Ift.ea in contra gazelor." servească şi pompierilor; cere 
~JQ zilele noastre trebue să apoI să se infllnteze posturi de 
ttm le chip special depe fir- semnalizare fa toată tara. 
'lrnentul UDgllft.SC acoptrit cu Un altul răspunde că cele 95 
~rii furtunII Importanţa ace&tel de &ntornobHe de salvare c~ 
.!stluDi!' Dictatul pe pa.. sunt t J tară nu·s suf:ciente. Ou
• care a mutUat nattuoea şi vernul trebue să sporească ba
" nl-I pus la dlsert tia tutu- getul de 'nzestrare al salvărII 
~ grozăvl!lor tebnicel r.ăzbofu- şiwal pompierilor. 

lin s&~im~ ce se ÎntHrn~Iă la noi 
:,Ecoul jubHeuiui pompleresc dela Arad in Ungaria -
F'arc} vofe - eon!iilud cores
_dentul nostru - m'amgtindit 

~d lucrurile acestea, la ceea 
!se lntâmpltl la noi. La sume
Iia de organizalli pomptereştJ 
laţlonaUzate nici pfina astdzi 

cari sun! in oraşele noastre din 
Bdnat şi depe graniţa lom(1no
maghiară. 

Revista pompierilor din Un
gar/a vorbeşte de ·oltjel şi ea 
desprt aceastd cludatd situatle 

a pompiellti dela noi, şi Inctl ..,.. 
va poate dr:ci interesa jtJptul de· a 
areptul - in legaturd CII jUbll1 ul 
dm toamna al pompierilor ala· 
zişi voluntar1 - ca sti nu şt 
ritJ direct: unellrl şi ungur/zati 
- din oraşul Dlloasila, din 
Arad. ' 

In n~rul acesta depe De· 
cemvrie al revistei .Kozren
deszeti Kozlony" se pubHcl 
despre acest jubileu un ar
ticol al lui Andrei Devenyi. 
comandantul pom plerfl o r 
din Maclu, Intitulat .. Cen
tenarul corporaţie) pompie
rilor voluntari din Arad". 

Articolul se 'ncepe astf, J: 
"Fac o plimbare pe şoseaua 

de Zangă cazarma pompIerilor. 
MA ult 1 il k lometrajul depe şo
Sl'a: Arad 73 klll. Mare dl.taoţăI 
Ia suflet:.l meu mi simt rosă 

mult mal ilproape de And. Ş' 
e de 'nte1es. dicl dincolo, 
pomplt'TU arădanl tocmai a·-:um 
işl se, bează jubileul de 100 dt 
ani de fX1steotă, Iar noi, dintre 
oraşe1e oDgareşti cel mal 
aprofolpe de Arad, ne s!mţlm ob
ligati ca, după ce trecerea gra
Dltei DU ni-a fost Îngădu ta, să 
fIm pl"~zeDţl cel puţIn iufldt'şte 

la jubIleul ace5tel prime organi

zaţii de pompieri maghiari; fiind
că jJbdetlÎ act'st .. de 100 de ani 
e jubiiful insi'futfel pomp,iereştl 

unF!ureşti, (Ă:::I NU NUMAI 
PR,N lNFllNŢAREf\ ŞI PRIN 
DE5VOLTARt:A EI. CI ŞI PR,N 
ViE,-\T>\ EI DE AZI lNSTITU· 
ŢI.. POMPIEREASCĂ DEPE 
TERITORUL MAGHIAR OCU
PA r DE ROMÂNi SE ALIMEN
TEAZĂ ŞI AZI DIN INI.~I MA· 
GH AREli, , 

Domnul com~ndant dela Ma,· 
cău deicrle i'polaerbarel. Fjr~şte', 
cu multA răutate. Spune că .pe 
străzle Aradului s'a motat o 
atmosferă de sărbătoare". - 1-

decă dacă na -"se muta« intre 
pereţi! lor atmosfl-ra acea:.ta de 
j U b 11 ea uogaresc, rămâaeau cu 
a t mos f er a de jale in care 
le-a iă<;at Trhuio!ltll. Tot ;astfel 
dInd 'tOl aeşte de coojltările de 
Insp<:dorl ce s'au făcut la con
gres in asociatia pompIerilor din 
j ude ţ, fiind .:1 e silit să pome
m'as~A nome româneşti şi fiind
cA iu r~stl;ll articolului vorbt"şte 

nr)ma! de uugurL şi 'a special de 
an oOruD Zar"y; adaog! imediat 
cA "aceste numiri (de români) 
le face prefectul-o (Nota Red.: 
Asociatia jud( ţeand pomenita aci 
n'are statute autorizate; e sub 
comanda numlftdui domn Eugtn 
Zaroy, care nu St mlllţumtşte cII 

comanda pompierilor voluntarI 
din ora~, ci line Sd aibă 'n mdnd 
şi pc cel din judet), 

Vorb~şte ~p01 comandantui de 
pompIeri deJa M .. câu deiipre 
laudele ce s'au adus la banche
tol deh Cămlnn1 Iodustrlaşl!or 

d.lai am!ntlt Eugeu Zăral, "co
mandl?>ntul pompIerilor (N. R~d.: 
voluntari) din I Aradt sufletul 
pornplerlei din judeţul Ara~·. 

Apoi adaugil indatd, şi umorc 
acest adaos, ca sa se 'nteleogti 
cu ct rost s'a aranjat jubileul, 1 
şi mai ales ca sd se lnleleaed 

.Serbuea a araojat.o Zaray unui mare număr de reclame, 
siugur. care şi-a serbat CIl aceht I româneşti cari se precupetesc 
prII, j jubileul de 30.;le ani de când e vorba să fie date presei 
pomplerle". noastre un număr festiv de 156 

Att Inlelesl 
Şi-acum finalul alticolulul: 
"Aitfel s'a serbat ••. dlncolo, 

jubileul de 100 de aDI de actl· 
vlhte I pr'mulul corp de pom .. 
pieri voluntari dID Arad. DIn 
UDgarla ciuntită n'a putut Ioa 
ot:nt'nl parte la această serbare 
intr'adevăr frumoasi ,1 rară. Cu 
toate că Dumal cine cuooa,te 
Istoria pofnplerh:i ungureştl, ,tIe 
ce au insemnat pomplerH ari
daat in viaţa pomplerlei ma
ghIare" . 

"Curios joc al sortii, ci acelt 
corp de pompieri şi-a ser bat 
jublleal de 25 de ani de exis· 
tentă in anul 1855, pe vremea 
absolot!smuluf (austriac), iar cel 
de 100 de ani pa timpul 
ocupaţiei romAne,ti, ŞI 
că dda 1830 (??? ce fel de 
celltenar e acesti, la 1934,? n. D.) 
până la 19] 9, adecă timp de 
89 de an!, a fost sub stăpânire 

mdghiarA, Iar dela 1919, adeca 
de 15 ani, e nevoit sd lndllre 
viaţa amard a subjugarii, 

.. Căci e amara dhcolo v/eaţa! .•• 

.FroJii 'toşir; pompieri îşI in
dură ca dinţii lflcJfştN/i greaua 
lor soarte, li cu inimile îndure
rafe şi cu amaraciune pe buze 
tra;esc desfiilztarea voIniCi! a vleţil 
angureşti cale zi de zi In.vle ca 
nouă putere (siC! - n. tr) 
Cu toate că, pr~cum se 
poate COlisiata şi din nu
mele celor ce au luat 
parte la aceste serbărl 

pompiereşt·: viat~ pom
pierească este condus i 
şi astăzI de pOfnpierfi 
rămaşi acolo djn vechi 
vremuri maghiare. iar 
organizaţia le este şi ea 
totaşa cum au funda
mentat-o la timpul său 
inimHe ungureşti şi gin
durile ungureşU". 

* 
Aşa se scrie in Urrgaria des

pre pomp!erll aşa-z!şt voluntari 
dela Arad şi dia judrtul Aradu
lui, - jodt t românesc, care le 
vede că trebue să suporte şi 'o 
aflul al !6-ka dela ;zbăv!re ru-
şlnea de-a avea o pompierie 
uDgureas~i1, ca seiltimente an· 
gareşt i, aservită scopurilor un
gllleş:l. 

Facl'ţl, domlJuie redactor şi 

dom~i!or citltc'rl. comparc;ţ!a cu
venită intr>::' stârUe acutel dela 
l!ol, şI Între miiltarlzarea mal 
sus arătată tl pom;>ierlel volun
tare din Urgarla. Şi-apoI tra
geti ce concluz.1i va'!I. nu atât 
JI adresa ungurilor ead fac In 
Uogaria ceea ce fac, Iar ia noi 
cc·c:ţl văzut cu prilejul jubilt"t1~ 

lui lui Zaray, ci i~ adresa Illdo
lentcl româneştI. . 

Viena 29. XII. 1934. 
Al Dvol!stn:o, ca d'ragcste 

de frate 
şt P. 

de pagini, aproape 'n intregime 
cu articole sau felicitari din Un· 
garia, de parcă minoritatea un
gurească ada noi n'ar avea pui 
de gazetar sau publicist. 

Ca să aibă cu ce se lăuda, 
faimoasa gazetă redactată de 
cetateni maghiari şi-ajunsă după 
desrobirea Aradului pela consiliul 
de răsboi pentru in:;ultele pe 
cari le proferase 'n contra di~ 
nasti ei române. a pubiicat a treia 
zi de Craciun o invitaiie fare 
nostimă: să se grăbească cititorii 
Să-i comunice cum li-a plăcut 
numărul său festiv. FÎre~te, lu
mea s'a grăbit "Să·j comunice", 
căci cine nu-i doritor să, şi ~'adă 
numele 'n gazetă! Vorbim bine 
'nteles de lumea minoritara, fiind
ca nu ne-am fi închipui! să se 
g2,sească şi români cari să do .. 
rească să~şi vada publicat numele 
sub n:~~e laUde la adres:l ziaru
lui care imultase dinastia româ .. 
nă şi care in loc să se fi cumin· 
tit după ce a scăpat - mai sunt 
afară de el câtiva cari ştiu cum 
a scăpat - de o5ânda ce o me .. 
rit., con.tinuă să afâţe 't' contra 
românilor. Ei, bine! Ceea ce nu 
l1i-o puteam închipui, sta intâm. 
plat. In n·rul de Anul-Nou al lui 
.. Aradi K6zlony· nl·a fost dat 
!Să gasim în- pagina felicitări
lor, care se incepe cu o felicita. 
re adresata gazetei cu redactori 
cf'tăţeni maghiari de faimoasa 
Dunaposta, agentia care furnl· 
zează ziarelor maghiare dela noi 
ştiri iredentiste, ni-a fost datt zic. 
s~\ vedem că,} felicită pe "Aradi 
Kozli:by" un domn care deşi·şl 

ortografiază numele pe ungureşte 
şlim că e român: domnul Momak 
hnos, apoi confratele AI. Mitra 
in numele ziarului .Drapelul
(saracul Vah:::r Branişte va fi criş· 
cat din măsele acolo în mor
mântl), şi-apoj, tocmai dela Satu. 
M,ue, un domn Nicolae J. POPI 
care semnează: • invltăto ..... 

Comenfariile·s de prisos .. ' 
, ........ al' 

Părţile neocupate 
ale episcopiei Orăzii' 

10 ziarele budapestane uEja 

1. 1 crt. (. Pesti Hirlap'" t .Uj 
t-,'lagyarsag-) e vorba deo Q1;Ş. 
care ce s'a făcut in clerul om 
partea rămasă Ungariei a eph
copiei romano-catolice (ungureş:l) 
a Orăzii. 

Relevăm ştirea aceasta penlr Il 
Miu) ce şi.] dă . guvernatorul ,j 

postoiic al părtii cu pricina a 
episcopiei orădilne. Işi zice aşa: 
.guvernatorul apostolic al pal tii 
neQcupate a eparhiei Orăzii". 

E titlul ofkial al unui person.1j 
oficial! . . ' , . 

Y'ţ' 
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Cditl şi răspândiţi:,', 

"Gazda Alltlr~ii%ioulstă" 
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8 Gazeta Antfreviz'onfsfă Luni 7 lan. 

higa ReoizionisUi maghiară Săpfămâna 
lşi finantează propaganda antiromaneasca In ţtJră: Sărbătoare la lumea pe care n'o int~ 

resează politica, şi pregătiri de zor la partidele politic~ cu bani din Romania > ' ( 

Intre guvern şi conducerea partidului liberal 07 

monie, - aşa au vestit din nou comunicatele di:~ 
presă, în urma laptului că preşedintele guvernului j~ 
al partidului s'au salutat cordial de Anul-Nou. i' 

NI s'a semnalat in legli-: oas~ a Ligii RevizionIste I de toleranţa romârteasctJ edl
tur~ cu ceea ce am scris In ungureşti inund~ s~pUi-' turile budapestane_ Chiar 
n·rul din 2 Dec. al .Oaze- mânl1 de slipt~mânli, Du- aşa de ar fi, ba chiar dacd 
tel AntirevizionisteC despre mnezeu ştie de când, pi- .Pestl Hir!ap"~ ofiCiosul Li~ 
importul de dirti budapes- ata ardeleana, fdcând cu gli R~vizfoniste. ar lntro- I 
Iane 'n România un lucru acest negot bani grei cu duce la noi nu romane ci 
de necrezut dar perfect ade- cari finantează propa- Sfdnta ScripturtJ, nici tn 
~ărat, pe care-l poate oricine ganda antiromânească, acest caz banii' din Romdnia 
~erifica la chioşcurile de zia- Cine a incuvimţal aceas/d nu pot fi ldsaţl sd ia dru
re sau la librliriile maghiare blestemdfle? Ce cap de do- mul Budapestei, ca sd-i fo 
din Ardeal: bUoc sau ce suflel de Iudd loseascd Liga, ReviziomsftJ 

La naţional-(ărăn;şti o săptămână de şi mai ma ", 
încordare decât înainte de sărbători, datorită - fireşl 
- re tragerii d·lui Maniu din delegaţia permanent 
Stărue svonul că d. Iuliu Mania şi-ar face ,un PQţ' 
tid nou. RI 

Apropierea dintre georg;şti şi averescani s'a co 
solidat în aşa măsură, încât circulă tot mai mult sv, Al 

nul că se va ajunge 'n viitorul cel, mai apropiat la~, ' 
Editura oficioasll a Ligii a putul autoriza un astfel pentru scopuflle sale an ti-

revizioniste maghiare fa.. de import budapestan? Ni-j româneşti. ,i 

fuziune. ' . 
După apelul la 'nlrălire făcut de Suveran pa .j 

delor police la închiderea parlamentului, M. S. Rege~n, 
a adresat acum ţării, de Anul Nou, un mesaj cu ma~ 
răsunet, cerând o conlucrare obştească pefruca să ~ 
înceapă în ţară o administratie nouă - nouă nu prii 
experienţe inovatoare riscale ci prin spiritul care să ( Rz 
însufletească. ,O reformă a moravurilor adecă, precul. d 
comentează în "Universul" dela 6 Ianuarie cuvânt~'lmi 
rea regească d. Constantin Bacalbaşa. *Z-

ce parale grele 'n Româ- indiferent cd se Va debila 
nia cu nişte romane a- e~entual scuza - cei ce au Aşteptă", deci o u,-genttl 
runcate săpt~mAnal pe autorlzat porctJrla aceasta inter.icere a aiestu; iMPort 
piata Ardealului, pe cari vor fi capabili sd invoce şi-o de produse ale editurii ofi
autorit~tile noastre au asemenea scuzd I - ctJ-i cioClse a Ligii RefJisioni,te 
fost destul de inconşti- vorba de traduceri ilngureştJ maghiare, şi ;afteptăm .tI 
ente ca să le admită in din autori francezi, englezi, fie stJncţionllţ; dup6 totJtll 
tară. etc., lipsite de orice lucru cuoiinţa cei cari au indus 

Ne referim la colectia subversiv şi eventual (ceea ce gUfJer"ul'n eroare făciin
de romane "Pesti Hirlap e greu de controtat) chiar du-l s6 aprobe întrarea In 
Konyvek", vândute cu 10 de infercaldr/le iredentiste cu ţarii a unor astfel de pu
lei, cu cari editura ofiei- cari oblşnuesc sd abuzeze I hUcaţii hudap~$ttJ"(I. 

Săptimâna externă a fost o săptămână dir, ~ 
pregătiri, pentru eveni~ente CU adevărat istorlc~Pc, 

De- o parte: campanie electorală in Saar, pentrbmi 
pleblscitul ce se va face la 13 Ianuarie. Lfga NS1J ( 
ttunHor a trimis in provincia care are să ale8g~e j 

intre stăpânirea franceză şi 'ntre cea nemţeasCfuil7 
trupe interalJate ca să păstreze ordinea, turb~că 
rată Incă depe-acum pe Jcl pe colo. Germania faq nE 
printre populaţJa' din Saar o Instlgaţle antifr8~ 
ceză tur bată. La Berlin şl'n multe alte părţi dl~ 
Germania au loc mari manifestaţii pan-germani' 

a o $ ... cn;c' "OIP 0''$' ',aH ,v .. · $" 

Se pune iarăşi 
la cale 

ceva lot despre nemtii 
din Ungaria 

Legăturile Ungariei cu scriitorii 
unguri dela noi -

Ziarul "Magyarsag· a publicat 
la 1 Ianuarie crt. un articol de 
instigatie in contra minorităth ger
mane din Ungaria, 'intitulat astfel: 
.Se va infiinta o ptasă germană 
cu capitfila in Buda?-

De altă parte la Roma decurg in clipele ace ~ 
tea tratative de insemnătate epocală, intre Muss ŞC 
Uni şi Intre ministrul de externe al Frantei, 
LavaJ. Acordul ce se tratează e făcut incă din> apiil 
tnte de p:ecarea d-Iul Laval la Roma. Se vorsenu~na t Am atras nu odatii atentia I suficient. C~ci iaUi ce des

asupra' leg~turj)or ce s'au tainue printr'un inlerview dat 
făcut in anii din urmă intre de Crăciun lui "ErdeJyi Hir
Ungaria şi intre scriitorii şi lap II d. Zilahy L8jOS dela 
pubHciştii unguri dela noi, Budapesta: 
purtati tn triumf prin oraşele 
Ungariei, cu conferinte şi 
şezlitori, osp~tati la Buda
pesta şi gâdilali cu expozi
Iii de cfirti "ardelene· , iar 
la plecare - ni-o inchipu
im - garnisi ti cu albişori 
pentru zilele negre ale "sub
jug~rii" _ 

Cităm: 
"Printre popu'6tia in majoritate angajamente pentru garantarea Inttependenţel Af 19! 

şvăbeasca a imprejurimilor Bu- strjeJ, pentru neatfngerea granitelor iugoslav/rtc ş 
del se face de multă vreme o şi pentru incetarea din partea statelor semnatan cee 
6gitaUe politica continua; lin a- a uneltirilor unuia in contra altuia, a ameste~uh c-u 
deseori in aCf'sle sale oameni 

Se vede că atâta cât s'a 
făcut pâna acum pentru 
strângerea într'un ~ingur mă
nunchi - se intelege: şovi
nisl - 8 scriitorilor unguri 
din Ardeal, dintre cari unii 
incepuseră să facă traduceri 
din româneşte şi să· vor
bească de-o apropiere ro
mAno-maghiară, nu li s'a 
părut celor dela Budapesta 

' .. 

in treburHe interne ale altul stat semnatar, şfJ ma • Ne- am gândit noi deJ·a necunoscuti cari iau contact con. 
f·d t· 1 • i I tf I d sprijinirii actiunilor (de felul celei dela Jankadc d mult, am. cumpanit mult, I en la In spec a cu as e e 
şvabi despre cari e ştiut că au puszta bunăoară) indreptate in contra vrunUl~" ar 

cum ar fi posibil să inte- un rol mai de seama in mişcă- dintre statele semnatare. Şi-au dat până acu n c 
gram literatura maghiară ar- rile germane ce se afişe6ză de d f l t t I f it li ă Ati t 
deleană in circulatia sânge- obicei sub firma actiunii culturale. a ez unea a n e ~gerea ranco~ a an: us rac 
lui literaturii noastre, a vietii Ungurii de acolo constată la fie- Iugoslavia, Cehoslovacia, România. Ungaria, d ea 
noastre literare; cu un cu~ ce pas că după câte.o astfel de voie, de nevoie va adera şi ea, dar deocamdafna. 

vizită tainică şvabii conlocuitori mal face mofturi, cerând să se recunoască pr cută 
vânt: cum ar li posibil să nu mai vor să ştie ungureşte. ba acord interpretarea In stil revizionist a § lui r ŞI 
creăm frontul sPiritual ma- pretind ca slujbaşii căilor ferate, din statutele LigII NaţiunJlor şi să se dea gl J 
ghiar ti n ; tar, care azi ai poştei şi-ai altor institutii de rantU cu privire la trata.mentul minoritar (ches~,!nii 
şchioapătă in 3·4 direclii. stat sa le vorbească nemteşte. 
Nu voi trăda indi nimic Sunt printre ei chiar

w 
şi z~?nuri une care n'are nimic de-a face cu obiectul acestlirea Il 

, ciudate ca acesta, ca in vntorul acord). Acordul se va semna (şi de către ungurf ale 
pentrudi nu socot pentru mo- apropiat se vor !întâmpla mari fără niciunui dintre aceste deziderate ungureş\'i!ca I 

ment necesar s~ venim in I schimbări politice, când ei o S8 şantajfşte. Va f. tntâtul tratat politic ce-l semts pr 
fata publicului cu planurile I fie aici stăpâni, vor avea alt rol nează intre ele Ungaria şi ţările Micii Intelege~ in 
noastre, deşi aceste planuri' i~ l:lngaria şi va. trebui si ştie deci e vorba de-un eveniment cu adevărat istorfp(' 1< 
sunt deja gata şi traducerea flecme ~e"!teşte . 
lor în fapt nu e decât ches- Dupa , Introduc~rea aceasta Revizionismul maghiar sufere a doua lovitură djrc te 
. ... .Magyarsag- anunta alarmat ci moarte, după cea din Decemvrle dela Liga Naesfiin 

tie de timp • in ziua de 30 Dec. s'a Vnut la ţiunllor. I /' i de 

,.. .. tA.. $' rei!i:~~r~~~!k :răt:~d~~;: ~:~n Chestfunea Saarulul şi mal presus de toa şi e, 
viitorul apropiat toate satele a acordului dela Roma covtlrşeşte toate cele)a)~Iea ~ 
nemteşH cari alcătuiesc majorl- evenimente ale zilelor acestora. Singure inUlnr din 
tatea satelor din \ jurul Budapes- plările din Albania, unde a Izbucnit pe-alocpţeutăi 
tei, vor forma o plasă separata, revoluţie, se impun atenţiei. Zvonurile exagera-, in ( 
nemlească. cu sediul În Buda, despre această răscoală se desmlnt. .' _ .r~: ~~.re 

Ce altceva putea să spună ~. fc~~ar~t 
Budapesta, (Radar). - Râs

plnzând urărilor ce i s'au făcut 
cu prilejul Anului Nou, deputatul 
Tibor Eckhardt, delegatul per
manent al Ungariei in Societatea 
Natiunilor şi fruntaş al partidu
lui micilor agricuJtori indepedenti. 
a vorbit intre altele şi despre 
chestiunile de politică externă. 
A declarat că trăsătura ca-
racteristică a evenimentelor a. 
nului care s'a scurs a fost Im
portanta crescândă a probleme. 
lor dunărene, care s'au situat 
in primul plan al politicii europene. 

Opinia mondială - a decla
rat d.. Eckhardt - a fost prea
ctlflată m::ti tntâi de chestiunea 

cu slujbaşi numai de lege nem. ""-
austriacă, apoi de chestiunea tească şi cu limbi nemlească. 
ungurească. Ungarl'a trebul'e SA ~ le... • I .. oa ..... r....... au r un 

CI In plasa aceasta t- spune ingro-

~;:::~~~~:~:~~!i:~~;::t~; ~:;Jţd~t~t~e:1J:lO~ fiestul col oni~tilor ~ela ~ofronel €~ap: 
generale ale Europei. bisericii va ti nemteasca. limba F 

D. Tibor Eckhardt a reluat a- dela poştă. c. f,. etc. va fi nem. Dumineca Ireclltd, 30 Dec., a Venltullfumoasei serbdTi, tni~ G 
pai vechea temă a revizionişti- teascft şI ungurească şi se vor lost în colon la ŞO/fOnta depe ganlzata dt vrednlcil conduca' Slgl 

lor unguri. susfinând că după infiinta două ,coU medH nem· graniţa atc'ldand o serbare nat/o- al coloniet pa,. Ollleşu şi d. Je la 
15 ani se vede clar că situatia leştf. nald cum rar s'a pomenit ln par, lulan. şe/el edrll, a lost d~d P( 
creiată prin tratatele de pace nu Zforul budapestan spune ca nu tea locullli.' dllpd amia"'d "Il pro- nal p' enlru abonamente la .(11. m,po se poate tolera aşa ceva de- ,.. .. d 
ar mai putea fi mentinută. O-sa cât pe bază de reciprocitate: a- ducţJuni şcolareştl, araniata cu zela Antlrevlzionlsta- pe se~ sa, > 
a mai arătat că guvernul ungar deca dacă da ,1 Mica Antanfă milita. pricepere de d-na Qhiztla 10clI#orilor din sat. r~~tt< 
dă toată atentia acestei chestiuni, un tratament Meni maghiarilor I Gardiaş, şi cu teatru lardnesc Ne-a mdgulit nespus 4rtIţ ( 

Deputatul Eckhart a Încheiat Ca şi cum nu I 81" avea, ,1 ca jucat, de tinertlul satului, iar gest de neuitat al braViJO'Jf-r a 
. t ' şi cum recîprocJ'atea pe chestia cum 

prm r un atac violent contra fra· nemteasca ar trebui cerută Ro- seara cu piest de teatru urmate ml1nl din ŞOjronea şi·al co . D" 
tatelor de pace, sustinând că mâniei, Cehoslovaciei, lugosla4 de joclIrl nalionale (căluştri) şi cdtorllof lor, şi le multumim t~ 11 

ar fi fost impuse _de_'_fo_rt:..~_. _~...;vi_e~. ~ __ ~ ______ ..:...::O~P.;.oi:;..,,;,d.:.:an:.:.\':..:.:.pc2.l7d 'n zo,l. inlmtl e, Ce 

. ~~ 
Tlporul TIPografiei Diecezana. Arad_ 1, 

.t .............. ______________________________ __ 
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