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Si Banditeştile uneltiri în contra mite oficine de propagandă au pe d. G6mbos, in ziua demon~ 
~acii cari s'au dat in vileag umplut mereu lumea in zilele straţiei pacifice dela Belgrad, 

a frin crimele mai presus de 'n, din urma cu ştiri despre de' ca să umble după potcoave de 

Să se ia IDăsuri! 
richipuire dela Marsilia, au strâns monstraţii sârbeşti in contra cai morţi la Varşovia. E de 'nteles că hotăririTe ce 
)r a niciodată rândurile întregii Italiei, scornite pentru stricarea Subliniem acestea cu satisfac, s'au luat în conferinta de Vineri 
l~mi doritoare de pace, ca sa reconciliatelor raporturi italo~ ţia ca uneltitorii 'n contra pacii dEla Belgrad pentru stârpirea 

lea avertisment uneltitorilor re' iugosJave şi a provoca o soli, n'au izbutit prin infernalele lor focarelor de zarvă ale rev;zio
rizionişti că a fost prea de to, darizare a Italiei cu Ungaria, provocări decât sa se izoleze niştilor, îşi vor avea efectul cu
ului destul ceea ce au indraz, care 'n chip demonstrativ şi,a şi mai mult, pâna vor cădea venit. Acei cari au făcut din 

a tit până acum. trimis pe şeful guvernului ei, definitiv cu botul pe labe. banditisme armă politică, vor 
D~ Inmormintarea de Joi a re- avea să fie puşi cu botul pe labe, 

'elui Alexandru, mai mişcă, aş!! cum demult trebuia. 
] ~are decât toate funeraliile la Au fost arestaţi şi· capii Atâta Însă nu este de-ajuns. 
a.n i~a fost dat s'asiste lumii b d Paralel cu purificarea ce trebue 
S(oastre postbelice, a fost mai an ei făcută în Ungaria sau aiurea, 
n~ult decât un prinos monarhu- este imperios neceGară o puri· 
tUn martir, a fost o demonstra, Strădulntele politice pentru des-I podul unei case din Melun, unde ficare la noi acasă. Atitudinea 

e ca niciodată pân'acum îm-- curcarea finlor complotului uneI- se refug/ase. ce-au Juat·o şi cu prilejul crime-
r~triva celor ce uneltesc în tit În contra păcii Europei au Posp/şll alias Novak şi Raitiei lor deja Mar5ilia instigatorii re· 
Dmtra păcii'Europei. ajuns Vineri la punctul cel mai alias Beneş, cari ONall insărcl- vizionişti dela nof, a dovedit că 
iAlături de capii şi de condu- Interesant. narea sd atenteze la Paris, daca toleranta fării româneşti a 'nfre
torii militari şi politici ai a~ Capul bandei teroriste, d-Iul atentatul dela Marsilia n'ar ft cut limita. De 12 zHe in şir zia

S!lţilor mai apropiaţi ai Iugo~ Pavelicl,jasese semnalat În Ita- izbutit, şi au fost artstaţl la rele maghiare dela noi nu fac 
ullviei, ală.turi de capii şi con, Ila, unde s'a refugiat pe neştiute, Thonon, in oraşul de gran/ld alta decât să reproducă pe pa· 
etlcătorii aliaţilor mai noi din şi la cerea polillel franceze a fost unde Liga RevizionisM moghlard ginl intregi, cu cele mai bleste
ID.ţelegerea Balcanică., au fost arestat, urmând sd fie prEdat În a Iinut (n Sept. 1933 un congres mate titluri şi litere, toate in
sl(olo, la Belgrad, in chip de~ momentele când scriem acestea IredentJst În asociatIe cu Mga drăznelile presei din Budapesta, 
!aonstrativ, trimişii speciali ai autoriMlllor ffancezt. Drepturilor Omului. prezintându.le ca telegrame dela 
lewei, ai Germaniei, ai Bulga, Sunt arestatt deci pâ!l'acum: In urma aceslor arestdri şi 'n Londra, Roma sau Berlin, şi ca 

ti, ai Austriei, - şi dacă după urma declaratil/or făcute de ares- voci din presa engleză. italiană 
,.tercarea citorva ziare de~a Capul de banda PaveJlcl. talil anchetali pâna aCClm şi re- sau germană. Toate insultele câte 

1esteca in crimele celor deja t Subşejul sdu Quaternlk (Kla· petate la parChetul din Marsilia, le-a ştiut debita Ja adresa fran
l1kapuszta şi pe Germania şi mer), acela care comanda echipa descurcarea fireior complotului Q , fei sau Cehoslovaciei presa bu

Bulgaria, demonstraţia a~ alentatorilor şi care II-a dat pa- progresat in aşa de mafe md- dapestană, pentrucă s'au publicat 
asta a Germaniei şi,a Bul, şapoartele, lnstructlJle şi ce/tlalte. surd, 'ncât conferinta de Vineri în ziarele din Paris şi din Praga 

~(riei oficiale a fost pe deplin MJoKralj alias Malni. alias Chalny, dela BUdapesta a miniştri/or de declaratiile atentatorilor despre 
lsfăcătoare, demonstraţia 1, alias SzllnJ, acela cale secondase externe din Mica Antuntti şi dIn cârdăşia lor cu Ungaria, s'a putut 
iei a fost în schimb de~a la Marsilia pe atentatoflli mace- Blocul Balcanic a putut sd tragd reproduce in presa maghiară 

;lptul magulitoare, dupăce s'a donean V/ada GheorghiejJ. şi concluzii şi 8d ia mdsuri, iar gu· dela noi, uneori ca voci din 
~_tut vedea că trăgătorii sfori, dupăce a fost arestat În Pd- vemul ÎNgos/all s'a văzut nevoii presa engleză. italiană sau ger· 
f'-' pe cari au jucat marione, durea dela Fonta/nebleau şl·a sa adreseze Ungariei o notă dl- mană, alteori adause la ceea ce I 

lle demente dela Iankapuszta reuşit sd evadeze, a fost gdsit in • plomaticd. pretindeau că s telegrame dela 
,~ f" " acut toate înscenările ca să Londra. Roma, Berlin sau chiar 
s'plice 'n crimele lor şipeIta~ Constatările anchetei dela Paris. 
~ fascistă, şi s'o prezinte prin Nu este deci nicio mirare că 
.t" d h~sa ca esolidarizată de lu, S'au stabilit până astăzi bandei dela Iankapuszfa, s'a au îndrăznit să scrie astfel şi 
l,a care demonstreaza 'n con~ următoarele: stabilit că teroriştii au fost ziarele budapestane admise 'n 
l.if duşmanilor păcii, ba chiar t Atentatorul Vlada Gheor- instruiti acolo de ofiteri un- România: «Magyar Hirlap», «U;· 
le ~na ~e~ar certa şi ar averti, ghieff, din organizatIa ma- guri. Au fost identificaţi sag», "Hetfoi NapI6» •. dupăce·au 
_.'~ s~tI bu~apes~n !'e cei ce cedoneană duşmană guver. până acum o jumătate de văzut ce· şi pot permite ziarele 
J~ ta sa sta~t~eru:ca raspunde, nului bulgar actual, a făcut duzină dintre aceşti instruc- cari apar aici. <rt GestulUI ~t~lan 1 dela tran, parte din banda teroristă tori. "" Toleranta aceasta nebunească 
t .ar::a osaffiln~e or regelui dela lankapuszta, precum a S'a stabilit deâsemenea că trebuie să ia odată sfârşit. Pen-
fir 1~ I~gosIavla (~s~ortare~ n:tărturisit.o şi soţia sa însăşi, guvernul maghiar a trebuit trucă indrăzneala nu se opreşte 

r.: ~e ~~a flota ItalIet), apoI ŞI a plecat la MarsiHa di- să aibă deplină cunoştinţă niciodată la ·primul pas.' Alături 
~~tereu repr~z~ntanţilor spe, rect de acolo, cu paşaport despre cele ce se pregăteau de cutezantele acestea 'n legă
lla funeralii, l,a urmat Vi~ unguresc, schimbat la Lo- la Jankapuszta, deoarece i fură cu atentatul, ziarele bu
:f arestarea Ia Torino a ca, zana cu unul fals.' s'a atras atenţia încă din a· dapestane admise 'n România au 
c:ui bandiţilor, a lui PaveIici. • Pospişi] şi Raitiei au măr- nul trecut, iar în primăvara cutezat să scrie săptămâna a· 
rit . to~te~acestea so1idariză.ri turisit atât la politie cât şi acestui an i-a fost pretinsă ceasta in felul in care arătăm 
. t~abd~ cu pastrătorii orin, la parchet, că veneau dela formal dizolvarea taberei. Le- în. altă parte că s'a scris in 
p';ilor ~ate prin trata 'tele de lankapuszta, că au avut pa- gaţiile maghiare au dat co- .Magyar Hirlap" despre' Arad, 
a.:e, .mat _cu seamă dupăce se şapo<trte ungureşti, şi că la municate afirmând că dizo]- sau În felul in care arătăm in 
~'ca a~el cari manevrau pe Lozana un . ung urIi-a varea taberei s'a tntâmpJat articolul «Aniversarea. regentului 
a ttaton au dat la doi dintre schimbat paşapoartele cu tn Martie, după altele În Horthy· că a scris ziarul «Ujsag-. 
... aşapoarte italiene falşe, cu altele false. Aprilie. Se constată însă că In timp ce ziarele budapestane 

~ falsă a punctului italian Din mărturisirile fostei a- afenfatorii au plecat la Mar- admise 'n România se dedau· Ia 
:rontiera Chiasso, ,i că anu, manie a lui Percec, capul silia tot dela Jankapuszta. cutezantele acestea, in vitrinele 

din Ardeal se lăfăieşte in edi
fie ieftină, adecă de propagandă, 
o traducere ungurească: .Mi lesz 
ho]nap·, a ultimului roman al lui 
H. G. Wells, in care se spune 
la pag. 89 că tratatul de pace 
dela Versailles e .pepiniera ca
tastrofelor·, la pagina 92 că ho
tarele pe cari le garan1ează Liga 
NatiuniJor "au fost desemnate în 
chip extraordinar de rău", la pag. 
94 că din tratatele de pace a 
ieşit ,.0 Ungarie ciuntită şi·o Ro· 
mânie intregită, pentruca să In
carce şi să complice chestiile 0-

menirii cu suveranitatea lor-, iar 
în paginile 202-209 se descrie 
retrospectiv un viitor răsboi a) 
Ungariei cu România, cu Cehos
lovacia şi cu ]ugoslavia, inchi
puit favorabil Ungariei şi terml .. 
nat cu o pace care Iasă 'n mâna 
fiecăruia ceea ce a putut cuceri. 

De cărU ca aceasta gem lib· 
răriile şi chioşcurile dela noi,
poate pentruCă avea cineva mare 
nevoie să mai dovedească in fo
losul, importatorilor minoritari 
dela .Slova" că n'a avut drep
tate d. Eckhardt să spună la Ge
neva că interzicem importul de 
cărn budapestane "ştiintifice·. 

Nici ca glumă nici ca ne-glumă 
indo~enfa aceasta nu mai poate 
fi tolerată. Ziarul .Curentul- a 
arătat ieri că 'ntr'o parte a Să-o 
cui mii s'au produs mişcări per!
culoase. Ni·a fost destul acest 
avertisment. Nu ne putem mul
tumi că se iau măsurI poJitieneşU 
fată de nişte victime ale Instiga
tiei budapestane, când instigatorii 
sunt Iăsafi Să-şi continue opera 
blestemată. 

Cerem deci cu toată insistenta 
să se purifice Jibrăriile şi chioş .. 
curile de fot ce au atâlător, să 
se oprească importul de tipări, 

turi şi de ziare incendiare, pen
trucă o simplă confiscare care 
e urmată a doua zi de·o recidivă 
nu e de ajuns, şi cerem să nu 
se admită publicarea in ziarele 
maghiare deJa noi a niciunei te
legrame .londoneze·, .parisiene
"berJineze". etc., decât dacă re· 
dactia respectivă dovedeşte la 
cenzură cu originalul dela poştă 
sursa telegramelor ce le publică. 
Nădăjduim de·asemenea că vor 
fi supuse altui regim decât până 
acum şi îndrăzne1iJe redactionale' 
ale acestor gazete. Pentrucă 
vrem să ştim că suntem in sfâr .. 
şit in· tara românească. şi nu 
pe·aproape de Budapesta sau de 
]ankapusta. ' 
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SI , Presa budapestană atentatul Bibliograff 

Profesorul Anton Horger ~ 
Universitatea din Seghedin a S~ 
zilele acestea de sub tipar 
mare volum Iratând despre o 
opt dialecle ungureşti: "A • 

, Hazurile unei fări incendiare Tot căsătoriile mixte! 
Prinşi cu mâta 'n sac, incen- t atârnă de.un balon de «calomnii· " Iviagyarsag" , "V; Magyarsag" Se pare că profcţia s'a adeverit. gyar nyelvjarasok-. Ziarele 

diarii dela Budapesta mai au ce se sparge. şi alte ziare budapestane au pub~ "Temesvarcr Zeitung" din 16 ; cari spicuim această ştire, nu 
tncă poftă să râdă. Ziarele lor A doua sau a treia zi după a· licat la 13 crt., ca emanata dela crt" publică o telegramă din Lon~ ! spun editura şi locul unde·a ~ 
publică caricaturi ca bunăoară a- tentatul dela Marsilia s'a publi, "British Vnited Press" şi ca da~ dra, in care se spune că văduva rul lucrarea. O recomandăm ~ 
cestea: cat în .. Magyarsâg" un clişeu cu tată dela Zagreb, ştirea că-Ja o sin~ lui Radiei a fost arestată pentrucă. celălorilor români, deoarece I 

In «Pesti liirlap. din 17 leg,e~da .Umbra Tria~o.nului~, in~ ~ură casă din Iugoslav.ia nu va fi do~ Î in loc ,să participe la ?oy.u~ ţării, lectologia maghiar,ă n~ poal! 
crf. s'a publicat un clişeu repre- fă11şand harta Unganel-Man ŞI I 1111 pentru regelemartJr Alexandru. a pus In fereastra pravabel sale zena multe surprize mteresa 
zentând două rate sălbatice (rală, pe ea o cruce care-şi proectează la casa văduvei sexagenare a lui portretul încadrat În doliu al lui (Unele le am semnalat la si 
pe ungureşte, mai înseamnă şi umbra peste cele patru provincii Ştefan Radiei, unde 'n locul dra~ Ştefan Radiei, luI lui Aprilie sau la încep 
ştire de domeniul fanteziei - maghiare pierdute: Ardealul, Cro- pelului de doliu .şi al portr~tuiul Dupăce confratele Miciora ne~a lui Mai 1933, intr'un foileton 
aluzie la cnetemeinicia- ştirilor aiia, Slovacia, Burgenlandul. Cii· rcge~t1i se. va . ah şa c~ la flecare informat prin articolul ce i f-am .Cuvântul" rererilor la di61~ 
despre complicitatea Ungariei cu şeul incendiar n'are nicio €xpIi- mamfestaţle mgoslava po~tretul ." " aşa ,zis poal01esc dela nord 
atentatorii dela Marsilia). Una ca tie. deoarece a fost dală cu lui Radiei. Văduva .fo.stulU1 prc: reprodus 10 num~r~l trc~ut, ,c~ Budapesta şi de Agria, ~ 
dintre cele două rate are inscri· vârf într'un articol din corpul şcdin~e, a~ autono~l1şt~lor croaţi n.egust~l~casa. ~adlcl "nu~~. mCI I de urme ale e~pansi.unii ro 
pUa: Prâgalom (râgalom înseamnă ziarului, în care omorirea rege- va plati ŞI de astadata amenda sarboalca, mCI C1'Oata, mCI slo~ neşU din acele tmulun). 
pe ungureşte minciună; i s'a pus lui Alexandru era prezintată ca ~e patr~ lire. sterline, ca după venă, ştirile de mai sus nu pot • 
A1nal'nte II 'tera P, ca aluzie la Pra· ' ~ /' w t t fIecare 10fracţJUne a sa de felul" . d" Numărul depe Octombrie o consecmfa zreasca a ra a- sa surpnn a pe nimeni. I M acesta, 1 ' tiN O ga, acuzată de presa maghiară că tului de paCe I I a reV1S e • agy. dgyar TS 

răspândeşte ştiri mincinoase). A In "Uj Magyarsâg· din 16 • t croat (organul Asocia1iei Nationaleh 
doua rată - care vrea să fie Oct. este un clişeu al Ungariei Ce spune un emlgran ghiare, accea care a pârilU 
marele publicist francez PertinaK trianonice (in alb) încadrată de dela Budapesta mânia la Geneva pe chestii 
- e numită cÎmpertinaK-, Adecă Ungaria-Mare (in negru). Peste lurburărilor provocate de II 
e impertinent cine desvălue ca tinuturile deslipite de Ungaria e la Corneşfi cu prilejul manil~ 

U . t t d ta Buda foarte activ şi cu mult simt şi d 
Pertinax ceea ce a fost la lanka· scris: "Ml'nciună, calomnie*. Ne- n emlgran eroa el· - 1 fiilor ontirevizioniste in I~l 

C I B tt llh a pub'j la inbunătă1irea treptată a re a- I 
puszta! grui provinciilor pierdute e cer- pestat orne a or'i ti- Turd8, şi care a adus unII: 

cat Ain numărul dela 13 Oet. al tiilor sârbo· bulgare, E o trage- ," l B d t h' ~'m 
In cMagyarsâg~ 'din 16 ert. e neala ce se scurge din călimara cu a a u apes a ec Ipl1 IJ'r" 

1 
IU 'I -Magyarsâge un articol in ti- die şi in aceea că a trebuit să It' 1 "11 f ,';' 

un clişeu reprezentând un zbor lui PertinaK, care Călăreşte pe un tulat .Soarele apune într'un lac cadă victimă salvelor atentatorului amen an Ş zlarlş ranw, 
in s!rafo5feră al d-Iui Beneş, care leu cehoslovac. d-Iul Soulier), contine u~: 

de sânge« ••. , vorbind, fireşte, - şi' anume dimpreună cu acel rele: DtSre de seamă despr~( 

Demenţă recurentă. 

Faimoasa gazetă Iredentislă Să retinem din această bom, 
.Magyarsag ll a inchinat la 16 bastică frază atât cât trebue: cele 
crt. un articol de două coloane trei cuvinte subliniate, Va să zică 
,1 mai bine al directorului său - totuşi - numele de ofiteri 
Alex. Petho, Marelui Olravilor. maghiari ce s'au citat în legă

"Marele OIrăvitor" e d. Eduard tură cu banditii dela Janka
Beneş, Dacă nu se ducea d.sa puszta nu-s fictive! 
la Paris a doua zi după atenta. In reslul articolului se vorbeşle 
bJl dela Marsilia, .. ca să-şi bată despre d. Beneş astfel: 
capul dimpreună cu comparşU .Haidem la Liga Naliunilorl 
săi francezi cari bat aceeaşi _ sâsâie Şarpele", 
strună, că oare ce folos s'ar "Mlnistrul de externe al pândel 
putea realiza din sângele ce se şi.al măsluirilor de cărll, dlplo-
evaporează al bietelor victime-, motul cel mai agil şi cel mal 
atentatul dela Marsilia rămânea negru al Europei, Machiavelli de 
fără urmări pentru Europa. Filnd- buzunar, Eduard Beneş •• 
că: .Autorilă(ile sârbeşU şi fran' 
ceze poate nlel, nU s'au gândit, .La un lucru nU s'a gândit a· 

despre asasinatul dela Marsilia. bărbat care a reprezentat între Iătoria la Budapesta a Ollip!O 

lnceputul articolului e acesta: francezi, sperăm că cel din urmă, francezi, răspunsul Românie8 
-Am venit să-I îngrop, nu să-I spiritul răsboiuiui - tocmai după tră Liga Natiunilor în chestii 

cârtesc pe regele AleKandru. Aş vizita dela Sofia. cu prilejul că- burărilor dela Corneşli, un:u 

putea să triumfez, căci doar in reia regele şi-a impletit noi Ia· col al lui Leonidas Sterio d~j 
articolele mele (din »Magyarsâg., uri în cununa sa, şi în ajunul organizatiile nationaliste din 
- n. trad.) a planat merEU pre- călătoriei la Paris. care după tele succesoare, şi unul al t 
sim1irea tragicului sfârşit, dar n'ar declaratia dată de Barthou zia- tistulw>-frMteez.-Henl'l Poftt 
fi cavaleresc ·să scriu pe acest rului. Vreme" din Belgrad fă ga- Utulat: .BartliotCşlî'lizboiuill 
ton lângă osemintele unui bărbat duia noi izbânzi. - • iii 
regesc care a murit eroic. Regele Recunoaşterea aceasta a emi- In .Uj Magyarsag li din He 
Alexandru, ca atâtia conducători grantului croat dela Budapesta cri, s'au publicat la şUrUrI 
din istoria mondială, a provocat e meU mult decât o indicalie a dactionale următoarele: It 
împotriva sa destinul, şi destinul locului unde trebuesc căutaU În, "Se interesează mulll dS 
s'a dovedit mai puternic decât demnătorii atentatorilor. rul servitorilor sacui dela, 
el.c· şi Întreabă, cum l-ar putea aVl 

Face apoi un istoric al stări. ...şi O contesii După informatiunile noaslrt, 
lor iugoslave, ca să ajungă la dic- Sub titluL "Fantazla luiPertinax", prezentatul dela Budapesta ... 
fatură şi să poată scrie că: s'a publicat în "Pesti Hirlap" din .Szekely, AlkalmazoUak Iri 

-Ulterior trebue să dau drep- 17 crt, o telegramă din Londra este Bak6 Domokos, cart~ 
tate regelui Alexandru: Iugosla- delfl 16 crt., a . Ag, te]egr, mag" meşte micul abonamenl" 
via nu se mai putea într'adevăr În care se arată că "Daily Tele~ peugo·. .~ 
menţinea decât prin dictatură,« ' graph" reproduce amănunţit des~ • e. 

Dela aceasta, d. Battorych a· tăinuirile lui "ExcelslOr" despre Luiovic Re5z~gi a pubh:t4 

ce sângeros circuit se poate face ces! pu~ed şi scornito~ Tausend
din linia 'n zig-zag a peregrină- melster :- şi u~meaza lucrull~ 
rilor atentatorilor". A apărut insă I care .nu s a gândIt d, Beneş: ca 
.cu zâmbet . de Lucifer Marele I "prlvIrea cezaria~ă a IU,i, Mu~so
Şoplitor", "a făcut o mică aluzie I Uni va v~dea pnn~ratiUe mlşe
la Jankapuszta, la grupul din Un- leştei panze de pala~gen şi va 

·1 9aria al emigrantUor croati, la Izbi cu u~ s!ngur gest in capc8n~ 
~. sunetul unguresc al numelui unuia Istet făunUi, şi că gentâlmeml 

junge la 'ncheierea: că sfârşitul tabăra dela Iankapuszta,. şi vor~ cum la Budapesta o carle '., 
regelui Alexandru înseamnă sfâr- beşte despre o contesa maghiară Iată: .Stema României şi el 
situl dictaturii. • iar dacă lichida- care şi~a dat toată averea pentru inle]e daco-romane· ("Rata 
rea dictaturii s'a 'nceput, se în- scopurile acestei tabere, cimere es a dăkoromân it 

'" dintre atentatorf, la paşapoartele Angliei n vor pune de·asemenea 
, fabricate afirmati, la Budapesta". Ia punct. 
: . Şi gata a fosl "scandalul euro- Trecând peste incercarea a· 
~ pean*. .N'a trebuit decât să-i ceas la de.a asocia pe ducele 
~{ pună nitel cu creşfetu 'n jos pe Mussolini şi pe "gentâlmenii An-

baUcli dia Franta". gliei- la complicitătile atentatului, 
In cele ce urmeul e vorba să retinem ultimele culezante a" 

de compromllerea in fa\a lurnU dresale de directorul lui "Ma. 
intregi !ta cinste! maghiare pe GJ6l'saga dlut Beneş: 
care pân' acuma am păslrat·o şi fi numeşte de incheiere .. Iese
am jinut,o nepătate de·asupra lor de 'nşeUiclunl. duşmanul cel 
murdăriei moralei din Balcani şi mai mare al păcll Europe~ sta
din Praga*. Apoi de Incercarea tula vie 8 necinstei, colosul ca;' 
de a face din ofiterii maghiari 10mnlerU, laborantul cel mai ho
.nişte banditi de drumul mare· . tărit şi mai Istet al bandei care 

Partea aceasta a scandalosulul a complotat ca să nimicească 
articol - se va vedea mal la Europa .• 
vale de ce,l numim 8şa - se 
cuvine reprodusa: Aşa se poate scrie des-

.Se amintesc nume (de ofileri pre un ministru de externe 
maghiari - n. tr.), cari nu au h' 
stăpân. SAU DACĂ SUNT, sunt care veg iază ,a mentinerea 
tot aşa de nepătat. de acest mur- păcii, într' o tară care are 
dar curent, (e vorba de curenlul să se disculpe de cea mai 
.calomnUlor~ la adresa unguri- grozavă dintre acuzatiile ce 
lor, - n. tr.), sau de sângele se pOl aduce unui stat pre

cepe cu ea ~ după ziarele en· ve5ek~). ti 
gleze - şi lichidarea tării.« "Pertinax minte iarăşi te .Pesti Hirlap· din 171.e 

Să se noteze acest -după zia· face următorul rezumat: 'il 
rele engleze«, pentrucă ceea ce "Pesti Hirlap· din 14 crt. a "Autorul arată in studiufl 
a scris aci 'n concluzie emigrantul publicat sub tiU~1 ac.esta o tele, că atunci când s'a făcut la 

gramă din Pans, In cale se ă R ." ," 
croat Battorcyh, au scris·o, tot spune că publicistul francez Per. n?ua ste~ a_ omanlel'h 
"dup!i ziarele engleze", şi tinax aminteşte scriind despre n a fost facuta pe baza ,!je'j 

ziarele maghiare din Arad şi atent&torii dela Jankapuszta,. că I ratei istorii şi a dreptulull~ 
din restul Âl'dealuluf,în chip Budapesta·i în recidivă, deoarece scop ascuns, ascunzând în, 
de telegramă "dela Londra-. De s'au falsificat ~co,lo n,epe~epsit (1) năzuintele dacoromane. ~tI 

franci franceZI! ŞI S au Importat t t ·ntâm la că în stern, . 
prisos să spunem că-j vorba de arme clandestm. pu U 1.~ , ,., 
o ineptie scrisă în redactiile bu- Semnul de intrebare după cu- valahe umflcate s a dai 
dapestane şi. atribuită .presei vântui .. nepedepsit" e al gazetei stemei valahe, deşi leul es~ 
engţeze". budapestane. Sunt totuşi modeşti ma cumanilor iar cumanU Ii 

o~~enii ,El:ce~tÎ8 dela, oficios~1 fost niciodată supuşi rorJa 
DinarticQ_lul lui Batorych se, Ligi,' Rev~zlomste. Ar fi putut sa L d 'c Reszegi face anali~ j 

cuvine să triâl-~tinem următo.. mal puna un semn de mtrebare u O~I _., .~ 
rul pasaj: "'-...,,, şi după chestia cu contrabandele gurahceJor parti dm stema b' 

...In timp ce 'dictatura n'a de arme. . nă, o largă introducere iSllt~ 
putut să prezinte în politica in- • "'V' .. YUJJ' ea.. 'ate. U4. "00#« -\1 
ternă niciun succes, în cea exter
nă a îngrămădit in anii din urmă 
succese peste succese. Situatia 
politică favorabilă a lumii şi-a 

avut În orice caz partea sa ma· 
re în aceasta,. dar e şi rezulta
tul capacitătii regelui Alexandru. 
Regele s'a dovedit cel mai bun 

Intărirea posturiior i~goslave d~' 
graniţa ungară : 

Agenţia ",Havas· a anun
fat din Belgrad la 17 eri. 
următoarele: ' . 

, 
nicerl au fost tntdrite. ~ 

varsat deunazi, precum e nepă. tins ciuilizat. . ' 
tatii de trădare sau de laşitate 
(ohol - Il. Ir.) magnificenla spa- Şi-au pierdut 
del maghiare". . ceştia minJile ? 

diplomat al tării, infiintarea blo
oamenii a- eului balcanic bunăoară este fapta 

personală a regelui. A Juat parte 

La frontiera ungaro-iu-. 
goslavăs'au luat masuri de 
siguranţd. Pichetele de grd-

Contrar unor svonarJJ 
au circulat în strdln! 
nu se semna/eazd ni; 
incident dealungul fn 
rei ungaro-Iugos/ave. 
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fi ANKAPUSZT A----. 
r d. 
t\ SI E dovedit astăzi cu toată prisosinta că bestiile 
par cari au fost puse să atenteze la Marsilia împotriva 
~ ~ orânduirilor create de dreptatea imanentă prir.z tratatele 
~ • de pace, au plecat ac%, cu pa.ş~poa~te ungureşti, din 
~Ie Ungaria, din lagărul de teronş/,. del.a J.ankapaszta, 
nu unde nu numai că guvernul maghrar a ŞtlUt cu ce se 
a ~ îndeletnicesc, ci a lăsai - ca să zicem aşa - să i 
n! instruiască 'n banditisme ofiţeri ungureşti. 
!e I Se ştie astăzi îndeobşte - după avroape două 
,ale săptămâni de când numele acesta trece cu oroare şi 
~s. cu scârbă din gură în gură - ce este Jankapuszta. 
sU Ii vom închina totuşi această pagină, pentrucă atâta 

:ep cât se ştie nu-i deajuns. Jankapuszta nu e una. ara
on nitele ungureşti sunt pline de astfel de ferme şi conace 
lole banditiza/e, militariza/e, şi dacă cea de lângă Nagy· 
[)r~ kanizsa le-a 'ntrecut în faimă 'ntunecându-le, este pen· 
~ i trucă acesta i·a lost rostul, ca una ce putea să lie mai 
ro lesne declarată Iără legături cu Ungaria oFicială. Ur
mărind dcci ceea ce se va mai afla despre această 
Jankapuszta de lângă Nogykanizsa, să ne gândim me· 

rie reu fa celelalte, dm tot lungul granitelor Ungariei 
Ira1 ,.apărătoare a civilizatiei". 

~!~bestăinuirile de-acum un deceniu şi mai bine 
stil 
11, 

nif~ 

ale lui ,.Becsi Magyar Hirlapu. 
Ziarul _Becsi Magyar HirIap-

jll!.tela Viena (dispărut acum vreo 
Inl12 ani) a atras de cu bună vre· 
d!ţTl,e alentia - păcat că fără să. 
lcfe fi luat vre·o măsură, atunci 

.::ând era cu pulinfă - asupra 
m)fstemului inaugural de Ungaria 
PtltOrlistă pentru dejuca rea clauze
~]l!Or tratatului de pace privitoare 
niEi8 contingentul armatei ungureşti. 
;nl Precum a arătat - cu liste. şi 

:u alte documente - acest zIar 
un 

al emfgrallHor maghiari, Ungaria 
horlistă şi-a căptuşit incă deja 
inceput oficiile publice cu foşli 
combatanll plasati in aceste slujbe 
ierarhic, şi încă de atunci a inau
gurat fermele date prin aşa· zisă 
reformă agrară (singura reformă 
agrară cunoscută 'n Iara latifun
diHor) unor grupe de It viteji" or. 
goniza'e ierarhk. Cll comandanli 
şi cu unilăti travestite 'n munci
tori agricoli. 

J:!e-a recunoscut la 1925 aşa-zisul sediu al vitejilor 
.1 j La 29 Iunie 1925 s'a publicat 
nit zlarul.Cudntu'- urmiitorul 
iul'tdin de zi ajuns la cunoştinla 

u.loritălilor Roastre. dat de şeful 
He a4unci III honvezUor. adedi al 
irilrmatei regulate, generalul Pltul 

[a91, dUră membrii aşa.zisu'w·. 
d6ediu vitejesc": 
la, .Ordonăm C~ toţi ofife
i r,; acti'lJ; şi de r8Slff'DtJ., 
,!rÎf"'ecum fi 1'eangajafii, cari 
8'" obţinut la căpitănia ,u. 
!.remă "Sediului Vilejesc 

ar,tu.1'i, s6. înceapă imediat 
d" personalul de servici" 

,struclia militară cea mai 
~să1Jdrş;tă. îndeosebi ill 

litldnui1'ea armelor, grena-
~',lor de luptă fi mit1'alie
şi ~lor. In cas de ne'lJo;e ar
tOltJmenful necesar se 'Da pu-
t la dispoSiJiţie~ in mod cu 
t"l",. confidenţial, dela 

7 ~ar"'a de infanter;e 
.. '11'ancisc Iosif" di" str. 
.1U{loi 9 
la r:".' 

, "LT ,ecare propriet",. de 
, ,tuf"~ 'DÎtejeşt;' 'Da ,.a/Jorl~. 
. ed''Dut personalului său 

Il, "t • .J 
. W UI co"'~nu(Jment "nde 
l~ primi recipistJ pentru 
,tlic(J1'ea efectelor flecero, « 

il re .• 
~dnoiâad .8cesl ordiQ CII expli. 
Iii U referitoare la sediul vile Jese 
oJa improprietărirea membrilor 
Ii~ am arătat in numarul aminlU 
a .,Cuvânfului- că fermele date 
sthi10r pentru a se constitui 'n 

lrinsul Jor in unitati mllHare le. 
"\izate, !ţun' latiCundU de 
dl'e 500-xooo de lugA

i suficiente pentru a 
treţlnea ,. a atalJca 1_ 
llentlsta intreprinde-
, 

~'!el dela Sediul VifeJesc au •• 
Ul 'mprud enfo să desminli (vezi 
!7lî 
rrl, 

f~ 

n-rul din n Iulie 1925 al ziarului 
"Cu"ântul~)~ spunând că .ordinul 
vitejilor este o organizatie care 
are de scop să deie pământ vi· 
tejilor cari s'au distins în riizboi, 
Întrucât rămâne la dispOZitie prin 
reforma agrară pemânt cores
punzător"; că .. vitejii, În zilele de 
azi, grele pentru agricultllră, sunt 
adunati intr'o I"Inumită organizatie 
in scopul unei culturi potrivite cu 
principiile agricole moderne~; a
poi, că nu au obiceiul să dea or. 
dine secrete. ci şjlc publică prin 
bulelinullor trimestriAl, pri~ .,Cu
rierul Vitejilor"; că ."menţmerea 
nllmeJor re le poarta organele de 
conducere a tJittjllor, ca aceea de 
sublocotenent Viteaz de plasa, de 
cdpltan de sediu vitejesc, nu este 
de altfel dtcât un cult al tradi
llilor ce dispar"'; şi cd "mdrimea 
10tuI';lol' rJÎtejeşti mel'ge p4n6 
la 800 de ,ugă,e cadastulle, 
dtlr sunt ic;-colo ,,, lard ş; 10-
tu,; de c41e 100 iugdre, ;0' 
'n Infiinlarea /0' ti" este nici
"n Plan" [adectJ- rJrea .tJ 
sied - mclun plan ;I'etklltistJ. 

Prin ,.,desminlirea" eC8t1sta H 
recunoaşte nu num9i existenta 
latifundiilor Yiteje,ti militarizata 
ci 89 arată in chip iRlpflldent ,i 
că mărimea latifundii/or ein 
functie de situatia strategicA; a
cei "intară" InseamnA, cA 
mărimea feudelor milstarizate mer· 
ge spre Interior d~cresca.nd l 

Adeog tot din cele ce am a
refat in "Cuvântul- (n.rul wn 4 
va. 1925), următoarele: 

Pânela 1925 monopolul.impor
tului de vite din ElveJia in schim. 
bul fumUurilor de cueale ungu
reşti îl avea .Asociatia AgricoIă-, ,i avea dela acest monopol un 
comision de 2 la sutii. La 1925 
monopolul acesta a lost dat Se. 
diulul vUejesc, probabil cu un 
comision mai mare, 'inându·se 
seamă de rostul cu cere ş'a dat. 

Fireşte că acesfa-i numai unul 
din sUpendiUe ciudalilor • viteji"'. " 

Amestecul faimoasei "Mava" , de 600 oameni cari, pentru naiVi 
şi locuitorii din imprejurimi, le

prezlntd personajul fermei, pe 
când de lupt ti sunt membrii 
organizaţtei 1111 HOl VLl th ,formata 
din cel mai temuţi terorişti refu· 
eiali din IugOSlavia pentru dl/t
Tde crime, 11 chiar Il dm coml
logii bulgari, ce se ascund sub 
masca de grddmali specialişti in 
cultivarea zOIZQvaturiloT.-

"Pesti Hirlap» din 17 crt. pu· un intreg arsenal de munitii şi 
blică următoarea telegramă din explozibile. Citează cartea emi· 
Praga, dela 16 Oct, a Agentiei grantei croate leJka Bogorelev, 
telegrafice maghiare: . care s'a refugiat dela Iankapuszta 

,.Editia de seara a lui «Cesko 'napoi in Iugoslavia şi a descris 
Slovo- se ocupă pe întreagă pa- stările de-acolo. Reiese din cartea 
gina întâia de fondul atentatului ei, că teroristul Persec era în 
dela Marsilia. După acest ziar, nemijlocită legătură cu ministerul 
oricine a voit să facă În statele de externe maghiar, şi 'n special 
succesoare operă destructivă~ fie cu contele Kimet-Ladin. Legătura 
prin presă, fie prin spionaj sau aceasta dovedeşte că Ungaria 
atentate, a căpătat intodeauna oficială ştia despre activitatea 
dela unguri bani, munitii, pa şa- grupului lui Persec, şi o spri· 
poarte. Ungurii au În acest scop jinea pe teritoriul ei, deci este 
o organiza fie specială, pe .Move-. direct răspunzătoare pentru a
In cadrele lui "Move-, ai cărei tentat. Macedoneana VMRO s'a 
membri sunt legati sub pedeapsă bucurat deasemenea de .. un accen· 
mortală printr'o disciplină de tuat sprijin in Ungaria, şi avea 
fier, sunt subsectii pentru diver· la Budapesta un adevărat consul; 
sele fări. Sectii separate lucrează cel din vremea din urmă se nu· 
cu lehlicska (şeful aşa· zisului mea Kelemen Georgiev. E absolut 
"comitet national slovac-. alcătuit sigur că acest cuib de bandiţi, 
din1r~o se mi duzină de slovaci ex- care primejduieşte pacea şi Iini
patria ti sau din inşi cari s'au şfea intregii Europe, nu va mai 
descoperit slovaci peste noapte, fi tolerat. Guvernului maghiar 
- n. tr.), apoi in Burgenland, j se va aduce la cunoştinţă în 
in Ardeal, in Iugoslavia. De uiti- chip categoric, că e timpul să 
ma tinea macedonean VMRO şi pună hotărît capă.t gangsteriei a
croata U,taşa, şi din acestea au cesteia". 

Din d·scu/iile (J"vute cu oamenti 
de incredere ai lui HOfVă/h, Ino· 
partunul vizitatol a mai putut 
aIia ca pe Îlltrtaga graniţa un· 
garo-iugoslavd, începând dela 
N()gy-KanJ~za şi pând la Szoma 

bothely~ se gdStsc asemenea dt- • 
pozite de armament şi formaţiurzi 
organizate militdrtşte cu scopul 
de a pregăti TlPolufia croaţiior 
şi mult aşteptata revanşă contra 
1 ugoslav/e i. • 

Despre acest Persec. d, 
Steltin a spus cu putin ma.i 
inainte. că a aflat dela eroetu 
din Viena că·i şeful centrului de 
propagandă şi organIzare din 
Ungaria, e croat şi se ascunde 
sub numele conspirativ de Emil 
Horvath. " 

ieşit atentatorii dela Marsilia, Rezumatul acesta e dat de 
cari au fost instruiti de ofiterii "Pesti HirJap" fără niciun co
membri ai lui • Move", Ziarul mentar, sub titlul: "Atacul calom
constată că la Jankapuszta era 1 nios al lui Cesko Slovo". 

·/Y 

Memenfo. 
Din «Magyarsag" dela 16 

Oct. crf.: Revelatiile unui croat american Duminecă (14. X) a avut loc 
la Szekesfehervâr ziua regimen
fului 69 Hindemburg~ adunându-se 

o. fugă la :Jankapuszla. Honalh, la întâlnire foştii soldati, rean· 
informat de croatii dela Viena că gajali şi ofiteri ai regimentului. 
Sleltin a adus din America bani Li-a vorbit fostul comandant 'de 
pe seama organizatiei şi nu vrea batalion fr. Crettier, învitându·f 
să·i dea. 1·6 mallratat cumplit şi să promită că dacă va trebui 
l·a inchis lntrun conac, de unde vor porni ]a luptă cu vechea băr
a evadat după patru zile şi s'a băfie. 

fugit dela Jankapuszta 
In August anul tre~ut s'a. re· 

fugiat dela JBnkapuszta. in Româ.· 
nia Un cetălean american, de ori
gine slavii dela Sân-Nicolaul·Mare 
din Banal, Milaln M. SteHin, şi ft 

făcut d-Iui Sever Ohi1uJescu, re· 
dactorul din Timişoara. al ziarului 
"UniversuI Y

, declaratii senzatio
na.le despre complicitatea Unga
riei cu croatii şi despre lucrurile 
dela )ankapuszta, - apărute ~n 

"Universul", din 31 August 1933 
şi reproduse in "Universul* din 
20 Oct. ert. 

D. SteHin, casier de bancă la 
New.York, ajunsese Ila New York 
fn legături strânse cu emigrantul 
croat Ştdan Kresici, C6Te redac" 
tează acolo ziarul .. Hrva.tsXa Da. 
nica-, şi a fost aslteJ inijiat in 
Alulte secrete ale organizatiei 
croale. PJănuind apoi să ftlcă o 
călătorie la ai săi. la Sân·Nico· 
laul-Mare, d. Sleitin a fost Însar· 
cinat de Kresici să treaei pela 
emigl'antii croaji din Viena. şi din 
U ngaria~ ca să le ducă inslruelii. 
Ajuns intre croatii din publicistica 
dela Viena, cari dimpreună cu 
unU ziarişH maghiari de·acolo a.U· 
menlează presa europeană. cu 
şliri revizionisfe, j s'a destăinuil 

Între alrele că lurnUura .clandes. 
tină de arme confi..scafa 18 Si 
Gothardf, II f;lJoft~-Îll cea mai 
mBre parfe În; Ungaria. 

Dela Vlella a trecut în Unga. 
rIa, la teroriştii dela ]ankapuszta. 
După câteva zUe. plecat apoi 
spre România. La Sân·Nlcolaul
M~re a căpăfa.t o telegramă dela 
şeful bandei din lankapuszla, Per. 
sec alias Horvath, ca să vină 
imediat să se ,adi cu el. Fiindca 
nu s~ a executat indată, a mai că
pillat şlo scrisoare in a.cest sens. 
Ducânduo$e la exlbilUle cercetă· 
şeştJ deJa God6U6. Stetfin a dat 

plâns autoritatilor militare ma· Din acelaşi număr al lui «Ma .. 
ghiare, cari au raporlat imediat gyarsag»: 
la Budapesta. Drept răspuns, de· Duminecă s'a inaugurat Ia'AI. 
la siguranla din CtlpihJa Ungariei mosd, sat din apropierea Do. 
au sosit imediat doi inspectori britinuJui~ un monument în amin
cari au cerut obişnuitele scuze şi tirea unei lupte ce-a. avut.o 
au restituit dlul SteUin foate ac- acolo )a 1604 principele Şt. 
lele şi valorile sechesfrate de Bocskai, A vorbit prefectul -de 
Horvafh; iar ca să nu se facă Bihor- dr. Szilagyi şi colonelul 
vâlyă, cercetările au continuat la. Zâkânyi. cdtul reg. Bocskai. 
Nagy.Kanizsa.. I D . ă . L' f • 

Acest'Ja ,'auintAmplat asta- ummec A ŞI. . Uni a ost _ Ia 
vară a fost anul. Jar acum gu- Bu~apes:a .l~talmrf'a . membnlor 
vernul maghiar dă prin legatiile ordmulw mthlar «MarJa rereza-. 
sale comunicate. că n'a aflat Tot Duminecă a fost la Buda .. 
despre lagă!'ul dela lanka.puslta pesta# in sala SOl'. Szt. Istvan, 
decât asta primăvara, in Martie, o întâlnire a asociatiei de. foşti 
când atrtgându'l guvernul iugos- luptătod deJa 1919 «Casa Albă-. 
lav atenţia asupra acestuI lagAr, Deoarece au potrivit-o aşa ca să 
I.a dizolvat Imediat. se ofere ]a adunare un .cadou 

Sic I d lui Mussolini, ca răsplată pen-
Să dăm Însă cuvântul d-Iuf tru avionul -Giustizia per 1'Un

SteUin, Cft să descrie ll!crurUe gheria ~, a fost de fafă şi minis· 
te le a văzut la Iankapuszta. trul italian dela Budapesta, prin" 
Cităm: fuI Colonna. . 

"ln clddirile unti fabrici de Astăzi are loc ia Academia mi· 
sput, ce nu mal flln.clioneQ~d de lUară deja Budapesta intâlnirea 
mult şi pare pilrds/ta, se gdsesc promotiilor de-acum 40, 35, 30, 
depOZitate mari cantlldli de arme 20, şi 10 ani ~le şcolii. 
militare, mitraliere mai cu seamd, La Il at. B avut loc iAtâ1llirea 
Eranalt, bombe, etc., destinate foştilor ofiteri şi combatantl ai 
t~rorlşttlor şi revoluţionari/OI regimentu]uj din Egert la 16 erf. 
cloall. In pjvnilele labricei sunt al celui elin Nyiregyhâza, iar la 
opOi InsfIJlalt' câteva aftliert 17 erf. a fost ]a Esztergom o 
pentru teparaltl, in care In mod ştafetă pentru ~ncununarea sta
ascuns se prepard maşinile In- tuU honvezilor, participând fa in
lernale, CII cari se t'.omit diIJ timp trecere sectia din Czegled afai .. 
In timp attntau pe teritoriul moasei societăfi -Movec , asocia
Iugoslav Dt()$ebit d~ 8cestede- tia -Levente c şi regimentul de 
pozite şi att lie,,,", pe terltortal husari -Arpao- (ef. .Pesti Hir
moşiei se mal 'Eăstsc mal blnt lap"t 17 X). 
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R. Poincare 
Cumplitul destin care a 

doborit la Marsilia cu md· 
na banditeasctJ a celui inar
mat de duşmanii Iratatelor 
de pace pe regele Alexandru 
şi pe marele nostru cefdţean 
de onoare Lauis Bar/hau, a 
!dpit Franţei şi omenirii 
sdpldmâna aceasta tncd un 
stâlp al orândulrllor euro· 
pene de astazi: pe fostul 
preşedinte de republicd şi 
tn mal multe rtindur' mi
nistru şi prim-ministru Ray· 
mond Poincare. 

Se 'nmormdnteazd as!dzi 
cu el unul dintre principalii 
pregătitori ai biruinţei alia
ţilar in rdzboiul mondial, 
unul dinfre prJncipa/il paz
nici al statului-quo creat 
de tratatele de pace, unul 
dintre cei mal luminaţi $1 

hotdrlţi patrioţi ai Frantei, 
acela care dupdce a dus 
Franţa la victorie, a scd
pal-o acum opt ani de ruina 
financiard şi a readus re
publica in fdgaşul conser
vatorist pe care merge as/dz/. 

Este Incalculabild pierde
rea ee-Q suferit· o prin moartea 
lui Franţa şi omenirea, in
deosebi pentrucd s'a 'nfâm
plat atât de curând dupd 
marile oierderi dela Marsi
lia. Pierderea sa va conlri
but insd, dela o/aUd cu a 
mar/irilor Alexandru allugo
slaviei şi a lui Louis Bar
thou, ca omenirea ingrijatd 
de ziua de mâne, sd-şi 
strângd rândurile ca sd a
pere o rânduirile dreptdţii 
Impotriva uneltiri/or celor 
fdrddelege. ......... ...-, ...... •• , ....... .... p Ar 'Y' aii 

Partid guvernamental 
cu emblemă de furat 

- InsIgna partidului lui Gombos e co
piată depe erllblema nobilitară a baro
nului Neumann dela Arad -

Dumineca trecută a fost la 
Szekszard, in Ungaria, o adunare 
politică, a legUimiştilor. 

Intre a'lii a vorbit palatinul 
PaUavicinl, şi a spus (ef. ..Ma
gyarstigOl din 16 crl.) următoa
rele despre modul cum îşi orga
nizează prim-ministrul Gomb6s 
partidul: 

.Ne.am obişnuit ca fiecare gu· 
vern să se folosească in intere
sul partidului său de organele 
oficiale, dar e totuşi insolilă ne· 
bunla organizatoare care a im· 
pânzit in zilele noastre tara cu 
campioni de partid şi cu Jan
darmU politici ai deputatilor ob. 
se"atori, cari dHătoresc cu bi
lete de liberă clrculatie, sunt 
bine pliilitl şi supraveghiaz8 până 
şi pe prefecti. Mă închin în fata 
subprefectului Percel Bela dela 
Tolna, a cărui dreaptă şi bărbă
leşte ungurească spinare şi con' 
ştilntă de sine n'a tolerat ca să.l 
supravegheze stlcletii regimului 
şi de aceea şi-a dat demisia din 
postul de prefect. 

.E de-o pildă un tenomen 
clinic. al nebuniei organJzatoare 
(vorbeşte tot despre organizarea 
aşa·zisului partid unitar al d·lui 
Oombos - n. Ir.), că in1r'o co· 
mună bltulă de grindină din ju
detul Vas camp'on" regimului ou 
anuntat, că nu se 'tU da ajutor 
decât ocelora cori intri in par. 
tldul unitar. OI 

Palatinul Pallavicini a .,orbit 
opoi despre presa guvernului, 
care poate să se vândă cu pret 
de concurentă pentrucă e tipă
rită pe banii contribuabililor. 

Apoi o spus despre partidul 
unitar, care după cum se ştie, 

este nitel antisemit, următoarele: 

.Sunt aşa de aăraci in Idei, 
tncât neştiind inventa, au smuls 
un spic de grâu· din cea mai 
caracteristică parte a emblemel 
nobilitare a fabricantului şi şe
fului de cartel Dalid Neumann 
dela Arad, şi ou mcut din el 
tnsignie a partidului unitar. Ca 
stil nou (aluzie la faptul că 

G6mbOs vorbeşte Într'una des. 
pre stilul nou pe care-Ilntroduce 
dânsul în veata publică ma. 
ghiară - n, tr.), au făcut din
tr'o emblemă de şef de cartel 
emblema partidului unitar. E şi 
acest caz caracierisUc pentru 
modul Cum se ştiu să facă rl· 
dicole ciudăteniile organizatoare 
cor) nu·s in spiritul poporului 
maghiar.-

.Palatinul Pallavicini - con· 
tinue ziarul "Magyarstig" - o 
arătat copia emblemei de baron 
a familiei Neumann, legoJizată 

de directia generală a Arhivel 
generale. - emblema in mijlOcul 
căreia se văd frapant două spice 
de grâu intr'o roată dintate-. 

Aceasla·l şi emblema - fă. 
cută de generalul Gombă. anul 
trecut - a aşa-zisului partid 
unitar. 

." '11$ JW' .. u 

Un ministru maghiar 
căruia ii tr .. bae 

.. cioc fi .paţid. 
Deunăzi - după atentatul dela 

Marsilia! - s'a inaugurat la Pecs, 
oraş din apropierea graniţei ma, 
ghiaro,iugoslave. noul palat al fa' 
cultăţii de drept. 

Ira inaugurat ministrul de in, 
strucţie Homan Balint. cu o cu' 
vântare În care a spus (cităm din 
"Magyarsâg" dela 18 crt.): 

"N'am reuşit sa sa.lvez cultura 
maghiară (aluzie la o laudă ce i 
s'a adus pe această chestie - n. tr.), 
nă-dajduesc însă. ci voi putea s'o 
păstrez pentru o vreme mai bună, 
când iarăşi va fi spaţiu şi loc pe 
seama construirii u. 

Simbolistica aceasta a ministru, 
lui Homan, care mai putea fi in, 
ţeleasă acum câteva săptămâni. la 
un ministru al unui guzern revi, 
zionist, e cel puţin patologică 
astăzi, exprimată la câteva zile 
dupa atentatul dela Marsilia şi 
după chestia cu Iankapuszta, şi 
anume, exprimată tocmai lângă 
graniţa iugoslavă. 

Incep să~şi piardă minţile 'n 
Ungaria până şi istoricii, cari ar 
trebui sa întrevadă şi tragediile 
pe cari miniştrii de rând nu le 
pot intrevedea in viitorul bietci 
naţii ungureşti? 
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o profeţie dela 1842 a lui 
DeunÎizi s'a făcul Muzeului Par. 

lamentar din Budapesta o dona
(ie pretioasă: un anume Gabriel 
Wells din America, a diiruit Un. 
gariel O colectie de scrisori ale 
lui Francisc Deak cătro cumna 
tu-so Iosif T aranyi. 

Dintre scrisorile acestea s' a 
publicat acum una fragmentar În 

"Pesti Hirlap· (nr. din 17 Oct. 
ert.). şi e cu adevărat senzatio
nală. 

E scrisa la 16 Nov 1.842. şi 

se ocupă de soartea. monarhiei 
austro ungare. 

increderea şi nici bunăslar.a 
materială şi morală.· 

Partea scrisorii în care-i 
vorba de desfiintarea nobili
mii şi de egalitatea de drep
turi, e numai amintită în 
« Pesti Hirlap», fără să fie 
reprodusă. E de întes de ce. 
In Ungaria domnesc şi astăzi 
latifunduarii, iar egalitatea 
de drepturi este încă tot un 
deziderat, deşi au trecut de 
atunci t 31 de ani, şi deşi 
desmembrarea profeţită de 
Deâk s'a întârr.plat. Se vede 
că misiunea castelor şi-a io
băjiei nu e încă împlinită. 
Desmembrarea profetită de 
Deâk nu e probabil termi
nată! 

* 
Pentru acei care nu o ştiu, 

adăugăm că Franclsk Deâk ~ 
origine românească, - 'r 
.Familiile nobile române- Il I 
1. Puşcariu) este acel care IIi 
păcat pe unguri cu dinastia h~ 
burgică (certată cu el din COl: 
revoluliellui Kossulh), şi a in_. 
bal Ardealul la Ungaria. Ei] 
auforul acelei faimoase legi dtl 

1868 pentru protectia natioal~ 
lor, pe care e lesne de 'nllJ 

din scrisoarea sa de mai sus, I 
ce a adus· o, şi pe care QUt, 

nele maghiare nu au respectai 
niciodată. n 

Nu pentru această lege? 

Pentrucă prin impăcarea f&b 
It 

între unguri şi între casa do\; 

toare a adus Budapestei pe " 

Ardealul, a fost supranumit 'l: 
teleptul natiunii II • Il 

Deak bagit de vină curtii im 
periale, lui Melternich şi celor
laIii diriguitori dela Viena şi de
la Budapesta ai monarhiei, ('ă 

lucrează 'n contra intereselor 
Austro-Ungarief, neciiulând să 
prevină prin masurile cuvenile un 
răsboi cu Rusia, care va ti fa
laI monarhiei. , __ "_,.:_e.~'.".$.,_.~-""p __ ~.""ţ_j.~.""W_$.~.""'_.~~ ___ '" 

Fr. Deak vede situatia Austro. 
Ungariei aşa (Ia 1842): 

.Monarhia au.Siro-ungară nu-; 
un stat în sine. ci un conglo. 
merat de mai multe natiuni 
mărunte, adunatp. 'nlr'un mă· 
nunchi de capriciile, de mânia 
sau de favorizarea sorţii, un 
conglomerat ale că'ui pdrti 
singuratice nu le fine la olaltă 
decât atât, că stau sub pule· 
rea celeiaşi case domnitoare.-

firi ~esDre românii ~in Unur~ 

DeCi - spune mal departe -
casa domnitoare ar trebui să-şi 

cunoasă interesele. Dacă conglo 
meralul se dl1ce, se dl1ce şi ea. 

Spune Detik apoi: 
"E de prevăzut că un război 

cu Rusia, care Y8 cltitina impe
riul autro ungar, sau poate chiar 
îl va nimici, va fi urmat prin in. 
terventia Europei de o pace care 
va face din provinciile slave ale 
Austriei sau o tară, sau o putere 
fed~raIă. 

Conîr<.tele -Credinta» din Bu
cureşti a publicat la 12 crt. un 
arficol de revelatii pretioase 
despre românii din Ungaria, sub 
semnătura distinsului publicist a· 
rădan Coriolan Bărbat. 

Ni se arată că deşi au edifi· 
ciu şcolar, comunitătile bisericeşti 
româneşti nu sunt lăsate să tină 
învătăfor. In unele sate lipseşte 
şi preotul şi învăţătorul, mndu. 
le finute posturile cu dinadins 
vacante. Intr'o seamă de sate 
limba românească nu e tolerată 
nici in biserică; unii prim-pretori 
pun lângă preotul din 'altar jan
darmi ca să·! impună să predice 
ungureşte. 

o statisticii reve
latoare 

.De·o parte Cehia şi Moravla, D. Cori olan Bărbat publică 
Siovacii din Ungaria, Ga1i1ia şi următoarea statistică (adăugăm 
Lodomeria; de altă parte Carin- că unde,! vorba de şcoală şi bi. 
dia, Carniolia, Dalmatia, litoralul serică. trebue 'ntelese edificiile 
mării, linulul grăniceresc, Croa- acestora) : 
lia şi sârbil şi ceilalf slavi cari .Bekes·Gyula (oraşul mic şi 
locuiesc intr'un mănunchi in păr. oraşul mare), cu cea 4000 de ro. 
Iile sudice ale UngarieI... Acestea mâni, cu 2 biserici şi 2 şcoli, cu 
doua, chiar dacă va fi să fie Iări 2 preoti români şi un tnvătător 
separate, vor sta in aliantă una suplinitor care nu ştie româneşte. 
cu alta· Keteeyhaza, comună fruntaşă, 

Deci Deâk avertizează, că Aus. până la 1919 pur românească, 
tria ar trebui să fie atentă la cu 5000 locuitori. Cu o biserică 
cehi, despre cari spune că aca. cu 2 preoti. 1 s'a îngăduit (la 
parează functiile superioare pen- 5000 locuitori)' numai o şcoală 
lruca să slujeasdi nu interesele confesională, dar fără invătător. 
monarhiei, el pe cele nationale Bekescsaba, cu 1000 locuitori 
ale lor. români, cu o biserică, cu o şcoală, 
Urmează in scrisoarea lui Deâk cu un singur preot. Şcoala con· 

un pasaj nebulos. referitor la fesională fără invăfător; astfel 
celelalte popoare nemaghiare. Se copiii românilor sunt siliti să 
poate deduce· din acest pasaj, meargă la şcolile de stat ma-
că se vor desmembra de Unga- ghiare. . 
ria şi ele. In ce priveşte tinutu· Bekes, cu 800 români. Cu o 
le germane din Austria şi din biserică şi o şcoală. Cu un preot, 
Panonia, Spune ~ă se vor uni cu predică ungurească impUSă. 

cu 1 biserică şi 2 şcoli. COn1:i 
pur românească. Cu un ~ 
bun român, însă fără nici 11 I 
văfător. III 

Darvas, cu 1504 romb'. ~ 
1 biserică. Şcoală preluat! 
către stat fără învoirea locmlr, 
lor români. Din partea prim~ 
torului se fac presiuni cu ,SI 
nîntări, în cât în fiecare să! 
toare şi Duminecă, in asisi 
jandarmilor, la biserica rt 

nească predica şi Jiturgia >6,. 

buesc făcute in limba mag~$t' 
Comunele: Petardeu,· 

20001'tnn.ftnt};-Seca-Z (e!r~~ 
romani), Veclterd (cu f 
romani), şi Jaca (cu P 

r8 romAni), - sunt Hisate 1 
16 ani fără preot şi firi, 

In 
vit~tor. PerslsUi In aC! 1 
comune o imoralitate ~I 
glUoare. Nimeni nu se tr ll

l 
jeşte de aceşti romAni .. 
malizali anume. Prln<:i(' 

o' e cli se starpeşte urml)~ 
valah. In comuna Jacl ln 
nu se mai vorbeşte ro j 

neşte 101 Ih 
Statistica se încheie cu 'tiE 

dela Apateu, cel mai ameroo' 
dintre satele româneşti din~i 
garia, din pricina preotului.el 
reşan, care şi·a renegat leg [ 
nationalitatea. şi porunceşt!lir 

dincioşilor să se ungurizeze.r• 
E vorba despre preotul pera. 

eKcrocul Ştefan Nemeth [ 
Senteş I·a făcut cu dela si~d, 
tere protopop. pentrucă I [ 

trodus în biserica sa limba,tv 
ghiară. După cum s'a mal iajl 
în presa noastră, credincio~n 
Apăteu au reactionat in 'e 
preotului lor inchizând b~. 
şi refuzând şi 'n fata jani8c 
lor să predeie cheile. [ 

cu Germania, ca state autonome Şi fătă învătător. _an ,iei 
It"'" a44 .... 

(cum erou şi cele,lalte state din Bătania, cu 1800 români. Cu 8~ 
Relch pe vremea aceia). 1 biserică, cu 1 şcoală. Această Diverse. iri 
Pentruca~, se preîntâmplne comună, fiindcă este in nemijlo- as: 

eventualUătile aritete in scrisoa· cita apropiere a granitei româ- Din .. Magyarsag ll
, dela lD 

rea S8, DeaIr proPUne: desfiin· neşti. nu are nici preot şi nici care reproduce după ,Ls, 
ţorea nobilimii şi generala învătător. Noviny·: tS, 

egalitate de drept Cenadul unguresc, cu 2000 rO" La ?lmUtz s'~ tin~t deurl, 
"Dacă este Vf'un mijloc care mâni cu 1 biserică şi 2 şcoli, confermtă a episcopl)or r~llt( 

să Înlăture primejdia, e numai cu u~ preot şi un învăţător. Un I catolici. şi g~eco catolici. ~I~ 
acestă patrie unul; să se alipescă la post de învăţător este .din or- I vada Şl RUSia subcarpatlca.I'E 
aceata prin acordare de drepturi din· vacant în fiecare an. hotărît să se infiinteze la an 
poporul, p#l care nu-' leagă Pusta Ollaca, cu 1200 ro- rod o metropolie greco.~D 
de naţiunea aceasta, de dăinu· mâni, cu 1 biserică şi 1 şcoală. (actualmente e acolo o eplS>U 
irea acestei nafiuni, nici dra 'cu t preot şi fără învăţător. a episcopului Stoica~, .Iar la. I 
gostea. nici naţionalitatea, nici Mecherechi, cu 4000 români, să se creeze o vlădlCle. in 
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ăGet-beget din osul lui Arpad 
~ ~ 

Despre idealul 
minoritar din 

tratament 
Ungaria ... 

lt- Proselitlstllul partidului maghIar printre desromânfzaţl. - Ce fel de stu-
&1 denţi maghiari sunt la Universitatea din Cluj.-~ 
ai 
h~ La 17 Ianuarie 1931 s'a dal)a Din Jud. Timiş: dr. aitta Bela, Cserveny Andras Czira Laszlo 

- ••• şi despre somltAţlle ma&hiare 
de orialne strAinA -

clleluJ un bal sub auspiciile parti, Eugen Prepeliczay. 
i~~ului maghiar, in folosul studen. Din jud. Turda: Bogye Peter, 

Dftrsgus Ibolyka, Dreguss Jozset, Cineva (nu cumva d. Tiberiu mâoească (ba bine cA nu 1), şi 
Duka Iren. Floriao Tibor, Florian Zima cel din mamă româncă ,1 că familia Hukaoyl ou-I de orI. 
Laszlo, Hanko Nândor, Janky din tati slovac 1) dintr'o foarte glne nemteascA ci evreiascA. Re
Sandor, Kaba Olga, Kabay Oa. Ind/CitA redactie ungurească din itul listei e tratat Ironic. tn ch!~ 
bor, Kaban Maria. Kandray N." Arad, pentrucă~t toată neoma- pul acesta: .Flreşte cA Rakote,m 
Kopenecz N , Korondan N, Kosa ghiarA, e cAtrăn!t foc pe publl- au foat cehi, Kossath slovac ... -, 
Lehel, Kozocsa )anos, Kupan Isi. c!stul ,vab din BăDat Orendl- etc. Ca ,1 cum nici cA s'.r pu
van, Kupcsay Mnos, Lukalrenke, Hommenau pentru folletonul prin tea si fi fost altceva decât ungur! 
Luka Margif, Major Ferene, Ma· care arătase 'n Martie crt. In din osul lui Arpad! 

filor unguri şi ungurizali copiati dr. Bogdan Jeno, Bolar Gâspar, 
1 d.enlru politica acestui partid. dr. Csulak Sandor, Flora lozsef. 
81~ [n vederea petrecerii politice Sinka Gyula, Verlan Endre. 

nI' 'a tipărit la Cluj, la imprimeria! Din Jud. Odorhei: Florian Kris. 
~ul,Lyceum·, O broşură·program, tof. dr. Raduly Isivan 
~u lisfo studentilor organizalori 
~ct,i balului şi cu o altă listă a 

nembrilor din partidul maghiar 
!ari l.au patronat. Am spicuit la 

'~'fmpul său din nostima broşură 
f8<lumele mai deochiate şi le·am 
l0'rlmis unor ziare, dar au rămas 
~ 'ână astăzi nereproduse. Ci'izân· 
I lu.m! acum din nOU în mână ciu-

lala broşură, am socolll necesar 
;il reproduc din ea eeea ee se 

.. v"'âxAI :uvine, pentruca S8 ram no In re 

Organizatorii balului 
(studenti): 

Albu Bela, Băcs Alberf, Bacso 
Oela. Baezo Gabor, Bardocz 
Bela, Bardocz lslvan, Barocz 
Jeno, Bene Laszlo, Boer Andras, 
Boer Laszlo, Boer Richard. Bog. 
dan AnlaJ. Borbălh Endre. Bors 
Ferenc, Bosin Mano, Bofar Zol
fan, Buray Bela, Csausz Islvan, 

jor Sandor, Major lsuzsana, Măr- .Bukarestl'f Tageblatt- o micA Decit felul acesta de·a corn· 
kos Ferenc, patru cu numele IIsti. - de trei coloane ,1 n:al bate e însă mal [ntenunt ceea 
Măthe. Mere loMn, Miko!a Lasz- aioe de· ale .Ouetel Antlrev:zlo- ce urmeazl: 
10, Miokovifs !slvan, doi Olâh, niste" - a celebrltătllor mi. .S·o spunem, că d:n partea 
Opra Benedek, Pel,elean Istvan, ghiare de origine româneasefl, unul ,vab s'ar a,tepta fleclne CI 

Radu!, htvan, Rednik Tamas, germană, slova că, croată, etc., şi sA se aplece cu recuoo,tlntA fa 
Simko Oyorgy, Simo Andras. doi spunând că a aflat despre acest fata maghiarilor, cari in special 
Somlyal, Talar Ferene, TalAr foileton .cu-o oarecare 'ntirzlere- din şvabl au făcut domni mari. 
Oeza, Todor Bela. Vancsa 10. (a aflat din reproducerea din şi pe dânşll I-aa ridicat - ca 
zsef. Vancsll K!ara. numărul trecut al "Gazetei ADtI- pe Wekerle (fost prim-ministru, 

locumentele proselitismului aees- revizloniste-), ii admlolstread - o. tr.) tn cele mal Inalte dem-. .. "ata • .., .. ' • ... .... d-Iul Orendl-Hommenaa o lecţie nltă(1 publlcr, incAt şi azi o ma· r~i partid nfibădăios şi anUromâ· .. 'lIP" q 

I lesc. 

)m:i-:~~ numele cu pri .. Dela Liga Antirevizionistă 
de-cn cinism specific. ba II a- re parte a eplacopillor maghiari 
cuză formal cl-I nerecunoscălor suot de origine şvabească, Iar 
fafA de Ungaria, care a dovedit condacătorli capitalei maghiare 
prin lista d-Iul Orendl-Homme- au fost deobicei ,vabl. - ,1 cA 
neau cA DU face olclo deosebire avem dreptul, ce] putin din 
intre cetăţenII săI şI mal cu punct de vedere al bune' ca
seamă pe ,vabl i-a tratat şi il vitnle, să intoarcem spatele ace
trateilză Işa de Ideal, incât il stel fortate şI slabe batjocorlri, 
pune 'n scaune de vlădlcI, de cu care, uite, tocmai uo om pa
miniştri, ba chiar ,1 'n scaunul IItic şvab onorează această ml-

: Patroni ai baluhlÎ, 
lIIembri ai partidului 
(; . maghiari 
IIi Din oraşul şi din judetul Cluj: 
:wlr. Moldovan PăI, Bogdan Anlal. 
m-: Din jud. Alba: dr. Leslyan 10· 

rset• 
~ Din jud. Arad: Ungurean Jozsef. 
is~ Din jud. Bihor: Popp Dezso. 
ro Din jud. Braşov: Bajko Bara. 
a .as, dr. Bajko Zsigmond. Borcsa 
~~jlvan, dr. Kupcsay Bernat. 
~ Din jud. Ciuc: dr. Adolf 
:fJar, dr ... J:.uc!ovic Boga, dr. Iosif 
, plumban, Francisc Manya, Szfan· 

;O loMn, Anton, Balint şi Eugen 
I :akarlas, Laurenfzi Vildor. 
.: Din jud. Făgăraş: dr, Boer Lo. 
. inc. Borsai Ferene, Bardocz Ka· 
l~~l" More lstvan, Novak }anos. 
t 'alar ]anos. 
I Din jud. Trei.Scaune: Bajko 

,,)yorgy. dr. Daragus Andrei, dr. 
')~ogolyao Krislof. dr. Boga Ala· 
a 
)s, Bogdan Arthur, Duducz Zol· a. m. 

ro Din jud. Hunedoara: Berivoy 
dvan. Berivoy lozsef, Berivoy 
'bzlo, Bocz Soma, Buda Bela, 

er. 
:ozma Jozsef. Mara Ivan, PUJ 

~ sigmond, Roska Jeno, Szenle 
Il '1 ,e a. 
eg Din judetele TârnavaoMică şi 
te8.rnava·Mare: dr. Bora Andor 

• 
~e·r. Novak Rezso, dr. Szava An-
!eras, dr. Visan Laszlo. 
: Din jud. Maramura, : Jemis 
1~d5nne. 
I Din jud. Mură,. Turda: Bogdan 

)3,fvan, Borbath Vilmos, Bust,a 
lajos, Czako lozsef, Duduia Fe. 
o~nc (?), Hanko Tiber, Mara 10. 
ţef, Mara Jeno, dr. Paska Simon 
~ , 

)Iţ.. Petras Lajos. RaCI Janoa, 
n'6cz tajos, Vertan Sandor. 

Din jud. Sorneş: dr. Florian 
~ero, dr. ,Gogoman Anfal, dr. 
spatan Marton, Merza Meny. 
~r', dr. Racz lozsef. Sztojka 
lszl6. 
1 Din jud. Sătmar: Bogdan La. 

.Ls, Bara Jozsef, dr. Domjan Ja-
IS. Guga Oeza, dr. G,ene Ka

:urly, Novak Istvan, dr. Racz Endre, 
oillorjan Islvan. 
lit Din jud. Sibiu: BadilIa Janos, 
!,ltâr Gera, dr. Verzar Perene, 
I lo Maxlmilian. 
aDin jud. Sălaj: Balta Elemer şi 
iS)Uan. Ban Karoly, Barra Lajos, 
la. Belle Oyula, Major Karoly, 
inela lanos. 

Comitetul din Cluj al ligii I revizioniste a ţinut zilele trecute 
A;:tirevizlonlste a ţinut la 15 ert· I o şedinţă, cu prilejul căreia s'au 
O şedinţa festJvd, CII prtleJul vi·· instituit comitete ale Ligii În sa
Z tel fdcute secţIei clujene de d. tele din ţinut, sub presidenţia 

Stelian Popescu, directorul ziaru- următorilor: La Ip Tomşa 1., la 
lui JJ UnIversul" şi preşedintele co- Porţi Vetişan Ilie. la Cosmiciul 
mite/ului central al LIgII Anti- de sus Torcea Vasile, la Cosm. de 
revIzioniste. Comitetul i-a Iăcut jos Enis Vasile, la Marca preotul 
d-/al Stelian Popescu o primire Băliban, la Aleuşd Cuc Gh" la 
sdrbdfofeascd. D. prof, univ Ioan Almăşd Almaş Ioan, la Cerişa 
Lupaş, preşedintele comi/etulul Luca Iacob, la Cristelec Luca Gh., 
fteional ardelean al Vgli, a fdcut la Mălădia Moldovan Aug" la 
O dare de seamd despre activl- Bădăcin Pop VasHe, la Măcrişte 
latea sectiilor alde/ene, şi a mul- Cherecheş V., la Boboda preotul 
tumit d-lul Stelian Popescu pen- Copos, la Subcetate lzeru Ştefan, 
tru marele concurs cenl dd luptei la Salnoc Pop Liviu, la Nuşfalău 
de redeşteptare fomâneascd. D. Rognean Ioan, la Pericent Sima 
Aurel Gociman, sta,tarul gene- Al., la Cehei Costea Alimpie, la 
raI al secţiilor ardelene. a fdcut Dumuslău Ardeleanu P., la Doh 
O dare de stamd despre Înscrierile Pop Gh., laJurtelec Taloş Ion, la 
de membri. D. Sfellan Popescu, Siciu Dragoş Avram, la Plopiş 
deplin satlsfdcut de activitatea Safirescu Al., la Iaz Filip Leontin 
sectiilor ardelene ale Ligii, a mul- * 
lumit comitetu/Ili pentru rodnica Părintele Vicar Cupcea a cerut 
activitate şi a promis ccJ va veni adunării Ligii Antireviziomste 
'n curând sef Inaugureze ciclul de ţinută 'n zilele trecute la Şimleu, 
conferinţe ceni incepI la Cluj Liga ca să intervină prin d. Stelian 
Antlrevlzionlstl. Popescu să se cIea programe-

• lor de radio un caracter antire~ 
Secţia din Şimleu a Ligii Anti~ vizionist. 

.....-, *, n ". $' uns .. $"" $ $ ~ v. 
ftniuersarea regentului Horthg 

In Noembrie se vor implini 151 trIei maghiare şi ''I,I sforţlrllor 
ani de când regental U agarlei prin cari voim să ne păsfră 'l1 

Nicolale Horthy şi~a făcut d_u- cultara. Dar mal e şi a parte a 
pA plecarea oştirII ro mAneştl tn- aceleI opere a nofl cuceriri df! 
trarea in Blldap~.ta. tari. al cArei ioceput se leagA 

Aniversarea acestui "inceput de intrarea de acum 15 MI a 
al recucerlrU patriei maghiare- - Mărlel Tale ta' Budapesta, Aş. mi 
cum numesc ziarele budapestaDe se pare, nu-I ., Intimplare ci 
Intrarea regeDtulul tn Budapesta tntr'adevăr un simbol, cA dru
_ a incepat să se sărbătoreascA mal acesta-. ti Joaugl1!"ăm la 2nl
incă dela sfârşItul lanli trecute, versarra anul decenla ,1 jamă
vorba ceea, ca sA le ajung! 1 tate dela lotrire. cucerftoare:de 

Intre alte festivităţi ce s'aa tară. - / 
organizat In cinstea regentulul Să adAugam - nu numai ca 
.recucerltor-. vom aminti Inau- pe o CIf&cterlstld a anlversărli 

gurarea din zilele trecute a u- hort!ste, ci ,i ca pe-on fxemplu 
nul drum de automobile tntre de tndrAznea;;: fllndcA-1 vorba 
Budapesta şi Kecskemet, cu prl- de un lucru c~-I cităm dlotr'o 
Iejul căreia ministrul de comerţ ga ~etă budape~tan! admisA si 
Fabfnyl a ţinut următorul logoll intre in Român!a. -- r.lln .. Uj _aga 
(cităm din !!Uj Magyarsăg" deja dela 17 ert. - că"la adunarea 
13 Oct. crt.): consiliuluI jUdl'tea(af jodeţo!~I_ 

.Drumul acesta nu·1 numai o Pe~t, regentu! HorhY .. fost IAr. 
parte a unei şosele Internaţionale, halorlt ca unof t!l '\~.re se pun 
ci e " o parte a Câmplel uogurrştl I nădrjdl ci va recurg' teritoriile 
,1 a ,mntel Inginereşti maghiare pierdute. ale coroa~ \~ S'âotlllu! . ....., 
este slmbolal capabllltAtll indus- ŞteflJJ. . "-/ .' ~-, 

de prlm·mlnistru. rlolmle-. 
SA citAm din ciudăţenia aceasta Aşa glăsue,te acest polemist 

apărută tn editorialul dela 18 arpadlan. 10 numele banel ca
crt. al lui .Erdelyl Hlrlap·: vllnte, care reclamă ,vablIor Iă 

"Articolul iogrAmădeşte o listă se aplece cu recunoştinţă io fafa 
de nume de-ale acelora cari aa ungurilor pentrucA au ,tlat cum 
avut un rol Important in politiCI sA 'ndoape pe renegaţti ,vabl ca 
UD ta arta ,1 literatura maghIară IA şteargă depe fata pământului 
şi aa ajuns in sânal maghiarimII natia şvăbeascl. 
dia naţII străine. In loc si. fi ŞI totu,1 se plâng aceşti ar
tras din aceasta concluzia că padlenl că '0 Romlnla n'au 11-
vleata publică maghiară n'a Ucat bertâtlle pe cari le-ar voi? CAnd 
deosebire de origine atunci când pot să Icrle astfel! 
a lăsat pe cineva să se valldl- P. S. - Ce·ar zice neoma
tt'ze. aposiroftazl Ironic nlra- ehiattt dela .Erdelyl Hil'lap- şi 

nta maghiari că vrea să.şl dtla celelalte get-beeet maghiare 
dovedeasci cu forte striUne sa- gazete dela noi, dacd RomOnia 
pertorltatea cultarallo- (Pardon J al' tmJta idealul tratament minori· 
n'a fost vorba despre nicio su- tar al Ungariei, şi ar tnchJde toale 
puioritate cultul'ald, ci numai şcoaltle. redacţiile şi ceilialte in
despre cliltura maghiauj in sine J stitulit uneureştl, In schimb ar da 
- n. 11'.) dreptul unul sau altlll ungur 

Polemistul dela .Erdelyl Hlr- .sd se Jlaliditeze· pe cat poate, 
]ap· OII le mulţameşte ca acea- Cll condiţia sine qua non ca să 

stă reedltare a teoriei tratamentu.. se lacd unealtd a romOn/zdl'li? 
lui minoritar Ideal, formulat, anul I 'cu, mI J4' J $' 

trrcut de contele Bethlen ,i de I BANCA VICTORrA S. A. ARAD 
generalul 00 mbOs. dupA cari 
de· asemenea germanII din Unga-
r!a, cari nu au decât patra du- Incunoştiinţare 
zinl de şcoli primare nemţeşti la 
peite o jumatate de milion de 
Inşi, au un tratament Ideal, fIInd .. 
că pot - daci se desnaffonall
zeazl şi le pun rn slujba Ideii 
panmpghlare -'sA ajungi orice: e
pI8COPf~ mIniştri. După cinica a
ceasta reedltare a unei teorii ma
mnlt decât cinice, neomaghlarul 
dela "Erde1yl Hlrlap" vrea si 
răstoarne lista d-]ui Qreodl-Hom
menao, adecă vrea si, şi rila
toarne teoria despre Idealul tra
tament al nationalltăţllor de sub 
stăpâolrea maghiari. Şi spcne: 
că originea nemaghlarl a Jul OOr
gey Du-l IIdevAratl, ci despre 
orIginea romAneasci a lui Deak 
Ferenc acum aude iotAI (domnul 
polemist sA poftească să citeascA 
.Fam;lIlle nobUe române- a Jul 
1. Pu,carla şffsvoarele arătate 
acolo 1). apoi că familiile [ollka. 
Kendeffl. Barcsa)" ,I-au de minţit 
tn mal molte rânduri originea ro .. 

Prin prezenta cu onoare 
Incunoştlintăm pe onoratii 
noştri depunători şi pe cei
lalti creditorl că spriilniti pe 
art. 52 din legea pentru li
chidarea datoriilor agricole 
şi urbane şi In baza ofertei 
ce am lansat, am Incheiat 
un aranjament amiabJi cu 
credltorii noştri, reprezentând 
majoritatea creanţelor, aSlfel 
că In conformitate cu legea 
acest aranjament de plată a 
devenit obligatoriu 
tot' credItor" bAncII noastre. 
.. In senzul aranfamentului, 
plata datoriilor noastre u~ 
mead. să se facă pe o cotă . 
de 35%' plăti bilA tn nume .. 
rar In 10 rate egale anuale" 
cu dobândă de 1 %. Ince
pând cu 1 Februarie 1935. 
o Arad, 6 Octomvrle 1933. 

, Direct/unea' 



Voci din pwo 

Cum se scrie 
ziar budapesfan 

despre Arad într'un 
admis în România 

de mii de locuitori, 90 la 
Slttd sunt tUlgwrl. Caracterul 
unguresc rămâne însă imprimat 
in chip neşters asupra oraşului·. 

maghiare din Arad, ai crede că 

Aradul (adecă Aradul cu 90 la 
sută maghiari) a dat numai ce
lebrităli: cutare arădană s'a mă· 
ritat În insula lava, cutare ară
dan a fost adoptat de un print 
din Roma. cutare a devenit 
film-producer in Hollywood şi 

iarăşi cutare fabricant de arme 
in China. 

tiozetoHntireuizionist 
Un scriitor clujean de origine 

evreiască despre care nu s'a vorbit 
până acum că ar f~ce publici
stică politică, d. Ligeti Erno, co
laborator din ce in ce mai asiduu 
de,o vreme Încoace al presei 
budapestane, a publicat la 14 
Oct. crt. relativ]a Arad un ar· 
ticol de-o foarte cutezătoare ten
dentiozitate, în ziarul budapestan 
de stânga cMagyar Hirlap~, care 
are liberă intrare 'n România. 

Se cuvine să-i reproducem păr
file mai deochiate, şi pentruca 
să se vadă ce tipărituri admHem 
in tară - drept confirmare a 
celor debitate deunăzi de d. Eck. 
hardt la Geneva despre opreli
ştea importului de tipărituri bu
dapestane 'n România -, iJrecum 
şi ca să se ia seama ]a ceea ce 
scriu pentru presa dela Budapesta 
publici ştii unguri dela noi 

Un oraş cu 90 Ofo 
unguri ,i cu nicio 
,coalA aecundară 
ungurească 

D. Ligeti a fost călăuzit prin 
Arad de confratele său Nicolaie 
Krenner (Spectator), deci a avut 
un cicerone dintre cei mai por
niti in contra noastră. Intreaga 
sa corespondentă se resimte de 
inspiratia aceasta .. 

D. Krenner i-a spus d·lui Li
geti că Aradul este oraşul devo
tat sistemului de un singur copil, 
unde totuşi cultul copiilor e mai 
mare ca oriunde in Ardea].
asta judecând după cărucioareJe 
depe stradă. TOluşi oraşul acesta 
atât de atent fată de copii, n'are 
nicio şcoală maghiară secundară. 
A avut un liceu. care a trecut 
Ia sfatul român şi s'a romanizaf. 

'La 1919 s'a infiintat un liceu 
maghiar catolic, dar zilele trecute 
i s'a luat dreptul de pub1icitat~. 

Din pricina aceasta foarte mulţi 
copii arădani sunt înscrişi la 
şcolile din străinătate. 

Autorul n'a aUat. fireşh:', ni, 
mic despre motivele pentru cari 
s'a ridicat dreptul de publicitate 
al liceului,precum nici despre 
abuzul ce s'a făcut, înfiinlându
se un liceu unguresc din banii 
uneicomunităti bisericeşti -,a 
celei catolice - care este in 
preponderanl~ nemaghiară. N'a 

D. Ligeti 
curcă 

se in-

Dupăce a falsificat în chipul 
acesta statistica. făcându· se că 
n'a auzit niciodată că 34 de 
mii din populatia de 77 de mii 
a Aradului sunt după statistica 
din Decembrie 1930 români, d. 
Li~eti aminleşte că "i·adevărat 
în schimb că oraşul acesta 
contează mult şi pentru româ
nimea ardeleană", şi explică: 
aici a fost centrul mişcării ro· 
mâneşti, aici au fost Goldiş. 
Ciceo-Pop. 

(tudat 1 Centru al mişcării ro
mâneşti Aradul, atunci când 90 
Ia sută din populatia sa sunt şi 
astăzi unguri I Cât va fi fost po, 
pulatia maghiară a Aradului sub 
unguri, dacă astăzi i-atâta? Şi 

câte din procentele nurnărate pe 
degetele dela două mâni ale nema· 
ghiarilor au fost români, dacă 

mai sunt În Arad in număr mă
ricel nemti, sârbi şi evrei? 

Sau poate sub unguri Aradul 
a fost într'adevăr mai putin un
guresc decât îl ştie astăzi d, Li
geti? De ce n'a stăruit in acest 
!=az ceva mai mult asupra into
lerantei româneşti? Ar fi fost 
foarte nostim I 

Evrei cari sunt 
"sută la aută ma
ghiari" 

Ni se spune apoi că lil Arad 
riu sunt frictiunJ intre români şi 
minoritari, şi dacă sunt, tin nu
mai 24 de ore. 

Apoi spune: 

Dă,: ziaml "Viitorul" dela 12 eri.: 

Acum o lună de zile a inceput 
sa apara la Arad "Gazeta Antire, 
vizionistă" 1 cunoscutului publi, 
cist ardelean, profesorul Isaia 
Tolan. 

Ideea de a da publicului româ, 
nesc o gazetă săptămânală de do, 
cumentare sistematică in ce pri, 

Adevărul Il însă, că "vieala veşte problema revizionistă, este 
spirituală a Aradului - în din cele mai fericite. Căci, cine 
ch~'p c~ totul~i special !~ inex: oare îşi poate permite luxul să. 
plrcabtl - ~ a avu~t m~lOdat~ 1 urmărească presa ungurească din 
O abundenta de barbat' marI Ungaria şi România? Rolul că, 
in cele spirituale. In ultimă a- l' .. . 1 'd . l' . auzel In Jung a Ire entlsmu U1 
nallză, Panteonul arădan este gh' '1 t d 't 

A D ~ ma Iar nu 1 po avea eca pu~ 
cat se poate de săraC. aca bl··.. .,. l' b' '1.' . .. J 1 A d (1, , lCIŞtll cunoscaton al lm el ma, 
n ar ,martlrn (le a ra al' h' . '1" . bl .. k .. i d l' v g Iare ŞI specia lzaţl In pro eme, 
moşu oşutlştr a - UI .nara. 1 .., , . 

) b
.. . . e reVIZioniste, In pnvmţa aceas, 

- n. Ir. I a la at avea arc, ce ' . .' . JOI " ta mCI nu se putea gasI cmeva 
aru a • 'h "1 d' mal c emat ŞI mal ta entat ecat 
A Urmeaz~ .lista. bă~bafilor ~~rl profesorul Isaia Tolan. Timp de 
In cele sPlrJtu~hceşh, pe cari l-a 15 ani de zile, d~sa a publicat in 
putut descopen in ~ra~ul .CU 90 .presa bucureşteană şi 'n cea din Ar~ 
la sută unguri d. Llgetl. ŞI anu- deal, nenumărate articole şi stu, 
me: Fabian Gahor. despre dii de mare valoare, desfăşurând 
car~ ~ uitat să sp~nă că a tot timpul o activitate prodigioa~ 
scns In a sa -Descrrere a A- să care I~a fixat intre cei mai e, 
rodului- că întâii unguri au a- minenţi cunoscători ai probleme, 
părut în Arad la 'nceputul se- lor ungureşti. 
colului al 18-leo, apoi cei dela 
.Aradi Koz[ony'" apoi d. Zima 
Tibor dela cErrlelyi Hirlap., 
despre care spune că cîn urma 
tnortii lui Bela Barabăs este e
vident cel mai chemat conducă

tor al societăţii maghiare din A
tad- (săracii unguri din Arad! 
- n. tr.), pe urmă Gh. Szanto. 
apoi . scriitorul . AI. Karoly şi 

Fischer Anny dela Conserva
torul care şi~a serbat deunăzi 
centenarul. 

Acestea·s celebritătile din Pan
teonul maghiar al Aradului. Pe 
cât de multe. pe atât de mari 
şi de celebreI 

"Aradul de azi II 
Subtitlul acesta·. al d1ui Ligeti. 
Ni se spun~ În acest capitol 

că Aradul "nu-i frumos,· .nu 
s'a prea dezvoltat în ultimii 15 
ani. dar are virtutea că ,i-a 
păstrat curăţenia străzilor şi ur
banitatea (?) vizibilă indatăc• 

Se laudă apoi Aradul pornit 
pe reforme din timpul stăpânirU 
ungureşti, ca să ni se spună a· 
poi că astăzi nu se mai face 
nimic. 

"Gazeta Antirevizionistă", prin 
informaţia ei bogată, prin prezen, i 
tarea atât de reuşită a diferitelor 
chestiuni ce le tratează, prin di, 
rectiva ei sănătoasă, prin stilul co, 
10rat, sugestiv şi viguros ce,o ca, 
racterizeazâ, dă o icoană a apor, 
tului valoros ce~l aduce În lupta 
noastră contra tcndinţeloC.revi, 
zioniste maghiare. 

Cititorul este pus În curent cu 
toate evenimentele importante din 
tabăra iredentiştilor unguri. Re, 
dactorul gazetei ne explică apu~ 
colturile şi intenţiunile lor. Ni se 
dă O fină analiză psihologică a a, 
cestor domni. Uneltirile latifun~ 
diarilor cari vor să canalizeze re, 
voita poporului calicit de ei in, 
spre statele succesoare prezentate 
ca sugrumătoare a maghiarismu, 
lui, Sunt demascate fără cruţare. 
Nemai pomenita mizerie în care 
se sbate nenorocitul ţăran ungur 
~e pe plJstă, n'a mi~cat niciodata 
inima acestor falşi apostoli ai . 
idealurHor ungmeşti. Fireşte, esţe 
mult mai comod, a asmuţa Îm, 
potriva sârbilor, cehilor şi valahi, 
lor, a propovădui neghiobia ma~ 

ghiarizării numelor, a risipi ~ 
cu trudă câştigaţi de cantrij 
bili, pe sarbede festivităţi iret 
tiste, decât a da o mână de ~ 
ţăranului irnpilat şi ajuns la! 
de lemn. Aceasta ar Însern~ 
sacrifici bunătate de la~ 
diu, să renunţi la trândăvia t 
moşească, la întregul sist~, 
privilegii moştenite din tată " 
de cei cari stăpânesc şi ~ 
Ungaria. t 

wGazeta Antirevizionistă" i 
prin prisma unor document4 
cele mai grăitoare, date de .. 
tică şi citate din Însăşi presal 
ghiară, părţile slabe ale ad'l 
rui ui, ale cărui .. teorii" te~ 
ţioase sunt răsturnate prin. 
fruntarea cu adevărurile ia. 
testabile ale stării de fapt. 1; 
ra ziarului d-Iui Isaia Talan ~ 
reconfortantă şi educativâ int, 
laş timp: D~sa.a r~uşit sa ere;.I 
excelenta pubhcaţlC ce meri~ 
fie sprijinită în sensul cel J 

larg al cuvântului, atât de d~ 
litate, cât şi de intelectual/' 
măni. Ea va contribui des~ 
mare masmă, la formarea'~ 
conştiinţe luptătoare 'mpotriT~ 
ricolului revizionist. Căci n' 
te suficienta atitudinea plat~t 
E nevoe să ştim a lupta cu S1l: 

Dela institutorul dela sate, ~ 
Ia cei cu situaţi uni de inalti. 
pundere, trebue să ne lnroli), 
armata salvgardarii unitătii Il 

stre naţionale, căştigată cu S 

tea ~..I1i &inge;---·;rBaz.:tl-J.j 
revizianista" care luptă pent;l 
ceastă idee, este un steag de $4 
nobila şi românească. Ea Illi 
tot sprijinul, căci raspândind')l 
cercuri cât mai largi, conttii, 
la isbănda la care cauza sf.i.lli 
neamului trebue să ajungă .. 

G, t COdaI'CU 

1 "'V' 'V? 
81 

lot trHtam~ntul mm~r:~ 
Deunăzi a fost in vizita Iii 

tlapesta ministrul de culte alle 
maniei, d. Rust. Fiindca Iret 
să j se arate că germanii 81 

tratament ideal. I·au dus la 
gura şcoală nemtească un~ 
predă nemteşte: la şcoala 

mară ce-o sustine Reichul Îr'1.1 

dapesta. . I ~ d~spre fapt~l că st~:ul 
atlo:ll • E de- secţie m~ghlară 
român SUSlll'y ..... ""'':'iel osif Vul-

"De vreme c, vorbim despre 
condiţiile nationaliceşti ale A
radului. trebue să mai amin
tim o o treia particularitate a· 
rădanâ: nu există în tot Ar
dealul alt oraş unde ievreimea 
să se simtă atât de sută la 
sută ungurească. ca fa Arad. 
Deşi preşedintele partidului ma
ghiar bănătean rezident Ia Timi· 
şoara este evreu şi deşi-i evreu 
şi Hegedfis Nandor. care a fost 
ani de-arândul deputat al parfi
dului maghiar dill Bihor, totuşi 
trebue să constatăm.' că evrei
mea din Arad s'a asimilat in 
chipul cel mai remarchabU şi are 
in viata maghiară activitatea cea 

~ Odinioară era v~stit şi ca 
oraş de fabrici. Azi imprejmu
ese Aradul TUinile labricilor 
moarte. Fabrica arldană de 
vagoane a fost mutati de 
aici. (aşa de bine ,i-a deschis 
d. Ligeti ochii, şi aşa de bine 
l-a informat d. Krenner şi cu 
celebrităţile adineauri. pomr 
I!M.tf/ - n. It.) ~ Noroc -cd mai 
de \{ncă aici cele două fabrici 
. !extoh~t. mai ~ouă, fabrica de 

~!_ .. i_.~'''''V'~'.~ •• ' ' __ '_t~._ .. ~.~e_n ... '~~.'Q.n .. v.~t •• _ţ' •• __ ••• _t • .P~( 

circulatia de sânge a produt 

1 
l 
i 
~I 

e lângă gimna~\Ul ... ro. me-
p m nica despre &1.0 
c~n', precu r primare cu limba 
denia de şco 1 hiara ce le Sus
de predare mag • A aflat 
ţine azi. ,statul romanş .. anume: 
insă d. Liget\ altceva. 1 80 

ai marcantă-. 

re Palatul 
Cultur f~ d~spre 
.oeietate ~ ti 1_ 
c_ey --

CI dintre ce\ .pl'~ape ~. 
de mii de locuitori al Al'a~~~ 

O de procente sunt 
lui, 9 11' adecl chiar 

Se tace apoi amintire de~d ' 
. e bagă e 

Palatul Cultural, Şi S Va-
l, e\ de 1I\'evedere a 

, Mai mu 1 )( 
gurI. ea ungureascG. 

v~nă \~S aceastl instituţie 
riaşeşt11or• tă A' A eşţ\ "~ 

decit pe vr:~ statistica ma
cind Ins il ti tn chipul 
ghtarl - ~u _ a trebuit sl 
binecunoscu la 1910 ci ro" 
recunoască o cincime 
minii alclituesc 1 tiei O· 
d\a totalul popu a 

raşulul. d. Ligeti-
cAradul - spune., e institutii 

izbitor de pu iD • 
are 'ducative (se refera, 
culturale ~l e 't la cele ma-

, manl roman . 
a 31uns pe., de la adresa so-

Urmeaza au . i s'ar 
. .. K5lcsey. căre1a 

c.1etăt~1 P latul Cultural. Societatea 
datorl a asi săracă, se sba
aC'easta, dm t' ă centrul vi~ 
te ca sa se men 1n _ 

'. . 'tua1e a Aradulm. ettl splfl 
O con_tatar. 
ju.t.·_~-..." 

• durile r:e urmează a. 
In ran 't la obiectivitatea 

Ligeti a revem • Arată 

1 

evident Şl gr~ş~~asta-i cu atât 
ghiare, u. tr.) ŞI At din 
mai surprinzător, cu ca ,,80 
JWPulafia lui de aproop 

. f pe vremurI. 
ce I-O Ş lam. l după ziarele 
că dacă te-al ua 1 

! 
f 

. 4' r~ "C fabnca de zahăr.· 
raşu{ e"vontinuă autorul - 0-
.' om~. 

dlZl m. . e cei mai splen-
de lacMo A 

.li. U am (pe romaneşte: 
ca Sa n . ) f pe <1, - n. tr. , 
drenyeş 1, ". in ded.t pe An-

Se evocă a,z' •• 
1 'le c.eumaneşh. 

tile balun , ' 
·II·-:lr~ -l'\"-{totl petrecerUe. nUn-
vremu . erau la Arad pe 
vre~~bsesia .vechilor 
se spun i /), pentruca să ni 
.nu ma ~d nunlile de azi 
aminte'7nt 'bune decât ca să 

rid nunJil'~ 

oară. de o pildd aceea a suh· 
locotenentului de c01l)elă Nico
lae Horthi cu cea maÎ frumoasă 
fată a Aradului, cu Magda Purgly". 
(Adaos la chestia cu .vechile 
vremuri bune-: subJocotenentuJ 
in chestie e regentul de astăzi 
al Ungariei.) . 

Locul Aradului În 
România. 

Şi acest subfitlu e tot al do] ui 
LigeU. 
. ]n capitolul acesta - din le

ricire ultimul - se spune că A
radul e fa 600 de km. de Bucu-
reşti, şi .dacă n'ar fi examen 
vamal. ai putea umbla 'de-aidi 
intr'o JUJJlătate de zi la BUda-
pesta,· 

.Aradul e tipicul oraş de gra
hilă, cu toafe desavantajele ora
şelor de granita. Ţinutu7i-a fost 
rupt. şi nu'se p6ate incadra in 

E ~.f 
condamnat să,1 omoare ro 

rea. şi să vadă cum se ridJ ~ 
vecinătatea lui Aradul· Nou, ~ 

• .1' 
~I 

Aşa scrie - bănuim~ 
nu dela Cluj - un sai 
şi ziarist clulean care i 
inle de a·l fi capiat cu .. 
în urmă partidul maghiar'A 
cea parle din grupul demOial 
dela IINapkelet" care 1'111 J 
pentru apropierea de r6tc 
ni, luându-se de piept ili 
contii partidului magf~fj 

Penlru dne a urmărit; 
lamorfozele publidşliiUd. 
ziariştilor maghiari delo?5 
metamorfoza d-lui Ltd 
nu~ i de mirare. Cu lt'l 
că 'dela lfnul ca d·S4itl 
ne· am li 'Clfteptat 10 '4 
te vedemc' a ajtms. 'cJ 

la 
IrIl 
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In daco-român adevărat: M i h al 
• 

Velieiu 
- Cu prilejul pomenirii sale de astăzi dela ChiŞineu 

ue; 

e a,:"ând de români vrednici: istoria politicii româneşti de di· mai Inimos român decât al- Se dedeau pe-atunct mari lup- : voturi faţă de cand!datul gavernu~ 
la/nte cu in/mosul luptător nainte de desroblre, a ajuns ln tul. Era epoca În care ofi- te la j'ldeţ pentru limba romAnă, lui, şi alegerea dela 1910 io care 
~m~al dr. Ioan Sltelu au făcut acest chip, jăid vorba multă dar cialitatea maghiard tradu- şi e] era in fruntea lor. Vorbra d. Octavian Ooga a căzut dea-
lat adevereascd astazi la Chi- cu tenace hotarire. să-şi desve- cea in fapt faimoasa lege romlneşte in congregatla jude- semenea cu 35 de voturi. Co

ia. pe granlfa artldantl, vorba leaseă astăzi un monument în de protecţie a nafiona/itd- teaDli (dupA cum tot româneşte varşltoarea majoritate I sătenl
;te~/n batrâni .. "MllI pot pa- cinstea aceluia care a fost la 1. ţilor dela 1868 desfiinţând vorbt!8 ,1 '0 oricit. tn prăvălii, la lor ce se adună asth.! tn fata 

'r;uni lmpleuna 1& sfârşitul vlacului trecut şi la judetele româneşti (Saran - cafenea), şi vorbirIle sale vor bustulul lai Vellciu - acela cari 
1 'ta ce Aradul n'a fost în 'nctputul veacului de faţă adevd- dul, Ch ia aru 1), punânâ ca- rămânea exempla de curaj romi· au apucat zilele jugului uogaresc 

in 15 ani dtla desrobtrt: rabd şi ne'ntlecutul conducdtor pdt tribunalului dela [nea nesc. F Indeă era secondat de un - îşi aduc aminte ce vremuri cu 
oi" ~ 'mpodobeasea cu vr'un mo- al mişcdrlJor romdneşti dela gra- pentrucd redacta actele TO- mare număr de consilieri ro- adevărat epice au fost a~elea 
nt!!nt În cinstea celor cari au nlla aceasta etnicd: ln cinstea mâneşte, şi tncepând pe m8n1 - se alegeau pe-atancl du- cAnd comanda alegerile parla
:e St şi s'au jertfit in decursul memorafldistului Mihai Veliciu. toatd linia anularea drep- pă proporţIa Impozitului, şi astfel mentare omul mic de Itat dar 
esazrUor ptntru des rob i rea FeUcitând pe ch/şeuani pentru luri/ur relative ce şi le câş- DU puteau fi 'nlăturaţl - ajun- neîntrecut in curaj pe care il co
:.dta putllt-o fau Chişlm.:ul, pioasa pomenire ce o Jac nemu- lil.!aserd românii sub abso- Sfs~ intr'un rând aproape să do- memoreazA astăzi. 
te!>ucd s'au zdsit acolo o seama rito,ulltl/ lor conducător din vre- lutismul htJb ~burgic. Pre- mine la votul privitor ]a limba Vom adăuga la cele de până 
in omânl de isprava. ctiloTa murile de rdstrişte. "Gazeta Anti- fectura judetului nu l-a pu- dIn admlnlatraţle, şi ungurii aa aci că Mlhat VeJlclu a avut o 

irLa umblai mult gura, el rev/zionistd" se inchină alături tut deci lolera mu/ld vreme reuşIt să-! invlngă nam"t prin pute de contribuţie importantă 
,!iweându-se dupa Îrlţelep:iu- de el memoriei neintrecutului pe notarul dela ŞlJpreuş,' şlr(tllc. la intemeierea băncii. Vietorla-. 
Ul bătrâneascd, au tdcut şi-au luptător pentru desrobilea aces- care refuza sd redacteze R!mâne deasemenea memora- Institutul de credit prin care s'a 
înt. tui capăt de pământ române.sc, actele primăriei ungureşte. bilă lupta ce a dat-o tn congre- in Urit eeonomlceşte românl,mu 
:r~ca1itatea cu frumos trecut chemând pe epigonii vremurilor Mlha; Veliclu a trebuit deci, gaţla judeteanA pentru apărarea la această prlmejdultă graniţă 
~n'nt'sc depe Cr,'şul-Alb, care noastre să st inspire din marele la 1876, să-şi părăseascd consătenllor sil ,upreuşenl, cAnd etnl.:ă. f:'.(7) 
el cuveni să-I Jie pus pe hârllt. patriotism, din tJbnega/ia fară postul. in urma unei alegeri comunale ~ 
: d'UCă s'ou dat acolo pe vre- seamăn a aceluia care a ştiut S'a făcat apoi avocat la Ch '- din 1908, au fOit acuzaţi de răz
~ii subjugărU strd/ne luple ro- nltlmai sd lllpte pentru cauza ro- ,lneu, şi a luptat cu şi mal mare vrătlre 'n contra statului, dupăce 
;~fli cu adevarat epice, in· mâneascd, dar n'a râvnit n/do- indârjlre pentru drepturlle româ- un mare număr dintre el au fost 
a ind cu cele dela alegerile de daM onoruri şi ri1splatd şi s'a neştl. A ajuns repede ia primele răniţi, Iar şase omoriti de jan-
ril~i şi sjârşlnd cu cele dela dat la o parte din fafa lor când rânduri ale luptei. darmi. 
D~erile parlamentare vestite In li erau oferite. 

atQ 

, I , ) 
r estiuitătile dela, Chişineu 

llu. 
olOesvelirea buslului lui Ve· 
i a va oficia-o P. S. Sa 
:uscopul Aradului, Dr. Ori
~lie Comşa., . 
n!ji-au enuntat parliciparea 
le &erbări d·nii Al. Lapedatu, 
ntistrul cultelor, dr. Ioan 
ld'~aş, fost ministru, preşe
triiele sectiei ardelene a 
fâ1ii Anth'evizioniste, P. S. 
" Arhiereul Andrei Cri
Irttul dela Orade, ş. a, 
.Directia generală a căilor 
"te a acordat lumii care 

!Bt1ua parte la pioasa po
,U:nire o reducere de 50 la 
Il!, Jar participantilor din 
~l'etul Aradului, cari merg 
,It ; . 

În grupuri de 50, o redu
cere de 60 la sută. 

Programul pomenirii a fost 
stabilit astfel: 

Dimineata parasi as la mor
mântui celui comemorat, a
poi sfintlrea bust ului, dis· 
cursurile comemorative şi 
defilarea multimii în fala mo· 
numenlului. 

La ora 1 se va servi o 
masă comună în saloanele 
Casinei române. 
După amiază Ia orele 5 

va avea loc un mare con
cert in sala cooperativei In
duslriaşiJor, iar seara pe
trecere cu dans. 

Î ([) Veliciu memoran
) V distul 

La 1891, CI membru tn comi
tetul executiv al partldulal na
tlonal-romln, l-a fOlt dat şi 
lui să hotărască trl mlterea Me-
morandulal şi să ducil Memo
randul la Viena. 

Pentru ~ fapta aceasta a ajun, 
dimpreună ca ceilalţi memoran
dlştl pe, banca aco zării, şi ,la 
1894 a fOlt condamnat Ia doi 
ani închisoare. 

Alături de aceste lapte din 
conRreRatie. Mihai Vellclu a a .. 
vat de partat, dapAce partidul 
national· român a hotArit denun
tarea pasivitAtII, lupte dintre ce
le mat crlncene la alegerile par
lamentare. Conducea circum
scripţia Ch!şlneulul, care era 
nespus de grea din pricină că 

voturile româneşti erau pe-atunCI 
numai de 1200 faţA de 1000 ale 
oeromânllor, fnclt loartea ale-
gerII atârna tritotdeanna de faptul 
dacA oficialitatea ,1 moşierII In 
frunte cu Wenckhelm puteau sau 
ba să cumpere câteva conştiinţe 
româneşti. Cum a ştiut conduce 
Vellclu aceste lapte, cu câtă tn
dârjlre au făcut zId tn jurul lui 
alegătorII romani, rămâne pe veci 
neuitatA dovadă alegerea lui Ro
su·Şlrlanu la 1905, şi apoi ale
gerea dela 1906 il! care Rusa
Şlrlanu a căzut ca abia 35 de 

A~a a jost Mihai VeUclu_ 
Acestea i-uu fost tapttle. 
Aceasta a fost pozitia sa tn 

!Iuntea luptei naţionaliste ce s'a 
dat aiel. 

ŞI omul acesta care ua con
ducatorul de fapt al luptei ro
mâneşti din tinutul Aradului ill 
epoca dela Memorand Incoace, 
n'a cunoscut mciodatd onorurile. 
Pentruca nu le-a voit Candida
tura de deplltatdela Chlşineu 1 
se cuvetzea de drept, dar el fn
lofdeallna a dai-o altora, reze'
vtîndu·,l lui numai partea ltului 
din lupta pentru alegerea candi~ 
datului adus de el. 

A murit astfel simplu, modest, 
fărd titluri. fărd avele. multumit 
în sinea sa cil l-a ("tins Dumne
zeu suferinta care Il linIa legat 
în pat in anii din urmd, pâna 
a vdzut Implinirea celui mai mare 
vis românesc: desrobtrea. 

Cuvine-se nu numai sd ne tlt
chinam memoriei unui asemenea 
om, ci mai cu seamd sa luăm în 
aceste vremuri (nvatătuTd dela 
abnegatia sa exemplard. 

-----I~ Oieata pilduitoare a marelui ® 
rrd' • mihai Deliciu ~) 

Drumul dela Cluj la Vat -
prin Arad şi Chlştneu - l-a 
fost un adevărat drum de triumf. 
Va rămftnel memorabilă primirea 
ce l-au făcat-o arAdanU. in frunte 
cu teologII şi cu meserlaşll "Pro
gresulu'-, demonstrlnd la gară 
şi Ju1nda-se apoi la adevărată 
luptă tn ora, ca . haimanalele 
trlmlle 'a contra lor de oamen!l 
atăpânlrll. ~ , . --~ 

a 

~emorandlstul Mihai Veliclu I cum se obişnuia pe.8Iu~cI: s~-:\ 
" născut la Şupreuş. in judetul răceşte, cu trofsta de acasa, tre-

..adului, la 26 Mal 1846. când pe jos muntele. 
l fost balot de Iăran, şi a S'a inscris apoi la Academia! jtf - , 
ras spre deosebire de altii de drept din Orade şi pe urm!~, 
df~t toala viala sa de taranime, la Facu1tatea de drept ,din Bu- \ 
t. ravnlnd nicio onoore core să.1 dopesla, şi fiindcă n'avea des
leparteze cât de cât de inain- tule mijloace, s'a facut Înainte 
ti săi. de a.şl lua diploma nolar in 50· 

7l~ tacut şcoală la Beiuş, aşa lui sau, la Şupreuş. 
1i. 

11 Vremuri "euitate 
. , 

rf'A fost noiar inlr' o vreme 
!(JInd notarii român1 erau 
,. faţd conducdtarJ ai, pa
-'icii naţionaliste a satelor 
t rJdane. Şi anume Intr'o 
ff~me când era aici la cul
rte redeşteptarea ,romdrzea
'Od. . Cdzuse revoluţia lui 
a')ssuth şi venise absolutis
~tzl, de pe timpul cdru/a 
item "Astra· şi, alte in
fituţii de apdrare romd.~ 
tascd. şi in vremeacdrui(1 
;c,t la Arad am, âvut . a 
tarte ,scurtd vreme prefect 
tmdnesc, pe atât de pe 

nedrept uitatul Gheorghe 
Popa, Jar satele ne erau 
tmpi1nat~ de. acest romdn 
din fruntea varmeghiei cu 
notari romdni, cari ,făceau 
administraţia pe limba ro-. 
mâneascd. Mihai Velicill a 
condus, Şupreuşul la câţiva 
ani dupd plecarea lui Gheor,
ghe ,Popa din fruntea 
prefecturii şi dupd lncorpo
rarea silnict1 a Ardealului 
la Ungaria, când satele a~ 
~estui, Jinl1;t românesc;. erau 
lilcd, sub călduzirea riotari-: 
lor lui Gheorghe Popa, unul 

Mihai Vellcfu s'a dovedit şi 

la tnchlsoare omul neinduplecat 
care a foat toatA viaţa sa. Du
păce impAratul Pranz losef, spe
riat de tulburarea ce o lscase 
intre românl condamnarea me
morandlştllor şi de efectul el fn 
ţArlle străine, a convenit cu re
gele Carol I al României d-i 
gratleze, ceilalţi. condamnaţi aa 
semnat telegrama de mllltumlUl, 
dar Iscdlitura lui Mihai Vellciu 
lipseşte depe ea, deşi tn .Car
tea de Aur· fIgureazA din gre
şalA alături de ale celorlalti. 

~ ~n ODn·g,;.tia jude. 
teanl. r-

DupA Ieşirea din temnitA, MI
hai Vellclu ,'a avIntat ca şi 

mal mare tn~~e to lupta pentru 
dreptarile -romAnHor, exp onAn
du-se 'o ata chip fndt la t900 
,'a făcnt la Chl,loeti o demoD
stratle ungureascA ~[DJ"'lr". s'a, 
spărglnda-t-se 'geltilurUe, ca lai 
Ratia la, TJlrdl~clDd ta 1908 
I fOlt rănit lW S""reaş an văr 
11 sAu cu-prilejul nUlcelnla' ca· 
mls de'jaodarml, s'.u':,gblt uo::
guri să regrete el ou ~ fost îm
puşcat .adevAratal Velicll!-. 

Din cuutlntarea dela congrega1ie a 
lui mihai Deliciu, rostita Intru a· 

părarea·şupreuşeni1or 
.... ~- ;..-:. 

"Când s'a rAspAndit vestea I 

despre măcelul dela Şupreuş, unU 
prieteni buni al Românilor şi l' 
păcii ar fi zis: .16ttek SeprOsOn 
egy Vellclet Is, de mi haszon, 
mert oem a valodlt 16th~kl~ (Pe 
romlne,te: .lmpuşcat-aa la Şu
preo, şi pe un Vellclu, dar ce 
folol, dacă n'au imputc.t pe cel 
adevArat). 

Nu ştia acela .au acela ce au 
crezut, la cine au tIntit. UolI zic 
că la miot, eu tasA numat In
tr'atAta laa act despre exclama
tIa aceasta, incât este semnlfl
cattvl pentru raporlurile noastre 
din comltat, altcuma •• Care va 
să zici, cfoe luptA pentru res
pectarea legii este vlcdnlc de 
plumb! (Sgomot mare intre ro
mAnf Flşpanul sună). 
Dacă la mine a'a referit alu

:z:lune" nu-mi pasi, astfel de 10-
aanltătl na mi terorizeazA şi DU 

'mă vor teroriza nlclodatA..· (A" 
plauze insufleţlte tntre românI.) 

Ce 1010. are neamul de mine, 
aeamul meu. poporul românesc 
este chemat să jude.:e. (TrăiascA 
Vellclu, - rbană sala de stri
gătele romanilor.) 

Uaa tllsl s'o ştIţI, domnl1or I 
Dacă s'ar fi făcut alnzlune la 
mine, 5ă o luaţi la cunoştinţă ci 
lipsa mea din ,irul combataDtl
lor, fireşte dacă ar urml, ar slm
ţl·o foarte mIca mea !amlUe, 
care şl·ar pierde pe ocrotitorul 
şI agonlsltorul pânH de toate 
zilele, dar poporul rombese 
n'ar slm'i-o olclodat4,;j..,,:'1"t
J.lcfţl este aamat un nllme care 
se valoreazA cum ~t!e ş\ poate, 
se stinge ş\ se duce, dar popo. 
lUZ românes,c aproape de doua 
mii de ani traleştt pe aceste pla· 
iurl, şesuri·,t edmpll, şi "a trdl 
în Vfel, (Aplauze nesfJrş\te: MI
nute Intregi se aclamează V t U
clu. flşpaooJ ,1 unguri! suu 
tlcu\tr 

~ ,.~' _.~ _c.-.;, •.• ~ 
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Maghiarizarea ortodocşilor din Ungaria INFORMAŢII 

HcUuneu excrocului ~emet~ Istuan 
Abonamente: 

Pe un an 160 lei 
Pe şase luni 90 
Pentru autorităţii 

tuţiuni. intreprinderi 6( 
• 

Primim dela un bun 
cunoscător al luptei ce o 
dacII Ungaria de astăzi 
pentru maghiarizarea bt. 
_ericii ortodoxe româneşti 
şi sârbeşli, următoarele 
precizări pretioase, în le· 
găturd cu spicuirile ce 
le·am publicat în loile· 
toanele "Gazetei Antire
vizioniste" cu privire la 
eşuata episcopie ortodoxă 
maghiară dela Sente~ ~ 

Mal in vară presa maghiară 
din Ungaria scria entuziasmată 
despre succesele lui Nemeth 
Islvan, care - aşa se zicea -
a fost hirofonlt mitropolit al tu· 
turor ortodocşilor moghiorl din 
lume. Mal zllele trecute farăş 
scria aceeaşi presă, in acelaşi 

senz şi cu acelaşi entuziasm. 
De fapt acolo s'a Încercat ceV6. 

Acolo se complotează, se orga 
nizează ceva prin câfivo excrocl 
deveniti cu renume International. 
Aşa cum s'o organizat ,.clan
destin- falşificarea de franci prin 
banda lui Windischgraefz, aşa 
cum a fost organizată tabăra 
dela lanka Puszta, se organi
zează un complot impotriva ro· 
m6nUor din Ungaria. S'a incer
cat acest atenhd prin bfseric8. 
Copul complotului a fost găsit 
in persoana excrocului Nemeth 
Istvon, şi acesta şl.a aflat apoI 
colaboratori. 

Deocamdald nu li-a suc
ces. 

Suntem in situaţia de a 
cunoaşte adevdratul .,suc
ces· ai lui Nemeth. latd ce 
spun informaţiile venite dela 
cele mai cu cddere locu,i: 

Excrocu/, in adevdr, s'a 
prezentat la patriarhul dela 
Antiohia, sol/elidnd hiToto· 
nia de episcop ortodox ma 
ghiar şi oferind pe toţi or
todocşI/ maghiari din lume 
sub paza acelei patriarhii. 

Acolo insd li era cunos
cutd şi situaţia de preot ca
lollc rdspopit şi de om in
surat, şi mai ales intenţia 
lui de a desnaţ;onaJiza pe 
Românii şi Sârbii ortodocşi 
din Ungaria. In Jelui acesta 
"Emmenlia sa", cum îl in
tita/au in presa maghtartJ. 
a fost respins In modul cel 
mai hotdrit. 

To/ aşa au păfii trei co
'O<:.~. laboratori ai excroculul Ne 

meth: 
Baros Oeza, fost' invtJ

IdiOT romano-catolic. apoi 
detectiv, despre care se spu
nea ctl a fost preoţii la Niş, 
ŞI cd la Roma a trecut la u
niţi, s'a In/ars sd organizeze 
pe maghiarU ortodocşi, adecd 
sd desnaţionalizeze pe ro
mdnil şi sdrbli rdmaşi In 
Ungaria. 

Dr. Daklts Mi/an alias 
dr. Doraslal Mlhdly - ob
servaţi acest alias şt la cei 
din lanka Puszta? - domi
ciliat in Seghedin, fost ad
ministraior al parohli/or Lo
Thapoi Deszk, a fost ca· 
ledsil. 

DT. Ruszko Idnos, fost 
consf/fer' de politie. or ani· 

zalor al parohlilor clandes~ pia ortodoxă maghiara. răm - in mod definitiv chesti- Deoarece cdtolva 
line numite .sf. Ioan Gurd Se JIIlai spune, şi cu te- unea bhericli ortodoxe maghiare-o eminenţi, cu mari s 
de Aur", a fost pus sub in- mei, Că guvernul ntaghf~ .Magyarsâg:t relatează in con- cu buzunarele pline 
ladicţie de episcopul ori. ar vrea să intrebulnţeze tinuare despre demersurile ce gura mare la 'nlrunin 
rus Serafim din Paris şi de ,fundaţlunea lui Gojdu s'au făcut pela patriarh împotri· trioi/ce, li-au trebuit 
mitropolitul Euloghie din pentru acea episcopie. va lui Nemeth, Si arată urmă- sdptdmâni pdnd sd.~ 
Paris. Va reuşi Nemeth sau alt t03rele: zu/ascd conştiinţa I 

Fireşte, aceşti foşti poli- excroc să facă episcopia or- Incă înainte de a pleca Ne- refuze "Gazeta AntJri 
ţal nu se vor da bdtufi In todoxă maghiară, pentru gu- melh în Siria (s'a aflat despre n/stclu• reţinându.şi in 
Faţa Interdicţii/or şi cateri- vernul Ungariei e tot una. această plecare numai în Sep- l J I t '4 . ) .. A b' 1 e c nc numere an e.1 sirilor, el vor ac/iona şi mal Prin urmare, primejdia des· tembrle episcopu sar I reneu facem cunoscui cd l'G 
departe.' Vor incerca alte nationalizării românilor şi Cirici dela Neoplanta şi Nicolae publlcitdţil numele ar,., 
terl/pulI', edcI, precum se ve- sârbilor de acolo nu este in- dela Ohrida s'au dus la patriar- I f, (] car ne vor re uza " 
de, aceştia au fdeut şcoald. Ii Iăturată. ~ii din Co~sta~tinopol şi lerusa- dupd ce vor fi retii 
s'a dat instrucţie pentru un De aceea e locul sti in.- I hm, ca să. mpledece. recunoaşt:- cest al 7-1ea numtJr. '-fu 
obiectiv oarecare, iar obiec- Irehăm şi întreharea esle j,- I rea de e~IScoi' a . I UlA Şt.~fan N;- , lumii stIrace '-au P'tir 
tivul este desnaţionalizarea rească: dacă gUrJernul .,,,- ' meth. Afland apOl sar.bll ~ă Ne- 'de-ajuns doud-Irei nli Î 

romdnilor ş/ sdrbilor din ga,r .. se p~eflJ;,!tă In f~ţa ~et? .umblă pela patrtar.hlJ An- de probd. li.au pail:.o. 
Ungaria. Llgtl Naţtun,!or cu "II"v- hohlet. (Ia cel grec ~t>,zldent t~ credem, de-ajuns şi j c 

Biserica ortodoxă,· prin re- ciun; ImpotrflJa noastra, Ierusallm şi ]a ce] strlac, rezI- l lfi şapte tOl 

prezentantii săi~ a zădărnicit cum tiU se găseşte loc şi dent în Homs), au căutat să.I a . . 
un plan al acestor excroci timp să se preSJinte la Ge- zădărnicească şi acolo intentiile. Nu. bd.!;!dm mm,df1I;:1l1 
şi complotişti. Am spus că tleva complotul acesta, ale,,- La patriarhul grec au putut face de·a Sila abo;a~en:iJl ppr 
ei nu se vor opri aci. Cu latul acesta care tinde s6 demersuri, dar la cel siriac n'au dar ce~e~ lec fU a m~. 
atât mai vârtos nu se vor desfiinţese pe romtin/i fi putut ajunge. pentru ru a cu care se! 
opri, cu cât guvernul ma- stirbii din actuala Unga- Ni se spune apoi că Boros, ,.vica· te o publicaţie ca aceaOa 
ghiar a infunţat deja fon- rie? ru!" lui Nemet, a dat lui "Ma- • 1 

F. C ' " I • f ." Of/closul partidului m~ d. dul Iniţial pentru eplsco- .. gyarsag următoare e In orma II: 
La 29 Sept. crt. a sosit cu .,Keletl Ujsăg" dela ClojlbJi, 

Cine sunt uneltele actiunii aeroplanul la Homs guvernatorul 'n lIumArul sAu din 17 (ei 

d h-· O todocsilor francez din Damasc, cu o seri- episcopia catolicA maghll'1Sul e mag larlzarea r soare a minlstrlliui de txterne Alba-Iulia va infIInta douăijm 
din Ungaria '1 ' Batlhou prin care-l roaga pe de agrlclllturl, ca EA supillin 

Ardldrile de mai sus se refera din Lorev şi apoi din Deszk, patriarhul de-acolo, la cererta desfllnţata şcoalA 8grlcol~ 
la .,mătoarea circulard, dota de domiciliat in Segedln, şi n-a 10- patriarhului român şi-a celui sâr. Oeolgl a societ!tll "Emke';e j 

:a episcopia sârbească dela Buda terzls purtarea costumalul preo· besc, sd nu sfmţtasca pe nimeni După recenta sfintIte Iti 

sub nr. 131 Pres. din 17/30 lu- tesc. tplscop pentru Ungaria. Patriar- rlc1LMotUo,,-dh~ ~olonfl!:' '.e' 
nie 1934. 3. Boros'Orza, fost invăţător hul a declarat că interventia e reacA Lazurf,---,nr sfInţit l' 

1. La imprrJ' urarea publicată rom. cat., apoi detectiv, care a- tardivă, deoarece hirotonirea şi t t f t b· In reca e cu un mare as l:ar 
io unele gazete din capitală ,1 flrmatlv a fost hlrotonis!t preot recunoaşterea solemnă a lui Şte· altei colonII moteştl depr l 
provincie (e vorba de Uogarla), ort. in N!ş, a trecut in Roma la fan Nemeth s'a 'ntâmlat la 5 nlta sUmăreanA, a celei dilp . 
că Patriarhia din Antiohia a re- religiunea gr. catolică ,1 ca preot Sept., şi că a inştiintat despre tul .,Urmaşll lui Horea-, fOI 
cunoscut in zilele acestea bise- al admlnlstraturll apostollce din aceasta pe guvernatorul francez tirea a fâcut.o P. S, Sa ~~< 
rica ortodoxă natlonală maghiară M/şcoJţ nu stA ia nicio legAtu- al Siriei. De altfel - ar fi spus reu] Crlşaoul. ~:~ 
şi a primit-o in cele sufleteşti sub ră cu biserica ort. orientală patriarhul - a cerut prealabil • 
jarlsdlctlunea sa, şi că totodată sobornlcească, ,1 ca atare in şi părerea legatiei franceze din Ziarele budapestane rf~f~ 
a numit mitropolit cu titlul de aceasta nu poate dvârşl nlcl·un Budapesta, care - informată de d ă 0'1 E d' It up c al y xpres:t In pa 
.E!J]!nenţa sa" pe Nemeth Şte· fel de funcţiune saa fapte de ministerul de culte maghiar - crt., că în curând ar fi să erc fan, primUl episcop ales al a- caracter administrativ bisericesc. a răspuns că ortodocşii din Un- nUilie logodna lui Ofo de &ra 
cestel biserici, care a exoperat 4. Seraflm, episcopul ort. rus garia sunt grupati in jurul epis- b .. M·· urg cu prInCipesa aria a ~?ta 
recunoaşterea la, ca atare, na din Parii, apoi Euloghle, mltro- copului sârbesc dela Buda şi 'n •. 

:ap numll peste toţi credincioşII polltul ort. (US din ParIa, ati In- jurul lui Nemeth, Din cMagyarsag:t deja Ihat ortodocşi maghiarI din Ullgaria, tazls lui dr, Ruszko Ioan, doml- _Magyarsag- încheie apelând t ' 
~ cr .:pn 

ci şi din toată lumea, ellfat în Ungaria, fost coolilier la guvernul maghiar să vină de Publicul ştie că zăcămint: . 
in urma JncunoştlntArll din 10- de politie, organlzator al paro· urgenţă cu o lege prin care să cărbuni ale Ungariei sunrlt11 

eul cel mal competent, aceastA hlilor ,1 f11lalelor clandestloe se decreteze infiinţată episcopia ciente abia pentru SO-60~alt 
S'au descoperit ÎnSă in VIi i, tmprejorare nu corespunde stirII .si. Ioan Gur! de Aur-, de a ortodoxă maghiară, pentruca 
din urmă mine noi, aşa că pri 

de fapt, pentrucA Patriarhia mal săvârş! functiuni preoţeşti. Ştefan Nemeth să poată să in- mintele existente nu se vOlnai 
din. Ânt#.oMa a respins in Despre ace.tea, in numele 81- ceapă a·şi organiza eparhia. za decât pEste 140-1&:. 
modul cel mai. hotdrll ce- serlcll sobornlceştl ort. se io- • ani. Cărbunele negru, cu·a 

ret"ea lui Nemeth Ştefan, cunoştHnteazl toată preotimea fi Nu ştim pAni in acest mo- lorii de peste SCOO de graillct4 

f b I prezintă numai 12.4% din taj\J care a ost preot rom. cat. câ- toate comunele Iserlceşt orto- ment dacl şflrea lui .Ma- zăcămintelor. Lignitul (cel:la 
ilătorlt, şi a fost depus pe cale doxe orientale din Ungaria, pre- gYBrsag" e adevirafl, sau slab cărbune) reprezintă i c 
lagală din treapta de preot ml- cum fi autorltătfle publice IDte~ stăm In fata unei noi excro- In ultimul timp s'au mai in~ . 
slonar al eparhlel ort. din Nlş. resate, spre ,tire şi conformare, cherU a caterJsitului cu ba- trei fabrici de brichet, utm~f( 

2. Consiliul eparh!aJ orf. sâr- cu adaosul că oumltU Interzişi labusHi Ştefan Nemeth. fabricile cari lucrează cu ~n 
besc al eparhlel de Buda, prlo din punct de vedere canonic, DU O Iă f mari, pentru suplinirea cărt se 

semna m pen ruca cei lui. Capacitatea le este de Hbu 
sentinta ridicatA la valoare de pot săvârşl io mod valfd olc!-o chemati dintre ai noştri sl vagoane pe an, dar nu P'ori 
drept Nr. 570/223 ex 1932 dela functiune preoţească ortodoxă, stea In gardă. . decât 30%. .~U _,II ( 
29 AugQ6t, a depus din treapta I olcl lucrări de caracter admlnl~ F _: a«fJ: ...... • .... 'II' t I $P au. E 
preotlel pe dr. Ditklcs Mllaa strativ ,i organizatoric ,1 nici . 
(alias dr. Doroslal MIhai). fost nu pot cahhlza ia Ungaria, saa O statuie generalului Traiaiel: 
preot administrator al parohlel' ori unde in lume." Moş oi ula 5 a Ion ta ~~ 

. . Şi totuşi 1 ~ •• -"~~ La Salonta, pe granita Nădab care leagă An:: 
AdtJugam la cele de mal sus cMiercuri - spune gazeta bu- dinspre Ungaria, s'a luat cu Oradea. . ~O< 

ştirea ce·o imptJrtdşeşte in norul dapestană -a . sosit la' Buda· săptămâna trecută initiativa . Primăria Salonlei s'~ p 
său din 17 Oct. eri. ziarul ,.Ma- pesta preoW1,comunităfii maghia- ridicării unei statui genera- scris cu suma de 60 dt' d. 
Eyarsag", ca excrocul Ştefan Ni· re orlodoxe1;;ela Senteş Nemeth lei, iar societăţile rom~a ~ 
meth l'a Intors. acum laBJJ..da-;... lştvan"ct.J Bfo~cop "irolo"il, cn lului Traian Moşoiu, des· din Bihor s'au grăbll:uI 
pesta din "oul dr""'ChJ..il Jă- mitropolit o""'rific şi cn dels- robitorul Bihorului şi crea- Jmbrăţişeze eu cea mai -Ii 
cut pentruca stI I se recunoasCd 1~.!!.ollii -.I/Jt.JI';a.r"ulu; lorul liniei ferate Salonta- ciildură nobila inifiatitle1e 
,r.audUloaSaalEgere de vJddlci1, Ş'18;,.;ac d;n~o";n .. A sosit cu 14"V _ • ..",..., .,." It". ,~. ~i 
e'a adus hOrl1i in regula cd e re- acest SUCCes din Sboia. in tovără-

I < Din (!aaza "sArbAtorll Sfântului Damitru" ' 
cunoscui Ş -şi poai8 'nctpe .ac- şia vicaM.llui Boroş.· Actele ce mArul viitor al "G4ZETEI ANTIKEVlZIONIS', 1 
tlv/tatea- a,hltreasct'J.· lea a -q aranjt"ază - să SOe· va apArea Joi seara, 25 Oet. 

-. TjP~" Tipografiei Dfecez~ne, Arad. ." -
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