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~eC4nd nu fiJr6 emoţie prii
'uri_oului a", cdci multe şi 
mi,şe greutdţi am atJut de 

",pinat PIi"d siJ p,,,,em 
.Uite ace slei gasele de ma,e 

pl~tate "aţionaliJ şi sil-; tJe-

Altlvonul din Budapesta 
în' slujba revizionislDului 

nici că se putea 
altfel! 

- S'a suspendat ancheta In 
contra faimoasei IESZ -'O~ osig"ratiJ penlru anul ce 

10 rasplindire mai Jargil, Timpul nostru este timpul pro--
oi jsd fIe pU11I#d sil anu"ţăm gresului celui mai uimitor şi to-

p;torul aproPiat 1) ,educere tuşi conducătorii poporului ma~ 
relorJDmentului şi-o serie de 
ră~"j,.i considerabile pe"t,,. g?~~r. se

l 
opun progresu1lui .drep~ 

~ ';J d' p.tl d' . taţl1 111 urne. In scopu agItaţlel 
rrh '" u u,a e 10s" 1 '" l , 1 ... d 10 I dle' or reVIZlomste au transrormat g1f'fmu ru" ren,,. S ". - - . 1 b' . '} , '",,' d' .. ... t t ' pana ŞI amvoane e lsenCI or 111 
r"-mun $1' .n'11Iu u "ro", 'b d b d' . , 

t
· . t t b trl une e tur urare a or mei ŞI 

'n ((,N "e au aJu a c~.~ o- dreptăţii. 
, "tul lor sa" c,. sp"J'nul . 40 sil putem Intra ,. nOII I In cele urmatoare vo~ do, 
'a4 vedi afirmaţiunea noastră, ana, 

Il 
* uzând trei volume din predi, 

umărul acesta al "Ca
Antircvizionisle" a a

t eu un cUDrins mai re
decât de obicei, din pri

r că ni-a răpit patru pa
sumarul pe calegorii 

ale preotului romano-catolic 
Dt. Tihomit Toth, profesor la 
facultatea de teologie catolică I 
din Budapesta. 

In cartea sa: "Prll' dj{~i fi t'!il' 
pre cele ze<'e Poraud" 
(apărută in 1928) ]a pag. 131-
140 are ° predică despre seopul 
cinstirii sfinţilor. Ea incepe aşa: .. umerelor apărute până 

:l~. Pentru toţi câfi ştiu 
trloprfcieze valoarea unui 
e-\l de sumar, scuza a-
~a e de p r1sos. • 

... * 
răm cititorilor noştri 

"~turo", romtJnilor An 
feticil. 

"Lângă Paris, la Versailles, in par~ 
eul, în Care se gâseşte şi castelul 
"Trianon, ce produce strâMtorare 
fiecarei inimi maghiare, se inalţă şi 
azi în deplină splendoare palatul 
neasemănat de bogat al regelui~ 
soare francez, al lui Ludovic al 
XIV,lea". 

La pag. 328 in predica cu titlul: 
"Luna Mai maghiara" spune: "Noi 
asupra cărora apasa onoarea de a 
face educaţia tineretului de azi, 

ele ,.cinstite" ale nu putem evita gândul plin de 
... 1· răspundere că.: odată şi odată a~ 

reVJZIOnlSmU UI ceşti tineri trebue să înveselească. 
maghiar faţa Îndoliată a Hungariei inlacră-

I mate. Aşa să privim spre fiii noş~ 
It edfnleJe Ug t RevIzIonIste, tri ci sufletul lor ne este mai 
lA}' .. l renegat Francisc Herczrg_ scump decât aurul pierdut al mi~ 
C nat la 16 Dec. fn "Pesti nelor din Kormoc. Că şira spinării 

.. lor bine făcută şi caracterul lor 
l' un articol despre VU~ neclătinat este o comoară mai mare 
n' Societatii N,tfuoilor. in decât brazii seculari ai Carpaţilor 
dltac~arcă să spană că jude- pierduţi şi decât pădurile s.iltă~ 
dtdela Geneva n'a fost nici toare ale munţilor ardeleni" ...... 

j
tă a Micii Intelegeri ş! nici "numai astfel _ se poate soluţ!ona 
gere a Urgarlpl ci un com. pr~blema ar~atoare, .ca. mJgh!ar~l 

: j A ' mal mult sa numaI !le sabia fI' 
) s. devănt că Urgula şi-a delă a cuceritorilor străini." 
1.l>bl gat1a să conaamtle pe f . . . 
1. • Ş1 cum aceste predICI erau 
2I'aţl, da~ă vcr fI in UngarIa ţinute Ia radio, părintele profe~ 
~r,aţl, dar noi nu credem - sor Toth a primit diferite feli~ 
} Ht>rcug Faenc - că sunt. cit~ri din A:-d:alul t~:IlI~.ânes~, ~~ 
;Jş~dintele VglI Revizioniste can le publica la sţ<1:rşltuI c:arţu. 

~
. t'ază apoi itI ă Reproducem de aICI urmatoa~ 

, , n COD ra t'g - rele din cuvânt în cuvânt: 
, (' 'a ,pus că este Intre 

"Directorul gimnaziului unui 
il nlsrn şi terorism, ,'io' oraş mare din Ardeal scrie (5 Dec. 
.~ cu acede cuvInte: 1927) "Nu ştiu cine a vorbit Du~ 
JC!odată nu ,'a'l adus În minică în 4 Dec. inainte de a~ 

} 
arme mal cinstite de. cât miază în biserica din Budapesta 

despre cinstirea Mariei, dar eu 
, cu cari luptA mlşcHeil. aici în depărtare am ascultat Ia 
polst!"'. 'radio predica întreagă, am înţeles 
Răce s'a constatat de cătrA că oratorul era viu emoţionat. Ii 
/pal mire autorlt8\e a lamll mulţumesc, oricine a fost, pentru 
~kapuszta a fost pusă in calda înălţare sufletească ce mi-a 
fi revlz'oolsmu!ul. fi dupăce pricinuit prin predica sa, care şi 
I acum vibrează in sufletul meu, Ir ştie chestii cu falslfrcă- când scriu aceste rânduri la masa 

" fraDcl, ca palachloele din grijilor cu cari mai lupt, a sbuciu
~ ligii Revlzloallte şi cu mărilor şi a marilor renunţări ..... 
Jte prea clastlte arme de Tot la pag. 331 reproduce au, 
I ale Icestel mişcări ungu. torul cateva cuvinte primite din 
'~n poţi decât să te' crn- alt oraş mare pierdut: 
In fata acestor cJolct dela "Primiţi pentru predici mulţu~ 
} mirile noastre cordiale. Vă rugăm 
PUti. cari DD le' foo:!neaz X , 

• y CI să ne mângăiaţi şi pe viitor in si. 
~ic pe lume.' tuaţia noastră extrem de grea." 

I 

de t D1" Gdgorie Comşa, Episcopul Aradului. 

Să luăm alt volu~n, cel Înti, I invitlt la conferinţa păcii care a 
tulat: "H?stos ~ege," , . incheiat un contract de pace 

Semioficiosul .Budapesri Hir~ 
lapw a anunţat la 23 Dec. ca mi, 
nisterul de interne uguresc a sus.
pendat ancheta ce o ordonase 
acum câteva săptăm~ni in contra 
Asociaţiei TESZ (centrala societ,i, 
ţilor iredentiste), deoarece ancheta 
făcută de primăria Budapestei a 
constatat că nu s'a întâmplat nicio 
neregulă. "Ministerul de interne -
spune 'n incheiere comunicatul 
din "Bud. Hirlap· - a îndrumat pe 
primarul generaI~al Bud<,lpestei să 
ia masurile corespunzătoare pen~ 
tmca să înceteze uritele obiecţii 

privitoare la gestiunea financiari 
şi la activitatea societăţii~. 

La pagl~a 9, 10 predIca d~spre "nemilos"... "Dacă Europa ar fi 
"regatul lU1 Hnstos" spune ca pa~ ..'. >, -, f' 
cea dela Trianon s'a incheiat fără c,eşHna, o astf,J d, pa,,~ nu ar J 

Dumnezeu, pentruca para n'a fost stars nici dela cei im'illsi," 

, 

l 
t 

t 
t 
: 

In predica despre: »Hristos Rege 
al patriei pământeşti" spune (p, 45) 
"0 daca s'ar patrunde cât mai mulţi 
oameni în lume de un as"mcnea 
patriotism, atunci nu ar exista Tria
non." 

In aceeaş predică (p. 49) spune 
că în America ungurii din toate 
părţile adunaţi şi cărora le bate 
inima pentru Hungaria mare şi 
veche, au cantat cu lacrămi im~ 
nul maghiar! 

Si acum fiţi mai atenţi iubiţi 
cctitori! La sfârşitul acestei pre~ 
dici oratorul spune că in luna 
Oct. a anului 1925 mai mulţi pe~ 
lerini unguri din Ungaria sudică 
au cântat lângă mormântul Sf. 
Petru din Roma, in marea bise~ 
rid. imnul maghiar şi ptingcau 
când au ajuns la textul: De te,ar 
binecuvânta, sau te-ar bate mâna 
sorţii, tu aici trebue să trăieşti şi 
, '" ( 5'») sa mOfl pag. ~. 

La pag. 273 iarăş auzim despre 
Hungaria indoliata! 

La pag. 290 cetim că Hristos 
cel inviat stă mai aproape "de 
sufletul maghiar, care se prăbuşeşte 
lârzga mormântul ce i s'a sapat,!" 

La pag. 291 cetim despre "Cal~ 
varul nostru întunecat U 

Şi acum, ca să ne referim in 
citeva rânduri la volumul "Cred 
in Iisus" Hristos, amintim că din 
acest volum a reprodus unele părţi 

I ziaml "Aradi Kozlony" in numă~ 
I rul său de Crăciun din anul 1934 

(vezi p. 33), Acest volum incă 

I
l vorbeşte de "patria maghiară mu
tibtă" (p, 404). 

• Rug;lm pe cetitorii noştri să 
nu uite că am citat numai 'din 
trei cărţi ale unui singur autor, 
traduse in diferite limbi europene. 
Noi' răspundem acestor atacuri 
cu declaraţia că rău au ajuns un
gurii, coborând amvonul in ser~ 
viciul celor două mii de conţi şi I 
baroni cu avere şi putere. 

Noi avem ca îndreptar cuvin~ 
tele dlui prim-ministru Gheorghe 
Tătărescu, rostite la Cluj în 29 
Dec. 1934: "ori toţi Românii într'o 
ţară, ori toţi într'un mormânt.~ 

1 Ianuarie 1935. 
t Dr. Grigorie Gh. Comşa 

Episcop 
Preşedintele Ligii anrirevizi~ 

niste din jud. Arad 

-...en ... $ . -• $ 

Precum se vede din acest C~ 
municat, partea 'ntăia a comu~ 

nic.atului constati ci nu s'au făcut 
nereguli, iar a doua ci totuşi s'au 
făcut. Sau nu cumva finalul c~ 

municatului vrea să 'nsemne ci 
s'a ordonat primăriei să ia masuri 
pentruca să nu se scrie 
despre aceste nereguli? 

mmlc 

Neregulile cu pricina au fost 
descrise in n~ru] al 12~lea al ga. 
zetei noastre (pag. 8), după intet, 
pelarea din parlament a conte1ui 
Somsich, care arătase că 'fESZ ia 
şperţuri dela M.AV. de fiecare 
călător ce~l aduce la Budapesta 
cu filereşurile la exibiţiile aşa~zisei 
.săptămâni naţionale a muncii*, 
şi că. banii aceştia şi alţii îi pune 
Ia buzunar "străinul- Szortsey, 
preşedintele exectiv al lui TESZ, 
amestecat in afacerea falsuiciri
lor de franci, care a venit acum 
16 ani 1.1 Budapesta in ăla gol 
şi are azi apartament de 15 
Camere şi automobil la scară.· 

Ştiut fiind ce este faimoasa 
TESZ - în acela.5i timp centrala 
a asociaţiilor iredentiste şi masă 

de manevră a d~lui GombOs Icare~i 
este comandant suprem) in p~ 
lirica internă - şi ştiute fiind a~ 

cuzaţiile de complicitate cu asa~ 

sinii dela Jankapuszta ce i s'au 
adus primului ministru maghiar 
tocmai din pricina lui TESZ, nu 
e nicio mirare ci ancheta a avut 
soarta pe care a avut,o. De altfel 
nimeni n'a crezut un 
că va avea o alti soarte. ..... 

moment 

• tUş 

A demi sionat Victor lamandi? 
S'a zvonit astdzi cd ministrul care Q frddat intere

sele româ'lisrnului din oraşele ardelene, Viclor Jamandl, 
a trimis dela Paris preşedintelui consiliului de miniştri o 
scrisoare de demisie. 

Dacd ştirea se adevereşte, guvernul a scdpat de-o 
mare 'neuTcă/urd iar opinia pablicd tire ta stdrşit o bi
necuvdn/atd satisfactie. 
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2 Gazeta AnUrevizfonistă Luni 31 Dec. r 9~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 
Iarăşi zarua dela parohia caloină 
ungurească .!lin flrad 

- CredincioşII se duc CI] ponos la minister, 
in contra episcopului şi il consiliului parohial. -

Propaganda 
revizionistă în· 
străinătate 

Instigatii în contra minorităfii !, 
sârbeşti din UngariL 

A.legerea de preot Licut,i la ! Teroarea ce s'a deslănţuit in 
'nceputul to,unnci la parohia cal- i contra taberei lui Nagy ZoItan 
vină ungurcasGl din Arad, despre 1 am arJ.tat-o amănunţit în primul 
care am mai vorbit in n-rui al I nostru reportaj referitor la aceast,i 
4-1ca şi-ai -lea al "Gazetei Anti- I alegere. Ea a avut continuare la 
revizioniste". continuA să agitc'n I justiţie, iar acum e vorba sa o 
gradul cel mai m.lrc pc crcdin- 1 aibă Ia minister. dup,icum anunţa 
cioşii imp.1rtiti in dou;l tabere: ! ziarul ar;!dan ,.Rcggel" din 28 

de-o p,1rtc maioritatea c!1oriaşilor. ' Dec. Din caUZ,1 col episcopia con
gru r,1ti in .iurul preotului Zoltan I tinu.l să pun,i În interesul gme

Nagy, ca~c a fost :\lcs . d~,r n',~ I relui vLidiccsc piedcci confirmarii 
fos~ conţtrll1J.t m..:t p':r:a . aZI i preotului insurat cu româncă 

"Uj M!gyarsag" din 20 I 
crt. anunţă (;ă prImăria Bl.l- I 
dapestei a trimis In stră'Ilă- 1 I tate, tipărite in patru limbl, 
16 mIi de calendare de pro~ 
pagandă turlstlcă şi revlzia
nistă. 

- In kgăfură cu expuI zările de cetăteni ! 
maghiari din lugosla via ~. 

• 

(prmtn' altele pentruca-l Insurat j 1. .. . 
'. -; r) . j' ~ -'It' p te: Zolt,1l1 Noig'.;, partIZ31111 pcetuhl! 

.Bud21Pesti Hirlap" din 20 crf. 
reproduce dupa pub"j;:af:a fran
C','l.1 "Marianm:" un art:col re, 
vizioniM, în favoarea Ungariei. 
al lui Dritu La Rocheil~. Autorul 
a fost, fireşte, În vizita la revi 
zionişîii dela BJdapesta, şj fiindca 
1 au dJ3 1-1 grdnitJ trianoni.::a, a 
avut prilej <;;:; şi arunce ochii în 
statele succesoare ŞI sa constate 
ca peste granitele maghhre au 
ramas de-alungu! frontiereior 
mase de urg!lrl compacte cari 
trebue retru c eJa le Uilgdrlei. 

DeSi expu!zările de cetăţeni 
maghiHi din lugo'ilavia - pana 
la 3000 la numar - s'au sfârşit 
cd~tă cu verdictut dat de Lig'l 
Na 1iunilor in procesul Ungariei, 
ŞI deşi instigaţia făcută pe ch~stia 
aCEstor expulzari de iredenta 
maghiară a fost pusa la punct 
de un fact0r de importanta mi
nistrului de t:xterne englez. care 
ii arătat În parlament că expul
zăriie s'au sfârşit şi ca n'au fost 
fxpulzati minoritari ci numai ce
tăleni strain!, fată de cari Iugo
slavia nu şi-l luat nic;o obligatie 
(vezi cele ariiLtte în pag. a 6-a 
a n rului nostru tl'':f.Ut), totuşi 

cu rO,n1a.1'-<1. '. ş .. , '- ",.~. a.f, I . '" , ,.. 
cOllst!ml parohIal Si aCOl!~lI llll ŞI : ales c,mmmţa sa trcac" i.1 alta bl-
ai partiJU'lui m:l~h'i;!r, grupati in j scric.i - precum anunti citatul 
jurul .cazut!]1 ui preot dc!:l Episco- 1 ziar unguresc _ şi mT sa mearga 
pia-H!horu!ui thlaltlw, gl:;crclr.: e· '. ..' , 

• l ' •. S l' k 1 la 1 fel 11I11listCi'H1 c1tudor, ca!a slIprema 
PlSCOţ'lUlll1 (,,1\'!11 ,1I:"0' te! ' > • , ., 

Orade, d~' Circ dCl."lindc {),lrohia I automat.:. SQ-l ceam Sol faca an~ 
aradan,i. ,. J cheta. 

" t, , ca 

EvreU în UngarJa 110rtfstă 

Palll Bourqul~, nON! preşedinte atâţările maghiare pe tema a· 
al ASDCw!ellillernr:ţionale a z:a- i,~easta continuă, şi au luat de-o 
rlştilor, (l pubil:al î:z .. L'lmr;ar- vreme încoace o întor.sătura du
tiai- dirz EIVt'ţia un articol f 10- dcltâ: instigându.se în contra 
maghiar, in 1<galllfă cu QSusma· I minorit31ii sârbeşti din Ungaria, 

Ziarul hItlerist. guvernamental 
şi "agrar,an" .Uj MagYHsag" 
al d·lor Eckhardt şi MllLtiY pu
blică in fwntea o·rulul din 22 
Dec., sub titlul .Clfre grăItoare", 
un comentar interesant la un stu, 
din despre evrell din Ullgari;J 
apărut in, "Mogyar Sztl!tisztlkl1 

Szemle" sub semnăt~ra d~ltli dr 
Artur Benlsch. 

. NI s'arată următoarele: 

Faţă de sporul tfectlv de 8.7% 
al populaţiei maghiare, evreII din 
Ungaria a', UD pasiv de 6.1%. in
cât au ajuns să DU mal repre
zlnte la recen~ământtll din 1930 
decât 5.1 % din totalul popula
tiei ţărII. 

E ştIut indeobşte ca la acest 
popor imbătrânlt mortalitatea f' 

mai mare decât natalitatea, Scă-

tUi dela MUls;J'u Antteesorul său 1'" 
derea a crescut populatia evre- otig/an la nrfş'd nţi(/ a >[Sut aso. ca. un. pre.ud!u la. cine şt~e, ce 
lase! a Budapestei ,I-a imprc- cfat i a stat d( astmwea ifl slujba masUri ce urmeaza sa se la m-
jurlmilor. iredi:'fltei maglz aie. potriv'l ei. 

Art!colul lui "Uj Magyauag" * Arătăm mJi jos câteva aspecte 
se 'n~hele cu următoarele: I Ca:dbalul Urmanczy a pu- ale acectei agit;)fii: 

"E fapt eli evrelmea rarală J blicat la 15 c:rt. în fruntea D:n s'miofkiosul ,.Bud'l.P25ti 
I dispare in Ungaria, căcI IlU mal lui ,;Pestl HldtipQ un articol Hirlap. dda 20 Dec.: 
Iare pos'bllit".te de câştig în sa~ despre cta mai nouă victifJ~ă Si::lOdul ex!raordinar al pro. 

I tlle ajunst la sapd de lemn făcută fn Olanda de Liga testanîilor din Budapesta a [2CUt 

(koldusbotra)". Revz;onistă maghiară: A. G apd la (onducfltorii bisericii :;âr
O mare parte a fvreimll - M. Abbil1g, semnl1tarul unei bfŞti din Ur:garia, ca să protes • 

.ş\ nn ('ea mal bană" - s'a căit! de prop:!gandă anti- teze 'n contra expulzări'or. 
vârit in clasa maghiuă mljlocl~. trianooid a:)ărută an,u) a- I Se ştie că ziarul .. Vremec din 
.J Jmlitate dintre straturile mijlocii cesta. 1;. • ,Bdgrad a anuntat că ungurii au 
ale societăţii m~ghiare le-au ocu- ,De, notat t!'11 arilco/ullU! h:h\'3 pJÎru prr:o!i sârbi IntI'o 
pat evreII; pămâtltul maghar Urmanczy," .. . I mănăstire de 12nga S~ghedin, 
a ajuns şi ajuug~ pe mâol evre- A.bbmg ~·a, tnmlS can~ba- drept represalii fat;.! de expu1ză. 
leşti în măsură dlsproporţioilată lulut O :enso~re n~arcata CU rile din lugo312.vla. In legătură 
şi i[Jgroz'toare; Iar capitalul ma- O mi\n:a~ reV!zlortlst~. care (:u aCEasta, "M,::gyarsag fO din 18 
ghlar mobil e aproape exclasiv are u.rmatoa~~a ,,'nfaţlş :ire: Dec. pretinde epscop j!ui eârbes~ 
monopolul evreilor". yngana "mutwită (In verde), Zubkovici din BUda să dEsmintă. 

StIiI'#... '"..- Incadrată în, Unguia-Mare S . .. U ' • derea din procen!de de mai sus pune apOI Cci ~~g'}rJa n a ex-
e deci explicabilă. Dar ea Du-1 Dela 30 de milioane de (In negru), pnmprejur ins- pulzat niciun preot sârb, af2ră 
adevărată, dacă se ţine seama 1 14 ~riptia erglezeasc'ă: "Singura de C0I15t. Iorgovid din Lorev, 
de repartlţla pe ţinuturi a evre- unguri a gdranţie a păCii şi-a progre- care a fost dat peste granită _ 
Uor. Dimpotrivă, s~tuatia evreilor In .. Pe~tl Hirlap" d'n 23 Dec, slllL1i e dreptdea·~ iar sub înainte de expulzările din luga
privită astfel, e jalnică pentru erl. s'a pubhcat un articol ire- ~~::ptay;gca,r!~~a?"CUVjntele : slavia - pentruc'a fost antima. 
viitorul uogurllor, - spune .Vj denttst de Crăciun, in care se * ghial'. 

Magyarsag". spune că "viitorul maghiar de- Din acel"ş! număr al lui Acelaşi ziar, în n·rul din 16 
In Budapesta şi 'n Paoon!a, pinde de faptuL dacă vom şti "Pesti H lrlap" _ Dec., a pUblicat un artLol Înfi-

unde au o vechime mal mare şI sau ba sa pasfnJm sfâ·ticatul Asociaţia Naţională Fla~ tulat: .Cu cât a contribuit biserica 
lont mal a:llmatlzatl, sporal na- nostru neam unguresc, dar:ă ştim mandă din Bruxelles s'a 0- sârbească din tară la ajutorarea 
tural 11.1 deftcltar. Ia schimb se sau ba să t imoJedecdm pieirta cupat la adunarea generală eKpulzaţiior din tinutul sudic·, 
sporesc ta tinuturIle Dord·estl:e şi contoprea pentru care luptă de atentatul dela Marsllla şi certând pe episcopul Zubkovici 
depe graniţă evreii galltlenl, in~ duşmemit noştri, daca ştim sau de conflictul maghiafo-iugo- pel~trucă nu;şi ridică glasul în 
cultI, proaspăt veniţi, .cu gro- ba sd·; asigmăm că dacă vine slav. Preşedintele de Clercq, contra pxpulzarilor şi nu caută 
zave instlncte de exploatare". clipa cea mondial-istorică, a- trecut de curând prin Un- sa convingă gU"ernul sârbesc ca 

.Ui Magyarsag
ll 

arată apoi d ceasta c/lDd m,l1e stI ne găsească garia, a ţinut un discurs in să-i reprimească pe expulzati in 
. 6clderea evreilor DU e reală, deoa- CU cel puţin 14 milioane de un- favoarea ungurilor. Iugoslavia, deşi cu prilejul luptei 

rece maltl au trecut dIn rabrlca gatl, dmco5.ce şi dmcolo de gra- .Pestl Hiriap" adaugă că luI Nemeth pentru crearea unei 
Izraelltllor într'a creştlollor, prin ni/o., cu limba moghiară şi cu ziarul flamand" De Scheldt:" episcopii ortodoxe maghiare (par
incrtştinţărl, Nu e real nici de- cultura maghiară unlfard". din Anvers publică articole că s'ar putea face vrt:o legătură 
fieltul de 28 de mii ce l-ar fi Precum se ştie, faimosul ire- antitriauonke. între ele!) a dovedit că are des-
dat ia 10 ani emlgrărlle, pentrucă dentist Rakosi, acela care a oft- tula influenţă la Belgrad, reuşind 
na emfgrează toţi pe5te granită, rtt lordv.lui Rothermere trOllul " CA $ .. am .. să zădărnicească prin intermew 

ci se mată dintr'un loe ia al· Ungariei, şi dupa el faimosul O carte maghias'ă diul Iugoslaviei maghiarizarea 
ta., din localităti unde na se canibal Urmdnczy, visau o naţie care spune adevărul bisericii ortodoxe. Autoarea a-
poate câştIga in altde mal mă- maghiara de 30 de miitoane de cestei som3!ii - după nume 
Doase. Au plecat astfel in zece oamen', adecă de 15 ori câf - "Ardealul n'a a- sârboaică sau macedoneană dela 
ani ia alte oraşe 22% dintre e- ungurii p~ll'i din Ungaria de partinut Ungariei" - origine, Câtă1ina Mihailovici _ 
vrell dto Nagykanlzsa. 24,1% din astăzi. Aufori.ll încurcatulul citat Din "Pesti Hirlap" dela intreabă apoi, de ce nu s'a dat 
Sopron. 31% din Esztergom. de mal sas e mai modest. II tre~ 22 Dec. crl.: niciun ajutor sârbesc din Unga. 
27% dia Satoraljaujhely, 14% bUl numai 14 milioane de un- Deputatul naţianal-socia- ria expulzatiJor? De ce n'a con. 
din Balasagyarmat. 14% din furi. Ceeace inseamnă, că Ire- list Zoltan Mesk6 a pro- tribuit la ajutorarea lor nicio 
Macăa şi 210f0dln Seghedln. Cu denta maghiara mal are dt testat in şedinfa din 21 Dec. jllndallune sârbească (sic!) Bise. 
atâta a .. căzut populatta evrela.- aşteptat vreo slltd, doud de ani, a parlamentului maghiar, rica sârbească din Buda are fun. 
ci a numitelor oraşe dela 1920 pâna la clipa cea • mondial- "cd 111. Ungaria poate aparea daţiile Pavlovici. Petrovici, Os~ 
plni la 1930. 10 1ichlmb a cres- iSiofir.d-, presupunând bine'nle· un lexicon unguresc. aenius~ toici, Monasterli Poici, - şi 
cut în acest interval numărul e- les că latifundille n'o să facă să lexikofl, care scrie despre n'a dat din nici una nimic. Pe 
vrellor din atte oraşe: la Salgo. descrească şi mai tare naştuile Ardeal cd nici n'a aparţinut strada sârbească din Pesfa e o 
tarjan cu 18%, la Komarom cu J ungllrfştl, şi că pân'afunci Ger- Ungariei II. • A atras atenţia şcoală sârbească confesională; 
20%. Ia Mateszalka cu 28%, la mania nu va pune mâna pe. guvernului şi a cerul inter- dece nu s'a găzduit in ea niciun 
V6sârosnameoy ca 50%. Aşlş- - Panonia. zicerea carli/. expulzat? (Sic!) Sau in casa din 

Vaci u. 63 a fundaţiei Sf, \ 
lina a Asociatiei femeilor. 
boaice, ori in casa cam.~ 
Naum Borza? Protopopi atu: t 

besc de Buda are urmat F 
parohii, existente sau stinSt, ~ 
cari numai una, cea din Sz ~ 
Jombata, a dat ajutoare ex a 
ţ;lor: Gyor, Ui Komarom, P I 

Vac, Esztergom, Lorev. -a 
fendre, Csobanka, Szige, tr 

Budakala5z, Rac~eve, S~azh ~ 
bafta, Adony. Ra.-:zalmas, ir 
petele, Dunaf6,dvar, Szekes! i 
var, Nagykmizsa, Hidas, nI 
(iri exact: a mai dat şi Pl. r 

din Bud~kalasz; în celeialll.r
l 

calităţi e sigur că au fost' ~ 
strânşi şi sârbii să contrib~ne 

subscriptiile primăriilor şi * I 
cietă1i1or fi!antropico-ireder{on 
Despre faptul că se pretin~~ 
parohiilor stinse să sub5crie~sr 
tru expulzati, sau că se ref o 
să se între in fondurile cu A 
na tie festamentară ale funda S 

e ridicol să mai vorbim). is: 
Ziarul .. M,)gyarsag" se I â~ 

altfel Ia întrecere cu rivalI • 
U· M ,. ce 

• J agyarsag" In repori~ oa~ 
~,atele sârbeşU din Ungaria, m 
scrii r.d tratamentul ideal at, 
în Ungilria sârbii, în comp edl 
cu al ungurilor expulzati da' 
goslavia {despre cari şi du .1 
nerea la punct din p3rlamTa!ti 
unguresc' presa-"magriiara ~(i 
!luă. să pretindă că.s .mFro: 
tari") r!~ 

Intr'un astfel de repor'rii. 
lui "Ui Magyarsag" din 23 Fr 
se istoriseşte o vizită În ~pt 
d b t· ( . . - b t, e uneva.l corC1turJ sar, ri 
ale, catolicE) Tokol din Î DI 
juri mile Bud;:;pestei. Notaru aşe 
tului, repJ1riatul din SI lC 
Geza Ladanyi, îi spune A 
toare!e: "Satul acesta nu.i să, .Opl 
. b E p~ CI uneva tesc. -o aşezare \ ast 

de vreo 400 de ani, şi chla atI 

vorbesc sâro€şte, sunt OŢ 

buni unguri; îi măsc pe , T1 
La noi limba de preda!' Şi, 
şcoald e limba maghiard'~~dl . ,',a a 
porul e romana-catolic, Ş1kaşe 

Dumineca la câteo liturgt~trl 
mai lnlâmplă să predice pwnti 
şi sârbeşte. Dar şi asta nu.jp.ent 

un obicei fără importantă. r~~ 
Reportajul se 'ncepe ;lnov 

termină totuşi cu proteste jiles( 

tra afirmat:ei ziarului .. vremloat 
sârbH ar fi prigoniti în U!~ :t~ 
.. ~ __ .. ~ __ .. ~ .. ..rra 

Şt·· d 11;: In espre rom'ndE 
d· U . ~ dl In ngana ~8i 

toml 
.FUggetlenseg" din 23 "n~ 

pubUcă llstl noilor doctorl~lej 
movaţl de UniversItatea diC~st(J 
dapesta. Flgureazi priutre1l_şj 
tarII in drept un Obt.ere 
Petrllla. ~e 8 

• : D(l 
In "BudapesU Hlrlap" sjă~l. 

bl1cat la 25 Dec. crt. IlD t! 'fi, 
de căsătorie al lui dr feşti 
Balku de Blltra. fiul preft~ons 
pensIonat Iulia Balka ,i altutltl 
EmllIa jurkovici de PIll8SI/tnt~ 

d fal ca contesa NeJly Csaky aci 
rOsszeg şi Adorjan 
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I lamandiada Jubileul lui "Aradi Kozlonr 
riiDesavuarea dela Cluj 
a 1- Discursuri cari nu satisfac 

amaţia făcută guvernului de 
itetul central al Ligli Anti; 

, izioniste ca să. sancţioneze 
a ·ntârziat pe ministrul carc-a a; 
~tu: t inconştienţa să. spună în 
lât puns~l guvcrnul.ui la mesaj c.ă. 
~t ~onahsmul romanesc e-o pSI; 

, ză condamnabila, şi că nu se 
Sz ate cere românizarea oraşelor 
ex. provinciile desrobite şi în 
,p eiat din Ardeal pentrucă nu 

Nimic despre le
gea muncii naţi
onale. 

Preşedintele consiliului de mi~ 
niştri a aratat în continuare că 
partidul naţional-liberal se men
ţine pe linia revendicarilor şi 'n
făptuirilor sale naţionale din tre~ 
cut, şi că guvernul de astăzi mer
ge pe aceeaşi linie, dovada legile 
ce le-a adus. Dill lista de legi de 

arest fel aduse de partidul liberal 
după unire, lipseşte insă in expu, 
neread lui T ătârescu una: legea 
ultimă a muncii naţionale. O 
fi acestă omisiune o recunoaştere că 
legea amintitd nu promovează ro~ 
mânizarea oraşelor? O fi 'n această 
omisiune o făgăduinţă că va fi 
schimbată, fiindca 'ntr'ade'l'ăr in, 

I seamnă un regres chiar şi faţă de 
legea Răducanu? aU aparţinut niciodată, a avut 

ig ; treia zi de Crăciun o urmare, 
h e nU e insă satisfăcătoare. 

IZ D. prim-ministru G. Tătărescu 
, intrunit in această zi pe membrii 

Nicio sanctiune pentru lamandi 
es! binctului la Cluj (cu excepţia Sub titlul acesta, ziarul "Uni~ rostită tot la Cluj, zilele trecute, 
;, ne'nţdes a inconştientului Ia- versul" a publicat azi un energic dar rostita din îndemnul inimii 
pl ndi, care-i plecat ca de obicei comentar la declaraţiile dela sale, din conştiinţa sa româ-

, turneu de plă.cere peste gra- Cluj ale d~lui prim~ministru neasca, nu din calcul politic şi 
~lIejţj), ca să facă 'n faţa lumii şi Tatărescu, arătând că dupăce de frica unei căderi sub opra
lst a special a opiniei publice arde- preşedintele consiliului n'a sim~ briul opiniei publice. Pentrucă., 
ribtne adânc jignită, profesie oficială tit datoria de a da a doua zi aşa apare discursul diui Tată.
i * credinţa in legătură cu ches- după discursul lui lamandi a răscu, venit atât de târziu şi 
iefnea terfelita de ministrul Ia; desavuare, opinia publică a ţării fără anunţarea izgonirii din 
. ~andi: a. reparaţi.ei nedreptăţilor nu poate fi satisfăcută cu un guvern a aceluia care a În
l~'kulare ce se cuvine provinciilor discurs, ci aşteaptă sancţiunea, drăzrut să atribue întregului 
m~srobite şi mai cu seamă roma- care la Cluj n'a fost pusa în guvern sentimente şi păreri 
re

t
· mului din oraşele acestora. vedere. Opinia publică a văzut antiromâneşti". 

:u Au rostit discursuri despre a~ că 'n toate lunile din urmă, în Comentarul se incheie cu cuvintele: 
:da, stă reparaţie reprezent~nţii di~ cari Liga Antirevizionistă, "Uni~ ".sa Se ştie deci: noi nu 

vern, In frunte cu pnmul-mt- versul" şi ţara au luptat în vom (le~armat fi Liga anti-
. tru, ai tuturor provinciilor ro- contra indrăzneliIor ajunse la 'revlztolt'lstd nu, "'a inceta st! 

)1 .ineşti: d-nii G. Tătărescu, La- culme ale revizionismului, gu~ al'ţioneze In toate -unghitlrtze 
~, atu, lnculeţ, Nistor. Fiecare a vemuI a fost absent din a; tdrii, până ce trdd4torul nu 
.1 centuat cu toată tăria drepturile ceastă luptă şi s'a manifestat va fi gonit din gltvern. 
la oastre istorice asupra ţinuturilor numai prin discursul lui Victor In clMstia nalională nu 
ia, mâneşti şi hotărirea de a le da lamandi, iar acum, "fiindcă a se adtnit atitudini ipocrite, 

te 'ndrept.iţirile cari să repare vazut că valurile opiniei pu- nici manifestari silite·: ro
lp edreptatea ,tremurilor vitrege, şi blice ameninţă să răstoarne in~ mtJnlsmul nu e ·marf6 po
d a le apara integritatea cu ulti~ tregul guvern", guvernul răs~ liticfl, el coustUue cel 'lnai 

a jertfă. punde cu disc~rsul dela. Cluj, .'lj4nt patrimoniu al vieţii 
U .Frontierele noastre _ a spus d. c~rc: "nu e dec~t? cOPt.e tar~ no,(st)'e sltfll,tt'ftl, Cine se 
1m1'Ii!drcscu - nu sunt frontiere C011- , dIva ~epe ~atnotica cuvantare atinge de el trf'bue s4 fie 
~rrollafe, ci frontierele înlăuntrul a. d-lUi St~H~n Po~esc~,. pr~şe- doborit f,tril cruţare şi OM 
Jirora un popor, deposedat prin dintele Llgn antlrevlZlOfilste, cine ar fi er. 

m'Prţă brutală de toate drepturile sale, .... WII-...... _ ...... __ .. ' ... _.WII ... ' .... _ ............ _WII' .................... _WII' ... t ........ _ ....... ·...,ttllill'_. 
'aşteptat zece veacuri ziua elibe~ 

)r~rii. 
!3 Frontiere eterne - eterne cât şi 
I ptuI şi dreptatea şi care nu se 
~ t clinti decât în ziua in care ar Pro~~liti~mul ~i~ericii mi~orite ~i~ Hra~ 
.' Ti şi dreptul şi dreptatea. Precum s'a arătai prin 
I Deaceea, acelora cari ne reclamă 
·ul aşe şi pământ, noi le răspundem: "Universu/

a 
astăuară a fost 

1 ICI UN SUFLET ŞI NICIO anul, pelerinajele iredentiste 
AZDA"; iar acelora, cari ne ce le face la mânăstirea dela 

â, opun schimburi şi târguieli, noi le Radna organizaţia minolită 
pundem cu loznica generaţiei din Arad "Inima lui [sos"', 

\ astre, sub indemnul căreia armata 
a atului a trecut munţii: ORI sunt conduse de· un român, 
OŢl INTR'O rARA, ORI TOŢI de călugărul Cseteczan, care 
TR'UN MORMANT 1" odată cu rasa de cleric or· 

în comitetul partidului ma 
ghiar din Radna, despre cari 
am vorbit în număruL al 12· 
lea al " Gazetei Ant/revizio
niste". 

,ene •• un . -• •• 
Cărţi, reviste 

'iJli Şi, ca să fie din plin desavua~ todox şi-a Iăpădat acum Am primit la redacţIe: • 
a,~a ministrului inconştient care a câţiva ani şi ortografia ro· .lreaty rtIl/sion and the Hun-
)ădat drepturile noastre asupra mânească a numelui, scriint garian fronttersll. (ReviZUirea tra
'~~aşelor desrobite, d. prim-mi~ du.se acum cu schimonosifa tatulul 81 frontlHt'le Dngllrtştl). 
'''llStru G. Tătărescu a vorbit in de R. W. Seton- Walson, 1934, 
~ntinuare de promovarea ele~ ortografie maghiară arătată .La TransYlvante Roumaine et 
ipentului românesc din oraşe,. mai sus. ses mlnofltes ethni[!utS" t de Sil 
I;>unând: , Iată acum o nouă dovadă ViU nfogomtr, prof. unlv. şi 
! .Aceastl operă de pro· de proselitism făcut printre membru al Acad. R., Buc. 1934. 
;movare a elementului romA· d "Thttthnicai minolltes o/Tran' 
:tese trebue tnHiptuită in români e ordinul iredentist sylvania", de Ttansylvanus, Lou. 

. e toate claseJe şt atAt In Arad. "Acoldul dela RomaM
, de Va-

, ~Hura rurali cât şi In pi- In n-rul de Crăciun al lellu Pap, ministru de stat, Cluj 

Faimoa!a gazetă ungurească Budapesta, in care se spune că 
dela Arad care 8 fost dată după bisericile românpştl de lemn di1J 
prăbuşirea Ung6riei in judecata Ardeal sunt afta ungureased, iar 
consiliului de război pentrucă in· pe deasupra se mai debiteaz.ă 
suItase trivial in timpul războiului următoarea Îndrăzneală: .In d/
dinastia română, "Aradi Kozlony", feritele părţt aJe ta,.u ... din Pa. 
şi a sărbătorit la Craciun jubileul noma, peste Fellndek <tinutul nor
de 50 de ani de existentă, tipă- dic. adecă Slovacia, n. tr.) pâna 
rind în bună p3rle pe bani ro, în partea s'.J.de.stlcd a ArdeaJuJui 
mâneştl (pretul mai mllItor pagini (D' S'b' Ş b) " t eJ, 1 IU, " $... e c. 
de reclame, precup~tită 'n schimb Cu alte cuvinte, cei dela "A.. 
eând esle vorba să fie dată şi radi K6z lony" se mai cred şi 
~iarelor româneşti) .u? număr fes. astăzi În Ungaria Mare. Şi ca 
"v, de 156 de paglOl dovadă că nu numai autorulOe-

"Aradi K~z!ony~ s~a. fo~osil şi revich dela Budapesta are ase
?e.acestwprl.eJ:a sa m.slrgh. eze, I menea credlntă ci şi redactia cu 
10, loc ~a a~u~a multumJt7 ~tatu: eetăleni maghiari fi d.Jui Stauber 
I~I ro~an .ca .1.a dtd putmta S? dela Arad: pasajul de mai sus 
ajunga la Jubileul de 50 de anI. ! a fost rev:zuit in redactfa lui 

Precum arată ziarul "Universul- "Aradi Kozlony·, Schimbandui'se 
in nrul din 30 Dec. s'a repro· numele ungureşli: Nagyszeben. 
dus in n·rul festival gazetei arli· Dees, SZH:izszebes, pen1ruca să 
dane redactată de eelăteni ma- nu bage de seamă cenzura şI 
ghiari un articol al profesorului să·şi poală astfel strecura eule. 
Oerevich dela Universitatea din zanla. . 

•••• - - n • •• al .' , . 
Mare indignare la 

contra presei 
Budapesta in 
germane 

Inaf"te d"-a lu! vaclt"t*, :''''''' 
Ia mpntul UrlgrlreSC a rl"zervat o 
seamă de graţiozlHlt' G€'rmanfei 
din cauzA că o parte din presa 
Ilermand a luat atitudine osti/el 
foţd de Ungaria în procesul 
Marstliel. S'au facut apeluri la 
prim-minIstrul GO nbOi, ca să 
pună capăt orientărII g·rmanofUe 
a pollticll externe maghiare, Iar 
generalul OOmbOs a răspuns că 
dansul are toată administraţia 
pelltru Germania hitleristă, şi că 
Îşi upllcă antimaghlarlsmul u
Dor ziare maghiare, dt-oarece 
presa democratleă din Budapesta 
atacă merea httlerhmul. A adău
gat apOi, ci majoritatea presei 
germaoe are o atitudine favora
bilă UngarIei. 

Răspunsul dlul GOmbOs o'a 
potut potoli agitatia antlger
manA. 

Contele Ght'orghe ApPollyl. 
fiul lui Albf:Tt (despre origtnea 
Jor germană vezi pag. 4 din Dr, 
VI al gazetei ooastre) a V~Dit la 
două zde dop'acest răspuns cu 
o DouA dovadă de antlmaghta
rls:n h:t1erist: UD articol din 
"Berlinez Tagtb1att- dela 19 
LJec., fn care se vorbeşte de5pre 
orltşul Estergon, spunându-se că 
a fost nemttsc. că se chema 
Gran ,1 că a dechut prin ma
h'arlzare fatr'ulJ h li fng"ozltor. 
Contele G. Apponyl a sllblinlat 
tonll/. ilevenflos in care vorbeşte 
gazeta berlinezd despre regentul 
Horthy, mitropolitul prlmut al 
Ungariti, apoi a relevat că ,.8er 
UneI 1 ageblaW e dela hitlertsm 
Incoace un organ hlllerlst ş, an· 
gajaZel guvernlll german. 

Interpelarea laI O. Apponyi a 
rAmas fără răspunl, io schImb 
a avut UD mare răsunet In Dresa 
budapestană. .Vj MagyarsagO 

,e,' - ne n an 

şi "al E"tM d!" a doua zi - 22 
Oec. - au vorb't desp'e peri
colul aftf'xdrii Panon'ti la Ger
mania. Iar .Pest! Hlrlap"t ofi
cIosul LIgII Revrz!oolste a pub
Ilcat la 22 Dec. medltorla! inti
tulat .Fenomene eludate·, ta. 
care spune el·1 .. foarte grotesc 
!Il~ru" că atacă U 'garia o ge. 
zeti ca • BerllDer Tage-blatta 

t 

care-I contlolalel de guvernul hl/
lerlst, Şi adaugi că tot astfd e 
hitleristd revista "KoraHe-, care 
scriind deunAzi despre J 19 Jslavla, 
antă mlnorltătile de·ac\}lo şi 011 

aminteşte de mloorltatea m ghia
ra, Iar despre coofl.:tul m gh'a
ro-jugoslav soane ci .pe G~r
manta n'o Interesează". .Peatl 
H rlapM tt'rmlnă astfel: "Lucrul 
a~esta trebue intr'adevăr iă·1 i. 
opinia maghiară ia cuao,Unţâ lM 

Impriefenire germ a .. 
nă ..• cu cehii1 

S' b titlul acesta s'a publicat 
Ia 16 Dec. io zIarul "Magyar
eăg" un comt-Dtar ctudo& la DII 
IIrticol al d·rulut Han Stdau. 
apărut io • Berllner Tai!" bl .. tt
cu Drlvlre la stările din Tt~Gk'r
patska RUI (Cehoslovacia). A
flăm din acest comentar ci .[(
torul arIi ~olulul dlo gazeta ber
linez! se dfcJarrl hota/it în ton
tra rlvizuirU tratatulut de pace 
dt/el 1 rianon, ŞI cere ta locul 
revlzulrll o inţ-)egere economlci~ 
pentruca RJSla sub car patlcă sA-şi 
poa'l plisa lemoele şi celelalte 
produse pe dlrnpla of'gllreas::L 
.M.agyarsagM relevă ca "BerI.' 
Tgb." e gaztU htlH stă. ,. 
spune că prin lostrătnarea O ·r
mantel hltlef'iste de U garla, io ... 
cerc-lJlrea Uogarlei va deveni 
complestă 

t • v • " 
,_s_ 

Eckhardt asasinul 
'ţ.108te provinciile unite, fati al călagăr;lor minoriţi dela don. 1934. 

ra orăşeneascA. 19.14. 
E t b revistei "Vasarnap" a şe "Hotarul", revista AteoeulDI "5 D 

~ a re ue Infăptuită mai fului acestui ordin _ re- • Curentul din 2 şi 29 te. 
les In oraşde ardelene, Popuhr dia Arad, an, II, 00. 3 publicel noi destăinuiri in legd-

sarul comisiei mixte româna
maghiare care a anchptat ar;t'ste 
asaSinate, din dosarul 1078/920 
al Curtii Marţiale a CorpulUI VI 
armatil şi dm dosaru116021!1922 
al centfulut de siguranta di1J 
Turda, reunlte 'ntr'un dOSar al 
1f1bunallilul din Turda. Se a,ata 
cel Eckhardt a recunoscut la an
chetel cd a comand" t loc, deşi 
nu ştia dacel .,ascululil" au avut 
armd. cdci n'a avut t mp sd v Jda 
dacă ali salI ba, şi deşi n'a vdzul 
ca cmeva dmtre românl,jugmd. ar 
fi tras după gard~ lut ungu
reascj. Se reproduce deasemenea 
declara/la . unora dintre gara/ştii 

'.nde po1iljca de persecutie vistă care a lost suspendată Dec. 1934, ca versuri 11.1 prozi 

~ d 1 '" turel cu asasinalele din plasa la· 
e desnatJonal1zare a fost acum anu penfrucă a nu- de G Cluhando, AI NegurA, LI- la ale ~aimosuJut Tiberiu Eck-

. ai duri şi unde elementul mit Ardealul "teritoriu o· I Alb (b It I d I bllK JI 

.0 A b)( va U o aCO ( a m ra a hardt, primul- delegat al Ungariei 
f munesc aştinaş, deşi a· cupat" - s'a publicat un r ) p p ~nd de Infruntat una din n metru antic, etre ascu, ia Liga Natiunilor Jăptulle in 
:Ie~le mai crâncene actiuni articol al unui ungur ar- Marcel Ollnt"scu, AI. Nicorescu'l Noemvrle 1918. In ~-rlll din 25 
! asuprire cunoscutl tn padian cu numele dr. Rajka P. Bogdan, O. Motlo, 1· Flllp~" D~c. S'II reprodus dupd dosarul 
rst?ria popoarelor. a reuşit Lasz/o. Bietul Raica, la fel M. Axeote. Relevlm versunle dela trIbunalul din Tarda decla
l·şI asigure fliră Intreru- ca d. Cetălean, au ajuns în de.o mare glogaşle ale Dculul 

'.ere existenta şi drepturile bună companie la braţul 1 Ş P I I ,e stăpânire. atene st t. opovlc, mare e a-
i. Dela origine şi pAnl as. iredentiştilor vestiti în toată olmator dela Chlşlneu· erlş O 
lazi, aceste oraşe n'au tnce. Iara ai ordinului minorit mentiune speciali peotru artlea
.:af, astfel, o singură cUpl dela Arad. Totaşa ca dş. lele Istorice ale d t lui prof. Ed. 
Il fie şi să rlimână romA- artistă Solymoscin la teatrul 1. Oivlnelcu: Satul Cb!şloeu la 
leştl şi multe dm ele au unguresc, şi ca Serban 1781 şi "Câteva insemnAri mal 
;~t~~~~u, t, ddealunJguld perse

i
- Mogda pr.intre organizatorii vechi depe. cArt' bisericeşti-

• re ane e e rez - ·'1 t'd l . 
lentl in care luptAtorii şi cir cealUn or par 1 u UI ma- (rlva,e ema! onante din vremea 
Urnit noştri au tinut aprinsă 'I' ghiar la Arad, sau ca Alex • • fllametel ee·a fost pe Murăşul a-
lacăra romAnismului". Buia sau Szomesan Sandor I rldaD acum 12 decenii). 

raţta unuia Turzo, dIn garda a
dusd dt Eckhardt pmtru cdstl
pirea românilor din Fllea de sus 
şi de jos, cd copilul în vârstd de 
8 ani Ioan Marţlş a fost ucis 
la porunca lut Echardt şi cel 
Eekhardt a omotlt un român la 
Iara ca mâna lui. In n-rul asas/ni ai lui Eckhardt Şi a Ilnor 
din 29 bec. se fac Tepredaceri martori. cd ordmul sa II agd a 
din dosalul 407/1919 al lri- fost dat de E. khardt in per
bunallll!~t din 1 urda, di1J do-. s9and, la faţa locului. 

m 
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Izuoarele de gaz' metan 
din Ungaria 

mortalitatea (0- f 

piilor In Ungaria 
Ia n-cul din 23 Oec. crt. al 

scmlofclOSl!IUl "Blldapestl H T
!ap" s'a publîcat un articol d,~ 
aiarmă al d~putatulul şi prim
medicului dr, tleia j e~:a;sy. cu 
Jrlvtre la m:Htal:tat·-a coplllor 
din UrJgarlii. 

De ce n'a lUai ajuns 
IlotherlDere re~e al 

Ungariei 
Precum ilm arătat în numărul I Abia la Hdjduszoboszlo şi 

nostru trecut. Ia Medgyes. călră Dobrilin - Il spus ir.!ervif watul 
granita românească, s'ar fi des- - se vor pulea eventual caf)ta 
coperit izvoare de pelrol, lucru Între 3 -4 mii cubi pe zi "D:n 
care a stârnH mare senzatie in nefericire cantifăfile acestea nu 
Ungaria. pot fi numite decât ne'nsemnak, 

Ştirea aceasta se vede Însă tată de cunfitoli!e de mai multe 
că nu·i Întemeială. Unele ziare sute de mii de m.s ce se scot 
maghiare au arăiat că i vorba de în Ardeal şi în Croajia, dar pot 
gaz meitm şi nu de petrol, ceea fi uiile oraşelor mai mari din 
ce nu mai este senzational, de- provincie" . 

oarece despre contkuarea din- Institutul geologic dela Buda~ 
colo de granită a gazului metan pesfa tine 'n evidentd 274 de 
din Ardeal se şlia şi pân'acum. sondaje în judetul Bichiş, dar nu 
Semioficiosul .Budapesti Hirlap" leagă de ele - ca de alt fcl de 
'rine apoi şi in n·rul din 23 foaIe dinlre granilă şi Tisa -
Dec. arată că nu trebue să se nicio speranjă deos2b:tă, hshlu. 
lege nicio spernnlă deosebită fui lucrează insă de zor, ;:u mari 
de gazul melan descoperIt in 8· cheltueli, deoarece vrea să aibă 

Autorijl arată că Ungaria e 'u 
'ocul ai trellt'a i" priviuţa morta· 

. 1I1ăţ!1 COoil!or, Urmâ\ld d"pă Ru
s'a ~',ovle!ică şI duoă Romdnt.~. le 
"Jreme~ din urmă s'a 2j'ms la 
O:ueear, rel.u!tate prin ca,opa[]ja 
;e s'a pomlt in U,'gar;a pentru 
salvar.-a cop Hor, dM progresul 
DU e irFă G:(·loc mu!ţurllhor. In 
anlll 1932 S'(~'-l născut morţI 

18.4%, Îa anul 1933 13.9% In 
rr1~tlmpuJ dela 19L5 mortalitatea 
~oo'iler a fnd in UngarIa de 
1751%. faţă de c~a de 18.05% 
a italieI. 

Ungaria are 5573 de moaş". 
dH 1109 sunt li2.iI prea bătrane 
StiU n~prf'g!it!te.ln aDlI 1930-32 
s'au fă..:ut În con!Td mo~şe!or 
10000 de rednlaţli. 

.propierea granitei româneşti, de- o situatie pe fara infieagă, ca să 
oarece nu·i adevărat gaz metan, şlie unde e rentabil să se facă 
ci gaz de ballă. Lămurirea lui investiri. Se pun niidejdi în ga- ,,'-' P"",A' .. , a 
.Budapesti Hlrlap" e cât se zul metan din partea nordică a 
poate de serioasa, deoarece o Câmpiel maghiare şi în cel din 
dă dlreclorullnstitulului Geologic Panonia (conti;;uare din Croatia). 

UlA" 
Complicitâtea presei ungurn~ti 

dela noi cu ired~nta maghiară 
din Budapesta, dr. Ludovic L6czy. Pe Câmpie Ungurească zăcă- Din n-lul de azi al ziarului 
Iala. in rezumat, ce spune acestd: mintele de gaz melan bătrân "Universul·, in legaturd cu ca-

S'a descoperit gaz metan, in (de formatie striiveche adecă nu lomntlle antlromâneştl ce le Pl/.-
b/lcd pe seama presei dela Bu

vremea din urmă, la Ool>oz, în de baltă) sunt la o adâncime de dJpesta presa maghimd dela noi: 
judetul Bichiş, iar mai nainte la un kilometru şi jumătate sau doi. "AutorItăţIle ar trebui sa pună 

Se stie vâlva ce- a fă :ut-o mal 
,ntii trecuti cart~a retr3s1 apoi 
dia circulatie a JUI IOSif S;;h Iler, 
s~cretarlJl fa!mosulu: iredent,st 
VIctor Rakosf, referitoare la tra. 
utlvele ce le, a avut stăpânul 
l'au orntra aducerea lordullli 
RJtherrnere pe tronul Uilgmel. 
S'a văzut din destăinuinle ce 
s'au puoltcat atunci d1!l cartea 
aCe:l.lOta, că rl'vizlonlsmul faimo
-,ului lord R )the(mere nomid 
deallst nu este, lar despre dfJm • 

nil dda Budapesta C'ă-s 1'1 stare 
ul van,'!ă "sfintele drepturi un
gJreştl" oricui, numai să şi asI· 
gure explo3tarea b:ett".1 clase 
magh!.ue Imp:late. 

Cazul R4bsl-Rothermere a 
fost re~dus acum in discut e de 
d. J-k.b G~za, prin ~Arad. K~z;
,Ony" dela 25 Dec. D J ·kib pu
blică o scrIsoare a coutdul AI
lH:rt Appooy i către V!.:tor R, k o
s! - des!lre care splloe că e 
\n~dită. şi căreia I s'ar retras a
pa! din vdata politică • 

BineInţeles, autorul ac estul ar
tl;;ol bate io aceeaşi strună in 
':"re <tou bătut toti cngt1rlt cari 
s'all OCUPit de laturea aceasta 
atat de '. ,Idealistă I roth ·rme· 
rlsil1ului: vrea adee! să spună 
că scrisoarea lui Ap;>ony e o 
dovadă in plus că oferta făcută 
de Rdkoil lordalul Rothermere 

a fost o Iniţiativă pe rso, 
lui R kosl - care era Ptj 
de 86 de an~ adecă ram 
totului - şI a nimănol 

Aflrmatla nu-I de Joc 
gătoare. Totuşi Scrisoarea 
[Ili ApPOIlyi e caracterls' 
trtbue cltală. 

Dllpăce-1 ceartă pe 
pentrLl nişte articole arlt h 
gtce, in cari s~rjilese că 
li:11 I s'a pronuntat ,1 ~I 
ira Habsb~rg lor. deoare, 
ducerea lor pe trO!l ar 
Imediat un răzbJi. C'Jot: 
900yl ti scrie Jui Rakosj 

• I,.;ee a ce spune Mi 
despre H~bsburgl poatet 
tual să-mi facă o Irr:pres~ 
b!lă, că cl e de natUI ă ( 
z.eze d!flcultăti. dar DU tJ 
de putin hotărîtoare, ce 
trtbue şi c;e nu-I trebil~l· 
rlel, eu o ştia mal blae 

Giula. Bichiş, CeabtJ, Chitihaz, • I ~apăt acestal sistem de a calom 
Csorvâs, Bekesszentandrâs, Fu- nla Româala, la care contrlbuf' 
zesgyarmat, Gyoma, Korosla. Am reprOdus in!ormaţiuntle de i glzetele Ut1glIrcştl din Ardeal. 

şI sunt mal competent 
dec: despre asti eu II o~ 
lui dlsert~tlt, ŞI na dâils~ 
D.lcă ar f, d· fiot .d~vi J 
so ;ot l pe H lrm ,w )tt uni ~ 
dat potrlvlt (Ia tronul V

j
!. .. " C 

- n. n.), ceea ce eu , 
crede, ag ti I dela unei a 
aventurI, de care va Ct 
râs lumea intreagl. la:;11 tI 
djaos Clâa'acolo, c:a să lot J( 
o rrglHate de oPHetâ"./ 

.t~.I_c~ .... ~~_~ __ .. __ ~ __ ~ ______ ~ .... ~ .... __ ~' fi 
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N\ctoda de a reprima compllcl 
dan" toate localităti din apro· m.ai sas, ca sa se VJdd ce sfor- tdea lor cu Iredentlş~!i dela Bu. 
plerea grcnitei româneşti, apoi I tări costisitoare se fac în Ul1ga~ dapesta este foarte simplă. Din 
mai incolo la Oroshâza, Nagyge- rla ca sd se caottze gaz mtlan moment ce se doostată că ele 
rendâs, Nagyszolopuszta şi Be- de unde nu-i, şi ca sa se inţe- furnizează material duşmanilor 
kessamson. Izyoar~le dau zilnic leagă ce păcat de neiertat se de peste granIţă şI că acel ma-

Mică, dar cu de două ori, at :~ 
demnitari ca cea mare ... x 

A terlal nu contine niciun samba-
dela 40 până la 300 de melr face la noi, lăsandu-se sondele re de adevăr, impotriva celor 

Precum am arătat in atâtea 
rândllrl, Ungaria "mutllată- care 
se plânge pe toate drumurlle că 
tiU mai poate trăl dll1 pricina 
tratatului de pace, cheltui e to
tuşi pe tOltă linia mai mult de
cât cheltuia pe vremea câDd era 
Iată şi mare şi când cetăţenII el 
Il. veau de' bl ne de rău de unde 
plăti, căci DU era pe lume criza 
generală de astăzi. Bugetul ar· 
matei, al poliţie!, al vămll mlll-

cubi de gaz metan, folosit în in- fXistente să cadă pradd focului, t'arl In crează astfel să se de6-
dustrie. (ndeosebi sunt gazoa~e iar in alte! părţi ntfăcânda-se chldă imedIat acţiune pentru tra
inoarele din alvla Crişului-Sec. nimiC pentru captarea acestei dare, Căci odată trt buie iii ilI-

Gozul metan din Ungaria e gaz bogaţU, deşi e şt-at că o avem. ceteze acest sistem iodăsneţ de 
de suprafata. adecă slab. La a~ alt d A ţ'l M .. a se săp;\t la temeila acestal ţă-azu ne an In pur I e ezo- rl. 
dâncime e tot mai disparenf. E, hegyeşuillÎ ajunge acolo pe sub 
adeca, gtlZ de balta, forrnat din Arad, şi acolo e exploatat, iar 
depozit ii de dată rnai noua_ A- la noi, dtşl-J aVim in Însutda 
bia în unele părti. ca in jud. abundenţa, nu-l exploateazd de
Bichiş, slratul de gaz atinge o cât doud J'rme minoritQfe, baia 
adăncime de mai multe sute de Simay Şi baronul Neumann. Se 
metri, Încât face Impresia (sub. ştie ca ma/oriJI Giurgiuţ a facut 
linierea e a d-Iui Loczy) că ar ti mli anii trecllti cercetari se
izvoare adevărate de gaz metan. rJoase pe teritorIul cetălii Ara. 
S'a constatat că nu-i bine să dului şi ajllnsese la constatarea 
legi nicio sparantă de asemenea 
bazine de gaz rnetan. O socie
tate englezească a 'ncercat in 
Ungaria in anii 1923·24 să cap
teze gaz dela adâncimi mai mari, 
dar a dat greş. 

cil avem la Arad gaz metan in 
sll!icienta abundenţă ca sd se a· 
proviztoneze tot Aradul. De ce nu 
s'a facut şi nu se face nimic 
pentlu exploatarea acestei bogaţii? 

.... _-_T_ .. __ ,_\.ţ .. __ ,_·_u_ ... ·_.~-_$_a __ 1 .. ~a.v ____ .~a_$ .. __ .~.7.ţ_7 .. _ .• q_Â_% 

(azul i edak Sari 
Precum am arătat în n~rul nos~ I pentru salvarea ei. La telegrama 

tru trecut, dela Budapesta se fac aceasta, ni.-o spune "Budapesti 
mari siorţări pentru salvarea in~ Hirlap" din 23 Dec., Ernest VaJda 
vechitei artiste Fedâk Sân, care a răspuns ci acţiunea fiind por~ 
sti acum ascunsă undeva in Sta, nită in contra d-nei Fcdak din 
tele Unite fiindci-i urmăriti de oficiu, dansul nu poate face nimic. 
justiţia americană pentrucă a Va ciuta să intcrnină, dar nu 
frustrat fiscul cu filmul său revi- trage nicio nădejde. 
zionist .Iza Neniu

, şi pentruci a "Fiiggetlcnseg" din aceeaşi zi 
jurat strâmb când a dat-o 'n ju- anunţă că mama disparutei, femeie 
decati pentru complicitate la şan- neputincioasă, de 85 de ani, a 
taj autorul de scenarii Ernest Vajda, fost apucată de dambla când a 
fratele fostului manager al filmu~ aflat intâmplator săptămina tre
lui său .Iza neni". cuti despre trista păţanie a fiicei 

Scriitorii şi artiştii unguri, in 
frunte cu preşedintele Ligii Revi~ 
zioniste Herceg Ferenc - precum 
am arătat in reportajul din n-rul 

" trecut - au trimis lui Ernest Vaida 
o telegramă, rugandu-l să-şi re; 
voace acţiunea impotriva revizio~ 
nistei Fedak Sari şi să intervină 

sale revizioniste. Pân'atunci i se 
tăinuise buducul in care s'a bagat 
în America isterica iredentista. 

L a 
". ' .... ? 

Citiţi şi răspânBlti 

"fiBzota Hntir~ujl!OnfstăU 

IV? tamaH Al_ 

CutiA. cu scrisori 

Pflmim ulmătoa,ele: 

D-Ie Redactor 
Pe ziua de 28 Nov. m'am a· 

flat în oraşul Timişoara şi m'am 
dus la un chioşc de ziare, ca 
să-mi cumpăr nişte ziare, şi aşa 
uitându-mă printre ele, deodată 
la un colt, printre gazete am 
zărit una necunosculă până a. 
tunci, Şedea ingropam printre 
celelulte gazele. până nici titlul 
nu se vedea, era "Gazeta Anii-
revizionistă", am cumparat· o, i-am 
dat pretul şi am venii acasă. Du. 
pă ce am cetit o mLam dat 
seama de ce negustorul (ungur) 

tarlzate, 1·1 astfel mal mare de
cât pe vremea UngarieI-Mari. 
Despre bugetul cheltuielilor de 
propll gaodă să nici Da mal vor
blm. O fi Insutit, 011 numai 
p:-ntrucă după război se face 'o 
g'!Dend Insutlt mal multă pro
pagandă decât 'nainte vreme,' ci 

... u""" at ... w " 
Bibliografie 

a avut lot interesul ca să nu se -BudapeMi Hirlap" din 23. XII 
prea răspândească. anunta că in editura Hobblnng 

M'am gândit cu mullă amară- din Berlin au aparut doua vo~ 
ciune in sufletul meu, căaceaslii lume de documente despre râs· 
gazetil unică de felul ei, trebue bolul mondial, puse sub tiPCif de 
ca să mai intâmpine şi obstacole pro[e~orul univ. Oto H6tz,:ch. 
in calea ei, această gazetă care Sunt documente ruseşti, scotocitf~ 
nu urmiireşte nici un scop parti- de sovieh~, şi datează din timpul 
cular ci numai interesele Ţării. tinului şhd lui Kerenszki. In val. 

Esle un păcat national de li, precum relevâ ziarul maghiar 
neertat ca cineva să c€lească se publică telegrame cari aove
gaz€lo mai multe săptămâni dea dese ea îmbucătâtirea Austro·Un~ 
rându şi atunci să o refuze ca gHiei era hotărîlă deja la înce. 
să n'o mai plătească (cum am putul războiului, 
văzut că stă scris in numiirul 13 * 
din 2 Dec. a. c.) I In almanahul pe 1935 al zia-

Pentru aceasta m'am gândit - I rului .Uj Magyarsâg" se publica 
Dle Redactor - dacă voiti ca să intre altele un articol de Agnes 
mii angajati În serviciul acestei Mihalyi, despre rolul femeii ma~ 
gazete penlru răspândirea ei in ghiare dln Ardeal în lupta ma. 
popor prin partile aceste. ghiară iredentistă. 

Pentru mine af fi cea mai mare * 
bucurie dacă aş putea câştiga Ştiri din supIimzntul dela 23 
cât mai multi abonati la "Oa- Dec. al lui .Bud. Hirlap": 
zeta Antirevizionisfă", Zilele acestea se va publica un 

Incercati-o Die Redactor şi o studîu despre abecedarul răvaşe. 
să vedeti că mai mult aveti să lor Săcueşti (ro vas irâs). al lui 
câştigati. Emil ]akubovich,· director de 

Duboz la 17 Oec. 1934 sectie la Muzeul National Ma~ 
Vii salut cu drag ghiar. Tratează despre un abe-
Ioan ah. Bistrlan eedar de răvaşe ce s'a găsit în 

fIIndcă Uagaria "mutl! d 
pricepe ia a;est dornenl la 
mu It decât-_toMe .. 4ACllt ... 
glob. 1 dl 

Ca adaos la ceea cel H 
până acum ia privlnţal rie 
depăş!ri a cheltuleillor ~ ne 
llce, dăm azi după "Uj It pa 
sag" din 16 ert. (care' de 
cât fie zis, e gazetă de in 
opoz'ţle a guvernului) a, VI. 
amănunt: X\ 

Ungaria mlcd are ' 
mai mulţi subsecrti 1~ 
stat, subsecrefatei d~:r; 
substituti (sic !), co1.1· 
ministeriali şi şeli de !prc 
de cât erau în U41, f 
A1are. 

p., 
t j 

IVI, 
eu • • 'ghl 

Idu 
s~oart21e ynei tip~rituri dii g05 
cumparata de biblioteca Szko I 
dela familia printului Diel~ r 
dm Nlcolsburg. Abecedarurf } 
alcătuit din cele 46 1itere~e\ 
vaşului săcutesc, reşpeC:'CIur 
contrageri ale lor, dal€~ I 
sec. al ] 5-lea, fiind dE:VI 
vechi cu vre-o 250 de ari ' 
precis decât cel cunoscul!lrăa 
Marsigli. Jakubovich mai~; c 
duce alte trei rtlvaşe ~ 
toate mai vechi decât alt 
sighi, şi conchide că În se! 
in Secuime se mai scria 1 
răvaşe. \ 16 

a 7 ."$. - lest, • v • v _ 

Butomobilul· d-Iul H~r~a!~i 
Preşedintele Ligii ReviOan 

Herezeg ferenc publică îţ T, 
Hirlap· din 23 Dec. ert. ea 
col foarte catrănit în COfi C 
litî::ii fiscale a guvernu~ I I 

ghiar, din pricină că i!i o 
un impozit prea mare #1, : 
mobil. I UI 

Când il vom vedea pejlel 
dintele renegat al Ligii ~ 
niste scriind şi despre irr~ela 
ţărăneşti, despre cari se ~Dgo 
in Ungaria mai mari ca peste 
pe lume? ! D( 

r 
L_ 
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I Luni 31 Dec. 1934 Oaz~ta Antfrfl'vfzion1stă 
» 

Gazeta An tirevizionistă 
rsol 
l pej 
am 
lO! 

Sumarul pe categorii al colecţiei din anul 1934 
c 
rea 
ris' 

e 
t h 
:ă 
el 
ue 
r 
lot' 
Isi 
M' 
uet 

Pentruca sti facem o 'nlesrLire cititorilor cari au a~ 
dun'l!, precum (ain s(dtl1it, toate nllmerr.le aparute 
pâ7.'acum ale "Gazetei A'lf:reviz!oniste", sau acelora 
cart vor consulta cofecţia ca să se foloseascd de da
tele dintrânsa, am soco:'jf necesar să dăm la. sfârşitul 
acesta de an calendaristic sumaral pe calegorIl al 
tuturor ehfstiumlor tralale În aceasta publicaţie docu
mentară, elimmând fIreşte pe cele carÎ nu au vreo va
loare documentara. 

Am f%sil urmatoat"ele prescurtări: 
Ofrele romane (1, Il, V, IX, etc.) arată numârv.f 

din .Gazeta Arztinv/zionisfă" in CGre au ao(]ruf res-
pectivele lucruri. . 

:esJ 
ltJ ce 

Cifra arabd care urmeazii dupd cifra romană araM 
pagma, iar coloana din pagină s'a iJ1i.::'icat cu c. ur
mat decifrdaraba. 

n Index de nume 

p~ Basch Fr., sei!retarul g-ral al meal cum se cade,X!!. ti. 
(JS~ 

~V~ Asoc. cult. a germanilor dIa Un- Kdnya Coloman, ministru de 
unI gar'a, condamnat pentrucă a extern>!: lavfntdt la parlamental 

U1i. criticat maghiarlz~rJIe de nume, unguresc că a făcut parte din-
I V,]. tre pregătltorif tăzbolulul mon-
a Bieyer Iacob, preşedintele mar· dia] şi dintre falsificatorll de 
CI 

1::11 tir al Asoc. germ. dIn Uog. fraoci' francezI, 1, 8; invinuit de 
iOI' XlI, 7. presa iugoslavă că a organIzat 

R... Bdhlen Şt" fostul prlm-mlols- tncă dela inceputul ere~ hortiste 
tra: articolul său de şantaj tn terorlsmcllredentlst. X. 1, IX. 2. 
contra italiei, 11, 8; colecte pen· Kăver Gustav, IV, 8, c. 4; (fşl t tra tmgurll din statele luccesoare dă nume fats); 1, 2, c. 5. (trfp_· 

, 1lI, 8; complicitate cu terorIştii, larea latlfund!olui său din Ua· 
• X, 1. guta). 

Drehr, subsecretar de stat la 
lJ' iănătate, condamnat pentru de
eni Japldărl_ It" 
rilt ..t.,.hardt Tiberiu, preşed. parti-

I dulci agrarian, rudă a ngeotulul 
I 

:el Horthy, prlm .. deifgd al Uoga-
tal rlel la Llga*Natluollor: lutolnvl
, ~ nulre 'n parlament că a făcut 

i .parte din banda falslflcatorilor 
, de frand, 1, 2; asasin la 1918, 
in plasa Iara dia jud. Turda, 

u: VI. 8; XV, 1, c. 1 şi 3; XVI, 8; 
XVIII; cariera lui lIJ, 6. 

Feddk Sari. arU.tă, plecată 

f in turOl.~a in AmerIca cu fllrnul 
du Iredentlst "Iza ne[]I·, fuge 

dJurrnărltă pentru frnstare de flsc 
orl,1 pentru jurâmâl1t fals intr'un 
e Iproces de ,ant~j inscenat de ea: 
~~I, 8; VI, 7; XIV, 4; XVIi. 
I Oombiis, de origine germană, 
IVI, 4; bugetul fnarrnărllor ma· 

-ghiare pe timpul mlnlster1atulul 
.Isâu, Xlll, 3; acuzat de presa iu
~!igolilaVâ că are lrgăturl cu te
'2' 
t(OrlşUl cmatl, IX, 2. 
u:! Hercug Ferenc, preşed. LIgII 
'eiRevlzloolate, şvaa renegat: fan
~C:-durl necurate, 1, 4. 
~,1.t Horihy: de origlll:e slovacă 
;;~VJ, "; acuzat de GOnbOs că a 
11 ădat tărănlmea magh!:\rJ, XI, 
i ; clile~s dupA. concepţia sa oa-

Lazar AndOl, ministru de jus
tiţie: panama iredentlsU, 1, 4. 

Legdidi (editorul oficIosulul 
revizlonlst "Pesti H!tlap·), fon
dari necurate. amestecat îl] pot. 
logărHle dela mlnlster.1 sănătâţll 
(procesul Drehr), 1, 4 

Milolay, deputat, directorul 
zlaruiul eckhardlst .Uj Magy.u
săg": cariera lui, III, 6. 

Sziillo, preşedintele partid ului 
:]lag. din Cehoslovacia, arestat 
pe vremuri la Budapesta peo.tru 
pederastle, VI, 6, 

Sztranyavszky, fost m!nh;tru de 
interne, preşedintele putidulul 
guvernamental din Uogula: şper
ţuri dela dentlşti ca &ă facă să 

se schimbe legea deDttstl~~I, 1. 
8, c. 4. 

Urmdrzczy Nandor, cel care 
a ars de vI!, dimpreună ca fra
te-du loao, pe MotII dela Beiiş: 
amestecat in maghiari zarea bi
sericii româneşti dIn Senteş şi 

in acţiutlea pentru infl1~tarea 

eplscoplel ortodoxe maghIare 
V, 6; II. ]; adunari revizioniste 
fa satele româneşti din Ungaria, 
1lJ, 1; V, 7. 

Lista ungurilor de origine ne
maghiară, VI, 4. 

'Atentatul dela Marsilia 

IstorisIrea Rtentatulul VI. 1. A
Jestările VlI, 1. 
~ italia se ÎnstrăInează de Ua
~arja ; zvon dupre debarcarea lui 
~iOOmbt');, VHf, 16. 
lţ. Tot căsătoriile mixte (aresta
Jea d·ner Radlcl), VII, 2. 
It Complicitatea UngarIei: 
(f Iotăiele dovezi de complicitate, 
pVl,2-3. 

el Un fals şI. o Instlgaţle a agen
~Iel telegrafice maghiare (ştri 
~ela Roma şi Londra in contra 
tugoSlaVlef, fabricate la Bud.
resta), VI, 3. I Dovezi de amestec at ireden-

, 

tel maghIare fn statele succe
soare, în legături cu atentatul 
VI, 7. 

U [] terorist (Premet) condam
oat de Cortea maghiară dr casa
tie in zIua IItentatula!, VII, 7;con
damnarea lui Premeţ şi alte do
vezi ca Ungaria ştia dinainte 
ziui atentatuluI XIV, 7. 

Arestarea d!rectorulul blroulal 
maghiar de tur;sm din Londra; 
responsabilitatea U ogarlef (art. 
de Marcen,ay); Provenlenta arme
lor terorlştuor; AI,I croaţi tero
rişti ca paşaport unguresc; Ares
tarea UDul terorIst la Bud.pesta; 

Atmosfera uugurească dln care a 
pornit atentatul; IndemnurI la o
morirea lui Bartholl, vm. 2. 

Dela Iankipuszta la comuoiştll I La ce sunt silit' la contra nat'unl 
unguri refugiaţi fI) Românla,IX, 3· lor sârbll din ungaria; o lost'gl

Ce are cu Jankapuszta partl- tie pusă la punct in Camera co .. 
dul m~ghiar, XI. 1. munelor, XVI, 6; compliCitatea 

Măsuri .ia contra t;oăriturl1or presei maghiare dela 001 cu Ire-
maghiare IOstlgatoare, XI, 5. denta (pe chestia expalzârllor) 

Fr~nta DU mi1! OT m~şte mun-
citori I1ngll rl, XI, 5; EX:Julzărlle XV, 1. 

,. 
l/lstlgatlile presei magh1art după 

atentat: Caricaturi incendIare, va, 
2; Un ata;: grosolan in contra 
d·/ul Beneş, VII, 2; suspendarea 
d!n această cauză a ziaruluI .. Ma· 
gyarsag", VlI!, 16; "MC/gyanag" 
se disculpă, IX, 3; C~ spune an 
em'grant croat dela B·.ldapesta, 
VII, 2; Nanfrlgiatl ş! gi'andom~ni 

XIII, 4 ndemnurl de răsv:ătlre 

la adresa minoritar;!or din sta
tele succesoare (Cum se scrie Î!] 

gazeta d-Iul E.khudt) XlII, 5; 
Indemnuri la r~zbol (HtlOR:arl 
2nte partas) XIV, 3; Instigaţ!1 

post·mortem (ale d-Iut Eckh.udt) 

de uegurl d!n Franţa" IX, 3. Uogaria şi atentatul dela Mar-
Inst'g"tIa pe chestia expulză- silia, - bibliografie. XII, 5. f! 

J' 
rflor de cetăţenI maghIari din Din tainele atentatului dela . I 

C.f"" 

lugosiavli, XV,8jXVJ, 5,6.XVIJ, 2. Marsilia, de Ion Ioolţă, XIIl t 2. 

Excrocherii iredentiste şi alte matapazlâcuri 

Fţdak Sari frastează cu flImul 
Iredentlst "Iza Neal" fiscul a
merIcan I. 8; VI, 7 c. 5; urmări 
·.;enzationale: artista Fedak dls~ 

r t a 1 I B 9th XI 5 pare urmărită de americani şi 
Q cou r a a, ou, , • . 
Demonstraţii mllltare ulJg'lreştf pentru Jurământ hls XVI, 4. 

cu prildul atentatului (M CITI eoto) Ş Jerturl pentru partidul d-Ial 

VII 3 (V I 1 '. 1 j t GO ,nM i deja dent!ştl ca să se 
le I ~ I I fi i G A") Oidu~ă o It'ge tn favoarea lor, 1, • ez Ş capl\O il oar> I 

mc:tr, ta sumaru co ec. e .... 4 
O instlgatle a mlo!strulul Ho. c. -5. 

mao, la câteva zile după atentat, Şperturl luate la edlficărlle 
VII, 4, c. 2. universităţii dIn Dobrltln 1. 8. 

jankaauszta: Revelaţille unul Irnpoz't pe moarte (luat de 
croat fugIt dela Jaobp.zszta, VII- part!dul d-Iul G5rnMs, care hce 
3; fermele or gao,z .ţHior m1l1tare asIgură" forţate p~ntru cu de 
t<::forl&te (DeiltălnulrUe de acum ma' te) XI 3 
un decenIu ale lui "Be.;si Ma- ... r ,. 
gyar Ujsag-; Ce-a recunoscut la De ce s'au scumpit lemnele 
1925 aşa-zisul sediu al vltejllor), (şpertul partidului guvernamental 
VII. 3; Asociatia Move ame~te- dela furnJzorJl de lemne) XII, 3. 
cată 'n prrgătlrl1e dela Jaoka. Conducătorii unui turneu coral 
puszta, VII, 3; Anchete gaut&- iredentlst işi dau Îrl Germania 
re şti la lankapl.I.szta, IX, 2; Le- titluri neadev~r(jte XV, 2; Fedak 
găturlle armatei maghiare şi Slle Sari iş\ hce turneul in Amer!cl 
ministerului de externe maghiar cu filmul .. Iza neal" sab numele 
cu jankapuszta, IX, 2. de d' Da Franz Molnar, XVI, 4; 

Rolul minIstrului de externe K(jver Gustav, fost vlcepreşed. 
Kaoya io provocările maghiare, al partidului maghiar dia Orade, 
X, 1. AcuzaţII la adresa prlm- işi dă la Geneva titlul de vice· 
mlnistralul . aOmb5s şi-a minls- pr~şed. al partidului maghiar din 
traIul de externe Kanya. IX, 2. România IV 8, c. 4. 

• Cum a putat să finaoţeze TE5z 
pe atentatorl, XI, 8. 

O vorbă a regentului Horthy: 
că importe pe oameni ia oameni 
cam se cade şi 'n oarneol de 
ceHaltl (lista cabinetului 00:11-
bOi sub raportal acestei deose
b~rl), XII, 6. 

Falsljicărllt de franci: ReabI
IIt~rea falS:lflcatorUor S:lb guver
nul GO nbO J, 1, 8; minIstrul de 
externe KanYil acuzat in parla
ment că a pregătit războlal moo· 
dial şI a făcut parte din blmda 
falsiflcatorUor de frlncl francezi 
(textul Interpelărll led Gy~. kl) 

t 

1, 8. E;khardt mărturileşte '11 

parlament că a treb:llt si Inten
teze 30 de procese de colomnie 
pentrucA ]-IU namlt falsificator 
de franci, 1, 2. 
. Fondurile oecurate ale fIrmei 

Legradl (editura jul .Pestl Hir
lap"), ale lui Herceg Ferenc ,1 
ale Ugli TESz, 1, 4. 

Şperturlle luate de TESz dela 
cllle ferate, Xl, 8; subvenţia de 
10 peng5 dela prlmărll a lui 
TESz, It 4. Iarăşi dela TESz 
citire XlV,4; Intre TESt şi st(J
deotlmea mag. XIV,.f; TESt 
poate fi recuoos;:ătoare procesa
lui Marliliei (că ata spart la a
damllfea-I li{enerală buba cu şper. 
ţarlle), XV, 2. 

Cum işl câştigă aderenti ş' 
bani Liga Revlzlonlstl, IV. 3, 
c. 5. 

Matrapazlicuri ca pensUle 11]
vallzllor, XI, 3. 

Falşlflcarea verdichdal LigII 
Nafl!:Il1llor in chestia atentatului 
dela Marsilia, XVI, c. 1; falşifJ
carea opiniei despre Eckhardt a 
unul ziar elvetian, Ibidem. 

Unde sunt capII uearestatl al 
complotului; ŞI femeea blondă 
are legături cu Ungaria: A!tă 

complicitate (Servaci făcut de 
unguri dIspărut), IX, 2; Perceţ e 
,1 azi ia Ungaria, XIV, 8. UIti· 
mele ştiri despre atentatorl, IX. 8, 

Inarrnările Ungariei. 

Dup'o lună dela atentat, X, 8, 
Nu se schimbi ca un atentat 

fata Europei, Xi, 4. 
Un aochetator francez li Bu

dapesta, XIV, 6. 
Noi dovez! despre complicita

tea UngarIei, XHI, 6. 
Tot ei de eatra padUle: De· 

mersuri ale guvernului maghiar 
ca si f se admită egalitatea de 
illlumare, XIV, 6; prlm-minlstrul 
GO;nMs cere ta ajunulprocelu
lui MarsUiel revizuIrea frontle· 
re lor, IX, 5. 

Procesul dela Geneva: Textul 
ootel lugoslave, XIII, 8; memoriul 
iugoslav XIII, 5; D. E. kh il:-dt re· 
cunoaşte desminţlnd, XIV, 7; zIua 
l-a a procesulal la. Vga Naţiu

nilor XIV, 8; discllTsul d·lui li· 
tu/eseu (în intregime). XV. 5-7. 
cirJe apără Ungaria la G~oeva 

(Jlo cazlerul lui E.: kh udt şi Ka· 
nya) XV. 3; c:iudăţenh şi alte 
lucruri eckh"rdi Qte d ela Geneva 
XV, 8; După sentInta del~ G~
Deva XV, 1; Cum a jaisiflcat a
genţia te/egrajlcd maghiara sen
tinţa Ligii NaţiunilOl, XV, 1 col. 
5; Mari frămâotărl in politica in
ternă m~g. tn urma sentintel ge
neveze XV, 8. 

o dovadă că Ungaria are ser
vicIu militar obllgatorlu (con
damnarei UDul recrut nazarlteall) 
XII, 8. 

"Budapestl H:rlap· .arată că 
se fac conceDtră~j (după atenta
tul dela MarsUia) XIII, 3 

Ştiri despr~ levenţi, XIII, 3; 
accldelltu! drla cursele leventiste 
dela Ceabl XI, 2; cheltllf'1I ex
traordinare (cu leve(:lli) XII, 6; 
comanda militară a sportalui o
bligatoriu XV, 3; curs ori obIl· 
gatarll de apărare antlaeriană in 
şcoll1e secundare XIII, 6; le 
sporesc ÎIl şcolile mDg. orele de 
sport mimare X,v, 6; scrlma în 
şcolf]e secundare m. 5, col. 3. 

Legături cu Polonia şi Italia 
a1e foştilor luptători XIlI, 3 (ex~ 
cursil). 

Liste de tlllltăfl militare XIII, 
3; XV 3. 

LI capitolal tnarmăr1lor ma
ghIare, XVJ, 2. 

Colonizările şi improprletărlrlle 

de vittjl XIII, 3 (jermf.le a la 

LegăturUe armatei m'ghlare 
ca atentator II dela Marsilia, IX, 2. 

De mostraţll militare utlgureştl 

cu prlldul atentatului dela Mar
silia (Memento) VII, 3; intrunl
rIIe camaradereştl XIII, 3; IXJ 4-

PompierII in slujba armateI, 
XUf,4. 

Ce-l Interesează pe unguri din 
mlnevrtle dlo anul acesta XIV,6. 

Uriaşele pr~gătjrl mIlitare ale 
Ungariei XIV, 6 

Guvernal maghiar face demer
suri la marile puteri (după aten
tatul dela Mnsilla) ca să·1 ad
mită egalitatea de inarmare 
XIV, 6. 

MeetlngLlI dela Budapesta al 
fc'şt!lor luptători unguri, germani 
şi italieni, contramandat ia ulti
mal moment. V, 2, c. 4-5 (Era 
să /lt eoncomittnt cu atentatlll 
dela Marsilia). 

Ştiri des 'lre aviatia maghiară 
VlIl, 15; IX, 3, 

Statistici 
Jankapuszta); DestăinuIri de·a- RomânII din Ungaria după 
cum un decf!oltt ale lui .Becsl 1 noua statistică maghIară (1930), 
Magy. Ujsag·, VII, 3; ce-a re- X, 7. 
cunoscut la 1925 (tn privinta I Statistica etolcă a Bănatulul 
mărimII acestor ferme) sediul vi- dIa 1770, 1841, 1910, V, 3. 
tejesc, VII, 3. Statistica nominală a popa-
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Statistica c1erulul din uoga., rui 101 .Ui MagYdrsăg" III, 6. 
rla, X, 6. FrământărI la guvernamentali: 

JatfelAraduJuI la 1774, VIII, 10- tl. 
Statistica confesională a Ara

Bibliografie (semnalări şi recensii) 
duluI la anul 1777, 11, 2., O ,tatlstlcă a locletlţllor din lntre oamenII lai GOmMs şl-.I Recensii: Oooă romaoe Istorice I .RO'T .hla cimere es a dak; 

DVi Jreşti (.Orszăgeplt6· de C. rorraa Ic'b kvest k· de Replzr'ti 
Kaos şi "Taltosk Iăly, de E- VII, 2. 

Unllarll, XVI, 3. lui Bethlen, XII, 2; XIV, 4; X '{I, Clujul etnic (de aZI) in luml
aa statisticII, XiV, 3 

Statistici d~spre student1mea 
Statistica oficială a flămând- 8 (incăierări la Oobrlţlo, uode 

Pisc. Makkay), de dr. lJIe A m'gyanag neprajn. Vill~1 
din Ungaria (Inclusiv cea orlgl- lor din oraşele Uogarlel, 1. 5. 
Dari din st-tele succesoare) X, 6. I Statistica incendIIlor, XII, 3. 

Propaganda iredentistă în străinătate 

O declaraţie Incalificabil! a I Turişti francezi la Budabesta 
lai Lhwe'yo, III, 6, c 2. (ilse mlst:flCA declaraţiile) IV. 

Predica rev'zlcnistă a arh\ep. 4. c. 4-5. 
de York. XI, 2. Luxurlle legatlllor ungureştl, 

O tr:st'gaţ!e a grupului OOW{'f 
(pe chestia expu1zAnior de cetA
tent mal{, din Iugoslavia) pusă 
la punct în camera comuoelor, 
XVI. 6. 

Turişti elveţieni In Uogarla, 
IV, 2. 

Paţachlnele tn &lv jba Ireden
tel (le 'nvltă turişti elvf.t1enl la 
Budapesta, momlndu·1 eă-i .,-
teaptl "graţiile Evelor maghiare") 
XIII, 6. 

1, 4. 
O nou! oflcinl revlzlonlstl.: 

Liga Intl'rnaţ. a studentilor. V. 8. 
Cheltuell cu propaganda, XII, 6. 
Un turneu coral Iredentlst tn 

Germaala, XV, 2. 
M_ao\feste ale lui "Pesti Hlr

lap· II, 5; III, 8. 
O Instigaţle mag. pUIiă la punct 

io camera comunelor, XVI. 5-6, 

Instigatii, mistificări, etc. 

Ir.st'gaţllle postalnl de radio zlrllor de pământurl căpătate de 
din Bodapnta pe chestia exa- unlturil dln BAnat prin reforma 
menelor de 1. românA ale slujba, agrarll) X, 2. 
,nor deja Doi, IV, 2. O'golla pslhopatologlc, de Ion 

.Crucea Trlanonulu'· şi alte looltl Bănăteanu XlI, 1, (InsU
demonstraţii Ired. IV, 6, c. 6. gaţli uogure,U la un congres 

Dlnt.'ale contelul Bethlen X.2; Internaţ. din Oermanla.) 
Du.,ă jubileul rtgentalal Hor- Povestea uoei cocarde ma-

tby XII, 2; Vii, 5; o tnstlgaţle ghiare cU:ată in plcioat'e de 
• ministrului Fabloyi la o de- actualul prllnar al Satmarul .. i 
mon5traţle jubllaTI. Xl, " (inainte de-a se fi născutt) IV 8. 

Erull Iredentiste (.Rt'ge1e Şcolile maghiare de stat dtla 
Isus·, .,Inlma la' Isas-) ,X, 8. nol:.o lovenţle temerarA· (a. 

Caricaturi Iredentiste din pre- flrma1ie uogurealcl la liga 
II X, 1. Nat), V, 2. 

O Instlgaţle a ministrului Fabricile de minciuni ale d-Iul 
Homan, la câteva zile după a- Lt'grady (dela .Pestl Hlrlaplll), 
tentatul dela Marsilia VII, 4, c. 2, V, 2. 

CAt valoreazl pentru Iredenta 14 ani dela ratificarea trata tu-
mag. IrgUe ospltalltă111 (Instfga- lui dela TrianoD. XI, t; XI, 8. 
\file lui O. L\lklci la congresul Când un primar uogur devine 
lnterparl. dela Stambul) V, 4. pentru presa budapestallă ro-

• Contlnal să se piardA to mln ( el din Salon ta) XI, 6. 
Ardeal pAmintul unguresc" ("Pes- Dela Budapesta la Budapesta, 
ti Hirlap· despre staUstica v1n- I Xll. 2. 

Actiunea revizionistă 

Se recunoaşle deşlrldcfunea robitil din. statele succesoare, 
l i i I IX. 8. acliund rev z on sit : R~vlzlonlsmal .Inoporton" al 

Articol de leremlade al lui contelni Bethlen (.N«!pszan-) 
AI. Petb6. directorul ziarului X. 8. " I Articolul antlltall.n al lui Beth-
.M.gyarsăg t V, 2, len In .Pester L!c yd", Sept, 11,8; 

Ce.a ficat Ungaria la ea a- ecou: Un glas cammte deja 
casă CI Il fie indrăgltă de des· Orade, III, 3. 

Politică externă 

Iloialitate fald de Italia şi I se cere tn numele ullor austrieci 
Austria: Amenlntlrile contelul Imlglnarl să le cedeze Burgerlan
Şt, Betblen la adresa Italiei (ar- dul Ungariei II 1. c. 3' III 5 c 
ttcolul senzaţional din .Pester 4-0' XV j , ",. 
LIoyd·, Sept. 1934), pentrucA a ". 
'oceput si abandoneze revlzlo· După călătoria lui OOmMs 
alsmut unguresc ,1 să se apra- la Varşovia; Protest al lui Hlloka 
ple de Franţa, U, 8; ecoul Jul in contra pianului aael graniţe 
UI, 3 (corob. ca III, 7, c. 3: eo· maghlaro- polone comune ptstc 
lontl franceze pentru Italia In RUSia subcarpatlcă; Manchester 
Africa). - Manifeste aUltrlece Ouardlan işl bate joc de 06m
(fAcute la Budapesta) prin cari bOs, IX. 5. 

Politica internă a Ungariei 

Noi legi ungureşt!, XV, 2. 

Reforma electorală a Jal G6:n. 
b6s şi Eckhardt 1, 5. 6; IV, 8, 
c. 5; IX, 8 (Haz de necaz); XV, 
2; aspru judecată de d. Krenner 
dela CI ai, care cere democrati· 
zarea Ungariei in Interesul revl
lIoalsmuJuf, V, 5. 

Frlmântărl1e din parlldlll lui 
Edehard, pricinuite de cărdăşla 
şefului cu guvernul (pe chestia 
reformei electorale şi pe aJte 
chestii) 1, 6, c. 3-4; III, 6; sci
ziuni XIV, 4; Iarăşi carIera Iti, 
Eckhardt 111, 6; cariera principa
tului &IiI aliat Mllot.y, dlrecto-

bethlenlştli au trecut la all'gerlle 
jud. io opoz1t!e). 

Concentrllrl îrz jurul lui GiJm
biJs (Eckhardt, Wolff, Kozma şi 
partidul Daţ al foştilor luptători) 

XIV, -'; XVI, 8 
Partid guvernamental cu em· 

blemA de forat (copiatA de pe 
emblema baroului Neumann dela 
Atad), VII, 4. 

Despre Tesz (centr. socletă

tllor iredentlate, masă de ma
nevră politică a lui G~mb~s) 

XIV, 4;:Xl, 8; XIV, 4; XV, 2_ 

Intolerantă 

KOf'yvlăd .zemle, VIII, 8. o 
0ălanu, II, 5. .Europ. Rt'vue lll despre rey' 1, 

.. Lagărul dela Şlpote·, de Ca- onlsmul contelu! Bethlen (ro 
rol Oaatner (carte Instlglltoare pro-mBgh ar) IX, 3. t 
despre Iagărul uoguresc din Moi- "La LtttE'retura !tallana t C 

sua lnfluenZll la Ungheria., d 
dova refugluloi), IV, 2. Emerlc Varady IX, 3. 

.Cololllzăr\le g"rmane din Do- Cavoar şI KOSSUlh. Studii d 
brogea-, de 100 Oeorgescu, Xl, 2. dac .. in ltal" de Eug. Kant ! 

.Pax Huogarlca lll de Oct. L - XI. 4ar 
pa, (despre articolul cu aceiaşi Carţi ungurestI dl'spre ODg 

titlu al 101 Ottltk din "Nouv. dlu Moldova, XIII., 7. 
.. NepZel1t~rk es a IZomszţ

el 
Re'lue de Hoogrle), XV, 2. reptk Zl'Jlej'- de Bela Bi U 

"Eminescu 'o ungureşle· (tra- IX, 3 şi X, 4. D 

ducerea lai Klbedl) XVI, 2-4. .Budape,tl Hlrlap· de., 1 

Semnalări: "Magyar Szemle''. cartea franţllzească "Tran~' 
rom. şi m1noruil111e sale etni tr; 

nr. inchillat lui Şt, Belhlen şi a d-Iut SlI'Ilo Dri'gomlr, IX. ee 
Ardealului, V, 6. "National States and natl(j:ă 

Fald de unguri: Ki d • VJ 6 • CAM " mOD om, , . mlDorltles de .• acar~ 
Medic condamnat pentrucA nu .Danoblan Rev!ew·, (or. depe X. X. 2; .Hungny,· de ac!' 

şl-. laat păIArla din cap cind a Sept) 1, 4. XV. 4. ~ 
tre::ut pe Hlogă o adunare revl· .R;,;vl.ie de TraDsylvanle· (an. Revlstl": "Magy SZflmlp" t 
zlonlst!, II. 1, c. 3. 1, no. 4,) in Il, 2. Dec" "Nouv. Rev de Hoo"/ 

P ti 't t' d t ~ 1 M'I d- dO' pe De..:.; ., ~agyar k st'blt~gf reo, prOles al] Icon .. moa \ ,,""~I !toarea I ler""o e. ~ Sept. O t. X, 4 (cuprmde su~k 
pentrucl au criticat cultUl moaş I Sofrome (10 "Fim1\ta ) li, 4. 1 Tul pe zece ant ai reVistei). IlHI 
telor Sfântului Ştefan II, 4, c, "Magyar NyelvjăI a;ok" de Hor- I Reproduceri în flzumat: tati 
1-3, şi XVI. 5. ger, Vll. 2. ' . ţimântul minoritar in Ara 

Darea 'o judecati a preotului Nagy Magyaror&zag· pe 0.;1. sob Unguri şi azi, de Aug, , 
N 

• , Ihol. (jln Revue de Tram\C, 
ylsztor pentracă a spus că na VII, 2. no. 4) 1II 1. ~al 

poţi Identifica pe Ştefan Tisza .SzekelyaJkalmazottak lapja", Despre' .ltele vezi capii rs 
cu natlunea maghiari, II, 5, c. 3. VII, 2. Istorice. fi 

Mâna Budapestei în statele succesoare 

Stat!stlca partIcipArilor din sta. 
tele succesoare la demonstraţiile 
Iredentiste din Uogarla, V, 8. 
IV, 1, c. 4~5 .. C 

Se'ncep tn Uogaria colecte 
pentru ungurII din statele succe
soare (apelul contelol Şt. Beth
leD. dnpăce-a dat tn Sept. alar
ma cA italia a părăsit pe on
guri), 111, 8; Herceg Ferec, 
preşed. LIgII Revizioniste, se 
plânge ci na se vor patea trans
mite colectele. V, 5 . 

Partidele maghiare dlo statele 
succesoare se pun de acord cu 
noua politici de provocări a 
B-pestel (dupăce Bethlen I vel
tIt că italia a trădat revizionis
mul) IV. 8. 

Importul de cărţi budapestane 
Incendiare fn statele succesoare 
Eckhndt il tăgldultşte la G~
Den, Iar Darvaa face din acest 
neg~t palate IV. 4; Să se la 
măsuri, VII, 7; Tlpărltorlle boda
pestane in Româola (statistică 

publicati de .Bud. Hlrl. .), XIII 
1-2. 

Rhplltlrea Instlgatorulul Ous
tav K6v~r dela Orade: t s'a 
triplat latlfundlul ce-I are fn UIl
garla, 1, 2, c. 5. 

FondurI pentru presa maRhla
rl de peste graniţă, 1, 8, c 4-5. 

Concursurile de frumuseţe ale 
d-Iul De Waleffe in slujba Ire
dentel. II, 7. 

6 Od., ziua Iredentistă a Ara
dolui, V, 1; Moaştele koşutiste 

dela Arad III, 2, IV, 3. 
Cum se scrie despre Arad ln

tr'un z ... t' hudapestan admis tn 
România (art. d-Iul E. Llgetl din 
Cloj) VII, 6. 

Spionaj tn România VI, 7. 
Amestecul Iredentel mag. in 

Slovacia VI, 7; XIV, 7. 
Provocări la adresa Cehoslo

vaciei, IX, 8 
.Slovaclt- din slujba lreden

tel mag XII, 2. 
Agenti ungureştl condamnati 

ta Slovacia XIV 3. 

liga Revlzlonistă dela B-pesta 
tI:Dbtă si punA mâna pe germa
nII din Cehoslovacia. X. 2. 

Un b~nchet Iredenttst II re
patr!~t lor, X, 2, c. 3. Ua bal 
.băoiţean- la R pe sta, XIV, 3. 

Moda Jredentistă X, 2. 

Ce are ca Jankapuszta parti
dul mag. (din România) XI, 1. 

Legătunle partidului mag. dela 
noi cu Ungaria (ce trebue ştiut 
despre congreiul lntermloorit~r 

dela Berna) XI, 7. 
Ce e 'n atare să puaă la cale 

partidal m.gh ar, XII, J. 
Zarva dela parobla calvlnă din 

Arad (pentrucă a rruştt la ale
aerea de preot un candidat tn
surat cu o romanca). IV. 5, XIU. 
4; XVU. 

Presa dela Budapesta d 
modul com f.'Xploatraitl pe P 
gurU din România sucur 
băncilor budapesten.e III, 4 

O filbrkăd;scufe--aDt~~ 
ct'Pllonale la Budapesta p) el 
România, XII, 6. t fac 

Triaoooul şi jocul de CMI~t 
Petre Petrloca, XVI, 3;JUCăr~i u 
dentiste Xlii, 4. erI 

pa 
Instigaţll OI' gurtştl fn 'ca 

imprumutullli româ!1~sc de et 
zestrarej O oevast5 de of Il Ne 
jand. din Urgula vine tn pa 
mâola ca să ,nstll(hrzl"; R tes 
torul comun din T1mlşoa., 1 
loi .Pestl Hlrlap· ,1 "B. B~ 
Lapok· aduce jlcnirl M. S. te 
gelui XIII. 8; altă lodrăzol th 
aceluiaşI, XV, 4 .. ~erll 

Proselitismul unguresc In Ardeal (după unira) ! .. ~~c 
eşI! 

10 şcoli 1, 1, c. 4-5. (an. 1931.) VII, 5. ~tllli 
Deuomâolzatll din Slcuime Uogurll get-bt'get al pa"ghl 

II, 1. c. 4-5; XI, 1, XIV, t. lui maghiar VI, 5; XII, 6;~me: 
ProlellUamul parlldulcd ma· 4, c. 5 Intu 

ghlar: Studenti maghIari cu nu- P,oldltlsmul bisericII ml.co~ 
me româneşti la Uolv. din Cluj din Arad, XVll. ~lapi 

~ juc 
Dintr' ale presei maghiare dela noi fIeI 

, şi 

Ce poate Icrle un renl'gat de. in presa maghIara, IX, 5,~tlll 
corat de stat al român (TIberiu VI, 5. c. 3. 1 (el 
ZIma), III, 5. .Brassol Lapok· despre erla 

"Brass61 Lapok- in contra Bazlll, IV, 6. larl: 
dlnll 

"Pleblscftalul românesc· al zla- Presa despre ,,(lIcia 
raiul "Curentul·, III, 1. Antirevizionistn"!tth 

OfiCiosul partidului maghiar ~ 6' 
.Unlversul" (Aur~l 000 S' , 

despre .revlzulrea vleţW, III, 3. ( i 'r; 

U 
V, 1; O.;t. Buzea) X, 5. p, 1· , 

n glas cuminte dela Ora de II VIitorul" (C. 1. Cod\1.X el 
III, 3. Vll. 6. ! ag~ 

Ponos tn contra ţiganilor el .Patrl.·, X 5. totle 
nu vorbesc la congresele ţ!gă. "Uj Magy.tr~ ăg·, XIV, 4~~tar 
neştl ungureşte ("Keletl Ujsag"), .Curentul", XV, 4. II are 
VI, 8; cu atac antlromâneac ia Altele: V, 2; d. prof. dt'l N{ 
legătură cu vizita in România a Lupaş, prefed. ligII Aotlr~ ul 
voivodaln' ţigănesc din PolonIa, • ArdC!al. in conferinţa tlllo~ră '1 
IX, 5 (h"f.). I Sătmil{ despre 7! Problema rpult 

Nume româneşti schimonosite I lor dia TransilvanIa· X, 5 .. e F. 
.eth 
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rnoritătile din Ungaria şi tratamentul lor. vm. 1; Tot tn chestia Ştefan cazanul public (tn unele oraşe la ea a~uă ca II fie Indrăgltl 
Nelleth , IX, 7. peste 50% din totalul popalaţiel) de desroblţil dIn Itatele lucce-

daki RomAnii. tIn de epiicoplile dIn RomânIa, Excrocul Ştefan Nemeth ti co. 1, 5, col. 2; ajutorarea şomerllor soare (o critică aspră a unei ,1.-
1 d 1 R VI, 4; VIII, 1. deicrfşl de .FOigetleoseg- (zla- V, 2, c. 2; 20 de mii de şomeri zete b-pestane) IX, 8. Cum • 

IZlitlrl ungureşt espre e: 0- I V 2 3 I r Români cari tşi maghlarlzează ruJ lui GllmbOs), X, 3 -4. cu Icenţă , ,c. ; mzer a trădat pe tăranl regImul ongu .. 
rlll}·' In slujbde ~re?t't~ţ!) ~ Un numele, 1[, 3. VI, 4. Ce se va 'l1târnpll CU orto- .cubtcuş lor- (constructorllor de res postb~liC; o declaratie sen .. 
~. la româ1 at D!U ec_! pen· Ştiri despre romb il din Un- şosele) VI, 6, c. 2; ltoicăerl pe z~ţ!onaIă a d-Iuf GOrnblh, XI, 5. 
rey Iese-naţiune, face pe jos garla, de Coriolan Bărbat, VII, 4. dO~Ş~~"e~:g;~;hl~~ ~le excrocl- lume nu-s atâtla muritori de O vorbă mare: de geaba orice. 

(roul Ceabl-St'ghedln; Noul Un preşedinte de sectie de lor dln slujba lut Nemeth, X, 4. foame ca 'o Ungaria- (vorbă dacă DU va fi Ungaria mai .80-

cb şi noul comitet parohial curte de npel român, Muoiyăn, rostită 'n parlament, de M<tlas- dală", VIII, 2,' _De geaba ori câte 
t dOI dela Budapesta; stnucl- Patriarhul din Constantinopol, " 

1-, V 6 X, 2, c. 3. În urma trecerii lui Nemelb la Slts) VI, 4; a cazut de foam!:', drumuri la Roma, pâCiă nu se 
t • R 1 Românii din Ungaria după hi I ti I I I III, 5, c, 5; Viaţa satului maghi~r democ".atlz~ază Uog.ria" XI. 6: ~~oărl'le Lfgil ... vlzlon stc: şI s~ smat c, res tue ep scop e _ ~ " 

~u S 1 P "ultima statistlcă maghtard, X, 7. descrisă de un lIdăr al m!şcărll Numai B la mie sunt bă1'efi de &zt asociatiei • teagu atrlei sârbcşU de Buda paroh Ilie .. m.- ( ) 
O ii revIzioniste Ndgy E nil ; Erois- ă i J J'I d re din lolbaloluf Ulmanczy, ta sa- erman ghiare" cari se rupseseră de ea, t ran a şco 1 e seCUIl a 

Ing rom~neştl depe frontieră: .. Ieri şi azi" de V. Orendl Ho- X, 8, c. 3 mul prăpăduluI, JX. 4; SalUc:derl I Ungaria, XI, 4; Gura pă:ătosulal, 
;zie'el, Cb tihaz. (V, 6) şi Cena- mmeDan, V, 3, c. 4-5. Ocapaţi!le preotului .m'Rh!a- ~:a71~:~~e:.~ 2~~~r!;~~ X~~~:~ X, 4; Sauaţla jalnică a j lerllor 
la Unguresc (III, 1; V, 7). Un rpllog al cazului Blryer)a ro-ortodox'" din Budapesta XI, 7. mită XI, 3; Uosprezece sate de din slujba latlfoodlarllor Xl, 3; 

o proces românesc in Unga- just tie. Xli, 7. In ch~stla bisericilor ortodoxe t 1 d ţi ( . I t ă IX, 8; Descreşte natalitatea, X. 
d 0/ I d Ch h i V k . d G • og o oament car r -e,: al preotu ul in iti az n .. 01 Jenseits er reDz~n, d:n Ung1rla, XII, 5. Ies: tn groPl) intr'o pIuă 2, c. 3; 40°/. analfabet' iotlna 
~:~tra aoor credincioşi romAn!; cartea lui Richard Bahr, critică Ecouri ale acţiunII pentru ma- din judetul Borşod XII, 3; Soar- oraş, XV, 3; Greva dela Papa, 
)x:~ecătorla intreabă mInIsterul asoră la adresa tratamentul-lt ghlarlzarea bisericii ortod. dia tea ţăranilor dia Uoglrta des- XIV, .4; Grevele din Uogarla. 
Ulr.j:l parohllle româneşti se mal germanilor din Uugula, IX, 5. Uogarla, XIII, 6. crlsă 'ngrozitor de reVIsta fosta- XVI, 7; tira Iibertâţllor ••• ideale, 
:ar~ M I d M h 1 d Preoţt sârbl inchlş! la Seghe- lui prim-ministru B~thleD, XII, XlII. 8... inciunlle- postu ul e 
aCî ag iarizari e e nume din (In urma expulzârilor de 3; Şoroerll d-Iul OOmbO:; {pOllt!. radio dia Bratlslava XIII, 2 (du-

t'}tOTICIlI celor din trecut şi-al ghlar!zările de nume, V. 1. cetătenl maghiari din jugoilavll) clanlzarta şomajului; Se d,-IU aja. pre stările Sociale din Ungaria); 
~tlgfr de azi. Maghiarfzarlle soc. Ce~ar zice Ungaria dacA s'ar XV, 8, c 3. toare !lumal la cine se inscrie condamnat pentrucă a spus o 
su~ke·. ParlmCI date de auto- cere orgurllor din statele SUCCf>- Un proect de lege al lui tn part!dul guvernului) XI, 4" "vorbă" despre d. GOmM~, XIlt 

1, fille ungurl'ştt de au an şi ju- soare să-şi 8chlrnb~ numele (co- Urrnăaczy relativ la biserica or- Iarăşi flămânzil, X!, 4. Cifrele 3. Se ţin lanţ tn Ungaria InceD-
: late incoace, H. 3-4. m~ntar şvăbesc), XII, 4, todoxă din U gnl. Il, 1. vorbesc, XI, 4; Exclud::rea dela dlile (statistică) XII, 3; Condl-
~ra FoII (v. ,1 precedenta) 11. Ua capitol la maghlarlzărlle lost!gatli În contra sârbllor din vot a celor cari au primit aia- ţlile sociale ungureştl vizute de 
;~nC' 4. de nume, de V. Orend{. Homme- U:lguia, XYlI. toare de şomaj, 1, 5. un secretar general de minister 
~3ghlarlzărne de nome la U- nau (iiita ungurilor marI de ori- Slujbaşii publici: dovezI că na din B-pesta (Cartea .,Polltlca 

)Ijmttatea din Bud.pesta (ord!- gne româoeas:::â, germană, slo- Despre tratamentul se achiti ldunle ca lunile, iar socIală maghiară in timpul răl-
rectoratuluI) X, 4. unU aa de primit restanţI! pe un 
ondamtlar~a s~cretaruld ge- vacă, etc.), VI, 4; răspuns la ră- minoritar an, un an şi jumătate: 111, J; IV, b:>lulut- a lui Pap Dezsc'). XII, •. 
1 1 As g tI Fr spansul ce I l-a dat Tiberiu DatorllI" (~ontractat· CI1 In a oc. erman ar . 5; mizeria notarHoT V 2, c. ]; ... 1; ... -

ch pentrucă a criticat ml- Zima prIn .Erde:yi Hlrlap·, ViI, O. Invătăm a atul mInoritar tn Ar- vestlri IredentIste) ale oraşelor 
VIU, 12, c. 5; XVI, 7; lefurile 

pfa 
r 

pentru maghiarizarea bisericii orto
doxe din Ungaria 

deal, Iert şi azI (rezumatul sta- A '1 1 1 X 4 V Segbedio şi Dobrtţfn, V, 2, c. 1. 
C 

tovăţUon or 1, 1; 1 t ; , 2, 
diulul d-Jui Acg, a!lanl din 2 X 1 3 XIII 7 d "II O fraudă de 900 de milioane ) II 2 c. ; 1,. .; aiCi< CU 
.Rev. de Transy 1/-. 1, 4 1, leafă de 325 le! pe lună X, 1; lei la o şeoili agricolă superl-

"leri şI azt" de V. Orendl-Hom- Slujbaş! fără plată, XII, 3; Car- oară XIV, 3. 
4~tffti}rca eXCr()cu~ut ŞttlM 
a wzeth din Senteş, 1, 5, c. 1-4; 
jIIi~facerea paroh Hor ortodoxe' 
x .llghlare-!de episcopia 61r bească 
~f\ 

~.
BUda. 1, 5, c. 5; tratativele ,r 
ernulu\ maghiar la CODstan-
pol pentru recuooaşterea de 

. cop ortodox maghlar a lui 
~e, eth. U, 5; MIncInosul zvon 
1 Ne,neth a fost fă.;ut episcop 
n patrlarhlll din Antiohia, II, 5; 
R testele dela Arad, Srghedln, 
a , Il, 6; protestul ortodocşilor 
~ 'Badapesta la ministerul de 
t. te ungarelC IU contra lai Ne
II th et ca. HI, 5; Maghiarizarea 
~erlcll sârb~şti din Seghedln, 
! 6, c. 4-5; despre parobille 
,cedonene Ill, 5; despre orto
teşit din Budapesta, m, 6 
Ftiauea lu1 Rllszko); guvernul 

!;lghlar se ]apăda iotâiaoară de 
i;t~meth şi ]asă să fie judecat 

ntrQ tzurpare de titlu de e. 
1, cop şI mitropolit şi pentru 
~Iapidaret lV, 5; Ne.net fuge 
~ jUdecati, IV, 6; cere protcc-

! regentalul V, 5; caterisirea 
şi a comparşilor, V, 5; pro

, tul celor din Sente, ia contra 
(enorlaşlI săi), V, 5; exero

erla prin care s'a inceput ma
larlzarea bIsericII ortodoxe 
dlaloară românească) a Sen-

,ului, V, 6; Inlo.;airea lui Ne~ 
'!tth după fllga lui de judecată, 
J 6; Întâlul zvon că a plecat 

I S~rra, V, 6; un istoric al orto. 
;xiel "maghlare- (al ziarului 
}tagyarsăg-) VI. 5-6; O Inter
tOtle a lui "Emke'" pentru in~ 
,Intarea eplscDplelortodoxe ma. 
blare, VI, 6; actiunea excroca
~ Nemeth, desmloţlrea sacce
~Iul ce l-ar fi avut astă prlmă
• rl 'n AntiohIa, circular. epla
~Plliui de Buda tn contra lui 
~e F. C), vn, 8; zvon că Ne
leth s'a iotors dIn SIria hlro-

fonit episcop sedar, VII, 8; 
zvonul se adevereşte; ministerul 
cultelor il declară ieşit din bi
serica ortodoxA, pUDe in vedere 
adeptilor ]ul că trebue să-şi a
nunţe la autorităţi ieşirea din 
biserica ortodoxă, şi ii Iasă să 

spere că le va recunoaşte blse
ca dupăce se vor fi organizat, 

me!lau (rezumat~1 broşuri!) V, be!e lefurilor ş! pel'!'10lor V, 8 S~ărl pre-revolatlonare, XV]. 4. 
3-4. Diverse: Ce-a făcat Uogarla S:ârlle deja BJchş, XV, 7. 

Despre Idealul tratament m Ino .. 
rltar din Ungaria. VlI, 6; .Tot 
tratamentul minoritar, VlI, 6. Trăznăi, cinisme, inconsecvente ş. a. 

Un eolez despre tratamentul Ungaria se pregătrste să co- 2 (Ar I! fost izgonit dIn Ardeal 
mlnorlhr (în general; arată că şi memoreze pe AtU., XI, 2; Tora- de rominl). 
Ungaria şi-a leat pr1n tratatu i nici şi ultraturanlcl XVI, 1, c.5. Ne acazi că trântlm. pe uu
dela Trlanon obllgaţll) XIV, 3 Kosscth şi E~khardt, argo- gurll caodldaţi la bacalaurelt; 

nauţll libertăţilor, X. 7. iar la Budapesta cad şi mal 

Din raiul horfist Să se Ilu:nere anII deja Trla- multi, V, 4, c. 5. 

- Stări sociale. latifundii, impozite, licitatii, mizerie, 
etc., etc. -

[Ion; băncile goale ale teritoriilor "Lacrimile uogureştl dia ocbli 
"ocupate- in parlamentul din lui Dumnezeu-, XV, 7. 

Latifundii: Statistica Domlnală Impozite. licitatii: O prefectură 
Budapesta; SzarvlS, bor1cul Ua- Parcurile Iredentiste d ela 

din 1933 • proprietarilor de s'coasă la licitatie; ce Impozite 
latifl1ndJl mal mari de 3000 de plăt~sc latlfuod.larlt; veniturile, 
lugâre 1, 2; Il, 3; Alte statistici datorHleşl impozItele populaţIei 
de latlfaodli; datoriile latifundiarl- ugricole, XV. 7;. Impozitul rell
lor; latlfundlt trecQte in mânl glas X. 4; Impozitul pe moarte 
nemaghlare, IV, 3; un energIc \ (vărsat la casa partidului gllver· 
glas ungnresc (al fostnlui ml- namenta). care se ocupă cu asi
nistru HegedUs Lorănt, in "Pes- gurărl) Xl, 3. Se la pentru Im
ti H:r1ap-j in contra fidel-co- pozlte tAranilor ultimul bob de 
misurllor; IV, 4; Istoricul fidel- grâa (Interpelare tn parlament) 
comlsurilor. lituaţia lor la 1896 XI, 4. Ua tată işl omoară copllt 
şi azi, VI, 8; pentrucă I s'a vândut vaca 11 

garlel Mari, X, 1. Nagykan'zsa, XVI, O. 

I d! d II ( I t 
Cme apără cultura apasalal, 

re ent sm cu e-as a sa U XVI, 3. 
mllltăresc in faţa statallor) XI,6. Un patrIotard... deslnteresat, 

Dlntr'ale contelul Bethlell, X, I XVI, 8. 

IredentismuI în şcoli 
Ora revlzlonlstă Introdusă astă 

Iarnă \tn toate ş::ollle 1, 2, c. 
2-3. 

EXpOZIţII, extemporale ireden
tiste; acţiunea revlzlonlstă a: Asoc. 
profesorilor din Bodapesta; răs

punsuri şeolăreşti lui Beneş; 

Te-Deumul de 'oceput de an 

şcolar se face de astă toamol 
la .,steagurlle patriei·, II, 8. 

Din preocupările studenţlmli 

mag. IX, 7. 
Ce ţi se cere ca să te poti 

'Dscrl~ la unIversităţile dia Un
garia X, 4. 

(VezI şi capitolul despre ta .. 
armări: leventi. 

Aşa-zisa reforma. agrara. un- Hcltaţ!e, XI, 3; Impozit pentru 
gUTeasca. (despre latlfund!l1e date sprIjinirea exportuluI, laat sub 
"vltejllor", vezi capitolele le: Inar- forma unei taxe uriaşe din banii 
mlrlle ungurtştl, şi Atentatul dela trimişi cu poşta in străinătate, 
Marsilia; despre locurile de casă Xl, 3, impozitul unui scriitor, I Minoritarii din România 
şi despre loturile de 1-2-3 lugăre Xl, 3_ Harţa dintre avocaţi şi Proselltlsmul ~blserlcU mlno- I 

date câtorva dintre sărăntoc!, f se i'entru prIoritate )a ltcltaţll, r!te din Arad printre români, XVII. 
capitolul de fată): XIl, 3. LIcitatiile dela Kecske- Procesul functionarilor mlnorl-

ImproprietArirea dela Tlsza- met m, 5. B!serlcl scoasă la tari dela Qol cu statul româll, de 
boles, 101 mII de lei log., XIll, 7. liCitaţIe. IIi, 8; lIcitatU şI altele dr. Dante 'Oherman, VIU, 16. 
Clte moşII in datorate au trecut IV, 3, VI, 4; Impozitele cele mai Se repetă cazul Oruodl, XV. 4. 
in mAna băncilor iotr'an an, XIV, mari dIn lume sunt in Ungaria. Ungurii ceutrlfogl ia Slujbe. 
2; Pământurlle ţăranilor trec tn (vorbă rostită 'n parlament) III, I Il, 2, c. 4-5; in satul martlrllor 
mâna băncHor, XV, 7; X, 6, c. ti; IV, 3. Impozitul pe câini in Popesca şi Leucata, IV, 1; It Ma-
5; O judecată cu cântec, XII, 3; judeţll Blchlşt V, 2, c. 1. Ordin gyarsag· despre cODcedlerlle de 
O povrste cu-o reformă agrară secret al ministrului de fiDanţe funcţIonari români ("rAmân na
camuflata, Xl, 1, in loc de re- ca să se iatabuleze restantele de mal unguri·) IV, 2, c. 4-5; Irhl
formă agrară, diplome de recu- Impozite fn cartea funduarl, VIll, tecţi români Ja Arad: 2 din 19. 
cunoştinţA, VI, 5, XV, 7. Exploa

J
- 8, c. 2 IV, 6 • 

tărlle BăncU de credit agrlco. FldmânzU: Lista ofIcială dlD .,Presă românească cu spirIt 
II, 6, c. 5; 11 se vând improprle-
tărlţllor lucrurlle la licftatie, pen- 1933 a flămAozHor din oraşe maghiar- (hotărîrea partidului 
tril phta pământului, XVI. 4. cari au trebuit. IntretinDţl dela mag. de a scoate un ziar româ-

nese), XII, 1. 
Ce e 'o stare Iă pună la cale 

partidul maghIar, XII, 1. 
RomânIa, pavăza democraţiei 

anbh\tlerlste, de Ion Ionltă. XV, 3. 
Sunttm iatoleranll? (proiectul 

de lege a farmaciilor făcut de 
doi minoritari; o stradă lai Pe· 
t5fl la Lugoj) III, 2. 

Prtsa maghiară dela noi: Ca .. 
tezanţe in legătură cu atentatal 
dela Marsilia şi cu altele, VlI, 11 
c.4-5, XlV, 1; tn legătură :0 
imprumutullntern,XIlI, 8; XV, 4. 

Intre maghiari şi germani: In-
demnari angureştl la o apropiere 
maghla!'o-sihească, 1. 2; avertls-
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Sumarul pe categorii 
colec1iei 

al 
din anul 1934 

A1tlllărl: Timişoara, Sătmar, 

Ş~lnl, Şomcuta, Alud, XVI, 7. 
Germanii la demonstraţiile ant!
rev:z!or.h:te: la Satmat. V, 4, c, 
3; la Timişoara (lb:d. sârb;)} 
XVI,7. ment şvăbesc episcopului Pacha I jl~rllor mlnorlţ! dela Arad, X:IJ. 4; 

(pentrucă incurajeazA prole!!tls- I XVII. 
mal m2ghlar printre şvabj), IV. I Despre sdrbi: ConfJl;:tele tiin-
2; Calvgărli ullgureştl din Ro· I tre sârbll dm Bănat, 1, 7, c 5. 
mânla, IX, 1; ProvocArile călu- ~ 

1 s tor i c' e 
Despre f'nutul Aradului: Asupra 

politicii Românilor din judetrJI 
Arad In veacul Imcut, de 0:( 
Lupa,. vur, 9; Un Dacoromân 
adevărat: Mihai Vellc!u: VII, 7; 
Exemple de vrednicie arâdavă 

(românlzarea prlmărlllor in epoca 
absolutlsmolui), VIII, 6; UDgarJI 
ia ţinutul Aradului (arAtărl cu 
documente ungureştl, despre fje
care lat, de când şi de unde 
sunt acolo unguri), VlII. 7-8, de 
Isaia TolaD. 

Despre oraşul Alad: Ca al 'n
ceteze falslftcărlle, VIII. 1; Scartă 
Istorie a Aradului VlII. 3; Popt!· 
laţla Aradului acum 160 de alli 
(itatlltlci DominalA, dapă Oto 
Lakatos) VIIJ, 10-1 t; Populat!a 
Aradului ]a 1777 (statl6tică pe 
confesiuni) II, 2; Maglarlzarea A
radulal (dupA Somogyl), II. 2, de 
isaia Tolan. EvreII io Arad, de 
O, Bogdan.Dulcă, VIII, 5. 

Date privitoare la impunerea 
Umbli maghiare sluibaşilor din 
fosta UngalJei (Ja 1830 şi 'a 
primit aDI după aoexarea Ar
dealula!), de Isaia TolaD. 1, 2. I 

Despre levoluţia lui Horea: U ~ 
dOClime!lt Inedit despre răsroala 
lui Horea, de Ed. J. GăvăntSCll, 

VIII, 5; In anul comemorăril h 
Horea, de Ed. J Oăvănescll, XVI. 
11 (tn lrgăttlră cu broşura d·!..1 
AI. Vajd,,' Volevod); "Revolut!.. 
lui Horea-, de Z. Pâ:liŞ,lDU, VIU, 
5. Să ne aducem aminte (cu pr~. 
lejl1l unul veac şi jumătate deJa 
omorîrei la Arad a celor 40 de 
prl mari şi fruntaşi al satelor de 
pe MurAşll1 arAdan ră;culaţl cu 
HJrca), XII, 1. 

Divelse: O profft1e dela 1842 
a Jul Frandsc Oeak (despre 
desmembrarea AUlltro· Ungarie!), 
VII, 4. 

Comandanti de lege româ· 
neaseă al răs;:oaiel lui Kossuth 
(Czecz şI şi G .. Pomut; date DOl I 
despre gt-neralul Pomut, din 
"Temesvarl HlrJap", dela un n~
pot al său), Xl, 5 - 6. 

Actualitătl dIn trecutul sec. 
.Emke-: Moşia dela Geoagiu; 10-
terveoţtlle lui .Emke ll pentru in
fiIntarea unei epiicopll ortodoxe 
m"ghlare, VI, 6. 

. Mişcarea antirevizionisfă 

Expoz"t1a Llgli Aotlrev. 1. 1. 
Notarli ardr.leol şi Liga Antl

rev. 1, c. 2; 1, 7, c. 3. 
" Astra'" şI Liga ADtlrev. 1, 

1, c. 3. 
LIga Antlrev. din Tlleagd fn~ 

flerează provocările uneltelor Ire
dentel n, 7. 

Demonstratiile antlrev. dela 
Sătmar. Conferlllţa d-lat mlnfs· 

tru Valer Pop, V, 4. 
Conferintele comitetului din 

Cluj al Vgil Aatlrev. VI# 8. ,~. 
dlota festtvă a acelalaşl, VII, 5. 

Şedlnta com:tetulu1 din Şim
leu, VII, 5. 

Demonstratiile dela Margh!ta 
şI Sătmar. Conferinta d-Iui prof. 
1. Lupa, deipre .Probl f ma ora· 
,elor din Transilvania· X. 5. 

Adul]ârl: Arde-d, Turd9, XII, 7; 
Arad, B!strlţa, XV, 4. 

Domonstraaţdle dela 1 Dec. 
XIV, 5-6. 

Inten-hw:l1 d-Ioi prof. I. LIl' 
paş, prfşed. LIgi Antlrevll,loniste 
din Ardral, dat "Gazetei AiJtire~ 

Conferinta d·lul Stellan Po
pescu la Cit j XVI, 7. 

v!zionh;te- d':,spre 
magh~are, VI!I, ] 2. 

Diverse. 

provo-:ari)·! 

Cad dr. Doval, IV, 1 şi 6 r (de 1. Dab!cln), VIII, 15. 
(arestHea avocatului Doval ciu; Un profet al desroblrli: IOll 

Nâdlac, pentrucă a VOJbtt la., o I Trlpa, VIlI, 8. 
ad"nare antlrevlzlonl60~ă). Toponimie arăd<"1nă, VIU, 6. 

Din Ungaria: Fo!klor dm Arad, Ibid. 
Urogurl neaoşi (de origine ma Pentrn intărlrea graniţei (loi-

cedOne&Dă) IX, 1; Doi aesaxaţl t1atlva Institutului soc. Banat· 
(Gustav G. atz şi Dumba) XI, tJ; Crlşa(]a pentru combaterea des-

Ţara injurăturllor, XI, 6. creşterII mşterllor) X, l. 
Ce păteştl când cazi in dis· Se lnstrâloează pământurlle pl' 

gtatla urgLlrllor (înjurături la a- graniţa arădană (tderpelare in 
dresa .flattlui" turc Tevf!k parlament a d·lal deputat dr. 
Ruşdl bel, pentrucA a fost in Adam Idncu) XVI, 6. 
contra Uogarlei in procesul Mar- Apel al d lut prof. Traian Ma-
slllel) XV, 4. ger pentru al\.ătulrea anei mo· 

Jertfele din r~zbol ale unguri- nograf. I a patlmilor şi a de sroblrll 
lor (o nouă dovadă că s'aa es- ţlnuturilur arădane, X, 2. 
chlvat) X, 6. Ungureşii. despre lucruri dela 

Navlg<lbllltatea Crlşurllor, IX, 1. noi: ., Templ passaU- (despre 
Cercetări arheologlc~. Xl, 6; clrdăşla de odlnlouă diolre an-

IX, 3. gari şi &arbl la Arad), XII, 6. , 
Despre unguri. Un zIar budapestan despre im-
O 'ncercare de apropiere ro. prumutul Intern, XII, 8. 

mâllo-mllghlară a d-Iul Illrga Un Intervi(w al d-Iol Bocu dat 
(1931), 1. 4, C. 5. presei DDgureşti (mâl1gâle pe ml-

Teatrul urgJresc ta Român!a aorltarll unguri că şi românii 
şi teatrul românesc ia fosta Uol sunt tot aşa de apăsatl de stă
garle (comparaţie budapestană), plnlre. românească ca şi dâDŞII), 
1, O. . XIII, 2. 

. CODgresul Intermlnorltar dela Ce dovedesc analizele de sân-
Beroa (1934) 1, 6, Xl, 7. ge dia Ardeal t I. 1. 

Partidul maghiar din Banat Să-I tinem şi pe ăsta minte 
vrea să facă un recensământ (Insttgatille unal fost artist al 
argoresc II, 1, c, 3. teatrului maghiar din CIaD, X 111 12. 

Provocări, splonaje, etc. III, 40, Uogurll fa America de sud, 
c. 4-5. V, 8, c. 5. , 

.Bldapesti Hirlap'" cere gu- I O statistică a profesiunilor 
vernulul român subventII pentru angureştl dIa Cehoslovacia, VI, 5. 
teatrul maghiar, UI, 8, c. 4-5. Miei laI kapusta XVI, 1. 

Uagurfl la Blaj, III, 1; XII, 6. Pomenirea lui Bonfiala la 
O asoc!atle a medicilor mlno- Budapesta, XVI, 3. 

I Ro g! mul stră lufJor ia U 19 
IV. 1; X, 2. 

DupAce-a despl!.durlt Arde!' 
Urlgarla impădureşte pusta 
ghliodl, XIV, 2. 

Adaos la tratalh~ 
tul minoritar , 

German!i dIn Ungaria, IX 
XII'. 8. 

Pericolul German in Pano 
V. 5; XVII • 

Redeşteptare. germană in 
ooaia XVI, 5. 

Sărmanul StabQ Oez.~O, X 
8 (v. şi "A murit Eugea F. 
dl. XII, 6. 

Despre sociali 
Convertlrea 1.. iredeDtis 

sf:c1allşttlor dia Ungaria, X 

4; XIV, 1. 
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ritarl (unguri şi ungurlzat') din Cat lapte se consumă 
Ardeal, III. 4, c. 4-5. dapesta.,XVl, 3. 
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Despre aSOciatia Dt gustorllor 
şi a fabrIcanţilor uogurl şi uo
gurlzaţi dID Ardeal, XV, 2. 

lncorr.ctltodinlle fostului ad. tor 
de plasA din Peclea Şt. Dobzy, 
IV, 7. 

Tricolorul unguresc la Chfşl
ne!l, XII, 4. 

Hărţi cu toponimie ung. in 
Ardeal. XII, 5. 

MIşcarea ur gllrlJor din tinutul 
Huledinulul, V, 7, c. 3; XIV, 2. 

CălugărII uogurtştt dlD RJmâ· 
nia, IX. J; tOldioele călagăreştl 
din România, Xli, 2; Pfovo~ănle 
::ălogănlor minorltl dela Arad, 
XlIJ,4. Acordul dela Roma X V 7' , " 
Zarva dela parohIa protestantă din 

Pregătiri pl'Dtru comemorarea 
a Două veacuri dela moartea lui 
Ştefan 1-01, XI, 6. 

EpliCOpii din Ungaria revoacă 
ordinul prin care au Interz's şco
IAriţelor IA facă cercetaşie; con
ditiile, XI. 6. 

Alt ministru ur gur care nu-I 
ungar (B. Homan), XIV, 3. 

Mania ungurlzărll (VID la rând 
uniformele şcolare) XIII, 2. 

Dela noi: 
Asociatia de tarlsm "La Drum" 

(Istoricul el,) V,II, 12; cum a in
Cf'put .oortnl ro.,,~"pt;~ 13 Arati 

Tiparul Tipografiei Diecezana, Arad. 
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