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PRINOS I Răvaşe Presa românească din Ar
a avut ]a 15 Dec. un 

nle mare. Sindicalul Pre~ 
Române din Ardeal şi Bă
dimpreună eu oficialitatea 

, 'cu obştea românească, şi~a 
,.,rlnosul de recunoştinţă 

I MaghiaroEilii 
din Doul parlaluen-tt 
eng"'lezesc 

11 In wl/logporsâg", din 30 Nou, 
c, 1. s'a publicat lln repor/oi po-

l
, li~i(.'fie,SC inMul(j1 (tljc.~:_ wZi/nic 

dIspar la Budapesta "':; - 30 (.'e 
oameni". 

tarilor ardeleni de dinainte .- Un nou memoriu pentru revizuirea tratatului de pace dela 
Chestia 0510 nu e nouă. Rqen

fia de presă dela Ppago a des-

unire ce mai sunt În viea~ă, Trianon în Camera Comunelor. l\1arile pierderi suferite de Minulf ta Începu/ul toamnei a-

ensându~i printr'o căI~ iredenta ungurească în alegerile engleze din luna trecută C"es/eio că s" (ifl lant in Unga~ 
să sărbătorire de toată rio dispori{iile. lof aşa de mi-

• Ziarele budapesfane au publi- "Interesele naţiunii maglliare:e "înmassccompactt!'" (sicl) de-alun slerloase ca oeerea ape LJr~m(3tl de alen'ie de care s'a I ' I d 

după 'ntrcfJirea nea- cat la 14 Dec. o Şti 're londoneză ' b' '1 ' I I " Începutului horfi,smllltli. ccJnd serveşte mal me ca oTlce ola a gu grallltel. 
, lui jertfa lor din tcmnifi şi că s'a reconstituit sub preşiden- colaborare cu Liga Naliunilor, şi AI doilea, să se facă în reflul Dunarea nu moi prididea să 

redacţiile privi1e de stă- ţi 'a fal'moslllul' Sl'r Robert Gower d C v' , t 't "1 'U ,'ng 11/'tă pe ce,' azva~"/I·f" '~f' ea irea străină cu ură de fiară. e aceea amera sa-şI expnme en om or ce-au aparţmut nga- 1, ,-, 

grupul maghiarofililor din Camera părerea de rău că guvernul ma- ' riei plebiscit. din heciul'ile holeluri/or trans-
Prii el 'li] acestei sărbălo- r I ~ ~ - f comunelor, şi că s'a Înregistrdt ghiar n'a fost până azi în start! Toate-acestea nu le \'oesc _ fOrma e In cazarml ef'oris(e. 

Sindicalul Presei Române Ş .J P În jurnalul Camerei sub semnă- a se uni cu ceilalţi membri ai fireşte, mieluşeii de ei 1 - decât tirea agenţiei uela raga o 
ArJeal şi Bănat a făcut tura lui Gower, a colonelului ligIi Naţiunilor cari au aplicat pe cale paş:1ică, prin Liga Nâtju~ fost dec/arotă de unele ziare 

Moore, a lui r.lahane, Beaumont, sancţiuni În contra Italiei În baza nilor, mag IGpe nascocIre Iau acioasa. un gest simbolic: a aleS! h' ~ , ~ " v 

bru de onoare pe d. Sle~ . c' , t {.,.", _1 
1 Seely şi Somcrville următoar~a , statutelor, şi Camera speră că in ŞI-acum urmează tragicul. "Un 'r" 10 ~o acum con Irmofu ue· o 

Popescu, directorul z-a- I propunere, reeditare a faimoasei I scurtă vreme vor a,lt:ce o hotărîre tragic de o formă curată, de V3- gazelă budopestană din/re cele 
ui "Universul" şi preşedin- I I ' , 

! 
intervenţii revizioniste făcute de În sensul acesta". loare estetică, cum rar îl produce mOI.'SerlOose, 

I Ligii Antirevizioniste ' , . 1, ~ 

C 
• . -, 1 grupul maghlarohlor In parlamen- I Deş! s'ar părea că aceasta a vieata, Trebue să n.; 'Ilfoarcem 

u adevărat rareori sa fă- tiI' " t t' d ă f' 1" no/c'te/ul din Cnghed·n a ,'n _ . '... '. li eng ez In an!! reCUt!: I oua propunere vrea s le, cu a cel mal mari scriitori, la au to- ,-, / u" I , ,-

o mal nemerl ta ŞI mal slIn- I S· . , 'C ă 1 J' ă ., "t d'" f . eepuf ,'ns/rue(/'o caz· ulu/' ')-llou,' 
ă 1 

., 1" a-şI expnme amera p rerea oco un, o scuzare a vot ru un- TU rage II or atahste greceşti . ., J u ~ 
C (l egere. Smdlcalul Pre~ ă t~. . t I ă '. E' , • ' '1' 1 I~ I 1 c,'n,' Se s/,'e (f,,-nf'e ('~ ('oz e R : . d' . ro 1 C a a, ll1 cresu p CII uropel I gureşh In contra sancţluOJ or, In sau a mareto-- eng ez, a Shake- . ~ h "1' " 

oll1~ne In ,Ardeal ŞI. Ba- I cât şi dreptatea faţă de naţia ma- ! realitate se vede că este o dojană speare, ca să avem a realizare vorba. POiG!inll/ PoiiulJie;l1i a 

, a
b 

~~llt ~u P:l~osul ~al'~ de ghiară reclamă o astfel de reexa- I Ia adresa ungurilor, de vreme ce de-o atât de strecurată curăţenie fost dat;'n judecata pentl'ucă a 
remU ~Il S~I acin'l de ~mall1te minare a tratatului de pace dela ! numitul Gower s'a simţit indato- , chimică a tragicului" .:PllS la o 'nfl'unil'C" eJcetol'ală 
P Jure Şi cu nostalgia după T' b ă, tIi să d 'p' H' 1 ,1 T ' l ' ca' s'o "'lfl'O"U" I~n lJ!.rgon,'a eeka r d l nanon, pe aza c reia rega u i rat ea prm .. esl1 Ir ap" dm raglcu acesta "clU1I1IC" este: '1, Q , : 

resa ar e eană ce-am avuf-o 1" ' ătă ă 1') l ]4 D " y U ' , ă SI)J·o!.tal'(!O Il'llll on Il/Ofll-: -, -n"o 
, I mag nar IŞI recap p r ti e 0- ec. exphcaţla că propune- ca ngana s a v zut pusă să a-' 1" le','), a, /fl l' 

iăvrdemed~ lOt r. Ireculn~şllJ1l~ l cuite 'n bună parte de unguri ale rea lui Mander şi-a celorlalţi şase leagă între credinţa faţă de o celof' cOl'i nu·s cu guucrnul, 
I o.: Irec oru ce UI Illal 1" ., . , . .." , 
are şi mai intransigent ziar ţinuturilor sale dm trecut, ŞI să "nu e de fapt o modificare a pro~ ţară care l-a aprecIat reVIZIOI1JS- .. 
Imânesc, că suplineşte cu I urgenteze Camera ca guvernul să punerii sale, cu care nu are co- mul, fată de Italia, şi între Liga Un ziarist Somod!" precum 
arul "Universul" până când ' prezinte această chestie la prima mun nimica, şi nu atinge prin Naţiunilor, in cadrele căreia ea of/am din ,,!Yloyyaf'Sag" dela 29 
! va infiripa o presă româ- j ocazie ce i se iveşte Ligii Naţiu- nimic chestiunea reexaminării tra- "vrea" să facă revizuirea, "Dac:-l IYou, a {inut la Budopesla o 
!ască In Ar~eaJ, lipsa .umili- nilor"_ tatului de pace deJa Trianon". întoarce spatele Italiei, de care <1 conlermfrl În care a făclJt com-
Ire a preseI romaneşh a Ar~.. " , 
:alului eliberat. Şi a unil cu ,Alţi şa,s~ deputaţi, Mander, Kee~ "S~, Iăm~reşte Importanţa modlh- )eag~ i~ afară de sentimentul porolie În/re !I'a/omenlul millo-
~liralia faţă de nationismul lIng, Gnfflth, Evans, H. Jones ŞI ciim pnn faptul - a adăugat credmţel tratatul ce-I are cu ea, I rităţi/ol' din Ungaria, •. cari Oll 
'nfricat al gazetarilor arde- Acland, dimpreună cu mai sus Gower - că cei cari au semnat-o I face să se mânie pe veci pe ea i loIală egalitate de drepful'i", ŞI 
ti ~e dinainle de ~nire, ad· pomenitul Seely, au înregistrat o sunt din partidul aşa-zis liberal prietenul pe care l-a parăsit în' Între It'otamen/ul minof':farilol' 
rd~tţ~a, faţă de. conllJlualor~l . a doua propunere, ca modificare independent, care n'are 'n Camera ceusul primejdiei. Dacă stă de maghiari din sIa/ele suceeSOON?, 
1 I Iei aceslel prese roma~ .. J ' G I I d ~ . I 1" ,:' 'r- , d' 1'/ şti depe vremuri, care s'a a propunem UI Qwer: 1 comune or ecat 18 deputaţi". partea ~a ,~el, t.reb,ue să resplll,gâ : "p~/gOfll /, SCOŞI In şco, I e ma-
mtificat atât de mult cu ga- apelul Lign NaţiunIlor de a aplica gillore pe baza ooOltzel [lume-

tăria de ~nţransig,ent~ natio- Prietenii englezi al- Ungarl-el-" I sancţiunile, şi prin aceasta dă o . lu!", etc. 
I~ de ,0~m~~ară, m('~f, ,a d~- I " I lovitură singurei sale speranţe de: ,S' 10fuşi fie /!lai pomenită ne'-

~~, pr~ntlOfIlăndJa.rdea LI9dl1 Anfl~ I In aceeaşi zi in care a publicat asemenea englezilor ce s'au mu~ a realiza pe cale paşnică drcpta- ; ruşÎnoN:a (, ('eMof' oameni I 
10l1lS e n el ea e mal . . ~ ,.' "t h' ă 'd .. S . tăţ" N ' le a intregului neam româ- ! telegrama despre propunerea dm I tat m Amertca, fIIndcă sunt strătnl ~a ~ag Iar. 1 eu DCle II a-· Domnul care a kicut acecs:ă 

se. 1 parlament a lui Gower, .. Pesti i În mijlocul Europei şi trebue să ţlUmlor." compara{le ŞI a 'nd 1'(. zmf Mi 
)ermită·ni-se, să adăugăm, Hirlap· a 'nchinat grupului ma-j se apere în fiece moment şi să Aţi inţeles: uorheoscă de allol,:ta numelor 
?magiul. ce i s.'a adus i se ' ghiarofililor din parlamentul en- I fie credincioşi celor ce le sunt Tragicul acesta "chimic", ve te- din Rrdeal, e acelaş; Somodp 

;~n:ltdă~lull'tSltehaln POI~testcu glezesc un articol intitulat "Prie- I prieteni. ro-grecesc şi şecspirian, este că a , /slocin core cone/ucl!' sec/ia de 
ca I a e. n ca I a ea t '. 1" U . . I f t să U ' ă 1 ă' t f. /. -, suslinător de presă arde~ enll eng eZI al ngaTlel", pecare I Loviţi de tragedia Trianonului, os pu ngana s a cag In re : pf>opaga!lQă o o ieiu ui ue ma-

nă. )upăcUnl o seamă de l-a tălmăcit şi 'n englezeşte şi I ungurii trăesc sub hipnoza ace- acestea două; între cavalerism şi : ghiar;zare for/alcJ a numeiof' 
r,e naţionaliste din Basa- l-a trimis la Londra cu avionul. stei tragedii, sporită de faptul că intre singura-i speranţă de a face : dela minisleru/ unyUf'esc de in-

Ila. işi d~torează existenţa Tema articolului e aceasta: vecinii duşmani, înarmaţi până 'n revizuirea pe cale paşnic,1.:-;ii ferM. 
• fel sale dIscrete, tot asff~J g~~ Ungaria a fost criticată În An- dinţi, ii ţin desarmaţi Şl-1 ame- fiindcă e pacifică în toate mădu-

I aceasta ..• Gazeta Anhrevl- I 1 '( fII l' P ',,1' listă", care continuă la capă. glia pentrucă a votat contra sanc- ninţă în fiece moment să piardă tre .. e .,el ~r I~O u lll" esti. dr
- După !paudele deia pf>imcf'IG 

acesta de tară traditia in- ţiunilor, dar e fericită şi recu- şi ce, li-a rămas. Şi li s'a luat ap Il aSigur mereu~mereu c-. Budapestei, a Dohl'ilinului, a 
Isiuentei prese 3l'delene de noscătoare că vede că. prietenii doar mai J110ulţ ca ori cărora din- s:preasb), a ales ,caval_erislllu,l.; ".rli~~~U."'" - '" ~", •• ..I. l' 

-,.;_ ............... v· .................... u.- ei englezi n'au părăsit~o, fiindcă tre statele mvmse. LU nscul de a nu,şl realiza revI- • Szekesfehervaf'ului. etc" sunt 0-

:e discretei şi n~pretu!tei Înţeleg că gestul ei a fost un 1 Urr:1cază poliloghia cunoscută zuirea decât cu armele. Aşa cllm cum /0 of'dinea zile; in ungaria 
:es~~sonale a d-lul Steltan tragic gest cavaleresc, impus de I şi e:z:ageraUI a pierderilor Unga~ de altfel se spune la Budapesta fraudele de/o So/noe. S'au dC'-

e-aceea omagiul adus de caracterul maghiar care n'a admis riei. când nu se vorbeşte străinilor. scoperit nereguli urioşe. Prima, 
UcatuJ Presei Române din niciodată În o mie de ani să-şi Apoi se spune ce vreau un- Sfârşitul articolului e-un fel de rul 7'oma 7'6fh a 1051 af'eslof, 
~al şi Bănat directorului trădeze prietenii. gurii: rugăciune pentru pace. Să se co- dimpreună cu un mare nUmai' 
ului "Universul" şi preşe· 1storia a fă'~ut din unguri o Infăi, să se redea Ungariei boare cât mai repede pacea pe d I J ' d . I ~lni Ligii Alltirevizioniste, I • .. e TUne/ionarl. iol' OI eonşi lei'Î 

omagiul cetitorilor noştri. 1 natie miH1ară, cavaleJească, llârză, fară discuţie ungurii ce trăiesc (ColltinUl/re iti puga. V·) S 'CJu sinucis. I 

se 

f 
\ 
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2 Gazeta AnUrevizionistă Miercuri. 2) Leccmvrie lYJ) 

~----~----~ : 

Aţâţări clujene 'ntr'o 
gazetă din Elveţia 

I Ungaria a fost pusă .~ 
1 la punct pe chestia 1\ 

maghiarizărilor de num I 
Semiof!ciosul guvernului ma- fară europeană care-Î membră i denfei accesul În coloaneI 

f)hiar "Budapesti Hirlap;' pu- a Ligii Natiunilor calcă În Pi-I gazetei germane, Gazeta budapestană "rviagyar- cari sunt sufleteşte unguri. Cee j 

blică în numărul dela 15 Dec, CÎoare drepturile a şase mi- :~p,tul c? au apărut ~ceste s?g" - aceeaşi care ţipa acum ce se ştie ce Înseamnă lntr'o~ , 
erI. o lungă telegramă dm lioane de minoritari. 1 aţatarl lntr o gazetă nalJOnal- câteva săptămâni ca din gură de unde domnia penei de cocoş r, p 
Zlirich, datată din 14 Dec" in! Corespondenţa aceasta clu- germană, dupăce deunăzi a şarpe împotriva iniţiativei ce se cunoaşte marginI. ,,!ii 
care se arată că a apărut in jeană deosebit de suspectă, I apărut la Berlin o carle revi- luase in părţile SătmaruIui ca să Gazeta budapesfană Îşi inche' kn 
gazeta "Die front", a .. Fron- r care de bună seama a fost zionisl~ in folosul Ungariei, se reromânizeze numele cari au relatarea spunând că destăinuir j 

lului national german" din: trimisă oficinei dela Geneva I "Volk un Ketren", despre care fost maghiarizate cu de-a sila sub lui Maday cu privire la interve 1aJl 

Elvetia o corespondenlă elu- l a expulzafului Gustav Kover presa budapesfană spune că a stăpânirea unaurească - publică ţ' 'f -' ~1'1" '.. ., ,.:' . ' , t h· 1 ă ă '- . . o _ la li ram" a~1l a pnCInUlt ma. 'e ~ 
'leană in contra prIgoanel ce. ll1aJnle de discursul dIn par- rup g la a nep s rll ce era In n-rul dm l::l Dec. crt. o co- 1 ,-, f-; i ă . . . f v d ' I um1lre, ŞI cere - l,m c -1 vor rOI 
s'ar deslăntui În J~omânia im- ; lamenf al d-Iui Titulescu şi i II la ~~rm~nt afa e ,:-cllUnea respondenţă din Dobriţin, În care de o afirmaţie a unui deputat ile 
potriva minorifăţilor. s'au făcui acolo adăugiri de, revlzlomsfă ~ng~reasca, do~e- I arată că deputalul guvernamental 1 vernameetal de frunte care g J 

Se spune În aceaslă co- circumsfanp pentru a o aclua- i deşfe că legatUrile pecetluIte, Iuliu Maday a cerut l,a adunarea t b· 'f t . I , , , . I fă . 1 G ,- b" '! '" , . , 1 poa e vor 1 nem orma - să, 1[0 
respondentă că !ralatul de pace. hza, a apam! mtr o gazetă; as toamnă In re om os ŞI 1 consilIUlUI Judeţean al Dobnţmu· d" 'ă' t 

,1 _ ·}J'll • » ă 'b- -, . , .. , elepreC1ZrI, 1, 
a pus şase milioane (SIC!) de ; nemţt'asc(l. dar nu e nem1ea-; Ll er IIH:ep s al a urmarl'l'tlI să se mfenslflce actIUnea ma- , - 'aCI 
minorifari culli. sub stăpânirea! scă de loc, fiindca lot mereu ŞJ 'n pri,m~J ,rând În sensul că ghiarizărilor de nume, şi că a I Reammtull, acelora cari nu c, _ 
., ,! .. _ Germallia IŞI pune organele. .! nosc amănuntele ce le-am dat' o 

unuI popor Incull care trăH:~şte I se fac menflulll speciale des- d d' I d' 'f' cerut-o tn numele faptuluI că ac- i • I I d', d' I I a I ..' '1" e propagan a ,a ISpOZltl3 . , " numaru a OI ea In anu trec' , 
o vieată liberă abia de-o ju- I pre unguri, IUr mmorJ am ger- iredenlei ·unguresti. ţlUnea aceasta a pornIt dm Jude- i 1 G t' A' '. , " 'a ~ 
.' , ~ 't' ţ' . ' . ) I D b 'ţ' . ! a " aze el nhrevlzlomste, 

maiate ce veac, apoI ca exa- : !nant sun pomem 1 numai ca E un fapt ce nu trebue să tu o n mulul, unde "a avut ca '.. t' .• h' .. epa 
d 

. b • _ 1. ăl - . It t J - • 100 ue rei ol11 Incoace mag lanzar: !nenele e lun a romana s:mt , sa se preg easca corespon- scape atentiei nimănui pnm rezu a mag llanzarea a I d f' U ' e n " '., ,c e nume se ac In ngana 
numai pretext ca să se dea ~~~ de mu de nume'. o uncă n'n' t '1" t ,ac 

, . ,- f d' I 'b- ă D' ăt' '1 . t' ", p r Il Isenaa caegOrl mmorltarl! a ară In S il) a, C " In ar an e sIa lsllcu - al' I f' - Iă S· , u e ,,- 1 U • • I • d ŞI anume pe ca e o ICla , IUj dIrecţia generala a poştelor a: n ngar.a ŞI a nOI spus eputatul Maday - se poate f', Id ţ'l ' t t ' ar I • d f - -1 I t ă . • ă' U 1 şlor, so a 1 Or ŞI U UTor ce 
pus In ve ere uncllonarlor consta a c mat aU!nc tn n- cari' d 'd d f-'" 1" ne, 
• , d" d • I ! ' • făf' t ă' ă epm e o Icm Ha!e, 1 . ca-l conc€ laza acă In esnesc i gana nume cu In t 1şare S rin: d t ] t t t Oor 
1 'b '] . , ,. ăt I F· I 'b 1 U' t d" 1 d ă '1' d ă t d ,. 1 a anu recu ermen & S L11 aşi or mmorllarl mv tarea I almosu cam a rmanczy ac e, ansu e ungur, e născut În ou mi IOane ou su e e mII i ă' h" I fiii 
. b" ~ . 1) _ , d . 'C~t dă ă t I ca s -ŞI mag lanzeze nume,e 

hm 11 romane (SIC,. ca sau 1 Nandor, cel care a ars de vii pe Budapesta, a trăit mereu ÎI) 8u- e lnŞI. a ne uneaz aceas a, 'A' _'. ~a 
confiscal averile inslituţiilor I Motii dela 8eliş iar astăzi sileşte dapesta, şi nu ştie decât ungu- o dovt!deşte mai bine ca orice ; me~mtandu-I cu concedlerea ,c uza 
culturale nemţeşti şi ungureşti. ',. pe românii din Ungaria să facă reşte. tratatul de pace dela Trianon". ; slUJbă, To~ ~stfel s~nt co~st:a. cut 
că se constrâng uilgurii să, demonstra~ii revizioniste, se ocupă Deputatul guvernamental a spus I pe cale oflcl,ală,. să-şl,maghlanz" .rla.' 

t Nu e interesant? 1 ă ţ treacă la legea ortodoxă, că ! mereu de-o vreme încoace in apoi că ştie că 5fI'ăinătafea a num,e e p nn Il can au COPU i clt 
copiii maghiari şi germani 1 .. Pesti HirJap" de expulzărite In Ungarea se procedează aşa infel'uenif ca să lege mânile gu. şcohle secundare. La sate a nil 

sunl trimişi cu de-a sila la ! de unguri din Ungaria, făcute sub cu inşi născuţi acolo, cari se vel'nului moghiol', deoarece nu maghiarizările se fac pe ce 
şcoală românească, că "Iim ba 1 motivul că respectivii nu au ce- declară la fel ca GombOs de un- vede cu ochi buni maghiarizările colective, fabricate de notarii 
maghiară e interzisă pe 10ată : tăţenia. guri, iar la noi nu mai răsbaţi de nume, şi col încetineala ce se munelor. 
linia". ş, a, m, d. 1 In numărul dela 7 Dec. crt. al de străini, şi dacă te alingi de vede in acţiunea acestor maghia- In asemenea împrejurări nu 
După aceste minciuni de 1 numitei gazete canibaluI destăi- ei, iti vâjie urechile de ţipetele rizări se datoreşte intervenţiei stră. o gazetă şovinistă ungurească ,Pe 

cari îţi stă mintea 'n loc, vine i nuie că se aruncă peste graniţă presei minoritare şi de plânge- inătăţii. .\laday a cerut "deci'( poate mira că străinătatea a pu eas! 
o polemică cu discursul dela I până şi unii cari s'au născut Ja riIe dela Geneva şi de aiurea ale (sicl) să se intensifice măcar ma- .Îndrăzni" să se amestece în fOl 

10 Dec. din parlament al d-Iui i Budapesta acum 22 de ani, şi au oficinelor iredentiste. ghiarizarea onomasticii acelora ceastă chestie .. internă" a Unga SUf 
ministru Titulescu (intr'o co- ! trăit mereu până acuma 'n capi- _, ___________ .. res. 
respondenţă clujeană apărută taIa maghiară. Tânărul cu pricina, 
intr'un ziar elvetian din 13 Dec. fiindcă mamă-sa, moartă când el 
- sic 1), pentruca •• corespon- era abia copilaş, n'a avut cetă

denla" să se Încheie cu o a- ţenia in regulă, a fost dat În vara 
postrofă (pe care am în'â'- aceasta in două rânduri peste 

La ce sunt bune·· legăturile 
ni,-o 'a 'Acepuful lui Decem. graniţă 'n Austria, şi a fost tot Gazda budapestană "Ma
vrie in'r'o coresponden,ă din deatâtea ori trimis de all~trieci gyarsag" dcstăinue. in n-rul 
nMagyal'8rigH a clu;eanalai 'napoi. A ajuns deci, de frică ca din 7 Dee. crt. că fostul 
Nic. Krenner) fa adresa Ligii să nu fie expulzat din nou, să , prim-ministru unguresc Carol 
Naţiunilor, că mobilizează lu- trăiască ascuns, şi să·i trimită \' Huszdr, actualmente membru 
mea 'ntreagă 'n interesu] unui ' din ascunzătoare un apel desperat al Camerei magnaţilor, a ti
popor de sălbatici din Africa./lUi Urmănczy, ca să umble să-i 1 părit un album despre Iegă~ 
in schimh nici că-i pasă că o facă dreptate, fiindcă deşi n'are' tUfjle maghiaro-palone şi şi-I 

vinde şcolilor comunale prin 
primării cu câte 120 de pengo 
(adecă cu 4180 de lei)! Pri
măria Budapestei i-a dat 
în chipul acesta 24 de mii 
de pengo, ceea ce face 816 
mii de Ici. 

"Magyarsdg" se 'ntreabă: 

Cuprinsul, 
scopul 

VIU. 

mijloacele şi 
• • •• 

: Ecldwrdt, preşedintele micilor rează că şi-a re-dobândit inde-
1 agricuHori, sfătueşte guvernul să pendenţa naţională tocmai în 
, fixeze un program maximal pen- virtutea Tratatului dela Trianon, 

reVIZUlrll ungare tru ca să aibă din ce să cedeze în contra căruia poartă o campa
dacă i se va cere s.ă "aducă llie exasperatd. In clceastă or

de A!exandru OUeanu' sacrificii" pentru compromisul dine de idei se sptme că Tra-
, proiectat.3) totul dela Trianon a restituit 

Dis:ursul1ui a Gombas provo- , ce-sar să contribuim la creiarea I Probabil că astăzi UngarÎa naţitmd ungare indepel1denta~ 
cat o polemică aprin.:'.ă În presa! unei atmosferc mai amicale şi s'ar mulţumi cu un succes şi pentru care aceasta lupfase m(lJ 
u~gară, Contele Bethle.n,.prqe- I să înlăturăm greutătile ce ne I mai redus, şi anume: dacă Mica ! ~ulte ~ecolc, derr tot ~tul1ci i-ar 
dmtde de Onoare al LIgII fxe- l de-spart de Mica Inţele0ere .. '(1) Intelegere nu i-ar pretinde să I fi confiscat unele atnbute ale 
vizioniste, a desaprobat planul Contele Bethlen mai doreşte! renunţe formal la .. speranţa re- suveranităţii naţionale,t} la În-
şefului de guvern de a aborda ca Mica Jntelegere să fie pă- \ vizuirii paşnice". ceput s'a cerut ridicarea COI1-

revilttirea concretă în negocie- trunsă de acela"- animus con- E l't te" d d t t troIului militar şi financiar, iar 
y ga 1 a '. e rep es e o AI' l' l' b 

riie d{~nă:ene ... N,u :ste perm,is I trabendi şi ca G~rlT1,ania să adere 1 lozincă uzată a poli ti cei un- !n il tlmu tImp 1 ertatea de 
- scrta !Il .Pestl Naplo.. dm la pactul franco-ltalletn, motivc·rn..l I tb \' U ., marmare 2

, şi de a complecta 
li " gare pos e lce. ngana Igno-

2 Felmwrie 1933 - ca în ne- că fără consimţământ!.l! ei pro4 1 ' 1) Bethlen op, cit. VoI. l. pctg. 
gockrile proiectate să ameste- blema dunăreană nu se poate' trală care vrea sel IIchideze ne- 201 ' 
căm chestiuni revizioniste. llcea- soluţiona "definitiv.tl2) Tiberiu dreptălile trQtatelo~ de pace, 1 2) Primministrul Gomb6s a 

NOl nu, pU,tem admlt~ ca I?actul 1 spus: "Cerem egalitate de des-
sta trebue spusă sincer, pentru 1) Cf. ..Corrl'ere delIa Sera" franco Italian să ne Inreglmen Adă 

A - , _ , • - f arm?re sau marmare up .cum 
ca opinia publică ungară să nu din 8 Martie 1935. teze mtr o pohhcă anhgermană, I va fi cazul. Este o absurditate 
cadă victima unor iluzii'". Iar 2) "Nu avem interesul să fa- deoarece cI,les.tiunile . ~~năre~ne II ca noi să nu dispunem liberi 
la 9 Martie 1935 a declarat: cem o politică antigermană, căci nu se pot hchlda ~e,fmltlv fa.ră de o parte din suveranitatea 
.. Teza revizionistă poate. fi a- Germania întotdeauna va avea aprobarea Ge~mamel," Ci. dlS- noastră naţională, Este imposi
Unsă, dar nu este cazul să cre. forţa necesară să influenţeze si- ,:ursul contetUl ~tefa~ Bethlen II bil ~a Ungaria dezarmată să fie 

tuaţia din Europa centrală şi t~nut la Nagykamzsa In 27 Mar- I imprejmuită de o armată de 
dcm .că vom obţine rezultate să nu se creieze situaţii contra- tie 1935. I 500,000 de soldati a Micii Inţe
practice. Eu unul sunt de pă- rii intereselor ei. Germania este 3) .. Uj Magyarscig~ din 6; legeTi l1vem drept la egalitate 
rere că este mai prudent şi ne- I forţa dinamieel în Europa cen· Februarie 1935. 1 În ceeace priveşte apărarea 

6jj 1 

polono-maghiar :~~ 
le. 

uCe-or zice amicii polo Sugl 
când vor afla că fostul pri I 1ă 

ministru al Ungariei îşi oe se 
pă aşa de hămesit şi 'n ni 

. t ţ~ f" I~ . t J leoll GS1S en a o ICIQ a Slm u 

f . Al'" '1 pac 
Q Gcen, lt1 nume e amIntm .. re ! 
polono-maghiare ?" 

1il1er tronul ungar fără a Între: ,.
Mica Inţelc:-1cre, consultând d e şt 
marile puteri. put 

Reinvierea discuţiei QSU i de 
complcdării tronului ne Si.: Tarc< 
prinde cu (ltcit mai mult, cu Ciung 
marile puteri şi Mica Inţelege!. tru 
şi-au spus de mult cuvântul' rdute 
această chestiune delicată, i 5)(0 
dunarea Naţională ungară is:" 
votat legea XLVII din 191 !Ila It 
prin care s'a abrogat Sanc~"l'_Ctlţ 
nea Pmgmatică şi legea X C~h~'t1 
din ]868, I1devărat este că aM rnll~~ 
contele Bethlen, ca şef Treb 
guvernului ungar, a găsit!ra~c1 
bine să spună că legt"a s'a d :ll p~ 
pus sub presiunea Micii Intele ~'(( fi, 

. ) dAI Cum gen,3 ar tot dansu a recunD l'a fel 

scut că ea corespunde întrtl toWtril II 
as piraţi u nil or, intereselor şi voio :ă cei 
naţionale. 4) ;ror t 

e'lr<.În 
noastră, egalitate, fără de ca, ,ere ( 
nu putem intra în nici-o com, ;)(fZQ 

naţie ... O ... Pesti HirJap· dl i mul 
25 Ianuarie 1935. ,"le TII 

3) Bethlen op. CIt. VoI. r. pa .JninăI 
19Y, ,te sa 

4) Idem pp. 195 şi 200. ra:-e ( 
:l!ahl 
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anuntă o nouă , pâră DICTATOKII Şper{llrile, falhllen
tele Jra17dllloase şi 

celelalte excrocherii ungurească la Geneva UNGAIIEI 
Sta găsi' În sfârşit an "moliv" de apelare la Liga Natiunilor pe baza 

:ee arI. 19 din Sfatulu' Ligii 
~, 

ale preşedintelui activ al Ligii "TESz" -

'n Precum s'a văzuf din alte (l-

;ilări ale noastre, gazeta ire
l1e' . nlistă "Pesli Hirlap" duce 
ir j o vreme Încoace o mare 
le lJJllpanie pe chestia şicanelor 
la. e se fac in Ungaria ungurilor 
11 roveni1i prin optare din sla
g de Stl cces()are. 

Jeşi, precum SI.;' i:lrală în ar
: rolul de fond dela]3 Dec. 

11. al acesfui ziar, trataful de 
c ace dela Trianon holăreşle 
i . oplarea implică incetăteni

c, a, şi deşi s'au dat în Unga-
a slujbe publice optantiJor 

fi epatriap (şi anume la \1reo 50 
e mii). cetăţenia ungurească 
aceslor unguri nu numai că 
u e aranjală nici pană aslăzi, 

" ar li se fac fel de fel de şi
. ne, mergându-se până la 

aonirea lor din tară. 
fiindcă s'au repetal În \1rc
ea din urmă cazurile de ex-

- \1 zare de felul acesla, s'au 
~'cu! prin .. Pesli Hirlap" şi În 
:rJament inlerpelări ministru-
i de interne. care a răspuns 

La 14 Nov. a tI'. a spart la j Că insăşi această săptămână 
plin, peniruc:;-i un obicei m,lflcz\,. au fosl puse la cale. Budapesta o bubă urîtă: S'au 1 zisă a muncii naţionale a fost 
la Budapesta să se aducă ClI scop, - CIl scopul să se I adus in discuţia parlamenlu-' o pollogărie, şi anume: căile 
'n[oldcewnCl mai 'nainte la cu- nralc Ligii l'\aiiunilor că Ira- I lui pofiogăriile dela "TESZH, ferate au lost puse să dea 
noştintn obşfeaş(';'l intenţiile la fu! de pace dela Trianon dela fui moasa centrală acelor lui ,.TESz" un peng6 şi 60 
fală de s(rain:ifalc ale oficiali. nu e Încă aplica' şi nu se peste 10 mii de sociefăp ire-; de fiJIeri (48 de lei) de fie
WPi maghiare, pde sugestii ca poale aplica. I dcntisle din Ungaria, vestită: care călător venit cu redu~ 
a, easta plasate de obicei in l)e sine inţeles că demersul I penlrucă jăcmăneşle primăriile i cere de tren la .. săptămana 
,.Pe.-;Ii Hirlap". 1. ce ni se pune În v~dere va ca 'n codru, apoi pentrucă-i: lui .. TESz". şi că şperţul a-

E 'Jlvederaf deci că trebue i avea acelaşi rezultat ca loafe amestecată pană 'n gal in afa~ , cesta a intrat În buzunarele 
sfl ne aşteplăm la un demers I demersurile de pană aci ale cerea falsificărilor de franci: nesătule ale preşedintelui ac~ 
al Ungariei la Liga Naţiunilor II Ungariei la Liga Naliunilor: francezi (prin copreşedintele I tiv al lui .. TESz" Iosil Szort
pe chestia cetăteniei nearan- fiind vorba de ponosuri făcute ei de onoare Eell,hard!, prin' sey (cel ameslecat in falşifi
jale, făcuI pe baza articolului I pe bază născocită, Ungaria preşedintele ei executiv Szart- I căriJe de franci francezi) care 
19 din slalulele Ligii Najiuni- I va ieşî înfrânlă şi din aventu- sey şi prin preşedinlele Ba-: a venit in Ungaria cu desagii 
lor. Şi e invederat deascme- rarea aceasta. E.a o şlie bine I ross), şi pentrucă s'a dovedi! l' În spate iar azi are aparla
nea că loală această lergiver- aceasta, dar ei îi trebue' cu complice (a fost numită mereu ment de 15 camere şi auto
sare a inccI,ilcllirii unor op- orice pret un inceput de dis- aşa in nola Iugoslaviei cătră mobil la scară, şi se viseaZ{l 
lanti cari au de 10- Fi ani cutie pe baza arI 19 al sta- Liga Natiunilor) cu leroriştii I dictalor al Ungariei, împărţind 
de zile 51ujbe publice ',1 Un- !IUlului Ligii Natiunilor, ştimd dela JanJwpuszta. I decoratii ale unui ordin al 
gari.'l, şi foaIe şicanc!e şi ex- I bine că o va. compensa de Buba a spart în legătură cu .• ,onoarei maghiare" ce l-a in
pulzările despre cari l1\-a vor- orice infrânqere propaganda modul cum au compromis cei! sliluil in numele lui "TESz". 
bit in vremea din urmă prin: ce si·o va 'tdce prin IJfl'Sa dela TESz~ pe regentul Hor- II 
..Pesti Hirl<lp" cnnibalul Ur-; stră\in<1 din slujba sa, Ihy. p:lllandu-l astă toamnă a Cine e dictatorul Sziirlsev 
~------~---------------., fosl anul să le pafroneze o I Interpelarea contelui Somssich a 

mascaradă botezală "săplă- I avut ca urmare o anchetă făcută ce 
mâna nationafă a muncii". I primarul general al capitalei, care 
care s '(1 dovedit apoi o uriaşă i a dus la constatarea ce era de 
pollogărie in dauna căilor fe~ I aşteptat: că a găsit la "TESz" 

Mişcarea din 
diplomatia maghiară rate. i toate in ordine. 

A sparf-o conlele Sornssich.! Dupăce Szortsey a fost astfel 

nu poate face nimic, de
rece araniarea chcstiei 
efătc"iei Irianonice" se 
&eşfe de piedeci de drept Am allun!nt acum câte\)3 săp-
lemotional. liimâni că se pline la cale o 

Szecheny dela Londra a fost 
trecut la pensie, iar la Berlin a 
fost numit gen eralu I cu n Ul11C 

suspect Sztojav Dame (Dimi
trie de Sloia). 

arătând într'o curajoasă inter~ I spălat basma curată, l-a dat pe 
pelare ce a roslit-o la 14 Nov. I conlele Somssich în judecată. Na 
in parlament următoarele: Însă pentru cele ce-a spus În ,Pesti Hirlap" comentează imporlnnlă mişcare în diplo 

. eastă decl"II<)pe in articolul mafia unnureascii, cu scopul 

I 
fond ponH'nil. l'a ::;'njunfJă - deoparte - ca să se repare 
sugesliJ urm~foare: să se eşecurile :;;uferite de Ungaria 
reseze guvernul maghiar În Anglia în \1remea din urmă, 
gii Naţiunilor pe baza arI. iar de altă parte să se profite Falimentele 

Că a informal încă dela sfâr- in parlament, ci pentrucă l-a 
şilul primăverii pe prim-mi- "calomniat" în faţa lui . Gijll1bu~. 
nistrul şipreşedinteJe de 0- Odată cu Somssich a mai fost 
noare al Ligii .. TESz" despre dat În judecată un anume Kovâcs 
pollogăriile ce se petrec la Bela, pentrucă l-a "ca!omniat" 
ligă; pe Sz6rtsey printr'o scrisoare <l-1 1 L·.. : de apropierea ce se 'ncear,'ă ~ a statuie or .gu, care se , 

r de catăva vreme inlre Franta şi fim! dupăcum se şlie la 
!vizuirea tra'atelor inapli- Germania, 1\ fosl vorba de Iri
:/e. mj[erea la pensie a ministrului 

în Ungaria Că Gamb[)s a promis o an- dresată contelui Somssich, ar;;~ 
chetă, dar In loc să se tină tată de contele lui· Gombi>s. 

Sugestia oficlosului revizio- dela Londra Szecheny, de în-
locuirea lui cu ministrul Khllcnsi lămureşte pe deplin ceea 

"Pesti Hirlap" dela 1 Dec. 
crt. clDunţă că în cursul lui No
evrie au fost în Un9aria 5 fali
mente, faţă de 8 din Oct. erI. se urmăreşte la Budapesta I HederlJury dela Paris, iar a 

i acestuia cu N\asirevich dela in neaplicarea de pân'aci a 
'Iicolelor 61-66 din tralalul 
pace dela Trianoll, referi

Ire la ce[ă!~nk, la upl;iri şi , 
implicita iflcel<1tenire a op
Ililor. Ni-o lămueşte pe de-

, I3erlin, şi pe urmă de numirea 
unui ministru nou la Berlin, în 
persoana unui general. 

; şi de 4 din Nov, 193-t opoi 6() 
I de concordate forţate, faţă de 
I .~O din Oct. crt.. şi 12 concordate 
1 prin învoială purticulară, foţă de 
1 8 din Oct. crt. şi de 3 din Nov. 
: 193-1. 

>c ştie eă o pCIrte din opi
publică ungLlră, În prlmlJ 
de pelee, a preconizat . res

rarea rlllbsburgilor pe tro-; 
ungar ca o ,forţă atractivă' 

Itru populaţia teritoriilor 
~~Ite. ~l Insăşi naţiunea un-
) Contele Iuliu l1ndrâssy a 
is: "Eu niciod([tă nu VOI rc
Ila la speranţa că U ngari<l 
. ctlpabilă de o Vi~lţ(j de stnt 
ă \'(1 rcl1CIşte. necdre stat 
dreptul bLl chiar şi d(ftorio 
mmcească pentru existenţll 
Trebue să se ştie CCi europa 
Talc1 ml s" VCI putt:a des-
a ptlşnic dacă stlltul ullflM 
l'a fi viabil. Imi dau St.'Ol1W 

'Cunirccl tuturor unqurilor IlU 

'a felce uşor. l~u pt.ltem opk! 
TU lozinca; totul sau nimic! 
ă cei cari cred că reunire(1 
'or tl ngurilor se va realiza 
urclnd, ne vor felce o pro
~re con cretă, noi, Cel ri stăm 
)Qza restaurarii, deci dorim 
lntllt, vom renunţa 1([ dole
ie noastre. Trebue însa să 
lină m docă străinăicltea ne 
~ Sem nu oferi condiţiullile 
[~e ar fi să renunţăm. Dacă 
latu! Ve1 fi fo\'or((11il, să re-

I\'lişeareu aceasta a Început 
să se facă acum săptămflna. 

gară a cerut Societăţii N(lţiuni- 0c1re vor fi respect(lte. l'iIti {(
Jar să constitue o comisiune utorise gândesc la .0 C1Sigu- I 

permanentă CGre să studieze rore şi m(li eficace a păcii du
plJngeriJe minorităţilor la faţa ~3) Contele Belh!cn a spus k! 
locului, ca ele să fie judecate Londra: "Numai reviwireo ne 
in contradictoriu şi ct\ respec- pOClte ofe-ri o ffmQnţie rC(lIă, : 

căci dacă prin nmlQ repartizme 
t(jrea publicitdţii. 1 ) Mai ÎtÎrziu ti teritoriilor vor tljunge sub 
cJnd Societatea Naţiunilor a stăpânire ungGră lot attÎţia ro
OrdOn(lt într'o cauză ca Întâm- ll1(Ît1i, stirbi, sou cehi, cdţi tln

pinarea ~uvernului român să ~Itlri se vor găsi sub stăpânire 
se comunice petiţionarilor săcui romdnă, jURoslavă şi cehoslo-

vace, Ulls)aria tot nu va consi· 
con:;ccrLÎnd princidiul dcslJote- der(J aceste minorităţi ca o-
rei În contradi ctoriu,2) contele I bied de rdorsiul1c". Cf. .. Pesti 
i3cthlen a descoperit subit că I Hilap" din 1 Dccemvrie 1933, 
numai modificare(l frontierelor I ?1p~i: "Dilemo din Eur?pa cen· i 
m constitui suficientă garanţie I tr.a lc! nu s~ potlte solt~ţlOna de- i . . . ! cat 111 teone. listfcl s ar putea : 
că drept':,nle (Jopuloţtet un- inlMura gnmiţclc prin garantii i 
Iltlllţăm la r('st~!I serios şi dn- i suficiente în chestiunea mi- 1 

stit. [\r fi însă o rjrcşală t,tală : lloritoră du pă ce popoarelor li-ar 
să ne reducem prctenţiunile, fără fi perfect enal cărui st{jt ap(lf
Wl echivalent ecl1it(lbil, confir- ţin. I~ewetabil, noi ne-am con
mtÎnd nedrcptutea ce ni s'a \lins că apărarea minorităţilor j 

făcut". nu are nici-o sancţiune, căci 
1) f:\ethlen 0r. cit. VoI. II. pp_ garantie! SocieWtii Naţiuni-

238-40 lor nu v1110rează nimic. Numai 
2) Contele ildalbeli flpponyi: atunci s'ar putea vorbi de sanc

:!fpszijvdscg cs a ldsebbsegek ţiunea ctlvenită, dC1Că ar ajunf]e 
(Societatec] N{[titll1ilor şi mina- 5ttb domincltiunea ~ln~JQră tot 
rităţi1e). "l1rct:;soi Lapol~" din 25 I atilţia români, caţi unguri se 
Decemvrie 1lI30. ! afle] sul) dominaţiunea romLÎnă". 

rr 

de cuvânl, a dat denunt!ll SUl! Procesul s'a începu! fa 19 funie 
re~lentului şi apoi n'd mai an- crl. cu cetirea scrisoni împrici
chelat nimic; !late a numitului J(ovacs Bela, in 
Că regen[ul ştia deci ce:se care i se spun contelui Somssich 

petrece la .. TESz u. şi c 'a fost următoarele: 
deci o necuvinlă să fie adus "Vă informez cu privire la şef
În chip de solidarizare să pa- consilierul ministerial Iosif Sz6rt
trone7.e exibipile dela s:'pIă- 1 sey. preşedintele activ al lui 
Jllclt1a 1111:ncii nD!ionale orua- "TESz", că parchetul din Târgu-
nizalâ de .. TESz",' I 

nărent:" şi propun ca locuitorii 
de noţionaJitate străină cari 
a fi realipiti Ung miei cu te
ritoriile revendicate. pur şi sim
plu să fic daţi peste WOl1i ţelc 
noi, conform 'Obiceiului tur
cesc.4) 

In sfârşit, prim ministru] Gom
bas CI tdlmăcit astfel păre

rta ~Juvcrntdui (Ictual: "Cerem 
ca l\omânio, jugoslc]via şi Ce
hoslovacia să recunoClscă mi
norităţile ungare ca părţi egale, 
din punct de vedere cultura/, 
economic şi politic, acordându-Ie 
posibilitatea de a-şi păstra cul
tura străbună spre binele ome
nirii ", 

Ce o fi Îllţele~Jlînd p6m-minis
trul ungar prin IIpl.1rţi egale?// 
Ceeace a înţeles partidul nll1-

4) Baronul SzilllSSY: Procesul 
Unţjtuiei, ef, ,.Pesti rlirlop" din 
7 nuţJtlst 1932 cClrc respinge 
aceastci "doctrină" pentructl, 
piină la revizuirea tratatelor sta
tele succesorale au timp să o 
aplice faţă de minorităţile un
gare. 

(ContilU{[/r~ î,z pag. IV-a) 

9 ilim din l\omânÎ(/ în 1922, cc

rtÎndu-ne: 1) f~eCllnO(lştere(l mi

noritcltii ungare ca subiect de 

drept public ~) I1cordcrrea GU

tonomiei l1dtiOl1ok. J) Or~JL1T1i

zm-ea scrvkiului militLlr pe bc, d 

sh;kmului de militie, cu un slu-

9iu activ de Illtlximut1l trci ltlili, 
cu Îndeplinirea Iim bii maternc, 

Cll limbă de instrucţie.!) 

lkeste manevre au demasc(]t 

tactica un~JLlră. S'a evi'denţiat 
od(ltă în pIos că L'l1S]aria nu 

urmăre"te sincer pGcca şi gasi
rea unei platforme de colobo

rare intre popoarele d ullărene, 
ci demol'clliwrea lor şi sugem

rea ideii că pacea, de fapt, nu 

s' ar putCCI menţine În europei 

centrală şi orientală În !1CZll o c

tua!u]ui statut kritoriLlI. 

1) ef. Prof. 01'. J. .\\atl'i: Doc
trina de stClt <l problemei mi
noritme. nucurcşti 1929 pp. 5 - (1. 

. ' 
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Dictatorii Batariei "Intâi revizuirea infernă"J 
(Continflart din pag. ilO I vitoare al Szrjrtsey, anexâl1du-i 

,\1W:IŞ a pu; in curs în contra scrisoarea compromiţătoare a lui 
bi o actiune penală pentru! Kovâes. A făcut demersul pentru- i 
lnşelăciune şi delapidare, sub ' că l-a socotit necesar in intere- , 

- Eşecurile campaniei revizioniste 
gurilor în America -

a un .. L 
iJ). 203-!- ;9P>. Tribunalul din: sul ţării. I-a arătat lui GomMs I Iredenta ungurească s'a apu

Tlrgu· Mu ~ăŞ a d~t un. ordin de : certificatele dovedito~:e că Szur- ti cat ~ă. facă 'n ,pri.măv~ra a.n~l?i 
cucetare, Iar la b lume 1920 a . sey e pus sub urmanre penalăt acestW(f o agitaţIe cdmpltta n 
diIl ia Cil:'.:ra lui un ordin clr- l şi Gomb6s i-a răspuns: ; StClteie Unitc-tlle llmericii, de-o 
cular de arestare, publicân: i - Ei, rogu-te, asfea·s lu-. ~dr:,~ _::~1 ~ă-şi ,contrabalanscze 
d '1·1 s~mnalmentele. Vă mal i cruri rom:lneşU, pot să fie şi i qe-... dll;<': el: le ~mferea de· o vre
j'-formez că Szoltsey n'are niciun ~ să nu fie adevărate". , I mc 'ncoClCC ~n .(\ngli<l, iar. de altă 
fd de pref(,tire şcolară, şi că: -- La aceasta - a spus apOI ; p.lrte cer Su-ŞI ::;pele ruşmea ce 
lL:şi a fust subo!iţer sanitar Ia; Somssich jusliţiei - eu am ră-! i-tl adi.lS' o pe co p in faţa ame
C!uj, s'a prczintat la Budapesta: spuns: dar rogu·te, astea·s 1 riccmilur baborniţ(! revizionÎsM 
Î:1 public ŞI 'n societate in mai ! peceti oficiale. La ceea ce! f;eddl{ Sari, prczidenta partidului 
multe rânduri În uniformă de 10- ! Gombi)s şi.a descllis dlilapul lltl! G6mbc}s dintr'un cartier din 
cltcnent de artilerie, cu <1ecora-! blindat, a scos de-acolo nişte 1 Budapesta, ajunsă 'o Închisoare 
ţii, iar arestatii din cazarma En- 1 acte ~i mi·a ,d~t două, spunân-; pentrucă (1 frustrat f~s~tll.ameri
g~is ai ,:on~-arevoluţiei l-au cu- du-mi că alcl sunt rezultatele; C(1n e<.1 filmul :-;ău reV1Z1omst ,.{za 
1; )s.:u! ca loco!enent, şi dânsul! cercetării dela "TESz", să le văd n('nÎ': 
t,Aua să j se dea tWul acesta," l şi apoi mă voi linişti." f'iO,!d CLHn p,mie americană a 

1 SomssÎCh a arătat că "ancheta" re\'izioniştilor dela Blldapesta 
Palru "sau l

' cinci: despre care vorbea GIJmbOs nu fusese pust1 pe roate într'un chip 
clase... I s'a referit ]a chestiile penale dela c,:-adc\';lf(]t fonta:;tic. Se IăudtlU 

Dup-"e s'a cetit scrisoarea in- ! Târgu-Mureş ei_ la lucruri d~la că vor aduna nu mai puţine de 
"imir:,:.'i. reprezentantul dictato- : Budapesta, apOi a prezentat Jll- un milion ~Ie semnături pe un 
ru\1i dr;j "TESz" a spus că c'j- : stiliei dovezi: că tribunalul din protest În contra tratotului de 
e:ltu! sf!u nu·şi extinde acţiunea l Târgu-Mureş t-a pus pe Szortsey pace dela Tria non, şi găsiseră 
de dare 'n ju'jecată şi la partea I sub urmărire pentru înşelăciune ~ şi-o damă ct1rajoasă nevoie mare, 
din scrisoare unde-i vorba de ~ pe baza dosarului no, 2034/1919 : o fostă dăscăliţă cu nume nc
pregătirea şco!ară a dictatorului! şi că s'a dat in contra lui ordin! meghi(rr din Slovacia, care. sd 
j,edcntist, deoarece partea aceasta ! de arestare - nerevoeat până I se ofere să ducă milionul de 
a scri,:ord nu e defăimătoare, şi I astăzi - sub no, 1680/1919 A semnături cu avionul la Liga 
deoarece-i adevărat că Szortsey! cerut apoi să fie chemat ca mar- Naţiunilor, dacă, bine inteles, 
n'are decIt! patru "sau" cinci i tor paznicul sfintei coroane Si- i se dii un aviator cu care să 
ciase secundare, dar e tol atât r g~smun<1 Perenyi (al doilea dem- n't1Îbă emoţii. 
de cult ca multi altii cu diplomă, ! mtar după Horthy), ca să dove-- Se vedea bine treaba că e în 
du-ă cu;n se vede din articolele! dească eă Szortsey se dă drept dosul acestei afaceri sau un mon
s~~I!e şi din cultura sa. ,locotenent fără să fie. tator cu imaginaţie drăce-ască, 

Despre cazÎerul dela Târgu- \ Avocatul lui Szortsey, Ludovic sau un excroc în lege. Dcde-
!\\măş a spus că-j adevărat că 1 Zimmermann, a tăgăduit că cli- su bturile au icşit la iveală re
s'a pornit in contra lui Sz5rtsey lentul său s'ar fi dat drept loco- pede. S'a aflat cd organizatorul 
o urmărIre, în urma unei uca-I tenent, şi a mărturisit că n'a fost campaniei, noul dir'cctor al ga
lomniiu a unei rude apropiate, decât câteva luni sanitar la Cluj, zetci maghiare "Szabadsag U din 
d -iT a fdSt stinsă "încă" la 1923 1 în yrnpul războiult.l~ ... A sp~s Cleveland, ftlexandru Pethe6. 

A urmlt aooi audierea lui Ko- ! apoI că S;z5rtsey a mfllntat In era fugit din Ungaria 'n ftme-
vacs BeL!. ' I anii 1910-1912 o bancă ]a Târ- rica din cauza unor conflicte 

Acuz,..tul a arătat că are cu! gu-Mureş, care a falimentat, şi cu codul penal, şi a găsit pri
Sz6rtst'y un diferend mai vechi; I apo! că ~ înfii~tat la 1915 ~~ leţul să-şi refacă cu campania 
finanţase o afacere cu ins:gnii , ClUJ "o mtrepnndere?e ră:b~1 aceasta cinstea în fata hortişti
iredentiste a lui "TESz", şi fiind- 1 c? care a făc~t afacen . mari, 10- lor. S'a mai aflat apoi, precum 
că i s'a tras chiulul, au ajuns la. ~ cat la 1919 cand a vemt la Bu- am arăhlt acum eâtăva vreme, 
judecată, dar a pierdut procesul. I dapest~ era om ~ogat. (Contele cd o mare parte dintre semnă-

A spus apoi că menţine tot I Soms~lCh a spus In parlament c~ turile cu cari se lăudau că le-au 
ce-a afirmat prin scrisoarea trimisă i ~ vemt la Buda~esta c,u desagn obţinut pe protestul antitrÎano
conlelui Somssich, şi a cerut să ' in spate, ca apOl să alungă să nic dela măreţiile americane, 
i se admHă să facă dovada. A I aibă apartament de 15 camere sunt pt:r şi simplu false. Şi-apoi 
pus pe masa judecătoriei un cer- i şi automobil). A de~minţit ,apo~ s'a aflat că departe de-a fi spri
tificat dtla parchetul din Târgu- I anchet~ de. care .1-~ vorbIt lUI jiniţi în, actiunea aceasta de un
Mureş, doveditor că acţiunea pe- ! Somsslch pnmul minIstru, spu- gurii (rmericani - precum se 
nală (kspre care avocatul lui I nând că Szortsey n'are [a Buda. Iăudau , - ungurii din Satele
SztHsey spunea că s'a stins la I pesta A O .asemenea chestie pe~ală. Unite Ii se optm revizioniştilor 
192 " nu era stinsă nici la 1930. ! La sfarşlt a cerut să nu fie a- din răsputcri, cerând să se facă 
Szi)j' s~y e urmărit de-acest par- scultat sub jurământ fratele lui Întâi, tocmai în interesul revi
chet pt:nlru înşelăciune şi de. Sz5rtsey, deoarece e arestat in zionismului, o revizuire politică 
lapidare. Fostul prim-procuror fiecare săptămână, 

internă , o de5păduchiere a Un- ţio!1ală şi-a adus cu deplină ti. ~r 

gariei de parazitii politici şi nanimitate hotăririle, al căror dn 
latifundiarÎ din pricina cărora leit-motiva fost: ~: 

au trebuit să ia bătuI pribegiei .,rntâi cea internă", ~It 
şi să-şi catlte o pCltrie nmlă. "ftdccă: pentruca să putem A 

Campania lui Petheo merqe porni la luptd cu o oarecare 6n 
deci din eşec În eşec, Vom da sperantă cCltră rcvizuirea ext~r ~m 
moi la vale o dova;W str,iltlcită nă, trebue Întdi revizuirea in- ~C~ 
a acestei nereuşite, din care se temă. Ungmimea curată, ba ~ 
vede că după trei sferturi de an chiar puternic patriotică din;ep 
de când se tot zbat să cucerească Philade!phia, a hotărît cu u.'~ 
f'imerica, agentii iredentei Gtl a- nanimă insufletire să invîte gu- l~r 
juns iarăşi acolo de unde au vernul Ungariei să democrcti. J1ie, 

pornit: la ruşinea de Clstă iarnă, zeze tara, să Iegifereze \'ot~1 ·:al 
cdnd adtlnarca ungureClscă con~ secret şi universal, să facă O ~t 
vocatâ la Ckveland CCI să pro- reformă agrară cinstită şi se pnn 
testeze in contra tratatului de extindă libertăţile publice." 'oi 
pace dela Trje1ilon, s'a terminat IVloţitmea adusă în sensul c . . at 
cu izgonirea pe ferestre a revi- acesta a fost precedată de di~- Of I 

zioniştilor, alungaţi de ungurii cursuri ale preotului reliu Zj, ers 
de stâl1ga cu scaunele şi cu cio- l,al1Y din LakCl\"('ana. ale prt, r',l 
megcle. fcsoruluÎ universitar dr. l1!et .ar~1 

Cea ce S'<.l întâmplat atunci T6th din Lancaster şi ale altor~ ani 
la Cleveland, s'a repetett sub prin cari s'a arătat că de geabcj~eş< 
altă formă la adunarea revÎzio- orice sforţore revizionÎstă pârJ 1. I 
nistă convocată de oamenii lui nu se face revizuirea interr,~, 
Pethe6 în Octomvrie crt, la Phi- şi până când G6mb6s nu-şi iti} 
ladelphia. plineşte promisiunea ce CI ~3 

Expatriatul politic dela New- cut-o solemn, de a adtlee r~ 
York Gond6r ferenc ne arată forma electorală, 
În numărul dela 19 Oct. !lI ga- .. Cu atâta putere e1ementc.i 
zetei sale "l1z ember<t, că de s'a manifestat strigătul adtln~ 
teama unei contra demonstraţii, naţionale dela 'philadelphia da 
ungurii de stânga n'au fost ad- pă o revizuire internă, după 
mişl la adunare, şi cu toate ace- transformare democrt1tică a C; ăm 
stea s'a 'ntâmplat tocmai contrarul garieiJ după drept de vot. du' oat~ 
celor dorite de organizatorii ma- extinderea Iibertălilor publice;' ceeI 
nifestaţiei revizioniste. "S'a În- după reformă agrară - spu.: 'Ie I 

tâmplat dimpotrivă -- spune directorul gl1zetei ungtlreşti il:; arie 
Gondor ferenc - că s'a mani- New-York - Încât scribii m:- ,dev, 
festat încă. ICI 'ntrunirea preli- ghiari şi ceilalţi agenti ai r:· riza 
minară dorinţa delegaţilor de a acţiunii s'au pitulat amuţiţi ~ Hor 
trimite vorbă guvernului maghiar au fost nevoiţi să voteze şi . ;Il'~ 
ca să facă capabilă de revizuire dimpreună cu ceilalţi, cari ' r'~ 
sărmana noastră patrie printr'o pretins pe seama subjugaţiL t 

transformare democratică a Un- din Ungaria ciuntită libertat' 
garieî. ftşa de puternic s'a ma- drepturi, pâine şi pământ~ 
nifestat această tendinţă, incât Gondor Ferenc Îşi Înch' 
de geaba au făcut Încercări des- arătările despre adunarea • 

I perate anumiti gazetari reacţio- vizionistă" dela PhiIadelphia 
nari în adunarea prelimin~ră ca comentaml: că în urma <ltit, In 
să înăbuşe adevărata opinie a dinei !uate d~ Ungari~ .la (i:. I să 
maghiarimii americane căci de- neva 10 chestia sancţiunilor, l rată 
legaţii li s'au împotrivit în chip I dun~rea ~ dela Phi1a~e~phia ) gI1 
unitar au măturat pur şi simplut rebUlţ sa .constate ca l~ ~ct~' ngl« 

, I al~ Sltu~ţl~. este pur ~I .Sltt,lp\: In 
din cale fle sluguţele acestea o ImpOSIbilitate- să continuI 
ale guvernului, şi adunarea na- mişcare revizionistă activă: 1} 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~erni 

j Irecu 

r t Prof. IEODOR MIIRIŞ 
ungtFt.:sc Bod6 i~a mai dat lui Justiţia a dat la sfârşit urmă-
Kovacs informaţia că Szortsey a toarea hotărîre: 

Nov, contele Somsich, e vorba de Şcoala românească a suferit azi 
o anch tă ' fă t· săptămâna o mare pierdere, prin 

ar 1 

A murit În vârstă de 51 de ani. ofili, 
când era mai sorbit de mur.3 urilt: 
grea căreia i se dedicase, . rimi! avut ia Târgu-Murăş o bancA. Admite dovedire.1 oferită de 

care a dat faliment in chip acuzaţi, Renunţă la audierea lui 
fraudulos. GombOs, iar în privinţa audierii 

Acuza~'J! Kovăcs şi-a mentinut martorilor din străinătate va ho
apoi ş: a.:uzatia că Szortsey se I t~ri mai tâ~ziu. (Cf. .. Magyarsag" 
da dr,::~l locotenent fără să fi fost dm 213 lume crt.) 
Jecft! (",',t:!va luni sanitar la Cluj, 
şi a s p~. s că excrocher ia aceasta 
e discutată pretutindeni la Buda
pesta, deoarece tocmai Sz5rtsey 
e acela rare imparte decoraţii ale 
ordinului "onoarei maghiare", 

o nouă afacere in 
dauna căilor ferafe 

Procesul intentat de Szor!sey 
lui Ko\'acs Bela şi contelul Som
ssich s'a reluat la 27 Nov. cl1., 
ca să se amâne din nou până ce 

Generalul Gombos va veni răspunsul primului mi
despre justitia ro~ nistru cu privire ta scrisorile ce 

A ... 

maneasca i le-a arătat in ches:ia lui Sz5rtsey 
Ac;;z;:,(ul celalalt, contele Som- I contelui Somsich. 

ssich, a spus că recunoaşte c'a I In una dintre aceste scrisori, 
scris lui GombOs O scrisoare pri- a arătat la desbaterile dela 21 

e ce s a cu In contra - t d' - tă d" l' lu' Sot d' IDce.area 111 Via a Istmsu Ul 
~b'tZ ăf 'Sr

ey 
f In

t 
cauză ~ă a p~- I profesor dela şcoala normală din 

g 1 c 1 eera e maghiare prm d' , . 
nl'şte co t ţ" d l' ,. Af Ara ŞI autor de cărţI pedagogice ns ruc 11 emil. acerea T d M' .... h • - -: 

, t' f" d ă S eo or anş. sas inS lin c z5rtsey ar fi a-
chitat dauna, Răposatul a fost unul dintre 

La această desbatere avocatul cei mai harnici membri ai cor
lui Szejrfsey a incercat să sustină pului didactic. A condus revista 
că ordinul de arestare dela Târgu- Învăţătorească "Şcoala Vremii'~t a 
Murăş a fost clasat in anul 1923. scris cărţi de peqagogie, a făcut 
Când avocatii lui Somssich şi I experiente pentru măsurarea inte
Kovacs i-au pus în fată o foto- ligenţei copiilor din oraşul Arad, 
copie a unui act din 1930, do- a condus eu un zel incomparabil 
veditor că nici la această dată şcoala de aplicaţie şi şi-a găsit 
tribunalul din Târgu-Mureş nu totdeauna destul răgaz ca sa se 
cIasase încă afacerea fraudelor lui dedice şi preocupărilor profesio
Szortsey, avocatul acestuia s'a nale şi culturale ale invăţătorimH 
văzut nevoit să spună că .,nu ştie depe-această graniţă, păstrând în
deocamdată ce să răspundă", (Cf. totdeauna o strânsă legătură cu 
"Magyarsâga din 28 XL crt). dăscălimea, 

Dumnezeu să-I odihnească ÎIL cris( 
pace. _ el ~ 

• urih 
L-a "calomnIat" 2; 

pe GomboS aii c 
. ,.Vj Magyarsag din 16 NM. In 
erl. destăinue (~ingurul dinlre toale recuJ 
ziarele budapestane) că tribunalul fă 
din Budapesta a judecat in şe:. ai I 

dinţă secretă pe funcţionarul pai al cel 
ticular Andrei ZeitJer şi l-a 
damnat la 6 luni închisoare p& are 
trucă a calomniat În două rând,n gar 
pe prim-ministrul Iuliu GombP .RI 
şi pe secretarul general dela Jll- Pest 
dustrie Petnehazy. Se vede că ~ lerd~ 
i s'a admis acuzatului să racaJindc 
nicio dovadă, de vreme ce oda~i1or 
cu apelul În contra s.entinţei, av~ 
catul condamnatului a apela"t pel1 d€ 
truc. sA i să admită dovedi" I 

1 
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Filologie. •• revizionistă 
l .. ' Expoziţia documentară a Ligii dela celelalte instituţii, vizitele În la Arad al expoziţiei antirevizio

t1!irevizioniste şi-a terminat azi corpore ale diferitelor societăţi niste a fost ziua de 15 Dec" a A apărut de curând în editura chlistul" nostru h:.h';r n'are de 
:ptămâna stagiul la Arad, in- româneşti, şi separat, În fiecare congresului organizaţiei judeţene Laterza din Bari, o carte in limba teoria circulatiei cuvintelor, de 

, (,iind cu popasul de aici una zi, vizitele sutelor de oaspeţi din liberale. Cei aproape zece mii de italiană: ,.Structura spirituală şi • vreme ce afirmă şi azi că lexicul 
,~~ ~:ltre cele mai frumoase pagini marele public din oraş şi judeţ. ţărani cari au participat la con. Iinguistică a lumii neolatine", ~ limbii noastre ar fi compus În 

ii istoricul turneelor sale prin ora- fiecare care a văzut odată ex- gres, s'au perindat cât a fost ziua scrisă de fostul prof. de filo!ogie 1 cea mai mare par~ din elemente 
~Ie tării. pozitia, a ţinut s'o mai vadă cel de mare prin fata documentelor. romanică din Heidelberg, d. Leo- 'greceşti slave, maghiare şi tur-
Aş:t duoăcum era de aşteptat puţin odată, fiindcă atâta mate- expoziţiei, ascultând de parcă le ~ na~do O:SC,hki. Deci.o carte a u-I ceşti; h~bar n'are că li~ba noas

'~ cin parte~ unui oraş de lupte rial interesant n'a lIlai fost nici- sorbeau lămuririle ce li s'au dat, ; nUl specialist, dar In loc de o ItrA a pastrat aproape 1 ~O de cu-
~e ~mâneşti ca Aradul, primirea I odată văzut la o expoziţie, şi a- 'd 1. " 1, smteză a spir,itualităţii latine, la r vinte latineşti cari nu există În 

~cută expozlllei naţlOl1a e a 1- pro un area Ul nu se poa e f .. I 'd' I care al avea reptu S e aş ep 1, ce e a e Im I romanice, Şi că ,t , , . '1 L' l' f d 1 ' t In ajun e a p cca expOZiţIa . d I ă t t ţ' I I It l' b' , , 
n· ,ro Antirevizioniste aici a fost cât face În ori câte ceasuri la o sin- în altă padrte, 1,OŞh~ ~? ~ntand 11I~ ! trebue să te mulţumeşti, dacă ai I foark multe elemente străine au 
)Q d ,. ·t I I . . Arad au al (In lD1ţlaltva - UI' Y bd ă' t' ~ ă 1 f" I f l' J' l' . , iep)ate c măreaţă,laf VI ZI C t' a: gură VIZită. , • ra area s o clteş 1 pan as ar-! os In oCUlte cu ne oglsme latme 
JQ poziţie s'au ~inut lanţ în toate I S'a ridicat astfel numărul vizi- JI1g. ~treza o .ma~ă la rest~uranf- I şit, doar cu constatarea că e o . franceze şi italiene. 
u, d "j • d ă j I l ' 'd ,. tul dm gară In cmstea d-llll pro. I t d' .. I ' . ăţ" D d OI hk" . f' ,,['\linte e amleZl e Şl up. a- I tatori or a cateva zecI e mn. . S' ' . car e e ImpresII asupra atmlt 11 ar. sc I ajunge ŞI la !lo .. 
"' 1 20 d '1 • I . ţ" f ,Emanotl Imllol1, delegatul coml- " , l' t' . J' J't' ă' ." L' 
e l1iezile ce or e ZI e cat a Intre cari nu pu 1111 au ost ml- , L' ,. '. d a unUl pretms specia 1S ŞI a unUI ogte po 1 tC ŞI revlZlofllstă, Im-
:1: ':al expoziţia la Arad. Dupăce o i noritarii. În special şvabi, sârbi t~tuiui ccnlral,aI. 19l1, expnman străin, care dacă nu poate avea ba română ar fi vorbită de "po
ul 'ptamână întreagă s'au perindat 1 şi slovaci, N'au lipsit nici vizj· Ş.l cyu-acest priI:] m~rea recunoş- sentimentul latimtătii, dovedeşte I poareJe deosebite pe cari le-au pus 
,~ prin fata documentelor expoziţiei ! tele ungurtşti, in ciuda boicotu- ttnţ~ a Arad~I~~ fata ?e ?'. ~re- că nici n'o prea intelege. Nu voim 1 împreună noile hotare tratatele 
~G .olile, ofiţerii, reangajaţii, au ur. I lui presei maghiare care a crezut şedmte al Lign AnhreVIZI?nlste să relevăm prea desele contrazi- din 1019"; d-sa tăgădueşte con ... 

. at vizitele primarilor şi notari- I că poate să saboteze expoziţia Ste~ian Popescu, pen!ru cmst:a ceri ale autorului, d. ex. asupra I tinuitatea elementului roman pe 
~' (l[ din judeţul întreg, conduşi 1 dâCă nu scrie nimic despre ea, ce I'~ făC,ut~o. acestUl ?~aş . ~ importanţei gramaticii pentru la- teritoriul Daciei lui Traian, care 
~' ersonal in grupuri de d, prefect 1 sau dacă-i rupe afişele, precum ?ra,ntfă tnmltan? expozItia ati tinilatea limbilor romanice, dar ne I ar fi fost "colonizat din nou de 
a, r, Ioan Oroza, vizitele funcţio- 1 s'a întâmplat cu afişul pus de nu mamte de-a o. l.ndruma spre a te întrebăm: cum dovedeşte autorul un popor de origine seminomadă. 
c. arUor judeţcni, vizitele functio- l se ştie care dintre minoritari la oraşe ce-o sohcltaseră. afirmaţiunea că structura Iinguis- împrăştiat, fără contact reciproc, 
:l.arilor municipali conduşi de d.

l
: clubul zjs al ziariştilor. Popasul viitor al expozHiei, I tică a acestor limbi ar fi o deri- 1 şi care ar fi trăit În nuclee mici 

'~ resedinte al comisiei intenmare Fără îndoială ziua cea mai in- după informaţiile ce avem, va fi vaţie din Jitt:ralura clasică latină, Între marea Adriatică şi marea 
:; i, R. Cotioiu. vizitele slujbaşilor teresantă din cronica popasului! la Timişoara- căci nu ne dovedeşte că ţăranii Neagră". 
~ \ ... _____________________________________ din Italia, Iberia, Galîa, Dacia, Plecând dela teoria greşită şi 

aghiaroîilii din noul 
parlament englezesc 

etc" ar fi ţinut in mâna dreaptă absurdă că numai literatura latină 
coarnele plugului, iar în stânga a asigurat existenţa şi desvoltarea 
Eneida sau Oeorgicile sau car-llimbilor romanice, d. Olschki nu-şi 
men Saeculare? poate explica nici inchipui latini

(Omlinaare din pag. '-a) I 
ământ, căci focul din Africa se 

.. oate Întinde şi 'n Europa, şi se 
fccentuează din ce în ce deosebi
tie de vederi dintie prietenii Un

ariei (dintre italteni şi englcji), 
,devenind tot mai primejdioasă 

riza în care e Societatea Natiu
Hor, Meca nădejdi lor maghiare", 
·r.;aria va fi cea mai fericită tară 

Dar d. Olschki dovedeşte nu ! tatea noastră, de vreme ce ÎA tradi
numai o mare ignoranţă ci şi o tia adâncilor masse româneşti lip
mare rea credinţă, faţă de una sesc lecturi din scrierile filosofice 
dintre limbile şi culturile cari for- ale lui Seneca şi din operile JUi 

Africa, ca să nu mai trebuească , glas, Newton, W. Nunn, W. J. mează specialitatea d-sale. E vorba Virgil, ba d-sa, care nu e creştin, 
să ajungă in alternative amare,: C. Donovan, C. W. C. Oman, T. de limba şi spiritualitatea noastră. nu poate intelege creştinismul ro. 
"de-a alege intre datorie şi datorie, : Ormiston, F, N, Pa!mer,. W.~, România ar fi, după savantlâcul 1 mânesc, care nu s'a adăpat din 
intre prietenie şi prietenie, Între. Pearson, G. K. Peto, Sir Basll specialistului pripăşit În Italia, scrierile sf. Augustin şi ale altor 
selltiment de credi!\ţă şi selltiment ! Peto, E. H. Pickering. C. F, Pike, un satelit îndepărtat, având "o I sf. părinţi cu scrieri în limba la
de credinţă", cu alte cuvinte: să ! J. Potter, P. J. Pybus, Arthur Ra- I Iatinitate fosilă şi consumată" care tină. 
nu trebuiască să răsplătească ma- i teliffe, A. O. Roberts, Jol1n Ru- s'ar reduce doar "Ia viaţa mate- I Cartea d-Iui Olschki face parte 
ghiarofilia lui Gower et comp. cu : therford. Lord Scone" J. Slater, Tială şi staţionară a imaşeloT şi din vasta literatură tendenţioasă 
o nouă alegere intre cavalerism 1 R. J So~er, ~, . A· ,Spencer~ J. a câmpiilor", iar poporul român cu care a inundat in anii din urmă 
şi între recunoştinţa faţă de en- : Stane, Str Wllfrtd ~ugden, C. H, ar fi "sărac cu duhul şi lipsit de Italia propaganda duşmană Româ
glejii maghiarofili, j' Sumersby, Mrs. M. C. ~Tate, W, energii spirituale interioare". Spe- niei. t. a. epe glob dacă se pur.e pace in 

1 R. Templeton, Luke Tompson, 
I tinton Thorp, lt, Col. A . .J. Tad. .... .... -------"-.... ", .... ",-"""",,-,, ... - .. 
I O. S., H, Watt, j., B. i- Wyt~e., W. statistică interesantă 

_ Pi d il f it de Iredenta maghia ră i D. Wllls, C. T. H. O. Hoit, Wlllson. 
er er e su er e J P t' H' 1" tă . in alegerile engleze din luna trecută J - ,. es t lf ap regre 10 spe-

•. l ei al că au căzut următorii: F. 
ln altli parte a aceluiaşi număr Lista ?ată de .. ~~~h ~1flap· ~ ! Llewellyn-jones, fostul confident 

I său din 14 Dec. "Pesti Hirlap" "prietemlor. Unganet can nu mall al lui Mac Donald, F. V. Palmer, 
rată . caT~~i situ~ţia pe frontul fac parte dm. Camera comunelor i c. H. Sumersby, J. B, Burnett, 

ghlarofthloT dm parlamentul e următoarea, I W. P. Templeton, lord Scone şi 

~
glez. y Lt. Col. R. V. K. Applin, Lt. [ prof. E. H. Pickering, cari a

, In fosta C?m~ra ~ Comunelor Co~. F. ~, Ast.bury, ~', A, F. S. Iveau legături mai strânse cu Un
r 1l.1?5 de mşl. cart. au . sernn~! Baltey, Sir Adnan Batlhc, Stuart I garia fiindcă au fost În vizită la 
memonul maghlarofll dm anu Bevan, F. Briant, Lt. Col. J. 8ro- ! Budapesta, 
Irecufi al lui Gower. La aceştia adbent. C. W. E. Brown, J. B. ! 

se adăugau 78 de deputaţi cari Bumett, A. Ceci! Caporn, J. D. 1 __ ii' ---------
nu făceau parte din grupul Gower, Cassels, Col. R. Chapman, Sir I 
tlar Ungaria îi socotea maghia- George elayton, Mrs. Ida Cope-l 
rofili, fiindcă au răspuns la bro- land, D. M. Cowan, Col. D. de 
şurile de propagandă ce li-au fost Crookshank, A. C. N, Dixey, E, 
trimise de Liga Revizionislă prin Doran, Capt. Clifford C. A. L. 

Dacă ••• 
scri.sori !n cari apre~iau .într'un I Erskine 8015t, R. C. Es~enhjg~, Revista .. Uj Magyarok'" a d-Iui 
fel ~u 10 altul zb~clUmă~lle un- Capt. R. T. Evans, Major Sir dr. S. Fenyes scrie în n-rul depe 
gunl~r. In to~al .dec~ Ungana conta Bertram. Falle, Lord ~ermoy, I Decembrie următoarele, in legă
pe, 2~~3. de mşl, dmtre 615 depu· A. J. Fhnt, lsac. Footl Sir Pa- i tură cu agitaţia ce-o fac gazetele 
'aţi caţl are Camera comunelor. trick Ford, Sir Charles Leo-I maghiare din Ardeal: 

In noul parlament ales luna lin forestier-Walker, A. E. G. .Dacă ar suspenda cineva pe 
~recută numărul celor ce iseăli- Fiiller, J. F. W. Calbraith, Sir d 3 1· 42 d 
:seră memoriul din anii trecuţi al Park Golf, T. Oriffitsh, H. K. 1 timp e Uni aceste e ga-
l zele zilnice, lumea s'ar convinge, 
lui Gower s'a redus la III, iar, Halles, Capt. W. D.'Arcy Hali, G. că n'a devenit prin asta mai să- ! 
'~I celor cu scrisorile de confir- A. Hartland, Cahir Healy, S. Hope, racă cu nicio idee şi că n'a j 

are a primirii cărţilor de pro- M J H D J A '. I 
lYandă I L'(f'j re izioniste la 59. F. Hornby, •. unter, r. " crescut cat negru sub unghie po-
l:> a e tb1 v H S· G d H tOI \ . "'1 .. . "Rezultatul acesta - spune ~nter, Ir erar . urs, . a- i vara ŞI griJI, e niCI unUl ungur,! 

Pesti Hlrlap" - e o 5i~ţiţă mteson, Holford Kmght, F. L1e-, I d.ar dacă . s ar suspenda ,aceste I 
,.~erdere pentru cauza maghiară, wellyn-Jones, C. Mockw.ood, J. H. II zlar~ .pe. timp de un ,an, sar re
j1mdcă a scăzut numărul priete- Lockwood, E. L. Malailleu, T. B. 1 stabll~ mcred~rea, s ~r produc~. 
~!or noştri cu nu mai puţin de Martin, D. M. Masson, A, H. F. ' a~roplere~"reclprocă mtre ungun 
,1 de deputati". Molson. Capt. J. H. Moss, Dou- I ŞI româm. 

I 

, .. 

I 

Toate dorinţele vi se împli
nesc dacă,' renoiţi lozul 
Dvs. Ia timp sau cumpăraţi 
un loz nou 

tW:a~'D&iw:.z~ii 

CLASA 3,.A 

lagerea 15 Ianuarie 
la 1936 

======= ======= 
11.098 de câştiguri în valoare de. 

lei 30.755.112 

CLASA 4-A 
tragerea 15 Februarie 

la 1936 
======= ======= 
39,025 de câştiguri în valoare de 
leiI203.845.025. Tragerea decisivă I 
~Y:ilJ8'RE:L.~a 

I 



Presa budapesfană despre lejea 
românească a j8zetăriei 

Guvernul lui Gomb6s, du· 
păcum am anuntat şi in alre 
rânduri. a pus in vedere pen
lru iarna aceasta o nouă lege 
a presei, care se făgădueşfe 
din cale afară de aspră, de 
vreme ce tipă in contra ei pănă 
şi ziare din slujba guvernului 
ca .. Pesti Hirlap", 

Ca să i se pregătească noii 
]egi terenul. se vorbeşte me
reu la Budapesfa despre presa 
de şanfaj, iar cele scrise de 
gazeta legitimisfă "Legitim Jd
râlysâg" (vezi arăIările noaslre 
din altă parte a numărului de 
fală) despre kosutişfi, au făcut 
să se aducă În discuţie che
stia presei şi În parlament, şi 

să se ceară pregătirea cât mai 
urgentcl a reformei legii. Cu 
prilejul acestor discutii, mi
nistrul de inferne Kozma a 
răspuns opozifioniştiior că nu 
e vorba de suprimarea liber
tăţii de presă, ci numai se va 
arunca la cana] murdllria care 
invălue astăzi presa maghiară 
La ceea ce deputatul Fabian 
a replicat; "Numai să nu s'a· 
runce cu apa murdară şi co
pilul", 

Exc!amapa aceasta a lui fa
bian i-a inspirat lui "Pesti 
Hirlap" din 6 Dec un arlicol 
nlitulat: HIn România şi in 
Ungaria~, cu comparaţii intre 
legea de presă făgăduită de 
Gombc)s şi 'ntre legea româ
nească 111 c5rC'i proiecf e a
cum la ordinea zilei. 

Fireşle, "Pesti Hirlap" face 
comparalia pentruca să pună 

România inlr'o lumină urîtă, 

ca şi cum adecă În Ungaria ar 
fi altfel de liberlale de presă, 

Şi ii atrage gu vernullli Gom
bos atentia că nu poafe galui 
presa tocmai atunci rând are 
datoria să protesfeze la foru
rile din străinătate in contra 
gâtuirii presei ungureşti din 
România. Cităm: ,.Guvernul 
.. aghiar şi opinia publică 

maghiară are datoria să 
mobilizeze opinia publică a 
lumii în contra aces'u; a
len'al, care loveşte in spi
ritul 'ra'atelor minoritare, şi 
dacă Irebue, să prefindă in
tervenlia Ligii Nafiunilor. 
Dar unde ne va fi indreplă· 
tirea morală, dacă se impli-. 
neşle visul acelor deputati 
maghiari cari azi atacă .zilnic, 
ca nişte membri ai unei tru pe 
de asaH infierbânfate, liberta
ll'a maghiară de presă. şi cer 
reglementarea severă a presei 
maghiare ?" 

l\pelu Il ui "Pesti Hirlap" pen
tru mobilizarea opiniei pu-' 
blice a lumii În[regi in contra 
proieclului de reglemen1are a 
profesiunii de zjarist din Ro· 
mânia c mai muH decât l'iu
dat. Fii;:dcă. se şlie, nu atât 
presa minoritară dela noi pro
testează in contra acestui 
proiect. câl presa românească 

- I 
pusa la cheremul străinilor 
prin recunoaşterea drepturilor 
eclşligafe ale acestora, prin În· 
globarea românilor în camere 

gazetăreş1i în care străinii vor 1 mânia aproape nu-i de leac 
avea majoritafea, ş, a. m. d. ş~oală secundară maghiară, 

De ce dar protestează ofi-
ciosul revizionist? E in.să nostImă de retinut 

F" dă' d w cealalta remarcă, pe baza că-

ce 
Jtln c. art măse~nn,a _ up~ a- i reia oficiosul revizionisf voie-

s prOlec s ramana mmo- v' • 

r
'f"'l l' ă d" R •. şte sa ceară 111 conira prOJee-I ,. ea mag llar In omama, ., 

f
v - _,o • t' .' J'I fultll de lege romanesc mler· 
ara llarlş 1, cacI şco I e ma- "L' .. N f' '1 h 
J 

. • • ven~l a I !lI! 8 t lUnl or: c c-
g llare nu dau alafla bacalau. ,. . 1 'do'j d' , 

at
' ă" S la cu exc u ~rl e In caUZ,l 

re 1 ca s s aSIgure o com- v • 

le t < 1 "1 d v I condamnarI lor penlru calom-
p c ale a oeurlor <lca St I nie. 
c. ere gazetarului bacalaureal. "1 

d IIă f Să fie adevărat'l Gaz. ela-
Iar e a parLe pentrucă şi i .. ". A. 
gazetarii maghiari ce sun!: f'U ungur, din RomanUl sun' 

astăzi, sunt amenintali cu lolii i fo,i, Iără exceptie, c"fom
să fie e~cluşi dacă se holă- I niator!, ~şa cum ti numeşte 
reşte prJll această lege exclu- I "Pesh HrrlapU? 
de~ea gazetarilor cari au su- Dar dacă-i aşa, cum se ca
feril douil condamnări pentru. mică îndrăzneala oficiosului 
~alomnie. revizionist de a cere să se 
D~spr~ chestia el! bacalatl- mobiJizeze in contra proiec· 

reatJl "sa n~ IJOrbu11., "Pesli tului de lege romanesc opinia 
H,lrl~,? lre,bula > S.ă~ sc~~e, aşa, I p~lblică din J umea in!reagă şi 
C<l sa nu se dezl<.:ă: nI n Ro- Liga Natiunilor? --,,-,--... _-, .. _-....... .......,....---
Legături. maghiaro ... 

şvăbeşti 
OfiCiosu~ revizionist "Pest ceea ce se pune 1a cale, fi-

~Îrlap" anunlă 'n numărul din' indcă ni se pare că e vorba 
j Dec, crf, că "sudicii" (denu- ; de o unellire care să Clibă 
mire pe care şi-au daf-o din- ~ efect asupra legăturilor dintre 
tre repatriaţii dela 1311dapesta ~ ungurii şi şvabil dela noi. Se 
cei din Bănat, din Arad şi din ~ şlie că de-o bună bucală de 
partea dintre Dunăre şi risa: vreme legăturile acestea, dinfre 
a Iugoslaviei) au hofădl În ul- ~ minoritarii mnghiari şi ger· 
Hma;.adunare ce-au tinut-o la { mani, erau câf se poate de 
~udapesla, .să-~~ u:lif~ce dife-! s~abe. ş~ iredenll] ungurească 
nfele orgamzaţll ŞI sa le pună n a reuşIt să le infJuenteze. 
la treabă mai conştientă În Acum însă, deşi fralamentul 
vederea cullivării "unitălîi ma- germanilor din Unnaria, care 
ghiaro-şvăbeşU" şi a 'ntăririi a făcuI o impresie penibilă 1a 
le~JiHurilor ei. Fostul subsecre- germanii dela noi, a rămas tot 
Iar de sfat şi prefect al ro- aşa de sălbatic ca 'nainte, se 
ronfalului Gh. Steuer a pregă- observă în rândurile germane 
tit În vederea aceasta un "plan din România un început de 
de muncă", S'a hotărît să se colaborare sau de mergere 
tină in fiecare lună odată con- paralelă cu partidul german, 
ferinle despre chestiunile islo- wncomilerlt cu amulirea, 
rice, nalionale, economice, cul- dic!ală de astă toamnă incoace 
furale şi sociale ale "Ungariei dela Berlin, de când cu vizita 
sudice deslipifă prin dictatul acolo a generalului Gombo-. 
dela Trianon", despre "rezul- a oricăror proleste ale ger
tafele economice şi culturale manilor djn Ungaria În conlra 
la cari s'a ajuns sub stăpâni- lr<!ramen[ului cc-J au qcla un
rea maghiară", şi despre figu- guri. Din cauza ,tceslor du-

dă~el1ii, e cu cale ~il luc1m din 
riie însemnate ale "Ungariei vreme seama la "planul de 
sudice". lucru" despre care vorbc~le 

Trebue să luăm seama la I .,Pesti Hirlap". 

--,,~------.... ,--, .. ,------,._--,~--,--~ 

In judetul Aradului, precum ne 
a mi"te*te n1\"agyarsag~ din 8 
IJcc, crL, se făcuse sub llrlf;uri 
înainte de război experienţe cu 
şco] i ţigăneşti - fireşte, cu lim
bă de predare maghiară - la 
începute cu jocuri şi cânlece şi 

numai după 2-3 ani cu buchi
siri, deoarece - spune gazeta 
maghiară - s'a \:onstatat că nu 
poţi, cu ori câtă asprime, să scoţi 

din ţigani instinctele milenare şi 

"să faci din copiii de ţigan plu
gari unguri întro singură gene-
raţie". ' 

Până şi 'n privinţa ţiganilor, 

deci. şcoala comuna!ă sau de sfat 
din Ungar:a urmilrea să facă din 
elevi unguri. Nu strică să ni-o 
'nsemnăm şi asta. 

Incercarea de dinainte de răz

boi din judeţul Aradului e amin
tită de gazeta budapesta nă în le
gătură cu faptul că 'n oraşd Mo
haci s'a luat În discutie Înfiinta
rea unei şcoli tig:"lncş: i (evident, 
cu limbă de predare ma,ghiară). 
deoarece consilierii comunali au 
protestat [n contra unui ordin al 
revizoratulul, prin care 2] de 
copii de ţigani ortodocşi fuseseră 
'ndrumaţi la şcoală la romano
catolici, la protestanţi şi la evrei' 

Ştiri • 
SI , spicuiri 

, .. ~agyarsa~« dela 1 Dec; a~rage 1 revistei "Magyar Dt" a tinereM 
atenţIa celor In drept că s a nce~ ! protestant din Budapesta s'a 
put cu anul acesta, pe~ioada ~e blicat sub tiilul "Pace S)u r~, 
secetă mare Ce revllle 111 Ungana boi ?" un adicol în contra " 
d • f' . şei\. tii 

upa lecare Ciclu de 30-35 de nisn1lliui din şcolile din Una:' 
am, Seceta cumplllă de astă pri- C. ~ <5ac~ 

~ ă 'f ~ Itam : " ~ mavar n a ost decat inceputul. 
,... "Greşeşte fo?rte acel pedagrJi ~ 

Din "ivlagyarsag" dela 30 Nov,: care crede că In dosul cuvintel,· f 
Un operator american de cine- de 'njurălură la adresa dUşlJ1;. ~ 

matograf, WiIliams, s'a apucat să I nHor şi de ponegrire a altor b1' ~ 
colinde lumea ca să filmeze mo- I tiuni cari dăunează natia noas!rt ~ 
dul cum se pregăteşte mâncarea se ascunde adevăratul patriotis~ ,li 
şi cum se mânâncă In diferite ţări. Acesta nu:i decât un patriutis")l 
II interesează, fireşte, lumea dela negativ, Mult mai de preţ ei~ 
sate. Astfel a ajuns şi 'n Ungaria acea educare patriofică) care : 
şi a filmatspe nişte ţărani din păr~ rată întâi rând pe rând greStF t 
!i1e Dobnţinului, arătându-i cum noastre ca să le lndrepte, şi ; . " 
îmbucă din pâinea aIbă şi o parte locul goalei tânguiri din pricÎ,~ ~~ 
mare a pustei maghiare. nedreptă!il,or ce ni s'au fâ~a' t~1 

Se vede treaba că D. Wi1Iiams caută prlcma acelora şi ne pwr .J 
se Iasă dus de nas de călăuze ofi- înainte şi mai mari obligalii. Dt; ;i \ 

dale. Dacă voia să reoglindească nu ed.ucăm decât În scopul ri .'tw 
în filmele sale adevărul trebuia vanşeJ, nu facem decât să s~1l1:. p 
să fi mers să filmeze p~ troglo- i tici~ vieaţa ce se înfiripă, d, 
diţii din gropile judeţului Borşod obllgamente nu-i fixăm şi nu ' 
ai căror copii se duc la şcoală I ?eşt~plărn voinţa de progres,i 
cu st:cle de vin în loc de pâine '1 mobllare. ' 
şi slănină, fiindcă taţii lor lucrează J1~apătă lumea insti~ctelor ~o; ~J 
la viile boiereşti şi,şi capătă leafa I luiul destulă hrană lrl afara i .:~ 
în natură, sau să se fi dus să fii. I ş.:::oaIă, in vieaţă. Gazelele, căr~i~î}\ 
meze pe cele trei milioane de filmele. sunt pline toate de im1:: 
guri ce n'au o palmă de pământ gaţii de război. :~ 
. J I I I . '1 d ,a~ 

ŞI traiesc cea mai mare parte ai" n ocu z.cnml or e croc~ ; ~ 
, d'l " ',b 

anului cu răbdări prăjite, il. cart se tangue după pa0 . 
• ! când vom pune oare< familia: Iă3 

In luna trecută, dupăcum se i şcoala, presa şi filmul, În sluj; 1 1 
ştie, au fost În Ungaria mari de- ! păcii adevărate, a dragostei' ~~~ I ţ ă . t' , f ,. "0 
monstraţii studenţeşti antisemite. 'f ar pOZI lve ŞI a re acem nc' 

Cu prilejul acela a luat fiinţă 1 mului ?"J~~ 
la Budapesta o nouă so~'ietate stu- j , * . In 
denţcască numită H1'ş"are "' _ 1 La trIbunalul dm Budapes . 

, .. " n lVI ~ a sece '.' d d _. a $ 
rătoriior unguri" şi a .ră"pâlld·t ; sa ,u ecat eunazi un pro;': 

, .!> 1: d i "1 t r' , ~dr4 
la parlament un ma'f t ,!. e CJ omllle In en ,.t (le po., 

/li es, pnn l' I I . NI" - ) , 
care cerea Între altele' alU oraşu u! [ngy {Dros ~; 

Să se întroducă o im~unere pro-, I Gh,eorgh.~ ~~~rgely u~or nll
t i~! 

Porţională puna~11du-"e o t onal-soclallştl ungllrl. cu car . , ... pare. , fI' , .• -.răI 
din dările lumii de jos pe latifun. alL1nS~Se In con lel flJnClC<l h , 
diari şi pe capitalişti. salh'ţlOnal penlrucii au ţinti!: nn 
Să se bată banI' a" "d adunare nCHulol'iza!ă, J{ec:~. tI 

Il ~l()na 1, es- ," . ;" ~ 

fiintându-se acop~rirea metaiică. mata a,u fo~l :ondal1ln~11 1(1 r -:n 

Sa- se 'Int od că' . ~ t' amenda p~nala, I\cuzallJ im r u n liluUS rie . el 
săptămâna de 36 de ore de muncă, I potrIva lo~ a. fosl că au spU' nU! 

Să se facă reformă agrară. despr~ pol~l'll_ că ll~'eş!e p! ~~~ 
Să se introducă numerus I _ unguri, Că-l nascut dm mallU, , 

c au O" ă . l' t t - ,,' CO, 
sus În toale branşe'e I r lTIdnC ŞI \: IJl a a roman,:' . 

I . "t'. ~ . I J 
Să se facă corporaţii În toate I s a ~luml flal111~ Gnguresc,: e 

domeniile. j PelrJo Gyorgye (.Petre Gheor .. 
ghe), că a fost înainte de re· n 6 

mino- volufie cetăţean pvalah" şi li .P'! 
are şi astăzi doi frati ow· ~ 

Să fie tratati evreii ca 
ritate etnică. 

Să se întroducă volul secret . \~ 
in armata ",,'alahă": (ef..r ~ 
l\1agyarsag" din 12 Dec. cr~!. <al ŞÎ universal. 

Să se reformeze camera mag-
naţilor pe bază corporati"lă. * 

Capul statului fă nu pOJtă fi ),Cj Mtl9yarStlfj" Jcltl 1 D\'i·ţf'Q 
ce([~t ungur d~ f.:1l1ge (HortllY, I <munţii că untJ<.lrii din {Arile :. ',iel 
dupacum se. ~he. e <sio,~ac, ~ar PUSCI1: (Il! În~cp~lt să ~e îl~tO:l:'~ "J il 
Oto nu e meI el lllaglll.:r), J~,r! cu pillotufll ll1 ung(lr!a. :iti Hb. lac 
sillF~c pubbce să nu poată oc,Jpa pentrucă (Jr fj Încetot în n;!~ )s) 
dedt ungurii. (Cf. "Magyawig" hvrtbt condiţiile din C(lUZtt cJ· . ice 
din 22 Nov), rOl"(] luoscră bdţoI pribcfJici, ~. afi 

• pentrucă din fnmţa, din eel)a sf 
In n-rul dela 1 Nov. crt. al etc, îi dau pe capete {Ifon,. ,"1 

.... __ .... __ " .................................... ...-................ eel 
'bll 

_ I VID'1I1 .r __ ........... ~ 

Prima Sociefate de Autobuse 1. MER4 & Co. ,"'o rad 1 ~: 
Garaj: Str. Col. PauHan No. 10-12. : .. : Telefon No. 427, ~ nii 

ldi 
CURSE DE AUTOBUSE: I,bi 

1. ARAD-TIMIŞOARA şi relur, la Ol"(~le 7,14,18, dUfata
1riie 

o oră şi 20 minute ,~~ 
2. Prin Chiş;neu la Vărşand, Cermei, Şupreuş, Apăleu, : 

1
::1;':; . Salu-Nou, Vunători, plecarea la 2 ş 4 d. a. 

3.~Bu'eni şi Şilindia, . ~,~ 
, 4. Nădluc, plecarea la orele 7, 14, 16, 18. 

• 

-
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Pesti Birlap" despre E fii lE" Tol despre 
~, . "Kossulh 

"Trebue 'ncepulă din nou mashiarizarea • prIn 
Dupăcum se ştie din nnmărul 

nostru de acum două săptămâni, 
in Ungaria a fost mare zarvă din r~. / 

socielătiie ctllluro'eli , 
Şlj\} .... 

:ar:~ Oficiosul revizionist "Pesti Hir- : Grigone Belhlen, Colornan Szcll, 
it a publicat la 13 crt. sub I contele Ştefan Tisza, baronul Iuliu 
':ul de mai sus un articol deo- : W'a~<.;ic<.; "t'nior, Alhert Bcrzeviclv, 

:gi!; ~Jit de interesant În legătură cu 1 dc., au făcut cu toţi reprezentanţii 
:e!1 ~:=ietatea "Emke", semnat cu nu- 1 din Ungaria nordică, din Pano
~l1'i· ~!e Zsoft, - al lui Ilarsallyi lllia, dill Ung:lria sudică şi din 
,;1.' )JIt, unul clinlre cei solicitaţi de ! Ardeal gr;l!jjni de aopii ŞI biblio
~,r~11ăţitorii cJela Orade să facă i teci poporaie societare, şi prin 
1~1:. :';iăţirea româna-maghiară. I Qceslea, cu aiutoru' câforva 
!Js~ I • d d ~ t d v 

M "'" ..• I SUle e con !lca oare e gra-
ei~ ar .UfSfrl memo- 1" d .., d d ~p 

L '1 ( .0_ e copn ŞI e asca" 
t'QuJ!e h'"' t· ou mo,g 1O,.;:::a' eJect,v suie 

eE [)omnu! infrăţitor din redacţia i de safe neungureşli (e~JYcsU-
"rdentisturui "PestiH i da p" scrie :di OVOC jkat e s ni!pkollyvtar<l kat 

Cii" litt1ăfoarcle: l:sÎI1i.Utak C'i CI., kkcl r;cllany SlGZ 
I I ~ ~l' 

"" ,Pretindem Cu g!;JS mare lumii Clv6ni) 6s :H:pt :11ir6 se!!IL'e~cvel 
:~r ~ . 
) .. iilregi restauraren Un;..:;ariei-;\bri. ~2nyle~esen megma~}'arosi-
~ .\\!nl dre:)lul s'o facem. Şi nu e to~rah az idc,gen ajhu liaz
Il
f
(. per;nis să Iă~~~lm ~;ă sl{!b~ască segd~ szâzoit. Sublinierca ea ,. 

'~-jjuşi de putia glaslIl atesta iluturuÎui), După război flt!-(l lovit 
,elIll1. Dar între noi, in laină şi 1 r[lZllclul că a trebuit ~ă facem 

U n foa plă, să spunem adevăml: şi la noi un minister al minor:. 
ă /ehuc să avem grijă să pu- r tllilor (<il martirului Iacob Bleyer, 

_. Clili pas!ra neşlirbită şi această: \1csfiinţat apoi repede ... Il.tr.) 
J~ lI!! arie ciuntită, hndcă o ştim ! ~i să Iăs{lIn liberă funcţionarea 
,:~ " Ju.nt, şi astăzi putui mici şi r Scllul vl:rei nur.lor cari germanizau 
,l_ ,,' unde sunt ptlkrnice Cll- I În chip f/itiŞ. Trebue s'o şi recu-
5'i .~ cari discută serios Si OC!l- i nOilştefll, c<l O parte dintre satele 
.,~ar.a vrem!~lnică ba chiar defi- i cari au fost rnaghiarizate total 
'., dtiră a teritoriului nostru de a- (ca hU,lăo:ll;l Kismaro;.;, re care 
':iă:ă. Trebue însă să ne străduim o magbiaril3se CI.I totului un sin
i i '"ltr'acofo, ca cel pu,in să I gur distins învăţi'ltor palriot) au 

,.:1 f~c:m acea~fă Ungarie ciu~.l' fost în parte regermanizate. 
. !Iacu adevara' IIIR.f!.ueasca. "Barontll lulitl Wlassics a pus 
. fu nÎ-j interesul să aducem în I să se filCă grădini de cnoii sncic-

. ullicil.1te cazurile 5','anoi1loasc! Iare maglliarizil!o3r.: în ţ:nlltlil 

in ami din urmă, cum c acela j ',epziior, i<::r Cc!uman ::;l~li, cu 
il sub tiiluJ cu totului nou al ajutorul contelui DenD h:stctich, 

. ~dreptului minoritar·' (sicl - n. a 'nftinţat In apropierea J3t1dapes-
, .) se face în diferite părţi ale tei, la Tarnuk şi Szarok, astfel 
lngariei ciuntite o foarte puter- de grădini de copii maghiariza
rea propagandă străină, ca să toare, Încât invăţ;1toarcJe n'au 
iărească insulele de limhă străină magl1iarizat prin ele, prin predare, 

fin C(:lri domnia Vienei a frânt numai pe copilaşi, ci prin orga-
trecut unitatea maghiară. - !lizări de reprezentaţii de teatru 

\" am iertare, vorbesc despre I ungurrşti şi pr:n scrbări biseri
. '~ruri serioase. Ungurizat'ea e ceşti ungureşti şi re locuitorii În 
el mai sev;os 'ucru. Pentru vârstă. Aceasta n'au putut-o to
ngurizarca Ungariei s'au sanc- Iera nemţii si auslriecii cari sunt 

. anat sub Habsburgi dela 1836 de veacuri În tovară~ie de arrn.: 
: coace până la legile şcolare ale cu noi (sic:! - n. tr.), ci au Îfi

J i Apponyi mai multe legi, cari cercat şi încearcă şi acum mereu 
uenunţat că trebue predicat să p'la:ă să organizeze reprezen-

f
· b~se .. ici ungareş'e şi 're- taţii si serbăd cu limbă germană, 

r-""'l'nvă,at în şcoală ungu- in scop germanizator, la gr{ldinile 
:~, (melyek kimondoltak, hogy maghiare de copii înfiinţate şi ţi
I \?l~l')l~~))~n m,agyarui keil prc- nute pc banii s{uăc:imii maghiare 
ri<abl es IskoJakban mngyarul (sic 1). Ne şi plângem adeseori 
, '1 ta!dtani,) Legile acestea ne- din pricina aceasta ministrului 

,$area unguicască milenară na Homan. 
It.Q dus In îndepUnire. (sub- "Acestea sunt fapte nelăgădui
',ierea :tulurului, - n. 1r.) Atunci bil culturale, În contra c:irora noi, 
'J iScodit unii mari patrioţi mij- bieţi oameni mărunţi, avem da
·.lQcele şmechereşti (furfan-. toria să 'ncepem din nou apăra
., )5) ale maghiarizării paş- rea paşnică pe calea culturii (sic! 
. ice prin culfură. Şmecheria - n. tT.): trebue să re'nviem 
:. a,i«mală (a Ilemzdi furfang) a toate vechile societăti culturale şi 

sf că au infiinla' socielă,i să organizăm grădini de copii şi 
, "urale, iar prin mi;locirea biblioteci poporale societare. in 
te,fora ~rădini de copii şi al căror spi rit curat unguresc nu 
'blio'eci popora'e, cura' se poate amesteca nicio putere 
gql'eş'i. Căci şi În trecut mulţi străină sau politician maghiar 

·niştri s'au temut ~ă facă pe care vrea să le linguşească (pe 
nil statului exclusiv maghiare puterile străine - n. tr). Mi,
'idinile de copii, şcolile primare carea ceasla .'a şi 'ncepu' 

I bibliotecile poporale din ţinu- deja. A inceput-o Societatea cul
rileheteroglote A,a au luat deci turală panonică (Dunantuli Kul
nil, societăţile Culturale şi alte turegylet) a lui Col ornan Szell şi 
ferite corporaţii din Ardeal, din a lui Eugen Rakosi. Pot să destăi
w"'::ia, din Panonia, din câm-I nui un lucru. In Ungaria Mare 

, .~ ~!tc.. prin mijlocirea cărora n'a fost deputat maghiar şi ga-

114i. buni fii ai jării, contele zelă maghi.ră, care să fi fosl fie 

I \ 

pe faţă - fie În taină în contra riei, ci trebue să le urmăm exem. pricina unui articol apărut în 
maghiarizării. Ba încă! Azi pot : pIuI. Trebue întâi de toate să publicaţia habsburgistă "Legitim 
s'o dau publicităţiI că contele i 'nţelegem că la grădinile de copii Kira!ysag" dela Szombathely, prin 
Ştefan Tisza, care făcuse totul ca sau la şcolile primare societare care un căpitan în retragere, 
să 'mpaceşi să liniştească pe na- (atributul "societar" se referă Ia Oeme, a înfierat cu referiri la 
ţionalităţile din patrie, şi care nu amândouă _ n. tr.), nu trebue "reformiştii" lui Gomb(>s pe re· 
odată a socotit şi faţă de' mine numilă putere didac,jcă care voluţionrii lui Kossutfl. spunând 
ne la înliltime străduinţele noastre cunoaşte limba minoritară I despre ei şi despre Kossuth c'au 
cu societăţile culturale (lekicsi- din parlea locului. Căci În I fost o plebe iresponsabilă, mâ
nyeltc),.- in taină a susţinut acest caz, de dragul comodităţii, '1 nată de ambiţii egoiste. 
personal, prin societatea lulian respectivul nu maghiarizează Gazeta legitimistă a fost sus
înfiinţată de el, şcoli maghiare în (sublinierea autorului). Societatea I pendată, iar autorul arestat sub 
Slovenia şi in Croaţia, şi astfel culturală nordică (din Slovacia II motivarea că trebue pus la adăpost 
il putut deci cu drept cuvânt antebelică - n. tr.) şi cU EMKE de furia multimii. Mai apoi par
.să-şi bată joc de Societatea cul- au descoperit sistemul corect de chetul din Oyor a deschis În 
IUl'a!ă pallonică (DKE), cu aju- a nu fi t.rimis la şcolile slovace, contra lui acţiune pentru Iese
lorul dlreia noi, mari patrioţi valahe sau nemţeşti (adecă cu naţiune. 
afişati, n'am putut răsplăti decât elevi slovaci, români sau germani Habsburgiştii s'au Iăpădat de 
cu 30-40 de florini pe câte-un - n. ir.) decât conducă'oare el prin ziare şi prin discursuri 
invăţător care fă :ea progrese în de grădini şi dascăli cari rostite 'n parlament. Unul dintre 
predarea limbii maghiare. Şi aceea na şliau decâ' ungureş'e" oratorii din parlament, fruntaşul 
putini o ştiu, că pe contele Kle- (sublinierea autorului). legitimist Grieger, a spus urmă
belsberg Kuno (marele ministru Articolul vrednic cu adevărat I toarele (cităm din .. Magyarsăg" 
de instrucţie răposat al Ungar:ei de atenţie al scriitorului "infră-li dela 6 Oec.): 
postbelice - n tr.), pe care So· ţitar" J-Iarsanyi Zsolt se 'ncheie ,.Noi Încă voim ceea ce a voit 
cieietatea lulian şi-I făcuse secre- ! cu un apel, ca "să nu socoată! Kossmh: realizarea integritătii 
tar, l·a pus la această muncă a ma- I nimeni fără importanţă opera ţării. Ludovic Kossuth, luptătorul 
ghiarizării pe cale paşnică contele I maghiarizărij". "Căci doar in-! cel mai dârz al independentei, a 
~tefan Tisza. Să na mai fie I treaga noastră fiinţă naţională .. ajuns În singurătatea sa din tim
'aină nici aceea, că până '1 r'~zidă În cuvântul maghiar şi 'n ! pul emigraţiei la soluţia confe-
când glorioasa Emite n'a lE' scrierea maghiară, şi numai a- I deraţiei. senţa ideiI este că un· 
avu' bani pentru o foială I I cea. sta ne .'ndreptăţeşte să alcă- gu.ri.mea.e chem.ată .prin pu.te.re.a 
matihiarizare în con',a ma- tUim un stat independent". , spmtuiul său ŞI prm destOIniCIa 
sei valahe, Tisza a ,inul şcoli i I j .- . w. R ~. I Nu e numai o chestiune de ei ca alcătuitoare de stat. să stea . 
primare I,n '"nsaşI omanra " . .. h . 1" ăr··· f t 

vanitah "~c:J.~4~;--.ci "1 o 111 uLII;.IlIă -,"u" tn a.:zmu flun II Jn run ea. ...... [ .. Iare. tAz st: h.:gy~n tublJ(! Utok, j ,"~"~" ~ r .r "1 ' .. 
, . d.... E k' I bănească existentiala" Dovadă'f naţu ar ce trăIesc aiCI. E acesta 
nogv amig a Icsoseges m e- I ' .. , dă' . 

k
" 'It.{>: t j' - spune 'n Înch"iere autorul un a ev r veşmc, obllgator şi 

ne nem vo p _nze a e jes ma- l' ..' ,pentru noi. '" 
gyarosi!asra az olâh tomeg elIe- că In satele din Jurul Budapestei 
;H~ben addigTisza magâbanNacry- il vezi cu miile ziare ilastrate Bem· . Am repro~us ,acest pasaj din 

, 1:> t" l' b ţ' . ă dIscursul lUI Oneger pentrucă i Rornaniăhan tartott ferm magyar i ţeş 1, In sc llm pO 1 constati c • • . -
nepiskolakat.) . i "mărfurile de origine m~hiară m~ă o demascare. a gan?~nlor 

,,!'\ll e de ajuns deci ~ă ne în- : sunt sobotate intenţionat re teri- IU~ ~~ssuth, .pe. cart anu~ltl pu-
chin[lnl fJameniior mari ai Unga- toriul Ungariei ciuntife". bllclşh maghlan deja nOI CQnti

nuă să ni le prezinte ca pe-o 

MEMENTO 
sinceră dorinţă de colaborare cu 
românii a duşmanului lui Iancu . 

S(ă ne 'nsemnăm -bine ar- tele acesfe~ în Uns.ria prin 
ticolu' acesta, apăru' în co- miilocirea surorilorde-acofo O aniversare 'care 
'oanele oficiosu'ui Ligii Re- ale lui "EtWKE". • 
vizionisfe "Pesti Hir'ap", "Se dovedeşte asfe' şi prin ne Interesează 

• . t .... ~ . ... 
şI-anume nu nama. pen ruca : aceasta - ŞI nu ,umal prin , 
mărturiseş'e oauăn maghia- I ceea ce spune sc,iloru' Har-! v Ungaria se pregăteşte 
r;zările deier; şi de azi din II scin)'i despre recuta' 'ui sa. comemoreze la 24 lanu~ 
Ungaria Mare şi din Un- "EMKEu - că ,'a făcut o 1 ane 1936 al 60-lea an dela 
garia Mică, ci şi pentracă I ne mai pomen,ă sreşeafă I ~?artea ".inteleptului natiu
ne des'ăinue că ofensiva 'a dându.se 'ncuÎintare unei nil" 1 a 1~1 Francisc Deâk, 
care purcede acum din nou aslfe" de socetă,i ca să I supranumIt aşa pentrucă a 
mârÎcătoarea de valahi re'nceapă şi 'în Ardea'u'! 'n:Păc~t pe unguri. Ia 1867 cu 
"EMKEu, e concomitentă ca României Mri ceea ce a I dinastia habsburgică, cu care 
o ofensivă de maehiarizare făcui pe vre~ri în Ardealul II er~u. ce~tati depe urma revo
începută 'ocmai în momen- robit. luţlel lUi Kossuth, şi a izbu
........ -----.. - .. ------.. - ............ --.... " .... -.. titsă-J facă pe împăratul franz 

lnstigaţii antivalaht la un Il ~~~~~tă le dea pe tipsie 11:r-

.. d · B d t Ne interesează această co-varieteu In u a~s al memorare nu numai pentru 

La Budapesta se pregăteşte o 
nouă apropiere româno-maghiară. 
(Ierte-ni~se vorba, dar e tare la 
modă astăzi la noi chestia acea-
sta a apropierii româno-maghiare 
prin literatură.) 

O face apropierea aceasta un 
autor de reviste, Sus Fekete 
Lasz16, şi cu un compozitor de 
acelaşi soi, Brodszky Mikl6s, 
printr'o operetă 'ntitulată ,.hla
P;OPo", ce se va juca la "Orfeum" 
din Budapesta. De ce fel de 
,.agropiere" e vorba,· rămâne să 

r 'demonstraţiile antiromâneşti 
se vadă, eŞi nu··i tare greu de 
ghicit ce! poate debita la Bu
dapesta J adresa natiei româ
neşti. J-ocamdată ziarul "Uj 
Magyarg" , care ne aduce şti

rea aceSta, ne vesteşte că se 
duc trltive. cu casa de filme 
Ufa, (să. j deie voie artistei de 
variet R5kk Marika (cea care 
i·a fUt anul trecut pe nişte ro. 
mârlrecuţi pela Budapesta să 
chf!e 'ntr'o zi o jumătate de 
mm) să joace În .opereta'" cu I 
pina. 

.... 

ce le va pricinui, ci şi pen
trucă "inţeleptuJ naţiunii" ma
ghiare a fost - după multe 
dovezi - de origine româ
nească. {Vezi cartea Fa
miliile nobile" a cavale~ufui 
Pcşcariu). 

Oititi şi Răspânditi 
"Gazeta AntirevÎ
zionistă" 
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'JGazda l'\ntirevizionistJ" se transformă după llnul-~ou 
în revistă lunarăj apc'lrcînd regu)dt În 96 de pagini, sub titlul: 

Piatră de hotar 
- Arhivă antirevizionistă -

~--------______ -.~~~;=_-=:::~,~,=_~,~=_~,~,~=--~az~:-n~'k"~t~i 

Gazeta An tireviziontstă :'Ili ercuri, 2.') DeC~,,\Crie J 

-----------------.-
IJrâlll tuturor cetitorÎ- Războiul din Africa ni-a Pe fronturi a urmat' 

lor si taturor bunilor ro- adus mai multe evenimente depe ! toarei vânători a avioanel 
: melni sarbatori vesele şi frontul diplomatic decât depe !liene o ofensivă abisiniilf1 , ' 
, an nou fericit. 1 cele miI itare. S'a ajuns În sfârşit I lienij s'au retras pe·o miCT:, J 

• _ D i Ia o 'nţelegere precisă între prim- I tantă de·alungul apei Tab ~ " 
A~u~area g~neral~ dela ~:> ~c.! ministrul francez Lava! şi Între 1 In EgJpt războiul din l ' 

1 a SIndicatuluI. Presei Romane ~m : ministrul englez de externe Ho~ a avut urmări mari În dau1 " 
Cu deosebir.::a nnmcli că (1[e C1sj~Jurate colaborări ddel Ard~al.a ~at m~ruma~e c.omlte~! cu privire la condiţiile în cari să glezilor. Zilnicele demonstra i\ 

cei mai buni cunoscCitori oi problemelor ce ÎntrJ în preo- tuiul SmdlcatulUl. să la f:ecănll 1 se iacă Între Italia şi Abisinia geroase ale srudenţimii şi a!' : 
cupiîrile unei astfel de orhivc, ~i Cd va elvea un more nu- ; membru declaraţie pe cuvant d~ ! pacea. Propunerile n'au fost Însă I tidului naţionalist au silitipe 
măr de rubrici nm.lil: despre romdnii de peste tOtlte hota- ; onoare SU? ~edeapsa excluderII primite nici de Italia, care nu Fuad să redeie ţării cam 
rele, despre minorităţile din ţoră, despre românii din Să- ~ d~n o~gam~aţle, că ~u f~c: parte voieşte să deie înapoi Acsumul dela ]923, iar Anglia n'a a _. 
cuime, despre politica externă, etc., revista "Piatră de ' dm tn~unle cu cari. n.apastuesc şi alle părţi din teritoriile ocu- cOlro şi şj,a dat aprobare;\ 
hotar" va fi ca şi "Gazdcl llntirevizioni5tă" o arhivă de ' gazetarn evreo:maglllan oraşele, pate, şi nici de Abisinia, care a ! tuşi demonstraţiile continu~ll 
documente curente referitome Icl tot ce trebue ştiut pentruca 1 ardelene. Hotănrea. a~easta, car~ j dat răspunsul că nu cedează ni- 1 zând să reducă cât mai nu: 
să nţ: putem apăra În contra duşl1lonilor. Cditorii vor 9Jsi : onor:ază n.espus Smdl.catul PreseI ciun petec de pământ. După dis- I fluenta Angliei În EgipL • 
În ea cel putin de două ori atata mClkricll informativ şi Jo- , Romane dm Ardea! ş! Bănat, n.u f cuţii aprinse, parlamentul francez I In Cehoslovacia s'a ti 
cumentar ca 'n tO(lte numerele dintr'o lună ale "Gazetei ~ priveşte ~e a1tf~1 de(;~~ P: d~l- i şi-a Însuşit propunerile d·lui La-! plat un eveniment mare.1 
ftntirevizioniste'·, înfăţişat însă cu moi multă îngrijire, cum: t:ei,.uitatl A d~ ~lOe, fIIndca z:a- I val, votând încredere 'n guvern. I şedintele republicii, d. Ma~1 
in Jipsă de răgaz la o gazdă scrisă oproClpe totde(lUna de ~ f1~Ştll r.omam dm A:deal .au,ştlUt In Anglia Însă propunerile d-Iui " slăbit de ani şi de bO:1Iă. ~l 
un singur om n' a fost cu putinţă. Vor avea 'n aforă de ~ s~ ~ez~ste cu. de~nn~tate Ispitelor Hoare au stârnit o mare enervare tras din fruntea statului şi t-
asta înlesnirea că vor putea pti:'ifra COleCţieI revistei meIi ~ zlan:~"o~ mm~r!tan. Ia tabăra din guvern şi din par-I ales in locul său d. Edua::i , 

uşor decât pe-a unei gazete, lucn.l pentru care 11i-a şi fost ~ .Auaugam. c~ ,111 urr:n~ sprIJIO~- lament a lui Eden, care bagă de neş, ministrul de externe l' 
cerută această transformare din fomk multe părţi. fi lUi dat. sll1dJ~atu)U1 I~ lupta .n I vină că propunerile ministrului de 1 publicii. (s'au făcut fostuluI 

Revista va apărea re!1u)at la 15 alc fiecărei luni, ill- contr~ tn~oulUl . ga,zetare~c d,H~ externe denotă din partea Angliei, şedinte manifestaţii uriaşe dri, . 
du~jv În lunile de vară când m, an: PtUte dintre celelalte l' Ara~.:con~J1et:lI Smd~catt~lu.I Pr~se~ o slăbiciune: ~'a vorbit stă:uitor I patie, fa unuia cămia i se 1 
revIste nu apar. rumane dm Arde~1 a (nmls d lUi despre o criza de guvern ŞI des- ! reşte in măsură h'Jtărâtoar( I 

Se va trimite numai şi numai celor cari îşi prefect. al.Ara~ul.ul ~r, ,Ioan GlOza, pre demisia d-Iui Hoare. După! robirea şi consolidarea Ce~ 
vor fi plătit abonamentul. nbonaţilor o) căror abo. 1 la ~ c~r~~. slaru:nţa s au ~us deu- cât se pare. e la mijloc şi.o so- I vaciei. . 
nament la "G(lzda f\ntirevizionÎstă" a expirat dar ni-au t năzl ~Iglh~ pe sahle ~e. ]~JC a!e coteală de politică internă: d. II In Spania sunt ia"!",~,,' ?': 

fost buni plătitori, le vom trimite numărul depe Ianuarie al I aşa-zlsulu~ club al zlan~tllor dm Eden, căzut pe-al doilea plan din frământărÎ. A venit la cân, '~: ' 
revistei, op~i.nd apoi trimiterea dacă nu~şi prcl~l1~esc ab~- I Arad, o. calduroasă scnsoare de • p:ici.na politicii sale ~xterne. caută I guvern nou, care însă n'ar· . j 

namentul. ŞI acestora, la feI Cel abonatIlor can şi-au achl- r mulţU~da.. ~ sa-şI refacă populantatea. I jorităti. I 

tct în parte sau integral abonomentul pe 1936, le socotim I Ar fi de. ~O:'lt ~ se pat rundă Planul de impăciuire a] d-Ior I In Grecia agitaţia În i' 

până Ia. expirar~ abonament~1 10 revistă in preţu.1 abonCl-! toate autontaţJle ~m toate ora~ Lava~ .şi ~oare a t~e~ut.din mâ!la -~ inlâiului guvern al regelui : 
mcntuhJI gazdei: 130 de ICI pe an, sau 70 pe Jumlitofca şele ~rdelene de IJ1semn~tat~a a Anghel şi-a Frantei mtr a Socle- , tors in ţară a pricinuit di4: 
de an. Vor aveâ aceeaşi Înlesnire şi restanţierii "Gazdei '1 cestel. lupte A dusă. de Smdl~at~l tăţii Naţiunilor, care a fost con- 1 rea parlamentului şi fixarea I :: 

~, l1ntirevizionÎstc" dacă Îşi ochită odată cu abonomentul Jo : Presei Roma~e dm Ardeal? Ba: vocată la mijlocul săptămânii in \ noi alegeri. : . 
H" .r~ .. ; revistă restanţa. i ~at pe~t~u pa~rarea prestJglUlu~ se~iune ex,' tra?rdinar"ă: Vatican~1 I ,In China s'au continu r::; 
~...-" ____ ~ _____ ~_~-... --... ------~! haZd'inel ~l p_n~ru apărarea ~o r {! l~t~L-.e1.Jăc.âud-la~h-::+-n€xările de teritorii la praf:': 

r~lel .pubh ... e, ŞI sa 1I~lte gt:!>t~1 t, g~r~n~1 un calduros apel de lm· I de sub infiuenţă japOl1,eză a r, J 
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Sărbători fericite, Anul Nou 
pildUitor al prefectuluI AraduluI. p"clUlre " .. ",c ,. .. ,". l:lUnel. '- ", f' 

cu prosperare şi mulţi milionari do. 
reşle numeroasei sale c1ientele 

Numtirul de 20 de pClgini ~~"'~_~""_~"!'t_"_.L •••• .. 1MO'··~- ... --·r· 
din săptămJna trecută al lirhlvele noastre dela Pe( · 

BanCii 
"Gazdci ftntirevizionisk", în- II ~! • 

lI~scu S. 1. Cluj 
colectura ofici<Iă a Loteriei de Stat 
pentru Ardeal Ş:, Banat. I chinat de sectia ardclconă a D. prof. univ. C. GlURESCU a bune ale lui Mihai ViteaZUl;: 

Ligii l1ntirevizionisk ~Ja- făcut Marti in parlament o inter- cum şi o Evanghelie de m;; , 
zdarilor ardeleni de din(link pelare d-nilor miniştri de externe loare, dela 'Ştefan cel Mare! 
de Unire, o (Ipărut la Cluj, şi instrucţie publică In privinţa printr'o serie de Îniprejw! 
sub ingrijirea dlui dr. llurcl măsurilor ce s'au luat pentruca, ajuns dela muntele Athos j;j 

\ Gociman, preşedintele Sindi- potrivit art. ) 76-177 ale tratatului zeul din Viena, ~ 

O C e"r e m O ni'e cum cCltului Presei [~omâl1e din dela Trianon şi art. 196 al trata- In ce pnveş'e arhiva de' ! .;! 
~rdeol şi Bel1wt şi secreta- tului dela Saint-Germanin, statul ena, diB 1920, se spune '"''1) , mal- fost \ rul generol al secţiei mde- român să Între in posesia arhi- fi funcţionând acolo un '! n a \\ lene a Ligii AntirevizionistL. velor şi a obiectelor de artă dela Auner, care culege picsed 

Exprimăm şi pe această Budapesta şi viena. statul român D. praf. OL! 
La 18 Dec. a fost in Italia o I Urăm su~es glorioaselor noa- cale cele mai călduroase D. Giurescu a arătat că există a intrebat cari sunt rezultatA 

. . t . J . I t d l' f multuml'rl' at('lt LI'gl'!' ~ntl're- acolo adeva"rate tezaure de docu- tivităiii acestui domn Au,,': ceremonie unică Jn. IS ana . u .. ml.i: I s re rape e\~ iţeri/ar şi soldaţi. I I 

in ziua aceasta, tOţi căsăton!ll dm I lor. forţelor Iţ uscat, de mare şi vizionistc cât şi distinsului mente şi de piese de deosebită p~ese "del~ă a~h!vele dfl~ y:~~ 
d t t t I .. I le I v' ţ" Căm") confrate dr. F ur""l Gociman, valoare artl·stl·că., Astfel, "In ce ajuns In s ,pal1lre~ sta u ~I n'~ţ ", Italia şi-au pre a sau Ul me e .. '\ a. Ia le~ .4J or negre, lucrăto- ., '- fn ce pnveşte piesele d,r" ~. 

de logodnă, ca să servească ţAm nlor ŞI credI~oşilor noştri as- pentru sprijinul nepreţuit ce priveşte arhivele, două dintre cele a fost o întreagă pertracr2: '.1"", 

la purtarea războiului cu Abisi- I kari.<l . \ # ni l-au dat. mai importante fonduri de docu- de reprezentantul guvernul I !,' 

sinia. 1 MesaglUl rost de Regină a * mente din Transilvania, al Capit- d. profesor Tzi~ara Samurc,iî:: 
., dă·t t ti' i f t d'fu t d" RUJ!ăm pentru ultima dată 1 I . . Alb 1 l' . I C ~ Intâii can şI-au rul sau Ul I os 1 za .. toate posturile u UI ae a U la ŞI a (,ve- urma cărora s'a aJ'uns in: ',:,0; 

f t 1 · . l't l' \ pe onora,ii restanl'eri să-şi ti' d CI' ~'lx' t r inelele, au os rege e ŞI regma. j 1 a lene. nan u UI e JU-H anaş urI se la 6 Aprilie 1929 la un aranjb ~, 

I . . achite cât mai neîntârziat află la Budapesta, unde au fost f ··t ă . I t După predarea inelu UI, regana po fiVI C rUla O'llvernu a' abonamen'ul la "Gaze'a An- b ,'" 
a adresat mamelor şi soţii lor ce- '\ duse intenţionat de către guver- se obliga să ne cedeze act'. ", . 

l Ot fire.,iz;on;sfău. I . 
lor morţi' În război urmă- nVI are \ nul maglIar. louri nouă, având a da in '-de <'! 

Inda'ă după Anal-Nou ' 
toarele cuvinte difuzate prin ra- / In ce priveşte fondul dela Vi,- două tablouri, cari au intcf, '~') "Armonia" coru'ţatedralei din l10m da pe mâna aClocat .. ,u; 
dio: ena, există acolo un adevărat te- 'mai mic pentru muzeul Arad, va aranja În~ra zilei de pe 'o,i cari ..... ,i Clor fi fă-

"Sunt mândră că in fruntea l' zaur atât in arhivele de stat cât Nu înţeleg - a SPU.:i d. prl "") 31 Decemv. 1935, 0l'e9seara un cu, dator'a .. ici dapă acesl , 
mamelor şi soţiilor scumpei noa- " şi in cele ale Curţii şi ministru- rescu - cari sunt motivele, ',!fI I 

R II ultim apel. . d ă ba' 
stre [talii depun pe mormântuJ e 1) * lUI e r z 1. care se intârzie perfecta rea· ':'c. 
Soldatului Necunoscut verigheta ev n Guvernul italian a hotărît să In ce priveşte obiectele de arlă conventiuni, care ne serV~~:'L~r:;.r? 
Mea şi a Regelui. Este un gest În sala mare de dart C se topească coroanele de metal ce e deajuns să se semnaleze tezaurul fect interesele. / 

ă ţ d' t t d ," rucea i I ăt't d" . d De asemenea, de ce nu ;,oBI' '. de suprem renun are IC a e AIbă" \, s'au depus dela razboi până azi 1 ac. UI In p.lese um~e e a~r, .~ 
iubirea ,de patrie. Plecându-ne I preiul de intrare 25 li. pe mormânlul Soldatului ne<:u- găs~t~ la Apa4hld~, la Şlmteul Sll- măsuri, ca fondul de dOCl ~ 

ă 4 t e confundăm cu ame la San Icola I Ma in dela Budapesta să fie aci. ţi' • 
spre p man n BIletele se vând la liblia Coo- noscut, şi să fie oprite patriei. dV'f .I

t
, .~. In BUl . r~'A t '. 

spiritele glorioşilor noştri soldaţi d" D' a" I en e parti a e anatu UI ŞI r- ţară, aşa cum ne dă drep L. ., 
f l cor la ŞI lecezan Iar ~ara la . tatul dela Trianon. ,~'! 

căzuţi în marele război. Ast e x \ CETIŢI' dealulUI, care actualmente se gă-
ă d t '1 t le cass~ \ • l d' B d t' Insist asupra termenului ' 'j ~ 

apăr Ilt rep un e noas re ce Beneficiul realizat este 'sUnat I 15 I I yse.sc In muzee e In u apes a ŞI ani. Au trecut 16 ani şi jU.'fil 
mai sacre şi deschidem o nouă t' Sft 1.. a anuar e Jena. mai sunt trei ani şi jum -" ' 
cale luminoasă patrieit dorind ca pentru ermmar~a . O_riCii 1936 revista Tot la Viena se află o celebră când vor expira aceşti trei l. 

civilizaţia Romei să triumfe În Ortodoxe-Rom. dm Arad- rişte. P.-atra" de hotar pânză a lui Franken, reprezen- jumătate, statul român v~; 
Africa răscumpărată de voi Comi\ul tând un portret dintre cele ~maj să înregistreze incă o p:~' 
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