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cetitorii cărora le trimitem 

numere de probă 

Rugăm pe onoraţii cetitori cărora li se trimit nu
,re de probă din ."Gazeta Antirevizionistă". să nu ni 

f~:' trimită 'napoi în cazul că n'ar vrea să se aboneze, 
i . arece primirea lor nu-i obligă la nimic. 

i. Le trimitem gazeta gratuit, de probă. o lună de 
~j~ (patru numere). De·acoalea 'ncolo o trimitem numai 
e~or cari se abonează şi-şi plătesc înainte modestul a· 
&nament, redus dela Anul Nou la 130 de lei pe an 
I Sila 70 de Iei pe'o jumătate de an, iar pentru tărani 

90 de lei pe an şi la 50 de lei pentru jumătatea de 
, '. Sfătuim pe cei ce voiesc să se aboneze, să se 
U ovărăşească câte şapte inşi, ca să beneficieze şi de ce 
n alt favor: de-a ne t;imite în loc de şapte abonamente 
" mai şase. 
~s 
~--.. ----~ .. ~--~--~----~ .. ~-1 

,~i~erita mmână unită ~in Un~~ria 
~ţ- Situatia statistlc~ a parohiilor grecocatallce-românu. -
~U de Peire Pefrinca 
luPmânii gn,,"Co-catolici din Un~ Tabloul parohiilor române uni-i' au 16 parohii, dintre cari nile, cari odinioară au aparllnul 

ţin de eparhia unita a 'O~ diecezel române unite a Orbii 
e.. mari, iar una de eparhia mari, rămase azi În Ungaria. 

a Lugojului. prezintă situatia următoare: 

arhiile româneşti din Tran- 1. Parohia Almoşd <Almosd), 
ia n'au legături jurisdicţio- a avut 348 credincioşi gr. cat. 
cu aceste parohii rămase in români, O biserică şi o şcoală 
ria, in urma tratatului dela . confesională. Azi sunt fără preot 

şi inviifălor român. In şcoala on, 
, 1. confesională se predă in limba 
ârle 16 parohii romane unite au 

maghiară de către un invăIător 

. făra conducatori sufleteşti. ungur. 

{

i 3 preoţi, iar restul de 13 

2. Parohia Bogomir (Bega
este parohii greco,cato!ice 

'ne, în 1912. au fost incor- mer, jud. Bihor). A avut 471 

f 
credincioşi gr. cat. români. o 

I e la eparhia Hajdudorogului, 
biserică şi o şcoală confesională 

nde Eparhiile unite de Ora-
romană. Azt n'au nici preot ro

şi Lugoj le-au reprimit in 
'C man şi nici invălălor. 
',L' .. insă după stabilirea noilor 
iti 3. Parohia Bedeu (Bedo). A 

~l ere intre România şi Unga~ avut 840 credincioŞi gr. cat. ro
S:ele au rămas in afară de su~ 
iL mâni, O biserică şi o şcoală 
~lIJlitatea statului român adică 
14Jngaria. confesională română. 

t
·, privinţa datelor statistice, e~ 4. Parohia Ciegold (Cseg61cl). 
a unită de Oradea mare, ne A a,u' 664 credincioşI gr. cat. 

români, O biserică şi o şcoală 
~matoarele informaţiuni: confesională. Azi n'au nici bl. 
i tabloul de mai jos am tre~ serică şi nid şcoală românească. 

I :datele după şematismuI nostru ,~ 5. Parohia Udolău (Csenger-
~ 1909. Situaţia exactă de azi ujFala). A avut 512 credincioşi 

este parohii n'o cunoaştem. români uniIi, O biserică şi o 
1 ci informaţiile particulare, şcoală confesională. De această 

rare, ce le primim de peste parohie a apartinut şi filia Ura, 
'ţa, Românii din Ungaria din cu 182 credincioşi rom. uniti. 

) t de vedere naţional sunt 6. Parohia Macău (Mak6). A 
:f stare deplorâbilă. Nu mai au avut 1347 credincioşi român' 
::un preot şi nici un învăţător uniti~ o biserică şi o şcoali con
~n, le este oprit a mai cânta fesională română. 
fn~şt~ î~ hiserica. Dacă nu se 7. Parohia Leta mare (Nagy. 
,~ mmtc m interesul lor, în cea lela). Ă avut 1880 crerlincioşi 
I ~CUrtă vreme sunt complect ma.. români unii', o biserică şi o 
:lrizaţi".l) şcoală confeslonolă română. 
I 
.~ 8) Parohia Abrani (Nyirabra-rtat ţâcut din actul No. 205611933 I ~b,o "'te din "'.dM. (coHtiHuare îK pag. 8.a) 
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Insfigaliile Budapestei pe chestia 
plebiscitului din Saar 

Cititorii noştri de gazete ungu
reşti vor fi 'nţeles de sigur talcul 
ascuns al exultarilor unanime pri~ 
cinuite in redacţiile maghiare 
dela noi de plebiscitul din pro~ 
vincia Sarului, făcut acum sapta
mâna cu 90.5 Ia suta voturi in 
favoarea Germaniei. Fireşte că 
nu bucuria că s'a inseninat poate 
definitiv ceriui Europei in urma 
acestui plebiscit, că pacea euro
peană a fost din nou consolidată 
(după recenta consolidare a ei 
prin sentinţa data in procesul 
pustei Janka), le~a făcut pe ziarele 
maghiare să jubileze aşa precum 
au jubilat. Câteva au şi spus-o fără 
inconjur: plebiscitul din Sar a 
corectat o nedreptate a tratatului 
de pace. Şi cititorii români au 
inţeles aluzia 1 

l-au putut fact' şi mai mult s'o 
inţeleaga transm;~iunile postului 
de radio din Budapesta, care a 
mers cu comentarea revizionistă 
a rezultatului plebiscitului şi mai 
departe, facănd aluzii dirRcte la 
tratatul de pace dela Trianon. 

Presa budapestană a îndrăznit, 
fireşte, şi mai multe. Şi e bine 
să-i fie cunoscute şi de români 
cutezanţe1e. 

,.Pesti HiTlap· i-a inchinat pb 
biscitului, a doua zi după comu
nicarea oficială a rezultatului (n~ 
rul din 16. 1) un editorial mai 
mult decât provocator, intitulat: 
"Mai puţin cu un ghimpe dure
ros". Şi iată ce se spune in acest 
articol: 

In introducere se laudă Franţa, 
pentrucă, in iDteresul păcii, n'a 
forţat nota. "Francezii au dovedit 
o atitudine cât se poate de pasi, 
va. Dacă cei ce urmăreau separa~ 
ţia ar fi putut lucra cu tot atâţia 
bani şi cu tot atâtea mijloace de 
agitaţie ca partIzanii Germaniei, 
proporţia voturilor ar fi poate 
azi alta, şi această proporţie ar 
fi îngăduit sâ se pună din partea 
Franţei la Geneva piedeci in ca, 
lea netedei retrocedări a teritonu~ 
lui discutat." In loc să fi făcut 
astfel, guvernul frant.:ez a r{'nun~ 
ţat la Sar mai dinainte." 

Şi~acum urmează provocarta, ca
reia i~a trebuit această introducere, 
această tamâiere a Franţei. 
Dupăce a spus că se bucură 

de rezultatul plebiscitului din 
Sar pentrucă "se deschide prin 
el orizontul păcii adevărate", 
"Pesti Hirlap· adaugă: "Tot atund 
noua ni se deschid rănile sânge
rânde, şi întrebăm desperaţi:" de 
ce Franţa care a renunţat intr'o 
chestie ce privea hotarul său, nu 
renunţă când e· vorba de hotarele 
Micii Inţelegeri? Cu toate ca pa, 
cea dela Versailles n'a făcut de 
minciuna punctele lui Wilson, 
fiindca a prevăz.ut plebiscit. In 
schimb Trianonul (care nu e co
rectat prin plebiscit) "a desminţit 
total principiile wilsoniene de
puse in tratatul de armistiţiu, 
intrudt nu s'a ordonat plebiscit 
JO niciunul dintre punctele ţării 
condamnată la maceIărire." 

Aşa scrie oficiosul Ligiî Revizio, 

niste, mintind fara ruşine, trecând 
fara ruşine sub tacere faptul ca 
tratatul dela Trianon are chiar la 
baza libera exprimare a 'Voinţei po
poarelor din ţara "condamnata la 
macelarire", intâmplata prin aduna 
riIe naţionale dela Alba~lulia, Me~ 
diaş, No'l'isad, Turci-S'V,-Martin. 
Ce plebiscit ii mai trebue oficioslllui 
Ligii Re~'izioniste? Ca să faam -
numai aşa de placerea lui - câte~ 
un nou plebiscit in fiecare an? Il 'Vom 
mai face noi odata, daea ţine la 
el cu orice preţ. Şi~anume, in Buda
pesta ornamentata din nou cu tri
colorul romanesc! 

Incheierea instigaţiei lui "Pesti 
Hirlap" se referă la pactul dela 
Roma, despre care spune că va 
râmănea o iluzie deşartâ atâta 
vreme cât nu se va fi reviz.uit 
tratatul de pace dela Trianon. 

Să ne insemnam acest răspuns 
(care s'a putut vedea din numă
rul nostru trecut că-i şi-al semio, 
ficiosului .gu~ernu~ui maghi.ar)! 
pentruca sa ştIm cat va trebUI sa 
credem in sinceritatea Ungariei, 
dacă va veni eventual rândul tra
tativelor de 'mpăciuire despre 
cari s'a vorbit cu prilejul pactu
lui dintre Italia şi Franţa. 

.. 
La fel cu oficiosul Ligii Revi, 

zioniste şi cu celelalte ziare bu
dapestane cari au scris intocmai ca 
"Pesti Hirlap", - DAz Est", "Esti 
kurir", "Uj Magyarsag", "Ma~ 
gyarsâ.g" (acesta a mers pân'acolo 
ci a cerut guvernului maghiar să se 
foloseasca de prilej şi sa se T~ 
peadă la Geneva cu o cerere de 
plebiscit). - semioficiosul guver .. 
nului, .Budapesti Hirlap" a inchi
nat Miercuri plebescitului din Sar 
un editorial ale cărui concluzii 
sunt aidoma celor de mai sus: Se
mioficiosul vorbeşte şi el de 
"principiile wilsoniene făcute de 
mincinnă şi falsificate", lauda şi 
el Franţ.a, pentruca să se întrebe 
cănd vor înţelege gestul Franţei 
acei "cari se numesc pe sine cu 
infinit mai puţin drept invingă~ 
tori şi se poartă ca invingatorii". 
şi incheie cu ditirambi la adresa 
ideii naţionale exprimata prin re
zultatul plebiscitului din Sar, spu, 
nând că "aceasta,i puternica forţă 
permanentă, subjugătoare a forţei 
trecătoare, care serveşte şi drep~ 
tatea noastră şi care odată va re
para şi alte nemiloase mutilari". 
După această sinamâgire, semio
ficiosul guvernului încheie spu~ 
nând că plebiscitul din Sar a fost 
necesar pentruca să dea o nouă În
credere în sine ungurilor din sta
tele succesoare. 

Dupl a noastrA pArere a 
fost necesar pentru altceva. 
Pentruca si gAseascii guver· 
nul unguresc şi iredenta lui 
un nou pretext de Instigajie. 
pentrucA decAnd s'a pus In 
urma sentintei din procesul 
Marsiliei chestiunea cA tre
bue sn renunle la InstiafhJe 
iredentiste prin cari se cAuta 
si se abată atenUa obştel 
din Ungaria dela nevoile 

de-acasă, dela latlfundH, pJi. 
vih'gli de casU. impozite eu
pra-eJ.agerate~ etc., etc., che· 
st.untle interne au devenit 
sugrum!itoare pentru oflcia
lta1ea ungureascn, Incepind 
tocmai cu cea mai indezlra
bilă: cu latifundule! 

".7 .. , n ,u 

Bieţii ţigani 
din Ungaria 

Agentia Radio.Central a anun
tat la 15 crt., etl la p,opun~,elJ 
unul membru al selu cu numele· 
M hali Vass. constliul Judeţean 
dm Szekesjehbvd" (Ungaria ptI
nonictl), Q hotelr', in mIjlocul 
.mel mari ilaf/tali. sd etard KII
vernulul o ltge pentru sterluZQ
rta tjugelnirta) l,galUior. Cel'· la 
le pIara ntamul. Consilierul 
judetean Vass a gasit, firtpt. 
motive pentru cart sa vina cu 
propunerea unei asemenea mlJ
suri autentic· turaniee: An_mI, 
pmtruca autofilaţlle maghiare " 
zbat zddarnic scl-I forleu pe li
ganl sd se ridtu la gradul de 
CIVIlizatie al ungurilor, ,1 ptntruclJ 
Liga Nat'un'lor n'a voil .'alldtJ 
ae p"opunerta ce ~-a Jdcut-o gu
vernul maghiar, ca sa coloniuzt 
pe ţiganti dm Ungaria pe ""0 
Insula oateCQre. 

CItind aceasta grozaviI, carI 
poate dumiri I1t ollclne despr, 
tratamentul ce·' aşteapta ta Un
garia trecutil dupa pactul dtlll 
Roma tot mal mult In opele Ideo
logltl hltleriste, pe nemaghiarii 
cari nu vor voI sa se moghiarl-
zeu la repezealel, li- aduc; tnepi
tabil aminte de actle lalmoase 
castfelr, (pe intelesul obştesc: 
jugdntri), prin cari s'a Inscdunat 
/teimal hortlsl duplJ plecarla 
trupelor româneşti din Ungatla. 
Sunt numai 15 ani de-atunci. 
Scl nu le Ilitam. pentruclJ .ngulI1, 
se vede, nu le-au uitat nlel tt, 
ci vor ,el le inceapil dela Inceput. 

., .. ,. M" mA" la' 

Quousque fandem? 
Dupăce foa tă săptămâna opinia 

publiCă românească a Iremătat 
de revoltă in contra inconştien

tei autol Ităfi care a asvârIit 
peste granita pe cinci familii ro
mâneşti macedonene ce se re
fugiaseră la noi dinaintea urgiei 
bulgare, a trebuit să auzim Joi 
din gura unui colonist, la o adu
nare politică din Arad. că la: 
Iratoşt pe graniţa arădană, se 
iau 'napol pământuriJe dela o 
seamă de colonişti români re
fugiati din Ungaria. 

Unde vom ajunge oare cu in
conştienfa aceasta? 
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2 Gazetn Ant~,.pvizion1stă Luni 21 lan. IJ, 

(are ua fi dupa statistici populatia' o 
din uiitor CI tiirii romanesti 

vizită italiană la 
granita trianoni~Ol 

, , 
După obiceiul ce-I are Ire

denta ungurească ca si-şi ducă 
oaspetII ]a graniţele trlatlonlce 
,1 si le splină eli-s granite bar· 
bare, dc., fiindcă DU le mar
ch~ază ape &aa munţi, şi că tot 
ce vede oaspetele peste graulţă 

e tinut locuit de ongtlrl com
paeţl, a fOit dos as.ăvară Ia 
Imbinarea graniţelor rom'âoeşti, 

sârb eşti ,1 uv gurefti un ZIarist 
Italian, Arturo StangbelJlol, care 
şl-a descr!s apoi această vlz'tă 

Într'un reportaj scandalos pubH
cat fn ziarul "li Telt grafo· din 
Livoruo. I l-am citit reprodus În 
iotreglme to o-rul din 29 Dec. 
al ziarului budapestan • Mdgy.U-

D. de. Sabin Manuilă, directa
tocul fni>titutului de demografic 
ti recens.imânt al Romaniei, a 
publicat în n-rul din 14 Ianuarie 
al. ziarului • Universul" un bilanţ 
ce se cuvine cunoscut de toată 
IWllea româneasc-i, al situaţiei 

demografice din anul trecut a 
ţării. comparată cu datele dela re
censă.ntantul din urmă (31 Dec. 

193Ot. 

numI vertiginos pentru epoca r am mai arătat in aceste coloane, 
noastră, în care populaţia din ! ci la Budapesta există o fabrică 
majoritatea ţărilor dă inapoi. Du- ; de unelte anticoncepţionale des
p,i noi vin in fruntea ţărilor spor- I tinată anume României, precum 
nice Polonia şi Italia. Populaţia I s'a destăinuit printr'o reclamă fă
celorlalte ţări (cu excepţia Rusiei, i cută prin revista clujeana "Oro-
a cirei situaţie- nu se .cu~oa~t~) I gue:ia": . 
scade mereu. Germama lllsaşl, I Sa lamureasca CCI chemaţI pe 
care se socotea inainte o ţară cu locuitorii provinciilor fără spor, 
spor alarmant de mare, dă înapoi. că numai duşmanii noştri se pot 

Avem cea mai ma·· 
re mortalitate a co
piilor elin lumea 
tnfreagl 

S 
xd 1 1 bucura de-o scădcre ca aceea a-

ed erea a arman- - - . 1 . d' 
t x 1 . d· ratata mal sus, a sporu UI In 

a a sporu UI In B- C . T·'·· T '} . . B anat, nşana, ranSI vama ŞI 
ranSl vama Ş] u- Bucovina. 

covina 

Bdaotul se incepe cu o cons
tatMo mai mult decât jalnici: 

In România e aa mai mare 
IfCOrtalitate a copiilor! 

Norocul nostru ca suntem in a
celaji timp cea mai spornică 

ţară din lume, datorită insă nu~ 

""" sp.rului a-l da vechiul regat, 
uMe bkstemauk practici cari deci
*caza populaţia Banatului fi a 
c:n~ n'au patruns decât in mica 
...a-Iurci. 

Privită pe provincii, situaţia din 
Romania e ;mbucurătoare numai 
in vechiul regat şi Basarabia. 
Suntem in fruntea ţărilor spor
nice datorită sporului de-acolo. 
Sporul Transilvaniei şi-al Bucovi
nei e foarte mic. Singura conso
lare este că daca românii scad a; 
larmant in aceste provincii, scăderea 

populaţiei minoritare e şi mai mare. 
Noi ne putem suplini pierderile cu 
români din părţile spornice ale ţării, 

in schimb minoritarii n'au de unde. 
Vom avea de-acum Specificată, situaţia sporului pe 
in 4 ani 20 milioa· provincii se prezintă astfel: 
ne de locuitori Vechiul regat şi Basarabia, cari 

'La 1 Ianuarie 1931 Romania la data recensămantului reprezen
.~oa 18.052.896 locuitori. Astăzi tau 64.6 la sută din populaţia 
are 19.011.597, deci cu peste un ţării, au reprezentat În anul 1931 
.iliOD mai mulţi, in decurs de 74.6 la sută din sporul ţării în
patru aui. Ceea ce înseamna, dacă tregi, in anul 1932 78.7 la sută, 
IOCOtÎtIl şi pentru viitor un spor in anul 1933 80.0 la sută, iar in 
de UD. milion in patru ani. că la anul 1934 80.4 la sută. 
iiâcşitul anului 1938 Tom fi trecut Transzlvania şi Bucovina au TC-

de 20 de milioaa.e. prezentat la 31 Dec. 1930 35.4 
Sporul din ultimii la suta din totalul populaţiei ţării, 
4 ani iar proporţia faţă de sporul ţării 

intregi li-a fost: in anul 1931 de 
In a~ patrii ani trecuţi s'au 25.4 la suta, in anul 1932 de 

.ascut la noi 2.470.582 copii, şi 21.3 la sută, in anul 1933 de 
_ _«rit 1.511.881 locui tori. 

2{'.0 la sutâ, iar În anul 1934 dc 
~rul natural a fQi:t deci de 19.6 la sută, 
95&701. Au i~t din ţară in a~ 

Cifrele acestea sunt prea eloc~ con tilllP 25.285 emigranţi, şi au 
vente, ca să mai trebuiască să 

w.ttat 22378, deci pria această 
stăruim asupra necesita ţii de a 

fluctuţie poJ>Uilaţia a scăzut cu 
lumina populaţia din provinciile 

21\lO6 l.ocuiteri, cari se scad din 
~ utural. periclitate să se decimeze - din 

TrarJsilvania, Bucovina şi in pri
Sporul RomAniei şi mul rând din Bănat şi Crişana -
al altor tări asupra rezultatului nefast al prac

D. de. Sabin Manuilă constata că ticilor păcătoase luate de românce 
~rul României - cu toati uria.,a I dela străini. 
mortalit.Ke a .copiilor - ie poate I Vom Încheia repetind ceea ce 

. N'a murit Horvath Istvănl 
lucheiam în numarul trecut al I ,Pesti Hirlap· din 16 Dec. a. 

ziarului nostru foiJetonul despre tr. ne dă o admirabilă adeverire 
neinfrecutul aiurist Horvath Ist- a concluziei ce-am pus· o foileto
vâa, cel C1I nationalitatea ma- nului prin care comemoram ală· 
ghiară a lui Adam, a lui Nabu- turi de unguri implinirea unui 
codonoior, a .scifilor şi cumani· veac şi jumătate deja naşterea 
lor- din Egiptul preistoric, a lui faimosului Horvalh )stvan. E 
AleKandru Makedon şi-a altora, vorba in acel număr al oficiosu
ar.Hând că s'a adeverit fn aşa lui Ligii Revizioniste despre o 
tie .are măsură vorba rostită nouă incercare in stiI Horvalh, 
de ministrul EătvOs lâ groapa de astă dată pentru a dovedi că 
acestui istoric şi profesor univer- toponim ia dintre Alpi şi Carpati 
silar, după care nimeni dintre e 'n "intrflime· ungurească. 
.nguri D'a 'nvâfat pe atâtia fu. .La noi se credea până acum 
hire de patrie. Incât şi astăzi - spune .Pesti Hirlap· - că 
UJlllaria e plină de elevi ai lui, majoritatea numelor de locali
C8f~ in frunte cu Horth,,11 cred tăti, deşi intelesul nu li se cu· 
pe Dumnez~tl maghiar, sau, in Inoştea, sunt de origine onomas
frunte cu GOmb6s, Herceg Pe- fiei turcă. Dr. Kallo. Zsilmond 
reac. Pekar şi alti tura nici de ne dă acum o explicalie care 
Rea. i"ăbesc, se cred rndre~ .pare foarte verosimilă şi e ge
tătifi să viseze o lIalie maghiară 'neratoare de Idei, a unei mari 
tie câteYa led de milioane, stă- multimi de nume maghiare de 
pâaă cel pl1tin pe pământul stă-' ocalităff, În parte folosite şi 
pblt phă la 1918. astăzi şi 'n parte transformate 

m 

F U , ... ta· d ...... 

BibUografie 
5ăg". 

.,MagyarsOg" din 10 erI. anuntă lat.ă-
fiindcă na-i putem 

că dr. Iosif Tzogl, eonducătorullui 
consacra mal mult spaţlu-

"Oesterreicher Volksverband fUr At !I 
V Ik d h A I d b 'J" ca eva pasag : 

o s eutsc e us an ar el. , a D St h IIi i f t t t 
bl ' t '1 I t f t' t· xl' ang e n a os par a pu lea ZI e e re cuie o S t) IS ICa I f t tii B b V h 

. . ~ '1 d' E f - pi n a a sa u u ~ a- ee e, 
a mmontatl or lR uropa, a ara d i tit ii t . . ,_ espre care eso or tir gur 
de li celor dm RUSia SOVIetica. i f tEl 't 

.,Magyllrsag" reproduce urmă. ~au SpOS, lrfş e:" OCUI ex-
clusiv de uoguri!" I s'a spus, 

toarele date: 
şi d. Stanghellni işl insoşeşte 

România, cu 29.31 % din to-
t 1 1 I tI ' . 't i i oble::lla fără nlcl·o controlare: a u popu a el mmorl ar : ungur 
1700.000 . 800000 . .Olt e câmpla de mare nu văd 

, germ am • uera.· t ~ â t ii 
nienl 700.000, bulgari 300 000, uecât. gr u Ş far gr u, ş\ două 
furci 250000 ru i 175000 sârbi sate u[Jgtlreştl la depărtare de-o 
60000 ' Ş ,. bătaie de puşcă unul de altul. 

, • UDul a rămas uogurllor, celalalt 
Franta. (8.7% din totalul po- I-aa căpătat românii. Mă uit sâ 

puJaUei): 1,650.000 ger ma n i, văd de se vede undeva vr'o mo-
1,000.000 breloni, 600 000 italieni, 

vllil, vr'un pâdlo, vr'un pârlia, 
200.000 basci, 100.000 flamanzi. 

saa mAcar o şuvIţă de api. 
In Turci8 europeană sunt mi. 

NicăIeri nimic. Câmp şi Iar câmp, 
norilarl 40°/, din populatie. dincoace şi dincolo. cât vezi cu 

Nota bene: Precum s'a putul ochII. E de oe'nteles cum au 
vedea din cifrde privitoare la 

putut oamenII acela dela Tria· 
România, statistica d·lui Tzogl e 

'lon li taie fa două flral de I 
greşitii şi lendenjioasă. Cifra un- Iarbă, ca frlzerul barba. Puncte 
guriJor, bunăoară, a fost umflată 
cu 400 de mii. de vedere etnice, politice, stra· 

Reproducerea lui .Magyarsag
e şi ea la fel. De ajuns si. rele. 
văm că ziarul budapestan a omis 
să reproducă statistica minorifă· 
tnor din Ungaria. Se vede cii a· 
rătările d-lui Tzogl nu le sunt de 
loc favorabile ungurilor. 

$ tI " .. ... 
o veste bună din Săcuime: 

la Odorheî s'a adunat piatra şi 
materialul lemnos necesare la zi
direa bisericii romaneşti, a cărei 
edificare se va face indată ce se des
primăvăra, Casa parohială e gata. 

şi pastrate în traditie. Eminentul 
profesor de Hnguistică a desco
perit că aceste nume de locali
tati - circa zece mii - poartâ 
toote amintirea străvechii religii 
maghiare, a şamanismului, şi a 
practicilor ei-. 
După această nostimă infrodu. 

cere ce·o face noii ştiinte cu care 
ii tâmpeşte pe cei din Ungaria 
"eminentul profesor de lingus. 
tică", .Pesti Hirlap· ne da câte
va mostre. atât de demente, În
cât nu ştii: să râzi, să·i plângi 
omului de milă? 
Aflăm astfel că dupăce • până 

acuma nu s'a ştiut ceva pozitiv 
despre străve(.hea religie ma
ghiară-, d. dr. Kallos Zsigmond 
ne dovedeşte tocmai cu această 

religie că cele 10 mii de nume 
de loc ali t ă t i dintre AI p i 
şi Carpati - numărate unu şi 
unu - sunt toate ungureşti, şi 

anume Durcezând din străvechea 
religie maghiară. De·o pildă: nu· 
mele care conservă pe străve

chiui şamao, adecă preot, al un-

tegice? Nimic I Uoguri dincoace, 
ungeri dincolo, câmp dincoace. 
câmp dincolo!" 
Urmează după această bleste

mată falşlficare descrierea· unei 
provocArI I grănIcerilor ungarl. 
Au fă::ut sob oasul grănicerilor 
români (d. Staoghellioi na vede 
'a aceasta nici-o provocare) o 
movilă de pietre iachlpulod em
blema Uogarlel-Marl şt Ungaria 
Mare. cu Inscripţia: .Aşa I! fOiit 
- aşl va fi.· 

Apoi larăş UD aliniat df'spre 

gurilor păgâni. Ne·am fi aştep

tat să ni se dea nume topice
vreo câteva mii dintre cele zece 
mii - cari să conserve denumi· 
rea de şaman. Dar d. dr. Ka1l6s 
Zsigmond n'are nevoie să mear
gă atât de departe. D·sa se mut. 
tumeşte să constate că şamanul, 
ca vrad ce va fi fost. era toto· 
dată şi medicul tribului. Iar me
dic înseamnă pe ungureşte orvoş, 
nume deSpre care nu ni se face 
dovada că·i depe vremea lui Ar
pad şi nici că e păstrat În topo. 
nimie, dar asta n'are a face, 
pentrucă -eminentul profesor 
de lingvistica· a descoperit nume 
topice cari ar avea de-a face cu 
oros, or., or •• Ori iată dovada 
că aceste localitati s'au numit 
după şamanul familiei sau al 
tribului. 

Ar mai fi rămas să ne poarte 
.eminentul profesor de lingvis
tică- pela formele din diplome 
ale acestor oros, ors, ors. fiind
că aşa cum le-a pus dMsa pe 
hârtie, sunt denumiri de astăzi, 

~ul 
.hotarele nhcoclte ca beq 1; 
tate bal bară", fi o .. rem, ~ 

cel putin idioată: " Treb,ull 
remarc cA intre cele trei ~ud 
de pământ (românesc, dI&eg 
anguresc, dela intreUlerea 01 
olţelor, - n. tr.) deosebireI ee 
sdrobltoare: pe partea UD 

seA se leagăoă laaurl allrii 
grâu, la sai bl işi ~rată ma SI 
o sâmănătură de carton, ! 
mânil mărllllmoşI au cedat 'ŞI 

reDol cârti/elor". 
Aşa· şi informeazll. lredenh iJ 

ghlară oasprţ1i, şi aşa s~ri. 

presa rtspectlvă 6tlPelldlal~ n 

SUlltem doritori să ştim ~OrJ 
Idi(\tenlile acestea desguslAtIull 
se mai repetă 'o presa ltalf1el 
şi după pactul dela Roma . ..-

i 
,. %1lU? ea' .1ă 

PrODffgantla maahiară in fl~'e 
i 

Secretarul deJa Londra aj _ 
gii Revizioniste m3ghiare, ( 
Hordossy, a publicat În n·r 
12 crt. al lui "Pesti Hirlapl~elD 
apel stăruitor la guvern, ~t 
facă mai multă propagandă, gel 
intifică in Anglia, deoarec d.y 
cest domeniu a fost lăsai ita 
totului neexploatat, in fim pre, 
Mica Anfanfâ lucrează toc eoq 
directia aceasta. Autorul 'un~ 
propaganda ce o fac 'IOŞ 
Mica Intelegere d-nii Seton· (rut 

son, profesorul catedrei c· rid 
lovace d~Ia. Uiliversifi?1eaepi ... 
Londra, ŞI Wlrkham Steed, lui, l 

fesorul catedrei româneşl\roltăl 
cere guvernului maghiar sa~beşt 
fiinteze de urgenţă la Londrl.:[ 
catedră maghiara. Vorbeşte 1\1 ~r 
despre propaganda ce ar fi ,ŞI 
buit s'o facă Societatea ar· ~I 
maghiară. care s'a mărginit ·lut 
la o şedinţă de constituire .. f 
un banchet. In incheiere fa o 
pe) la episcopiile din Ungar o Dt 

trimită pentru timp mai ro~ 
sau mai indelungat emisar 'te i 
Anglia, ca să vorbească ,1 e 
telor confesiuni engleZEşti lel-
cluslv evreilor - despre ase' 
mentul «salbatic- ce-I au U 
rUle maghiare in Ardeal.~un~ 

Memenfo l_a si 
-~- ----

contrafăcute dupa cele dm ~- l 

Jomele vechi, cari şi ele eri' tul ~ 
falsificare a numelor auter at). 
date sau conservate de auI' oro , 
nii ne maghiari. Să·l scutim i, n 
pe noul savant al lui "Pesti n. tI 
iap· de aşa ceva, pentrucă r .bO. 
incurca prea de tot când ar~. itatl 
dea bunăoară că ors al săcbre 
scria in diplome Wrs. şi ariHi, 
şti că litera 'ntâia nu s'a pai, 
nici 6 nici altfel, ci u. Din i 

Să urmărim insă mai de meni 
ar:eestă rivalizare a lui l\alJo ălirii 
faimosul său predecesor Ho În 
Istvân. . - mi 

Ne spune în continuare .~ititi . 
Hirlap·: It v'a 

"A~ezarea de bază (a ungu:Uuări 
veniti aici, - n. tr.) era deloşi, 
mai multe ori alcătuită din ş4. SOCI 

familii (şapte, pe ung, het, 1mult 
tr.) Acesta era număr sfânt·b ac 
mărul opt. nouă, nu se trJ. cu 
neşte (in toponimie, - n. \umel 
dar cu atât mai adeseori num4cut c 
patru, cinci, şas~ zece. ~Ulatii 
erau mai multe de atâtea Ctnume 

! • 
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SI • felurite H~H-lisH ref~rmH H~rHrn ~in Un~HriH • 
l~upă statistica dela sfârşi1u I 64 de an', Gheorghe Ronan,. 
~u11930 (d. Bud8pesti Hin1p· După cât ni se pare, e vorba 

)e~ 13. 1. crl.) cele mal mari o· despre incă un membru pierdut 
rtI, din Ungaria au următoarea Intre unguri al familiei Rozva· 
~bt9DI6jie: neştilor dela nof, descendentă din 

In ziarul eckhardist .Uj Ma. 
gyarsâg- s'a publicat in 6 şi 8 
Ianuarie crt, o dare de seamă 

mai mult decât jalnică, despre 
stările dela Szeghalom depe 

~udapesta 1.006.184. macedo.românI.. 
:t1&eghedin 135071. 
a 'obdl!n 117.275. 
'el ec~kemel 79467. 
li Pestszenterzsebet 66.467. 
rii jpest 67400 
o' spest 64. 512. 
! ee! 61663. 

'şcoll 61.559. 

Ca urmare a legăturilor poli~ granila b.horeană, şi despre aşa. 
tice ce s'au stabilit anul trecut zisa improprietărire ce s'a făcut 
între Ungaria şi PolOnia, apare acolo. 
În Ungaria O .Bibliotecă ma- In hotarul aceslui sat s'a loii. 
ghiaro-polom~·, îngrIjită de Edgar inta' prin aşa-zisa reformă agrară 
PaJoczy, care a ajuns aC1Jm la o colonie. pe' siliul, adecă pe 
al doilea număr: »A magyar- păşunea stearpă 8 satului. Li s'au 
lengyel kapcsoiatak bibliograLi- dat improprielărijiior pentru la. 

• ia c (BibliografIa legaturilor ma curi de casă lO de fugăre, câte 

şi astlel e dator azi pentru casă 
o mie şi ,ase sufe de pengo. 
Restanlele de impozite I.s de o 
mie o sută de pengo. N'are 'o 
casă O mâoă de făină, O lingură 

de untură. De sărbători s'a dus 
la primărie să-I preia primăria 

caU, fiindca. vrea să meargă la 
cerşif, dar l-au dedarat oebun şi 
l.au trimis ftcasi. 
Dupăce a vizital casele din sat, 

trimisul special al ziarului buda
peslan le descrie asHel: 

.Nu e O sIngură familie. ai că· 
rei copii, tofl dela 016118, să aibă 
o pereche de incăltăminte sau o 

haină călduroasă-. Arală apoi că 

pe ne.asla locuitorului Ioan Sz6cs. 
cu , copIi, a găsit.o tăind potai 
ca să.) pună pe foc. fiindcă n'aD 
cu ce se ÎncălzJ. Scaunele, d .. 
lapul, la'Ha, au folral deja toale 
pe gura cuplorului, şi mai romi· 
sese putul. Penele din perne şi 
din traditionala .dună"' ungur()lIscă 
s'au du~ de·asemeni: le a ărat 

din toată colonia jldoYUl dfA 
Szeghalom. pentru câliva fileri. 

.Aşa se prezintă.. privită mai 
deaproape,. atât de Iăudata re
forma agrară- - exclamă Irimi· 
sul ziarului eckhardist. 

il' "Magyarsag
tl 

dela 13 .. 1. ghiaro'potone), de Ion Kertesz, 200-500 de slânj ni pătrat! unuia, 
:n : cuprinzând lista scrierilor ungu· şi anume cu 50 de fAlert sfânji
al~ murit la Budapesta şi a fost reşti cari se referă la Polonia. nul, ceea ce face 800 de pengo 
1 ~ormântat la MeLokovacshaza Bibliografia aceasta va fi Între- (24 de mii de lei) iugărul. deşi 
lâ~ farmacist dela Arad, Orade gita cu scrierile poloneze referi- iugărul de Izlaz sărat se vindea Altruismul Băncii AI (ruiste 
talţ1ezokovacshltza, in vârstă de toare la Ungaria. atund cu 200 de pengă. Dintre In n.rul din 7. VIII. 1924 al 

1... 'ţi' n~' .. Iti? .. , 1_' .*' ar., improprietiiritii aceştia n'au gră. ziaruluI .Magyarsâg" s'a publicat 
i dină nici astăzi dicât cei cari 

1 d ... t o plângere foarte ciudală a unor aII ne a ucem ŞI nOI amin e au adus cu carul pământ de foşli luptători din Ceaba, cendi. 
lli • • H -d d I · aiurea, 150-200 de care. Li s'a dati la aşa-zisa Improprletărire: le e P I seo P I a alu O rog U u I da' unora şi pământ, dintr'un lot Se plâng că 11 s'a promis in a-

j
' de 105 lugiire răscumpăra' de nul 1923 pământ, că au dat pre. 

'

ari - Se declară in Ungaria zi naţională de slat, dar nu li·i de niciun taIos. luI pământului in mânile Băncii 
doliu ziua atentatului dela Dobri1in E la depăr'are de 15-18 km. Altruiste, că pe urmă aşa zisa 

'nap oi, iar astă yare. când s'au 
dus sa. ,f.i pretindli, U,a promis 
să le restUue 8 filerl din fiecare 
mie de peng6 depusă 18 bancăI 

Ministrul de agricultura. Kâlla1i 
căruia 18'ou plâns, U.a spus ci 
li-ar da bucuros pământ cumpă
rat de stai prin preemliuoe, dar 
sfatul n'are pentru 8şa ceva de. 
cât 60 de mU de pengo pe an. 
prelul 8 o sută de iugăre. 

de colonie, drumuri nu au, incât I reforma. agrară s'a terminat fără 
)I~emarcând in n-rul trecut al facem noi desinteresându,ne de trebue să prindă patru cai Ia ca- să capete nfmic, şI că Banca 
:lazetei Antirevizioniste" frumo- pieirea acestor fraţi, vom arăta rul cu porumb, şi 'n plus rafa a- aşa-zisă Altruis1ă nu li·a dat banii 
ăJ gest al celor depe graniţa cum în schimb ungurii ştiu să nuală ce trebue s'o plătească 111". ..!se b .......... '_ .. $IfIIIII$$_' .............. jIIII-...... AA-•• _._~. __ ...... IfIIIII. __ -' .... . 

( d-.,estică cari s'au gândit să-l I nu uite. Astă iarnă, fiindcă s'au pentru el e mai mare decât câş
II ă,toreasci pentru 50 de ani I implinit 20 de ani de când a figul. Iugărul de pământ Ji·a fost 
1 preoţie pe vrednicul canonic explodat la episcopia Haidudoro, dat cu 1000 de pengă (30 de 
1 eorghe Murăşan, cel întemniţat guIui bomba zisă a lui Căt~rău, mii de leI). Case li-a făcui so. 
~': unguri dimpreună cu 14 cre, ziarele budapestane au comemo, ~ cietalea F AKSz, cu 1500 de pegă, 
1 ' 'Ioşi ai săi din Moftinul-Mic rat faptul o săptămână in şir, cu ! şi nu fac mai mu1t de 300 de 
. trucă s'a opus cu forţa anexării îndemnuri criminale in contra f pengo. Sunt inglodall in datorii 

ridi unite din Moftin la epi, României. Indemnul s'a repetat 1 şi fală de stat, cu restantele pen 
lepi .. -m'igurească a Haidudoro- apoi şi acum doua luni. La 13 1 Iru pământ, şi fală de societatea 
'.Iui, am subliniat faptul bizar şi Nov. a fost o sărbătorire la secţia care li·a făcui casele. S'ft calcu
:'roltător că la noi nu se mai din Budapesta a Asociaţiei stu' lat că câştigul li-ar fj pe an de 
i~beşte nimic despre soartea denţilor dela colegiul din Dobri, 91 de pengă de cap de familie, 
.n '!or noştri fraţi din Ungaria ţm, şi cu-acest prilej fratele unuia Iar ratele anuale de 111 pengo. 
. şi sub jugul episcopiei ungu- dintre victimele bombei, directorul Acestea se arală in numărul 

, . a Haidudorogului, deşi ar fi de poştă pensionat Bela: Csath. a din 6 Ianuarie al lui .Uj Mag,ar
.. de vorbit despre ei, fiindcă propus sa se ceara guvernului sa se sag.· 
:lut toate bisericile şi şcolile • decreteze ziua de 23 Februarie 1914 In n.rul din 8 Ianuarie trimisul 

fost ungurizate, şi fiindcă zi naţionala de doliu, şi sa fie special al zibrului reylne cu a
numai atâţia in jugul Hai- sărbatorita an de an. Ziarul .Ma, mănunte Înfiorătoare despre mi

orogului câţi ii ştiam acum gyarsăg", care a publicat aceasta zeria colon iei. 
,de ani, ci au fost intre timp în n~rul din 15 Nov. a. tr., a Un colonist, Atex. Diliczi, care 
,ite la satanica episcopie şi în ! destăinuit că numitul Bela Csath e cel mai bine situat din colonie 
ecinţă au fost maghiarizate va face şi in chip oficial această (are 7 iugăre de pământ) şi din 
lelalte biserici şi şcoli unite cerere Asociaţiei studenţilor din această cauză i se zice .groful" 

, ase după pacea dela Trianon Dobriţin. Să ne aşteptăm dar la colonief, I s'a plâns că n'a putul 
1 Ungaria, cari pân'atunci se o readucere a acestei propuneri plăti in zece ani decât 150 de 
~u de episcopia Orhii. pe tapet, fiindcă se apropie noua pengo din datoria de 1500 dUră 
a să se vadă ce mare păcat ! aniversare. soch;~tatea care I·a făcut casa, 

~- n. tr.), o indicau cu cu· 
hlul sok (muit) sau b6 (imbel
~at). De aci desele numiri ca 
koro, Orsok.. etc. Becs (citit 
~cj, numele unguresc al Vienei, 
n. Ir.) ar însemna propria 

. ,bă-ars·. adecă un fel de co
tnitate de·a religiei străvechi. 
tare s'au aşezat mai muHe 
~iHiJ cu mal multi şamani4l • 
~poi. indată dupa'aceasta: 
,Din aceste date s'a putut de
imenea stabili, că cu prilejul 
'ălirii lor, ungurii au venit in 
l în mare număr. Cel putin 
Iă milioane de inşi C ! 
:itiţi Si nu zâmbiti, oricât de 
It v'ar predispune la aşa ceva 
Juările unor istorici maghiari 
ioşi, ca Pauler bunăoară, cari 
I socotit pe ungurii lui Arpad 
mult 40 de mii, sau declara-

:a acelea ce se fac în legă
l cu acţiunea de maghiarizare 
umelor, prin cari s'a recu
cut că nici jumătate dintre 
ulatia Ungariei de astăzi n'a· 
~ume ungureşti, ca să nici 

nu mai vorbim de faptul ca din
tre aceşti mai putini ca jumătate 
cu nume maghiare, sânge ungu
resc n'au nici 50 la sută. Citiţi 
şi nu zâmbjfi, pentrucă oamenii 
aceştia, şi cei dela .Pesti Hirlap" 
tot aşa ca d. dr. Kallos, sunt 
foarte gravj şi foarte serioşj· 

Scrisul lor e 1iteră de evanghelie .. 
ca tot ce poartă pecetea Ligli 
Revizioniste! 

Adevărat că la sfârşit d. dr. 
Kallos ne Zăpăceşte de tOf, dar 
asta nu e vina sa. Ne spune că 
grosul autohtonilor nu l-au for
mat slavii lui Svatopluc, cari e
rau numai cuceritor;, ci gepizii 
rămaşi aici. Şi dacă aceasta o 
mai putem intelege (cu toate că 
noi ştiam că gepizii erau demult 
cărăbănifi spre alte meieaguri), 
nu 'ntelegem cum devine acest 
cu totului nostim caz: că gepizii 
autohtoni. dela cari deci Ungurii 
trebuia să ia l1umele de locali· 
tăti. traduc pe limba lor numele 
topice maghiare. "In finutu· 
riie locuite de gepizi - ne spune 

arătânctu-ne teoria .eminentului" 
său pr01e:or de lingvistică .. Pesti 
Hirlap" - numele de aşezări 
maghiare s'au tradus pe limba 
lor. Trupina cuvânluiui eorvos· 
(iarăşi acest "orvoş. despre care 
nu ni s'a dovedit că-i depe vre
mea lui Arpad!) e5te "or". Ira· 
ducerea corespunzătoare a aces· 
1uia a fost Zaub sau Zop (pres
curtarea imaginata de d. Kallos 
a lui Zauber. - n. tr.) Afirmativ 
(???) de·aici ar deriva denumirea 
oraşului Şopron, adecă după pro· 
nuntarea veche (după scrierea. nu 
dupa pronuntarea veche! - n. 

tr,) Zopron; iar Operencia (nume 
din poveşti, corespunzator româ
nescului epeste nouă mari·, -
de altfel ind oeI nic ca n' ar fi de 
fabricatie noua - n. tr.) nu este 
altceva decât lacul fert5 de 
astazi. care s'a numit in tradu
cere ungurească Orvos-to (adecă 
magic). Denumirea Sabaria (unul 
dintre cele mai vestite oraşe 

panonice din epoca romană, 
n. fr.) este după acestea şi ea 

Manifesta/ia dela Aiud 
Populatia românească din Aiud 

şi din împrejurimi a alergat in 
ziua de 7 Ianuarie sa comemo· 
reze pe tribunii dela 1848 Simion 
Prodan şi Axente Severu, ca să 
pună la punct o infamie ungu
rească care s'a acreditat an de 
an: aceea că Aiudul a fost in. 
cendiat la 7 Ianuarie 1849 de 
românii celor doi tribuni. 

La chemarea Ligii Antirevizio-
niste populatia românească. a 
oraşului şi a ţinutului a dat un 
raspuns pilduitor revizionismului 
ungurESC, a comemorat în chipul 
ceI. mai vrednic de dânsa pe 
eroii din revolutia Iancului. şi 
prin cuvântările intemeiate pe 
istoria adevărată ce s'au rostit, a 
restabilit adevarul În privinta in
cendierii Aiudului, arătând că 
oamenii lancului n'au fost o 
bandă, precum ii recomand au 
mistificatorii unguri. 

Dupa parastasul pentru eroii 

o denvatle dm Zauber. şi nu e 
de origine latină (sic r Se vede 
că romanii au imprumutat-o dela 
unguri. totaşa cum, după Hor
vâlh Istvan. şi·au împrumutat 
dela ei It gile! - n. tr.). Mai in· 
teresantă este - spune apoi la 

urmâ cpesti Hirlap" - exami
narea in aceasta directie a cu
vântului Csaba (dupa legenda 
poetică modernă fiu - sau aşa 
ceva - al lui AHIa, şi strămoş 
al săcuilor. n. tr.) Conform aces
tora, CSilba este de asemenea re· 
ungurizarea traducerii în Zauber a 
cuvântului .orvos·. Cu un cU\lânt, 
după constată riie Ungvisfului ex
presia: ungurii lui Csaba, poporul 
lui Csaba nu Înseamnă de fapt 
decât un popor de lege şamană 
de dinainte de încreşlinările sfân· 
tului Ştefan, refugiat din Panonia 
la ungurii încă păgâni din Ardeal
(din Ardealul ocupat de unguri a
bia târziu după Sfântul Ştefan! -
n. tr.) 

Aci se opreşte relatia oficio. 
sului Ligii Revizioniste despre 

revolutiei, a ţinut o cuvântare 
'nsufletita d. prof. Eugen Hulea. 
urmaşul tribunului Ioan l1ulea 
dela 1848, iar d. dr. Ioan Balta
riu, preşedintele Ligii Antirevl-
zioniste din Aiud, a arătat printro 
conferinta sustinuta cu o serre 
Intreagă de dovezi istorice. ca 
Aiudul n'a fost incendiat de ro
mâni ci de subju931ii de toate 
neamurile. inclUSIV maghiari, aă 
nobilimii din oras. a cărei barba-

• ..... ,. ......... .. It ne va ramanea lflSCrlSa mIsto 
rie prin il;cendierea comunei ro
mâneşti Magina, . prin măcelul' 
dela Mlhalf. şi prin 1724 ucideri 
de bărbati, 222 de femei şi 55 
de copii. săvârşite in tot judelul 
Alba. 

Conferenfiarul a cerut să se 
şteargă şi să se Înlocuiască cu 
alta care să n. mai insulte na· 
lia noastră, placa de marmora 
ce-au aşezat·o ungurii in aminti
rea incendierii Aiudului pe zidul 
care înconjoară biserica re for
mată. 

dl:'scoperirile .igen val6szinUen 
hangz6 es gondolaf(~breszI6· (cari 
par adecă foarte verosimHe şi 
şunt generatoare de idei) ale 
.. eminentului profesor de lingvi. 
stică· dr. KalJ6s. Oricât ne-au 
zapăcit, regretam că. s'au oprit 
aci. Li-am fi destinat bucuroşi 
foate opt paginile acestei gazete. 
pentrucă nu·i putin lucru să vezi 
un Horvalh I~ tvan redivivus, iar 
pe oficiosul Ligii Revizioniste 
aplaudând şi dându-i certificate. 
Să le trăiască! 

ue

". ......... aw' • $ b 

Abonamente: 
Pe un an 130 de lai, pe o 

jumătate de an 70 de lei. 
F entru lărani şi muncitori 

90 de lei pe an, 50 de lei 
pe jumătate da an. 

Autorităţi, instituţiuni, in
treprinderi 500 de lei. 

Autorib'lii şi instituţiuni si
teşti, cazi ne 200 de lei. 

Abonamentul se plăteşte 
inQinte. , 

Cine ne câştigă ,ase 8-' 
bonaţi, prime ,te gazeta gra- ' 
tul'. Pute1i beneficia de a
ces stă inlesnireasociindu~vi 
şapte inşi şi trimi1ând nu .. 
mai ,ase abonamente. 
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De ce nu din Ungaria? Cine · t ~ Dtln e ••.. 
In .p~Stl Hlrlap· dia 13 1. 

crt. ,'. publicat o foarte revol
tati lerlloare in contra postulUi 
de radio din Bratlliava, pen· 
trucă ar transmite minciuni dell
pre ItArile de lu:rurl din Unga
ria. 

oul lovAtător din Cthoslovacla, Faimosul domn OYărfas,rl 
cUj Magyarsag", ziarul falsi fi- I lui eckhardist, ne fiind lăsat de 

catorului de franci Eckhardt. a guvern nici să candideze, pen
pub:fcat In 15 ert. o notită de trucă nişte agenti de-ai guvernu
bAtaie de joc la adresa Frantei lui s'au pus şi i .. au furat candi
şi li României, În legătură cu re. datului opozitionist trei sferturi 
zuHatul din Sar. Şi anume, mu· dintre cele vreo trei mii de re
siră pe francezi că de ce n'au comandări deJa alegători ce-i 
apelat la expertii electorali din trebuiau ca să i se poată recu
Bucureşti, că ieşea din urnă re- noaşte candidarea. 

NI se spuse astfel că ,'au 
reprodus la acest post de radio 
Ct hoslovac declaratiIle ce le-aa 
făcut 111 Slovacia, unde vellseră 
dia Ucgarla, un muncitor şi UD 

dascAl. Muncltornl s'a mirat că 
a găsit ta Slovacia stări de lac
rurl normale, fiindcă gazete le 
maghIare il ob'şoulseră să creadA 
că fn republica c~hoslovacA mi
noritarI! sunt mAoeaţl de vII. Iar 
lnvlltătorul spusese: .Ce să vA 
spun altceva, decât că InvAtA
torII unguri din Urgarla IU ju
mătate leafa ce·o capătă fn 
Cehoslovacia tavitătoril maghiari 
plătitl de statal cehoslovacia 

ptntruri şUa şi sunt convins ca tor al partidului maglucr d" 
respectivII ,unt Indivizi inexls. mânia şi fac·lotum 11 aceS~1 

tid. Ia Stalusul Catolic şi 
tent!, Inventaţi de bntazla pro~ derala băncilor ungllreşli 
pauodel de preiA a cth'lor cari jupoaie ullima piele Il 
Căci nu cred iă existe aseme- bleUl săcui, a trecul deunii4leş: 
nea Infaml şi josnlcl maghiari Arad, Cu prilejul congresuluitia 
trădători de t 'ră Pot fi unguri asocialil maghiare economia. p 

~ . a făcut, fireşte, declaratii ~pe . 
hoti, trş'!Jătorl, ucrgaşl. dar ast- maghiare de aici. A vorbl1 rOl 
fel de josnic! ticăloşi de nicăieri pre două lucruri: Despre I ie, 
DU se nuc pe pământul ung.J~ rea ce·ar suferi·o din ai 
resc·. României minoritll'ea maStaud 

zultatul altfel. De ce nu recomandă cUj Ma-
Ziarul stlmabilu)u! Eckhardt e gyarsag" pe cexpertii" ungureşti? 

ca de obicei destul de imprudent. Erau mai avantajoşi şi dintr'un 
A uitat aşa de repede paginile alt punct de vedere. Fiindcă nu 
iatregi ce le.a scris astă toamnă mai trebuiau întreţinuti, căci 

plecau cu franci francezi de· acasa, 
despre nostimul mod cum a căzut din seria celor fabricati de d 

Aşa inj'lră ,1 le grodveşh.' ca urmare fi incordării r~~la 
ofjclo.al L'gll Revlzon ste. A rilor dintre România şi Un ee 

şi despre chestiunea româr,' 
uitat. se vede. că presa buda- oraşelor. Privitor la .ler. st 

la ultima alegere partială din E khardt şi de copreşedirtii dela 
Ungaria un candidat al partidu· cTESZ" ai generalului Gombo51 

pestană a publicat cu privire la aHăm că se chiamă astfel I 
mizeria şi la lelurlle de batjo- cedierile de slujbaşi m6ghill~ru' ta 
C ă 1 d că111 dl U I poştă şi c f r. cari n'au voit d 

ur a e.. or n ogar a vete În 16 ani limba st6M~n 
u " 

, -• " SSt. , . , . 
lamandiada 

Au ungurii drepturi is
torice asupra oraşelor 
ardelene? - Cazul Aiudului -

destalnufrl fată de cari mArtu6 că d. Oyârhis şi cu· ai săibme 
rlslrea invătAtorulul cItat dr: fi crezul că s'ar putea vre"'l1g 
postul de radiO din BJdapesta face asemenea concelieri.~ 
e cu adevărat trandaflrle. Cltl- asemenea eXflmene. Iar CtPl 
torll noştri i,;:l amlotesc prea virp. Ia români zarea or6şel că 

Y' O,.â l fâ~ ne dă foarte bine ,a 
bne scrisoarea ce·am reprodul-o slalul, să nu fortăm 8.ceasl on~ 

Autorul scrisorii din .Pesti după .. Uj,ag· din 20 O:i. a. mânizare. deoarece românii'j.O 
Hlrlap· ex:lamă:! ir. in n-rul al 10 lea al .Gue· ce sunl numai fiindcă llulată 
.Până când trebue să sufere tel Alltlrev'zlonfst~·. prin care I lângă coarnele plugului, Căc~ 

auditorII maghIari de radio să un Invatatar se plâogea că are şele - ~precum ~ a dO'te 
1 fA d b! 325 d I I 

COnSuma populaiui ce se t' 
alculte pe uogurrşte astfel de o ea e a a e e pe leşie in ele. 

Precum s'a probat prin nenu
mărate dovez.i publicate de d. 
Romullls Seişanu in ziarul. Uni
""sur şi prin datele cunoscute 
cltilorilor noştri ale conferintei 
tinute de d. proL Ioan Lupaş la 
Sătmar despre problema oraşe· 
lor dift Transilvania, efirmalia de
mentă e ministrului Iamandi că 

ugurii au in oraşele ardelene un 
trecut ce se confundă cu frecu· 
NI acestor oraşe, pe câtă vreme 
noi n'ayem ce reyendlca din acest 
trecut. este 101 ce se poate mal 
fals. Ade,ăruJ este nu numai că 
românii Împrejurimilor româneşti 
ale oraşelor ardelene au cautat 
intotdeauna să pătrundă în ele 
fi 'o cele mai multe au şi pă

'mRS din foarte vechi timpuri, el 
ci. multe dintre ele sunt .dela ori· 
gine romAneştL D2spre Arad s' a 
do,edif aceasta cu prisosintă prin 
cele ce am ară lat in n.rul al 8· 
lea din anul trecut al .Oazetei 
Aatirelizionisfe" . 

.România Nouă· dela Cluj do
,edeşte acum (in foiletonul din l' crt.) că Însuşi Aiudul, cel mai 
uguresc (şi Istoriceşte şi efectiv) 
oraş din Ardeal, a avut o popu· 
laţie românească mai 'nainte 
d"'a i 8" li pomenit una ma
IIhiară. Pe vrt!mea lui ŞteFan 
Cum anal (1272 -1290), precum' 
o dOfledeşte istoricul ŞteFan 
Met" 'n cartea sa de istorie a 
comertului. ardelean, printre 
românii din Aiud erau 60 de 
lamilii de ciobani supuşi la 
impozitul pentru oierit. De si .. 
pr, aceştia nu ereu singurii 10-
c..ftori al oraşului. 

Unguri nu se pomenesc încă 
in Aiud (documentar) in această 
"reme. Alti străini, şi anume 
sa,U, s" pomenesc din secolul 
următor, când işi lac (Ia 1334) 
• biserică - actuala biserică 
rtlformată. Ungurii vin apoi, 
,i inmultindu-se cu timouI, au 
C6l1lişcat biserica .aşilor. 

S.b Mihai Viteazul Aludul a 
fosf alăIW'i de Mihai, In contra 
lui 8a5ta; dOladă că erau multi 
rombl acolo. 

La 1629 e mutat dela Alba
"lia la Mud liceul reformat şi-I 
Iraasformal IA anlversitate cu trei 
facultăli: de drept. litere şi filo
sofle. Plia aceastl unllersllafe, 
prfa episcopia reformati care·a 

fost aici până la 1849 când au 
mutal'o la Clujt şi in răslimpurf 
prin diela ce-şi avea sediul aci, 
iar alături de acestea prin mag. 
natii ce s'au ingrămădif in oraş, 
Aiudul a devenit cel mai puter
nic centru de mBghiarizare. Do .. 
vedeşte insă aceasta ceea ce a 
spus prin nesocotita sa cuvân. 
tare ministrul lamandi1 Când ro· 
mânii sunt pomeniti in Aiud Îna
Intea ungurilor şi chiar şi·a sa" 
,i1or, şi când - cu foaie că ora
şul devenise apoi unul dintre cele 
mai ~xcJusjviste centre ungureşfi, 
- românii au puiul li lotuşi 
în Aiud, în anii 1760-1762, 
74 de lamilii, deci vreo 400 de 
inşi. precum a dovedit-o la 1926 
dup'o statistică dela ministerul 
de război din Viena d. Virgil 
Cioban 1 

audiţII scandlloase, inrame, be- lanA, lşl amintesc deasemenclA Comentând aceste .declaI 
clznlce. meschine, j )salce? Nu-l nenumăratele plârgerl ce le-am ziarul .Universul" arată 
spanem nici mUDcitorulal' să reprodt.ll in colecţia din 'Dul Oyârfâs nu-l deloc iezui1l 4 Pr 

Poftească să rlmână acolo, căci trecut din presa budipesta nă n,alul e, ~umai f?~rte m~ri bit 
• - mănmmos pan la. ma,'\lm ilie 

cel puţin va fi mal patln iatre despre lefurile InvătâtJreşU ne- crificiu - când ne cere 
noi cu un blestemat bun de plătite de peste un ao, şi dts- săm oraşele pe mânile Un .ru~ 
spânzurătoare, şi olcl invăţăto- pre alte m;zerll ale corpului dl- şi ungurizalilor. ca să se I ardl 
rulul maghIar că oa merită nIci dlctlc primar dIn blnecuvintatal sume~ numai aceştia. slrl 

rai al d·Jal Horthy. De ce nu Cât priveşte chestia cu ·lui 
să Inspire aierul maghiar, ne- desmlnte .Pestl H,rlap· şi re- tura dintre .teroarea" e: 'ne 
cum Iă aibă jamătatea lefll u- producerlle noastre? ghiară de a noi şi dintre in' ~ .. t.. __ t .alta .. o .. ti • rea raporturilor cu Uilgari' ers1ta! " ee' 

fllte voci din presa 
maghiară despre 
pactul dela Roma 

vom socoti o instigafje cel 
Îndrăzneată. Va să zică, 8 

slujbaş'lor unguri după 166 ' 
Românit:! Mare eeea ceU~ 
- care nu ftVea drept. flt .. 
era stat nenational, cu ung I~ AII 
putini decât nemaghiarif. şi ft;i in 
er a obligfllă prill Jege Cortulin' 
să dea celor de altă Ilmbelle S 
ministratie şi Justitie În IlmbbpiU 

Şef~redactorul ziarului .Magyar~ d 1 ,. f 1 d - a putut să pretindă in m~ In 
va a era a mC1Un e e paGt - tin de trei ani după volnic8! ăs 

sag", Ajtay, a ţinut să. răspundă e vorba despre pactul dela Roma xare a Ardealului, se eM~, 
în n~rul din 16 crt. al acestei ga~ - până nu se pune capăt chestiei .teroare-1 Cum ajLlnge III 1 

.. U ''tP , f zete budapestane ungurilor cari Marsiliei. mentor al partidului maghi. an 

Tot cultul lUI- îi asă.lteazi redacţia cu întrebări fdCă asociere Între o che.5ăf( 
f 1 

Un şantaj, deci, care însă nu românească internă ca ace+Div 
desperate re eritor a renunţarea i 1 d~M 

Precum !!:el~in cele ce ~;I~~:;~;~ ~j:';r::~~~~~~ ;mpr::ne,s! Pe,eUnnimaen;'t'ut'ApŞi ~o~:'laote~n~~e·ze a ~r,IFeaStl, 
le-am publicat in luna trecută, la textul respectiv al acordului dela 
Budapesta se fac pregătfrl pen- Roma, pentruca să.~1 interpreteze 
tru comemorarea lui Atila. Le astfel: că acordul nu recomandă a votat noua Constituţie ,st ti 
face Societatea Turanică a hu- o 'nţelegere Între Ungaria şi st.l; Senatul polo nu a votat Joi R~ prezentdrea proport1ont /i 
nului de neam nemtesc (cu ÎI'- tele vecine cu privire la respcc, Iloaptea proectul de revizuire a fost soprlmati. preVhâD~'l 
rudiri româneşti) Pekâr Oyula. tarea întegrităţii teritoriale, ci nu, Constituţiei. care urmează să fie ca o nouă Irge electorala. a. 
Despre acest preşedinte al neo- mai o înţelegere de acest fel în~ a~ bltă de Constituţie, 5ă flc 31 , 

votat de dietă In şedlnta din 26 tatA mal târziu. l' mi,' hunllor dela Budapesta aflăm a- tre Ungaria şi Austria. Iii f Iă f l 
anuar e O orma actul , ar a L'bertătlle ceUtene!:ltl "Sini 

cum că a pus pe plală un ro' I Tare deştept acest domn AJ'tay 1 27 1 I 1 fi tă l' . . .. . , _ - auaar e egea va semna menţinute, dar restrAr:se in nI i 
man despre AtiJa, In două vo· I ŞI n plus e Şl foarte corect. A de preşedintele republicei -1 pu- O b t x J . • - '1' achIm are DsemoatA, Jos 
urne uriaşe. trad~s textul .francez I~ ChIP ten~ blicatA in "Monitorul Oficial·, a Dellnl,tlt mult pe repreZfD .25E 

Ni se pare că miroase a pu· denţlos, spunand nu ca se reca-- In Mua constitutie covlntele opoz't1el, priveşte autonomia! 
tin negot această comemorare a mandă Ungariei să se înţeleagă I .R!!publica poloDtz~" au dlspi~ IezIel superioare, care va ~ I 
slrăbunlculul ungurilor de neam cu celelalte state că nu se va a' I rut din toate trxtele. Constttuţla fi modUlcată sau suprlmall! I 
şvăbesc 1 mesteca in treburile lor interne nu mai pomen'"şt~ decat de ban Doel simple decizII It 

, - - d" - . ţ' "Shtnl polonez". slliuloi de min'ştrl. IDes .ar. __ s" asa. Aa.... Cl ca 1 se recoman a sa se 10 e, III 9 - 9 - 02] 7IIIafM h ...... __ .. ~,.,+ b l' 

Longevitate " valahă', ~~~;: i~~e::, Mrclativ" la chestiile!· mu . -in şiiz·n"',u a;e nu - ·1::' 
In suplimentul duminical din Lucrurile acestea-au apărut in .L ~ reşllt il. 

13 crt. al lui ,,6 uda p est i acelaşi ~MagyarsâgU, care dăduse Numărul acesta din .. Gazeta Antirevizionistă-" 2 ~ 
Hirlap· e vorba de o veche in vileag că agenţia teiegrafică ultimul ce-I mai trimitem restanlierilor cari nu se 1 1 
carte ungurească, «Europa Te- maghiară a falsificat textul sen, grăbi până la' aparitia numărului vIitor să ne ac .9. I 
kintete jelenval6 Termeszeti, Mi- abonamentul pe lunile din anul trecut. tol e 

tinţei dată de Liga Naţiunilor in Od t ~ . t t··..· l' l' veleti es Kormanyi Allapotjaban .. , a a cu SIS area nmltern ZtQru Ul, precum ,. alea 
a călugărului cistercit Iosif D6czy,' procesul Marsiliei! mai pus nu odată in vedere, vom începe a-i publica ortal 
tipărită la 1830!a Viena. E o * numele în gazetă, până când nu-şi vor li achital ,fost 
carte de descrieri de fări. in 12 "Fuggetlenseg", ziarul genera~ taria. , anu 
voI. Volumul al 9s lea tratează lului Gomb6s, e foarte alarmat ' Ii rugăm deci pentr.u ultima oară să ne .. trimlSCU!i 
despre Ungarla. şi spune in pa- că Mica Antanta nu se invoieşte abonamentul pentru lunzle din anul trecut, cat t'r in 
ragraful 5 că viata cea maiiungă ca să se treaci la Geneva la re, li s'a trimis ziarul (socotind 55 de [ei pentru toate pa~ In 
o au În Ungaria "valahii.. Pro· pezeală peste simulacrul de an' lunile sau 15 lei pe o lună), iar în cazul că vor v\Î _ 
babil vor mai fi In aceste des- chetă ce zice Ungaria ci a făcut~o să le lrimitem ziarul şi pe mai departe, să ne ach~ Un 
eri eri şi alte lucruri privitoare in chestia Marsiliei şi~a pustei fi abonamentul pe 1935, pe-un an sau p,-o jurnăt noi 
la români. Janka, şi spune că Ungaria nu de an. te I 



Gazeta Antfreov'zionfstă 
15 

5 

-r E& J. 

Propaganda revizionista. ~f~ anul t 960: 

~,ropu'a1ia Ungariei: 11.203.000 
1 .. · R .... 27 358 000 La adunarea din zilele trecute 

~s~OPU a .la ornanle. : .. a Asociafiei iredentist~ Pro Hun-

In stra.inatate 

I garia a femeilor din Ungaria, s'a 
, i d· ă Pl. - t t ~ d d : In vremea In urm se vor· opu a tia 8 a e~or taportat espre propagan a re-
ă~eşte tot mai stăruitor in Ungaw dunărene peste 25 viziomstă ce o face această or-
lui~·la despre apărarea familiei. S'a de ani g"lnizalie în străinătate, şi s'a a-

l ratat că incă inainte dea se fi 
ni~.epu; inainte de Crăciun şi-un C 'f fă d declarat oficialitatea maghiară re-

~ 
d J. tă h a o conso,are a e ceea 

111 roied .1 e: ege
t 

ln ace as c e: ce spune aci autorul maghi3r, vizionistă pe fata, asociatia .Pro 
]'e prl t'] pen ru guvern ca sa I -- . Hungaria" a infiintat ill localită-

I • _. sa-! reţmem remarca ce-o face ai capete o noua serie de I . d t- d • _ ,. • lile cu unguri ale StateJor·Unite 
'ilo.. • t t' tă : 1n a a up aLC€a • jin America vreo 20 d~ sectii iS,.ude dela presa In re \nU ŞI D' t" - t t . C . 

11 deja lingau p~r u ~Io descreşterea meşterilor, creşterea din 12 crt,) 

~ 
. ,. Ud 1 . !fi ma Ivele ara a e mal sus: iredentiste- ( f. .UI Magyarsâg" 

âr •. Că se. va .~Junge a ceva c~ a· mortaMafii şi in special a mor- • 
· ste discut", cu· acest prOiect t l't'f'· '0' '1 1 1 La BJrdeaUK (ef. cpesti Hir14P-

• . A a l a 11 Copl1!or, 'para anua a d- 1 t)' i' t '1 1 '-~I e lege, e foarte mdoelnlc. 1 t·· u. i. d ~ m 2 cr. S a !nU ZI e e I~e-
i ' • 1· P'lPU a Iei ngaT el sca e In cut un congres al Asociatiei in-

It~ta vreme cât vor dăinUI ah· h' 1 t 1 1 1925 O il • ât' c rp a arman. n ana ternatlonaJe studenfeşti. intre 
uJundiile, • atata vr~me c . m~l era de 112 la mia de locui- deleg~lli m~ghiari, unu] a fost a· 
·,bine de Jumatate dintre IOCUltOf!1 t ..• I 1932 E t d les preşedmt.e al sectiei penttu 
al, , • OTI. Iar In anu a 'os e '. . . . 
€~rlgarlel nu vor a~ea după c~ 52 la mie. leg~.tvrl!e.l~ter:nat:onale. ~rlclosul 
i

E 
apă. e foarte discutabil ca U" il "d'. 1 L!gll ReVIZIoniste remarca cu sa-

. . ..... ă I .. rmar e sca ern sporu Ui tlsfdl fie ca în cuvântarea ce· a 
~u pulalla., fdru ~ef'~ad a:~ca s ,natural le vom înţelege cu a~ tinU1.O 'la sfârşit, preşedintele 
e ,acă copu numai IIn.c I o or~ devărat numai dacă vom com, r francez al congresului a făcut o 
I onă legea guvernulUi Gombeb ·tu ţ' d· U· mentiune specială la adresa slu-• . para SI a la In ngana mu, . 
jj1i-o sfătueşte presa subvenflo- ti'l t" t t 1 dent1ior englezi ŞI maghiari, , a a cu a s a e or vecine" '-
lu~ată de guvern. pentru mteresul ce-l poarta Aso !It duşmane. Unga~ia ~re astăzi daiiei internationale studenteşti. 
:d Statistici demo- 8.688.000 de Ioculton, Cehoslo~ • 

t· f' ce din Ung a- I vacia 14.726.000, Iugoslavia -Sudapesti Hirlap· a arătat la 
Dira j 13.931.000, iar Romania Mare 25 Dec. a. tr. că propaganda j. 

~i r a 18.025.000. Ţinând seamă de redentei maghiare a ajuns până 
· Privitor la chestia aceasta deo- a.cea~t'7 statisticienii ,au .soco, şi 'n capătul sudic al Africei. In 
II, bit d~ gravă, a decăderii fa· tit ca n anul 1960 SItuaţia va rohanesburg, capitala provinciei 
1 iliei unguresti. s'a publicat in fi cam aceasta: fa ţ ă de TransvaaJ, apare o g:lzetă en-

.rul de Crăciun al ziarului eek- 11.203.000 de unguri, cehoslo- glezească cStar-, in care un 
~ ardist "Uj Mlgyarsag" un foarte vacii vor fi 18.369.000, iugo, doctor N. finn a publicat luna 
, slructiv articol, sub semnătura slavii 20.041.000, iar românii trecută un articol de apărare a 

.lui dr. los:f Kozi-Horvâth. E 27358000. Cu alte cuvinte, Ungariei în contra acuzatiilor ce 
" ·ne să cunoască şi cetitorii no. Ungaria cea cu 11.203.000 de ' i s'au adus în legătură cu aten
',ri prefioasele stati"tici ce le locuitori, va fi încercuită de un j tatu] dela Marsilia. cln tara a
. estăinue. inel duşman care va număra ceasta (ad~că in Ui1garia, cităm 

65.116.000 de oameni. Nu~i o rezumatul semioficiosului buda· 
profeţie încurajatoare aceasta. pestan) a domnit totdeauna liber' 
Mai cu seamă nu e dacă mai tate politică şi tocmai acestui 
ştim că faţă de tendinţa de fapt i se datoreşte că pe terito
descreştere a popoarelor latine rul Ungariei Mari au trăit dife
şi germane, slavii se sporesc rite naţionalităţi, cari s'au bucu
aşa de mult, încât pela 19bO rat de depilnă Jibertate şi şiau 
vor constitui majoritatea po.- putut păstra 1imba şi obiceiurire. 
puJaţiei Europei. Aceastâ mare După autorul articolului (bine că 
slavă ameninţă 'ntâi de toate 

CAsAtoriile şi di· 
. vor1urlla 

~ Aiîă~ ~~tfel din acest articol, 
L;! in Ungaria căsătoriile se 'm
rtulinează din an in an, divortu
alle se 'nmultesc şi mortalitatea 
lbpiiJor creşte. 
!ii In anii 1921-25 media anuală 
It căsătorii lor a fost 81.866, în 
Iii 1926-30 a fost 77.987, iar 
• anul 1931 s'au incheiat 76.354-
t5ălorii. 

ţ
* .. Divorturile pronunfafe de jus
, ie sunt in jurul a 4500 pe an. 

Natalitatea 
i Fată de 42.6 la mie, câte au 
,st tn anii 1891-95, naşterile 
~ 1921-25 au fost în medie 
~.4 la mie, cele din 1926-30 
~ la mie, iar naşterile din anul 
~31 23.7 şi cele din 1932 23.4 
• mia de locuitori. 
f Singure naşterile nelegitime 
lInt În creştere: în anul 1931 
Il fost 19.494, in anul 1932 
0,255. 

Mortalitatea 
piilor 

ca-

Descreşterea naşterilor a con
'abalansat-o câtva timp descreş 
~rea paralelă a mortlor. In ul
mii ani însă mortalitatea e 'n 
'eşlere. In anul J 930 au murit 
52 din mia de locuitori, in a~ 
11 1931 16.6, în anul 1932 
7,9. Partea gravă a acestui ca
tol este că-i mal mare morta
:atea copiilor decât a Mtrâniior. 
,ortalitatea copiilor sub un , an 
fost in ultimii ani următoarea: 
. anul 1930 15.2 din suta de 
Isculi vii; in a nul 1931 16.2, 
r in anul 1932 18,4. 
.. In general - remarcă aulo. 
I - e·o indoelnică glorie pen
~ Ungaria, că după România 
noi e cea mai mare mortaJl. 

te I Copiilor din toată Europa-. 

-

să desfiinţeze pe ungurimea ce .Budapesti Hirlap" are modestia 
stă de pază la porţile Râsări~ să facă dhtincfia n. tr.) in Un· 
tului, dacă ungurii nu vor în, garia antebelică chestiunea mino· 
ţelege din vreme primejdia şi ritar! a fost necunoscută, şi a 
nu vor găsi mijloace de apă- fost lansată numai după răsboi, 
rare eficace." de duşmanii ei". 

• va "1J1 • .. , IV,. aS) " ", 
Depe frontul antirevizionist 

I 

J 
" 

Fatada alelierelor ziarului "Universul" 

Iredentismul postului de 
radio dela Budapesta 

]n vremea din urmă se pu; într'un articol de fond cules cu 
blică tot mai des in presa buda; cele mai izbitoare litere: 
pestană atacuri impotriva postu~ .Radio unguresc are azi o mare 
rilor de radio cehoslovace. Le misiune. O misiune naţională. 
acuză adecă de transmisiuni min~ Trebue să suplimească, să ţină 

cÎnoase (ce fel de minciuni sunt locul ziarului maghiar nelăsat să 
aceste transmisiuni, se vede şi treacă. frontiera, c.irţii maghiare 
din ceea ce publicăm in altă confiscate, artistului maghiar silit 
parte a n;rului nostru de faţă !), să amuţeasc.i, trebue sa ţina treze 
indreptate in contra Ungariei. speranţe, trebue sa aţâţe visuri, tre
S'au găsit adec.i mieluşeii dela bue să legene dureri, trebue să 

Budapesta, să acuze pe alţii de evoce trecutul... Trebue să lege cu 
ceea ce postul lor de radio o nevazute, indestructibile fire eteriee 
face nu de ieri, de alaltăieri, ci pe cei din Slovacia, pe cei din 
sistematic, incă dela inceput! Badea, pe sacui, cu ungurii Câm~ 

lnstigaţiile postului de radio piilO1 mutilate". 
din Budapesta sunt îndeobşte Iată ce recunoaşte despre pos~ 
cunoscute cititorilor noştri. Vor~ tul unguresc de radio semuicio
bim totuşi aci despre ele, pen, sul guvernului maghiar, Iar ]a noi 
truci in afară de dovada vorbită, inci tot nu s'a gândit nimeni că. 

pe care ar putea - cavaleri cum 1 trebue dacă nu să contrabalan
sunt revizioniştii dela Budapesta " săm această propagandă prin emi~ 
- s'o desminti, există şi dovadă siuni ungureşti, cum o fac ceho~ 
scrisă, că postul din capitala slovacii, măcar interzicând mega' 
maghiara. face iredentism sadea. foanelor din pravălii să asurzească 

Iată ce s'a publicat in această lumea depe str:~ă cu wlsten <ildd 
privinţă in suplimentul "Antena" meFi ~ magyart Şl ~u celelalte pro; 

. vocan ale postulUl budapestan. 
(cel cu progra~u,l ~m 29: X - 4. XI. Noroc că.i iarnă şi că până la 
1934) al semlofIc!Osulul guvernu; primăvară suntem scutiţi de a
lui maghiar .Budapesti Hirlap", ceasti obrăznicie. 
_ aen" , • a eu a . ... .. $ ee se., 

Paşte murguJe ... 
Precum arătăm şi 'n altă per-I clişeului e·aceesla: • (nlAla rân

te, toată presa din Budapesta se donleă •. _ Barem dOar veni ,1 
foloseşte de pretextul pleblscl- celelalte" .• Pestl Htrlap· din 8· 

tului din Sar, ca să ceară ple- ceeaş. zi ., publicat un clişeu cu 
biscU penlru tlnulurile "ocupate" Ungaria mică incercuită cu sar
ale toslei Ungarli, lnstigatit' a- mă ghimpată; răsare din fund 
ceasta n'o face numai prin ar. sOllrele, cu inscriptia Sllr, Iar un 
Ucole, ci şi prin caricaturi şi ungur se uUă la el peste gardul 
desemnuri. .Budapestl Hirlap", ghimpaf. 
semioficiosul guvernu'uf, are 'n Precum se ştie, fot aş8 a In
n-rul din 16 crt •. un clişeu cu o sUgat presa budapestană, prin 
rândunică, după care hoalbă o· caricaturi şi desemnurl, in con
chil un ungur. Rândunica, fireşte, Ira lui Barlhou, prezinlându·l spân
e plebiscHul din Sar. Legenda zurat de-un copac. 

ual' StA tt'Jb"t ", .- ---", • a a 

Uneltiri iredentiste In Chişineu-(riş 
Agentii revizioniştl se folos·esc 

in propeganda ce· o fac de toale 
mijloacele mârşave pentru ajun· 
gerea scopului visat de ei. 

Astfel in comuna noaslrii -
dealtfel ca şi rn toate comunele 
__ toli comerciantli, bineinteles 
minoritari, ciici numai in miinile 
lor este comerlul, şi au procurat 
calendare de părete pentru anul 
In curs. Aproape pe toate aceste 
calendare este Imprimat tricolo. 
rul maghiar, sub diferite forme. 
Aşa am observat pe unele: o 
casă ai cărei păr'eli sunf de cu
loare roşie, acoperişul alb de 
zăpadă, lor lângă acesta nişte 

pomi cu frunze verzi. La mar· 
glneo acestor calendare se mal 
onă apoi câteva flori roşU.alhe, 

cu frunze verzi. 

La prima vedere observi că·t 
o afacere iredentistă, fiindcă cine 
naiba a "ăz.ut case cu părefi roşii 
şi iarna pomi cu frunze verzf, 
sau flori jumătate roşii şi jumă
tate 8Jbe. Căci ori sunt intr' o 
culoare, d8r in nici un caz şi albe 
şi roşii şi tocmai Iarna. 

Probabllasemenea case şi fiori 
se află numai In Asia, deunde 
8U poposit aceşti descreerall des. 
cendentf al lui AtUa, cari nu se 
moi astâmpărA. 

Apoi nu putem inlelege purta
rea aceasla nedemn5 8 celor cari 

fac comert cu asemenea lucruri 
cari sfidează Interesele neamului 
românesc şi a 'ărll, in care se 
bucuri aceştia de toale dre pluTire. 

Oare n'ar fi logic şi omenesc 
ca cel în drept să se sesizeze 
,1 si la masurile necesare până 
ce nu I târziu? •. 

p- T. 

" 
, .. 

Iarăşi Haidudorogul 
Ziarele budi'lpestane din 16 ert. 

(.Uj Magyarsâg" şcl.) au anuntat 
ca primaria Budapestei a inscris 
în buget 10 mii de pengo (260 000 
de lei) pentru Înfinlarea unei 
parohii maghiare unite În Buda, in 
vederea căreia s'au si inceput 
tratative cu episcopul Mîklossy al 
HaidudoroguJui. . - ...... aa $ • 

"Si m p Ion-O ri e n t
Express" 

(A.specte şi siluet~ diplo-
matice) 

este titlul conferintei pe care 
d. Ion Dragu. distinsul gaze
tar şi director al presei din 
Romdnia, o va ţinea tn ca
drele .A.strei·, la Arad. Ca 
ziua de Sâmbdfd, 2 Febra· 
arie C., orele 5 d. m., la· 
.Palatul Cultural-. ' 

Intrarea liberd. 

,', 

i 
I 

." 
[ 

~ i:~ 
, ~ 
' ... 
~i. 

:'i ~ 
ij 
1 ~l 

)', j 

~: ·1 
:1.1 • 
[.' ~ 

::' J'" " 
'. ' 

,.'" f c 



, ' 

.. I 

1., 

,. 

6 Gazeta AntJrevJzfortistă Luni 21 Ianuarie 1935L 
. __ ±LE± & _.4 - . L ~"""+="'i'F* !!"'!"'I'!W""''''''"'"'!'' ~~I!'lN!1 

Dacă nu se făcea România-Mare .. I r 
- Cum pIănuise contele Bethlen să desfHnţeze pe românii din ,Ardeal -

Eminenta Revoe de TranSYI-1 ministrul de mai apoi al Ungarlei: 1 Sa se Intelzicti a se ln{ifnţa 
vanle- a dlv~lg3t 10 n-rul depe mici, prtzlntat clJntelul Ştefan! inst!tlde Jin.Q?Ciare nof pe baZă 
N'Jv.-Dec. 1934, lab lemnAtura Tina in anul 1917, cu puţlu \ nallOnald, Şi n general sd se in 
directorului sAa, d. prof. Silviu 'nainte de demisia lui T1GZa, şi I terz!cd a se in/ilnla î" Ardeal 
Dragomlr, uo documeot de era tradus in fapt - ca Inceput - : bltrzcJ not, şt-Aanllme fixâf1da-I~-se 
mat mare Importan,ă, ca privire prin oumirea lui Bethlen coml- 1 la o sumă cat mai more caiYl~a~ 
la planurile ce le avea a ungurII sar peste Ardeal, prin Interzice· I lui de bazd; apoi sd s~ pută tn
I..ţl de românII din Ardeal p~n- rea cumplrărllor de pământorl stituiIJe /manclare eXistente sub 
tru cnul eli nu pIerdeau Ardea- de cătrA românI, şi prin acea c~ntrol(ll statalll;, pl1niin~!~-se .pe 
luI: un memoriu (in lacsimlle) al faimoasă zonă culturală a lui lanl1ă ele un comisar mrnl.')tenal; 

pe urmri,:sd se asIgure prin leee 
libera circulatie a ac ţii1'1i!or, ca 
sd nu mili fie dettl'ule pe bazti 
nalona!d. 

VI. In domeniul milih!~r, 
1. Reorganiurt'a armutel 

aş!l fel, ca 'n fleClTe reg!n: 
u[)garll să fle in mCij?r!tate; 
nu mal fie unitătt tentorlale. 

2. Sd st interzică a se infiInta 
pe bc:zc2 nalională societdtz sc.u 
corporaţii Illdustrial?, comerciale, 
agricole, şi sd / e permise numai 
p:~ baza comUfla/1l sau pIO!<::Sro
nala. 

2. La hocvezl să fie m"l!nu riia 
limbă unguiească decit in ! la I 
cat . I 

3. Re.orgalll~area (\pă~ li~!i ~ e n 
, ,~ 18, 

nlţelor. tontelul ştI/an Btthlen, prlm- Apporyl. 
II. In domeniul cultural. Ce preconiza la 1917 avocatul de asfiizÎ al 

minorităţilor 

• un 
laM ce SOQrte rrl se riZc" ( 

Pentruca pe Yllter pl'pord ro- ,contribuţiei ce~o dă sta- dacd n'am fi ovut norocul Sâ~' rol 
man din Ung~rla să o'aiba de- tul la leafa preotilor) Izbdv!{i'" Cl'a mai crlticd ci m~ 
cât conducători .patrloW, me- Să se pună sub con· Cetitoml sd compare preco, mini 
morial ccntelui B~thJtn cerea: trolul statului fondurile zdrUe acest, a, cari n'a" jost r.dă 1. 

Dupâce-a arătat ia introducere 
că m2ghlarlzarea Ardealelul e o 
chestiune de viatA şi de moarte 
pentru Uogarla, şI dupăce a tras 
I:ădtjdlJe cele mat optimiste din 
f:lptol că 'n anII l&so-1910 un
gurlt s'au sporit ia Ardeal deJa 
630.000 la 920000, tar românii 
dt-Ia 1.180.000 II abia 1.470.000 

- deci ungurii s'au sporit a
proape atâta cât româoll cari la 
1880 erau aproape de două ori 
cAt el, - contele Bethlen a cerat 
prin memoriul liu sd se ma
ehlarizeze Ardealul cu orice prel, 
prin urmatoarelt mijloace: 

Să se c~eeZ8 un organ minls
ferial anume: 

Să se la, de-o parte. mAsuri 
imediate pentru exterm:narea ro, 
mânilor, ,1 de altă parte pentru 
intărirta ungurilor şi a saşilor 
docil!. In ce priveşte aC6st al doi
lea punct: intărlrea ungurilor. pre 
con iza : 8a se sducă unguri noi 
in Ardeal, să nu fie Iăsatl cei de 
acolo sa emigreze, să S8 promo
vpze asimilarea, să 18 apere In~ 
sulele ungure,ti in contr a desna
ţionalizărtl, ŞI să 8e promoveze 
In chip dirijat (tervsze,O) emigra· 
rea românilor În Româma, 

lata ŞI amăountele aceste! onel
tlrt satanlce: 

Imed~ata statificare prin comunităţilor granice- mal ale con/elul Bethttn. I/;nd~e, J 

lege a şcolilor greco-o- reşit şi toate fIlnclaţlunUe Ungaria oficialtl s'a grabIt ,ai 
rientale şi greco· cafoUce şcolilor şi societăţilor ns- ŞI le îns(J~leascd şi-a şi 'nCf~ '.' 
din cărţile răsăritene ale t ţlonaHceşti şi să nu fie să le traducă In fapt, cu sitiia11n: 
ţarH; _ I lăsate a se folo~i pentru ce.o au astdzi uneuril in Rom/isler 

Stat!f1carea şco IHor nor-J scopuri antipatrioticf; e- nla ti Ct 

maJe :preparandhle)' J ventual să făe atrase'n Comparaţia e nectsară. pe!!ll' şi 
, . sfera noHor regiuni gră- i 

Infilnţare,a de revizo-r nicereşti ce se vor lnfi- cd gâdele Bethlen şi cei,' ,;e
l rate. pe plase, pentruca Jnta (vezi mal sus, capi- cdldi dela Budapfsta nu se s): . 1 

să fie controlul şcohlor toiul măsurilor din do- să vOlbeascd până şi dela cated,~r;; 
cât mai efectiv; menIul economfc, 1 a ) univerSltdţilOf englezeşti desl~ c.~ 

Controlarea severă din SOcleta'ile romA:1eşti tratamentul u li-l asigurd /sca 

1. In domeniul economic: 

partea statului a şcolilor culturale, studenţeşti, etc., lilor lor România, ba au ro,le 
valahe secundare; o parte să fie puse sub un sever brdzarea sd 'nvite Il pe ne dl~ 
dintre profesori să~i nu- control al statului; să se gh ari 'napol la sânul Uflga,eml 
measeă m{nisterul, şi a- interzică a se infiinta pe după;;e umblasera să-i uter ~~:; 

Să se jltăreucă ungurii dIn 
Ardeal cu dem.en/e uneweştl noi, 
li anume (citam): 

.1_ PrIntr'o politici de mari 
proporţII a proprietAtII. din par
tea statului. in următoarele două 
directII : 

mari proportII, de-a parte ca sd van sarea Să fie de com- bază naţională societaţl in ch.lpul ce s'aratd aci. 
se indrume spre Ardtal acţluoea peti ţa fnJsterului pe' li 
socială mare a colonizării tnvali- n m ,. sociale şi de sjutorare. se s 

cale disciplinară"; Oreco-catolicii "unguri" .1.. cJ zl1or. precum şi- a celor expa- . , t. "Ia I 

trlatt in America şi România. Pentruca să se asIgure din Ardeal să fie scoşi "Evele~ U'Coen el" fn ac-
a uogurlJor de aiurea cari vreau O efectivă influenţă a St8- de sub jurisdicţla bisericH maghia~rsâg 
si emigreze şi în sfârşIt a re·· tulul Ja semjnarHle teolo- greco-catolice valahe şi , 

B . g'ce româneşti, să fte a- să fie constituiţt In co- L ] a) Prin asIgurarea anor astfel patrlerll cl.uglUor din llCOVlna J i ti Vă mai aduce!! aminte \ 
l nexate a seminariile un- munităţ blsericeş mQ- " de prevederi in trat.tele de şi Moldova; - de a ItJpo,.te C(J prospecteie prin c",ri invita a4 

~ gureştJ sau la uDiversl- ghiare. .1 p.ce se ce vor locbela cu RJmâ- latifulldiile de mtind moo,.~tJ toamnă, pe elvetieni la o c~recD 
SA b f· precum JII cele leuale sau ad- tati, sau cel puţin să fie "Să se infiinteze ime- torie in U ari o t· fi 

nia şi cu il! la, cari si aCa cu Y b puse sub conducerea u- J dlat biserică maghiară ilg a gaze al.' rl 
putintă InfllDtarea şi organizarea, m;se 10 v4I1sa,e, II ctl,or mu- d d dentistă dela Budapesta. asi_ umi nor ecani num,ţl de mI- ' ortodoxă, eoarece nu 
după alăturatel plan ImAnuntit, tare dill C4mpia u"gureasctJ 'd d rându·j că ltEvele c din C;::P:l' pe nister şi deasemenea să există niciople ecă e 
a unol linuturl grdnicueşt1 ma- şi di" ţinuturile ""gureşli ale se delege un om al mi- A drept canonic.. maghiară îi vor satisface aşa' gu\' 
ehlafe pe tot luneul graniţei Ar- Pallollie' .'a, fuJrea de dorit nfsterului re lângă orga- â Să se promoveze şi cu prisosinţă. incât n'o să lep' de 
dealului prtcum şi in judtlele dill molitJe sada le, 86 fie mu- t d niciodată rău. "1, 80 

nizaţ lie confesionale au- ! uşureze trecerea ela 
Caraş-Severin. Tlmlş şi Toron- tate pri. schimb ,,, ţinutu,.ile tonome, având faţă de confesiunile româneşti, La dovada aceasta nouă, D era 
tai, (VezI anexele). Jar dacd la a,.delene de gra";11J locuite dB orice măsură puterea sus. neZf;U ştie a cătea, despre ( espr 
trataiillele de pace aşa ceva nil 1'0",4,11, ŞI in olârş1t, să se con- pendărU. Să se Introducă tn biserIca ro- dăşta dintre iredenta ungurea azi 

t bl d I l 1'1 111 Iti mânească ortodcxă ,i uoltă ca-se va pu ea o nea. s se a mcl- serve C 111 m ] oc or propr e ar Statul să ia exclusiv şi dintre focoasele Eve maghi0 m d' 
suri ca infiintarea IJnutufilot grd- m'ghlarl din Ardeal prlo seu· lendarol gregorlan, oficiosul Ligii Rsvizioniste "P~reSl 
nlcertştl maghiare sd /ie as/gu- tloţe de sarcini agrare şi printr'o şi nemijlocIt tn mâna sa 51 le infiinteze tn tot Ardealul Hirlap· a mai adaos la 4 la:l:.11al fi 
raid_ corespunzătoare reorganizare a distr~butja congruel (a grAdini de copil de stat. rle ert. una. Una din Anglia. I cip: 

b) In c€lelalte-pdrţi ale Ardta- creditului, şi să fie intărlt! prio ! III. In domeniul administrativ Umblă pe-ncolo sub cOducertPrletJ 
J",lui dorim o actiune de coloni· IDOl colonizărl făcute pe terlto- ,. familiei Gondor o trupă de ~ocur, 
zare t2gricold de mari proporlil, I rtlle cu populatie mixtă sau stră- j 1. O Muâ ImpArt're a jUde., fie date la op arte, faţil de consi- ,tişti de varieteu, care-,i zxordlD 
Î1 prImul rând pentru sporirea I ină-. t~lor din Ardeal, fn aşa fel, CI deratllle naţIonale şi adminIstra· "The great Mzgyar Troupe- 'le d 
Cit număr şi putere a poporului 10 continuare le cere pentru UngurII ca ,aşll si fIe In ma- tlve; memoriul cere in privinta enre, fIreşte, nu-şi poate uila~i io 
bngore8c depe văile cele mal floaoţarea acestor operaţII şi pen- jor1tate. aceasta o declaratIe obHgatorl~ in afară de î!~de;etnidrile ob~lc d 
pretioase, tot aatfellegarea orga- tro contrabalansarea ,.Abinei- 2. Postarlle de notarl. notarl din partea guvernului; apoi: nuite la asemenea oameni. ~:ol, 
"led a sdcu/lor cu uneurimeadJn ,I-a celor 117 sacursale ale ef, cercalll, medici de clrcumscrlp- .,SEVERi\ RESPECTARE A I şi 'odatoriri patriotice. Şi iatalla a 
ungaria, peste câmpie ,1 peşte &1 se infIInteze alături de Banca tie etc., si se dea numat la PRINCIPiUlUi. CĂ RO,\\ANII tace aceasta trupa: Dupăce ş~6C li 

jUdetele Solnoc-Dobâca, Sllaj AltralstA o BancA tconomico· oameni de incredere. NU POT FI NUM.lŢI IN NICIO 1 terminat "punctele-, executafe~lil 11( 

,1 Cluj. colturală maghiară. 3. Reo~gllnlzarea poliţ'el ,1 a SLUJBA IN CARE NUMlREA O , c05tume naţionale ungureşti, ~lllcall 
Pentru g1rantarea dublei dl- Se cere apoi: O mat mare do- poliţiei de frontieră, tlolad sea- FACE STATUL, DECAT l'lU.\'\Ai J apare pe scenă cu un mare sfe~ aşa 

rect:1 ~ colonldrll pretlDdem: tare a organizaţlllor economice mă de Interesele de stat. IN Ţ.NUTURI UNGUREŞTt ŞI l' unguresc de mătase, pe care~e vo 
2. Corpurile legiuitoare 8i dls- m, ghiare (coopera tlve, etc.) şi 4. In administraţia jll deteaoA, 'N fJ RI MUl RAND ... E CA ~1.PIA scris: .Juztice for Hungary·. p:jpre r 

pună Imediat) cA In cel doI anI fnftlDtarea de sucunale şi 'n ţl- mualclpalA ş\ comunală CODsl- UNGUREASCA ŞI 'N PANO- ,paganda aceasta o face ac~ de 
dupA 'ncheierea pAcii statul să Daturlle neuDgareşti. deraţille de poUtlc! de partid Iă NIAa • 1 prin Scotil. Inainte de Crăci~ ce 
aiM dftpt sd cMmpere toate acele Apoi: IV I d . 1. . . 1 o făcuse la Londra, şj..anume ale d 

. t Il i f t • n omemlU JUfldIC tr'un rând la un bal fa care d!!iIl ul propne ă car au 08 Cumpl- Schimbarea legii minelor, dfa , 
rate după Izbucnirea razboiului de punctul de vedere al vaJor!flclrll 1. Totala unifIcare a Ardea., h:;stigaţ\Ue antipatriotlcf.! ,(prin de fata şi curtea re gală englezle. 111 

cUră societătl pe actiuni sau de dreptalaf maghiar de proprietate lulul in domeniul juridic ca păr.. pred, sau verbal,); confiscarea sarn,..'ţ''''tIU J~nlt : 
societăţi eorporaf/ate, aau cari şi al politicII maghIare de pro- tlle la apas de Ardeal. averii trdddtorilor şi a in$/,ga~ ( Q, 
,I-au schimbat atApAnul pe cale prletate (adecă: confiscare). 2.Inlsprlreapedeplelorpentru iOrtlor recidivi#i, Acordul comerei, se 
speculativi - prin parce/are, - In jinalul aCtstul copitol (pri- V· I d I . Ah. pre a 
,1 In afâr~lIt pe cele a cAror par- IIitor la mtisurUe de ordin econo- - n omeniu social . romano-mag Iar runul 
celare 8 'n cura. O ~or C~ 

mic) se cere, pentruca sd se p,md I. rganlnrea unei mal bane copII să pa glltească viitori re- RomânIa 8. Incheial zilele '!lat. 
/) Dorim să le adacă o lege capăt sepalflrd dupti naţionali- protecţII a copilului .I-a mamei, Ing<tj'att pe "eama arm-atei. 

.. cute cu Ungaria un acord C$pre ~ 
de p olltlcl organlcl. proprie-- taie a vieţLi economice ardelene' peotru sporlrea naţieI. incepâod 2. Educatie patrlotlcl pe sea- mercial, care va Întra în VigQ. 81 
U1lit car.: Il trebulncA al .. 1- şi organizdrii ei particulare dupd 1 cu Seculmea; persooa! patriotic ma orfAntior de rAzboi in fn~ . la 1 Aprilie. odată cu conlerU del 
Jture, prlntr·o dotare materiali de nationalitate: f fa IzUurile de copil; uUele de teroate. ' referitoare la pliilf. . 
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traiul hortist 

. in n·rul din 15 Nov. 8. tr. 
hiarului budapestan IIMegyar· 

odunarea din 13 Nov. a con· 
aliel judetene din Pecs admi
alDrul financfar a raportat că 
rilă executiiIor s' a puf ut in caso n 

! . Ia sută din impozitele anului 
. Din c8uzii că sunt sate 

· e nu s'a pulut incasa nici 30 
, 18, a cerul să fie făcuţi 

unză/ori materialiceşfe no
,. ConsiJierul judetean M:indy 

~
,. rol să se facă licitat ile cu 

mu!lă omenIe. A cerut ca 
"mlnislretia fin6nclară să nu 
;. dă le licitatie imobile Intregi 
d~e, pământuri/ - n. Ir.). ci 

.,
'. ai atâta parte din imobile. 
e de ajuns" pentru acoperi-

1~ impozitului. Şef-consilierul 
n/isterial Ernest Szucs s'o unit 
tI cu propunerea lui Mandy, 

· ~ şi el de părerea să nu se 
li' eze intreaga moşie, ci nu-

o parcelă sau o parte de 
prielate, pentruca cel scos 

'~citatie să n'ajungă să cer-, 
'.scă· • 
ro 
/r0lopopul Konrad Heckenber-
Î din Lănycs6i: a ariilat că 

~. 
enil fiscului .. ou pre dilectie 
scoată la licitatie uniCII vacă 
"racUor. vânzond·o pe nimica 
. , In cele mai mulle cazuri 

.• se scollte din licitatie decât 
118 cit costă oper6th~ Ilcitării". 
In acda,t "ftumlir 81 lui .Ma
,arsăg- se arată .că In aduna· 

& 

rea consiliului judetean el jude . 
tului Bo şod (cu capitala MlşcolO 
s'a cerut să fie declarati răs
punziitori materialmente notarii 
din 198 de sate. pentrucă n'au 
reuşit s8 incaseze până la sfâr. 
şitul lui Octomvrie decât 25 III 
sută din impozitele anului 1934, 
aşa că cu restan1ele din anul 
precedent, impozitul ce nu s'a 
putul incasa face 171 de pro· 
cente din prevederile impozi
tului depe un an, 

Prefectul a arătat că popu'atia 
ar ploii. dar n'are de unde. Lici
feliile se fac de geabo, fiindcă 
nu se prezintă cumpărăiori. 

Cu 10ală această explicaFe. 
consiliul judetean a holarit să fie 
făculi riispunzălori nolarii din 171 
de sate. 

Nata bene: Precum am 
ariilal îninir'un numiir din 
anul IreclJt al ~Gazelei An· 
Urevizioniste M

, într' o singură 
plasă din judeţul cu pricina 
sunt 11 sale de troglodiţi, 
adecă de oameni cari tră
iesc în văgăuni şi 'n gropi 
săpate în pământ! 

108 feluri de Impozite 
Ziarul "Magyarsag" a a

nuntat la 30 Nov. a tr., eli 
in Ungctria se percep 108 
feluri de impozite - după' 
cum ~'a arătat prin "Penz· 
iigyi Erlesilo" ("Informatorul 
fjn8nciar~ ). 

~ Itnpozitul ţărănesc 
~ 

'recam am arătat depă of!-

ţ
i revizionist "Pesti Hlrlap" 

· umărul nostru trecat, lmpo
, pe case e azi la Budapesta, 

guvernul generalului OOm
~ de p.tru ori cât a fost ]a 
11, sub g'lvernul Betblen. ciod 
I era aria,. 

GijmMs a trecut repede - fo 
două. trei 1001 -- la miJjorărl 

de Impozite. 
Vom arlla deci, dupA ştirile 

ce le avem dlD vremea aceea, 
care era pe-atuDel ImpozItul io 
Uogarla. Astăzl, dacă impozitul 
pe case 'n Budapesta e de patru 
ori cât tn J9Jl, ne putem in
chipui cât este al tAranlIor. 

Impozitele dintr'un sat 
de lângă Salonta 

)espre Impozitul ce se per
Ie azi la sate ia Ungaria DU 

Im decât rareori câte-o ştire 
pren budapelitanA, şi-atunci 

Dai fn ce prlvrşte pămâotu
: căpătate prin aşa.zlila im- 10 .Magy,m,ăg" din 21 Nov. 
,prletărlre. ficată to chip de 1932 s"a publicat sub Nlul: 
jocurA. Se vede că-1 cuvânt .Criza satului" o dare de seaml 
ordine să DU se scrie In ziare despre stările din satul Biharugra 
Iic despre aceste impozite. depe granita românească, situat 
~i tOilă nu transpIr! la ziare fa pJrtHe Salootel. ŞI lată ce se 
Iic despre cota Impozitului des1ăinue'n acest reportaj: 
leol, e de-ajuns să ştim ceea Un iocu\tor care are trei lu
s'a spos in parlamentul un- găre mici (3000 de it. pătrati) 

Gazeta AnUf'f"vfzlm,fsfă 

il1 contra licitatiilor •• Toată hl
mea are buzunarele pIIne de 
t<idull de llcitat!e ... Nu e 'n toi 
satul o slogari vită recuprinsă 
pentru Impozit; toate, dar ab
solut toate sunt sub secht"stru·. 

Aşa·zişii improprietăriţi .•. 
Lâogâ satul B\barugra e o co

lonie d!n anal 1921, a UDor im
proprietărlt'. cărara 11 s'au dat 
tn aoul 1921 42 de locuri de 
cuă. Aceştia t s'au plâns trlml· 
"ulai lui .Magyar6ăg", că drşi 
casele le sunt scut:te pe 30 
de ani de Impoz!t - filndcă-s 

case Doi - au fost Impuşi focă 
dela inceput cu toate Impozitele 
ce sunt in legătură ca impozltal 
pe 'mobile. VenInd apoi aŞa 
zIsa reformA agquA, 11 s'a dat 
câte două, două şI jumătate fu
gare mici de pămăot, cu plată 

anuală de 68·70 de peogl), re
dlJsă de când a Izbucolt criza 
la 64 de peng6. După carsul 
de-acum doi ani al leului, aceasta 
fă':ea 99.240 de lei tn 52 de aDU 
Se adaugă la aceasta Impozltu!: 
35-37 peog5 pe an, ad('că 1015-
1110 Iei depă cursul din aoal 
acela, N cf~rlcitli improprletărit! 

se ajută plătind ratele de 'mpro
prletArire ,1 rămioând in res
tentă cu impozitele - din care 
priCină 11 le scot vitele şi lac
rurlle li licitaţie. 10 toamna a
Duiui 1932 aveau restante de 
Impozite de eate 250 300 de 
peug6 (7500-9000 de lei). 

Licitaţii de batjocură 
In n·rul din 29 XI. 1932 ace· 

laş ziar budapestan a relatat 
despre stările din satul Zsadany 
de lângă Sa! kad (aş şderea pe 
granIţa Salontel). ŞI-anume, a 
arătat că dintre 630 de gospo· 
dari, Mmai 18 otau licitaţII pe 
cap. Se Iic\teazl vite, canapele, 
paturi, maşini de cusut, ŞI fdodcă 
nu e cine si le cumpere ia sat, 
j ~ndarmll ca Dotarul şI cu exe
cutoril le duc la târg la Şarcad, 
unde au vindut bunăoară do! 
cal cu 22 de penQ:6, şi şi ·au so-
sechestrate, la târg .JJ din Şarcad, 
a fost 5 peflg..5; canapeaua a 
fost vâodnti ca J peog6;- statul 
nOa iocuat ni mic", contribua· 
cotit transportul cu 22 de peDg<'S. 
Transportul unei canapele 
bilul a rămas dator ca plata 
traoliiportulul. 

$ .... .., ...... 
e"c 1 t t I a'a plâos trimIsului zIarului 
~ aou recu - vezi co~ Bulgarii învata'" sport 

lil lloutr! de pe acel al1 _ ci II fost impus ca 12 feluri de 
Dlcălerl p~ lume na-s Impo- Impozite, în tolai 93 de peog..5 iredentist dela unguri 
aşa de mari ca "o Uogarla. şi 93 de fHerl, adecă 2800 lf!i Directorul şcolii superioare de 

le vom putea face o idee ,1 50 de b;nf, după cursul de edacaţle fizIcă din Budapesta, 
~re mărimea impozItelor să. atunct al leului. dr. Emerlc Sz;okovatby. a t'out 

Dtşl satul ac::sta e-U!l sat de la m'jlocul lui No~m\(rle a. tr. o 
1 de astăzi - comparate cu confcrln+ă despre căllItoria c •• o câmplC!, dia pricina Impozitelor , el "" 
l ce am arAtat despre impo. făcu,>e recent cu 50 de elevi al 
I n'a mâacat nimeni tot anul de. 
Il dia Budapesta - din şcaln sale in BuJgula, şi a ari-
,lillulrile ce stau făcut ia cât măl.i t .La moarl - i-au tat (ef. .Pesti Hlrlap· din 22 
la maghiară in toamna dnd spus zlarlstului ţ!ranll - nu Nov.), cA bu'glrJl au hotArit si-fi 

It I vezi decât porumb şI Iarăşi po- reformeze educaţia fizici după 
en a venit Ja putere gene- cea uDgareasct, şi '0 ac"st s'~op I Olt rumb, poti să umbli cale de-o ~ ~ 

v,ntos (1932). Atunci DU- şi vor mal trimit~ vlttorlt pro-
i se lUai plltea Icrle ta ziare zI, pâu! vei găsi la cineva pâine fesorl de gimnastică la BerJln, 
)fe aceste Impozite, pentrucă de grâu." I Varşovia ,t Prllga., ca plQ'acf, ci 
:rnal era nou şi foarte fagt. _L_O .. C ... ol_t ... or ... '_I_'_'· ... 2".u":""P_!_â,..°ws_a_iJ ... o""'_J .. o_c ..... " ... pl .... ta.l .... -m_8..,.g ... h.18 ... r.""'. ____ ... 
Of ca orice gavern abia fn- " TOT RăiA, .. ;,:" DE ";;NEC7TEr.'"";E Z~·RUL· 
mat. Curând .pot reportajele T 

Ire pacostea Impozitelor a- ~], H_IY'TIIIIE_R .. _S~~ ~ 
I 81 disparA din ziare, pea- ~ _ _ _._ ~ 
l dela I I I I lt-=O::O".. 001____ -~-prom s aD guverna ---- -- . -*__ ,. ____ , 

7 

Desinteresatul conte Ştefan Bethlen 
La 14 Nov. a fost la tribunalul I rătând ci a refuzat mereu si 

din Budapesta un proces intere- angajeze Ungaria la plata repa, 
sant, care a scăpat atenţiei tutu- raţiilor cerute de aliaţii 'nvingâ-
ror ziarelor noastre, fori, şi ci n'a aceptat să încadre-

L--a intentat fostul prim- ze pretenţiile opfanţilor in repa-
ministru Ştefan Bcthlen fostului I r~ţii1e c: le va ~lăti U~gari~ de
căpitan de poliţie Andrei Dayka, I cat dupace a vazut ca-l sileşte 
secretarul general al • Ligii An; Ila aceasta şi Anglia şi Italia. De 
tihabsburgice", pentrucă a afir; altfel - a spus reclamantul
mat despre dânsul "într'un mani- revendicările optanţilor sunt ne
fest intitulat: "Cemare cătră ti- 'nsemnate faţă de revendicirile ce 
ncretul maghiar~ t ci a fost dispus I le-au avut faţă de statele succe
la 1919 să renunţe în favoarea ro· i soare societâţile de cale ferati, 
mânilor la ţinutul dintre Murăş şi I fundaţiilor culturale şi alte so
risa (partea dintre graniţa Nid- j cietăţi ungureşti, aşa că nu se 
lac-Otlaca şi dintre Murăş-Se- I poate afirma ci a luptat mai 
ghedin-Tisa), apoi ci a destinat I mult pentru interesele optanţilor 
optanţilor, ca prim-ministru, nişte decât pentru cele obşteşti, şi cu 

bani ce trebuia să-i folosească atât mai puţin ci a luptat ca 
pentru revizionism, şi c'a 'mpie- prim-ministru pentru propriile sa
decat direct in interesul succesu- le interese de optant. 
lui chestiunii obtanţilor, acţiunea I Acuzatul a voit să prezinte 
tevizionisti a lordului Rother- I ca probă a afirmaţiilor sale niş
mere. i te scrisori particulare şi nişte ar-

Ziarul DMagyarsag", din al că- i ticole de ziar, dar tribunalul i-a 
rui numar din 15. XI. ~. tr. re~ Il' respins cererea de a putea face 
producem aceste acuzaţu, arata! d d d" d . d ltf 1 
că reclamantul Bcthlen a consim- ?va a, _ a augan ca e a _ e 
ţit să facă acuzatul proba invinui- . OIşte artIcole de gazetă şi Olşte 
rilor, şi a făcut o lungă expune- I scrisori particulare nu-s dovadă. 
re a luptei ce-a dus-o ca prim- L-a condamnat deci la patru 
ministru în chestia optânţilor, a- i luni inchisoare. 

PA' -.., CJIW; •• 5[; ....... , n • $ n -• • • -- $ V4 USI 

Am făcut DU odatii dovada io 
coloanele acestea, ci iTfdenta 
maghiară lucrează din rbputerl 
- cu ce rIsipă de bant, e lesne 
de inchipuit - ca si·,1 achlzl. 
ţloneze unelte din rândurIle cro
afilor şi-ale slovaclIor. Adevărat 

că afară de terorIştii croaţi ,1· 
afarl de o sem!duzloă de slovaci 
repatriatl la Budapesta, cari nu
mai slovaci nu sunt, n'a putut 
achiziţiona pe clmenl. dar pe 
uneltele acestea pe cari a PUI 

mâna - e lar!şl foarte adevă· 

rat - le l"xploateazil ca vârf ,1 
Jodesat. Nu strică Il cunoaştem 
uneltirile ce le face prin aceste 
uoelte, dec( vom adăuga iacA 
câteva dovezi la ceea ce am 
arătat III privinţa aceuta pa ni 
acum. 

"Fraţii" croaţi, slo
vaci, ruteni şi ger
mani, •• 

Precam ,'a văzat din artlcolal 
faimosului Mllotay referitor la 
pa.ctul dela Roma, pe care l-am 
reprodus iu p.lglDa a 5-a a nll
măralul nostru trecat, Irecletlta 
magh:ară tşl revendlcă cu titlu 
de .dr~pt divIn şi natural" drep
tul de a se .Interesa" de "out~a 
"fratilor croalf, germanI, slova:1 
şi ruteni dia statele succesoare", 
adecă de a-I atâta in contra 
aoU ,i adevăratel Jor patrII. 

In ce·t priveşte pe croati t s'a 
văzut dia chestia pastel Jankt 
şi a atentatului dela Marsilia, ia 
ce chip Inţelege să le "tntere. 
seze" de soarteI. lor. 

InstJgaţllle ireden
tel maghiare in 
Cehoslov clela 

Privitor J. .lovad ,1 ratent, 
am dovedit-o că .Ioteresarea· a
ceasta merge pAni la răipâudlrl 

maghiară pentru mlslvele desti
nate Cehollovacfel, lIa de co
mitetal de aşI-zişi "slovaci· al 
gherlaC făcuti de PaŞti alerlanl 
fostulal profelor dela Universi
tatea din Budapesta Jehllc6ka, 
trimIs de Iredenta maghiară II 
inainteze petltll]a Geneva saa 
sA ti ni cooferloţe revizioniste 
ta diferite metropole apa sene. 

Inst'gaţfl printre 
slovacU din Ame
rica 

IatA, ca adlai la cele ce Im 
arătat pânA acum despre felul 
cam le "IntereseazA" lredent. 
maghiară de "fratII" slovaci, 
următoarele amAnunte ee le di 
fn pag_ a 5 a a numArului său 
din 12 D~c. a. tr. ~larDI buda· 
pestan • Magy.nag-. 

UD domn Paul Paloby ti co
muolcă lai .Migymag W dia 
VIena, ci fn Amenca (e vorba 
de Statele Unite). s'a infiintat 
astă vară o Ligi Revlzlonistl 
slovaci, la fel cu .Comltetul 
slovac· ce s'a Infiintat In anul 
1933 şI care a trlmi. VgU Na
tiunilor ,. tuturor guvernelor 
.cunoscuta" proclamaţie. 

DacA corespondentul zlarulal 
badapestan nu punea .lIgl Re
vlzlonlstă slov.căc ,1 .. Comitetal 
slovac· al lui Jehllc6k1 sub a
ceeaşi clclulă. alU fi cr~zut 
p:>ate că născoceşte. Aşa 10să ti 
credem pe cuvlat că s'a infiin
tat iotr'adevăr astă varl tn A
merica zisa Lgă revizlonlstl. 
Fliod.;A-1 o mărturisire faţ'şA că 
şi Ligi revlzloolstă .§a-zlsă slo
vacA e tot o punere la cale a 
Iredentel ungareşt l , la fel cu 
comltetal lai Jehllcska. 

Vga aceasta revizionist! le ce .. 
va şi mit ,1 decit .comltetalC 

lui JehJlcska. Pe cată vreme a· 
cela loaioteazl memorII fi tin 
conferinte, a,a-zlsa LIgă revl
zlonistă vrea sl recruteze 
salea.i slovaci pe cari sl-I 
echipe'Ze In Amerjca ,i 8' .. i 
trimitI. In contra propriei lor 

de manifeste incendiare prin ca- , patrii. A amblat cu acest scop 
zărmlJ ca si DU m~1 vorbIm de prin America un conf~renllar 
hărţile revIzioniste rAspândite prln- Koren Lado. şi evld!!'ot cA co
tre clvllf, de ambaLajele roşii _ respondentul lui "Magylr,ag· Il 
'b. atrlbue succese extraordinare. 

aj e • verZI ale portotelor Im- ŞI mal are tredenta ungureascl 
portlnte fa Slovacia ,1 Italli t de obraz si vorbeuci despre rnl
marca cu .. Olustl~la per l' Un- vloniam pacifllt 1 
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Un marş al foamei în Ungaria Săpfămâna 
In tar~: Prpgătiri ia toate partidele în ved~ 

sesiunii parlamentare, care se începe la 21 Ianu ' - Li-a ajuns troglodifilor din judetul Borşod cutitul la os - Guvernul lucrează, nu fără mari greu făli, î 
unele ziare laTlsaseră în cursul săptămânii demisia 
nistrului de finanle - la alcătuirea bugetului. 

Radio Parii a anuntat la 15 
crt. o ştire pe care am c.htat-o 
de geaba fn gnetele budapes
tlue, cAci neputind fi plAcută 

guvernului magblar. evident ci 
n'a fost ll! sată să aplrl in preIA. 

Iată ştlr~a ca pricina: 
"1,, localitatea ungord 

Mi~coll s'a pfodus asttlzi 
un marş al foamei, fdclJt 
de şomerii, bdrba!1 şi femei, 
din regIune. Demonstranţii, 
purtând placalde prin cari 
('ereau a;utoare pentru el 
şi copiii lor Infometati şi 
inghetatl, au fosl risipiţi cu 
brutalitate de poliţie. Sunt 
numeroşi rlniţi·. 

Şttrea aculta va fi mirat pe 
domolt (cnll ca crtitenle ango· 
rUlcă) din redactiile m.ghlare 
dela noi, cari lIa vreaa ca nici 
_a pret si la cunoştla'l de.pre. 
adc:vlratete stArt din Ul1garta 
Pe cititorII .Gazdel ADtlrevl
zlonl,tt • IIU numai ci Du-I 
poate mira, dar chiar trebuiau 
si •• aştepte la .. tfrl de de
m on5tnlll "ale foame'- maghiare-, 
dupl clte aa citit reproduse 
dia fndşl presa budapeataol to 
aceutA gazetA. ŞI, 10 specia), 
trebuiau să se aştepte la o a
semenea demonltrlţle tocmll la 
Ml,colt. pentrucA Mlşcollull ca· 
pitalo unui judtţ despre care s'au 
arMat in numdrul al 12·lea al 

nutlll acesta tuberculoza e in 
continud creştere". 

Ce spune ziarul 
d-Iui Gombos 

Precum am spus, am riutat 
zAdarnic ro presa budapeatani 
şi cu atât mal ales tn cea ma
ghIari dela no!, o cAt de micA 
ştire desre .marşul foamei- dela 
MI,colt. Nicăieri nimic. A tre
buit .1 aflăm acealtl ştIre din 
zlaral .Universul-, după coma
alcatal postulal de radio din 
Paris. 

S'a publicat tnsl. totuş'. ceva 
ta preia budapr stanA. Ş-ancme 
tocmat fa ziarul d-Jal Gomb5s, 
fa .Fnggetleou~g·, după cum 
aflăm dIn .Revista Presei· a lui 
.Budapeştl Htrlap· din 16 crt. 
Nil ,'a Icrts drspre .marşul 

foamel-, dar. IŞil din senin, 
ziarul generalului GOmbl>J a JUlt 
cunoştinţă ci ex stă in jadrtul 

oA " " 
te· 

Bo~şod troglodit', oameni cari 
,I-IU săpat adăpolturi sub pă
mint. 

ŞI aerle .FnggeUeD~egli aşa: 
ci· t gn şltl •. ti aII el de aj lIto
rare a nevolaş'lor, Işa cum o f.ce 
Uogarla. pentrucă s'a a avut pân' 
acum to vedere Dumal fllmAnzU 
oraşelor, atunci când tre boia ŞtIu t 
ci vIItorul maghiar deplode d~ 
f.ptul daci OfiCIalitatea va ,ti să 
alloe suferlotele la tate, să u
tupe la sate groplle de troglo
d,tl) CI acelea dlo jlldrlul Borşod. 

A fost şi 1. _yir
egJ'haza ce •• 

Inainte de aceas/el demons
traţIe dela Mlşrolţ, a fost 
o altd demonstraţie, a Inva
Uzi/ar şi vdduvelor, la Ny r
egyhtiza. sdpfl1mdna treculd .. 
Demonstranţii au fost lm
prdşllaf' ŞI 'n acest O1aş depe 
frontiera sd/mdreand cu pa
tul puştil. 

pus in legătură cu aceasta chestiunea mare a în ' 
trării armatei, prin pregătirea în tară a armament 
de care avem nevoie. D. Dinu Brătianu, preşedi 
partidului liberal, a dat ziarului "Universul~ ca 
vire la aceasta un int~rview cu mare răsunet. 

La naţional·ţărănişti o nouă încordare pe ve I 
chesti~. D. Viorel Tilea, omul d-Iui VaMa, a dat, 
Sibiu un atac în contra d·lui Iuliu Maniu. Pentru ' 
doua zi, în întrunirea comitetului judeţean al org 
zatiei naţional· ţărăniste dela Arad. d. Ion Mihala 
preşedintele partidului, să spună loarte energic că 
mai admite nimănui din partid să vorbească de e, 
manişti, vaidişti sau lup iş ti. 

D. Oet. Goga, preşedintele partidului nalio 
agrar, a lost primit săptămâna aceasta în audien 
d. Musso/ini. 

o ..... 'b· bt$ ti ...... Indată după plebiscit, cancelarul Hitler arI 

SlptămAna externA a fost a plebiscft~ 
din prOvincia Sar, care s'a sfârşlt cu 90 5°/. tn~" 
voarea G~rmanjel. Rezultatul acesta atât de n~ " 
teptat a pri. inult 1n Ger.ania o bucurie deHr8~(1 
cu d"monstraţU cari au dus In Sar la 8gresl~ 
in contra celor ce votaseră 'mpotriva Germa~e 

. un djscurs prin care a anuntat că Germania OI Biserica romană unită din Ungaria mal are fată de franta nicio pretenţie terttorifn, 
(Conti"uarea di" pagiKa I.a) Totalul credmcioşilor români. şi se va putea Instilpâni 'ntre ele cea mai b la 

afară de cei dm hlnLe răsleţe pace. Declaraţia aceasta a fost repetată a d 9j 
IlY)· A evut 1691 credincioşi ro dmtre mass"le maghiare, a zi de d GobbeJs. Incurctttur,Je din pricina S 
mânl uniIi. o biserică şi o şcoaJă lost de 15319 suflete. I I ' 
confesională. Despre perseculiu- Aceste biserici româneş" nu lui au Inceput cu toate acestea să v nă ne a d 
nlle ungureştl din această comună. au preoti români şi nici învălfo.- zi. Din cauza terorii hltleriştilor, cel cari v i 
reproducem dovada următoare: tori confeslonali români. se .. ă pentru menţinerea stării de pân'acf, au 
.Femeia Maria Guiaş din Nir- In comunele româneşti Înşirate ceput să plece cu ghiotura In franţa. Liga Ne 
Abrani a fost bătută de jandarmi mai sus. şi astăzi Întâlnim şcoli nllor căuta să prelungească această posibili 
in comuna Nir Aciad. unde a fost confesionale române maghidri· 4 5 A 

citată la administratia de plasă zale. purtând de n ti mir e a de de refugiU prin aminarea cu - săptămi:l 
(pretură). fiindcă s'ar fi plâns că .Scoala conFfi!sională greco-ca retragerU trupelor Interallate şi-a predării ara 

ziarului nostru, şl anume locma~ ea, de aci inainte. nu se mai tolică maghiară-o vincje' tn mânile GermanieJ,dar In-eeie din url'tti~ 
cu reproduceri dur sem/oficiolul poate nici spovedi, deoarece nu In comunele Csengervifalu şi hotArit sa se predea Germaniei Sarul la I Matăt() 
guvernului maghiar • Budapeşti ştie rugăciunile decât româneşte. Cseg61d. serviciul divin in bi· Se va vedea plnă atunei ce se va al' ge de pilte 
HITlaop" lucruTi tU adevdral i,,~ In urma loviturilor ce·a primlt,- seriei. se ofickză in limba ma· vederile tratatului de pace cari hotArasc să~ Il 

o Izbeau cu piciearele in pântece! ghiară Ele aparlin aşa numitei 
JioTdloari? în ce prl.,eşte mizeria _ bJ'afa femee 8 avortat şi le. H distrugă intăriturlle militare din această prmieros eplscopU unile ffingh;are de aj 
cumplită ce domnt~~ acolo. Pen- şinat şi, in această stare, a fosl dudorog. Preolil români au fo::>t ele şi să dea Germania garanţii că nu va fO~oire. 
truca Iă ştie ,1 Doli nOftrl cdl- ridicată din sală şi 8runcată peste inlocuill cu pr ofi maghiari şi ru pe dreapta Rinului garnlzoane. Chestiunea ace~ ni 
torl de ce populatia din jadttul gerd, intr'un şant. de unde oa tenl. cari poartă numele de Pdtak, va fi şi maJ grfl8 decât asIgurarea refuglu,utlufI 
B d l I t b It li I menil, miloşi au luat·o şi dus·o Verdun, etc. 1) I ..J t tit G I I G i orşo a u a re a s. p fce 8casă. Această femeie er8 inda. or ca ... au vo a neon ra erman e. erman a p m 
cu .mlrful foamei- de-Iluegul torată să se prezinte zilnic la Prin noua arondare din 1930 'n legătură cu aceasta vech~a chestiel că nu rei~obş 
MI J ~ J I IAd Ira eparhiilor, s'a anexat la epal'- I L N ţ' d t ~ şco tU u. r ac.n & se nca- jandarmeria din localitate. Zinic, n iga & lunilor decât dacă t se ă tgali ate ea hia Lugojulul parohia Bătania 
lere cu polilla " Il laae rlolt' de trei ori. se târa biata femeie di Ungaria, care apartinuse şi tOl rmare; ori prIn acea sta nu se atacă nu t c 
pe cimpul de luptă, vom repro- in coate şi genunchi, până la ee episcoplei unite române de articolele din tratatul de pace referitoare la 1. âne 
duce aci crea ce Im Iritat In cazarmă şi inapoi. filndcă pe pl~ Oradea Mare. rlturUe mlhtare din Sar, ci şi toate celelalte dl·. 

I IOA cloare nu mai putea merge" 
a·ru al 12-lea a • azelel n- Aceiaşi soartă o 8U şi alte 80 16. Parohia Bătania (Batto tArlr' referitoare la tnarmarea germană ale tbta 
t:revlz!oniste-: de persoape din comuna Abrani: nya), s'a întllnţat în anul 1903. tatulul dela Versailles. ~ipu 

SemlOflclosul g,"tmu/ui ma- bărbatl, temei, bătrâni şi copii, Are credinCioşi uniti puţini, dar Se mai Ivesc de altminteri şi alte complilliaJ 
nhiar Ba-lapesU R'lplap· a d t Y t b~t t· A ă I t buni români (Ma)'oritatea româ. tIl 
.6 ,,, '" "" nu o a a sun aUI pan as 10 tiunl in It gatură cu ftlebiscitul. Presa francezat' ei 
publicat In pagma a 7· a a n·rului gerea vietii. Ba s'au inventat mij- nilor din Batania sunt ortodocşi, ... 
sau din 22 No'l. 1934 o desco- loace noui de·a pedepsi şi chi- cu biserica aparte de· a români' engleza se teme că Germania va cere după, ne 

." nul pe Români. Unuia, deşi "i lor uniti>. ceasta rest tufrea coloniUor ce I s'au luat ~e € 
ptrire Mlmtoale, "Qcu:tI de pre- tmea câinii permanent legati in ·fiind săraci, nu şi-au putut tratatul de pace. ~o o 
fee!ul ;udeţulut Borşod, Emil lanturI. sub pretext că latr6 pre8 zidi biserica, ci şi au cumpărat De altă parte sunt mari temeri că reZUlt1tei 
BOlblly-Moczky, CII plilejul in- tare şi turbură liniştea publică, o casa acoperită cu paie, unde plebtc.stului din Sar va da curaj hltlerlşt,lor Iara 
specţ,i/or sale prin judel. 1 au croit o pede8psă de 100.000 îşi tmeau serviciul religios. In AustrIa, ca Să incerce dtn nou aUnirea AUStllie 

PrefectuL Borşodiilui a cons- coroanE'. etc. _1) 1932 şi·au zidit biserica". N'au ... '!Il 
tafat ed .In 11 tiaU din 9. Parohia Aciad (Nylracsad). avut şi nici acum n'au scoală la Germania. Austria a luat tocă din săPtamj,' CI 

A avut 2022 credincioşi români confesională română unita 2) trecută măsuri nailitare la granita germană. tâ t 
plrrsa MnokiJveJjd 10Cfleso unIII, o biserică şi O şcoală, Preotul român Romul Ganea UngarIa a prins şi ea curaj in urma ple I 

In 813 vdgtlun" stJpate In 10. Parohia Adoni (NlÎrado- din această parohie, f! supus E· lt 1 t dl S ătA Iii tăi. 
tJOustea dooltd.,,,, mai mull' n,) A avui 2313 credincioşi ro- piscopiei unite de Lugoj şi prj. C uun ar, precum ar m n pag na n lar 
d,e 4QQO de 4"';. L", unele mânf uniti, O biserică şi·o şcoală meşte salal' deia statul român, n-rulul nostru de faţă. J' 

confesională iar dela cel ungar n'are nimic. De altfel a reven t In discutIa Ugii NatIunilor 0 19 
t",omune, ca bundoară in Parohia Poceni (Pocsaj), A In comuna Batania se află o tI chestiune ungureaScA: a atentatulut deja Marsilia 
Ttbolddaroc, ma" mulţi de avut 1926 credincioşi români puternică parohie ortodoxă ro- pustei Janka. Ungeriat precum am arUat În norul trote 
jumătate dintre locuitoN8unt unit', o biserică şi-o şcoală COn· mână, care e lipsită de preot. cut, s'a grAb t să prezinte la Geneva un aşa-zis rez~ta, 
troglodlţ'- (pe inltltSul obştesc: fesională. Mal are şi·o şcoala confesională - care. ev~dent, nu gllseşte nicio vinovAtie ungureţan 
oamtnl cori trdiesc in gropi). 12. Parohia Porda/ma (Por~ ortodoxă, dn nu functIoneaza, - al anchetei ce zice c'a flicut-o In urma sentintei d 're 

.,/" comuna aceasta au voit la csalma). a avut 1258 credincioşi in lipSă de învăţător român. tn Decemvrje de Societatea Natiunilor. !)'a pripit a v 
români uniti, O biserică şi-o Numărul credincioşilor gTl' din calcul: socotea adedl. ci dupli pactul deja Roţ a 

1926 stI 'ndrepte situaţia prin şcoală confesionelii. 1 va gAsi la statele europene o mai mare bunăyoinl~l,pe co-cato ici (uniti) români - I 
ImoroprJetdtire, daT locuitont 13 Parohia Virtiş (Verteş). după datelg c~lar două epaThii mai conta totodată si. speculeze Imprejurarea c, So~n'av 
copleşiţi de mlztli~ daloreazd şi A avut 332 credincioşi români române _ cu 16 narahit fxis tatea Natiunilor e ocupati cu marea probJem' a Sar, ror 
ostdzi 15 mii de pengo din pre- nnitl. o biserici şio şcoală con- tente, Stl ridică la cifra de şi va trece deci peste chestia ungureascli cu un8,~ I 
1 I d 19 ti J. It. 1 I fesÎonală. peste 20000 suflete In r'nall'- două. Mica Intelegere a protestat energic in contr~' ea , 
li t m uc pengu a ,ocu- 14. Parohia Paleu (Hoszupa. ~ nei astfel de cercetări a chestiel vinovatiilor ungur., te , 
rtlor (de d) u U s' 1 tate, numărul Românilor uniti 

. cas au m- 1,1). A avut 497 crqdincioşi ro- din Ungaria Il mult mui mare, in leglUură cu atentatul, şi ca urmare raportul ungurI puţ 
părţlt. Prejectlll a pus pe oldt· mAni uniti, o biserică şi-o şcoală dar acestia au last maghiari- se va cerceta de-abia In sesiunea viitoare a Ligii in c 
nea de zi chestiunea trOglOdlt/~or'l confesionala. zaţi prin Episcopia maghiară fiunltor, cAnd 1 se va consacra o discutie ampllt t 
II va atara guvernului prmtl un 15 Parohia Cocad (Kakad). unită de Hajdudorog. Despre revolutia din Albania n'au mai 'la e, 
memoriU gral1a s.'t~tJţ/~. V,zlllntle A evut 182 credincioşi români f n 
tJCtstea sunt peprn,tr~ de tublT- uniti, o biserică ,i.o şcoală con- Petre Petrinca veş 1. i in 
tuJozd. Puf, aflfMI din !Ie e stri· fesionaJă. I Din Mexic s'a-"anuntat o nouii revolutie. li 
cat. când ploua sau cond nlnet. 1) Vezi actul conf. No. 10111933 a Din Varşovia au. venit veşti imbucurAto8\!U t 
apa se scurge in tit. PrfJectul . Pr1of. Ju~. Salu Mare. Pol • I)! f t )(.)! d r 
araM In memoriul $du td tn ti. i) Cit. din bro$ura .Românji dut . ) V.ezl a~tul No. 3 r. 1933 Prez. E~ oma e pe ca e Sa. se cum n ea8Ca. ŞI Sa. a ~ 
~~~~~~~~~~~~~U~n~~~r~ro_.~d~e~L~G~fO~~._'c_u_.~p_w ____ ~:P:IS=co~p~la~u~n~lt=ă~d~e7t~u~gO~I~. ____ ~ __ +-~I~a~p~a~c~t~u~I~~o~r~i~e~n~t:a!l~p~r~o~p~u!8~d~e~F~r~8~n~t~8~. ________ ~J 
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