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ABONAMENTE: Pe UD an 130 lei, pe 6 luni 70 lei. 
Autorităti. instituţiuni. intreprinderi 500 lei. 

Autorităp şi insUtuliuni sileşti 200 lei. 

STELIAN POPESCU 
dela Londra., se 

cunoscuta propunere 

semnată de 168 deputaţi 

guvernul britanic, să ducă 

Societăţii Naţiunilor 

revizuirli hotarelor 

succesoa.l'e. La Roma 

ideea ,.pactului celor 

, care in definitiv Însemna 

statele succesoare aceeaş 

căci între scopurile 

modificarea. arti-

internaţională DU 

Ge-

Dtll.l:IUII nostru ministru de e.x4 

d. Titulescu. depunea 

In., ... d-a pericolul ce ne ame

Opinia publică româ

era preocupată de mă

şi sterile certuri politice, 

ce uraganul se apropia 

excepţională, s'a ridicat 

care a scuturat ţara. tlin 

ei, trezindu-o la sim

ImUltal;U şi datoriei. 

un moment care putea să. 

.. .1 ...... ~IA de hotar În istoria 

d. Steilan Popescu, direc-

apelul lui pentru înw
"Ligii An tirevizionis te 

Nori grei de 

••• E· ...... se apropie spre ţara 

Duşmanul lucrează 

zi şi noi nu vedem, nu 

şi nu ne apărăm glia.! 

când această nepăsare? 

Români! In ţa.ri noi nu 

stăpâni. Ne sbatem in 

fără rost intre fraţi şi nu 

că între timp alţU se În

JlIIl8:I1iMA pe avutul nostru şi 

scumpa noastră tari devÎtle 

prada străinllor! 

Fraţi Români! Lăsaţi neîn

ţelegerile, uniţi-vi forţele, daţi 

A face 1Ul bilaaţ al aetivităţii 

ei, activitate a.tât de scurtă, ar 

fi pretenţios şi foorle greu. Cu 

toate acestea, Liga Antirevmo-

/" 

... r. 
. "c' .... 

D. Steiian Popescu 
preşedintele Ligii Antirevizioniste RomaRe 

directorul ziarului .Universul" 

ţării totul din sufletul vostru 

generos şi entuziast, adlmaţi-yă 

în jurul steagului trioolor al 

Ligii Antirevizioniste Române 

ti strigaţi duşmanilor: "Nici o 

brazdă.!" 

Tara care de 15 ani se sbă.tea 

în spasmele luptei politice dintre 

fraţi, care începuse a nu mai 

crede în nimic şi It nu mjl.i avea 

idealuri, s'a trezit ca prin far

mec la acest strigăt de aJannă. 

Sute de întruniri au purtat în 

toate colţurile ţării cuvântul lui 

SteUan Popescu şi locul amor

ţem, al neîncrederei şi aJ neînţe

legerilor a fost luat de un spirit 

nou, care în scurtă vreme a fă.-

nisti Română, pres.ida.tă de d 

Stelian Popescu, poate p!'ivi cu 

fruntea senină in faţa. _ opiniei 

publice a ţării, căci ea şi-a făcut 

datilria ('u prisosinţă.. 

Astăzi, când ea line să facă 

o dare de seamă despre reali

zările sale, gândul nostru cel 

dintâi se îndreaptă spre sufle

tul, animatorul şi organizatorul 

ei: Stelian Popescu. 

Sufletul săn larg, entuziast şi 

românesc a îmbrăţişat cu a.ceea.5 

dragoste pe toţi românii de pre

tutindeni. 1n11emnul şi exemplul 

său a pus capăt neÎnţelegerHor, 

cari mai înainte păreau de neîn

lăturat. Spiritele pornite pe 

cut minuni. vrajbă s'au intâlnit sub auton

~ In aceste imprej~ri a luat tatea sa la muncă. românească 
fiinţă ,.Liga Antirevizionistă I solidară şi constructivă. Oam~, 
Română. care acum îşi ţine cari mai înainte se ocoleao, Şl-

prima adunare gt'nerală la Bu-I an dat mâna In cadrele Li~ 
cureşti. Antirevizioniste Române, 111'. 

mărind aoo~ idealuri. 

Marea sa autoritate a întru

Bit in această asociaţie patrio

tim pe cei mai. de frunte fii ai 

acestei ţări, alături de cei m.."\Î 

umili, dela ţăranul simplu până 

10. inalţii ierarhi pe toţi bWlii 

,atrioţi din Basarabia, Buco-

1 vma, vechiul Regat ca şi din 

, Tr8llsilvania. I _ 
I Azi după doi ani de zile si
I 
j tu.a.ţia internă. şi e!;:t~nă a Ro-

l mfuUei este fundamental sehim-

! bam. 
I In ţară locul neîncre<]e,,,ei pe; 
I sillliste a fost luat de elanul crea-

I tor, pUn de incredere şi de opti

mism, iar locul discordiei, de u 

tendintă puternică spre o . soli-

daritate naţională binefăcătoare. 

In străinătate norii ameniţă.

tori s'au det>trămat şi furtuna I ee se Întteză.rea, a luat alte căi, 
ocolind ţa:ra R()IDânească. Cerul 

incepe a se însenina şi chiar 

dacă furtuni noni 8'ar abate 

spre no~ de acum le vom infnm

ta mai uşor, căci vom fi pregă

tiţi pentru vreme bună ca şi 

pentru "ijelie. 

Nu exagerăm, dar daci sun

tem acolo unde ne găsim ~ 

Liga Antil"e"izionistă Romfmă 

şi pr~edintele ei d. Stelian Po

pescu îşi au rolul lor de cea mai 

mare importanţă. 

Totuşi nu a fost U5Qr să ajun

gem aci. N eîncrezătorii au fost 

scuturaţi din marasmul lor prin 

increderea fanatică a lui Stelian 

Popescu în viitorul neamului. Pe

sbniştii au fost vindecaţi prin 

optimismul său sănătos. Obosiţii 

au fost încurajaţi prin marea sa 

putere de muncă, iar sufletele 

mici şi cei fări de iubire de 

ţară au fost înlăturaţi din drum 

prin energia sa cunoscuti. 

In timp ce în ţară a continuat 

această activitate de ridicare 

morală, d. Stelia.n Popescu a 

găsit timpul şi posibilitatea de 

a purta drapelul ligii Antirevi-

ziouiste RoJ:D.âne şi peste hotare, 

ÎIl Italia dIui M~ adver

sarul de acum doi ani al Mieei 

Inţelege.i şi prietenul ei de azi. 

ca şi Franţa, unde propa.

ganda Wlgurea,sacă face zilnic 

eu mari jertfe, rele mai mari 

sforţări pentru a crea o opinie 

publică favorabili tezei revizia. 

lliste, şi evident dtl.~mănoasă Ro

mâ.niei. 

Timp de doi ani preşedin1;el.e 

LiJ(U Antirevizioniste Române a 

fost. nu numai animatomI şi 

or~anhatoruJ ei ne~t. dar 

şi ambasadoru.l ei în străinătate, 

alături de reprezentantul tării 

noastre, unuI din cei mal mari 

fii ai României, Nicolae Titu. 

leseu. A fost propagandistul ei 

neobosit prin viu grai, prin luc

rări de propagandă in limba r0-

mână şi limbi străine, ea şi prin 

ooloaaele ziarului "Universul", 

larg deschise ţotdeauna ori

cărei probleme naţionale. 

Cine ar fi crezut acum doi am. 

că :ta .oi ar fi fost posibil.ă o 

mişcare de masse atât de impu

nătoare, ca aceea a Ligii Anti

revi,zigniste Române! Cine ar fi 

crezut că naţiunea aceasta poate 

fi ~otmată din 8IDQI'ţea.Ia ei şi 

în jurul ideei naţionale in timp 

atât de scurt se vor grupa sute 

de mii şi miliaa.ne de Români! 

Şi totuşi minunea aceasta s'a 

săvârşit. Ea. se datorc--'1te în 

primul rând dloi Stelian Po

pescu, sufletul Ligii Antirevi

zioniste Romăne, că.nJ.ia organi

zaţiile din Transilvania ale Ligii 

prw aceste r<lu:duri ii aduc un 

emagiu ciiJdmos de admiraţie şi 

recunoştinţă odată cu promi

siunea solemnă de .. l urma 

ÎDaÎnte, mereu înainte. 

Dr. AUREL GOCIMAN 
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2 Oazeta AntfrevlzlonlstA \ . X r l ~ Duminica 26 Mal . .-. 
In legătură cu 
budapestanilor 

marele proces dela Osiek al 
dela "Naschitz" şi "Lomaşu 

Numărul de faţă al ~ Gallett!i A"tirefJiaio 
apăr,,' in 16 IlJgitli ,,, uJC de opt, inchinat a 
g~neraJ~ (II Ligii A"tirefJiflion;ste care se fine 
~Q Ma;, /,. Bucf!.reşti. 

- De ce nu se cercetează cazul averilor din Săcuime ale 
soc. "Lomaş" cari trebuiau să ravină in baza tratatului de 
. . pace statului român? -

Ne-ilU on(JrtJl eu coln'hora,.ea dofltn;;!or lor· 
",61' I"semnat d~ caPi ai m;feă~ii tJ,ltirefJ;s; 
!,.u"taşi ai 'O;eţii intelectuale ,.omd"~şti, cărora 
fu,.;", şi pe-ace.d6 cale pentru cinstea deose 
(fU flic"t ° "Gast!/ei A"t;,.e'lJisio"ist~". 

Pe vremuri, acum vreo zece I de .~ci şi lIee; de milio.". ee 
ani, . s'a rostit in parlamentul nos- web""u, s4 ref/;n4 '" ba •• 
tru o energi~.i şi documentată 1'11101.1,'; de jq('. stu,t"/"f ro
interpelare, 4. luptătorului naţio- .411, II'''' fosl .ici m4ca, lHat4 
nal dr. Dumitru Lascu, in contra '" ciJrceta,e! 

I Ca să dam aceasta satisfacţie 
opiniei publice româneşti, am ur; 
mărit in numerele noastre trecute 
procesul deja Osiek după ştirile 
ce le dedea· presa 'budapestană, 
~dăugând ~aptămâna trecuta la 
relatările ungureşti o relatare a 
agenţiei • Rador". Crezusem fn 
naivitatea noastră că vom fi mereu 
ţinuti li'! curent cu desbatf;rile 
procesului. Agentia Rador n'a mai 
dat insa niciun comunicat. dupa 
cel dela 10 Mai prin care anunţa 

inceputul procesului, iar ziarele bu
dapestallc au amt.,ţit şi ele cu desd
vârşire din aceeaşi zi de 10 Mai. 
Se inţelege: un asemenea proces, in 
care figureaza pe banca acuzarii 
toţi reprezentanţii diţl Jugoslavia ai 
bandei budapestane. nu poate fi 
lasat sa razbata in presa! 

'1'''' 
__ :_ .• s._ 

dl. IA dlG' , 

Atacuri ungureşti incalificabile ~ 
dresa memoriei lui Horea şi. 

populaţiei mo/eşti i 

înconştienţei cu care sunt lasaţi Aşa se 'ntâmplă la noi când 
s.i devasteze pădurile Ardealului uneltele Budapestei dăuneaza la 
rom;Înesc agentii Budapestei, puşi sânge ţara româneasci. 
dinadins 'să secătuiască O avere De aceea sentinţa ce va fi sa 
naţionaLi dintre cele mai mari a se dea în procesul dela Osiek al 
României, s'aducă pe capul ţării firmei sub care se ascund in Ju
calamitate-a inundaţiilor anuale, şi goslavia aceiaşi blldapestani cari 
sa furnizeze Ungariei material au savârşit la noi cele arătate mai 
lemnos pentru lucrări cari privesc sus. va fi nu numai o satisfacţie 
- precum a arătat interpelatcirul - pentru opinia publică jugoslavă. 
planurile militare ale iredcntei. ci Ya fi totodată o mare satisfac-

In ziarul ,.Nt:mzett Ujsde" dtla I ta/ai impot,MI ligii, Q. 
Budapesta II aparut la 28 Aprl- : Il a oIi-edrei. Ifl/rândrl,;l 
lie un articol pt ctit de mare, pe I Caracter!zfJrea Qetaslal 
atlll de injurlos la adresa po· pulatlei ma/efi' ziarul. 
parulUi românesc. o face pentr. ca s' arat" I 

Ca de obicei, interpelarea acea- ţie şi pentru opinia publică ro-
sta a rămas făni ecou. O1ânească, adânc revoltată de cele 

Faptul este oarecum ob(~nll.it. flolalla lui HOlea nu erai 
numa, etit trebuie sti relevam, ca lutle nalionala. ci pur #; 
arllcolal a fost scris la Bucureltl. rebeliunea ,.bandlţilor mi 
nu ştiu de corespondentul de Q- tarI nu aveau nici-o re~ 
colo al ziarului, Olt de vreun Te· na aveau de a sd se p 
dacior calator aI Eazetti menfio. uau pur şt simplu mân 

Au trecut ani, ani mulţi, şi ce le-a văzut în legătură cu ches-
intr'o buna zi ne-am pomenit Lo .. 
apoi că buba sparge singură. Ne-
am pomenit cu o afacere ~Lo-: 
maş·, a unor budapestani ce 
figurează la noi sub această firmă 
forestieră, prinşi in regulă cu frus-
trări de fisc de sute de milioane, 
cu f.11suri în acte publice, cu mi
tuiri, şi pedepsiţi pentru frustra~ 
rile de fise cu o amendă de 300 
de milioane, redusă pe urmă la 
10 milioane şi calificată "restanţi 

de impozit". 

La noi ,i 'n Jugo
_Iav; •• 

Cetitorii cunosc de ajuns ches
tia, şi din cele ce s'au arătat mai 
anii trecuţi, cind era la ordinea 
zilei afacerea .Lomaş", şi din cele 
ce am arătat in ultimele numere 
ale .Gazetei Antircvizionistc" in 
legătură cu procesul ce se des
bate acum la Osiek, in Jugosla
via, al marilor fraude asemănă

toare cclor dela noi, cu cari au 
dăunat statul iugoslav aceiaşi 

budapestani ai lui "Lomaş", bo
tezaţi acolo de circumstanţâ 

.Naschitz" , 
In Jugoslavia, precum s'a vavut, 

nu numai ca s'au arestat tori con
df4cdtom "fur"ţionarii l,jrnwafi ai 
lui .Nascbitz~, dar s'au pas pe 
banca acuzarii şi toţi grangurii -
in frunte cu utl fost ministru -
cari se facusmi pen.tru mita unelte 
ale societaţii forestiert badapestane 
în contra fiscului iugoslav .yi 'n 
contra legii de reiorma agrara 
iugosIal·a. 

La noi, do~'ediui cu '11şelari de 
fise de sute de milioane, cu fraude 
sistematice savârşite'n dauna eaHor 
ferate, cu falsificari de bilanţuri, cu 
mituiri, societatea forestieraa a eelo
Taşi jupâni buqape$tani cari stau 
acum pe banca acuzarii la Osiek, 
iii scapat de orice proces penal, pm
',"uea s'a gasit cineva sa schimbe 
calificârile procurorului numind js~ 

prava societaţii "Lomaşu simplă 
contravenţie fiscală, şi fiindca re~ 

cursul la Casaţie în contra acestei 
schimbări a calificarii acuzaţiei a 
a;«lIs din intâmplare tardil'. Şi 

atâta n'a fost deajuns. Precum am 
spus, .contravenţia fiscala" a dis
pamt şi ea; amenda, calificata in 
in cele din lirma .restanţa de im
pozit", s'a redus dela ':300 de 
mitioa/le la 10 milioane - dupace 
organele ministerului de finanţe 

constatasera oficial fru.~trarile de fise 
f' fraudele. 

Ceal.lttJ tlc"salie ee S#tJ 0-

m,.,., lJ"dopeskMilOfr tleltl "Lo
Maf", dJ f;-IIU ,,,s,,şit lIf/erf 

4 

" ma.ş: 

A verile dela Gă1ăuţaş ale tos
tei armate Dlaghiare 

Precum s'a văzut din ultimele acolo o serie intreaga de instala~ 
noastre reproduceri după ziarele ţii ce nu erau inainte (uzină c· 
budapestane. sora din Iugoslavia lectrică, ferestraie, etc., etc.). Erau 

. ... L " f . N deci ale ei, ale armatei statului 
a s~Cl~taţll_" ~m~ş.' almoasa n a~ maghiar, şi ca creaţie, şi C-il 
schttz , e lflvltata mtre altele ca I scop. Dupa retragerea trupelor ma 
a pus mâna prin contracte false gbiare (1918). şi apoi dupa întra 
de cumpărare pe t\:renuri ce că- rea in vigoare a tratatului de pac, 
deau sub legea expropri(·rii uzur- care transmite bunurile statului ma-

o d fI" ' . . ghiar stattllui roman, averile acestea 
pan ast e aven unaşe cart nU~l trebuiau sa treaca in proprietatea sta-
apartineau. tului 7/.0. stru. Jupânii dela Budapesta 

La. noi de-asemenea s'au uzur- cari pândeau prin apropiere des fa .. 
pat de câtre cei dela "Lomaş" â- şurart:l evenimentelor istorice, s'au 
veri de 80-100 de milioane, cari instalat insa fara intrebarea ",ma· 

nui in îutreprindarea militara pa .. 
trebuiau să revină 'n baza trata- rdsita de armata maghiara, şi aco 
tului de pace statului român. lo s ~i astazi." iar statul român n~ 

lm'irwirea aceasta grm'a li s'a gând n'are sa·i intrebt cu ce drept 
adus budapestamlor dela "Loma( au usurpat awrile ce j reveneau in 

virtutea tratatului de pace, şi cinl 
printr'o sesizare din 1919, ramasa sunt _ în definitiv _ dupace prin 
până astazi balta, a unui consiliu denunturile prin cari Il fost dată 
de rasboiu, şi a fost repetata de acum patru ani in vileag afacerea 
denunţul prin care acum patru ani • LomaŞ", se aratase ca-s societate 
se da sera 'n vileag frustrarile de fise, fictiva, cu acţionari fictivi. 
mituirile, falsificările de bilanţuri şi Pânl acuma, 16 ani fi ju· 
celelalte faradelegi, dovedite apoi mătate, fărădelegea a putut 
toate, ale societaţii forestiere buda- dăinui fără să fie măcar cer
pestane. In chip surprinzator, deşi cetată. 
S'a făcut denunţ ill regula in con' Să nădăjduim însă că PrG
tra uzurparii. dcşi celelalte aCl/zaţii cesul dela Osiek ne va des· 
se dovedisera toate, deşi d. general chide şi neuă capul, ca si 
Alex, Vlad făcuse o irJterpelare in nu mai admitem agentitar Bu
parlament, cbestia n'a avut nicio ur dapestei revizuiri de felul a
mare. Se vede ca ţara româneasca cesta ale tratatului de pace 

ser, , ... 

nate. stinctul lor crimInal. 
ZltUu/ se ocupa cu txpozilia Ziarul unguresc relelfd 

lui Horea, deschlsd la ~cademt4 o Jurie ntstapfinlta, ca 
Româna sub îngrlji1ea dial Dc- lut Horta dela Bucltreştl 
t .... laD Beu. bu, la cultul lui Hore 

, pe cale a lua Jlinta ln 
Ceea ce fi surprlnl pe ungurii nia, şt a_augcf, ca "cest 

ute faptul ca In Romtlnia este sigur, nu I/a servi nlct 
pe cale de a lua liinla un cult istOTic, nici ideea pacn 
al lut Ho,ea. Ori, pentru unguri popoare. 
acest lucra constituie un adel1arat Ce sd mal zicem de 
saCT/It), pentruca el n' alt prutn- popor, care este aliment 

proza atrdVltd In acest 
tat pe ctJpll revoluliel romdIte,u autoTitate mai pot allta 
din 1784 decât ca pe an Itl de gUfll de a mal vorbJ de 
bandiţi jioroşl. cea dintfl! popoare, când 

Dupa" cauta s'arate, ca ro-- mdna cu atata ura ne 
m4nil s'al II lntrodus in Tran- şt Cil atâta lIpsd de res 

Iru adevdr It de blill I 
.Uvanla eli In Citul, In cursul evu- mânta otrdllÎta a UTil fi 
la' mediu, ziarlstlll maghlar eon~ ceea CI! este romdnescJ ~ 
sto.td, c4 regiunea ,.pur maghlaraC II., noi trebue sd ne pds 
a "Retyezdt··ulul a fost astlel tlll erollo" ca orice fJ 
romntllzald printr'un proces de in- lume. De CI lnverşune 
Imraţtune. (Nu are nici-un rost acest/uerll in aşa Jel pe 
J' Incat sunt 1R stare de 
şd Inslstam asupra teoriilor Idrd atacuri farlbunde? 
capatat ale ziarului maehlar şi Aceste atacuri servesc 
nu le dam nici macar aitlta im- mult pacea intre popoarl 
pOltanţ~ ca sd lncercdm a le cultul eroilor /(nlşttl şifi 
combate. cdel se desm(nt slngule du~manle la adresa nlm , 
prin propria lor ptostle). De sigur. atacurile ace 

~ Aşa a luat fiinţa. dupd bietul sUe de cel mal element 
I eazetar maghial dela Budapesta, simt. la adresa troflor n 

populatia moţilor. ,.Moţll aceştia ,tonoU şi a populatiei 
- sCTle acela# ziar unguresc. - nu pot avea decdt un si 
sunt o naţie de bandll~ şi jejui- zultat. de a irzdep4rta 
tori prin excelenta". O 'naţiune mult cele doud popoare, 
care a trdit in tontlnua revoltcf, parea cd sunt menite a 
c. reaclturze" Instinctiva a bandl- Intr'o duşmanie vecin/ci!. .... este prea bogata şi ca'şi poate per~ 

tnite marinimii cari ating în folosul 
budapestanilor tratatul de pace, daca 
nu vrea sa-şi valorifice drepturile ce 

fldunarea generala a Comitetului pentru lransilu 
" al lligii flntlreuizioniste i le-a dat tratatul! 

Usurpa,.etS eu pricina e 
tot ce se poate mai cali!i.. DJmineca trecută, in vederea I putui Alexandru Rusu din Baia- I teni din Anglia Sefon 
cat- Pe scu,.t, ~ fJor"_ des- adunarii genel'ale ce-o tine azi Mare. şi Wickham Steed. 

ia Bucureşti Liga Anhrevizio- D. Dr. Aunl Gociman, secre-
prt! următorul fa.pt: nistă. Is'a tinut in sala festivă tarui general al comitetului regio 

Budapestaniî dela Lomaş aveau a primăriei din Cluj adunarea onal, a cetit darea de seamă a 
până Ia 1916 in Săcuime nişte io- generală a comitetUlui regional activităli1 de până aci a Ligii, pe 

din Transilvania al Ligii, prezi. care o arătăm pe larg in altă 
stalaţii primitive pentru exploa- dând.o în prezenta P. S. Sale parte a n rului nostru de fatâ .. 
tări de paduri. La 1916, intrând Episcopului NlCo!2.e Illan şj.a D Dr. Victor Ser/don. casie .. 
armata româneasca în Ardeal, in- aproape tuturor membrilor (omi. rul LtgU, a făcut darea de seamă 
stalatiile au fost distruse de ar- tetului D. praf. univ. Ioan Lupaş, a casieriei. iar d. V. Ghircoiaş ~ 
mata maghiari, ca să nu cadă pe preşedintele comitetului regional. cetit raportul comitetului de 
mâni ro măneşti. Peste scurtă vre- D. praf. dr. Ioan Lupaş a cenzori..., .. 

omagiat pe P. S. Sa Episcopul Preşedmfli .comlţetelor din )U· 
Nicolae, cu prilejul implinirii a defel!:! cu SăCUI, d:ml dr. J. Vescan, 
80 de ani de viatâ. apoi a arătat prof. O. Pop~ ŞI ~ăr. .St~astian 
uneltirile ungureşti cari au im- Rusa!" au aratat SItuatia lnA care 
pus 'protestarea românească'n s~ ga~eş~e elementul romanesc 

me apoi, dl'păce a revenit armata 
• ungureasca, toată intreprinderea 
din Săcuime a jupânilor dela Lo
maş a fost luatâ 'n mâna sa de 
armata maghiară, şi folosită pen- contra revizionismului. dm Saculme. . . 

D. 1. Colfescll, conSilier de 
tt"u necesităţile operaţiilor mi- P. S •. Sa Eplscopu~ NieoJae a Curte, a arătat situatia desperată 
litare '11 contra României. Noua I D?u1fuB.ut p~ntru m~mfesf~t~a de a românilor din Ungaria, şi a 
intreprindere a armatei nu s'a 1 SImpatie, ŞI a elogiat al:tlvltate~ cerut să fie finutăchestiunea lor 

- .' .. '1"1 . d-Iui Ste1ian Popebcu, a d·lul mereu la ordinea zilei. 
mulţumIt sa refaca msta aţu e, Ci prof. Lupaş şi a comitefelor C 't ti' 1 t" 

fă . 1" -. .. .. oml e u reglona a rlmlS 
il cut .lflsta aţu .nol, ~n masur~ LigII. apoi telegrame M. S. Regelui, 
să poata face faţa manlor neVOl D. 1. Aelirbiceanu a adus Ligii d-Iui ministru Titulescu şi d.lui 
ale operaţiilor de pe front. Ar- salutul P. S. Sale EpiscopUlui preşedinte al Ligii Steliaa Pa-
mata maghiară., qre a. pus stă- Iuliu Hossu. iar P. S. Sa vitarul pescu t deasemenea d-Ior Beneş 
pânire pe intreprindere, a făcut Breban pe al P. S. Sale Episco- şi Jeftlci şi marilor noştri prfe-

A dunarea a ales apoi 
mltet. S' aN ails: preşed 
ploI. aniv. 1. Lupaş, vi 
dinJi d-nil dl. Sebastian 
misa, prof. Sllllill Draga 
Pompel Dragoş, prof. 
Ghibu, prof. a, Moroiaflllt 
Peculea, secretat eqneral 
1eales d. dr. A urei O 

MembrU In comittt: d 
Aelirblceanu, dr. N. Cdr 
prof. V. Ghldiontsca, 
zar Iacob. Ştefan Mett~ 
J. Matei. prof. Valer M~ 
Oheorehe Popa.. praf, V 
elu, dr. ". SOlia. pTof. 
Ironie, dr. T. VJdJcDnt dI 
rel Heteo. Casier Q. losi 
d. dr. Vilgll Scrldon. 

Comitetal de cenzori : 
ga. N. Fdrcaş, N. OpT· 
1. Oreştean. 
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D. prof. univ. Ioan Lupaş 
fU a.I Ac.ldemiei Române, preşedintele Comitetului Regional pentru : 

rele.,d . Transilvania al Ligii. 

!, cd . e când s'a instalat la Berlin regimul lui Adolf Hitler 
C:;eştl udape~t~ a.l generalului Iuli~. C?~rnI:ps, ,revi~ionis~ul :"tlG at mal mamte pe cale pubhelsttca ŞI prin Slstemattce 
ni n nii de conferinţe 1n strainătate, a început a lua forme 
lI~est ameninţătoare pp.ntru pacea Europei. 
n,cl d' . . 1 f - bl 1 . f' l pdcti on ucatoru state or care ormeaza ocu paCI lC a 

Inţelegeri, au ţinut să'şi implinească fără intârzic-re 
de a urmări cu atenţiune manifestările revizionis,' 

agresiv, ca să poată pre;ntâmpina din bun timp miş
sulJVe=-sive indreptate contra ·integrităţii teritoriale a 
:a dintre naţiunile renăscute sau reîntregite după dig, 

aHa monarhiei austro'ungare. . . 
'bi de iniştrii de externI:! Beneş, Titulescu şi Jeftiei au inţeles 
d când' undă tendinţelor agresive ale revizionismului dela Ber, 

ne 'Budapesta prin consolidarea şi Ifldâncirea legăturilor de 
e res .. defensivă Între statele Micii Inţelegeri, luând in acelaş 
'''~ ,,' măsuri pentru organizarea grandioaselor meetinguri anti
~r" IQ oniste. cari s'au ţinut la Bucureşti, la Belgrad, şi la 
rescl l precum şi in capita tele de judeţ ale ţării noastre. Din 
e păsI rezultat ~poi organizările durabile ale reacţiunii anri 
ce po niste, in rândul cărora' Liga Antirevizionistă Română 
lunea eşte o misiune din cele rttai importante pentru apă, 
el pe integrităţii noastre teritoriale. 

! de evizioniştii dela Budapesta, ca şi cei dela Berlin şi dela 
. ~e amăgesc'cu iluzia că vor izbuti să sparga cu timpul 

rPesc . ~icii Intelegeri. Anul trecut întâlnind la Praga pe cu 
rJpoartt'.ll oociolog Jaszi C'szkâr, fost ministru al naţionalită, 
t şlJdi1 in guvernul revoluţionar al contelui Mihail Kârolyi, 
! nim~ntrebat dacă cred în durabilitatea alianţei dintre statele 
le : Inţelegeri? Interesele lor econom:ce Mnd prea divergente, 

exprima convingerea că alianţa aceasta n'ar putea să 
.... fi,." ... "" lungă durată, spunând că Jugoslavia ar fi cea dintâi 

a se orienta spre alt sistem de alianţe, din care nu 
Germania, Italia şi Ungaria. ' 

in parte-mi mi,am exprimat speranţa că, oricât de di, 
ar fi interesele economice, Mica Inţelegere va tre~ 
dureze, fiindcă o cere interesul suprem de a men, 

apăra cu tenacitate noile graniţe ale celor trei state 
''III1,n""t-A in oricare punct ar încerca propaganda revizio' 

sa le ştirbească. 
aceasta propagandă va fi, după toate semnele, 

lungă durată, nu vor putea slăbi nicidecum legă
de alianţă, impotrivă ele vor trebui întărite şi a fir
cu orice prilej, ca sa se pătrundă toţi cetăţenii acestor 
de necesitatea imperioasă de a strânge cât mai mult, 

graniţelor amenţate, sârma ghimpată a păcii Înterne
respectarea tratatelor. 

Prof. 1. Lupaş. 

Ligii Antirevizioniste 
I 

1 

.. t .Gheorghe Bogdan, Duică. 
de..~o,~ţ a.I: ţ:;~~it~lui{ fpst ljcepteşedirrte ~'.E:omitetului Re--, 

pentru:Transil-unia al L, A. R ·gional ·pentru Transilvania al Ligii. 

Gazeta AntJrevizlontstă 3 
&.-

1~ Mai 1~~~ în Unlaria, ~i 10 Mai l~l~ in România . 
Printr'o lege special~ vota~ă f M~NIFE~TA ţN LI\'IBA., RE-, hul a ţinut vorbirea ocazională, 

d.e ~rlamentul ungar dzn ,1892, Ic;I~ IpNt~A . Xl T PA TL\F;~E I asculfu~ de spionul GVlllafi _ 
sa unpus fn mod obllgator l' IECAHUlA Şi NUIvlAI SUB un slUJbaş armean dela pri
pentru întreaga ţară un pra;:,nic ACF~ASTA HEZl':R\lA SF~ POT mărie. 
mare - pentru ziua de 10 Ma,i 110T~Rl ,SA Rt~Mt\N"A FII c:"tl~ I Ltf biserif!a evanghelică lute-
1896 - lnlpreulUlt cu o e:l'pOZ1- IJINCIOŞI Al PA1RIF.I ACF~S-I rana, nu s'a găsit om să ar
ţie .u~ilX!.rsală .in, capitala Un- ~L!A, -,- ŞI CETATI'::'IJ".I Dţ:- I boreze stindardul maghiar, ci 
garlRl. S a mat Impus tvturor vor A! 1 /\.1 STA Tl: LV I SI· 1-0 arborat curatorul Laew un 
bisericilo.r Ade a ţ~nea ,câte o PR~AD~~VOŢ.~Tţ SCDI'p AI '}lăcelar. patriot şi bogat, 'dar 
Dox:ologte !n n,umzta ZI pentr~ PHi~AlN ... \I.;'l12l:lJl I\1f,;RAT zn dupa ameaza zilei a trăznit 
a da 0uda .luz Dumnf!Zeu, ca - ŞI AI CAStI DOM~I rOA- in tumuJ bisericei - şi saşii 
ungurl~, ca.n !l,u cu~eTlt. vechea RE«,., "~ . ~ Il-au obh!{at să refacă coperişul 
Panome ŞI 1 ranszlvama, au Atdudznea barbateasca a ,Uet- j pe spesele lui. Vorba era între 
ajuns stiipâni şi domni peste ropolifulul din Sibiu a fost un I saşi: de nu arborau stindardul 
aceste plaiuri blagoslovife şi balsam pc rănile credincioşilor nu trăznea în turn. ' 
bogate în corrwri şi in tot ce chinuiţi si batjocoriţi -şi în- Acestea s'au petrecut în Alba 
Dumnezeu poate da unei ţări, tr('a~ă obştea romanească a Iulia - şi mi se pare aşa a SeT
ea ţara ungurească. . râmas uimită, de acest limbaj, băforit întreg Ardealul româ-

In faţa acelei legi şi a dispo- plz,ll, de d!',mmtC!tc. , . nesc praznicul iubileului mi-
ziţiilor guvernului, Mitropoliful 1 ransplra dm, şlrC'le de, mC!l lenar. 
r01Ţlanj[or ortodocşi din Sibiu, sus durerea unUl ~uflet dunuzt 

J 
M lron Romanul - a dat o cir- de cde petrecute m Ardeal. Se 
cularii - cătră cler şi popor, g~nc!ea , asupra Je~ii ~lor 3 na

J în care a dispus sâ sărbiito- ţmm Şl v 4 . c~n,eslUm ,re.c;unos
rească ziua cu pricina cu sluibe cu te, ramanand romanII pe 

! şi cuvântări. Circulara Mitro- dinafa"~ dvc lege. Imagina roat~ 

f 
politului NI iron a stârnit valuri dela Bal:!.arad, car~ a, zdrobl~ 
de furtună, şi ministrul Janco- trup'z[.lut J[o!ea ŞI Cloşca,. ŞI 

I mcn, un sârb renegat, a denun_lllebumrea lUI Iancu, regele 
i ţat Regelui Francisc Josif cir-
I culara milenară, iar iHitropo- ,~J"':, 

I 'litul a şi fost chenwt la audien
dum verbllm şi puţin că 11,'0 

1 fost alungat din scaun. 
Fiindcă suntem în era pasta

ralelor politice emanate dela 
episcopii dr. Glondis din Si
biu şi Piedlerdela Oradea re
împrospătăm din circulara Al et
ropolitului Miron, ca document 
istoric, cele două pasaje de 
deosebită importanţă. 

:. t:sle evident, că aceste fes· 
tivităţi impreunate cu espoziţia 
milenară, toate laolaltă au să 
formeze un iubileu mare şi 
fiindcă ele se aranjează de 
autorităţile publice ale statului, P. S . .sa bpiscopul Nicolae Ivan 
întru prcamărirea rasei maghia· preşedinte de onoare al Comitetului 
r.e,. ivdcIl:tific!1te <:u naţiunea (10- Regional pentru Transilvania al Ligii. 
htIca dm ~ lJng~rla, -- ba ch13,r I munţilor, şi avea in ·",edere 
cu statul ID8UŞl, - aceste festI- toate mizeriile cari ni le-a hă
vităţi dau ş~ celoil~lte popoar~ răzit unirea Transilvaniei cu 
compacte .dm pa~trle, eell~ mall Ungaria - fără voia şi ascul
bun~ 0c:~zle c~ sa se p':!na pe I tarea poporului român - şi 
medn.aţil mal aprofundate, se f!(Jndea la leaile draconice 
asupra eventua.lităţilor din ,:ii- cart' ţintcau la ni~licirea şi des
tor, - tn ce chip rassa maghla- fiintarea poporului nostru au-
ră întărită prin multe alte ele- tohion.· , 
mente are tot dreptul de a ju- • 
bila - în asemenea chip vor fi Circulara a avut mare răsu-
in drep~ şi celelalte popf}a,rl!, net în inimile credincioşilor. 
~ med~tdnd asupra v festlVLta-l· In Alba Iulia. unde eram 
ţl~or m,zleTUl:re -:- sa se ocupe paroh şi protopop - s'a ţinut 
cat mCfL serIOs Ş! efe soartea lor : slujba ordonată, dar nu s'a ga
propne«. ! sit niciun credincios să tragă 

"b O IMPREJURARE ESTE I clopotele bisericii, să cheme pe 
CONSTATAT.~ CA NICI i credincioşi la slujbă. Clopota
UNUL DIN POrOARELE COM ~ rul a .... pus >>nu mă sui in tlLrn, 
PACTE NEMAGHIARE DIN! remllnţ la shljbă, am femeie şi 
UNGARIA, NU VOIESC SA SE : coPii ~ mă aruncă oamenii tos 
CONTOPEASCA L~ RASSA! de (lco[O« - şi primarul aviz.at, 
MAGHIAR.~T NICI SA DIS- 1 n'a îndrăznit să trimită un om 
PARA SUB r~OMENCLA TURA' de serviciu de al lai să tragă 
GENERALA Dt: NATIUNE PO· ! clopotele, pentrucă nu 1--0 aflat. 
LITICA UNITARA, VREAU I Blujba s'a linut cu participa
TOATE "SA ISI CONSERVf..rea ele~'ilor dC'laşcoală.'jj a 
ACEL CARACTER, CARE SE I cântăreţului de strană. Paro-

Dreptatea lui Dum,nezeu ... 
Aceasta s'a l"ostit în 1918 

poporului credincios, prin ~ 
puteretJ sufletului sănătos, 
i"temeiat pe credinţa ne
biruită de u1'gia fJeacuri-

lor. I 
Judecata plinir;; fJremU, 

refJitsuind nedreptăţile a
cestor fJeacuri, nu sufe1'e 
1'efJizui1'e. 

,Sufletul tlnui nea1. In
treg fJIJ apăra aceaslti 
dreptate, rămdnt'J,nd neclin- P. S. Sa Episcopul dr. 1. Hossu 
tit c(. Munţii, noi ş; ei, pr~edinte de onoare al Comitetului R~ 

. gional pentru Transilvania al Ligi"i. 
'n{1'unttind fJeacurile Ina-
inte. cum ne-IS aşesat' Dumne8eu Ato/puternicul pe a-
ceste plaiuri1 ale noastre din drept nalifJ. ' 

Aici ne-am născ"t. Aici ră",dnem C. sIIfletul 'n
te.eiat pe dreptatea III; D".",,,etse»şi cu· credinţa 'n-
t,," El. ' . 

Tratatul noslr" priMar este cu Do.nul 
ROMÂNI, SĂ-I PĂSTRĂ,~ .CRE1JJ;YŢA.. 
"Cluj, III J~ Mtli 1935. . . 

Dt. Juliu Hossu 
Episco'p d'e Clui;Gherla 

Revenind acum la atitudinea 
brutală a EPiscopului Glondis 
c?,ntra sta,tului român, - trebU: 
sa supnmăm toată revolta 
noastră. 

Pot arăta saşii cazuri concre
te ~4' cele petrecute cu românii 
- m Unţ{aria? 

Pot, areita un sistem de per
secuţre, tendi"'7ţe ale statului 
r0'f1~n de a face din saşi 70-
m~m? Pot în genere să aibă 
vr un ~ravamen plausibil, afară 
de rec1ucer:a salariiJor preoţi
lor respectlv a groftlor saşilor, 
reducere, care s'a operat din 
cauza cr~~ei .fin~nciare şi faţă 
de pr('oţu bIserIcei noastre _ 
săraci şi lipsiţi? 

Desigur nu pot. 
S?şii au a=i. mai mlllte şcoli 

ca m trecut, mdustria şi co
merţul e in mânile lor, - şi 
supararea sa.cmlui Glondis este 
o pornire sălbatică cu nimie 
motivată. ' 

Asemenea sunt nemotivate 
a,b,~enţeu: reformaţilor, ale cato
!zcllor ŞI ale saşilor dela re. 
r;!:/~ d!n 10 Mai 1935 ~~a 

drganu[ episcopului Fiedler 
»Erd(Hvi Lapok«, agită În cont
ra Bucureştilor prezentând ca. • 
pitala ţării ca un cuib de hoţi 
şi tâlhari. 

IN PATA ACESTOR POR
NIRI, NO DIN CERCURILE 
MUNCITORILOR COMUNIS
T/ ŞI SOJ1ERl CARi MAI 
POT AVEA O SCUZA OARE
CAREL SE IMPUNE SA NE 
S1'R.J..l'lGEM RANDURJ[~E -
ŞJ SA STRIGAIV! UN » VETO« 
CELOR CE NU-SI INCAP 
IN J?lELE ŞI SUNT PREA. 
GIUGIULITI DE . STAl'UL 
ROMAN, CARE P"lNĂ ACI 
l-A TRATAT CU MANUSI· 
IAR El ACEST TRATAj\;JENT 
IL CONSIDERA DE SLABJ-
CIUNE, '. 

SA CERE.Jt.1 ŞI NOI REVI
ZIUNEA LEGll~OR CARI OC
ROTESC PE TOTI DUŞJIA
Nll TARlJ, ŞI Ş.t-l PUNEM 
LA PUNCT. 

SA nU/TAM PE CEHOSLO
VACI, CARI AU ,i;.STIUT FA
CE ORDINE IN l ARA LOR 
ŞI AU DAI' P.4Ş,4PORT TU
TUROR IREDENTISTIU)R 
FI E elI J.4R v LADIeI. SA NU 
NE MAI LASAM AMAGITI 
CU VORBE - FIIND şTrUT 
c.i. SUFLEtUL LOR ESTE 
ATREA - SI AICI ST.4U NU
MAI CA SA POATA SAPA 
LA TEMELIA. Sl'ATnIDI. 

NU SE MAI POATE CAR
MUI O TARA CU DUŞMA.NI 
DECLARAŢI CU IREDEN
TlfiTI JNCOH/GIBILl, CU BE
FIZ/ON.ISTI cu LUPI CARI 
UN SEM.;':; !lfAJ ASTE.4.PTA SI 
ACEAST A () CET n,1 ZILNIC 
IN GrlZETELE LOR, PEN-

. TRU CARI S'AU SC'STRAS 
l/HPRUMUTURI MARI Dili 
OLANDA, CA SA: LE Sl/S
TIN1, CUM E CAZCJL PLE
hANULUI IlIRSCIlLER DIN 
CLUJ, I:UPLICAT IN AFA
CERI GR.4VE, FA.R.i. SA 1 SE 
FI CLINTI1' UN FiR DE PAR 
DIN CAP, 

. DACA SUNTEM STJ.PANI 
s ..... . ARAT.{.M CA TABA l.~: 
TREGIT Ă CU JERTFE . DE 
S.1.NGE ROMA.~~Sq/ E "TA
RA. NOASTRĂ 1 1V.U A 'TU
TUROR AVEN URIERILOR, 
C4RI SE SCALD,{ IN APE· 
LE REVIZIONISMU(.l./1 1\'1.4-

. GHIAR:. . . .. . ; 
NUiHAI ATUNCI LE VA 

T/ENI MINTEA .LA WC. 
Cluj; };l JO Mai 1935. 

1 t NICOLAE lV,~N 
. Epi.Copul Cluiului. 
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4 tiazefa Antirevizionfstă . DumineCi,.1 

Cum persecutau Ungurii elementul 
românesc din oraşele ardelene. 

De Ştefan Meteş. 

'~.' 

Arădanii nu lin fn 100 d •• zi, de . 
pansiune. maghiari. 'storicul maghi' 
oi. o Eckhardt 8 mlrturisit·o acum do' 
s sa fIIlstorie;'a Ungariei", că şi la un 
jumătate dllpA aparitia Ungurilor inb 
şi T;sa, granita: politicA rislrit.all 
Încă tot la Hidiao, unde a fixat-o ,i 
de'a Trianon. Vrednioia arld.nl oare 
)n 100 pAnă atunci, s'a dov.dit strAluoil 
aceea. Dovadă că toate pUţinele infi 
unguretti c. le avem azi in judeţul A,. 
aunt tn chip mărturisit de in,i,i istol" 
ghiari atjudeiului,infiltraţluni recente (. 
~a-19). ' 

Cu un asemenea trecut de rezlst ~ 
m{rabiIă, arădanli nu pot fi dacAt In 
mi,cărH antrevizionlste" ,_ cum au d 
cu toati prtSoslnta. 

Or. Ioan I 

Prefectul ;nde.J 
........... ~ ... -_ ....... __ ...... _____ IIWIIi_ ... _ 

Cultivarea sefltimentulul 
naţional, intrdţirea şi soll
darilatea romdneascd sunl 

armele cele mai sigure im
potriva duşmanilor revizia
niştl. 

Dr. D. Nistor 
prefectul judeţului Tîmiş-Torontal. mem-
bru in comitetul judetean din Timişoara 

. al Ligii Antirevizioniste Române. 

vice-preşedinte al Comit 
pentru Transilvania şi ro. 

mitetului Central .t 

Romdnil sunt cei 
vinşi şi insufleţiţi 
ai pdcii. Ei sunt 
revlzionismululJ 

revIzuire a fronti 
insemna rdzbolu. 

Aurel Cosma 
deputat. dlrecto 

.Luceafăr 

"Revue de Transylvanie{{ 
C~titorilor noştri Iii pl~a bi· 

bine cunoscută eminenta publi· 
catie de combatere ştiinţifică a 
revizionismului maghiar: "Re
vue de Transylvaniel{: după 
aparitia fiecărui număr al a
cestei nentrecate reviste, în 

D:~prof. univ. Silviu Dragomir 
;;;;;;;bru al..AcaJemiei R~-dir~ct~ 
rul revistei .Revue de Transylvanie", mem-

bru in Comitetul Regiollal al Ligii. 

coloaneJ~ careia pret~ntiile şi 
falsilicările revizionisfe sunt se. isI .... 

scărmănate până la C< 
.. '" ce 

tare de condflle roma 
fr. cele mai slrălacite 
rizaffl. ne-am tinut de . ( 
să arătăm şi.acelor 
noştri cărora nu li-ar . 
sibilă distinsa pahii ~ 
jeană, lot ce .e cu. J 
paJlini/e ei de-o eleg .Sj 

pereche, de-o docamen ~ 
ris;mă. Azi. când ine', ~ 
cest număr luplei îr. 
duşmanilor de peste ( 
apusean, ne vom măr OI 

să felicifăm pe direct' 
vislei franceze d,la 
acţiunii antirflvizionis. 
dat ţării româneş ti 
ştiinţifică fată de care 
odinioară atât de lău 
propagandei badapest 
adevărat fleac. Dupăce 
nia a negltjat atâta 
opună cI/va revistelor 
fice" .le propagandei 
lisle ungareşti, astăzi 
com1Jensati cu vârf de 
de Tfansylvanie .. ...::._. _..,n 

CEArJIAI BUNA REVISTA ILUSTRATA DIlIJ 
TIPARITA IN CONDIŢIUNI TECHNICE 

8UPERIOARE,PE HARTIE CRaMa, ESTZ 

~ILUSI»ILl1.N 
EDl1!AT..l DIl ZIARUL "l.JNlVEQStTL-

_ r' L .. ;., •••••• --------------------------------
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~.' Superioritatea" lor... Dovezi româneşti în Săcuime 
I " de Prof. 1. Malelu. II, ipoganda ungureascd I conducdtor de oaste, pe Ion In vremea din urmd spo- renunţa la ele, Sute de ani Se kukute se mdcsuke 
II ăinotate s'a provocat Corvinul, pe cel mai drept resc cercetdrtle privitoare de silnicie ŞI persuasiune ale. Jdkci b~ne maj botT,n~ 
~i ,i la Inter/orUa/ea şi mai mare rege, pe Ma- la fraţii noştri lnstrdinaţi jandarmului sau preotului esi nâjinte csi napo} 
a ~ ca rasd şi cu/furd, tlaş Corvlnul; pe un mare din Sdculme. catolic, n'au putut suprima Fdcse zsuk6 hai. hei}, ha; 
lit.e~tând ca nu pot arhiereu la Strlgon, primat Ele au meritul de a des- aceste marturii ale unei orl- (Zi 'nainte mdi pilrlnte 
fi~ea subt sfdpânirea al Ungariei, şi supranumit cifra cu rdbdare un trecul gtni, ce se incdpdţina sd $'0 cucutd ş'o mdciucd 
Alrtf {rânturi de popoare Olahul,' pe intemeietorU unor tenebros, de a demasca fal- persevereze tn ciUda duş- }oacd bine mdi bdtrâne 
I""are noua. familii nobiiitare cu nume surile istoricilor maghiari, manUor el. .lat4 ctiteva ŞI 'nainte şi 'napoi 
I (tin noi suntem aşa strălucite In istoria şi cultu- şi a Idmuri astfel eXistenţa mostre: adja a Dumnezo Pacem jocul hdt, hdi, hdl). 
~tem. Dar 101 ce a- fa Ungariei. Pe marele ml- neconleslaUl a neamului Asemenea probe sunl (rec-

t ' cOl valordm datorim nistru Francisc Deac, ma- nostru pe acele plaiuri, lncd vente incd tn multe locali-
11 rasei noastre. Nici un cedo-Iomân. din cele mai indepdrtate tdli, alături de atâtea nume 
d nu s'a abălul infre Sâ,bll le-au dai pe cel timpuri. romdneştt de familII, văi, 

ne fie de vr'un 10- mai mare poei/pe Petofi. Dar nimic n'a surprins plaiuri, munţi efc. menţinute 
rI ici unu..! dint~eoamenil Slovacil pe cel!mai mare aşa de mult, ca rezultatele piinii astdzi. Ceea ce dove-
j~, mari, In oncare do- orator bisericesc, pe Pro- anchetei medicale de sub deşte, pând la evldenţd, cd 

al vieţii, nu-i de neam haszka. auspiciile • Astrel- , care prin in Sdcuime drepturile noastre. 
N!ci vOi,vozl, nici li- latd injerioritatea noastrd riguroasele ei analize san- istorice şi naţionale sunt 
mcl artişti,. nici mari şi superioritatea lor J gvine a dus la descoperirea mult mai largi, decdt s'ar 

In specie nu ne .r' l 'f ci" 1 şll'I'nţl'/lc verJl'icatd eli 85 la putea cTiede mândri In istoria Ar .11 cop eşI or s, znş - ,., , 
i i un mare om rue cmeva pe toţi literaţii, suit! dirz populatia Săcuimii Acţiunea de stat pentru 

cu unn'~u"eascd. artiştIJ, conduct1torii de prezJntd un indice de stlnge recdştigarea acestor fli rapţi 
6 II i Ulii românesc. din comunitatea neamului, 

noi, cel interiori stat, p~ car: ~gur -au Incepe astfel sd se con- copdttl deci o per/ee/tI legl-(!i culturd, le·am avui dm. rânduTlle popoa- d I bi 1 
ur'tilor şi istoriei un- relor subjugate J firme, şi prin ovez .. o 0- D. prof. L Matei timare morală, şi ea trebuie 

l;ice preţioase, teoria mvd- membru al Comitetului Regional pentru porniM cu un ceas mai cie 
pe cel ma; mare Ion Agârbiceanu ţatilor noştri, cll şi in acest Transilvania al L A. R. vreme spre a compensa pa-

coJI de ţard cel ma; vechi sivitatea netnţeleasd a amlor 

~~torii ole censului ~e fnl1 
tare a vecinilor noştri dela 
Apus, al căror ţel este de a 
ameţi ţările din Occident cu 
neintrerupta lor alarmă? Să lă
săm numai timpului sarcina de 
a arăta cât neadevăr stă la te· 
melia acestor sforţări? 

Dimpotrivă, Nepăsarea de 
care dăm dovadă - din ne;e
ricire - in atâtea aspecte ale 
vieţii noastre, trebue scuturată 
energic, cel puţin pentru a câş· 
tiga timpul necesar închegării 
noastre definitive. 

'bz IJroptJgandă să răspundem 
(:Ia contra-propagandă, la me· 
tOdă, cu organizare, la minciu
nii, cu adevărul, la insultă, cu 
atitudine energică şi demnă. 

Pe deasupra multelor, prea 
multelor partide, al căror mare 
număr Însemnează mai degrabă 

ce tI-ee anii, pe sfâşierea naţiunii de cât mut
ce aceleaşi simţăminte, ţimea ideilor şi a programe lOT; 

r tendinţe, aceeaşi cul- ~ă ne unim, fără nici O deose
dela un cap la biTe, pentru a arăta de pe 

1 acum in cadrele Ligii Anti-ţării, neamu , 
devine o putere În revizioniste, ~ ce ~ sp~endidă in· 

. orice propagandă făţişare de nemfranta putere se 
'd' ~ curând neamul se va dODedi neputin. 00 .r1 UXJ m 

T b pentru nostru cuprins între hotare de-re ue oare , .. 
să privim CII braţele '1 seTUtte cu sânge~ men~~e a 'Zra

• b t d"~ mâne neclintite m veCU-OOCI or. I cu un zarn e ~- . 
pe buze, la intinsa, CIUI, Ia 1935. . 
de .. t f r C. Mannescu . seo" şlrea a s o • 

unitatea 
desăvâr-

cea mai 
este transfor
libertăfii Într'o 
invincibilă şi 
triumfătoare. 

nu e posibilă 
I prin vigoare, 
~tiintă şi disciplină D f 'v dr Iuliu Haf-1eganu • • pro ,uru" t" 

~onală. Numai prin vicepreşedinte al Comitetului Regional 

~te forte creatoare I_aI Ligii... .. 

va ajunge la realizarea noulUI Ideal. 

locuitori au fost ROJ'i1ânii. (sti dea Dumnezeu), vtgye trecuţi. 
Stilplinirea duşmand de o el a drakuj (sd-I ta dra- Actualitatea intervenţiei 
mie de ani a Izbutit, prin eul), mondjdlok az ocslnă- noastre este ca aMt mal 
mijloace brutale, sd-I desna- sokat (ziceţi ocinaşete), sze- vdditd, cu cdl revizioniştli 
ţionallzeze, forţdnd acesf raku szomszedom (sdracul dela Budapesta ca şi cel 
proces mai ales în zilele vecin), zsa!e-kendo (cârpil dintre nOI au cu/ojut şi tl
tragice ale conflagraţiei de jaleI, pumijlume nem cum, in plintf Romdnie, să 
mondiale. Ultimele blsericuţe jon visza (pdn(J-t lumea nu ameleascd mintea' din' Sd
romtJneşti, ce mai supravie- se mai intoarce), szegeny cuime cu aria Ungariei mi
luirel ca nişte mărturii eloc- văj de minye (săracul vai lenare. 
vente, au fost ddrdmate {tlrd de mine), szep katrincza Biserica şi-a inceput a
mUa iar credincioşii lor te- (frumoasa catrinţa), iires postolia acolo, unde ea are 
rorizaţi, siliti ln masă să a diszăga (e goald desaga), un rol unic de avangardd, 
treacd la religiile ungureştt. nagy macsuka (mtJciucd menită să deschidd porţile 
Ce destin dramalic I Se mare) ti feher mlora (mioara zdvorite ale sufletelor cht
credea, cd ei sunt cu desd- cea olba), ke"eJ trabăt csi- nuite.E momentul sd "ie 
vdrşire pierduţi din cartea ndl/am (putind treabd am Id- suveranitatea naţionald cu 
neamului. Unitatea politică cut) jon a dazsder (lIlne instituţiile şi miiioacele ei 
lnsd, t-a adus din nou tn ddjderlll·casierul), van gyer- multiple, spre a da - după 
raza comunităţii noastre de mek desztuj (Ql'em copii un plan mare şi de lunga 
"iaţă, determindnd, prin destui), el mult ti zile baba duratd - toată amploarea 
trainlcul instinct de rasd, Q- (au trecut zilele babelor) elc. cuvenită, unei asemenea 0-
propieri iubitoare de vetrele In ordirzea religioasd ţd- pere istorice, de integrare 
lor familiare. ranii din Vlăhila aa pdstrat în patrimoniul etern al ra-
Aşa s~a lntdmplat stl-mi cu deosebitd perseverenţd sei noastre. 

petrec şi eu vacanţele, clJţiva unul din cele mai vechi obl
ani In şir, la umbra pddu- celurl româneşti de Crăciun: 
rllor de brazi din munţii CoUnda cu Irozlf, sub de
Architei, şi sd cunosc vestita numirea "Scrisori din Vi
comund Vlahita~ sltuattl pe flelem". Manuscrisele acestei 
un platou minunat din dru- piese se transmit din gene
mul ce şerpuieşte ,omantle roţie In generaţie, Iar re
spre Miercurea Ciucului. Ur- prezlntarea e~ conteaztl ca 
mele acestui sat merg de- o distinctie pentru oste
parte pdnd In veacul X/[/~lea, nitori şi ascultdtori deo~ 
şi romanitatea lui o conJlfmd potrivtl, dar şi ca un oma
textul unei diplome din 1301, giu adus tradiţiilor mari I 
care vorbeşte despre cneza- venile dela lnaintaş/i cu- 1. 

tul V/ahlţel tn frunte cu cernici. 
Ursul. Şi aici infâ/nim numeroase 

Ispitit de·o Informatie is- cuvinte şi fapte româneşti. 
torlctl atât de veche, am pe cari transcrierile le re
cdutal stJ flesluşesc tn vlala dau din ce ln ce mai dijor
de azi palpitaţiile sbuciu- mate, Irz raport cu progre
mulul autohton de altdda- sele maghiarizdriJ complecle. 
tă, In toate nDtele lui spe- latd un fragment dm dia
cifice şi originale. N'a fost logul păstorilor: - iszkoale 
greu sd le descoper în te- maj batrine (scoa/tf mdt bd· 
zaurul limbel şi al credinţei, trâne) - ma nu iszkoale 
cele doua candele sfinte ale (ba nu md scol); ărde k6-
cdminului omenesc dIn orice zs6k (arde cojocul) - nu 
vreme. 1 arde k6zsok,' ârd~ guba -:

Deşi maghiarizarea a ce- nu arde guba, dutye se csa
stei puternice aşezdrl a fost mu alta (nu arde gaba, 
din cele mai depline, lmpri- da-te şi chiamtJ altul). Iar 
mlind ţdrdn/mei chiar o fac- cdnd se ridictl cu toţii la 
tard şovinisM, tolu, l'orbi- un Iei de hard" naţional!'. 
rea ei curentd este incd şi (numlttl de vlah/ten' .lU
astdzl coloraM de o lungd catd-), el strigtl II azi din 
serie de cuvinte romdneşli, gur~, dupd tipic rom~~esc: 

• • ,u, ,ea , 

t Marele Rege Alexandru 
al J ugoslaviei, asasinat m(şele~te de aten.

tatorii dela Janka-Pustt<l la Marsilia, 

. t Louis Barthou 

mânia Mare Nouă şi Eternă. 
, . Iuliu 

pe cari le foloseşte cu pUZ- ZI, zi Inte-minte mal po-
Haţieganu cere şi fdrd gdndul de-a Tinte 

fost ministru de externe al Fr~ntei, ce-
titean de onoare il Romaniei, as~i!,at 

mişeleşte lft Marsilia de ~~entatorii deu 
)a;1ka Puszu. 

--



6 Gazeta AntfrevJzfonistA Dumlnecă 26 M ------ d-

Un • 
Zlar al trezirii _ româneşti: Noroc::ul nostru ••• 

o stea a norocului pare ctf a luminat tnl' 
calea spmoasd a poporului romdnesc, scoţând J: 

- in clipele cele mai grele ale veacurilor de re 
oameni aleşi, care prin talentul, prin devota 

"UNIVERSUL". 
Iu zilele acestea, câlld p!Jterea I 

mare a presei o dOl'deşte aşa de , 
hotărtt faptul ca Înseşi regimurile! 
cari nu admit critică şi OpOZIţie. re~ 

gimul sOţ'ietic, regimul f:zscisct, regi~ 

mul hitlerist, dau. cea mai mare a~ 
tenţie creării prin presă a tmei con~ 
ştiinţe publice pe care să' se poata 
razi ma. şi când avem in ţara o presa 
atât de 'nstrainatd cum nid imagina 
nu s'ar fi putut in România mica. 
este tUl adevarat noroc pentru ţara 

româneasca ca are 'n fruntea pres,i 
sale un organ de intransigenţa na
ţională, de permanenta reactiune 'n 
contra oricarei atingeri a intereselor 
romârleşti, 14n organ de conştiinţd 

românească veşnic treaza, ca ziarul 
~UNIVERSUL ". I 

'-------'-'" , t 

biruinţi care acolo a fost pregătită, 
îl! birourile, in atelierele ziarului 
n U1liwrSlll" , 

D, 1. Zaharof 
director la • Universul-o 

r E mai bine de o jumatate de se; 

D. Alex. Popesc J. Necşeşci 
f, ministru, director la ziJlu[ .Universul". 

Nu e n(ţ'oie sa mai aratam ceti~ 

torilor importanţa istorica a acestui 
monitor al romârzismului, condus cu 
atâta vegbietor patriotism de d. Ste~ 
llan Popescu, preşedintele Ligii Anti
revizioniste. Importatlţa aceasta i,o 
ştiu nu numai toţi românii, ci i·o 
ştiu in rând cu dâtlşii înşişi duş

martii noştri, do\'adă panica ce·i 
cuprinde mereu după fiecare alarma 
dată de ziaml ffUniveTml" in contra 
uneltiriior lor. Se c!lville totuşi sa 
,'orbim azi despre ceea ce inseamnă 

, cai de când aceasta gazetă străju-
eştc ceas cu ceas int.:TI?sele româneşti. 
O jumatate de secol, in timpul ca
reia România Mică a atât de tre, 
zelor conştiinţe cari i·au caracterizat 
pe înaintaşii noştri, a ajuns mare 
dar şi din ce in ce mai puţin tare, 
datorită decăderii tot mai mari a 
politicienilor, datorită conştiinţei tot 
mai mult cazuta 'n apatie a obştei, 
şi datoritâ unei înveninari ce-a fost 

.. ..., 
D. Romulus Seişmu 

pnm redactor al ziarulUI .Uni\'ersul" 

in noua epoci rO!l:anească .Univer- tolerata şi chiar sprijinită s'o faca 
sul", pentrucă sărbatoarea de ast.izi, zi de zj o presă 'nstrăinata, pre
a îmiiei adu/zdri generale a Ligii ,lÎn5a democratică, Rolul ziarului 
Antirevlzioniste, este 'n rândul din~ l.universUl", precum a fost ilJare în 
tâi sârbătoarea sa, ~ărbdtoarea tlnei timpu! când trebuiau pregătitc con' 

Palatul ziarului "Universul-.· 

ştiinţele pentru ziua ce avea sa vina jertfa vieţei lor au salvat dela peire neamul nas' 
a suprem ei biTllinţe româneşti, s'a şi jefuit. 
dovedit mare şi 'li grelele zile ale Şi azi - când duşmanii noştri Izbutiserd p 
apatiei de dupa biruinţă. Azi ne sfrdină sef formeze o opinie publicef formalistd 
putem socoti trecuţi peste punctul tratatelor de pace, ~ se inaltd peste toţi o ener 
critic al decaderii post·bdice. In faţa Mioare, vajnicul ln drum ător, d. Stelian Popesc· 
uneltirilor re-vizioniste opunem ~st_~zi 1 forul marelui ziar "UniversuL- t apdrdtorul luturor 
dela un capdt la altul al ţam o lor drepie româneşti, şi prin lupta sa anfirevizio 

I C01lştiinţd românească trează 'n fiece ţară şi in strdindtate, izbuteşte sd desvdlue şi sd . I moment, o energie romanească g~t~ întreaga intrtgd şi minciundt prin care duşmanii 
• să replice in fiece clipă. Desumru silesc sd sus/je, ca an act de inaltd dreptate 

I ce era in ţara, ii urmeaza astăzi o restabilirea robiei românilor pe aceste plaiuri in 
tot mai strânsă solidaritate şi 'n românesti. 
contra duşmanilor dinlauntm sau 1935 Mai 14. 
dinafara, şi 'ti contra celor iari li se 
făceau unelte prin desagregarea ce 

";-.~'"}~-"IM,-\-"~'ţ~ 

D. Ştefan Brăiloiu 
director la ziarul .Universul", 

~, 

4 
:.~ 

o samănau. Azi asistam la încer
cări de~a apropia partidele 'ntre ele 
în numele ideii naţionale. Azi asis
tam la o strângere dintre cele mai 
fagăduitoare a rândurilor profesio~ 
nale, şi ni-i da! să vedem presa ro
manească sporita cu cotidiane cari 

I şi~au inscris pe frontispiciu ceea ce 
dintre ziarele zilnice numai n Uni
versul" îndraznea până aci: intran
sigenţă naţională în contra oricui_ 
Conştiinţa ce-o opunem astăzi in 
toate oraşele, in toate cătunele, ac
ţiunii revizioniştilor de pretutindeni, 
este realizarea ziarului "Universul", 

D. N. Apostolescu 
secretar de redacţie al ziarului .Universul". 

a directorului său Stelian Popescu 
şi a tuturor cari veghiaza de-acolo 
din palatul "Universului" la apă· 
rarea intercselor româneşti. Dar nu 
mai puţin i~adevarat, ca şi la peda~ 
gogia ce s'a făcut ţării în anii din 
urnui pe frontHI intern, contribuţia 

ziarului »Universul" a fost hotari
toare. Am putea astazi asista la în~ 
cercări de coalizare a partidelor TO~ 
rnâneşti in numele ideii româneşti, 

am putea astăzi vedea ridi.cându-se 
în numele aceleiaşi idei româneşti 

corporaţiile de meşteşugari, asocia~ 
pile pt"ofesionale li muncitoreşti, am 
putea avea azi in presă noul puls 
romanesc şi am putea .,edea redus 
din ce in (% efectul acţiuniî dtsagre~ 

garlte a presei destructive, am putea 
în sfârşit mdea inceputul de despo~ 

Ild,.ocaf, prezldenta SO·I 

ni unea Femeilor Ce 

Cazul tânărului Gya 
Oricât i·am fi de adversari d-Iui româneşte, s'a 

Elemer Gyarf.is, senatorului per- de necesitatea frecven 
manent al partidului maghiar, Universităţi româneşti; 

conducătorului de fapt al acestui trebuia musai să urIl], 
partid, inviouitului de presa ungu~ Universitate ungureas; 
rească că spoliază la sânge popu- aceasta alegere a U 
laţia S<icuiascii., ditiguitorului de nclujene" dela Seghedin 
fapt al bisericii maghiare catolice Arătam cazul, pen 
din Ardeal şi comandantului ofen~ câtuşi de pUţÎn jzolat. I ( 

sivei economice şi financiare un~ tea - şi-a părinţilor şi

gureşti din România, autorului lui - care l-a dus 
- in sfârşit. - al tuturor celor ce Gy.irfas la Seghedin, o 
se pun la cale in tabăra maghiară ungurii de bani gata d 
centrifugi dela ooi, nu putem să tot pasul. Şi nu e numai 
nu participăm la durerea mare ce a mentalităţii ce domn ( 
l-a Încercat prin pierderea fiului miliile cu pricina. Ci e " 
său Francisc, student la Universi- unei ciudate educaţii . 
tatea "clujeană" dela Seghedin. in şcolile secundare ma: r~' 

Băiatul d-Iui Gyarfas a lăsat 4 noi. . U 

. inainte de Paşti vorbă la căminul' Chiar şi dacă n'ar fi ~( 
unde era, că pleacă la Budapesta decât mentalitatea ace;e U 

ca să Se 'nte1nească cu tata-siu, caţia aceasta ce~o dau ş; r 

şi ci se duce apoi acasă 'n Ardeal, fesionale ungureşti, "l'l 

urmând să se 'ntoarc.i pela 5 Mai. Universităţilor româneÎ " 
Dupăce-a vazut câ trec zile după ferirea celor. din Ung 
zile peste data Înapoierii şi tână- să.ne dea gândit. 

rui Gyârfas nu se mai Întoarce, Dar, precum se ştie, in 
conducerea căminului a anunţat la mijloc. La Universit:i to, 

a 
poliţia, care a făcut cercetări la reşti se face "sport o~ 1 
Budapesta şi a stabilit că studen~, • ceea ce e numai o den il 

tul n'a fost de loc în capitală. j latană a milităriei deghi jr~ 
S' a aflat pe urmă că n'a dat nici I dusă în Ungaria în anul le 
pe-acasă. Cercetările politiei au, tratatului de pace deh 
stabilit apoi că tinirul necl1nos~ I Arătăm şi 'n alta parte Ol 

cut ce-a fost găsit in Aprilie spân~ i lului nostru de faţă, it 
zurat in pădurea din marginea 1 ~sport· se face la acestt j 
Seghedinului, e identic a tânârul , sităţi. Să mai adăugăm na 
Gyârfâs. Pricina sinuciderii ur~ '1' s'a stabilit in atitea şi : :; 
mează să se stabilească. _ zuri: că studenţii mag • 

Repetăm, nu putem decât să 1 Ardeal cari se Înscriu 1, I 

participăm cu toată durerea la ! sităţile din Ungaria, SU· cJ~ 
durerea inccrcatului părinte Ele- , din oficiu ale spiona;u,· SE 

mer Gyarfis. Dar aceasta nu ne ! resc. Şi·aşa fiind, e de. ioa 

Poate ;mpiedeca să ne 'otrebăm: i les că trebue sa privim ba 
ra 

Ce căuta tânărul Francisc Gyar, I acesta cu multă, mult.i· 
fas la Universitatea "clujeană" minte. 
dela Scghedin, când tatal sau, Ştim, că în 
singurul dintre parlamentarii parti, fis îşi va frânge adeseo" sh 
dului maghiar care vorbeşte bine 1 . 'f· 1 b on 

1 
că şl~a tnmlS eClOru 'j 

AI (se ,"', 00.2 • 041#111'" sitatea "clujeană" dela: i~lil 
şi nu l·a Înscris la cea m 

liticÎanizare la care credem ca asis- adevărată sau la cea de; '!~I 
tam in lumea politică, daca l1U ba. reşti. Cazul Sau ar puw ~I~ 
tatorea tot acest drum ziarul" Uni, de gândit şi celorlalţi pi roG 
versul"? guri. Ai fi datoria pres~ Ilo. 

La sarbătoarea de astăzi, . când reşti dela noi sa arate ac· ~ 
Liga Antirevizionîstă, chemata nu , ţâminte, Dar unde te por /lis 
numai să ţină in respect pe cei de i la aşa ceva dela o presj efe 
peste hotare ci şi să ne 'ntăreascci tot~ căreia guvernul Gombiis

gan 

odatâ acasa, îşi ţine 'ntâia adunare reşte tocmai acum sub\'( I 
generala, cuvine~i·se deci fm căldu

ros omagiu ziarului care ne·a pregâtit 
ca sâ ajungem aceasta zi mare, zia, 
rului "Universul". Nu-i vom putea 
fi mai bine recunoscători decât ur~ 

mându~l. Urmându-l pe calea gene- "Gazda 
ralei fraţietaţi româneşti, care ne va 
da (J doua· desrobire româneasca. 
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Teama Budapestei 
Liga Antirevizionisfă Română,: 

ftntireuizionism 
(Onstrll etiu 

de Dr, Jl,urel Gociman ! In cea dlnt!1 dletă a Ardealu· 
,P nul dintre ~co.purile ~c că
, nic pc c:'lI?- ~I, !e-a Impu_s 
er, AntircvIZlOlllsLa RO,mana! 
, t acela de a c~noaşie cat IUru 
~C t:t şi Ctit ,nun promp.~, ce . ~e 
Ortece pe front~ reVIZlOlllst: 
~io' devăr, o buna propaganda 
:d • evizionis!ii impu~~, cun~aş
i perfccta a .pozlţ~Ilor uuş
i, căci numaI astfeL putem 
~ avem de răspuns, cari 
părţile poziţiilo~ n?~s~re 

ari trebue să le fortIfu:am 
ri sunt slăbiciunile adver
ui unde putem da asaltu-

, ceie mai rcw;;ite, 
'azefa Antirevizionistă« fa
cla inceputul apariţ~ei s.al,~ 
t serviciu - nepreţUlt Llgll 
cvizioniste Homâne, dcve
astfeL UIl organ de doc~
re de care mişcarea anb

ionistă română nu numai 
u se poate dispcnsa, dar 
re suntem hoL{ll'iti a-I sus

~n CU toate puterile,' 

AI;;:aclu"i vio3ent2 
impotriva Ligii 
Antirevizioniste 
RomAne 

t , un timp oarecare sunt tot 
, . dese atacurile Ia adresa Li
;i, Antirevizioniste ROIll<lne. 

a intctirii atacurilor e les
'e ghicit. Liga incepe a s~ 

) de 4 in toate p<lrţile ţării şi 
nizaţia ei formic1abiIrl a in
t să pună pe ganduri p~ 
rl. 

1 opaganda, ~'omanea-:,că . 'pe 
o ia ce Liga AntJraVIZlO

. Română a 'contribuit mult 
,ridicarea conştiinţei n~ţio: 

, şi uIlf-,'Urii incep a SimţI 
mai mult că nu mai sunt 1 

stăpunesc Ar- I 
, V" ',.. 1 , 'u toate ca reVlZlOllIş~ll ma· . 
, ri au inceput a se întâlm 

indrăzneti pe unguri incăt au i publică increzătoal:e din Ung~
uitat orice preeauţiu~e şi orice ria revizionist~ aZI este depn-
urmare a acţiunii lor, mată şi pesimlstă. . 

Insuşi contele Ştefan Bethlen, J nţre !imp gesţul contclm 
despre care nu presupuneam că BcthJcn lOC~PU a-şI d~! roadel.? 
va face o greşeală atât de mare, Statele succes,oar~ ~c. mtrcbara: 
a căutat să solidarizeze mino- oare dacă mmontaţl1e ungu
rităţi1e ungureşti din statele reşti sunt solidariza~(', t?cmai 

D. Dr. A ureI Gociman 

de Buda')csta cu rcvlzlOmsrr:uI, 

1 
cc incredere mai pOL avea J'n 
ele ţarile C'6r?r3 le, aparţin? 
Forţată to~m~l de cel deIa. Bu
dapesta, s a inceput o acţlUl1C 
de punere in siguranţii a ţi.rii, 
prin înlăturarea elementelor 
maghiarc ce puteau asculta dc 
Budapesta. 

Liga Antircvizionistă, de si
gur, 'a avut un rol hotiiritor în 
privinţa aceasta, dar sunt Juc:.;u
ri asupra d"lrora nu putem m. 
sista, 

Cei dela Budapesi::t ştiu ac-es( 
lucru ~i atacă violent Liga An
tireviZlOnistă Homană. Atacu
rile lor sunt insii inb'irziate şi 
nu mai pot duce fa nÎciun scop; 
doar pot să îndurjcască şi mai 
mult. 

secrct;HU! general al L. A. R, pentru Nu s'au ganJit oare cei din 
Transilvania Ungaria, că cei 15 ani de P~'o-

succesoare eu propaganda revi- paganda desmăţată impotnva 
zionistă ungureaseă. Intr'un ar- Hom~lniei, cu tuatc calomniile şi 
ticol ai sau a indemnat minori- injuriiie car~ i-au fost adresat.e, 
tăţ.ile să sustiua revizionismul se vor răzbuna odali"l? 
unguresc. Ve SIgur, eL nu ar Acum ~:eacţiunca ~ noastră a 
fi f~tcut acest lucru dacă nu era început. t; dureroasa pentru un
de părere că in momentul când I ~r~i! Se poate. N~~ aveI~ ~a
se discuta pactul celor patru tlslacţJa de ti nu o 11 pormt ae
l,Juteri, eand Ungaria pusese în c~'tt ca sa. ne apii~'~lm; :'-1' Vl"ea 
JOc toate forţele sale, şi când d. 1 poala aeUh1 unt':urll sa p('~te,:c, 
ilethlen ţinuse cunoscutele con- , dar nu se, m~,: Yll~lt~: Prop~
ferinţc reyizion,~ste dela ~LondyaJ : gand:l, antll'eY!ZlOm.'jt~l .roma: 
- UnO"<lrla ar iI putut sa obţma ne<!"L':J ya cOlll.lJma ŞI dl[1 Zi 
realizgrea visurilor sale revizio-, in zi va de\'\.~ni tot m:Ji pulcr
nistc, l)iplomaţia maghiară era I1i('~I, C-,H'l'ntu! nu mai. puall', lţ 
convinsi"1 că nu mai era nece-) llPi'~;, Şi fa drep:. VOl';~LH! IîlU 

sară dec:dt o ultima sforţare ŞI: llU se :~~indl'ţi:c' n;mC1H "',<i.I~ cp
tratatele de pace se dăr.lm~, . ['C<IM:<I., L ;1~":-~al'(',\'lztQnlsla \~a 

De sirrur lucrul s'a dovedIt fi ' avea sa ''',HLl roanele Pl'O\OC<l

fi mult m'ai greu, şi opinia! rilor sale nesoeotite. 
, străinătate cu propaganda ....... ,_U.-.-... I1!1....-.... _ ...... ·I111 ... _ .. ' .. • .... ,.: _ ... b .. QIIII' __ ..... II:!IJII ... ~ 
'revizionistă românească 
mai zilele trecute un ziar 

I Blldafx'sta scria că in Bra
şi Argentina all a,l)ămt afi-
antirevizionistc ;'omdneşti 

· inscripţia: » N iCit:? ,brazdă!), 
; toate acestea actiVItatea In

· il din Romania este aceea 
'. pune pe g<lnduri pe unguri 
- mult decut orice. 

Incontestabil, revizionis
mul (;iimerttat de statornicul 
$i incurabilal ilusfonism po
litic al Ungurilor, este me
reu de o dramatl'cj aclua-

., ireşte, Liga este ~cuza,ţă de 
leranţă Şl barbarw. -?i C~l 

· acestea suntem gata 01'1-

. a face o comparaţie între Lilate. 
oaeclc Cll cari acţionea;r,ă Rolul fem,:~dor maghiare 

AniircvizionisUi Hom::lnă ţ' , 
iga reviziollislă maghiara in opera de ednca te ŞI prO-
budapesta. . ~ pagondd reVizlonista, este 

,'Jainte de toate ,o ~lmpla deosebit de impor/anl. Cu 
la~are: am I?ormt ~OL lupta . O stăruinţă şi un frmalism 

otnva u12"urdor, orz au por- , 
o ei impotriva noastră? 0lim extraordmar, ele desfaşoGtd 
bi~le c~ t~mp d~ 15 ani am cea mai vie propaga" da 1'7. 

t atacaJl, -:1 ~lt ~=l de pr~p.a: cercurile larui ale putem/ce-
da reOlZlOnLsfa mag/Ilai a. ,&' , < 

se cruţau Tlici cuvintele in- lor orgamzaţwni {c!.mtmne 
ioasc~, nici ,:antezia, c~n~l era I dm strdlnaiate, impot.nva 
ba sa se aHlCC !iomanI~, ~ eamului şi a tării noastre. Era nalural ca sa ne apara/II. n ,. . 

in urmare Liua Antiret'izio- t Irz spr1jlnul tezei lor, pentru 
fă Hon~âJ1â . n;; a fost W! or- I a caşt:ga simpatii şi ade. 

! 
Ofe~IS!l~,. Cl. umil de apal'~re I zlllni calcând in piCioare e-

del1l1lIt(l!n ŞI a drcptllrzlor ~ 
stre naţionale. vanglzelw sjantd a adevă-
Co~s!atam că lmgll~.ii ineeI? mIm şi a dreptdţlt, se fo
~l.ba ,rewspect de Lz!!.a ,Antl- losesc de cele mai meşteşu

'rzlOnrsia. Acest lucru zi do- , i . d 1 I 
~m şi lIoi. Să nu mai creadă gile minClUn ŞI e ce e ma 
hzioniştii că România poate îndrăznete fo.lsufi istorice. 
lul?cată, f:erfc.zilă;<ji~ batj?c?- Aceasid 'ntinsă acţIUne a 
la In fe{ Şt dllP, fara ca sa fre .• 
h~'a cine să răspundă, ateI: lor de subminare a f!.dC:t, 
Irr{or, .porcam s.ă. se ştle c~ s' ar putea trans(orma mir o 
~m mlJloa~e SUfl~'U'llte cu ca~l ser/oasi'! PTlmeJdie pentru 
I aducem la realztate pe reVI- dă).J" ăgil. 
nnisti şi să-i con strângem a noi, ac ea n a.r J l Z -
I depăşi marf{inile unei 1'ro- zaitd la i;mp pnn o mare 
Igande naţionale civilizate. şi hotiJritd mişcare a noas-
I Propagandă revi- tră a feme!Jor române. atât 
ZiORistă maghia- In interiorul fă,:'i, maţ ales 
pa ,. mÎnorităt~le in cadrul .Llgil Antlrevlzl-

• 

~I 
tate cu sângr:le strămoşilor 
noştri mar!!ri. 

Femeia română, care a 
(ost itl Itecut preiufindel1Î la 
datorie, slujindu·şi neamul 
cu iubire şi profand dfl'ota
meni, de o potrilHi În că-· 
mtnd familiar s~w În arena 
deschisă a lunte/or de afir
mare nuf,orw./ă, a/cfurt de 
bărbaţi,' Înfrun!'â.7d voi'? 1-
cf.\s'te urgia temmţe/o" ungu
reşN, va şti desigur .~ă<şi 
fa.că $1 astăzi in plin d([· 
taria j'atd de m.Gi'i'Z si -f{H'J 

t ~ J ~ • 
de tară. 

Frmeea română are no
b.lll misiune ele a inalta 
În fit!care cămin familiar un 
altar de închinare marilor 
idealun naţionale. Acolo ea 
va întări energiile morale şi 
va pregăti ° trează şi vi
gura-usd conştiinţă naţtonală, 
gata ori-când pentru supre
ma jertfă ae apărare a lzo
tarefor noastre sta/omicite 
pe vre. e, înc/zeghândt:.-se ast
fel puternicul dig de cafe 
se vor lovi şi se vor sfărâma 
neputincioase foate talazu· 
riie agitaţ/el reviziO:liste. 

Sofia St. Meteş 
prezidenta socielăIii .Oru
parea Femeilor Române", 

fiU ala Cluj. 
, I ce ' .. , "1" 

lui, iotrunltă după infăptoirea 
unirII ca Roma a unei parti a 
Româol1or, DO magnat ungar a 
făcot o declaratie, care pentru 
el echivala cu o dureroasă pro
fetie. Inspirată din temere, Iar 
pentru noi avea attlnel şi are ş; 
azi semD!f,c~ t'u tlOul prcgram. 
.Mă tem - spunea ungurul 

- ca nu cumva această noţle 
(va/aha), barbară şi prolijicd 
să se rtdice odaiă şt odata spre 
pJerzania cdor/alte ncţ!Unt I ("Ne 
barbara et proi f:ca I!>ta Datlo, 
ad allornm natlo,jIJm fverslo
nf-m fn,olescat"). 

In ideologia poEUcă cn!fllrală 
a străl!Joşilor noştri ingrijorarea 
pratrtotolol ma~hlar se traduce. 
in doal obiective, anal de ordin 
sufletesc, celalalt de ordin fizic, 

Pe planol sufletesc, pentru 
strămcşlf noştri din veacul al 
18-lea problema se dt se mna sub 
upectuJ ei politic. 

InHIi de toatf~ egald indrepfa
tire nationala! ResurectIa socl~'U. 
cultmilla şi eCODomtr ă ii v~a sa 
urmeze după cO:Jce;71'. :or dda 
sint. 

Pe pl~nuJ fizic găs:m alât la 
Inocenţlu M!cu Ki<:::I1 cât şi În 
.. Sllpplex l!belius valahorurn
conştiinţa şi anpoftanţa prep!,n
dtrenţEt numerice a elementului 
românesc dlD Ardeal numai Ci.l. 

o n argu meni in plus pent TU 

sprijinirea rtvendicărilor politice. 
AzI, d!n pert>pectlva Istorlră 

a două veacuri. tH bue să COD
statăm că amândouă aceste a
specte ale problemei românis
muluI d~ dincoace de Cit\fţH;ţt au 
fost hotărîtoare in ce priv('-şte 
vl'rriictol detin!tlv dda IDee. 
1918. 

AtAt declaratia de unire dela 
Alba-Ialia cât şi uUf!c .. rea r:-I 
prin tub·tul dela TrlanoD s'aa 
baat pe faptul că in botul tuturor 
persecuţillor. al plerderllor iudu
rate pnn maghlarlzarea păturii 
noastre suprapuse', a existat şi a 
dăinuit pe pământol Ardealulal 
nn neam românelC mai praJijic 
decât ce1elaJte trei naţiuni prlvl
I~glate. 

Poporul român. identificat in 
rorsal veacorBor ca 1ărăntmea, a 
$1 ofer It in mod neomenos dar a 
dăinuit şi s'a sporit mereu. 

Minunea aceasta e cu atât mal 
looăltătoare cu cât ea s'a de
vârflt în afard de orice acţiuni şi 
preocooări conştiente şi siitema
th::e d!" partea pătarei conducă
toare. Ei a f05t produsul natu
ral al vitaUtal'i noastre de rassd, 
de "natia proliflcli M prln exce. 
lentă. 

Prin aceasiă cCDitatare nu 
vr(!m să etbli!:lIlăm Imporfa::lţa 
luptelor şi frăruântărUor Îlldrep
l,ue în spre o emancipare poH
tică şi prin ea sau alături de 
ea io spre ridicarea la UQ stan
dard cultural şi economic supe
rior a poporului .oostru. 

Lnptele acestea au avat rtzul
totul ban, că la o cotltară a 
d~stlDullll nostru, când aveam să 
luăm o hotărire sapre:n2, Ro· 
mâllil dIn Ardeal şi Bănit le 
găseau iothegaţl iIltr'o singură 
tabără politICă, strâns uIl'ţl in 
jura] conducătorilor lor. cari li.au 
arătai calea cea adevărattJ spre 
mo'nluire J 
După intregimea oeamulal se 

pare că lab ochII noştri le pe
trece a deplasare a centralui de 
greutate dela problema politică 
cultaraHi in Ipre Cla de ordin 
fizlc-bi%giC. 

III zHe]e noastre pre:'ocllplrl1e 
..'. ,,. A , " • 

Propa d ' d t' tă • oniste", cât Şi peste hotare, gaD a !re en IS· ungu- __ d / 'l 
!aseă,.a culminat acum doi ani, pentru apurarea rep lIft or TOT ROMÂNUL DE BINE CITEŞTE ZIARUL 

lud Sltuaţia internaţională era noastre sfinte pe aceste pla
! aşa nat~ră încât părea a, in- iuri udate dealungul "Veacu-
lraJQ prOlecteie BudapesteI. . l' II i I d â 
{aptul acesta a făcut atât de "lor cu aCflm e Ş " m n-

--

a1!~!.V!~!Y~ 1'" 
\\~=-.... c ... fIMII .... ..::..~_ ~..-__ ._~ 

.' --" .......... - --

de prot, Ulllv. Vafuiu Mo,dovan 
,1' 

Dat!o~aI-poIiUce, in tntelel mili
tant, aa că1:ut pe plaDul al 
dOilea. 

PicocopărUe de crd1a caltural < 

lunt de slne fnfe/ele. Statul ,1 
socit tatea româl1~a5că fac sforţări 
comuni! spre a tlcce/tra ritmul 
progrcsulllt nostru cuIturaJ, ca 
t>ă ajflrge.m dlD urmă po poare1e 
mîll aViiiuate ale a pusllJaf. 

Ia schimb se impune tot mai 
mult atentlun!! şI ir gr;j orărUol' 
noastre problema eralaltii, a 
menţ/nerU vita/iUJţii popolulJll 
nostrli. 

Epitetul de. "natio prollfica" 
pare a fi desmtnllt şi perimal 
tocmai in bazinul etnic ci Ardea
l!dui ~i Bdnatului. Dacă am lliat 
clumultd bucurie cuno~tlnta de-
spre,~admirabile/e calitil' prolfjice 
alei. v/chiului R('gat, .IJt-a umplut 
d~ adâncd îngrijorare scaderea 
natalitatii Românilor tocmai la 
noi cel dincoace de Carpaţi, 
unde prob~fma (gemontel şi 
stăpâuirU dejinltive şi pozitive 
asupra teritoruJlli, este incd pen
ITU multă vreme o ehestillne de 
vitaUtale de 'ra8tJ. 

Procentul mare al mOftalitdm 
se poate constata cu mijloace de 
ordin!glen.tc. 

SCddeTea n(,talitdlil fstt~ in 
schImb. -o plagd.>caT(~e în func
tie d(-o serie lntrtogă de fac
tod fiziologiei. eC(1nomlcl şi mQ
raiCusupru' carorâ "nuiiuiemiiz: 
fluenta decât prin '"co,darea 
tutllrlH ~ne,.giilo, noastn, 
prin eoope'r'tJrell bisericii şcoa
lei, atlt"l'tin'ist1'aţiel 'lJi corpu
lui m.edidIO'l' • 

Vă daji smmă ce inseamnd, 
ca la un moment dat 'să fim -ne. 
VOiţi (l constata ciz azi naţiunea 
noastra de dincoace de Carpaţi 

nu ma~ este, r.:e-i drept, ,.ba'rbara 
natIo" de:â 1700,'-diJ; î,tacelăş 
timp ea a încetat să mai fie şi 
.p,olilica natio· de odi
nlOord? 

Antirevizl0nism construc
tiv lnseamnă: Cunoaşterea 
temeinică a cauzei sau cau
zelor, cari intruTI t moment 
dat. pro(~uc şi numai o stag
nare a vfblîtăţii mult lău

date a raseI noastre. 
In linia a doaa ins eamnă 

o inţeleaptă ch:bzuire şi ale
gere a mijloacelor cari ar 
putea să inJătme sau să a
tenueze scăderea nataJităţi 
din unele părţi ale Ardealu
lui şi Banatului, care amenin
ţă a deveni o plJgă naţio
nală_ 

In fine, ca un imperativ 
categorIc se impune crea
rea unu; front unitar al tu
turor acelora cari se simt 
in stare sd ad[}ci1 un aport 
cât de modest intru comba
terea şi reorimarea cauzelof 
scăderii naia/dăţU poporu
lui român din Ardeal şi Bă
nal. 

Vrem să fim iarăşi ceea 
ce am fost la 1700: "natio 
pro tiI/ca " /, Iată tm:ă un cu
vânt de ordine, pentru toţi 
membrii devotaţi ai Ligii 
Antirevizfonfste române. 
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de luptă antirevizionistă Un an 
Spicuiri din darea de seamă făcută Ia adunarea de azi săpfămâna dela Cluj a comitetului regional 

Transilvania al Ligii Antirevizionisfe române 
La adunarpa ~('neraIă Il1walâ ' 

a Comiteluhli Rel!,ional !)('1Zfru 
Transill'a71ia (II U~ii ~ lnlireei
:::iollis[e R01l1tÎllf' d. efI' .• J./Irel. 

-(;ociman, sl;'cre1ar/:! ţeller(l! oi 
Comitetului, ([ cetit () amplă, 
dare de seamâ, care dopcd,'ste 
ca Li~a a des[·tJlt"t o ccticitat:, ° 

foarte Fus/ă .5i folositoare pe ° 

fcr or>lI ilational. ' 

fnn M :Ifei, Stefan .'1('[('5 J mem- I 

brtl al o\td<:e:llii.'i Homol!1e, pro· 
fesorul (;h"oJ''!./I\:' oii aroill1l11, 
Io",t "cdor ;)[ :\l:lclernicl Co
nWl'li:I!t-, pro;,c'io!'l;ll w1i\'c:'!'1tar I 
dr. 1 IcI!)1' ~)tal1(,"I!, p~'trIntdc 
C~l!lOl,lic J Of! "A(~(,irbi~'''(!;ill, ~ă-: 
nnlclc <!;'. ~ (/$1[(' .')m'a, oprck- , 
sorll[ uni, ll',si(:lr Ţ~. Ghidio!l~'s" I 
CII, Uurius Pecu[L'(J, dirl'eloful I 
b:U1lii" ~\ ihjJ:l". n!'ofe,;orui uni- I 
yc:,sii.::lr 1. C. C;lill1lemlll, PI'O

f,:'sorlilGh. ]>0/)(1, lilsT)L'clor sco
IaI', generalul 1. lfan~lI, dr. '5e
h,as~i~m ];nT1l';i:?i .. ;/! dr. . I'jrgil 
:)('rU!OIl, 1. (,!l!,'T-:JW<;, ,-;,1I)(1..rl'c- ! 
tor dL' b:~!f1l';l, elr. \"i"i)la~' C:1/'o'j' 
pin:,'j(l11 adH}l:)l, elI'. Tcodor Vi
dicaf!, mctiic. (~enzori domnii 1'1 
(;hircoJa\, ~ ,-;:1 btlirecior de b:îllC;'t, 

A lel'anclru l\iclIlcSCIl, Vasile 
.La:::arese'iJ! ~j; 1. ';..'-;lroi[1 şi 
dnii Vasile Goldiş, Teodor Mi
hali, ŞteÎf1ll Cicio-POI), tir. Iuliu 
Maniu, dr. Alnanclr:: ~~aida
Voel'od, Ale tandrII Lapeda111, I 
OctlH'ian Goga, Francisc flossu 
Longin şi dr. ,hrrrl T"/ad. ' 

care. J~' exprimă C'iHduroase mul- i 
tunurI. I 
• Pentru a putea facc faţă chel- I 
tuclilol' ce lc aJ'l' Liga Antire- f 
YlzionisUi Rom~mă in fc.g:ă! ur~l . 
cu miscarea untireYizionlstii I'i ! 
pentr'u' a ('reia acea ideolog{e' 
naţional[l comună, ll(, care f!C- t 

timhre de cotizaţie a!e L 
cărţile de memhru ale l 

se inscriu în L. A. R. 
In cursui anului acest" 

diijdtllm S~I putem dcsh' 
nUmai' si mai mare din 
tilllbr~,'aviUld ţ;i con cur: 
mitctelor .iudl·~l!e. l urc' 
eu pitice::c eOiwursuI pţ 
ni i-au dat in al'e~lSlă p 
comitdck din Petro":mi, 

:?eprodl1c('!7J unde parţi din: 
aceasta d,/1"f' d~' sl'umâ. i 

;; Propag~'nda inten:,;i"li şi f;""tră ) 
scrupule pe Care :t hH:ut-o in I 

str.linălate L"n;!:lria rl'\izionist:: r 
pentru il fal'C ~o opinie publică; 
fm Ol'.~bi:a lc/ei rl',i"l;ionismu!ui j 
maghiar, ne-a delt'rlllÎ!iat ~ spu- °°0 

lW -dare:l de ~C:lTn~l :';l:l er;.'~lj;1 şi : 
• ~ ~ 1 

nOl un organ l C:lrc sa poata; 
<'ontraba!:H1s:\ a('easi~t propa-: 
f!:and[l dU~l-:li:!lO:lSa, ereind in! 
8ecbs timp in tal'j o con"tiinUÎ : 
naţio;l:lb putcl'l;icl:l, c:lp:1h'il~i de ; 
a rezisla Ia Jlc\Ooje celor mai ( 
gl':.:'le încerejri ~i dc a faeC' c·;:1e , 
J}h1Î mari jertfe })cntru ţ,\l':l~: 
.-,l('('st or!Z([1l este ,iga .Autireom·- i 
:;iollis/(; 'l1>muillu. ' i 

Conform cu scopurile ~al(',; 
dela inceput ea si-a fixat ur-:j 
ImHorul program 'de acţiune: i 

AndreI larcas, 1. ();-,::,a. I 
Tot aiund ;m fost ;t!l',,;,i pre

~t:dinţi de onoare ai Comite
tullli Ht'giona! Iwnlru Tr;llI;.;il
yanh ni Li~âi ,\IJ,i['t'\;,:iol1i~tc 
B~,m<lne l'J'l11~HO!<.i: 1. P. S. Sa 
:ilitropohtlll Aic·'!{/(> B';!aI1. şi 
j'asi!e Snci'i. Prea SfÎ:1{itii 
LpiscotJÎ ll'm;an Cinro'~ar~o;/J '}'1.'1-
<'olae 1<,(1:1, iiI'. l11ih IIos<;u, Va
leriu 1'l'a;<111 Frf'llţill, Gri!!,orie 
C:Jmşa, cir. AiclalHiru nasa, 

In al'ară de acest comioLd exc
cuib" Comitciul Regional pentru 
TransiiYania al L. .\. H. mai 
arc un comitet pfcnar de 100 de 
persoane din care f:,c parte de 
drept toti presedinţii organiza
ţ iilor judeţene ai 1.. A. H. 

Decedafii Ligii AnU
revizioniste Române 

111 cursul anului au decedat 
preşedinţii de onoare mitropo
litul lOasile SuCÎu, Vasile Gol
dis, TC(J(hr JI ihali, ,Şt('fan Ci
eia-POţi, FruTleÎ<;(' H:Jssa-Lon?,in, 
r>icepl'cşedinteÎe G. Bogdan Dai
că, şi ilr. Odat'ia11 Vasll, pre
şedintele Comitetlliui jlUll'lc'a71 
din Fâgăraş, a caror amintire 
a fost comemorafâ in şedinţele 
eomiletîlll/i regional, care Le {'a 
păstra memoria cu piclalc. 

1. de a IUDta împotl'i\'a re- ~ 
vÎzionisl11ului < maghiar, crc~îIld 1 
un curent pricInic ţarii noa."1 re ~ 
in străinătate, dcmasc<'md nea-! 
devărurile kzei revizioniste; ; 

2. inLarirea elementului alcă- 1 
tuitor de stat din Hom',jnia i 
pentru a-l pune in situaţia. de I 
a stap<lni ~i de f:lpt a~castă 

Activitatea COlnitefulu Regional în 
cursul anul trecut 

ţară; ( 
;{. cl'earea unei conştiinţe n:1- , 

ţionale puternice, pentru a pu- " 
tea opune re"izionislllll lui o, 
Homânic solidnr.i şi ('on~til'ntă; j 

4. o propagandă antireYÎzio- I 
nistă puternică In ţară, hictind ~ 
întreaga lume romane3sdi să 
cunoască prohlema revizionis
mului, cum şi toate argumen
tele ce i se opun. 

Vom vedea mai jos c{; am 
Licut pentru dUl'crl'<I fa indep
linire a acestui progr;lI11. 

Cum e compus comi
tetul regional pentru 
Transilvania al L, Ă. R, 

Comitetul Regional _pentru 
Transilvania al L. A. R. s'a 
constituit în ziua de 8 Ianuarie 
1934, alegându-se cu 'ocaziunea 
aceasta un comitet executiv 
compus din următorii: 

Presedintele Comitetului Re
gional' este d. praf. uni\'. dr. 
Ion Lupaş, vicepreşedinţi dnii 
profesori universitari (r. Bog· 
lian Dllică, Onisifor Ghibzl, dr. 
lulian Haţiegallu, Gheorghe Mo
rowlUJ, si d. inginer Pompei I 

Dragoş, director CFH, dr. Ale-' 
,tandru Dragomir, secretar ge
neral d. dr. Aure[ (;fJciman. 
lVrembrii comitetului regional 
pentru Transilvania al Ligii _;\n
tirevizioniste Romane sunt ur
mătorii: profesorul uni versitar , 
Silviu Dragomir, profesorul dr. , 

Adh~itatca din cursul anului 
treeUl a Comitetului RegioI1..'l1 
pentru Transih:.tnia ai L. c~~. H. 
sa indreptat in primal rimd 
~p('C crearea C01111l('le101' jude
tene din Areleaf, Dt'ntru a QY('a 
~poi cenire putenlice In toL Ar
dealul, cu c:lre să se poată in
eepe opera de propagandă 1'0-

uUlneasc[l a Ligii. 
Cu concursllI' membrilor Co

mitetului nostru re~ional, cari 
in abrfl de numer();l~dc sl'dinte 
de comitet, ,<au (k'pLt~at in 
aproape toate centrele mai im
porlante din Ardeal, am reu~it 
să d{ml fiintt'i unui numar de 
18 comitete' judeţene, fi rc !;'te 
ay.ind concun.ul preţios al bu
nilor rOImini din toate p[lrţilc 
Ardealului şi Bănatului. 

Membru comitetului regional. 
au vizitat următoarele centre 
din Ardeaf ţinând conferinţe şi 
participand 1a lntrunirilc publi
ce aie Ligii: Sighetul Marma
tiei, Careii-:\'hri, Satu-i\larc, 
Baia Mare. Cehuf Silvan iei, .li
bou, Şimleul Sih"aniei, Oradea, 
~rad, Til!1i~~ar:1. De\'a. Ori~ş
tle, Lugo,h 1 urda, Alba Iuha, 
Dej, f}istriţa, Tâ~~u-:\lur,e1;', 
Odorhel, .1\1ereurea-ClUc, Sft. 
Gheorghe, Bra!:'oy, Sihiu, Br.ld., 
Huedin si o serie inll'l'ag:1 de 
alte centre mdi mici, ° 

D. preşcdinte f. Lupaş :) ma~ 
fost invitat In diferite alte părţi 
file utrii, pentru :.1 tine confe
rinţe' antil'l;vi~ionisle: Dsa Il ţ~-I 
nul o conlermţ.l Ia BucurestI, 
iar d. profesor Onisifor Ghd>u, 
in afară de nUmCI'(!:lse altele ţi- I 
nule ino oru';iele dm .\rel('al ŞI 

Banat, a ţinut o conferinţă Ia 
Cernăuţi. 

La intcr\"enţia reprezenbntu
lui nostru. d. vicepreşedinte O. 
Ghihu, a luat fiintă un comitet 
ar Ligii la Timi;;;o::ira. cu scopul 
de a organiza judeţele din 
BanaL 

1n "cderea unei orgamzarI 
('~H mai bune a Ligii Antirevi
zionisle ROI1l,'llle in judetele din 
Ardeal, in afară de lmpr'imatcle 
primite din parle:! Comiletului 
Centr:lf, am tip •. iritl ~.OOll le
g[lmintc colective pentru 840.000 
membri, ;)(U}(JO ll'gărnintc indi
yidua!e pentru judeţele din S[1-
cuime şi alte imprimate de pro
pagandii, ca instrucţiuni, bro
şuri de propag:md~l pentru ele
vi, total ° \Te-o 2500 kg. impăr
ţindu-Je tuturor judeţelor. Nu
mărul corespondenţei e:\:pediat(~ 
anul trecut de secretariatul co
mitetului nostru regional estc 
de aproape patru mii. 

Şedintele de comitet 
Numărul membrilor. 

! 
I 

Comitetul executiv al Comi- I 
tetului Hcgional pentru. Tran- I 
silvani:I al L. A. H. a ţmut 28 1 
şedi~t.c de comitet, la care at~ ! 
partICIpat regulat aproape tOţi' 
membrii comitetului. Comitetul, 
plenar a ţinut in cursul anului 
trecut 2 şedînţe, la cari a.u p8.1:~ 
ticipat şi P. P. 1.. 1.. eplscopU 
l\IicoJae han şi <lI'. Iuliu 1 !ossu, 
din partea cărora Comitetul 
HegionaI S';) bucurat de un larg 
ŞI b 1ncvoitor concurs, pentru 

. . 
<'.111 propus-o, am soeoLtt cil tre- I 

ria .';ii Dej. ' 

Actiune) d8 pr 
gandă antirevizio 
în tară şi si răini 

bul' S3 îneepem o operă cut mai, 
intensi";""l de jnscrien~ de I11cm-j 
brio Taxele de membru fiind, 
1<K1rte mici. pcntru ;} putea ob- ! 
ţine ce! puţin o părliciC'ii din 
fonduriie necesare, a trebuit S~l 
ins{"riem lin numar C~lt mai 
mate de mcmbri. Am recun; 
prin urmare la toaUi lumea ri)
m:~ncască din Cluj, şi :.l"t'In ~a- : 
tisracţia Ge a anunţa, ca nC-:olln Desif!;ur, propaganda 
b~l::urat p. retutindc.ni Q.'c un larg 11'i;:iOlliS/â: in s!râwcllale 
SI lntckgator concurs. cade În primill rând in 
• In' tinlj> de un an ComitetUl 1 Comitelzzllli Central. 
Regional pentru Tr:msih'ania al Presedintele Comitetul 
1 o'\. 1:) ., b' 1 ~ \ gÎonal pentru Transit',,,.c " h. 01.. numaI pnn 1rou sau r ", 
din Cluj a reusit să inserie un ! praf· lmip. Ioan LUfJQş" 
număr foarte Iilare de membri! {a B('rlin o conferinta 
t.oţî cu cotiz:1ţiilc <1coilalc. 1:\ \ racier românesc şi G, 

fELLL ACESTA PCTL\l! zionisi şi nlte d:mă la 1\r 
AFIH\L\ ,\Zi F.\HA 1\1('[-0 I şi ia ·Praf!,(f, lZ1ând in 
ţ,z . .rr, AH,E, C\ I~, .. ~:ţ; ~HrVE~ . timp contact şi cu b(irbG 
1 L l\L\L\.Hl J, \IL,I1JHILOI',1 litici eli Cehoslot'aciei, i 
UGA ANTIHEVIZI0NIST\ ! derea unei acţillni anli, 
HO\ IAi\\ ESTE Ct:A ]\~AI pu-I niste l11zifare. 
Tr?~'\ !C.l \ S(}~:IETATE Df~,' C011lit.e~111 !legionar a · .. i 
J'\ 1 HL..\hA j .\R\, lAn Dt~- tot posdn/zzl pentru a oi, 

T~~~ .. co:\rrl'!~TfLt:" I}GIT~ I publi~aţil,'l~il~ oTltireri:::io, 
r\CLLA Dl;\j eLC,J ESTI:: l~. apar 111 Aldwl. 
LOC DE FlUJVrr;, ." i .~Sa ţllat <:onlac~ ~/fJoi ~l 

1\u putem să nu \ a airag0fil I rl,e zwre m can s a fa.1 
atentiune;] asupra muncii uriaşe! largâ propagandâ aniir .( 
pe ~are o ['e('Lam~l ţinerea in nistă, aoand in prit'inţa l 

evidenţă a unui număr utM de cel mai rnare concurs di ~ 
mare dt, membri, cum ~i m- lea ziarului » lJn1l1crsIll. ! 

casarea cotizaţiiJor. libcrarea propaganda aceasta de • 
ciirţ:iIor dc mcmbru, celelalte de:zi de ::.i, cum .'Şi prin 
'lucrari de org3.~i~are şi ~le 'pro- ! nirile organ,izafe in ar!)).1 
pag;mdă a LlgU 11l prOVlllCle. ! comunele dm mtreaga J 

In ... :fară de organizarea co-' vanie, ne-am silit să cOlll t 
milcte10r judeţene, comitetul ro- I la ridicarea conştiinţei ,1 

gional a urmărit org:mizarea nale şi la crearea unei , 
comitctelor din comunele din rităti româneşti, atât d( , 
judeţul Cluj, unde are azi 50 snrei în aceste' pâr(i ale , 
de comitete comunale cari au 
inecput şi de inscrierea membri 
lor. Toţi memhrii primesc cllrţi 
de membru individuale. Din par
tea Comitetului Central am pri
mit în vederea acestui scop 
c':irţi de membru tip numero
tate continuativ, pentru care îi 
aducem viile noastre multumiri. 

Desigur eliberarea unu'i nu
măr decărti de membrll atat 
de mare este o mun61 imcnsă. 
Totuşi ea a fost aproape tel'
minaw. 

Am început în acclaş timp în
casarea cotizaţiiIor pe ~mul 
1985, care continuă în eeIe mIu 
bune conditiuni. 

Coti:r.uţia' pe anul 1935 a fost 
fixaLă pentru funcţionarii şi 
particularii cu dare de mână la 
20 de lei pe an, iar pentru mun
dţori şi ţlrani la 12 lei pe a~. 
După cum vom vedea aceştia 
din urIll~l mai au şi alte avan
tajii. 

In vederea inscrierii membri
lor, ComiLctul Central a adoptat 
propunerea noastră, de a aplic:J 

Anul trecut am făcut 
(~ercarc pcntru o prop' 
cat mai intensă nentru b 
printr'un caiendar, care 
dresează în primul rând .. 
nilor. Am tiparit prin 
un calendar antirc\'O . 
nandu-l in comerţ cu 
12 lei exemplarul. 

Am expediat din el un 
mai mare de exemplare, 
comitctclor judeţene. Din 
maţiuni!e de pană :1 
au fost dcsf{\Cutc in 
diţ.iuni. Am trimis 
măr de exemplare 
lui Central. 

lată în afară de 
serie de alte înfăptuiri 
milcfullLi Regional. 

Am organizat un 
conferinţe antlreoizi 
(continuare in 

Mulţimea enormă dela marea intrunire antirevizionista dela 1 Decemvrie 1933 dela Cluj . 

.. J. .11 



26 Mai 1935 

deschis in. cad/'{' dcose- ! 
e fesUt'c la UI1Î, dC"câtre I 
{iaTl jJop::,seu, pn'şr!:1 mleie I 

4ntirevi:::ionisle Române, 
. de 16 Decembrie 1934, 

I 
;ost continuai de membrii 

J. tel lllui , nosi ru ,111 oraşele, 
roriTlcU', llrmand a se nl(ll 

i alte conferi1lţe la Clu;, 
profesor urâpers.ilar hm 

1 ş, fJre.~e:lfilt('/.(' , C()mitct~l
tl f~ional, Im!"l,!iI1r1!~-s(' l~O 
~{dela reual aţw 1111 Il ona, 

~ILrjs () (Z1c~'are c/('sf'!'c )' ~i.cis
;b_ ţăranilo!: > dw ! ransdva- I 
fi Ve anul 1/ /:)4,(, dm care a \ 
mj 

, c 
(. 

o,,; 

\~ 

i 
~ i r~ 

g~r!{ (~espr(': ). România şi re
VI::lOl1lSl/Jllf ma<~hi(lr,(, onorată 
ca () prC';ată lip d. Stelian Po
tH'seu, 

lv!embrii comitetului nostru 
regional, În frlini<' ('u el, preşe
dintc Ion Lupaş, au colaborat 
apoi la publicaţlllrlifr> antirevi
::iOlzis!e, între cari: ) Repzle de 
'J'ranspll'allie«, ») (Ja::('ta Anti
reui::ionistâ:i, ) Antiret'izionis
mrd«, şi au publicat numeroase 
articole cu caracter anlircpi=Îo
nis1: in ziarul )} C·IlÎpcrsu[.c{ si 
alte publicaţhmi. > 

Am tipărit in mai mlllte mii 

.: .. '\-

~ ~.~' ~ ". " 

:~,,:·t;{~:~:~'·.\:~ 
D. Stelian Popescu şi P. S, S., episcopul Nicolae Ivan 

Gazeta Antirevizfo~lstă 

Pacifismul revizionismului • 
ŞI Pactul 

Societăţii Natiunilor , 

Deşi agresiv prin manifestările 
sale, factor provocator de încor~ 
date raporturi internaţionale, re
vizionismul a profesat ani de~a 
rândul caracterul sau pacific, ten
dinţa adică ca numai prin mij
loace paşnice sa poată ajunge la 
modificarea statutului teritorial şi 

politic in vigoare, 
Tactica nu a fost lipsită de 

abilitate, pentrucă in acest chip 
s'a manifestat presupusul ataşa~ 

ment al revizioniştilor pentru 
Societatea Naţiunilor, al cărei 

Pact ar conţme dispoziţiuni, ce 
ar permite rasturnarea ordineI 
teritoriale internaţionale prin mij
loace pacifice, d'upă cum ea in
lesnea eliminarea susceptibilităţi* 

lor opiniei rublice occidentale -
marile masse populare din apus 
sunt adânc ataşate id~ii de pace 
durabilă, - care trebuia conver
tita la teza revizionistă. 

Ar fi fost de aşteptat desigur. 
ca in urma insucceselor de poli
tică externă, înregistrate in ultimii 

de George Sofronie 
Profesor la Universitatea din Cluj, 

serios vorbi de un pacijism al aplicabile". Mai mult nu poate 
revizionismului. Cu alte cuvinte, Societatea Naţiunilor, pentrucă. 
aceasta înseamnă a constata dacă juridiceşte nu are compentenţa 

Pactul creator al Societăţii Naţiu- de a o face; pentrucă ea nu este 
nilor, - acest document fondator un Supra-Stat - autorii Pactului 
al unei Comunităţi internaţionale s'au ferit de aceasta - iar daca 
ce tinde a se organiza juridiceşte, ar pretinde-o, ar refuza aceasta 
- permite el o revizuire a clau~ COl/ştiinţa juridica obştească, factor 
zelor teritoriale din Tratate, cum ce legitimează principiile şi insti
pretind promontorii revizÎonismu- tuţiile dreptului ginţilor. Iar a 
lui, sau este această susţinere o revizui tratate, o spune un autor 
adevarată "erezie politică-juridică", francez care in alte ocazii s'a 
cum într'un moment de definire arătat a fi un amic al Ungariei 
şi calificare a doctrinei revizio- - prof. Charlcs Dupuis - tratate 
niste a denumit·o marele Louis ce sunt legea consimţită a Părţi
Barthou ? lor. nu ar insemna altceva decit 

tI icşillLl deJ.. inauo;ur.lrea ciclului cnnferi ntelor .1ntitevizioniste de!.! Clu): 
s J ani, Ungaria -, sus~nător şi, pro: 

ele (' lemplarc o bro.'jură de pro- I ~ocato~ al celUl, ~al ,catego~lc ,ŞI 
p~rra.nd? p(!ni~'u o Liga Antirevi- 1 mtranslgent reVlZlOllIsm teTltoTlal 
::'/OllIsta Romana, ce se adre- - să dezarmeze recunoscând ca 

ar. la dispo::i{ia Comitetului 
c' furt, un numar de eH>mp

fd în scop de !Jro/Jagandă, 
sea::â til1C'rdu{ui şi in special f' "d f' ,.' f ' 1 I 

Este ştiut ca teza revizionistă, a distruge această lege, edictănd 
in materie, porneşte şi este con~ una superioară, pe cale de auto
struită, pe celebrul art. XIX din ritate", Şi continua acest autor 
Pactul Societăţii Naţiunilor, Se - "ar Însemna a interpreta .1rt. 
susţine astfel, că in virtutea aces- XIX în mod greşit şi chiar stra
tui text, Adunarea Societătii are niu, daci l-am inţelege in acest 
dreptul de a revizui orice Tratat; sens, că Adunarea ar putea să 
că hotarirea ce ar lua-o în speţă revizuiască vreun tratat, contra 
acest organ al Instituţiei gene- voinţei unei Puteri semnatare, Ar 
veze, este perfect valabilă cu ma- fi a pune art, XIX În contra
;oritate de voturi; că, in conse- zicere cu găndirea autorilor Soci
cinţă, schimbarea frontierelor este etăţii Naţiunilor, cu textuL Pre· 
astăzi in puterea unui organism ambulului, cu principiul suver.mi
internaţional, care in mod paşnic, tăţii Statelor şi cu prescripţtlle 
fără recurgere la forţă, şi cu igno- dreptului international, recunos~ut 
rarea chiar a celor interesaţi, ar de acum inainte ca regulă de 
putea modifica statutul teritorial conduită efectivă a Guvernelor". 
şi politic, consacrat prin tratatele Dar este ceva mai mult. Intin
naţionali tare din anii 1919/20, derea textului nostru este deter~ 
Cheea revizuirii Tratatului dela minată prin insăşi termenii sai; 
Trianon, a acestui "tratat elibera~ ori, când el vorbeşte de tratate 
tor de naţionalităţi" (N. Iorga), ar inaplicapile, implicit exclude dela 
fi astfel oferită de însuşi Pactul procedura reexaminârii prin Adu, 
Societăţii Naţiunilor; de acel or- narea Societăţii Naţiunilor dau, 
ganism adică, care in intentia zele teritoriale din tratatele Je 
făuritorilor săi, trebuia să fie, in pace, toate aplicate, spre deose
primul rând, un garant al exe~ bire de unele cazuri din trecut. 
cutării şi respectării Tratatelor. Dacă remarcăm in fine, că orice 

ir ·cepreşedinte{e Comitetului 
a ·orwi, d. praf. Gheorghe efeuiLor din curslll sllperior al lreştl ŞI e 100tlve rontlere e sa e 

şco/iior secundare, pentru a actuale, de stat naţional, astfel 
cO/l,lribui !n fd!l~ acesţa la, edu- cum ele au fost consacrate prin 

rli vianu a publicat o lucrare 
I ('[~i::io1!islâ iu limba imn
, ,cu til/ul » Les iulies des 
'n ains lrallsp{paills IJ01lr in 

coţw lor. 111 spmt naţIOnalISt., Tratatul dela Trianon din 4 Iunie 
Am facut taaf(' eforturzle ' 

:J leit, cu o prefaţii de ma- j 1 publicist englez Wichlwm I 

'li d, prietcrwl ţării noa~ .. tre, ! 
!J('lltrll primirea in cele mai 1920. 

ere(arul general al (omite- I 

, .i Regional pentru Tr~!lsii-I 
{[ ·a, d, dr, i:lurel (,(Jclmem, 

ris O lucrare de 400 de pa-

hune condiţiuni a 1l11Or ziarişti 
străini cari Tl(>-QU vi=ital fara şi 
am răspândit lin llumar de zc>CÎ 
de mii de eremp[are dc> impri
mate de propagandă ale Ligii 
tipărite cu mari cheltueli, 

Rezultatele activităfii L. A. R. 
că am căuta să facem si I apoi dlor Paul Ştefănescu, ing. 
bilanţ :.lI rezultatelor obţi- Caius Popescu) ing. G, Pdceudi, 

prin munea iniensivă pe ing. Octavian Voleu, ing. Cris
a desvoltat-o timp de un tian Georgescu dcLI inspecţia 
, A, R. nu am ave:l nici de cxploatarc CFH Braşov, dior 

li. motiv ?c a fi nemulţumiţi. condudHori ai inspecţ,iiJor CFR 
:t . ce prlvcşte propaganda In din Timişoara, Oradea şi Satu

nălate C:.l cade in sarcina Mare, apoi dlor dr. Eugen Dun-
1 iteiului Central. ca, preLectul judeţului Cluj, 

privinta propagandei in- prof. N. Dri:igan, primarul ora-
b ti" 1. '1 .> t n ' , tre !l(' sâ conslatăm câ ţ;U1UI, mg. "mi ro opopescu, 

1 reuşit să creăm o atmosfetâ directorul fabricci de tutun, V. 
n (Ilicii Ligii Allfir2t1iziouisle Pulea, chestorul poliţici, şi tu
:1 ci punem ba::de acelei oţJjnii hlror acc!ora care ne-au dat 
) iret! antireoizionisle, despre preţiosul JOI' concurs pentru 
, vorbeam la inceput. M enl- opera de inscriere de membri, 

Iloşlri aprecia=ă in cel mai pentru C3 din cotiz:.lţiile aţ~1t 
t gracl atât necesitatea cdt I de modeste să putem reahza 
'mţKJrtanţa Tt];lncii pe care o Il fondurile, C:Iri deşi nu prea 

5 unem şi se indreaptâ cu mari, dar ne-au permis o scrie 
fă incredere cciire noi, de! intreagă de realizări, dUl)_a 

ori cred cii elemeniul ro-I cum am văzuL 

Departe de aceasta insă, se 
constată şi astăzi aceiaşi indirjită 
alimentare a revizionismului; 
publicaţiile revizioniste spOIesc 
ca număr, răspandirea lor este 
accelerată, iar subvenţionarea din 
partea statului necontestată. 

Ceva mai mult, îmbraci carac
ter revlZlonist şi publicaţiuni 
dintre cele mai neaşteptate, a 
căror titlu, factura şi conţinut ar 
trebui să nu aibă, in definitiv, 
nimic a face cu o astfel de pre, 
ocupare, de ordin politic. Iar 
declaraţiile guvernanţilor, ale oa~ 
menilor politici in genere, nu 
ostenesc de a considera incă ca 
un ideal naţional al "Ungariei 
mutilate" [fisseyre) revenirea la 
vechile frontiere imperialiste. 

* 

Dar câte afirmaţii - şi ele se hotărîre a organelor Societaţii 

găsesc în toate publicaţiile cu Naţiunilor, spre a fi valabilă, 
pretenţia de a justifica revizionis- trebue votată cu unanimitate de 
muI, în drept, - atâtea neadeTă~ voturi, - cu excepţia cazurilor 
ruri. expres stipulate de Pact, - vom 

Este într'adevăr, o totală ne- înţelege pentruce şi mecanismul 
inţelegere a naturei juridice a art. 19. presupune votul expr.:s 
Societăţii Naţiunilor, când se pre; al tuturor interesaţilor. 
tinde că ea ar putea revizui In zilele trecute chiar, in ziua 
tratate; când din înşişi termenii omagierii in Parlamentul român 
art. XIX este evident, că Aduna- a lui Paul Boncour, s'a afirmat 
rea nu poate decât .sa im'ÎU, din din nou acest adevăr, menit a fi 
cand in cand'· - in împrejurări auzit şi peste graniţă, In discur
cu totul excepţionale adică, - sul sau, dI. Titulescu a accen
.pe membrii Societaţii să procedeze tuat, că în ziua 1 Iunie 1933 
la o noua examinare a tratatelor". "Franţa, membru permanent al 
Şi să accentuăm, nu a oricărui Consiliului Soc. Naţ" s'a anga:at 
tratat, ci a acelora ~del'enite in- sa nu accepte niciodată moditi-

,1 , ese a fost lIfulC't'a neÎndrep- 1 Aducem apoi mulţumiri ace
'i t, ori că a lost .fmsă in joc '1 for întrcprinderi comerciale si 
r Jlifatea na'3stră naţională. industr.iale rom~ineşti, cari n~
.. czultatul acel'l'l imbucură- au Iticui dona1;iuni, pentru a pu-

nu ar fi fost Însă realiza- I tea aduce 1:1 indeplinire progra
, dacă nu ::I\,(':11n concursul t muf ce nc-am fixuL 

__ .. _n ....... IlII ••.• -.......... IIIIUI.--........ --. __ ........ flllll.~-.. 4_ .. a .. · ........ _'-$ .. 6JIIIII.fII--••• carea procedurii art. XIX al Pa,> 

I tului Soc. Naţ., care cere pentru 
întruniri şi punerea elemente-

Şi atunci, dacă problema este 
constant ţinută pe planul actuali# 
tăţii, nu este desigur lipsit de in
teres de a vedG!a, in puţine cu
vinte, dacă se poate in mod 

: intt'resat şi. entuziast ar tu- 1 CEA i'dAl BUN.i DOVA1).\ CA 
r buni!Dr români, In spe- II ACTIVITATEA LIGiI ANTl-

tJ 
trebue I'\ă exprimăm şi de IU~VIZIO~ISTI': RO\L\NE A 

,stă dată multumirile noast-I OPUS PIEDICI SEHIOASE 
,dlor ing. Pompei Dragos, di- • DUŞ:\1ANILOH NO~THI. ES
'~or CFR Cluj, inginer 'silviu 1 TE CĂ PHESA D18 BUDA
~slca, director eFI{ Timisoa- Pt:STA S'A OCUPAT IN NE
'1, V. Munteanu inspector eFIt I NUMARATE HA1'\DEHI DE 
'''3~OV. dIor ingîncr G. Ange- NOI, EXPHL\1ANDU-şrCHIAH 

Problemele cari se pun in 
Ardeal şi Bana~ şi pe care:, ni ! 
le punem şi nOlpcntru vIItor l' 

sunt următoarele: 
1. O operă naţională cât mai '1 

efeclipă, cu COllcuŢsul (~ltor .so: 
cietăţi culturale .'jl ronwnelftz Şl 
pentru in;;est~are~ a~~ste! re,
gizmi cu şcolt, blserzcl, preoţI, 
şi înpăţâtori româ1ll in număr 
suficient; , 

lor subversive, in special al, orice recomandare in scop de ro'l'i-
organizaţiilor lor politice şi a! zuire, unanimitatea voturilor, il1~ 
presei lor, întro situaţie res-! clusÎ\' acelea ale Parţilor interesate". 
pectlloasă faţă de elementul ro- ! 
monesc a[cătllilor de slat;;' I Ceeace inseamnă, spre a in-

6. Sustinerea acţiunii de or- 'vaca cuvântul unui comentator 
ganizare·o oraselor din Ardeal,· II l ' '1 
- i. SolidaritcÎteo elemcntului a acestuI text, - "asentlmenru 

·)s.cu, ingim>r Nicu ~la.io. r, ing'l A(;U~l> HEC;E,~T IN~~RI~qR:\
i1exandru 1{enc8cu, lOg, R. Os- Rt.A. S.\ l' A' A DE ACllV I-
~. R?vici, ing; V. Pop, dela di- TATEA PLINA DE A VAl'\T A . 
f; ţIa de exploatare Cl" R Cluj, LIGII. 

2. Jntărirea e[emenlullll ro: 
mdnesc pe grQ~liţa de v~st ŞI 
intocmirea llmll plan Slstema
tic În vederea acestui scop, in 
înţe{e~ere cu autorit~ţile;, ' 

românesc din Ardeal şi Banat! Părţilor interesate este piatra, 
şi înlăturarea tţuşmăniilor po- I unghiulară a oricărărei revizuiri de 
litice şi confeSIOnale, ţx>nlra t T t t " (M R d 'k 'h) 
inchegarea lui intrun mămm- fa a e ,a OI OVIC • 

chiu cât mai strâns u;.i:, * 
S. Educaţia tinerei generaţii Aceste puţine consideraţi uni 

{ Proiecte pentru viitor 
1, Primul an al Ligii Antirevi- I 
fu,omsie Homâne in Trcl11silim
i.,'!" dllpă cum reiese din llc('sfe 
rllllduri, s'a limilal m(li ales la 
~~I{~rziulrea ei. Era primul pas, 
:far~ de care HIl se putea merge 
I/Iun departe şi S1l1itcm fericiţi 
!~ a fi Putllt duce la Îlldep[i
/lire In bună parte programul 
Cf lIe-am fi Hit pentru acest an 

cu oca=iunea constituirii Comi
tetului Regional, 

-.. 

Anul ce urmează va trebUI: 
sa î1ltindem reţeaua de organi
;zare a Comitete/or Ligii în toate 
comunele Ji cătunele Ardealu
lui. Avân apoi cadrele nece
sare, vom putea face prin ele 
o propagandă naţională cât mai 
efectivă. 

3. Inlăturarea din Ţll11cţw11Ile 
publice de încredere din Ar
deal si Banat a tuturor elemen
telor ~ străine dubioase; . . 

4. Susţinerea cOnlerţullll Şl 
industriei romoneşti din Ar:d,ec:l, 
prin spriii~irea tutHro~ In/tw
tivelor naţlOnale loca,~e, . 

5. Ridicarea conştunţez _.~a
ţionale printr·o pr?paganda, In
tensi"ă prin presa, confermţe, 

într un spirit naţional cat fILa; tf 1 f sunt as c su iciente, spre a putea 
desăt"ârşit; 

9. Cultitmrea şi desvolfarea deflni articolul XIX din Pact -
sentimentului de unitate naţio- atunci când el este invocat. ca un 
nulă a tuturor fiilor RomQniei; d d 

10. Crei.area unei puternicc argument e drept, in octrina 
conştiinţe antire{'i~i~nist.e" ca: revizionisţă, cea maghiară în spe
pa bilă de mare sPInt de !ertta eial, _, drept. un text antir~'izionist. 
care să preintdmpine orice pro- Dar caracterul anti-revizionist 
pagandă dllşmărlOasei ce, se 
Îndreaptă împotriva graniţelor I 

ţării noastre«. ' (Conlinu ~ e În pog. 10), 

,1 

,): 
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PBc!flsmul reuizionismului Si Pactul ~otietătii natiunilor 
Continuarea din pagina IX-a 

al articolului XIX este evidenţiat 
de jntreaga economie juridică a 
P.l,:tului, şi în special de un alt 
text mult discutat şi controversat, 
dar care constitue o formală obli
gaţie juridica pentru membri, 
4rtieu/ul X. Intr'adevăr, prescriind 
ca .. membrii Societaţii se angajea
za de a respecta şi a menţine 

CO:1tra oricarei agresiuni exterioare, 
integritatea teritorială şi indepen
denta politică prezentă a tuturor 
membrilor", acest articol X vine 
să confere o garanţie efectivă, 

tocmai acelor clauze teritoriale 
din Tratate, care fac obiectul 
campaniei revizioniste. Inscris in 
toate proectele - in epoca ela~ 

bor.1rii Pactului, - punct cardî~ 

nal in ideologia wilsoniană, ac~ 

cept:lt şi de învinşi la finele 
razboiului, acest principiu are o 
atat de mare Însemnătate în fizi~ 
onolllia Pactului, ~ încât cu toate 
discuţiile ulterior duse in jurul 
întinderii sale, el este menit să 
dăin uiasc.1 sau să cadă. odată cu 
P .lCtul însuşi. 

Prezenţa sa in Pact însă, ne 
înlesneşte o semnificativă deduc~ 

ţie: cât este de puţin fondată 

teza pacifismului revivionismului. 
Ea nu s'ar putea sustine, decât 
prin recunoaşterea unui formal 
antagonism Între doua texte
deopotrivă importante, ale Pactu
lui, ceeace trebue respins cate~ 
gOTic, ceeace trebue respins dela 
Început. Prescriptiile Pactului din 
28 l"unie 1919 pornesc de la o 

Lu[';ojul se poate mândri cil 
(l fost printre (.,~le dintâi centre ~ 
cm'i au răsţJulls la chemarea d-l 
{ui SteIian Popescu de-a ne or- t 
uaniza în contra actiunii revi
~io,liste ~ela .Bz.:dapes.ta: !oc~i 
neam dOl am, In Mat, sa ţznut 
ia Lue;oj o mare adunare, care 
a ales un )} comitet permanent 
de acţiune antirevizionistă« şi 
a luat mai multe hotăriri de 
ordin practic pe cari le-a tri
mis d-Iui Stelian Popescu. Or
ganizarea Ligii Antirevizioniste 
la Bucnreşti şi pe ţară a urmat 
apoi. 

gândire şi concepţie unitară; ele 
se armonizează, ele nu se res
pmg, prin stipulaţiile lor. 

* 
Şi atunci, dacă nu poate fi 

vorba de un revizionism teritorial 
realizabil prin mijloace paşnice, 

cum insistent se pretinde, pen~ 

trucă astfel ee mijloace nu exista, 
este vădit lucru, că numai 1101Z, 

revizuirea este pacea şi "revizuirea 
Înseamna razboiul" (N, Titulescu) 
şi anume, este râzboiul cel mai 
injust, pentrucă el tinde sa dis
truga o operă de dreptate, obţi~ 

nuta prin sacrificii imense spre a 
se incerca reinvierea unui trecut 
perimat, caracterizat prin injus
title şi crime contra libertatii 
popoarelor. 

Un astfel de războiu, desigur 
trebue evitat. Deaceea combatand 
revizionismul, se realizeaza un 
act in serviciul celei mai curate 
aspiraţii a umanltaţl1 civilizate: 
dorinţa de pace durabila, cu ten
dinţa ca ea să fie o pace de drept. 
Pentrucă, cum indreptăţit re~ 

marca cindva DI. Titulescu, pen
tru pacificarea spiritelor. "Nu de 
revizuirea tratatelor are 1te1'Oe om.:
nirea, ci de rCl'izuirca propriilor ei 
prejudecaţi ". Şi o astfel de pre~ 

judecată este ace.~stJ, dnd se mai 
crede. în putin~a răsturnării unui 
statut teritorial şi politic, - care 
daci nu este o opera ideală, este 
făra îndoi~Iă edificat pe mai multă 
dreptate şi echitate, ca oricând 
în trecut. 

I 

j 
I 

şi partide) de a se ocupa la I 
toate întrunirile lor timp de I 
cel puţin zece minllte de acţiu- ! 
nea antirevizionista. 1 

Organizarea în judeţ e aproa- I 
pe terminată. Sau constituit: 
sec/ii de plasă la LllgOj, Or- i 

şova, Tf>regova, Făget şi Balinţ, : 
iar peste cciteva săptămâni or
ganizarea va fi terminata şi 'n 1 
restul plaşilor. Adunările de: 
constituire au fost cu-adevărat i 

tlazeta Antirevlzio"fsr~ 

probagă CU multă ţnsufleţire g 
ideile Ligii, cu ocazlunea ser
hariior aranjate in toate reglu
niie judeţului de cercurile cul
turale invaţatoreşti. 

Actiunea anfirevizionisfă la A' 
Intelectualii români din Aiud, 

oraş cu vechi tradiţii culturale, 
socotit multâ vrc>me »Roma 
Calvinilor«, au avut fericita 
inspiraţi!' de a da conducerea 
Ligii Anfirevizionisle Române 

constitui/ii la Decemvrie 
1934 - preşedinţilor societăţi
lor naţionale, culturale şi de 
binefacere, şi conducători/or 
autoritiiţi/or bisericeşti şi ci
vile. 

In ce priveşte şedinţele co
mitetului şi consiiiului lucieţean 
al LigIi antirevizioniste, acestea 
se ţm regulat şi sunt bine 
frecventate. Afară de chestiu
nile curente, la aceste şeainţe 
se mai discută cu mult interes 
toate probiem •. :le cari stau in 
legătură cu mişcarea GTltireL'i
zionista. Vom arata aci câteva j 
din aceste probLeme discutate: 1 

1. Problema romanizdrii nu- a 
melor de familie. Sa cerut: a) 
uşurarea formalităţilor şi scu
tirea de orice taxe pentru acei 
români al caror nume româ
nesc a fost maghiarizat şi cari 
doresc . să-şi redobundeascâ 
vechiul nume romanesc de fa
milie; b) evreilor să li se admi-

Plecaru! dela ideea aceasta, 
jost ales preşedinte d. dr. 

tă numai astfel de nume romu
nc'sc pepe care să se cunoască 
uşor originea iar evreiasca. 

2. Sa se ingreuneze căsăto
riile Ofiţerilor cu minoritare. 
Cu evreice se/. nu se admită de- ! 
loc astfel de căsătorii. Uiiţerii 1 
casătoriţi CIi minoritare si! fie 1 
mutaţi m iocaliUiţi cu popula-\' 
ţie curat romaneasca din ve
chiul Hegat. Sa cerut hule- 1 
părtarea lor necondiţionată din! 
ţinuturile alipite. i D. dr. 1. Băltariu 

3. instaLarea unei staţiuni 1 notar j'.".lblic. pr<!şedintele comitetului din 
de radio(tiju::iune la Timişoara) f Aiud ~l Ligii 
care ar treblI-i să primeze jaţa • 
de Cluj, deoarece Ardealul are! Ion Ba{t(~riu, preşedintele cl1ill-,1 
deja o asifei de slaţiune la j nU Foştiior Voluntari din jud. 
Braşov. Acum ar trebui să ur- ~ • 'f d' . 1 ~ .. ,. .!lI ')(J; vicepreşe mţl l. par. j 

meze 1 zmişoara, pentrucă aCl I Ion Bucur, protopop unit şi! 
la frontiera de vest se simte i / -f P t t d I 
nwi mult necesitaiea de a com- II OSI op, pro opap OI' o ~o~t', ., 

secretar d. dr. valer Roşwn, i 
bate prin radio propagaml.a re- iar casier d. Emil Cheşcheş. I 
vizionistd a postului de radio ~f b" lI' tii Budctpesta. 11" em rll.' Lt" argare a genera I 

Nico/au, prezidenfa »Crucii i 
4. Măsuri de aparare contra l' .. T l' i Alb" d' . 

Publicaţizmi/or aatinaţiona/e şi 'tOŞllX) li la (. r. mI, zrec- I 
toara gimna=.iului de feie, 1 

anlicreştine. Comitetul jUde-1 Letilia elr. Marcu. prezidenta l' 

ţe,an. se fo[c:seşic de toaie oca- soc. »Principele Mircea«, Sa-
7um!le pemru a ~cere tz:lllror hina Pop, pre::idei!ta »Rezl1lizmi / 

populaţlel numaI =wrcle scrise ' 

totdeauna al plasei A ,i 

/n amintirea eveni 
cari au avut loc la Aiud 
de 8 Ianuarie 1848, 
doclarat ziua acesUl 
toare naţională locală. 
eiat un parastas în 
Iiomânilor morti in zi 
şi s'a organizat un fes' 
recitări, coruri şi conle 

LA 28 Februarie a. c. 
organizat comemorarea 
ri/or Horea, Cloşca şi, 
In preseara zilei oraşul 
iluminat iar muzica m'j 
cantat pe străzile şi În.l 
oraşului. S'a oficiat un 
tas la ambele biserici 
din oraş şi după servici 
pin s'a făcut o impozan 
nifestaţie naţionaLă, 
smuls chiar şi admiraţia· 
nilor. Toate autorităţile 
cieiăţile au prezentat 
lor pioasei amintiri a 
martiri. Seara a avut lG 

festival cu un bogat pr 
la care a contribuit muzi.r. 
litară, corul Astrei, el'j 
Tlerimea universitară şi 
sorii din localitate. 

Un ziar local ungures' 
darea de seamă asupra 
rii) scrie că, »a fost o 
testaţie demnă de o 
care îşi preţuieşte marii 
ehinându-se ClI evlavie 
riei lor. Evenimentele i 
dela 1784 au fost prezen' 
adevărata lor lumină, o 
şi bine documentat«. 

Liga şi-a procurat dr 
reg[em!'Tltar din Bucureşti I 

legătură cu sfinţirea lui 
gateşte mari serbări naţi -
cari vor avea loc în cur' 

Comitetul Ligei a ţirw; 
multe şedinţe, aducând· 
mufte holârîri menite sa 
vieţii sociale din Aiud u" 
racier românesc nuzi ace-

S'au lansat liste în toaii U 

sa Aiudlllui pentrzi a se t :i lnteleCll~I!I[o.r ~a. reco,nan.de f femei.IOr(., d. r .... .. 1-.' ietor Podor,: 

in sp,irit naJionalist şi creştin. ~~ .. ~"" . ..c:.~.::~.'. '.l;r •. ~ .. ~",.,"'" ~'~~~~~~S~~~~~~~:TIr Dar m prlVmfa asIa se mal cer ', ..... _~,~:' - ': 
şi alte masuri mai drastice. ·~.~f;;r~,r.< 

5 1 d 1 . t'Z '~' 1'~ ,,'.".- ,'.....-' '-e1i .' n uczrea r~j)or urz ar ,li ~,;;:::~:;~: , ..::: ".'L '5 ",6i'f J c~'l:'~' i: ',""" l' 
dmlrc ~;rtHlele pOlItIce: ~ .. , ;.-;~:p\:-:;;;':-;';""~": r': '" m .' ' i' b : ' . ',w î 

6. ASIgurarea contmudaţu mir ' l' ' II ~ II 'il' ,m r ~, ! 111 
soluţionarea b.turor probLeme- ~ L,-<,~, .• t •. .';-\~.:::~ :l ...... ; ... '. , 1 
(or lnlportantp, neconturbală de 1 i'?'I., \ ' r~~--"""'<+' /~~e,~",v ~,. ": 7" ~~---'iir~ 
schimbarea gupernelor. ! i"'.: '-J,' ':~ "m ,,~~,~ ,ţlo ~>~,.:.;;. " " ~ ';. , ,'-;;.::: . ': 
J . .I.Vaţjoll1a.li~area industriei i ~~'.'.I>.:f '~:.\1. ~ţ'::'1\~:t:~~ ~~:;MI~1 ... · f!e . i,2 "~. ~.~. ~ .. ' ~E' V 

şz cornerj'u III. . . J ~_t~~<t:,~,!~ ~ {" . 1 'Yl-~ ţ ~r-~iL:.J: ._. ~ ~;"> ' ~c<t~ >-"_1 

8. Lupta contra coruptleI. 1 ~:':::%:{'j~&f' .,r. ;:.... "',~ .•. ~~., " ~ 
'j • 1 . .. '. "" .':., ''tot ~i.. .!;Il;:; " ",~." ' ,'I,ţ "'''-1 :. . oale aceste C lBstwm Şl 1"""'1'+'· .... .; ':~:. ... . .' " :'~~ .... (:.''''~ ma' 

multe altele s'au discutat şi se li~~"~~~ '3\.~,~ ~~,,~~', ~. t;;),,'...,X~I~.·.t~f·,'r;ni 

I 
.... ~ ... , '-, , ...... , ~~J"'~ .,., r 

discută La sedintele comitetului, v :.:;. ~~ ~ .~, /R~""'«":~'.:?':':, 1 
incat comi;ctu( judefcan se .. ' f1;.,~d{1 .. tl!. ... . •.. : -Jt(~~J~~i.;":';ţ.>{ 1Ie( 

, -'. -'l-- ~ 1:" ~~.~~: "S,j. *,-.iJ. . ~t{1-':' ·-I~r..;. ~ '.. , 
poate numi cu. .. lot dreptul un .,;Y:: •..•. ;~ .• )~~.,;;,M'<;); .. ""i~ ."A.;:~;_·.,'.;'t;.:f;r;.t;~<'\~~:~.I, ip 
»cerc efe siwlu« al probleme- [.:.'~> "1-'.'. ,(,.ţl""" .~:\'o', t '" •••••. ", ,.r:. ,',;('·.l ~ 
lor cari stau în legătură cu ac- ...., 
(iunea allti;·evi::.ionistă. Comemorare.l lui H0T~'''l. ClOŞCA şi 

1935. org.lni7.ată de comitetul din Aiud al Ligii. 

preşedintele A. G. R. U. şi di- scrierea membrilor şi astii. 
reclorul SaiJatoruilli, d,·. AcI- I curuTld, în fiecare sat, se 
rian Dărănmş, pre.<;edintele F. constitui câte-o secţie a 
0" R. şi iurisconSllltlll oraşului, • 
Ol'idiu Hzdca, preşedintele » As- Liga Română din Aiud I in 

Comitetul ace~ta. pe;"!anenti pre~idat de P. S. Sa EplSCOpa 
d.... ,4Ie:wl1dru Niclliescu şi 
(({'CÎnd ca vicepreşedinte pe d. 
it. colonel î. r. Romu/Ils Boldea, 
fost pref!'cl) a pu!,cf!s apoi lo. 
ol'l::ani=.area spcţzez JUdetene a 
D'r!.ii Antireoizioniste. Consti
tu~rea secţiei [.ia. Înt~mplat i~ 
murea adunare ţmuta la LugOl 
la 27 Ianuarie ert., când s'a 
ales precum llrTm:a:::ă comite
ti:! jwi<>ţean de! ini!iv;' Pre.~e
(jinte de onoare P. S. Sa dr. ya
sile Lă=ărescu, episcopul Ca
rwzsebeşlIllLi, şi P. oS. Sa dr. 
Ale:randru l'./Îculescll, episcopul 
Lligoiuiui; preşedinte activ d. 
li. colonel i. r. Rmnulus Bol
dca, fost prefect, :.:icepreşedinţi 
do" •• 4.urel M ihaif>sCll, protopop 
ortodo:r:, şi d •. Nicolae Brinzeu~ 
ca'lOnic şi pllblicist; secretarz 
praf. Traian Simu şi Cornel 
JrtCU; casier Tiberiu Stan, revi
zor şoolar; controlor DwnitrQ 
(;al. In afară de comitetul de 
direcţie, compus din zece mem- I 
bri marcanţi, Liga Antirevizio
lIistă din iudetul Severin mai I 
ore şi-un consiliu iudeţean, me- I 
nit să pregătească in consfătui
riIe sale materialul de propa
gandă şi să se 'ngriiească de 
('ol1ferenţiari. Din acest c~msi: 
liu fac parte reprezentanţi al 
il/turar societăţilor culturale, 
profesÎonale. etc.,. şi-ai tu.tu,ro,:
f)(1rtidelor. Se cuvme subhmatii 
dirztre initiativele acestui comi
tet hotărirea luată de repre
'Zentantii diferitelor societăţi 

/ Adunarea .lntil'evizionista del.a~F.lget, din 24 l\f'lrtie 1335. 

trei« şi al »80c. piugurilor«(, iuris(/,Sle sincer, că fără ă 
(il:. Simion PJdilrC'al1, preşedin- cursu preţios al Astrei, al ~ 
tele »Casinei Homânc«) Homul cieiăţilor şi al autorităţilo: :,d 
Lllpean, preşedintele )50e. Me- seriecşti, civile şi militare' .1)( 

seriaşilor<' , Octavian LllPean, d-Iui G. Lun[(ubsCll, secret pa 
direcloruI lieeubi de băeţi, in- general ai Ligii, n'ar fi 'os: fU 
giner P(3fre Marcu, directorul pabilă să desoolte aceasta răt 
şco de arfe şi meserii, Iosif Her- mo,lsă actipitate românr~ laş 
dea, directorZlI şco primare, dr. dar c('ca ce trebuie in deas SU( 

Teorlar Gruita, medic primar subliniat este faptul, că la i( ne 
al oraşului, dr. Aurel Radu, me- w>f>sfe serbâri naţionale a ale 
dic de circumscripţie, şi prima- parte In mase compacte . ~j 
rui oraşului şi primpretorul de nimea din cele 32 comu1lf. ms 

- ~~----- - ---~ __ ~"_"'~~. b"--:~_~ • 

<~. 1[' ~. magm lCe. n at cu seama cea, 
dela ăget (24 llJartie a. c.), şi i 
cea dela Balirzţ (12 Mai a. c.), i 
au fost remarcate de toate zia- f 

rele. 
Punctul culminant al acestor 1 

manifestaţizmi (..'a fi marea adu·J 
nare antirevizionistă ce se va I 
ţinea la Lugoj la 9 Illnie cu 
ocaziunea desvelirii »/v/onu
mentului Unirii «. 
Afară Yle aceste adunări, co

mitetul judeţean a araniat şi 
() serie de conferinţe antirevi
zioniste, fie că a fost im,Uat în 
acest scop de organizaţile pro
fesionale (societăţile economi
lor, agricultorilor, comercwnţi
lor români etc.)) fie în cadrele 
societătilor culturale, incadrân
du-se la serbările lor CI.t câte 
o mică conferinţă antirevizio
nistă. O menţiune specială me
rită în această privinţă corpul 
didactic primar din judeţ, care. 

/ 

;' 
/ 

AdunareJ antirevizionistă din ·B.llinţ (jud. Severin) dela !2 \fa: !9~5. 

Pe clişeu se vad membrii comitetului judete<1n din L\lw,j şi membrii 
noului comitet .11 sut'>s,,"qiei din [;alinţ. 

plasei. Faptul qcesta dovede , 
că d. Stelian Popescu, am, Iim 
tond şi iniţiatorul mişcării .. IttJ 
fost în aspntimentul tuturor, eOI 
mânilor de bine şi da înt 
tindenea, atunci, când a ,ori 
meiat Liga Antirevizionistă Ge 
mână, această necesitate I'i tOI 

rativă a sbllciumatelor TlO ' am 
vremuri. pn 

'va MM~ __ ~~~ __ ~ 
I 

~.. . să 
::::"' .............. oIjI ................... pr, 

T ~c 
Recomandaţi .. G ... ZE. Il 

A.NTIRF~"·RZIONJ.Sf.t sp 
cUDoscaţilor I).voastfl re 

mi 

""'aţi putut convinged = 
o :gazetă indfspelJ8B'. lllJ 

bnAi~ fiecărui rOJJl~ ~ 
....... , ..................... ...-s 

1WI 
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~NICOLAE TITULESCU' 
ld 

'rtimele evenimente diploma
a . 'au scos tot mai mult in evi
" ,ţă, tigrIra de, mult con~acra-

a mimstru/uz de e rterne al 
1 lâniei, d. Nicolae Titulescu, 
~sJtIm când lucrarile sesiunii 
~rlaordinare a Societăţii Na
c ilor au fost închise, în mo
,~ tut când d. Laval se În<t
i ză cu o mentală cunună de 
~llTi în palatul Quai d'Orsap, 
li1qfi o omisiune nedreaptă a 
fn~eleoo rolul primordial pe 
n ta jucat in desvoltareu, 

imentelor diplomatice din! 
ici' ele săptămdni d. Nicolae! 
m:F1escu• i 
CJ>ill partea noastră nu facem i 

~lia, " decdt să fim ,ecoul presei l 
'e Apus, care Şl de data 1 

'sia, consacră articole elo- ~ 
e la adresa ministrului de i 

Z' rne al României, publicând I 
)7 (e amănunte, cari dovedesc 5 
-i prisosinţă marele prestigiu t 
.. care se bucură în diplol1Ul- 1 

europeană d. Titulescu. 1 
ti recapitulăm însă eveni

es tele. Nu este nevoie siJ. ne 
iem prea departe. UlIi

mare succes diplomatic d. 
n scu l'a înregistrat acum 
'i . ani, cu ocaziunea tratative-

dintre Anglia, Italia, Franţa 
i Germania, în vederea proec-
1 ,lui» pact al celor patru pu- I 
J N~' amintim încă de activita- t' 
I neobosită şi de atitudinea 
;. r~ică a ministrului 1lOstru I 
,1 el'terne, care văzând că la 

rea. opere,i de pacf! .~ inceput in ro! de-o importanţă covârşi
O~len~ .. Sub auspICiIle di:.tinsu- toare. Prevederea diplomatică a 
lUlA n:'z.ms.tru de Ae,l'~erne al Ro- d-lui Titulescu a făcut însă ca 
~anzel ŞI. muJt znamte ca ma- de data aceasta situaţia să fie 
rrle puteri sa se fi întnmit la nuzi uşoară, căci forţele cu cari 
Gt;nevaJ s'a î1!temeiat alături de se prezenta la Geneva eraU mult 
M,ca Antanta Inţelegerea Bal- I sporite şi timpul confirmase in-

, 

D. Nicolae Titulescu 
ministrul de externe al Romaniei : .Iraiările italo-gr>rmane era I 

~I care de a se înfiinţa lnstru- canică, a cărei intervenţie loială, tru totul, până în cele mai mici 
. ntu! internaţional, pe care şi salutară pentru pace, a fosl. ' amănunte, politica sa. 

~: Tardieu ['a 7U1mit spiritual înregistrată chiar zilele trecute Incă odală Franţa, a avut să 
" înţepător ) dubul păcii «, cu ta. C~neva. Marele său pres ti- constate că, cele două Inţele
~ oplii mai lnde/,ărtat de a exer gzu dzplomatic l-a pus pe d. Ni- geri, pre=idate de d. Tituwscu, 
L a O acţiune de constrân~ere colae Titulescu in fruntea am- sunt la fel animate de acelaş 
;, upra statelor mici, d. Titu- belor forţe politice şi recenta ideal pentru care luptă Republi
"' cu a spus: ) Acordul celor conferinţă dela Stresa, cum şi ca: Pacea, - idee pe care am 
. Iru îl considerăm inadmisi- sesiunea dela Geneva, l'a găsit susţinut-o şi o vom susţine cu 
~ " in consecinţă nu vom recu- ca reprezentant cu depline pu- lealitate, alături de Sora şi prie
~ ooşte niciodată o înţelegere teri a cinci state, cu o popula- tena noastră, franţa. 
~ re ar trata despre drepturile ţie de 65 milioane. Niciodată, Acum doi ani, preşedintele 
: erţilor. Am contJingerea cii România nu a at'ut asemenea Ligii Rct'izioniste iHaghiare de-

st acord nu este posibil şi prestigiu diplomatic. la Budapesta d. Francisc fIer-
IIIIl se va realiza«. , Abilitatea diplomatică adlai czet{, spunea: »0 cunună de 
, IA stăruintele ministrului IV. Titulescu s'a folosit admira- tauri se cuvine trimisului de
·tiranţei la Roma, d. JoUt7end bil de acest mare prestigiu, adu- monic al Mieei Inţelegeri, d. 
f,padul celor patru a fost sem- când la Geneva servicii impor-I Nicolae Titulescu«(. 

i;JIat totuşi de Franţa, - dar tanle în primul rând celor două D. Titulescll a obţinut acum 
'Icut'intele d-lui Titulescu s'au Intelegeri, apoi ţării sale. o nouă cunună de lauri, pe care 
'~e(lli=at: pactul n'a lost ratili- La Siresa şi la Geneva, Mica I i-o întinde, mandră, România. 

de Parlamentul Republicii, Inţelegere Balcanică a avut un 1 Aurel Gociman 
area concepţie a d-Iui Musso- • ..... __ ... _ .... -.. ~ _ ... -..... -....... 1111-~ .... _ .... -_*_ ........ -.. ' _ ....... -Mt ... IIII-IIIII~ ... 

, 'ni eşuând definitiD. l' $ ve a bea " - ~. .~ - . '44$" , 
. Trecerea timpului n'a tăcut: 

cât să confirme clar-vederea l 
iplomatică a d-lui Titulescu. 
sa, care arătase liPsa de vila-

'late a pactului celor "alm pu
ri şi a atras a!enţiunea diplo

1'1 ,- 1...... • ,- -'-.JUnI e SUS IDU a a~la I.ia "'1-

lilară a studentilor unguri 

Nu există suflare ro
lnânea.sc~\ care sa nu 
lupte din rasputpri în. 
contra telldinţelorde 
revizuire a actualelor 
hotare ale ţă.rU noas .. 
tre. Prin tratatul de 
pace nu ni ş'a dat ni
ITlic din ceea ce a par
ţinea altuia. Actuale
le hotare cuprind pa
mântuI moşilor şi 
stra moşilor noştri, 
este al nostru, n'avem 
deci de dat nimănui 

i nimic. Cel rn. uIt de 
I cerut. 

I _,. ___ ._~~!. AUG. COMA'l\l ..... 
Primarul Timiforii, membru în comitetul organizaţiei de fimiş a L. A. R.';': 

••• t;t ..... , ..... U .. • .. :cIllM __ ... , .. ,$II\I •• ' .... IIIU' .......... ...-.· ... ·IIIIII' .......... ~-.. ţ $1._ .... _-.. ..•• , . 

Porunca sângelui 
Volnicia stdpdnitorllor de ieri I Dar c.alau de. iui nu se pot lm

al Ardealului românesc lncd n'a I pdca cu noua orândaire a lsto
dispărut din amintirea Români- I rlei. Ei rdllnesc belşugul lnaurit 
lor depe plaillrlle Daciel bă- I al muntilor ardelenI, el doresc 
trâne. Sângele vdrsat in cursul I văile in adâncul cdrora Românul 
veacurilor intra apărarea vieilt şi şi-a leganat copildrla. el doresc 
a demnitd/it neamului nostru tşi Ardealal cu coJniule şi cu florile 

D. Dr. Teodor Vidican 

lui, ti vreau rob/rea unui popor 
care a vărsat ,duri de sânge 
pentru a-şi rdscumpăra lJlH.rtat~a. 

In lune fi in latul lllmii, mc2n
drU feclon ai I1dgdunilor asiatice, 
viteazul popor maehiaT, a um
plut toate pott.:ilt cu bocete ni

mângdlate, şt a pletins nici mal 
mllit nici mai putin, decât Arde
alIll, Ardealltl românesc, Ardeallii 
ptntru vecie unit la sân.l Patriei 
române. Voiajorii dttJlomnticl ai 
Ungariei, această fiUald euro
peand a pust/ului asiatic, au avut 
darul sd pro~oace o reactiune 
promptd şt slridentd aare ni-a 
strâns din nOII pumnU pe mâne
Tul .abiei româneşti indreptatd in 
spre Tisa. 

membru in Glmitetul Regional al Ligii, Liga AntirevJzio.istă Româna 
mai trimite ln,d aburit sfint/ii 
spre albastrul cerurilor, şi ecoul 
blăsteme/or noastre pentru asu
prttorll d~ ieri mai vlfeşfe lncd 
in inimile maltrate ale Români
lor ardeleni. A fost ca ieri tim
pal in care ne addposteam in 
mun# pentru a scdpa de prigo
niri, şi Incel n' a prins rllgind 
,abia cu care am reparat Isto1ia 
celo, o mit de ani de suferintd. 

ne-a inalţat din nou pe parapete, 
1nfrdtind intru apdrarea hotarelor 
noastre eterne pe toţi fiU neamu
lut, dela VIădicd şi pdna la 
opincd. 

ţiei europene asupra adet'ă- In ziarul budapestan .. Uj Ma. I sport, e ştiut îndeobşte. Sportul 
!ului pericol ar păcii, a at'ut gyarsag lt din 19 Mai crt. s'a I adevărat. aşa cum e 'nfetes la 
emm satisfacţie de a fi fost publicat in legătură cu ştirea că I noi, a devenit acolo de multă 
nfirmat de et'enimente ln se fac la Londra avioane spor- • vreme negustorie şi se sustine 

'mI> scurt, de abia un an. tive ieftine cu motoare mici, un ' singur, negustoreşte. Alături de IlItr'un avânt ndprasnlc, doro-
Cei ce caulă a pătrunde eve· t . d . t' . " t 1 h' 1 d f t baTI/al de peste Carpati, eot la 

N a rămas nici franzd şi nici 
tarM născuta din pdmdnt strd
moşesc, care sd nu se ln/toflze 
de chemarea Ligtl Antilevlzlo
niste, şi subt drapelul ei s' a în
şirat din noa oastea neamului, 
hotdrftd sd inJruntt şi Ilrgia 
iadulu/, Dtntru apărarea frunta. 
riilor. Românul a stmtU 1n vl
braţil ametitoar~ chemarea ptl
mântulut, şi strdjueşte neadormit 
virtutile strabune. 

immtele internaţionale, trebue repor a) espre aVla la aşa-zIsa aces sport, a ee Ipe ar e u-
~ă constate că fără intervenţia sportiva a studentilor deia Poli· bal etc., mai este un sport de. cot cu Jloarea Românilor din 
ener~ică a Mieei Inţe{e!!eri pre- tehnica din Budapesta. Un ron.. cretat obligatoriu prin I€ge încă Ardeal, a infipt pârzd tn fllndul 
:idată de d. Nicolae Titulescu, ducător ai acestei aviatH se plan- din anul ratificării tratatului de pămâ':iulul pletrUe de holar, pe 
evenimentele politice din Euro- ge ziarului că publicUl nu apre- pace: este aşa~zisul le\7entism, 
pa ar putea Qpea a=i lIn curs ciază in deajuns sforţările avia- armata nevrâstnicilor. Sportul a- cart România le va apăra in 

,('"u totul non, brca jJ!zţin sat;sfă- tiei maghIare studenţeşti, şi că cesta e obligatoriu pentru toti veci ca valuri de sâ!Z2e. Jn fIla 
'rător pentru RomâHia şi În ace- s'a putut găsi un ziar care să câli n'au ajuns la vârsta 'ncor- virfulfJor cu cart am scris istoria 
laş timp pentru foate statele se ridice în contra timbrului de porării, iar la şcolile superioare noastra s'a inclinat o lume ln-
succesoare. Nu treb1le decât să ( 1 
ne gândim Ta proectele amlnţate 10 fderi tret lei) ce se pllne in e speCia izat: studentii deja ehi- trtaeă, şl prosldvlţl şi heuitall 
ale d-lui Mussolini, cari au fă· folosul acestei avlaţU a, şcolilor mie lucrează la Iaboratoril, cei sunt martirU cari au clădit o 

[cut să salte de bucurie rel'i=io- superioare pe toate b:ittele de dela şcolile tehnice fac sport 

Ne-am in/ratd din nou cu 
pamântul frdmântat 171 sudottle 
şi Sângele părinţilor noştri. 

Ca inimi primeniie în valatile 
lubirJl de neam. ne·am inrolat în 
coloanele nesjârşite ale 'edeşteo
tărit naţionak, şi suntem hota
,îti .d ,,.~ingem. Şi vom lnvirt
ee, pentrucă 7101 suntem txecutorii 
unel porunct Slinte: porunca 
SângeluI romAnesc . 

Dr. 1. VldJcan I 
nismul dela Budapesta. tren. .aviatic- şi au fabrici ale lor ţard pe trup.rile lor pentru vecie 
. A urmat lt~ an .d~plomatic de f Interviewaful afirmă că aviatia de avioane. şi aşa mai departe. impreunate cu elia strdmoşeascd. 

I
lamz.rrzr~ a sduaţwz ,.europene, politehnicei din Budapesta se n, "IN - • ___ nllllllnbllW_ .. ' .. • .... A.M_ ... IiIIIIIII ...... ___ ... _~· .. nlUlal_ ... • ........ '11$ .. . 
~:Iia Şl Franţa, a.u aJll~~ de a- sustine numai din serbări şi din" .. , v.... " aR • 

1 tnt,r%!' :;.~:~~Iz;;~s~ni:JA~~i:: ti!Ubrele acest~a ~e se pun pe Antirevizionism înseamnd nu numai o metodicd 
I a~!('rrtală. In acelaş timp însă bIletele de eălatorle. combataTe a teoriilor revizioniste, pe care lf. di/uzeaztl 
! Germania, oare urma să-i fiR Precum Il·j binecunoscut ceti- • 1 1 l ii c ··t ţd B d t 
; tODarăşe în pactul celor patru, torilor noştri, aflrmatia e nea. in ai,gu um U O UlmI oare peRrsev~ren u apes a, 
. am,eninţa să-i intre în coaste devărată. Aviatia .sportlvă- e - C şi O permanentd grljd, ca omunul să cucereascd 
prm ocuparea Austriei, ca o ri- trecută ca şi .sportul obligatoriu" in lntregime poziţiile economice şi financiare din tara 
D~~~!~::t:ce~~taA:f~:~~ăjtali(l (leventismuJ) în bugetul statului, sa. Iniţiativa parlieu/ard, cum este cea a .Llgii Ant/
sa renunţe cu desăvârşire la şi figurează an de an şi în chel· revizioniste Române" de subt prezidentia d-lui Stelian 
prOectele himerice cu privire la tuelile suplimentare, făcută fară Popescu, - poate face mult, chiar foarte mult, In a
~clu~ul păcii« şi a obligat-o de autorizatia parlamentului, ale mi- ceste privinţe, dar nu ,poate ~ace destul. De aceea, 
a canta o o l' tab . y nisferului de culte şi instructie. II 
spre Franţa. r ;;: ~~~du(:i r::.c; Mai are apoi subsidil laterale, credinţa mea este. cil statul, cu toate organele sale, 
rea Republică se simţi tot mai Acum doi ani bunăoară, când ar trebui sd acţioneze In aşa fel, Cnec1t sd ajute (drd 
mult ameninţată de militaris- era să se dea societăţii Zopot din precupetire iniţiativa parUculard şi sd (orii/ice con
': Iterman, a.'ja că pacea ewo- Danzig autorizatia de·a deschide ştient pe toli aceia, cari muncesc din greu, ca sd tm-
~ nu mai pufe4 fi menţi- la Budapesta o casină de jocuri 

IUJta decât printr-o »organi- de hazard pentru ylzltatorii din prime Romc1niei pe toate teren ele an caracter pronuntat t e« serioasă, cum a spus d. străinătate, beneficiile concesiunii naţional.' val. 3 
In acest moment internaţio- erau rezervate .sportului-, deci, Ciuf, Mal 19 5 

lIQlţ' Critic
l 

a intrat din nou In bineînteles, şi ceJui aviatic. 
ac lune a. Titulescu. Construi. Ce se tntelege In Ungaria prin 

Dr. Sebastian Bomemisa 
Dtretcorulgazetel.Lumea ,1 Tara-, f. prtmar al ClujulUI. 
membra ta Comltetal regional al LigII Antirevizlolllstt: 
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Tălmăciri din Andrei Ady 
Lămuriri: de Isaia Tolan 
p 

Andrei Ady e, precum se ştie, cel mai mare peiet al ungurilor a]âturi de Alexandru Pet6fi. A murit la Budapesta 
Ia 1919, sub bolşevici, cari il socoteau de~al lor fâra să fi fost însă. N'a avut Ia dreptul vorbind nimic comun cu dânşii; 
căci dacă a urit până 'ntr'atâta clasa nemeşească asupritoare incât să facă o totala distincţie 'ntre ea şi 'ntre naţiunea maghiară 
(vezi de-o pildă versul: HŞi 'n ochii domnilor şi 'ntr'ai maghiarilor zdranţâ" din poiezia ~Năvăljm la răscoală"), ura sa era 
izvorîtă din cel mai Înflăcărat naţionalism, din cea mai aprinsă dragoste de poporul unguresc subjugat de grofi şi de uneltele 
lor. Un uriaş număr de poiezii ale sale sunt adevarată mărturisire de credinţă naţionalistă, in cât nici indoială nu incape că dacă 
mai trâia şi dacă se prelungea regimul bolşevic. era printre victimele cele dintăi ale stăpânirii roşii. Deasemenea nu incape 
îndoială că dacă apuca regimul hortist, scria despre el precum a scris despre-al lui Tisa, cu deosebirea numai că scria din 
s~rşhiun, de?ar~ee ~eg.i.mul unguresc d~ ~tăzi nu tolerează nici ~tâta .critică ~âtă a to~erat-? stăp~ni~ea u~gur~a~că an.tetriano
mea. Dovada ca pOlezllle ce le dăm aCI In traducere, au putut sa vada sub TISza lumma uparulUl, Jar dm edlţule aparute sub 
regimul hortist au fost suprimate, şi au fost admise de ruşine abia în editia complectă din anul 1930, pusă in comerţ cu un 
preţ care s'o facă inaccesibilă lumii de jos. 

Pentru mai burza inţelegere a tălmdcirilor de mai jos. sa se reţină urmatoarele: 
"Nci1'alim la rascoală" s'a publicat in anul ultim al razboiului, cu căteva luni înaintea revolUţiei. "Nebunul turbat dela 

Ghest" este Ştefan Tisza, numit astfel după faimoasa lui moşie de lângă Sălonta. 
hPribegire prin ţară" e din aceeaşi vreme. Se vede şi din lait,motivul ei: liniştea pre,revoluţionară, pe care ncmeşii o 

credeau linişte veşnică. . . 
"Cutremură-te numai, pământule" e dela 'nceputul războiului. Refrenul ei: "Este cântec vechi. este cântec vechj", are nevoie 

de-o eXplicaţie. E o satiră a unei poiezii ungureşti vestite: "Cântec vechi, cântec vechi despre veche glorie", În care e glori, 
ficată Ungaria de demult. Ce-a fost această "veche glorie?" Orgii şi c.is.ipiri de norod (strofa intâia; cuvântul .chefui" nu e 
cel potrivit, am tradus insă astfel ungurescul "d6zso1t", fiindcă n'avem in româneşte un verb potrivit, in vreme ce, semnifica~ 
tiv, ungurii au o serie intreagă); apoi: orgii cari batjocoresc ultimele legi ale naturii (strofa a doua: Elisaheta Bathory despre 
care e vorba aci, a fost o sadicâ de pomină, vestită pentrucă se scălda, ca să se refacă, în sânge de fecioare); apoi: pradă, 
ciune, spoliere, teroare zisă rând uială (strofa a treia); apoi: domnia taierii in patru a celor ce eventual se răzvrăteau, şi,a 
expunerii corpului lor pentru 'ngrozirea ţărănimii în diferite părţi ale ţării. 

Nă,,-ăli ... Ia răs~oală Din câte-un oraş îmi infruntă prIVlrea 
lndurerate coşuri de jabrici şi turle: 

Ultima dală ni-au mai pus pe cap 
Pandwri~ cciini poliţieneşti şi oaste, 
Glorios planul nostru: munCII, 
Hohote dm toale fibre1e noastre. 
Am muncit noi bine, ehei, al suf/etelo,., 
.41 robii/ar, rănilor, durerilor 
Asudat ŞI rău pământ un~llrcsc, 
Şi-acuma de 'nvlem, nu ne ma; frâne. 

fJrîta moarte aici o sămănal'tl 
Ca să nu răsară niciodată, 
!ji totuşi nicăieri ca la Tisa şi Dunăre 
Nu-i recoltă a urii mai bogahi. 
Şi gâfăie Moartea aici disdedimineaţă, 
Ca în rob dorul de liberă vieaţă, 
Cea mai bizară adulmecătoare-a vieţii 
Aici ca nicăieri se răsfaţă. 

Oriunde te uiţi e o soarte 
Şi-o irumpătoare voie sfântă, 
Cei îmbiaţi cu vieaţă se tem 
.5; proşti muritori se avântă. 
Se pregăteşte poporul de t'e<hial păcat 
Şi '7Ulinte ca lumea cea l'eche să fi plecat 
Cea nouă e-aci, solidară, 
Victorioasă, cu capul ridicat. 

Totu-i dela Soarte, iubiţi-l 
Şi pe el, pe nebunul turba! dela Ghest. 
Pe incendiatorul ca o stea cu coadă, 
Şi 'n ochii domnilor şi 'ntrai maghiarilor ;:;draTlţă. 
Căci şi el e trimisul vremurilor, 
Şi-aprinde ca 'scrum să s'aleagil 
De grămo.da domnească de gunoaie IJ Huniei 
Pe care omenirea o reneagă. 

Nu Viena, superstiţia, mândri'l grofească, 
Invidia, jandar1TUlI, nepăsarea, umilirea, 
Ci unu Dumnezeu nu mai poate 
Să oprească în noi răzvrătirea. 
Azi poate numai ne ghicim unul altuia gdndlll, 
l"1âine vom fi una, căci vine rândul, 
Sa adunat aici dor de omor şi curăţire, 
Să punem pe foc aţdţându-l. 

Ascultaţi nU11l4i zumzetul sărilor 
Şi-ale dimineţilor proaspete of taie: 
Adastă mânii pe străzile fugare-ale Pestei 
Şi 'n liniştea adâncă din sale. 
Se surpă pământul sub noi mai greu de păşim, 
Fedem ce n'am mai văzut de când TIe ştim: 
Ni se spulberă 'n arşiţa verii gerosul 
B1ăstăm unguresc sub care trinjim. 

Veni dară 'n cele din urmă in pusta noastră 
Satano, 4 Domnului sfântă solie. . 
Am fost pân'aCUT1l4 pe patul de nuntă înalt, 
Eroic şi roşu-al răscoalelor numai feciorie. 
Dclr a"de palpăind de sub pielea noastră goală 
Sângele, amăritul ăsta. toropit pan'acum ca de boală. 
E liliişte de par'că nici n'am dinii, 
Şi năvălim la răscoală. 

PrlLegilr-e prin fară 
E linişte şi '71 linişte eu pribegesc 
Prin micuţa aceasta ţărişoar·a Guig1/o1ului, 
Unde mereu Iăcrimeazii stuh:t1 codoobelor 
Şi, !1CCIldă tottte eele toamna nămolului. 
Şi pc culmea de movifa acestei tăceri 
Stă 'ncrezut l.mpăunată· ortacill domnească, 
Ortăcic mişea, cu puşti de t'unat, 
U zurpătoare, neomenească. 

I 

I • • 

.. 

.. 

Câţi care plâng invalizi şi cerşetor; ai păcatului 
Nu slujesc aici şi tac in loc Ca sa urle. 
Şi ca 14 hărmălăi de ospeţe barbare, din inimi de 

Levenţii- în gală mânâneă, mânâncă, 
Şi vechii iobagi ·nu-s nicăieri, 
Dacă n'au murit, mai trăiesc poate incă. 

toarneni 

Trăiesc, dar sufletul lor e ad lilllşle lot. 
E linişte,. da, dar linişte ca asta la dracu: 
In pieptul jumătăţii de ţară 
Colcăie uri negre şi roşii ca raeu. 

. Oraşul salată satul cu semll:!-ale liniştii 
.5i-; groaznică vorba tăcută ce răspunde semnelor 

~sale: ~ 
In ascunzătorile tăcute-ale mutului blestem 
Zac ne mai auzite maşini in;ernale_ r 

Liniştea fi-va aici izbăvitorul a toate. 
La sânul ei surd dorm explodări, 
Şi mica asta ţară legată 'nmiit 
Va exploda. Când trimite-vor binecw'ântări 
Uzurpătorii de după baricadtde iernii 
Tributului cald al gliei celei reci şi tăcute, 
Vor răzbubui tăinuitek tunllri 
Cotropitor, fără veste, pe 'ntrecute. 

... CulreIDu.·ă-le "U:lUa. 
.uânlule 

pa-

Chefui deci a domnilor H unie l'ariJşi, 
Curalos răzimată din turm.,de sale in coate, 
Haite/e de zbiri asmuţându-şi SI: omoare, 
Las să omoare trist-răzvrătitele glO!lte; 
Este cântec vechi, este cânte~ t,echi. 

Da numai semn cu clopoţe/lll din vârful alcovului 
(- Iar jos omorau cu turbată delira re 
Poporul, vergura asta necinstită, eternă) 
Bathorp Erzsebet cea ca un vier, rc'noită, instiga

'toare: 
Este cântec vechi, este cânte~ vechi. 

Ni s'a tot prăpădit rodul harnicci munci, 
Peste-o sută de ţări ne duce vuietul amarului noo;trll 

[ciu/ala, 
Şi ei şed după exemplul părinţilor lor, 
Căci în pustele lor fără om 8 domn râncluiala: 
Este cântec vechi, este cântet::: vechi. 

Nările lor aşa se tot umflă 
De-o mie ck ani, sau de când se pomenesc. 
Trona barda şi tăierea în patm . 
Şi-acoperitor de cutremure cântecul domne.sc: 

. Cântec: vechi, cântec vechi. 

Dar cutremură-te numai păman tu le, căci săuâr-
fşitu·s'a, 

Cad babilonie proastele turnuri mucegăite, 
Şi mai vedea-i-om, oho! pe 'ncruntaţii din turnuri 
Căzând sub ruini pe străzile frumoase, 'nroşite. 
Est(~ cântec vechi, este cântec vechi. 

ali.· $ .... .,.,_ ..... .. eu ~.II ce ... , •• 

CEAJ1AI BUNA REVISTA ILUSTRATA DIN ŢARA 
TIPARITA IN CONDITIUNI TECHNICE . 
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t Dr. Ştefan --. ..... u-r 

fost prc::>cdintc de ono.lre al 
Regional pentru TrJnsil ... ania al 

Cazul episcop 
Balfazar 

.Pesti Hirlap" a anunta! 
Mai crt. că episcopul 
al DobrifinuJui Desideriu 
zar sta Înscris oficiaJ in 
lui GămbOs. 

Inscrierea aceasta n'a 
in Ungaria niciun fel 
tarii. deoarece ac010 e 
toate zileie ca episcopii 
pe fată politica partidului 
putere, şi Să dea 'n ajun 
geri pastorale electorale în 
sul guvernului. Aşa a dat 
rale pentru guvern în 
de-acum aie lui GămbOs 
politul primat SereaÎ şi 
pul deja Seghedin Gla 
încât nu inSCIierea lui ~ 
in partidul lui GombOs e 
de mirare, ci faptul d 
produce abia acum. 

De altfel Zăbava aceasta 
o explicaţie • 

Dobrilinul era politiceşte 
I3ethlen. Mai inainte încă 
detrona partidul lui Bethle, ~ 
care guvernase doi ani de , 
GOmbos i-a dat iui Bethlen '1 

tura la el acasă. Iii Do 
schlmbând oficiaJităfile 
bethleniste şi dându'le pe 
justitiei pentru fraude (fr 
cU sute tU milioane lntâmpllJ tI 
~etJl1l'tJ tU edlflCt1rlle dela ' 
'usitafe, /raudtre dela . 
etc.). Prigoana in contra 
leniştilor luase aspecte e r 

Episcopul Baltazar, bethlen' .; 
fată, era pus formal sub . 
rire, spionându-i-se toate ce . 
birile. Parlamentul beth1eniş*1 
a fost apo[ dizolvat şi Bel ' 
n'a mai îndrăznit să se p c 
în fief, ci s'a ales din mila tE 
vernului, adecă fără contraa. 1 

dat, în altă parte. Bethle ' 
dela Dobrifin au văzut că 
len s'a curăţat, şi au Inee 
se da pe brazdă. Ultimul a 
episcopul Baltazar, inscris lE 
partidul lui Gombos la 16 I 

a doua zi dupăce comis~ , 
disciplină a integrat in 
de primar al Dobrlfinu1ui 
defraudatorul bethlenist Va' 
(trecut, se intelege. şi elia . 
rosJ. căruia i s'a dat ca ped '. r 
pentru fraudele dovedite ~ 
o amendă de o mie de P9"'~ 
(30 de miJ de lei). .' 

Inscrierea lui Baltazar in M 
tidul lui GămbOs inseamn! ~ 
ultima lichidare a bethlenis I 
în cel mal puternic itei al f 
lui prim-ministru. Sic transit" 
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Ga1:~tll AntirevJdonisti 13 

1 Comite/ele săteşti ale L. A. R. 
din judetul Clujului 

. Li~a Antirevizionist-ă Română 
e cursul celui dintâi an de 

tivitate al ei a căutat să or
nizete comitete comunale şi 
ăseneşti in cât mai multe 
tre ale ţării. Iată mai jos 

este organizată Liga Anti
'z;ionistă Română în judeţul 

.. uj, unde ea dispune de c;o
;\ 'tete in 50 de comune ale JU
~~. ţului. In curând nu va mai 
. ista nicio singură c,omună i~ 

\(leţ, unde să nu eXIste coml; ,aI Ligii ~ntivrev~zioniste şi 
:O!T~ va trebm sa fIe in toate 
,11 . eţere din Transilvania. 

omitetele din iudeţul CIuf 
t constituite astfel: 

~':j. omuna Frafa: preşedinte 
. ;~i; 'mpiu Sîma, director şcolar, 
. \. epi'Cşedinte Petru Cheţian. 

. ot, secretar Mircea Tomuş, 
ier ilie Bucur, membru Ioan 

•.. "omuna Fău7'eni: Nicolaie 
,. 'area. director şcoTar, preşe

te, Va."liIe BC'anca. stlldent, 
'oresedinte, Ion M. Petre, 
iltător. secretar, Vasile Boan 
casier. Alcxă Boanca, pri

r membru. 
., ,omuna f;iuleni: preşedinte 
,1 e"andrtl Bora, vieepresedinte 
"o dreiBrad, ('~sie'" Lucuţll 

ofilj secretar Nicolae Brad, 
>o .. mbru Ioan Hodor. 
Im.romuna Frăsinet: preşedinte 
1.; J.. alambie Tutilă. vicepreşe

. te Golban Simion, secretar 
'mon Golban, secretar Ovor 
~orut. membru Mihail GoI

~ . ar Horii. 
omuna Scrind Fabrică: "pre-
inte Grigore Costea, direc
ş-cofart vicepreşedinte Gav
Golban, ~ecretar Ion Cor
. casier Teodor Cordoş şi 
mbru Ion Bălaş. 
omuna Coiocna: preşedinte 
eor~he SueÎu. nrotopop, sec· 
r Vasile Moldovan, Invăţă
,membri Vasile Suciu şi 
~iIe Răşinaru. 

muna Chinteni: pr~edjnte 
or NicoAră, preot, vicepre

inte V. Muntean notar co
.a], secretar Carol Cămărl-i· 
învăţător, casier Gh. MoI

an, primar comunaf, mem
, Grigore Mate. 
e .. omuna NearşOt"ll: preşedinte 

orghe RUSll. protopop, vice
~. şedinte Iosif Covârzan, pri
Ilew, secretară Margareta Co
a~, casier Vasile Vişcan, 

bru Ion Perţe. 
că omuna Poieni: preşedinte 

orghe Nateu. oreot, vice
dinte GavriIă Marghitaş, 

etar Mihail Lun~ director 
ar, casier Nicolaie Ştefănes
membru Gavril Renea pri-

Comuna Bologa: preşedinte r tei N'icolaîe, picber, lftembn.1 
fon L. Potra, vicepresedinte fon 1 Ion Simion. 
S. Lueaciu. secretar Teodor Co- l Comuna Uera: preşedinte 
hodan, învăţător, casier Ion Gh. 4 Ion Bulbuc, director şcolar, n- I 
Sabău. contabil, membru Petre cepreşedinte Petru Andrei, sec-
Resteman. retal' Gheorghe Pop, casier Va-l 

C.omuna Dăn!{ăul Mic.' pre- sile Petrişor, membru Gheorghe 
şcdmte VasiJe Loga preot, vice- Brumar. I 
preşedinte Mihai Vanţa primar, Comuna Giula: preşedinte. 
secretar fleana V. Loga Învătă- Andrei SiIaghi preot, vicepreşe

. toare, casier Vasile Stan casier dinte Vasile Stănceanu invăţă
comuna], Costan Tomoş mem- tor, secretară dona Otilia Si-
bru. laghi învăţătoare, membru Ale- , 

Comun!l Sân Paul: preşedin- xandru Lupaş primar. I 
te AndreI Ff'ldcspun preot, vice Comuna Fodora: preşedinte, 

d' t 1 B Victor Oltean învăţător, vice- I 
nreşe m e on ora, secretar preşedinte Teodor Tibenschi, I 
NicoJaie Groacea, învăţător, 
membru Ion Raciu al Lichii secretar Andrei Horvat, casier 1 

. .. e._. ____ ...,..... ___________ _ 

Dupa proiectul rmzionist al publicistului maghiar Ajtay, ungurii pretind 
Romjnlei ;~ritotiilc din Ardeal si Banat, cari sunt notate cu negru pe haI1:;l 

de mai sus . casier Ion Radu. ' Simion Ciupei, membru Liea 
Comuna Ma~naVstl'renl'· pre"e Ciupei. (D;n luararea -România <; Tn';zionismul maghiar • 

. . . ~ - Comuna Alunişu.· pres,edinte • dmte DumItru I. Năstase înv~- de dl. Aurtl Gociman . 
ţător, vicepreşedinte Ion Ghiţă Vasile Cobârzan învăţător, vi- ....... -,-. ______ ". .. ____ - __________ ._-_ ...... __ 
Do]goz, casier Gavrilă Condor cepreşedinte Avram Cobâr7..an I _e.. • •• - -- ..... .... ....... -
Cuc, secretar Ion Condor, mem- b~lmar, sec~tar Gheorehe_ Co- " Duşmanul stă la pândă aşleptând, În nebuni!asca 
bri N. Cosma preot. Ion Vidi- m~~b% ci~~~f §~l~~or alatău" lui speranlă, un moment oporlun, spre a încerca să 
can notar. Gh. Bârdan percep-' M . I . b . g '[' 1 d ... . . . tor, Ion Gânscă, Ion Urs Co- Comuna. ăcău: preşedmte I pue Iar sa IU mzzoane e e romam, pe can veacun 

. Vasile Horhoş, vicepreşedinte I dearândul i-a biciuit cu urgia lui 
Clan. VasJIe Biriş, secretar Iosif Sas, 1, • 

Comuna Someşeni: preşedin- casier Andrei Ver membru Ion' Duşmanul e REVIZIONISMUL MAGHIAR, • 
te Ion Demian oreot, vicepre- Pa~cu, .' . propaganda maf!hiară împotriva ordinei slabilită prin 
şedinte Ion Gr. Rusu profesor, (.~ml!na Crlstorel.· l?reşedlI~- Iratatul dela Trianon e acea politică provocaloare 
membri: Ion Riji revizor şco- te ,simIOn Abrudan prImar, Vl- . v B .d t • v 

Iar, Grigore M01dovan not.ar cepreşedinte Matei Dobocan, condusa di!la LJ api!sfa, care a culmmat acum, dupa 
cereuaI, Ion Bogdan, Ion Dez- casie~ N~colaie D?bocan, secre- depunerea zdrobitorului memoriu jugoslav, în cuvinti!le 
Af;~:~dr~r~i~hi~:tu:;~:,a1~ taI' GbavrilS'O:z;os dMlrector şcolar, îndrăznele ale d,lor Eckhardl şi GambăB, protectorii 

mem ru lmlOn ureşan. . ţ" I . t d 1 r k P 
Dârian, Aurel Pop Învăţător. Comuna Băgara: preşedinte orgamza lei erons i! e a "an a uszta, 

Comuna A,~('hilplll Mic.' pree Şţ. C~vaci, notar,. ,:iceprcşe- Impotriva aceslui duşman avem datoria să fJe-
şedinte Leonida Feti preot. vi- amte Ştefan Covaci p:lI?ar, sec· ghiem şi să nu nesocofim manevrele lui oculte. Nu 
~preşedinte Dumitru R1i('ăşan retar Ion Vancza învaţător, ca"lt b ă "b' ... 1· 
primar, secretar Simion Tătar, sier Fran~sc . C~vaci . agen1;, re ue s creasca urUlana reVIZlomsmu Ul. 
învăţător. casier Gheorghe Ră- membru Tlbe~lU. Secheh. . Ungurii au făcui dovada că sunt capabili să în-
căsan, membru Simion Mateiu. Comuna Cutls: preşedmt.e t b . I .../ t Z"b" t t . 

Comuna Bica: preşedinte Teodor Raita primar, vicepre- re um eZi! once mI] oace pen ru a saI reZlS en a rn-
Aurel Crainic preot, vicepreşe- şedinte Platuna Gherasim Dodi. lernă a statelor în dauna cărora urmăresc rf!vizuir~a 
dinte Petru Fodor, caRier Gav- secretar Nic. V. Andreescu tu- tratatului dela Trianon 
ril Lăpuşti, secretar ilie Măgu- văţător, casier Pamfil Baboş, S~ t • I . hi ~ .1 •••• 
reanu invăţător, membru Gheor membru Ştefan Platuna, .. ~ .?punem cu ezan e~ ma~ are rO, ta UnInl fI $0-
ghe Mar('hi~. Comuna Dealul Botii: preşe- lrdantaţil noastre atente ŞI aclIVe. 

Comuna P(>iu7'deni: preqedin- dinte Aristotel' Urechescu lnvi- Liga Antirevizionistd- - a cărei activitate nu 
te Leontin Florien preot,' vice- ţ..1.tor, vicepre.şedinte Ion Dre- ~"t d At l' ' ". bl' d t 
preşedinte Valer Pop {lroprie- ve, secretar Teodor Popa, ca- u.rmar~ş i!. e~a umm!'rea. opmlel pu lce ~ e pre '!-
taI' şi foat vofuntar, secretar sier Avram Dre .. e, membru tmdem, ŞI strangerea randurzlor la noi acasa ca nrd 
Gheorţrhe Racoţi director şco- TrCaian Trif.

V
' d' O clipă să nu slăbească sentimentul datoriei noastre 

Jar, cBRier Cornel Iona$ notar. omuna lştea: pre{le mte ~t t" h ... t " A" b t 1 d . 
membri Ion Pop învăţător şi Nic. Gancea învăţător, vicepre- ca re ,ara,.- c i!~ma pe o,, .r~~anll. su c~ e i! ra-
Gherasim Utiu agricultor. şedinte Ion Simonc~ secretar peiului naţional, Simbol al umnl noaslrl!. Fiecare in 
~O'ttluna 'Botu: preşedinte Ia- Gh. Lăpuşan, casier l?n :r, Lă- comuna lui şi toţi cari simt româneşti!, Într'un siIJgur· 

('ob Pop, vicepre~dinte Crăciun pURan, membru Ion CmclU. gAd v A • I .. L' AI' .. . r 
Vasile Lupu. secretar RomuIus Comuna FUdul de mijloc: Ion an t. s,.a !e znreg~men ez~ '~ ,ga, n treVlZ'?nlS ~ 
Chifor învătător, (,8f'ier Teodor Belea preşedinte, Ioan Onaca Romana, ŞI aceasta grandioasa manrfestare natIOnala 
Oltean, memh1"1l Izidor Raica. vicep'reşedinte, Teodor Puriş oI să Si! exprime înlr' o singură afirmare categorică ho-

Comuna Babuţill: preşedinte Farui secretar, Teodor Belea ca Iărît". ' 
Mihail Pop, vicepreşedinte Va- sier, Ion Lupaş membru. a. 
sile Bereean. secretar Dionisie Comuna Ticu-colonie: preşe- ROMANIA 
loja, casier Marcu Mihăilă al dinte ing. Ion Fotiade director VECI UNITĂ I 
Trifului, memhru Vasile Chiş. de mine, vicepreşedinte Ion Mi

MARE ESTE Şl RĂMANE PE 

Stelian Popescu. 
• n. n 'III .. "'" t, ... . .,.. Comuna ·Mă7'isel-Ştăneşfi: halca protopop, secretar Augus

preşedinte Alex. Fodor preot, tin Dordai învăţător, casier Ig
vicepreşedinte Const. Rotaru nat Morariu notar, membri An
fnvăţător, secretar Ion Guţu drei Piţig şi Sabin Morariu. 
învătător, casier fon Gui Învă- Comuna Huiedin: preşedinte 

l. A. R. in judetul Iluni.edoara 
tătOT, membri Gavril Tomoş şi Aurer Munteanu ~rotopop. Datorită curentului de trezire niedoara sub preşedinţia d-Iuf 

omuna Ardeova: preşedinte Iosif Mariş. Comuna Gheo7'g leni: preşe- românească pornit cu-atâta 'n- dr. Gh. Dubleşiu, advocat, In 
ait Popovici, învăţător, vice- Comuna Băbui: preşedinte dinte Lazăr Ungur director şco- sufletire de ziarul» Universul«, Brad sub preăsedinţia d-Iui Ghi-
~edinte Ion Lupşea. secre- Nicolaie Moga, vicepreşedinte Iar, vicepreşedinte Ion Luca, şi ini~iativei d-lui advocat dr. şa, director e bancă; în Ha
Petru Goia, ajutor de secre- Nicolae Balmoş primar, secre- secretar .~:hmion Nerghcş, casier Victor. Şuiaga, s'a constituit în ţeg, in Simeria şi în Cugir. S'au 
rosif Dan, casier Onuţ Tisa, taI' Iulian Bouleanu învăţător, Gheorghe Luca, membru Vasile Deva un comitet ocazional" şi organi7..at şi constituit apoi co-
bru Petre Dan. casier Teodor Munteanu, mem A Pop. s'a organizat la 1 Dec. 193Zl o mitetele din sate. 

a omuna Coasta: preşedinte bru Teodor Raita. Comuna 1, Gh. Duca: pre.şe- grandioasă adunare de a tir- Toate organizaţiile L. A. R. 
atei Zăvoreanu, preot, vice- Comuna Domo5iu: preşedinte dinte Gavril Bâlc al fui Iosif, mare şi de protest în contra din judeţul Huniedoara au des
i edinte Nicolae Corpodean, Avram Borţig director şcolar, primar, secretar C. PQpescu, vi- revizionismului cu participanţi făsurat o activitate rodnică, 

etar Ion Calian director vicepreşedinte secretar Ion Bo- cepreşedinte Ion BâIc, easier din intreg judeţul. După cu- prin conferinţe, meetinguri fi 
Iar. cRsier Vasile Pop, mem- ra, casier Teodor Bora, mem- llie Bâlc, membru Gavrilă B~îlc. vântările d-Ior dr. Tătar, dr. serbări comemorative. 
Vasile "Daniş. bru Ion Tedericiu. Comuna Lacu: preşedinte Victor Şuiaga, Aron Demian La Deva cât şi în ,întreg ju-

" omuna Sălisfpa Nouă: pre~ Comuna Pâglişa: preşedinte Aurel Fărcaş preot, viccpreş.e- (Orăştie) şi a d-luÎ prof, univ. deţul, a'a sărbătorit comemo-
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15 inte Vasile Mateiu, vicepre- Victor Fetti preot, vicepreşe- dinte Ion Butur primar, secre- fon Lupaş din CluL care se Tarea pro~sului memorandului 
'nte Ion Mateiu a lui Va- dinte Ştefan Târziu primar, tar IOIn .BfeCrbheear Sinv~ţător, ca- afla in trecere prin Deva, a Uf'o cu Iroporţii grandioase dai lţ 

...1. t Ad lb t V g 'nva-+ ă sier OSI e+ea- UClU, mem- t 'f tah t -1 'tă f" f . d 1 1.? . JIlI, secretar Mihai Sabău in- secre ar a er eUl ~- )' ma o mam es )'.e s ra UCI' un aptuI că JU eţu tiume- 'e 

~.tor, casier Ion Barz, mem- tor, casier Alex. Tămaş, mem- bru Gh. Deacu. pe străzile şi prin ~ieţile De~ doara a dat patru fii de ai săi :f 
~ Teodor Barz. brCu Ilie Ma uDrăay/a, ?c·a. preşedl'nte .... -. _seM $ ..- "A nvel.zia:..n~l~stLal.:/l. ostanPtrll'?eOVlZ~l~oonrl·gstae- ca apărători dvajniţ<:ţ îndr Amacest ~t 

omuna Ri.<;ca de sus: preşe- omun a. . 0- proces: pe a voca 11 • os !) 

I te AurerNicoară. preot, vi- Mihai Ratiu, vicepreşedinte Ca- aici. Frâncu, Fr.Hosu Longhin, Afex. ;1 
~. re-şedinte Gavril Morar, pri- rol Maior' direetor şcolar, secre- Mai târziu apoi s'a constiutit Hosu-Longhin şi Siiviu Moldo-;;. 

, secretar Avram Cuc, ca- taI' Coloman Feuerstein notar, oficia! comitetul judeţean al van .. 
Gavril Rusu, membru Av- casier Ion Perşia, membri Pan- Ligii Antirevizioniste, în frunte S:a pomenit a-poi prin serbm ":1 " 
Giurgiu. tilimon Felecan primar şi Va- cu următorii: preşedinte dr. de mari proJ>orţii in toate ora- ,t 
~muna Bedeciu.' preşedinte Ieria Raţiu învăţătoare. Eugen Tătar;, advocat, vicepre- şele şi satele din jude~ aniver- ;j 

lan Sava. preot, vicepreşe- Comuna Ugruţiu: preşedinte şedinţi dr. victor Şuiaga, ad- sarea unui veac şi Jumătate it 
te Pet..,. Ştef-nescu învăţă Petre Lehene preot, v~cepr~şe- -o"at., ŞI' Petru Perlan, f rima- dela revoluţia şi tragerea pe 'i 

.... a , - dl'nte Va SI' le Onău, caSIer NICO- ~ .. roată a lUI' Hon·a. i,1,. , ,secretar IOf'if Lupşa, pri- rul Devei, secretar genera prof. il 

a , membri Vasile Bota şi lae 'fibre Timofie, secretar Gh. Ghinea, secretari de bdinţe Comitetul regional din Den iî 
eornhe Copacl"u. Const. Gr. . Apos.tol. director 1 LazV Da'ncşorean ŞI' 1 obre a hotărit, ia propunerea d-Iui li 
om~ma Copru: preşedinte şc_olar, m~mbru Vasile Vescan casi:~ prof. 1. Stanca,' membri dr. V. Şuiaga ridicarea unui!i,' 

. ile Cesereanu preot vice- al Todorel. . " In eomitet R. Nestor, prim-pro- monument în amintirea răscu- r: 
;. dinte Octavian Istrate, Comuna l!lldu! .d.e SllS. p~ cur<?rJ dr: S. Câmpean, advocat, 1aţilor lui Horea cari au 108. " 
I tar Gheorghe Popa. !nvă- şedinte Vasile GhlţiU preo!, Y!- dr. MOŞOI~O, dr. Caba, dr. H08- măcelăriţi la Deva dupăce că- li 
: . r, casier Iosif Măr01,'neanu cepreşedinte Gh, J?eaeonu mi v8;- su, mediel, şi inmner Naşcu. zuseră 'n prinsoare, şi a şi adu- i~j 

e>' - ta 1 !I. Lung F e~ti. q- 'nat fcAnaV acum în sensul acea"- I .' ar, membru Teofil Mărgi- ţător, secre rosu Ş , S'au Qrganizat Şl constitUIt a ... 

~
u casier Ion Man, membru te an apoi comitete de oraşe şi de un ond de 40 de mii de leL ~ 

Co~una Ciumilfaia: preşedin- Stanu al"Mitt,:uţii. . ~ plăşi: tu Orăştie sub prellCdin. In curând aceat monument Ta j 
Matei Maier fnvătător vice- Comuna CapuşuCI Mare. P

d
. D. Marius Peculca ţia d-lui Aron Demian

b 
dU', de eterniza fi In acest fef pe bre-

ItŞedinte Teodor Cbiş 'seera- ~dinte dr. AleX. oama Îcr lC, directorul bancii "Albina" Cluj, membru liceu; fu Petroşeni su preşe- Vl
R

·l.' ~~aânip'u?:~ m1a-r::ri icv.&r opL, ~ i
f 11', Vasile Lăpuşan casier Mi- vicepreşedinte Ion Mo Iovan in ComÎtetul Regional pentru Transil..... dinţi. d-Iul director princ!i>a.1 ...... .. K>ia ---

i Murtşan membru T. Ma- director şcolar, 8ecre~ aMcu :.ia a.I LilPi. toper Tiberiu Timoc; la U,,· dTAI-titi. 1, 

.~I'II .... ·t." ... ' .. ' .. .).: .• :.s.' .. {.~.;.I.G.'na.· .. an •.• e .. ~.er.oe .. R.~ .... ~ .. ~ ..... a.· .... III1I1I1I1I1I1 .. IIII ............ 1I1i1l1l1l1l1l1l1l1l1l1l1l1l1l1I1I1I1I1i1l1I1I...ii 
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J" Gazeta AntfrevlzlonJstă DuminicA 26 Mal J 

Pr~ocup~rjl~ Ligii Antirevizio- Ceferişll. ş. Liga J\nlii~e 
Adi d· S V. zi~n;sIă Ro~ână 

n i sţe J nj ~ c eţ e e I n acu I m e i.,~jer;=';: :~%a~:nt~a P:':,~ :~~~i i::~!~:~~:~hj 0\0 

peclaraţiiJe d-Iui Dr. Ioan Vescan, preşedintele revizionista Româna, personalul ce~ ~inescu şeful staţiei Predeal 

comitetului judet-ean din. T~rgu-~ureş. Propunerile fe~i~t ae. ~oate c~tegorj~!e, dela c~i Băcilă şeful staţiei Sighişo' 
comitetelor din Odorrhel ŞI Trei Scaune. _ I mICI, ~ana J~ ~e, ~art, a dO,vedJt c@lae Constantinescu şeful 
. \~ ,. , I un avatJt patTiotlC ş' un I.lntu:uasm, Copşa~Mică,Septimiu·Băci 

Liga antirevizionistă Română .Propunerea noastră urgentă I resping ideea revizionistă şi vor I care tredue relevat ca exemplu pentru staţiei :Blaj, Gheorghe Ion 
a consacrat marea atentie prolr este: Să se dea o atentiune spe- I lu{>ta până la Tictorie tn contra toata lumea româneasca, fui staţiei Simeria, Udrea 

, 

leme lor ce ni se pun in judetele eială problemei elementelor ro- I oriCărei încercă:ri de mcălcare I Putem afirma cci funcţionari ce, şefu! staţiei Grigorc Ghid 
ii Săcuime. dat fiind deo parte măneşti desnationalizate din par- I a hotarelor. Dr, 1 Roşu ferişti din Transih'ania sunt cu toţii, Victor Brassat şeful staţiei 
tă avem de readus la matcă un tea săcuiască a judetului Mureş, făra excepţie membri ai Ligii Anti, şeni, Insp, Nutiu şeful sta· 
1. n mare număr de români des· Liga Antirevizionistă trebue ca preşedinte, b ' 
natfonalizati. că avem de aparat mână in mână cu cAstra" şi cu revizioniste, a doua armata a ţării, iu. Constantin Vasilescu 
pe revenjii la matcă asăltatl de autoritatile locală administrative, In judetul care este marea armata a funcţio~ staţÎei Braşov, Vasile Bog 
uneltele Budapestei; ,i că ele. pisericeşti şi şcolare. să facă tot narilor CFR, dovedind şi de data ful~Depoului :Petru Rare$ 
mentele centrifuge ,ivau concen- pOSIbilul să reducă la limba stră- Odo~hei aceasta că pe lângă '. ca este atat ~EZo~;;~",!,Şcl~l-D' 
Ilat acolo uneltirile. ca să inti- moşească şi la conştiinta natio- c de utila Româlliei prin serviciul Sighişoara, Constantin Mi 
mldeze şi să se pună'n calea nalitătii lor pe acei români, cari omitetul judeţean al Ligii 
drepturilor ce le avem. cari au fost des!l<ltionallzati de Antirevizioniste <;lm Odorhei, de importatlt pe care îl prestează, este ~efuI Depoului Blaj, Petru 1 

Comitetele locale din aceste J'u- regimul trecut. Este o ruşine sub conducerea inimosului pro- in acelaş timp animată de cele mai şeful Depoului Sibiu, F 
fesor l. Banu, vede dupăcum . ", R f 1 

dete, cu concursul comitetului naţională. ca şi astăzi după 16 urmează problemele elementu- nobile sentimente patriotice, eis şe u Depoului Pe 
regional şi centr.d, vor avea să de stăpânire românească. mai lui românesc din Săcuime şi Este deadreptul impresionant, cum Petru Apolzan inspector a' 
ducă aci in viitor la 'ndeplinire sunt cazuri că în lipsă de pre precizează astfeL ţinta spre 'care mici slujbaşi dela căile fer are, intre Inspectoratul 1. Chişinău, . 
O serie intreagă de reahzari. al românesc copii părintilor ro- trebue să tindă Lie:a Antirevi- ' . A F t ' fI' , 

. t . d], 't, b d . . tă R ~ cari acari, lucrători de atelit:re etc, . 1n escu şe u secţlcl 
din re carI d. r. oan ~escan, mâni sunt otezati fi preoţi ~lOflIS . omână: CI ' ,. 1 'f C l' b 
fost prefect. preşedintele organi· străini in ltlge străină şi că se I ,..Comltetul propune ca mă- au rupt câte 2-300 de Iei din u~, ,JnLgmeBr , OSI ott le 1 secţieI c, raşov, inginer 
zatiei din jud. Mur~ş al Ligii, pre- cunună tineri români în biserici SUrI genera e pentru combate- micul lor salar, venind în ajutorul Bivol şeful sectiei L. 3. 
-cizează următoarele: ,trdine. re~ revizionismului următoarele Ligii AntireviziotJiste Române: inginer Alexandru Kendl' 

~ mIJloace: ' . 

1 d 1 T · S I 1. Situatia elementului româ- Exemplul lor frumos trebue relcmt secţiei L. 9. Petroşeni, ' n ju efu reI" caune nese din Săcuime să fie privită şi imitat. Direcţiunea generală CFR Ioan Dordea şeful secţiei 
ca o problemă de stat. f d 7, Sibiu, inginer Bo Ripper 

Intreaga suflare românească· când au fost 81e~i, cu unanimi- l' 2, Să se repareze bisericile poate i mdn,qra e a awa tin per, secţiei L. 2" Sighişoara, ' 
• reacţionat in mod ,ho~rit ~i tate,<!r. Ioan Roşu, avocat, v,~chi rom~neşti, şi să se in- sanal atât de minunat, care in afara Ilie Popescu şeful secţiei 
demn in contra acţiunn reVI- preşedmte, dr, Romul Olteanu, ! fllnţeze nOI parohii in satele ce de indeplinirea conştincioasa a da Braşov,· Dumitru Leonte 
Bioniste susţinută cu atâta te- avocat, vicepreşedinte, Ilie Ma- au avut odată popuIaţie româ- toriei sale, ,est~ âltJabila a se !nsuf~ c.itorul Diviziei 4, F.' Bra 
Ilacitate de vecinii noştri din I rinesclt, institutor, secretar, nească. {' 
apus. . . " '.". . v preot Iulil! Păstrav, ca,sier, iar I ' 3. Să se infiinţeze şcoli noi; ~eţi p,trlţru cqtlule patriQtice, DeJu dlrect,lunel de eIDI 

La, mlşca!'ea ~~eV1zIonl~ c~ .membn: ~reot Ios~f Popo- ~on.?l~ce~a şcolilor să revină Liga Antirezizionista, drept răs, P . ,\Il . 
era m:~sc ŞI 1.ogIc ~ .ade~e ~l L'!!'l, P~tre, .~.arcu. o d~reştorul ' mvaţ-atorIIor români; copiii ro- plata pentru aceasta frumoasă ati· ,TImisoara' 
romlÎI!'ll, relaţiv pqţmI, d~ ţI- gImnazllfIUl de băeţl ŞI 9, D~- IJ?âm,sau .de români săcUIzaţi să t,ud.in,e" p~tri~tiC(f a ',r.unctionari- Inspector 'Al. l'ib'erl'an 
nu~i1e săcwzate, Ins~awate ru-Dumlfrescu, profesor ŞI aCru- fH~ aJutaţi cu cărţi în mod gra- 1: 1 

pAnă apro~pe Ia deslunţarea tor, tuIt, iar cei săraci cu lncăIţă- lor CFR a ales pe mai mulţi f!.lexandru Popa şef de ga{ 
elementulUI românesc. Noul comitet a procedat Ia minte, material didactic etc. conducatori ce/trişti Î1J comitetul de copia Sihorului, Constan·. 

Au aderat ş~ ei cu t?t eţ~l'!ul org~nizare~ Ligii pe.)udeţ. Bursele pentru şcolile 'secun- con.iucere· .,al ti,', şi aduce Vluhlmiri carie şef de gară Orade' 
ee-J ,~ţe da. Ideea ap~ră:t;U m- ,Pa~ă !iZl a Iu~at fImţă ?rga- dare să ~~e acordate în primul f"I t Adamovici şef de gara Val 
~~~. napo, nale N' ~ID~n- ~uzaţla JUdeţe!lna C!-l comItetul .rân.d coplllor de români săcui- in'sptd'al dlor ing, Pompi Dr~9,oş, şeului, Ion Galfi şef de g 
gibihtăţu hotarelor. ICI o mlş- Jl!dcţean, ~ROI secţIa de plasă ,;aţi.' . director de exploatare CfR' ing. meni~Să1aj, Ilatie Boca 
~re nu a aţrut_ daruI. ~e a ve: d.m centrul"Tg., Săcuesc şi sec- 4. Să se primeneascl cadrele L'"' C' t d' t d 1 'gara' Ba, 'a Src1'1.U', Ion V' d de tr"ns Ufllh pe toM ~ d f - d truI O d WIU riS ea, Irec ar e exp oatare 1 .. ea aşa sa)"" . ~. la e pasa m cen zun. a ministrative cu -elemente ro-' ., . ,. 'de gară . Bâ c, Ale .... andru 
românii ~ j~ .să~) ca IlliŞ· e cale de infiinţare, fiind doar mâneşti. jT VictGl1' Munteanu inspector CFR. h 

earea anhreVIZlOnIsta, ,. chestie de zile, sunt secţiunile 5. Să se angajeze muncitori Mai jos publicam li.sta acelora, " ~ef de gară Resighea, Vas' 
. ln<;ă la, 1 Dec. 19?~ românI! de pIas? C~vasna v şi Bar~oIt. români sau români săcuizaţi la rinca şef de haltă Moiseiu ' 

dm ~ft .. Gheorg~e, .ŞI ~preun~ Termmata odata orgamzarea intreprinderile de stat din Să- cari s'au distins in cursul acţiunii 'Mîlcschinşef de gari Cd 
eu el top român~l dm Jud .. T~e~: din capitala de judeţ şi din cuime. ,pentru -înscrierea de f1l~~bri in Liga vaniei, Nicolae Cosma , 
aca~I?e, . drept . rl!sp~n~ ~llşcaru centrele de plasă, se Ta pro- 6, Să se repare nedreptăţile AntirevizÎonista Româna, gară I1va, E. Horvat şef d, 
reVlZlomste ŞI mtrtg3!1i1or de ceda n~înţârzîat la inf~tarea făcute elementelor româneşti cu Leordina, Octivian Dimi 1 
pes~ hotare, . au . mamf!stat ÎI! subse<,ţmmlor comunale. ' oca7ia aplicării reformef agra- O I di t' d I f CI' de gară Satu Mare.Fere 
p~llC,}n C~lP ~pu?ator, ca .. ~riia de frunte ,a comitetu- re. Să se creieze coopera1i'9"~dc ,,.ea ~rec !unea.JUD O,a~Hr~ VJ Chiş şef de gară Titu M1i~' 
:~~8C ţi~tu~~dă saJ~~te mi; ~uli i3 Fce6e 5. şe~mt v pn.ute consum ~i bănci populare pen- Dr. Cornel Popovici, şeful Ser, Dllmitru Rudaşcu LiTada, 
""'re revl'ZI'onl'stă CI dlI' 1 f e ta d e ~ruar~e ŞI'tP a. aZI'IţiI! tru româniisăcuizaţî, Să' se" . r·' '1' Ch Petre PrlObeag'ul' Satu M'r' .... , os e a ~nscrle ca .... "1 mu ,V" iciului' me,',dica, C uJ', , eorghe " , 
eontră locul'torl'l' acestor ţi- b' ~d' d' . a',.,...·r tu reorganizeze 'composesoratele . B" d , mem rI, sa In In lnlml~e - pe ba'7.D>· 1 d . Nişulescu şeful Diviziei Finan~ arsu Inspector 'Ora ia, i 
Ruturi, tnstrăinate In mod yre- turor odată C'U ideea demnităţii ~""' !tOl, cu scopue a 8SI- Vasile Paulescu Satu-Mar 
meInic voiesc să rămână in ţ' r h tVrl d fi '_ .W1Ara p'l'lmatuI elementelor ro- ciare, inginer Egbert Csal1ner Costachescu Sighe' tui 1 Ma 

r' ,. v n8 Iona e o a rea e a orI mane~ti In conducere . , .1" .' ", 
Ilotare e lor fll'eŞti, în apararea când gata fa apărarea hotare- 7 ~Sv . t 'f" şeful "ecţiei L. 1. GheorghcfiI, Dumitru MateicsC'u inspect ' 
eăro,r. a • vor nune, ,~id de. .neîn- lor, '. a se m ,~nsl.lce .pr~p.a- " M· . 1 

.~ ..' . g d It l' cţ 1 inginer victor WoH şeful Secţiei are, inginer Octav ,. vins . pIepturile lor oţelIta In O atenţie deosebită a dat ro- ar a fU ura a pr~n soc~e ale 6radia, inginer 1, Ardelea,n 
trecutul nu prea tndeyărtat. mitetul judeţean 'comemorării a cu tura e româneşti. . L. 2,Târşu Mureş, iriginer Miha!l" Al d ' 

Manifestaţia publica ce-a fosţ 150 de ani deJa tragerea e P~ntru anu! «;u~.ent, Comlte- Iordănescu şeful Secţiei 'L,3. inginer exan ru· Ghi 
8U·acest prifej a avut nu numaI roată a ,martiriIor neamuFui ~I dJUde!ean al Llgi~ işi propun~ Ai~d, inuiner ş~f Ioan Straia şcf~l Oradia, S. Petrescu Sat~ 
~ ca:r:acţer hotărit. anti~e,Vizio: Hotia, Cl()~cti şi Crişan,Com~ s~ e~fasoare unnatoa:eaac~l- "'" inginer Dumitru Teodoresc 
alst, CI ŞI unuI mal POZl~:V, §l morarea s'a făcut cu un pro- "lt~t~ . .o ymare tntrum~ a~t~- Secţiei L. 4. Cluj, inginer Ludovic Mare, inginer Nicolae B, 
anume acela al readuc~rll Ia gram ales, Întocmit anume pen- 17':I,zwnIsta fa. Odo;hel; TIpa- Obornic" şeful Secţiei L. 60 Dej, Sighetul,Marmaţiei, ingin' 
matcă a ~turot ro~âmI?r, pe tru sofemnitatea zilei. Memo- rIrl ~e broş,!r~ în lImba lll!gu- inginer Gheorghe GhemiusleT I P, araschivescu Baia ... Mare, .' , 
esri vitregIa vremurilor l-a fin. ria eroBor a fost evocată de d. reah~cat' în SPIrIt r?mânesc ŞI cu fui S ., L 7 B' . ., Iosif Mareinschi Satu;Mare 
.trăina:~ de n~amu~ ~in care ă- profesor Petre Marcu, membru 'm 1('(' e rom~ne~ti. 'pentru eo~- şe, ecţtel... lstrlţa, l~g,mer I orghe Boldor Oradia, lngi . 
eeau şI' f~c ŞI ~stă:q pa~,' In' comitet. i, hate~€a pubh('aţ1UnIJ~l" ma~h!a- Nicolae Mannescu şeful Secţ1eI Le, I Staiţiu Oradia, Ion ropea 
ro O mamfestaţie Identica a Comitetul şi-a tnsuşit deside- re ŞI a propagandeI reVlZIO- CI' .' H 'G fII 1 d 
.'YUt .loc, tot in rS.ft1-G9'33heorghe, ra~l exprimat de minoritarii nist~f: pa!t!ciparea, Ligi~ Ia.to~te D UJ, mlg,lllCerl ,~raţ~u aAraAşde u I 1 arie Mănăstireanu Ara, ~ 
in I>rlIIlăva~a a~u Ul v ~ ,r~p""" cum se cade. ca sit fie primiţi mam est~rJ!e romaneş.h ?1D JU- epou U1 U], mgmer , am l' orghe Cimel Arad, David', I 
tându-se Şi mal, h,otănt vomţa ca membri ai Ligii nu numai deţ: q,rgamzarea umll clcI~ d.e I Anastasiu şeful Depoului Târgu.. Arad,Dr, Simion Picurar: 
tie a nu ceda mClUn petec de românii ci toti cetăţenii romA:- confermţe In centrefe prmcl· I M Al d G' fII mişoara, inginer Marin Bă , 

W d" 1 t . d "" '1 d' 'd, ţ b' t t' ureş, exan ru rUla şe u T" . o p ~amânt mtr a ~os.:rt?- Şl e a ni, adeca şi minoritarii, cari in pa ~ . In. 1U e , cu su lec an 1- ." ' .' o I lmlşoara, mgmer ,etru 
De vedea ,:U O ZI II?~I de vr~- aceste ţinuturi, sunt atât de revlzIO~Ist. . y Depoulul Telll,ş, IulIU Dra~hlci I rescu Arad, inginer VJadi 
'ae. readuşl pe u:~ţll înstrb numeroşi. ' C?mltE"!ttl Judeţean ~re ,S!! şeful Depoului Turda, Victor rostăti Arad, inginer Nicol 
'Hti. " . ..', ~ .'.: Apro~pe o •. treiine dintre se la masuri l)~ntI;.l lDten~f~: Netiş şeful Depoului Răsboeni, I pescu Arad, inginer MihaI \1 
, Ideea anhreVIZlOnIstă a prms membriI InscrISI până acum carca controlulUI ŞI cenzuraru " . . , IAd'· D 
rădăcini, şi cu ocazia tuturor sunt ml'non;tarl" carI' cautaY s,:" scrieriI.or şi publicaţiunilor un- Insp. VaSIle Slblanu şeful staţieI goescu r<l;, lOgmer an 1 

1 . • H t 1 Arad, inginer Moise GherI' 1 lIlanifestaţi1J!liIo.r naţiona e ~I se tncadreze in ligă, tnsuşindu- gureş 1.< C uj, Dumitru Romanescu şeful A 
• .dţural.e dm Ju?eţ a. serVlfţ şi programul ei şi colaborl\nl stat1ei Tărgu~Mureş, Ioan Pop şe, Arad, inginer Octavian .1 

el... t fir conducator ~I va 1 d' r I b te -- dA. ,..,... 1$lWI. ~, Arad, inginer Simlan 1', 
4CP , :<, In partea ~or a corn a rea • . fI' , T' I l' B b d 1 

la .fel până când vecimi noştrii ideii rE"vizioniste vânturat{i pes- u staţIei, elUş, U tu er ec Ara, ingi.ne~ Cornel Sever 
nu Tor _renunţa definiti! ţa bJ- f te hotare, ' şeful staţiei Gheorgheni, Dionisie Timişoara, inginer :Eugen C 
Rler:t, de. ca;e

v 
sunt astăZI stă: ~entru('a să servim ideea ~âC JuIa şeful staţiei Coşlariu, Cri~. Timişoara, Constantin Torc 

pAmţl,. ŞI pana <:,ănd !l~ vo~ ~~ mal fructuos, s'a· hotărît In hană Similache şeful staţiei Hu,' Orşova, Mihail Perian şef 
read~~l I~ matca tOţi l'omann afară de propaganda dela per- ". , poti Vasiova, . Constantin ' 
'Sb&tramaţl. soană Ia persoană, să se dea dm, Ioan Pop şeful staţIei Apa, Oraviţa, . inspector I.' Ciur 
' .. N~tu!aI, mi~carea antirevi: o de<!sebi!ă 8tenţi~. presei, care hida, Dumitru Rădăşan şeful Sta, mişoara, Vasile Băcila şef 
z!omstă trebm3 ordon~tă ŞI e cel mal bun J!lIJloc de edu- ţiei C. Turda, ~yiru Cealâcu şeful Arad, Mihail Livess::u şef ~ .1 
fi:"{l'ltă tntr'un program bme sta- care a maselor ŞI de care avem " . d·· J b 1 h 1 
bilit ca să poată fi realizat cu neapărată nevoie In llcel'ite ţi- StaţieI AlU , Constantm Gogea im o ia, Mi ~i Seciurear te 
atât' maiuşot" şi mai temeinic nuturi, unde ayem sate Intregi, şeful Staţiei Topliţa, Ing, Teodor de gară Timi~oara~ qh. I 
'.opuI urmărit:' ' dacă nu chiar -regiuni, de ro- Balaban conducătorul AteIierului Bodea şef de gara Tur· 
, In' vara anului 1934 a luat mâni pierduţi, a' căror readu- , hOd ,. ,',' Gaşpar Ioan şef de gară \. 
fiintă organizatia judeţeană a cere Ia matcă nu mai poate in- Apa 1 a, Ing. Dumitru Pltea con~ Gheorghe Gheorghiu şef 
L.A. R. din Treiscaune, 'ale· .târzia, dacă nu vrem 'să păcă- con9ucitorul 'Atelierului Târgu.. Orşova, Conslantin Bbcărr. 
~ându-se un ,comitet J~ r?vizor 1 ~im fată de n~i in,i~e. . Mureş,: rbheorghe Anastasescu l' de gară Vărdorova, Adam 
Iri' frunte cu protopop Aurel' 'Am pus temehe LIgll Anh.re- ' ~. ... ' '.'. h f d . C ' ! 
'N/sfor din ·,Sft. Gh~orgh!!. ' vitiO!liste R?m:}ne in ţinuturile conduca~~r.ul A~elier~l~l C:aşl4l[lU, arg e şe ,e gara atJ" 
• P După 'un scurt 'PrOVlzorat, săculzate, m-am spus 'cuvântul Petre Nalţa reV1zor pnnclpal de Ion' Spuza 'şef' (le gară, 1 
.~unare~ gene~~Iă a 'l"Omânilo.r I n05truln ~Sc.t:i8 şi .'Verb~r, şio ~~goane Turda, In v, Victor Sar... Ieodot Groz~.v ~ef pe garJ dl 

,dm Trelsca1lne Il procedat~ Ia 'spunem' raspu:!atf şI' cu aceastl k'di f' 1 ' . R "d" '.. ' o ţici; Aur~l Bucurescu şel d. 
alegerea comitetului ~6finitiv, ocazie. că J!;omânii şi toţi 10- D. Dr, Virgil Scridon a. şe u Sec\lel 2-a po un CIu}, Oraviţa, TeEXloţ Bozgal} 
In ziua de S Februarie 1935, cuitorii din 11 terra Syculorumc (4Işic:rul Comitc:tului Regional al L. A, R. Nicolae B, Eufrosin şeful staţiei gara Buziaş, . , . 
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:tdcanul Ardealului 
era pentru stăpdni. 1 pe 'n1rdnte - a erupt larW;. mI

. ă un misterios vulcan, , ~nu . 
Iocotea văpoia fierbinte Pe piscul Carpaţilor s-a ivit 

vecinic cu erupţiuni ca- V Tem rdealul! 
'al . La ce răspun.suţ de dincoace 
- .. ned din 1784 numită a fost: Vrem UnIre! 
iO<; lui Horia Cloşca şi Şi pe turnurile bisericilor 
fu! i-D vărsat' lava sa ni- "'!O!lsţre a apărut, zmuls. din 
· lŞ peste asupritorii nea- zmml, mândrw nostru tTlcolor, 
ICl;ţS in acele »gloate« 00- iar clocotul vulcar:nlui~ rom~
ne{ cari prin tulnicele lor nesc. a aruncat dl,! sanul .. sau 
a 1lwnii că vor: liberrofe ca dm bazme, zecz de mu de 
· 'l..-fe ' luptători, pe »gardiştii Unirei« ~ 
ICJ ,... •• - • t htat f ţ" . ~ul NI încins în foc şi con ş-au aş~", ra LI »cu ar-
el 1 plaiurile lui s-au muiat mele la trecaton ... « 
:taţ, _ căpitanii au fost 
>CU;in roată, - iar bietul 
gdJomân a continuat să 

'rugul, de care nu reu
~,e.J~cape .•. Der Il erupt din nou vul
fih 
1 Tfullui Horia apare »Re-
F~ţilor« in locul gloate
, din nepoţii acestora, 
~, . 1 Ş' , · etec lUI ancu • • • l la-

ai - şi iarăş moar,te pen
: obirea neamulul. 

~'. 1 rile lor s..au înfrăţit cu 
CII· d' · b duşmanu a ramas m 
le itor, - regele munţi- I 
~r t cu »visul neimplinit« 
~ 'nt sub goronullui Ho

lcii i românul Ardelean ş-a 
i i departe după sine 

~1 robiei . .. 
)e! însă ducând cu sine 

. grele şi zăn~ănit de lan
iei valea Teoo, peste Car

ucell aeacolo un ecou 
răspuns mistic, care 

a cei asupriţi, în clipe 

lin 'arunce privirea spre 
· U lor .• _ Spre frafii liDeri 

munţi. 
s..a urzit un dor şi un 

ruJ şi visul Unirei, c4n
;ar" bardul Ardealului: 
1ti un vis neimplinif, 
,e' al suferintii . .. 
al . oral lui ne-au răposat 
g~şii şi părinfii! « 

, de-un a t poet aşa: 
'ar i doamne cui şi cui, 
u . doamne codrului 
IS' armele 1 ancului ..• i; ploa~ şi le ninge 
er, ·i cine le incinge!!« 

mna anului 1918, dind 
era brăzdatii de tran· 

· monniTrte, peste cari 
I ,tnvingătoare goneau tru
tIti 

D. Dr. Aurel HetcQ' 

Unirea s-a făcut, 
Glotaşii lui Horw şi legio

narii lui Iancu zac mulţumiţi 
in pământuI dezrobit, pentru 
oore au luptat, iar gardiştii 
Unirei luptători pentru intregi
rea neamului, muncesc azi pa
cinici ogorul strămoşesc, aiuns 
in sfdrşit a fi al lor, după ata
lea lupte fi iertte. - . 

V ulconu Ardealului s-a li
niştit ..• 

• 
Voi călăii de ieri ai români

lor Ardeleni, cari in nebunia 
voastrii mai nutriţi gândul pă
cătos de a vei atinge de grani
file noastre sfinte de azi, băgaţ~ 
de seamă, să nu mai prooocaţi 
pentru încă odată izbucnirea 
vulcanului liniştit, că erupţia
nea lui ar arunca asupra voas 
tră - nimicindu-uă - toaU 
stâncile CArţJaţilor •• J 1! 

Cluj, 1935 Mai 14. 
Dr, Aure. Hetco, adv. 

preşedintele f. llardiştJ nationali 

conduce comitetele judetene 
Romane ft ntireuizloniste 

Gazeta AntJrevlzioalstA 

lD~tD stn~entilor români , 
Im~otriua reuiziooiltllor 

EE _&2&& J __ 

Biserica 
Sun1iem eituaţi in nemijlocita , 

apropiere a Rusiei. Lân~ă o 
ţară, care a rupt legăturile cu 

Valul de revendicări nedrepte religia ~i Biserica. Ce e mai 
ale ~vizi?niştilor m~g~i~ri, ÎIn- mult o consideră duşmană şi 
potrlva carora se Mdica. a~e: potrivnicii intereselor de stat, 
ninţător intreg trecutul lstorlel Suntem aliaţi cu Franţa, o ţară 
române şi tot atât de amenin- care nu se poate numi necre
tătorprezentul şi viitorul, s'a dincioasă, dar unde biserica 
lovit de la primele lui mijiri de este despărţită de stat. Este 
protestul demn, luminat şi dO-\ atunci explicabil că ,'ânturi pot
cumentat al studenţimii romA- rivnice bisericii încep 8 sufla 
ne. La congresele naţionale I şi Ia noi. Pentru România acest 
Ilnuale, la congresele ,şi reu- 'curent potrivnic bisericii poate 
niunile »Micii Inţelegeri stu-\ fi fatal. Oricum am considerea 
denţeşti « (alcătuită din stu- lucrurile, biserica naţională a 
denţi cehoslovaci, iugoslavi şi fost care a Jinut duhul naţional 
români), la congresele intercon- in jumătate in poporaţiunea ţă
tinenrole ale » Confederatiei In- rii. Sunetele nu se PQt schimba şi 
ternalionale a sludenţilor« (C. complecta de azi pe miine. La
I. ~.), studenţii românţ, ,inar- cuna. care se pregăteşte poate 
maţi cu argumentele ŞI litera- să fle dezastruoasă. 
tura necesară au dat replicile Sciziunea ce se pregăteste 
cuvenite pretenţiilor nemăsu- este- pusă la cale fără doar' şi 
rate ale revizioniştilor ma- poate de duşmanii ţării noasn, 
ghiari.· şi nu de prieteni, parte pentTU 

Lupta studenţilor români nu a pregăti revizi~o~is,muf iar, alţii 
s'a mărginit numai Ia combate- ~ntru 8 pregati mternaţiona-

/et 
15 

am 

şi statul 
statului. Religiunea c. oredi ... 
ţele, ideile şi poruncile ei, exer~ 
cită prin cetăţeni' o infiuenţl 
cOTârşitoare asupra des'rohării 
vietii de stat. Dacă aceastA 
credinţă este curată, curată va 
fi şi viaţa statului. 

fn urmare prima datOl'inţi 
a statului ar fi: să cureţe cre-
dinţa cetăţenilor săi, dând bi
sericii tot ajutorul necesar, ti 
nu coruperea şi mai rea a ace.-, 
tor Credinţe. 

Trebuie deci să ne ridicăm 
ca unul pentru apărarea sufle· 
tului nostru, nu numai contra 
duşmanilor dinafară, dar fi 
CQntra inconştienţiIor din IăUll
tru, cari cred că un corp fări 
suflet poate fi numit om, ti 
un popor fără religie naţiune 
conştientă nu numai de pre
zentul, dar şi de viitorul ei. 

Dr. VasiJe Sava rea, uneori până Ia desfiinţare, lism.ul.. A V • 

a duşmanului, ci a urmărit cu ~lserl~ pana 87.1 este cel asesor consistorial. membru iA corai· 
perseverenţă opera de luminare mal re:zls.te.nt dU~ID:an. 8~, aces- tetul regional L, R. A. 
a cercurilor studenţeşti inter- tol;" mIşeaM.. R~VlZ~on~lşb" n~ 
naţionale asupI'a netemeiniciei eXIstă ~e azi, CI. e~lstă dm pn- .... ' .... • ........... 4II1II· __ ............ _ ...... $$.· ...... .. 
tezelor revizioniste, arătându-le, mele .. zile ale pacll . e~rope~e. 
printr'o propagandă serioasă şi lV1reJile lor ,de atun~l s a~ .m
academică, situaţia reală, creată ceput a se ţese: Pruna ţ!-Iltă 8 L O. K. Ia ;iblU fi Braau, 
in urma tratatelor de pace, pre- lor.a fo~t de!~ mceput sapa,rea Comitetul judeţean din Sibiu 
cum şi imposibilitatea de drept ~I prapastii inut: pr,eoţune al Ligii e CQndus de 1. P .S. Sa 
şi de fapt a revizuirii tratate- §I popor în Tr~silv~. Ne 
lor. Nici pe cale de pare, nici 8~u~m .doar a~te de, infa~a mitropolitul NicoUse BiJlon. 
prin război. La urmă, studenţii m~':luna ~. s a acreditat m Inaltul preIat a dat Ligii UD 

străini, francezi, enslezi, bel- op'~Illa publica a satelor la .m~: concurs nepreţuit in tot cursul 
gieni, spanioli, turCI, indieni, b~rea .. pentru ţre~rea TIscI. anului trecut. Iată câteva mo
etc., erau convinşi că ceea ce ca pr~oţu români prunesc pen· mentemaiimportantedin.ac~ 
s'a făcut odată, aşa cum s'a ~ ţleeare suflet pe care il 
făcut 11U se mai hnnte desface. trimit ia ~aste 100 c?roane. tivitat.ea comitetului judeţeao. 
Ba u~eot'i nu-şi' p~~au stăpâni ~uptura. dmtre ~op?r Ş~ preot din Sibiu al Ligii: 
mirarea cum Ongaria, ţară mică n a . reuşIt atu~C1_ ~ a ll;teeput La 1 Decembrie 1934

t 
ZMa 

şi neajutorati, singura încă deC1 atacul mal d: sus. Sa lu<:- L __ _ 

păstrătoare 8 structurii politioo- rS:'t ~ptat ţa ,~ca~e~ea pr~sti- Unirii, a avut loc o aeruw.~ a 
sociale din evul mediu, poate ~ulUl ~reoţlI~l.ll ŞI m,. prunul Ligii. A vorbit d. dr. Nicolae 
avea asemenea pretenţii nesQ- rand l?rln s:ad~rea, mlJI?ace1o.r Comsa despre intangibilitatea 
cotite faţă de statele succesora~ de eXlStenţă w ŞI ,prm ~<:ilS~di:- hotarelQr noastre. Cuvântarea 
le, mult mai mari şi mai pu· . tare:a cond~~torl1~r 8al fueşti, fost încadrată într'un prO&raal 
ternice din toate punctele de hUnI sau rru cum l-a dat Dum-
vedere. Concluziile discuţiilor nezeu. artistic. 
pe cari le trăgeau singuri de Ce e mai dureros este că Ia La 24 Ianuarie 1935, Uairee 
cele mai multe ori erau urmă- aceste manopere de distrugere Principatelor, a avut loc o ater-
toarele: a sufletului unitar naţional se 

lnhamă, in inconştienţa lor, şi bare aranjatâ de şcoajele pri
I. Voi n'aveţi de ce 00 teme. fii de ai neamului, cari nu în- mare §i secundare din Sibill. 

Dreptatea trecutului, care pen- ţeleg că statul român şi bise- Din partea Ligii a vorbit 4. 
tru voi a fost cruntă nedrep- rica românească sunt două no-
tate, cât şi cea a prezentului, puni cari se susţin şi se intre- insp. Petre P. Petrescu, .... 
e cu voi. 1 ...l_ gesc. tând subiectul ;p România R8 

2, Argumentu suprem şi Oue- Statul se creiază pentru a veci unită«. 
vărat al antirevizionismuluÎ 1ucra fericirea pă.mântească a . La 10 Februarie 1935 s'a CIOIl-
vostru este însăşi existenţa unui popor. In acea.stă acti~-

mOI Joa numgle preşe
comit,t,lor jrJdet~ne ale 

voastră. Mlljoritatea zdrobitoa- tate a sa este susţinut J;>Mn stituit in com~na de reşe<lin:~ 
re a Românilor, Cehoslouacilor forţa brută. Există atâta tunp Ludoş 6ubsecţia L. A- R. ;p \t a
şi Iugoslavilor' faţ~ ,de inf~mul cât il poate susţine această site Glodariuc, de faţă fii.a.d 
număr al populaţzel maghzare, forţă .. Când ea s'a ţ>răbuşit, s'a) reprezentanţii comunelor La. 
vă dă dreptul să priviţi senini dus ŞI, sta,tu!. Daca un nea,~ do.... Gusu Sângătin Presacas 
şi cu optimism viitorul. nu mal dIspune de alte ffil]- YI • ' • • • 

judetul Maramureş: preşe- 3. Revizionismul e chestie de Joace de susţinere, este sigur' Doştat ~I Bog~tu, Jar dl~ par-
dinte: dr. Ioan de Kovats, modă şi de timp. Şi va trece pierdut, . cum avem atătea. rea cOIDltetulUl central din 13.-

Române: 
Arad: preşedlnte P. S. 

_ .... " .... 1 Dr. Or!gorie Com,-, 
de onoare. al comite

Ianai pentra Transllva
LIgli Antirevizionlste Ro-

Alba : pr~şedlnte de 
P. S. Sa episcopal Ioan 

al armatei; preşedinte de 
al comitetultd Regional 
Transilvania al Llal! 

Române; 
Bihor: prefedintele co

al judeteaD: d. profesor 
Neş, dlrtctorul liceului 

Braşov: ~re,edintele 
jUdetean: dr. Pompi
prlm,medic judeţean; 

Cluj: preşedinte: prof. 
1010 Lupa" membru al 

t Române, pre,edintele 
Regional pentru Traa

al LIgU AnUrevlzlonl&te 

elUl! : preşedinte: dr. 
VISU, fOlt seDltor; 

Fdedraş: preşedinte: 
CArja. advocat: 
Hunledoara: preşe

dr. Eagen Tltar, decanul 
advocatHor; 

. _. ---- odată cu ele. Voi trebue să e~em&lu. in istorie_ .(Teroarea c ....... ş..,: d. Marm' Nedelea. 
Prodecanul birouluI Ş' A ~ f t ....u" ... câştigaţi timp. z mca oar e dm USla P?ate amana acest L 12 M ' 1935 s'a constituit advocat. 

advocaţllor; putin. proces de dIstrugere, dar nu.! a. a... . 
jadeţol MUfeş: preşedinte: dr. 

Ioan Vesean, advocat, fost pre-

feet; 

Judetul Odorhel: preşedinte: 

profesor Ioan BaDu; 
Jud~ţul Săla): preşedinte: pro-

4. De altfel, lumea s'a plicti- va putea încunjura.) I subsecţia L. A_ R. In centrul 
sit de strigătele zgomotoase, Pentru aceea există credinţa 1 Mercurea. La adunare au par~ 
trâmbitate din trompetele şi şi puter~a sufletea,scă, ,unde n'! ticipat peste 3000 de persoane 
surle le' false ale revizioniştilor poate patrunde mmCnI, ca Sa . G' ba 
maghiari, Numărul foarte re- susţină sufletul tn noi tn zile I dm . satele Mercure.a, ar va .. 
dus al câtorvll interesaţi nu grele şi de răstrişte. Toate RCClU, Apoldul de JOS, Apoldul 
contează, institu,ţiuni1e pămantului ale I de sus şi Cărpiniş. ~omit~tul 

Acestea erau concluziile ce omulUI: armata" şooa.la, ~c. Central din Bucureşti a l08t 
fncoronau lupta studenţilor ro- sunt lucruri cart. poţ fI d~sfl1n- reprezentat prin domnii Gh. 
mâni dusă in cercurile studen- ţate de du)imanI, smgura cr~ 
ţeşti ' internationale, .impotriva dinţa nu, Sta~ trebuie. să m; ~ungul~cn! secretar generai~ 

'elor dr. 1. Ossi&n, director de re\'izionismufui maghlar. Sem- gândească la ziua d~ mâme, ş~ Şl Mann Nedelea. 
natarul acestor rânduri a fost ~ augme~te~e credmţeIe can La 12 Mai 1935: S'a COIlSti-liceu j 

Judetul Satu-Mare: preşedinte: 
Inginer Flaviu Şulut!u, deputat; 

jadeţul Sibiu: preşedInte: 1. P. 

S. Sa mitropolitul Nicolae Bă-

lan, preşedinte de onoare al co

mitetului Regional pentru Tran

silvania al LIgii Antlrevlzlonlste 
Române; , 

de două ori martor Ia asemeni ~ t In ce 
manifestări internaţionale anti- Il C~ar~~lest!teior atârnă de mit Bubsecţia Tălm~cel, iar zi· 
revizioniste. Ceea ce este sem- imI?rejurări, - Biserica este ve- lele acestea se va, ţl~ea o ~r~ 
nificat.iv şi trebue s~bli~i3:t. e cinIcă, scopul H este dela adunare de constlturre a Llj{U 
faptul că aceste, ma!llţes~rl m- Dumnezeu şi ea nu atârnă. d.e în Sălişte. 
ternationaIe antlrevlZlOfllste au om. Cu toate acestea, deşI bl- ~ 
avut loc în două ţări despre serica na este din lumea aceas- Comitetul judeţean din Bra~ 
cari se crede cii spri.iinesc re-- ta, ea trăieşte in această lume 
vizion'lsmUI: Italia şi Anglia. cu toate bunătăţile şi neajunsu- şov, condus de d .. dr. Pompilia 
Aceasta, in legătură cu cele riie ei, Membrii biserici.i sunt Nistor. este unul dintre cele 
două congres.e ale » Confedera,- şi cetăţenţ ai statul~i p~ e,are mai active comitete ale Ligii. 
ţiei Internaţionale a studenţI- I astfel îl mfluenţcaza biserIca. Distinsul' preşedinte al comite-
10;-« ţinute ţn Veneţia. (Aug~st ~tatu~ trebuie să-şi d:ie se~ma tului, la intrebarea noastră, n. 
-Septemvrle 1933) ŞI Nottm- că eXIstenţa sa e legată de viaţa 

Jadetul Someş: preşedinte: gham (August 1934),. cetăţenilor, iar vi:;ţa acestora precizează astfel scopurile ime-
Scopur acestor r~ndurl est;e es~ foart~ complIcată, muţt diate ale Ligii în judeţul şi Ord

să aducă la. cunoştmţ'l pubh- mal comphcată ca a statul~l. şulBraşov: Iacob Marga, arhldiacoD; 

Judeţul 1ârnava Mare: preşe
dinte: profesor Horia Tec",lelen, 
director de liceu: 
. Judetul Trelscaune: preşedinte: 

dr. Ioan Ro,u, advocat; 
judetul Turda: preşedinte; 

profelor Petre Suci a, directorul 

IIcenlui. 

cului românesc că studenţimea, Omul nu există numai prm p ul Co 'tetului L A 
incadrată în Liga Antirevizio- corp, pe C2re il poţi supune :It ,rogram llU • • 
nistă Română, partici1?ă cu tot constrângerii,~ ci are şi suflet. ~. dm' Braşov est:e\ în af8r~, de 
elanul entuziasmul ŞI genero· Astie! toată comoara sl!H~. I ţInerea trează a conştlln
zitate~ tinereţei, 3I~turi de w în~ teas~ă a. cetăţef!nu~lui, ca ŞI SI- ~elor patriotice,' să pună 
treaga suflare valaha, la apara· tuapa IUl materiala, se resfrâ~. A d . +~ • • 'l 
rea drep.turilor sfinte !?i. impre- ge favorabil sa,! .. ncfavorabţl ~. lscu)"-e,. ŞI ~ ~gl e. 
scriptiblle ale RomâmeI Intre- asupra. desvoltăru stat~IUl: Juund meseriile romaneşti Şi 
gite. Ocupapunea, s~rea morală, ş~ ridicâlld 8Clltimentul de coe-

G . ' p materială, putenle sufleteştl ŞI sl'une naţi'onalav în straturile 
ngore opa trupeşti, idealurile şi năzuin· 

fost preşedinte a.l Centrului Studentesc .. ",le morale inil .. "' .... "'.a:&ă viaţa lucrătorilGl- şi meseriaşilor.c 
Setnt M,lior" ,.... ........,... 
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ProLleIDele .:arl se pun În .:ursul 0«::1 ...... 1-
Iă,ii ""iiloare it c::oIDilelelor judetene de

pe granlfă' ale L. A. R. 
»l'enlru punerea in aplicare I Ins TramriIvania a adre«d a~8I-1 tie ham ebrograueă a Dih-on-

• programului său, Liga Anti- tor comitete întrebarelJJ .~m lui, lucx:at~ fn baza recenză
NJvÎzionistă Română a infiinta' văd e{6 că ar trebui ffO octllr mântulUl dl? 1930, ~entyu 8. n~ 
.omitete judeţene in toate păr- new Liga ~i car; sunt probl.e- I putea 101<>;'1 de d~~c ~ el, publI
liE,fI ţării. Comitetele acestea mele locak cele mai importanttil • cându-Ie ln eţudll lam~trItoore 
ş.nt conduse de cei mai des toi- din regiunea respectivă. cu pri't'ire la Judeţul Bihor. 
Riei fii ai regiunilor respective, Din parlf'fl multor oomitetfl 2. Să 8e tncurajeze publica-
.ar; în cursul anului trecut au S'tJlJ primit răspun:Juri ,i pro- rea de monOt,uraIii I'lle judeţelO1' 
fkrt un concurs foarte preţios #t.nneri de cel mai mcrtfI infe- mârgin. aşe, in ca~. să se dcs!~-
1.' ii r- d' t . #t.uhJicătn mai lue "Tlata culturală, econonuCă, 

. ~llpă o activitate de un an ~es, zn re "ari y- politică' ~i istorică" elemenin-
.. ~iJe, comitetul regional pen- fOI' unek. lui române8c ~trăyechi. 

P • '"' d "" 3. In Bihor si ~ imp.ă.neAJIe 
e granita ara Itoa .omunele, in co]"boraN! C'4l 

Astra, cu plăci _comemorytt~~, 
Vom fucepe cu răspunsul pe 8.ceetl a Infiinţat: » Bibliaa.ca care <;ă vorbeasca generoţIe1. u-

.are L-am primit din partea co- Antire"Tizionistă«, ~i a scos o nere de mueenicia celor peste 
_tetului judeţean diri Arad, în broşură tntitulată: »La ân:Jpre- fţO de martiri români junghiaţi 
:lruntea căruia se ~ăseşte P. S. %eOO ani dela desrobirea iudeţu- de săcui I}i bol,eyici tn anul 
~ episcopul dr. Grigorie Com- lui Arod«, distribuind-o tn mod 1918--19. !,'iecare des"Tăli:re 81' 
!}ti, acest Inalt ierarh însufleţit gratuit In zeci de mii de exem- fi o protestare in contra 10-
... tru orice cauză româneasci.. plare locuitorilor din judeţul toarcerii 1'Ităpânirii de ieri. 

lată câteva frânturi din ac- Arad. Zilele acestea a apărut f î' t 
tu! .. d d· .... Bi·blioteca secţi·el' Ll·~1·1· a 4. Să se trans ereze n l1J e-lÎ"vî1.atea comite w IU eţea 1D Ul ~. 1 J - .. f f' ,. 'o-

d 1 d - - h doua broşura-, »Pomenirea lui rz.oru. ~lrll. une lonl!ru mm Ara ,unu mtre ce e mal ar· rzlarl m Judeţ) cun sunt ele--
Bice comitete din Ardeal ale Ion Buteanu«. Tnellle primejdioase pentru slat. 
Ligii. S' a iniţiat ridicarea unei cruci 

»Conform programului expus pe bulevardul Regele Ferdinand 5. Să se desfiinţeze ordul că· 
la actul de constituire cât şi din Arad, lângă gara tramyaiu- lugaresc Premonstratens şi ce-
in statutele Ligii Antirevizio
Iliste, am căutat în primul rând, 
să schimbăm starea de. depre
siune sufletească a satelor, prea 
mult hărtnite ~ lup.te _ poţi~. 
cianiste de partidt ŞI sa ndi
eăm increderea în energiile nea
mului _şi 'n veşnicia României 
Mari. Deaceea am organizat eu 
prilejul împlinirii unui ?eceni~ şi 
jumătate dela desrobtrea ţmu
tutui arădan adllD;ări popor~l~, 
1n zilele de 22 Şi 23 Aprilie 
1934, în centrele de seamă, şi 
eu luat parte la ele alături ~e 
toti românii aproape 90 0fIJ dm 
pOpllLaţin ~ şvă!?e.ască/ sârbe~sc~ 
şi slovaca. Darile d.e sea~a ŞI 
comunicatele, date Ia timpt.l.l 
8ău prin ziare, vă sunt cunos
cute, şi este suficient a anun\8 
aci că intreg poporul'. dela mIc 
Ia 'mare, dela ţă1'attulcel mai 
umil până la cei mai sus puşi 
tn erarhia socială, s'a ridicat cu 
.n indiscutabil elan în contra 
acţiunii revizioniste, şi astăzi 
putem :fi sig~ri, ~ aces~ ).:lOpor, 
fără cea mal IDlca şovrure, va 
~ti să dea· ·şi tribuful suprem 
pentru apărarea frontierelor, 
pecetluite la Trianon. 

La 17 Mai 1934, 8' a făcut co· 
memorarea a 15 ani dera întra
rea armatei române în oraşuJ 
Arad. 

La t Iulie 1934. s'a făcut o 
demonstraţie de stradă în Arad 
pentru veştejirea insultelo~, pe 
cari le-au proferat presa ŞI au
torităţile maghiare Ia adresa 
mult regretatului Louis Bar
thou, fostul ministru de externe 
al Frantei şi cel mai m8lle prie- P. S. Sa Episcopul Of. Grigorie Gh Comşa 
ten al României. preşedinte de onoare al Comitetului regional pentru Transilvania al Ligii, 

:. La 1 Decembrie 1934, Liga membru de onoare al Academiei Române ,i al Soc. Scriitorilor Români. 
Antirevizionistă a da.t con cur: , . . ~ .... 
sul necesar la" o~Dlzarea ŞI lUI Arad-PodgorIa, In cmsooa lelalte orduri călugăreşti, ('ari 
reuşita manifestaţiei din sala celor peste 100 de români ma- dePind de autorităţile domi
Teat~lui Comunal, ~d a con- sacraţi mişIeşte de. detaşam~n- ciliafe ln Ungaria. 
ferenţlat d. prof. ~n!v ~r. Ioan tele înarmate mag~18re in t~m: , 6. Să se fortifiee prin qoloni
Lupaş, despre reV1Zl()~sm. pul dela 1 !i~mbrle 1918 pana: zări regiunea Oradea-1Vfarghi-

Liga a găsit d~ c.!lVlmţă s~ la Sf. ~aş~ dm a~ul 19ţ9.«. i ta-Săcuieni. 
facă cunoscute ŞI sa .papulan., In17gIs.?'a~ aCI. ~ctivltatea 7. Să se subvenţioneze coti
zeze până în cel mal ascuns I enta~stă ş! neob?s!tă a secre· dianul românesc » Gazeta de 
locaş de român numele celor tarulUi comItetuluI ;rudeţean,. d. Vest« din Orade în care să se 
cari s'au jertfit pentru ,neam, av:oc~t .:4r~n PetruţlU, un stalp introducă zilnic ~ pagină anti-
fiind asasinaţi de ungurI. De al L~ dm Arad. revizionistă.« 

Pe granita săIăjeană 
Un alt comitet activ al Ligii 

este cel din Să/oj, condus de d. 
prufesor Ioan Ossian, directo
rul liceului din Şimleul Silva
niei. 

Comitetul de aici ti ţinut anul 
trecut două mari adunări popt>
rale antirevizioniste, la Şîrn.leul
SilVllniei şi la 1(1, §ţ a organi
zat conferinţe in 26 de tUlte. 
Populaţia graniţei sălăjene şi-a 
spus răsunător in toate aceste 
ocazii cuvântul în contra celor 
ce visează să mute din loc 
pietrele de hotar. 

Liga sălăjană este mult p're
ocupată de crearea unei patrtri 
mijlocii româneşti, de indutJt-

riaşi şi negustori, şi a cerut 
centrului să solicite aoeastă în
tărire a elementului românesc 
fie prin incurajarea. timide/or 
inceputuri româneşti, fie prin 
plasarea în aceste părţi a unOr 
comercianţi »mărginenî« sau 
macedoneni. 

Ea urmăreşte deasemenea 
foarte deaproape uneltirile par
tidului maghiar, care-şi con~ 
centrează puterile în acest iu
deţ ca să-şi păstreze mandatul 
deputăţesc şi să dea prin ins ti-
gaţiile sale aparenţa că Sălajul 
n'ar fi românesc în măsura in 
care este. 

In judeful BILor 

In judetul 
Săbnarului 

Secţia sătmăreană a Ligii An
tirevizioniste, prezidată de d. 
deputat Fla"iu Şuluţiu~ a orga
nizat în cursul anulUI trecut, 
in afară de mai multe adunări 
antirevizioniste, patru confe
rinţe cari au fost prilejuri de 
mari tnaniIestaţii naţionale. Au 
conferenţiat d-nii: prof. dr. Ion 
Lupaş, preşedintele Ligii An
tirevizioniste din Transilvania, 
despre trecutul românesc al 
oraşelor ardelene, dr. Valer 
Pop~ ministru, prof. Victor Jin
ga d.in Cluj şi_proL VasileScur-
tu din Sa tu-Mare. . 

Secţia din judeţul Satu-Mare 
a contribuit cu 50 de mii de Iei 
la fondul de construcţie al :. Ca
sei Noastre« ce se va edifica 

Preşedintele comitetului in-I propuneri cu privire Ia viitoa- la Satu-Mare din contribuţie 
deţean din Ora de, d. rofesor rea activitate a li .. in jude- obştească şi "\"a fi centrul acţiu-
7'eodor Neş, clirecto'rJ liceu- (;ele dela graniţa ~ vest: 1, nilor culturale şi româneşti ale 
Aui Go' du, faoo următoarele :It 1. Să ni ge ună Ia dis ozi- acestei părţi de graniţă. 

Dnmhtect 2tJ Mai 

Săpfămâna _el AM'. Mt da 

In ţară ara avut o saptamin.ă fară n]C1O. eveJli.ell 
(clei nu se pot numi decât simplu fapt &,ers cele cite 

nări ale partidelor) in schimb am avut o sâptămână de 
inalţare sufleteasc.ă în alte priTinţe: justiţia .1 făcut in sfii, 
tate ţării trimiţind pe generalul Dumitrescu pe 5 ani la 
pentru neregulile~i dela jandarmerie, aviaţia noastră a reţ' 
succes strălucit prin raidul la Capetown şi 'napoi, iar .lu 
reştilor" şi .expoziţia antireyizionistâ· au aTut succese ra-c 

Dupi adunarea generali de azi saptamina ţinută 1. 
comitetul regional pentru Transilvania al Ligii Antireti 
are astazi loc la Bucureşti întâia adunare gene-ali a LiiiiRl 

.t 
Săptămâna externă. a fost a Abisiniei şi Italiei, .a ' 

nici, a Cehoslo"Taciei şi-a Ligii Naţiunilor. IQ celelalte p.ir, 
de puţin.i 'nsemnatate. 

Conflictul italo·abisinian a ajuns la un punct dra.atl: 
ratul Abisiniei., ca să răspundă la dedaraţîi1e rostite de 
italieni in parlament ci trebue disciplinată Abisinia fiindCl 
fă unde-i şi-ascizi robie, a dat un ordin de zi prin care 
ţeazâ sclăvia; de altă parte a făcut in persoană apel la Liga jl 
ni lor ca sa-i ceară sâ intervină spre a domoli Italia, deo' le 
caz contrar va rămânea cu credinţa ci Italia, Franţa şi An tj 

inţeles Într'ascuns asupra sorţii Abisiniei. Acuzaţia cuprinsi [€ 

mersul acesta a făcut o mare impresie. In ce priveşte de' .r 
sdăviei, pe care presa apuseană o numeşte porunci fără co . CI 

chestiunea aceasta n'are nicio importanţă. in discuţia ita::· 
niană. Chestia dintre Italia şi Abisinia e extinderea graniţeI Jaf: 
Abisinia cere o comisie anglcyfranceză. de arbitraj penm i; 
tarea chestiunii graniţei, iar Italia refuză şi cere o comisie 
p.ăciuire, care să n'aibă de cercetat decât incidentul de 
întâmplat în ajunul Crăciunului, Rămâne să se vadă ce 
compromis vor găsi cei dela Geneva. După toate ştirile, 1 

timp de·ajuns pentru;tratative, deoarece sezonul ploilor irn, ~ 
până Ia toamnă inceperea răsboiului. . ~ 

Hitler a rostit la redeschiderea parlamentului un disc 1 
a a"Tut mare răsunet in toată lumea. A spus ci Germania 
pusa să 'ncheie inţelegeri de neatăcare (nu şi de ajutorall i 

praei) cu oricine; ci e pacifistă; ci respectă intreg tratat mI 
Versailles, afară de clauzele militare, de care se scoate a~ . 
prin faptul că aliaţii nu şi'au redus inarmările; că e disp i·a 
nu-şi facă o flotă aeriană decât pe sfert ca a Angliei, şi " .. '!l 
şi alte ţiri accepti, e dispus să renunţt: cu totului la subi~: 
că nu. vrea amestec În chestia Austriei, dar nici nu poate 
Austria n lare o independenţă de fapt, şi ci germanii ei Il· • ~ 
chemaţi să s~ pronunţe ce voiesc. Discursul lui Hitler e c fii 
tat de presa apuseană destul de favorabil. In C3mera . com ra 
engleze i-a răspuns vicepreşedintele consiliului de miniştri S 

win, arătând că Germania nu poate avea pretenţia si-şio~ 
inarmările dup'ale Angliei, dt-oarece Anglia însăşi şi le-a filJ: 
propOrţiile celor germane. 

O~ mare surpriză au fost alegerile din Cehoslovacia., p~ ! 

dela guvern au pierdut fiecare din manclate1e ce le·au a bl 
trecut; cele cehoslovace 1-2-3-4 mandate, iar cele două g. d 
(socialist şi agrarian) jumătate, şi înfrângerea,liicu atât mai ot 
cât ambii miniştri ai acestor partide, Spina şi Zeck, au ră. . 
aleşi. Surpriza cea mare a acestor alegeri a fost izbânda a 
germani din partidul hitlerist, care înainte n'avea reprezen 
p.ulament Comuniştii şi·au menţinut toate cele 30 de locU!1 u1 
slovacii lui HHnka au 22, faţă de 19 in trecut, partidul fali ~ : 
lui Gayda, fără deputaţi in trecut, a obţinut 6 mandate, it· : 
eul unguresc, deşi pactizase cu nemţii opoziţionişti, n'a luat ia 
9 mandate, faţă de 14 câte avusese. Totuşi presa maghiar~ tr:e 
bitează că alegerile acestea au insemnat o victorie pentru ".~ 
deoarece au luat in oraşele Bratislava şi Koşiţe mai multe ht 
decit celelalte partide, dovedindu·se astfel că Bratislava şi 
ar fi oraşe ungur~ti. 

Afirmaţia e mincinoasa. Ungurii au luat într'adevăr un 
număr de voturi in cele două oraşe, dar nu mai multe deci ~I 
muniştii; comparate cu ale celorlalte partide _ afară de COJD' s~: 
- voturile ungureşti sunt insă in izbitoare minoritate. Co.i il 
nu e deci cea trasă de presa maghiară, ci alta: că li se impune, ( 
delor cehoslovace să-şi reducă numărul. să se uniască, Ded; 
veştile despre.regruparea partidelor dela guvern ne Iasi s.i 'n . ea 
dem că se va merge în direcţia aceasta. E vorba intre altell 
intrarea în guvern a slovacului Hlinka, ceea ce ar fi o mari 
nefacere pentru Cehoslovacia, fiindcă ar pune odata şi pentl'
deauna capăt speculaţiilor ce le face iredenta uugurească pe. 
tia slovaci. 

Liga Naţiunilor, întrunită. în obişnuita sesiune de #' 
are de hotărît în două chestii mari: a Abisiniei şi a at~ntt să 
dela Marsilia. Până când incheiem ediţia n'a venit niCi'" !ta 
despre atitudinea ce·ar fi luat-o. In privinţa. procesului M~· tin 
Jugoslavia a inaintat Ligii un memoriu prin care se decl~a ~ . ~~ 
tisfăcută. de modul cum se chiamă ci şi-a anchetat Ung.an~' '1} I 

plicităţile cu atenbtorii. 
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