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Dascăli cu leafă de 
325 de lei pe lună Oll'f:: asupra chestiunii reviZio.

te şi asupra chestiunii mino-
t re, "Gazeta Antirevizionista" 

, concentreaza ·n primul rând 
nţia Ia tot ce se petrece pc 

hntul revizioniştilor din afara 

. tdin lăuntru. 
" TU sdpăm insa din vedere 
, i cealalta lature, tot pe-at,i.t 
. , insemnată: organizarea ne-zis-
t! tci ce trebue să o opunem 

.tlt' mani1or, prin int,1.rireade, 
1; ntului romanesc. 

rom vorbi ai.:i de odata asta 
m,' prc marca luptă naţională la 
ia e s'a angajat Institutul social 

I at-Crişana: despre combaterea 
fll popularii ţinuturilor bănăţene 
S crişcne, cele mai din coad,i 

tre toate provinciile şi ţinutu
ţârii sub raponul naşterilor. 

·a făcut in Banat, sub auspi
r e şi sub conducerea acestei 

dnice societăţi, sprijinit cu o 
hcţa vrednică de cea mai mare 

r dă din partea autorităţÎlor ba
{rmc~ ffi,11 ·;t!cs timişorene. un 
'bfeput remarcabil pentru comi le rea primejdiei care ameninţii 
. ,vedem B<in,nuI şi o parte a 
'r~.$anei pierdută etniccştc. Dupa 
ni etările ce le-a facut la Fibiş 

daţia Regală cu privire la pa
I naşterilor şi la tot angrena-
de call7;e in primul rând so
c cari l-au determinat, raza a
ar cercetări a fost extinsă in 
mai mare parte a . judeţului 
iş-Torontal, trimitându-sc c-

pc de medici, de anchetatori, 
conferenţiari, cari odată cu 

~ . urirea populaţiei asupra pri
Im ·diei ce o aduc pe capul ţării 
ii ctidle păcătoase imitate dela 
il 'inii cărora nu le place gângu
nă I de copil in casă. au să por

In

t
SCă lin BIă.na~ o g:ncEradia ~iş-

• cu tura a sateasca, e ajuns 
ată!ăm a!ât: că. echip:Ie insti-

., lUi soc1al Banat-Cnşana au 
le in program p<,ntru toamna şi 
:0, . a aceasta, şi au şi inceput-o, 

mdarea a 200 de sate bânăţe
m organizând in tot locul şeză
c, culturale. 

oi nădăjduim că inceputul a
a,ta. va fi continuat pe toata 
~lţa, şi că-i va urma o alt.ă 

.J~ţi7 ?~c.~t cea de păn:acuma 
ftclahtatn pentru 'ntănrea c
omica a frontierei. Am dori 

:1. cu seama ca acţiunea a-
ta să se 'ndrepte cu o deo

li iti atenţie spre coloniştii lăsaţi 
r.' capul lor, şi spre satele unde 
:!f ulaţia românească a ajuns e

omiceşte din nou la discrcţia 
or de altă limba. 

o r pentruca acţiunea de Întă-
o a lumii româneşti dela fron
n ~ s.ă poatâ să aibă toata che
l ~ IzbânzÎÎ, mai avem o do-

ţa, dacă Se poate s'o numim 

l
ai astfel: să se scoat.a satele 

. ineşti din ţinuturile de gra
. de sub atoputernicia funcţio
lor minoritari centrifugi, mai 

rJtneroşi astâzi in aceste sate ro~ 
~eşti şi decât sub stăpânirea 
~ureasca. Aşteptă.m să se facă 

t~~putul cu notatii acuzaţi că 
f~ stropit la 1918 manile ClI 

jge valah. 

P,ecum am aratat in numdrul : 
întâi al • Gazetei Ant/revizioniste", 
deputatul socialist Emeric GyăI kl 
a atdcat violent pe general G6,rz
Ms In şedinţa dela 15 Febr. 1933 
a parlamentului maghiar, pen
truca I-a Idcut ministru de IX

terne pe ministrul de pân'atuncl 
al Ungariei la Berlin Ca/ornan 
Kdnya, despre care IntefpelatOlui 
a spus: 

"In ministerul de externe 
depe vremuri 1· am văzut p, 
Coloman Kanya printre cei 
cari au uneltit să se facă 
războiul. " 

Apoi: 
"Mai are oare de gând (ge

neralul Gombtis), dupăce l-a 
numit pe Coloman Kanya mi
nistru de externe! să aşeze 'n 
slujbe publice şi pe al1i păr
taşi ai afacerii falsificărilor 
de franci 1" (Dupd "Magyar
sug" dela 16 Febr. '933). 

Actlllitatea locendlară a aces
tui ministru cu nume de corb a 
revenit acum din nou tn discuţIe 

-- de astă dată ca mare rAsu
net - in legătură cu asasinatul 
deja Manllla. Ziarul "Vreme" 
dela Belgrad, precam am arătat 

dupl "Pesti Hlrlap" tn numlrul 
nostru trecut, l-a acuzat pe d. 
Kanya ci nu-I străia de cele ce 
s'au pas la cale la ]ankapuszta , 
dupăcum tot dânsul a fost acela 
care a redactat ultlmatul dela 
1914. 

Dllpd acuzalla aceasta deose
bit de grava, a venit la rtind peste 
câteva zile alta. a ziarului "Prav
da- din Belgrad, care a publicat 
- precum arata " Magyareug" 
din 7 Nov. ert. - urmatoarele: 

.In primăvara anului 1920, 
conducAtorII organizaţiilor nalta
oale m!lghiare au tinut dlmpre~ 
unA ca prIm-ministrul depe vre
mea aceu Ştefan Bethlen o a
dunare la Budapesta. şi l'au Ifă
tult cum iă propage rcvlzfollilmal· 
Cel care a dat tonul la coosfl-
tulrea aceasta a fOlt Qn om care 
.tetea iocl dinainte de rilzboluJ 
mondial 10 slujba diplomatiei 

: lastro-ungare ~ ,1 locuia in Bal
cani. Cuooaştea bine socletAţlle 
pabllce şi secrete de acolo. şI 
tn Ipeelal organizatiile de coml
t8~n. Mal târziu, revenInd Ja 
eentra fa Viena, .'a străduit si 
provoace conflicte. Acestea t le 
cunoaftem blnr, io special din 
desbaterlle procelalul FrWiung 
deJa Zagreb. Omul acesta era 

Kunya Kdlmdn, ministrul maghiar 
de mal apoi dela Berllo, Isthl 

mInIstru de externe al Upgar:ei. 
Propunerea sa, făcută la coosfă~ 
fui rea organizaţiilor nationale a 
fost il! esentă aceasta, ci tre
bue Of gan!zată o armată secretă, 
şI anume din oameni hotArîţl la 
orice) a căror mliluae si fie ca 
să pregătească terl'nul pentru in
trarea trupelor regulate. Armata 
aceasta se cretA a fost iosărci

nată apoi sA pregătească aten
tate în contra capilor statelor 

vecine ~I ta contra oamenilor de 
stat şl~a diplomaţilor de selmă 

al acelora. Din Initiativa lui Kii
nya s'a şi infIIntat in Ungaria o 
societate secretă ca să pregă

tească organIzarea. Mal departe 
planul era, ca să Înfilnteze de·a 
!ungal granitei maghiare tabere de 
ccmlta~li, in c ... fl .34 OI'.! prlrneu..:ă 

Dumal of ţeri şi sllbof:ţeri ctlra
joşl. Oamenii aceştia aveau să 
figureze. in taţa lumII ca plugari 

paşnicl, dar trebuia să se trans
forme la orice moment in oitaşl. 
Un magnat cunoscut şi-a oferIt 
pe seama unei astfel de tabere 
moşia. ca bazA militară tn con
tra O kaslovaclel. Planul le era 
ca actastl parte a armatei se
crete ce-o orglolzau, să năvă~ 

leu că ia direcţia Koş11~, iar o 
altă parte ,ă treacă graniţa iatre 
Komamo şi Bratlslava, ca astfel 
să rupi legătura dintre partea 
rhArlteanl ,1 apuseaoA I repu
blicii. Planul acesta a I~ş!t la 
Iveall ln toamna anului 1929, 
cu prilejuI procesului lui Bela 
Tulc •• 

Mânl diplomaticA a luI Kanya 
Kălmacr a fOlt prezentă ,1 'n 
organizarea aşa·zlselor trupe ne
r~gulate. Comanda supremA a a
cestei organlzaţU a laat· o lSupra 
lia colonelul Paul ProniY (astbl 
şef-Inspector de aviatie, n. tr.l , 

in primăvara anului 19l1, când Precum se ştie. cea mai mare 
a Izbucnit În Burg~Dland o revoltă parte il il1';.iţ.1torilor din Ungaria 

sunt eonfesioI1.lli sau comunali, 
din pricina trecerII acestci pro- si nu numai ca au salarii de mi-
vlllcil la AUltrla. Scop similar ~erie. dar nu le .Hwt achitate cu lu~ 
au avet şi a,a-zlsele c~te of;te- lli!e. Am citat chiar cazuri - dupa 
reştL A fost deasemenea fdeea ziarele budapestanc - GlllU li s'a 
lui KanYj, că l'a inflintat o bilDci ,'Khitat (~jx.~tor nâpâstuiţi ai soartei 

leLlfa de pesfe II!I LlI! de zjle. Sit ua
blnecunoicută pentru finanţarea ţia cOl"Plilui didactic primar a de~ 
tuturor organlzafl!lor maghiare venit astfel in vrcmea din urmă. 
se~rete şi-a trupelor nuegulat~. exasperantă. şi asociaţia invaţat<Y 

10t Kdnya, organizatoful aCt!- rilof, o ţinea mercu pe tapet,.a~e
ta distins a fost inilrcinat şi cu nl11ţand ~u dcmon~tr'ltJl Ca.:I n ar 

, , fi facut deloe buna reclama Un, 
chestiunea emlgranflloT lugoslaYI, I g.lriei, ţara vestita Ipe nedrept) că-şi 
tn 1930 cl1nd era ministru la BerUn. I dchita sal.lriaţii taman la 7:i 'ntâi, 
Ţinea incil de mal 'nainte lega· I şi inC<i prin mandat poştal. Gu, 

. turi strl1nse cu emigranţil. Il era vernul~a ~rebuit. deci sa se sesi: 
ajutol credincios in domeniul a- zeu. ŞI. S ~ seSizat. D~ocamd~ta 

a hotant ca solll(loncaza - Cll ln~ 
cesta dr •. /van F~~n~, ~onduC(Jt~. cepere din Sept. cr~. - ~hestiu.nea 
rul croaltior legJttmrşft. Planurile inv.lţ.1torilor confcs!onals. lasaţl de 
ee le avea cu em1eranlii Kdnya, cpiscopiile Jatilundiare literalmente 
au iI.ceput sa S~ desemneze iaca p~ JllIIHlJ(i. :';eluţja. POZ;'V de 
In 1928: a lost ideea lui ca sa mare la care s a opn~ g.uvernu1 

J • 2 fost - precum am mal aratat-o -
se n/'mţeze dtpozlte de arme şi aceasta: pe viitor (cu 'ncepere dela 
munitii pe teritoriul maghiar de·a 1 Sept. crt.) impozitele şcolare 
lungul frontierei iugoslave. Mlşca- confesionale nu Je mai Încaseaza 
rea aceasta s'a incheiat cu con- biserica (prin organele fiscului), şi 
tfabanda de arme ce s'a filcut ~u le ~.1i . imf-larte J.i~sa, ci le 

mcase.1'lA1 1ll numele sau statul, 
prin Austria. Aceasta-Ila/moasa iar inv"iţatorii işi primesc salarul 
chestie H/rtenberg. Fum/tura de dela Stat. 

arme a fost destlnatil emf2ran- Cu-aceasta nu s'a solutionat 
/ilor croati organlzaţiin Ungaria-. însă decât o parte a chestiunii, 

In acela~1 număr de Miercuri, rămanand şi pe mai departe copii 
ai nimanui toţi invat.iterii comu

"Magyarsa.g" Irată cA Îa edfto- nali, cari au restante de dte 
rlalul de Marti al ziarului Poll- 12-15-18 luni. 

tlka" din Belgrad, minIstrul Kcl- IATA INSA CA "uJsAG" DIN 
nya e invinuit de-asemenea cA 20 OCT. ARATA cA ŞI SlTU~ 
uneltrşte 'o contra pAcII Europei, AŢIA INVATATORILOR CON, 
travestlt tn inger 'care ambii FESIONALI E TOT AŞA PRE
după ... conventII culturale. C\)M A FOST 'NAINTE DE 1 

SEPT. NIMIC NU S'A FACUT 
.MagyarEăg- mai aratA el da- PENTRU EI DECAT PE HAR~ 

pă "Slovensky Oennlk- din Bra- TIE. ŞI,ANUME PE HARTIE DE 
tlslava, uneltirea dela Janklpaszta GAZETA, ÎN lNTERVIEWURI 
tn contra Iugoslaviei nu este Dou4. MINISTEH.IALE. 

Ne destăinue in num,lrul său 
pentrucă illcă la ]920 guvernul citat gazeta budapestană., că a 
maghiar tinea gda in Panonla primit la redacţie o scrisoare cu 
40 de mII de croaU inarmati. aş- o mulţime de anexe doveditoare. 
teptând momentCl.1 prltlnic ca si·' a inv.iţtitorului confesional Hege, 
trlmltă In contra Iugoslaviei. dtis Arpad din Szepezd, care i se 

plânge că slujeşte neplătit, pe1ltru 
..... I11111 ... -.. h ... " .......... "bbl-.. ' ..... "" .... -_ .... teliIII., ... • .. 4 ...... ' ....... ·_ .... 141i111 ........................... _ ..... "1iIII ............ ,. o Ira/ii pe bdrtie de 12 pengo şi 

50 d~ fileri IImar, - adecă 'n va, 
Iuta noastră pentru 325 de lei . 
Pentru leafa aceasta pe care n'o 
capătă, şi pentru un adaus de 150 
kg. de vin, 8 chintale de lemne 
şi mai puţin ca un îugăr de p.i~ 
mant, mai face şi slujba de can, 
tor la biserica evanghelică şi de 
carihet la şcoală. Comitetul şco
lar a constatat ca-i un invăţător 
vrednic şi c'at merita un spor de 
leafa, a invitat deci pe credincioşi 
să~i spoteasca salarul "printr'o co-

Caricaturile • preSeI budapastane 
Am mai semnalat in câteva spirit căruia el îi zice -Leo", 

rânduri incendiara instigatie ce·o De-aci pleacă clişeu] oficiosului 
face prin caricaturile sale presa Ligii Revizioniste. Infătişează un 
dela Budapesta, dintre cari a· pod, pe piciorul căruia se eta
ceea de astă vara a lui .Ma-
gyarsag" prin care s'a instigat lează emblema Ungariei-Mari. 
la omorirea lui Barthou, figu. Sub pod sunt trei atentatorj. cari 
rează în. ,dosarul asasinatuiui I umblă să pună o bombă: d·nii 
dela MarSIlia. I Titulescu, Beneş şi Jeftidt nu-
5em~alăm de astă dată cIi. I mip în titlul clişeului: Cei trei 

şeul dm numărul dela 7 Nav. _ " 
crt. altui "Pesti Hirlap"t oficia. Leo • 
sul Ligii Revizioniste maghiare. Aşa se face gazetărie intr'o 
E un clişeu in legătură cu pr:o- tară despre care se dovedeşte 
cesu] ~ui ~atusek, atenţatorul tot mai nedesmintibil că oficiaU-
dela Blatorbagv, care se Judecă . w' 
acum în Ungaria. Atentatorul a- tat~a el este p~~taşa cu atenta-
cesta pretinde că n a lucrat din torn dela MarsilIa. dupăce. a fost 
iniţiativa sa, ci mânat de-un părtaşă cu falsificatorli de franci. 

lecta publică benevoli". . 

'lE nevoie deci de ,:colectd Plt' 
blicd benwolci" - cotlcbide ,.Ujsag" 
- dacă bi3erica e\>cmgb€lică din Sze
pezd ar voi sti plateasca unui in
'l'Qţatot" nu 12 PetJgo şi 50 de filer', 
ci - sa zicem - 20 de pengă. Oare 
un.X-ă Dtcit de trîmMţata aranjare 
prin 5tat a salarijkJr? Numai in de~ 
,laratiile din sa:uur 

.~. 



2 OaEeta Antfrevfzionistă 

"Continuă să se piardă În M~runte ~i f~rurite 
ArdD~1 p~nl~ntul unguresc'" In statistica despre care vor-, I \.. U (J u. bim in altă parte, a şcoaleler 

Sub titlul acesta se ftice cu
noscută in n·rul din 27 Od. 
al lui .Pesti H;r1ap· o sta· 
tistică cunoscută cititorilor 
români din ziarul .. Ştirea", 
a piimânluri!or dipătll.t~ în 
judetul Timiş ToronlaJ prin 
reforma tl!'Jcară şi trecute 
intre timp din mânile imnrop 

prietărililor in mânile altor 
propriejori. 

Se arală În statistica publi· 
cată de confmteie arădan 
eli românii au CâŞtigdt prin 
cumplirări corn «fâllt. că' au , 
vândut din loturil2 de im
propriclărire; că germanii 
au cumporat mai mult decât 
au vândut, şi c~ ungurii au 

vândut din loturile eliplHate 
prin reforma agrar~ cu muH 
mai mult decât au cumpărat. 

Din faptul acesta, care nu 
denotă decât că improprie
tărilii unguri au fost mai 
pulin vrednici decât altii, 
"Pesti Hirlap" caută - fi· 
reşte - să facă un nou cap 
de 8cuzulie la adresa româ
nilor. 

Mai bine ar fi scris îns~ 
altceva: Să fdeii şi Ungaria 
ce il făcut România. ca să 

aibă şi ungurii săi din ce 
să vâ.ndă. Pentrucă cei de
acolo nici nu vând, nici nu 
au- .. 

- " v, ...... 8'JY- . ." v, ..... ' ,w 

Apel 
Pentru alcătuirea unei monogratii a pati
mUor ŞI a desrobirii ţinuturilor arădane 
D. prof. Traian Mager dela 

şcoala normală din Arad co
mand3ntul fostelor gărzi naţio

nale din tinu lui Hălmagiului, lu' 
crează de mai multă vreme la o 
monografie care să păstreze pos
teritălii toate fartele din epoca 
Noemvrie 1918 - Aprilie 1919 a 
tinuturilor arădalle şi. toah~ atro· 
citatile pătimite din partea ban' 
delor maghiare de populatia ro· 
mânească a acestor meleaguri. 

O-sa a adresat un apel cătră 

toti cari au făcut plrte din gjrq 

zile nationale din aceste tinuturi. 
sau cari au cunoştintă sau do· 
cumente despre întâmplările 

de-atunci. să blnevoias:ă a·j tri
mite informatiuni sau procese 
verbale, stăruind asupra impre
jurăriJor inNntarii gărzilor, asu-

"'''$1 ._a 
'JUG 

pra lupteior purtate şi asupra 
barbariilor ungureşti. 
Rugăm şi din partea noastră 

pe toti câti pot să·şi dea con· 
cursul la adunarea acestui pre
ţios mah:rial istoric, să-şi ia ră
gaz ca să ajute la adunarea cu 
un ceas mai de grabă a dovezi· 
lor ce 'ncep să se uite sau să 
se piardă ale celei mai impor· 
tante epoc,i din vieaţa granitei 
noastre. 

Am avea totodată o rugămin. 
te călră românii celorlalte tinu
turi ocupate 'n vremea aceea 
de bandele ungureşti: să imite 
exemplul d lui profesor Mager, 
adunând - chiar dacă nu s'ar 
putea să-I şi publice Îndată
materialul decumentar referitor 
la patimile de ultimă oră şi la 
desrobirea llmuturilor lor. 

• n • .... '11 

Amestecul iredentei 
lDaghiare în statele 

succesoare 
Din .Magyarsag" dele 20 D.;:c. 1 pentru poşta aeriană marcI 

a. tr. ~ de 20 şi de 40 de fii eri cu 
"Asociatia societăţilor din 510- inscripţia «Giustizia per l'Un

vacia (adecă a societăţilor de gheria,.. Cehii trimit 'napoi 
unguri rep.ltriati din S!ovdcia in scrisorile marcat~ cu astfel 
Ung3.ria. n. tr.) şi'a ţinut acum de mărci. Ungaria a protes
adunarea ~enerală sub preşiden- tat, apoi direcţia generală a 
tia b3ronu!ui A:bert R:ldvansvkv· poştei ungureşti a publicat 
Dr, Vaszko Endre a vorbit în un anunţ înştiinţând pe in
darea de seamă d~spre cente- teresaţi să nu mai folosească 
narul naşterii poetului şi tradu- mărci de acestea. 

şi a corpuluÎ didactic din Buda
p~stai reprodusă de "Magyar
orszag" în n·rul din 29. XIl. 
1933, se arată urmălorul amă~ 

nunt interesant: dintre 4090 de 
membri ai corpului didactic mu' 
nicipal, ne'nsurati sunt 1494, 
2809 dintre cei insurati n'au 
niciun copil, iar ceilalti 630 
nu au decât o singura odraslă. 

'" 
După o statistică a lui .. Pesti 

Hirlap· din 16. Xl a. tr., numă· 
rul familiilor din BUdapesta cari 
au mai mulii de doi copii a de· 
crescut astfel în anii din urmă: 

la 1920 era u 41.335 fa mili de 
acestea, la 1925 erau 32.926, 
iar la 1930 numai 29· 703 . 

... 
.. Magyarsag'" din 6 Nov. ert. 

face reda mă unui manual de 
limba română al ,profesorului 
Szeremley Al<os dela Academia 
Comercială din Budapesta, apă· 

rut acum în editura autorului. 

Din acelaşi număr al lui .Ma· 
gyarsag" : 

Sectia din Seghedin a Asoci
aliei .. Actio Catolica" a tinut o a
dunare, la care a vorbit intre 
altii preşedintele de sectie de 
Curte de apel dr. Ştefan Mun
tyan. 

* 
La Restaurantul Britania din 

Budapesta a avut loc acum o 
săptămână un banchet iredentist, 
organizat de asociatiile de repat
riati din Banat şi Arad, S',m ti
nut toastul'i referitoare la Timi· 
şoara. .' . ..ţ.-o.,-, 

'" 
Dintr'o corespondenţă din Bu

cureşti a lui "Magyarsag" din 
21 Sept. crt., referitoare la re
vizuirea functionarilor publici: 

.. Legea (adecă decretul-lege, 
n. tr.) a revizuirii nu se poate 
aplica dint'o mie şi unu de mo· 
tive. Intâi de toate din priCină 
că dacă ar fi serios aplicată, în 
Ardeal n'ar mai rămânea Slujbaş 
român, in schimb ar trebui defini
tivati toţi maghiarii cari n'au fosr 
încă dati afară·. 

... 

Din cpesti Hirlap" dela 1 t 
Iulie 1933: 

La Kiskunhalas (în legătură cu 
actiunea de maghiarizare a cos
tumelor. ce s'a pornit în toafa 
Ungaria) se fac pregătiri pen· 
tru re' nvierea portului unguresc 
vechi. Se iau modele după o 
ckacabajka. din secolele 16-18, 
ce se păstrează la mUZeul cole
giului de·acolo. 

Te pomeneşti că şi biata ca
taveică o fi ceva neaoş 'unguresc, 
ca pe altfel tot ce·i sub soare! 

cătorului iezuit din jud. G6m.or . _ _ .~'_1î~'''~$~A •• ~' •••• ~.~$'.'' __ ''~u._. __ .! __ , .. ~.~ .. n __ .'~.~n.' •• "'~.~nn ••• I"'~_~nn.J._ 
Rosty Kalman, La propunerea 
judecătorului de Curte de Casa
tie Ludwig Rezso (Ludwig e nu· 
mele de familie, n. tr.), aduna". 
rea a hotărît că tia interveni 
la Liga Rev(zionistă şă facă 

"aşii necesari "entruca ger
manii fI) din Slovacia şă·,i 
câştige în cadrele Cehosloua' 
Cifli autonomia culturală". 

E lesne de 'nfefes care e a
mestecul Ligij Revizioniste ma
ghiare în instigatiile minoritari· 
lor unguri din statele succesoare. 
dacă mâna ei se amestecă şi 'n 
trebile altor minoritari, ca in ca
zul de faţă Într' ale germanilor! 

• 
Din <Pesti Hirlap. dela 

13. VII, 1934: 
Poşta maghiară' a tipărit 

, 

• 
SI • 

de :·modă Să uorbim 
In Ungaria se dă de-un I doamne a unui ziarbucu' 

an incoace o luptă gliliigi-' reştean a apărut deunăzi un 
oasă pentru maghiarizarea . I 4 •• ă 
• b x ă . t· U It t arhco m care se critic lm faC mm el. n rezu a 4 w, 

al acestei campanii nu se aspru Imbrticammtea doarn-
vede decâf la anumite fesli· nelor fomânce, şi dupăce 
viHiti iredentiste, in schimb ni se spune că nu·s în toată 
îl vedem la noi. Pe străzile tara românească decât ca.
Aradului s'a putut remarca teva sute de femei cari ştiu 
în vremea din urm~, la unele să se imbrace bine li se 
doamne sau domnIşoare, o .' .. 
bonetă turtită cu 'nfătişare recomandă, prm fotografn 
de chipiu husăresc. Poate de doamne al căror chip 
s'a remarcat inovatia şi 'n numai 6. românesc nu aduce, 
alte oraşe ardelene. nişte pălării dintre care una 

Ne ocuplim de ea, pen- este cea amintită: a husă

trudi în rubrica p e n t r u roaicelor maghiare. 

- .~ 

Dumlnecă II Nov. 19J 

Despre v. r~gi!Dul (eUj.tenil~j 
sfriJIm dm UngClflCl I 

In iarna anului trecut s'a in- Ni se spune că deşi se t-
tâmplat în Ungaria, la Soroksar dud din U.1garia muncitorii SI 
o are3tare. A directorului cetă- ini. fabrici/or t!.!xWe Ji s'a adI II 
rean cehoslovac franz Sobola să ad~că muncitori CehOS!Ovt 
dela fabrica textilă din numita ApoI: . N 
iocalitate. Arestarea s'a făcut In mom;>ntul de fat~ (19tdl 
pentrucă directorul cehosiovac Sept,) oficiul de control 01 st 
ar fi defaimat natiunea maghia· ini10r are in evidentă 19838 fro 
ră, înjurând un muncitor ungur. cetăleni cehos!ovaci, dinjre \,15'1 

Relatând despre aceasta ares' 70 de mii de ce;tăteni străini q fa 
tare, .Magyarsag" din 22 Mar- sunt in Ungaria. Dintre str~ al 

cu cetăţenie cehoslovacă, cit ci, 
tie scrie ca fabrica a PU3 6000 de inşi sunt din Slov. d! 
la eale o grevă de simpatie a şi şi· au cerut cetăfenfa maghi1'1.1 
600 de muncitori. şi apoi unul (Dovadă sigură că nu pol să ni 
dintre directori s'a dus la pro. decât unguri 1) . pc 
curor şi a cerut eliberarea ares - Dintre cei 19.838 de cetă~ ve 
tatului pentruca să înceteze gre. c€ho:;lovaci - spune in coi vA 
va. Sobola a fost pus im~diat nuare ,.Magyarsag- - !O'fl 
in libertate. Se vede Însă că au ocupatii independente, ~r~: 
parchetul a pus condiţii. fiindcă trăiesc din chir ii sau req lu 
..M3gyarsag- desfăinue, că trei 3647 sunt muncitori industriDI! 
diredori cehoslovacl au plecat i- 1369 sunt indu~triaşi, 202 ~mj 
m~diat peste frontierd, şi-anume calfe de negustorii 170 sunt ld 

t •. d' t . d _ reI - dupăcum Iasă ziarul buda· rec on ŞI con uca ari e In~e: 

pestan să se 'nţeleagă - nu de prind eri industriale, 135 sunt, 
buna voie. gint!ri şi au functiuni de spe~~â( 

Aceasta nu·) putea multumi lişti, 1453 sunt servitori, f I 
. I h- I 1 sunt servitori, 461 sunt ~~~a 

pe zlaru mag Iar. n reslu re· la copii, 87 sunt artişti şi s ~o. 
portajului ni·e dlt deci' să citim 
că trebue imediat şi integral na· tori, iar 5il5 sunt grădinari n 
tionalizată fabrica pentru.:ă nu e agricultori. Ia p 
admisibil ca 'n timp ce în Uungaria Staiistica aceasta ar putea!D~ 
sunt şomeri cu miile, o fabrică interesanta, dacă s'ar da s~!: 
să aibă directori cu cet3!enie ficări etnice. Aş;) însă e inu;. 

zabi!ă. Poate fi cel mult ci·' străină. Zece ani, de când fiin-
ţează acea:.tă fabrică, erau su. ca exemplu de rea credinfă, Iprl 
ficienti - spune .Magyarsag" _ să se vadă că iredcnta mag~ 
ca fabrica slovacă sa.şi creieze ră merge până acolo cu inst~ ~ 
un personal conducător unguresc, fiiJe sale în contra statelelor ~ t 
inst/uit pe banii ei, dacă even. ne, încât prezintă ca cehoslo\l,,, 
tual Il'ar fi avut de unde să ia nişte o.amerU..;-dilltre. car! II 
titr ati unguri. sigur că majoritatea sunt ung!, 

Acesta.j regimUl străinilor În sau ungurizati. fiindcă n'o 
fie nimeni atât de naiv să cr. industria din Ungaria! 

'" dă că într'adevăr sunt în Uli. 
In .. M'igyarorszag" din 11. Xl. ria 87 de scriitori şi artişti " 

1933 s'a publicat un articol de hoslovaci, 414 de cehoslo 
insligaţie referitor la cetatenii rentieri sau proprietari de c 
cehoslovaci din Ungaria. Leit. ş. a. m. d. E cu ochi şi cu sprâ ' 
motivul: să fie dati afară! ne că·j vorba de repatriati ur. • 

Ziarul budapestan face peste ri, şi că sunt citaji num3i S kilJ 

tot confuzie, şi-anume o con fu- a se găsi un pretext de insii le-~ 
zie voită: Nu spune nalionama- tie in contra Cehoslovaciei. 1111 

J ... ea tea acestor cetateni cehos ovaci, ti 

lăsând să se 'nteleagă că ar fi Acelaşi ziar a publica(l~~~~ 
toti de lege ceho310vacă, pe câ- 30 Mai a. cr. ştirea, că ~dat 
tă Vl'eme - dupăcum reiese din măria Budapestei a ·cerlua 
ceeace vom reproduce mai la guvernlliui să pună taxe pllidu 
vale - cel putin şase mii sunt wesive pe • .'ncetăţenirea sl~ d~ 
ung 1lri sadea. Ilmlor boga~l. r " 
...... y, un:nn 'Ia ,er 'e'. ft •• '",'$ .... ul 

Dintr'ale contelu~:i: 
Stefan Bethlen ~~~: 

S'a v:rbil săplămâna aceasla În care vorboşte oomnul ,J. ~ 
în ziarele dela noi despre di5- Iată de o pildă o mostra (dj~Qrll 
cursul revizionist ce l-a finut din "Magyarsag" dela 6 No'~E1m 
la consiliul judetean din Ka- .. Astăzi strigăm Europei: .a~! 

ia sfârşit în Europa centrf.,°c. 
posvar contele Bethlen t arătân- violenta şi teroarea, şi dacă va~~~t'1 
du se că fam osul ex-prim-minis. luat sfârşit, se va restabili ă o 
tru a proferat cuvinte dintre cele chea stare de lucruri care a itrl-~ 
mai îndrăzneie la adresa statu' ungurilor o mie de ani rol ~ II 
lui·quo creat de tratatul de pace. tural şi economic conducător"iIll: 
Dupăce instigaţiile domnului E atâta logică în fraza aC1JO'~ 

conte sunt îndeobşte cunoscute, sta, încât ne miră că Uniw~all 
tâţile depe continent nu ). au ~lial 

ne mărginim să semnalăm două clamat Încă pe contele Bflhil ! Il 
lucruri: doctor honoris causa. ~a8 

Intâi, inconsecventa ce·o do ve- * ~a 1 

deşte fostul prim-ministru, f1utu- Apropos! fi Cel 

rând sperante revizioniste după- . In discursul ce i l.a adre3~t 
ce a anunjat acum două Juni şedinta consiliului judetean ' 
eşecul revizionismului, şi dupăce Somsich, membru al Senat, 
acest eşec s'a accentuat şi mai magnatilor, s'a spus despl'e .. '~ 
mult în urma atentatului dela Bethlen că ,,4 foII "KOtlW ~'~I 
Marsilia. Ardeal. ~ II 

Al doilea, ciudăteniile sUlului Când? De cine? Cum? 
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Gazehl Antirevizioftts1ă 
1i ____ ~~~~~~~~~;;~~~~I--~-----.~z~ .. ~ .... ----~------------~~~~~-~t 

t~Excro eul Stefan Nemeth· et comp. 
t . • .• 

~ t- Cum descrie un ziar guvernamental dela Budapesta pe uneltele de cari s'a fo
'~::Iosit oficialitatea ungurească pentru maghiarizarea bisericii ortodoxe din Ungaria -
ovt In afacerea fără egal de scandaloasă a luptei pentru o mltrl vlăcJlcească a excroculul Ştefan 

Neme1h dela Senteş şI-a luptei paralele a oflclalltătll u!lgur~ştl pentru maghiarizarea bisericII orto
)~' doxe din Ungaria a Intervenit Dominecă, .( Nov., o nouă şi senzaţională tntorsătorl. 
i, Precam se ştie dlo foltetoanele primelor şase ~numere ale "Ouetel Antlrevizlonlste·, guvernul 
38 maghiar a făcut tot ce i-a stat în put:! tă ca să dea biserIca ortedoxă pe mâna unor excrocl, pentruca 

'45'0 uugurlzeI.e cu ajutorul lor. Ştdan Nemet a fost pus preot la Sentt'ş cu gânduI aceitl, de cătr! 
~iqfalmosLJI caolbal Urrnanczy şi de cătră prefectul de Oovgraj, trecându se peste dreptul de alegere 
tr~ al comunităţII bistriceşti. La fel, tovarăşlf lui Nemeth: RU6zko, Dak:ts, etc., au fost instalaţi de of!· 
ot clalltate şi susţlnllţi de ea, ca să dlvfzl!ze şi apoi să ungurlzeze comun t~tle ortodox·:. Autoaiegerea 
)V~de epl&cop a lui Nerndh a fmt hotarită Ia lfi Martie ert. de către uc slnod UtgaJ, şi guvernul -
hil'l.adev!rat - a declarat-o nuiA. Acelaş! g~vern tnsă - precum a arătat-o preşedintele L1gii Revizlo
să nl&te prin .. Pelitl Hlrlap" (vezi foiletoanele noastre) - a Intervenit la patrl.rh(Jl de Constantinopol 

,pentru infllnţarea eplscopiel ortodoxe maghiare exact in aceeaşi vreme - in Mal ert. - eâod hlter
tă~ven~a acolo pentru recu[loa~terea alegerii sale exerocul Nemeth. Complicitatea guvernului m~ghlar e 
eolvădită ~i dIn aceasta. A urmat vIzita lui Nemeth la patrIarhul din AIl~ioh!a, pentrucă intervenţia la 
01Constantlnopol nu reuflse, şi când Ştefan Nemelh s'a intors de-acolo cu afirmaţIa mln;:lnoală că a 
~fost Ucat vlădlcă, guvernul nu ]·a pus la punct decât dopâce episcopul sârbesc de Bud .. a dat po
hune! să DU mai fie lăsat ex-:rocul În n!clo biserIcă ortodoxă, şi dupăce s'an inceput în Român!.i şi 

reqlllgoslavia protestele de astă nră. Guvtrnul a dat atunci curs - dar numai de oeh:! lumII - ac tiu
,1r,DIJ de delapidare şi de intrebuintare de miu fali ce-au int~ntat·o nişte credincioşi 1n contra lui Ne

stmeth la pcl!ţ!a dlD Senteş. Desbaterlle s'au amâoat insă, pentruca sub cavânt că e bolnav şi trebue 
ld ie Interneze latr'un sanator, excrocul să se poată duce la ultimul patrIarh care nu-l refuzase încă ,! recunoaşterea de vlădlcă: la patrlarhtll eretic (monofls!t, adecă care DU crede în ambele naturi, dum-

111i1nezeiască şI ometleascăt a lui Hristos), al slrlacllor din Homs, şi să s~ intoarcă de acolo vlădlclt. 
ni, Socoteala de-acasă fusese una, dar cea din târg &'a nemerlt alta. Guvemclul maghiu fi sa· 
'e~~âdea pe vremea aceea şi-o ortodoxIe eretică, namal să poată spune cA· I maghiară. Excrocul Nemeth 
f picat iusă la Budapesta după asulnatal dela Marsilia. Deci asta li mal trebola pe cap guvernului 

~
Imaghlar, după chestia cu ]aDkapuszta: un atentat caraghios in contra minorltătl! confesjonale orto-
doxe din ţară. . 

s· Aşa se explică că dupăce la 19 Oct. ministrul de culte a publicat comunicatul despre care
ri ID !l'al vorbit, prin care dă libertate lui Nemelh să.şi organizeze eparh'a pe b:;ză entlcă, pentruca 

la pol sli poat ă cere recllc oaşterta bisericII ortodoxe maghtare monofi site, insuşi guvernul s'a văzut 
'a!DtvOlt la 4 Nov. d le spele pe man! şi să se descotoroiească şi de Neme'h şi de celelalte unelte, 
~ ... dândo-Ie un picior rdgăres: printr'o 'ntreegă pagină a zlarultil "Fiiggetlemeg", cunoscut ca ziar al 
~I'l'tl--Iul Gombăs, 
lUt' . Aceasta-l tntorsătura senzaţlonalA despre care vorbeam in fruntea a{'estor rândarl. 
ci~ Să se remarce coincidenta: atacu] lui ",FiiggetJensega e concomitent cu Vizita la Roma a 
i'lprlmuluf-mlnlsrru Gl5mMs. 
,g~ 

jt~Atacul unor aventurieri trianonici 
O~A t 17 -t- d ~!In" con ra a mi toane e pengo 
"1 . 
~I fanta:~~:;i l:t~:~1 ş~p~~~ei al~ut~~::u~~~Şi m~~:~uli~ ;:~~ia~~~!~~d!::~~urile 
JJ - Secrete de culise cari te cutremură, din 

cronica scandaloasă a câtorva "preoţi" -

chemare lprc cariera preoţeas.:: 
ortodoxă. daci nu-i atragea pă
mântui arabII de 600 de hect.ue, 
de prima callide, al cOnJUD.lt~t 1 
dela Senteş, uriaşul complu 11(
clădiri cu hţade spre trei strhi, 
sltuat in cel mal frumos loc ni 
oraşuluI, sau palatul parohie! 
dela Eger, bun ~I pentru·o reşe· 
dlntă vlădlceasdi, cu urraşele VOI 

pămâotarl et':-. ce-f apartin. 
E vorba despre o avere de 

circa .7 milioane penllo a celor 
14 comunităţi bisericeşti (vreo 
370 -380 de milioane lei, n. tr) 

Adevărat roman 
de fascicoiă 

Merită să De ocupăm şI Ind·
vldoal de aceşti wpreoţl ma
ghiari", şi să ne 'ncepem indaiâ 
seria cu ratatul auto-mltropol It 
dela Senteş, cu Ştefan Nemeth. 
In orice caz el este eroul cel 
mal proemloent al acestei crc
nici scandaloase, Iar blogr"fla 
lai se Incadrează bJne ,1 intr'un 
roman de !aselco)!. 

A fost la lnetput cape/an (dia
con, - n, tr.) romana-catol!c, iar 
dupa razboi a căpătdt slujbă 'n 
minister. Bllc/ucul s'a 'nupal de
acolo, cel deşi era hlrotomt, !'a 
cdsatorii la ojiclUl de start civiltl 
dela circumscriptia ti VI-a (Bu
dapesta, - n. IT.) ba apoi, tre· 
cânda-şi sub tacele calitatea de 
preot, s'a (:ununat şi bisericeşte, 
ca junclionar de minister·, în 
capela din strada Pasaritl 

Când apoi eparhia de Val, rd
,eta~i aparţinea, a ştiut aceasta, 
a pornit fireşte imediat a~tiun, 
tn contra lu;, i· a anulat căsăto· 
ria leligloasd, şl/-a rdspop,t. Se 
vede câ epizodu/ acesta fără doar 
şi poate neplăcut, i-a de~teptat 
lui Ştefan Nimi th "chemarea· 
ca sel _salI/tu pe ortodocşll ma
ghiari·. A trecut deci la ortodocşi, 
şi trecându·şi inca odata sub Id
cere starea cMiă de om casdfo
fit, s'a prezlntat la episcopul sâr
besc din Ntş, şi jurând acestuia 

l~ TItlul şi subtitlurile acestea salvatori de tara, ÎncAt au putut partlnătorl bisericII ortodoxa, supunere, Nemei/; a fost încadrat 
'1' kilometrice, cu ghilemelele cu cari să 'nşele grozav de multă lume cari ineă dela 1868 se laptă ca In clerul sârbesc pe baza scris 0-
,1 le-am reprodus, împodobesc in maghiarA, ba pAnă ,i pe unele să-şi clarifice 'o sfâr~it situaţia rii de recomandaţie a faimosului 

umărul citat al lut "FOggetlen- gazete serioase, ,i se mal gasesc de drept, pentrucă el na sant Bela Lfndtr (fost comisar al po
eg~ o pagină intrecgel de des- inca fi azi unguri, cari probabil minoritate oaţlonală şi nici nu porului pe tzmpul lui Bela KUIl, 

ltl,amuirl, cari se cuvin redate ln- văd In aCllştl excroci nişte mar- vreau iă fie. - (An~;tr Jm lAn parant~ le că Ni-
n!'0cRlai, pentruca niciodată nu şi-a tiri ai cauzei maghiare. Tocmai Aceştia. l-adevărat, sunt de LI LI .. 

r,dat o oficialitate o palmel ca a- de aceea e timpul ca sa aruncam Qf'igintJ grece~că (adectJ gre-- meth s'a reînsurat Între timp cu 
eI!uasta ce şi-o da prin propriul tn sfârşit o lumină dupa culisele cească ~i 'n cele 'utai 1nulte sotia sa, în loţa ofiterului starii 
anidu ziar llul/unul d.lul GombOs. acestei chestii tulburi. caZU/JOi maceoo-romltnă n tr) civile din C/lCumscflp/ia a V/Ha, 
:Ij Citam, păstrând in text titlu- Să ne dam totâl de toate dar inca de-acum două s'ut~ d~ . dar de astădată are în mat~icole 

r' de gazetei unguftştl: seama de marea avere la care ani (oho I D. tr.) s'au cootopit ocupatia de "preot ortodox, A· 
.' "Ordlnul energic al mlnistru- adulmecau excrocll. Trebue să total cu ungurII, şi tocmai de --ceasta deqstmenca nu·' ceva prea 

.-lui de culte a pus capAt opere. ştlm că din pricina dlspoz-11l1or aceea, pentru a-şi arăta şi fn a- legal, cacI preo/lt~ ortodocşi hifO

,el autoalesulul vlădlcA şi mltro. Imposlblle ale tratatului de pace fară caracterul acesta, au Inter- tomtl , nu se p~t m~lua). 
pollt dela Senteş, dar, cu toate dela Trlanon, blserlc. ortodoxă calat in titlul comunităţilor lor Episcopul dm N,IŞ şt-a d:J~ N-

Iute a, foarte puţini ştiu ce s'a· -din Ungaria a incetat de a mai atributul ",maghiarat de fundatie pede seama ca Nemeth I·a lfiŞ~
~i:unde de fapt după culisele. fi autocefală (l"dependentă), res- greceas:ă". laf, de aceea, a PO~nl,t fi tl,lfJ 
~ce&tel operete dela Senhş care pectlv a ajunil intr'o astfel de Astfel de comunltătl maghiare cOf/ila lui acţlunt dlSClplmard, :ar 

[

devenit UD scandal mondial. sitaaţle, incât, poate. anarhia e 1 lntemelate de greci sunt 14 la urmarea a Jost că smodul sar
S'ar putea răspunde pe scort singurul termen ce I se poate număr ia tara, şi fiecare dintre btsC l-a răspopit deasemenea. 

)[,1 intrebare astfel: cât Iva aveo- aplica. Există această anarhIe ele are averi urlaşt'. dar in cele 
i;~Qrlerl, cari tşl băteau pieptul cu DU numai in chestiunile de drept mat multe locuri nu exlltă decât Sinodul dela Senle, 
)'~E1IDătate de cărămidă şi-şi strl- posesoral, dar Iltuaţla de astăzi biserica şi fandatUle uriaşe, a~ Ştefan Nemeth nu mal era a-

J
aD In lu mea largă din toţi bo- stă fn acută contrad i etle şi cu ducătoare de mad venituri, in cum nIci preot catolic nici preot 

ocll Ideile lor salvatoare de caooanele bisericii ortodoxe. schimb credincioşII s'au atIns ortodox, dar dânsul nu s'a pier
a elm (aluzie la maghiarIzarea Acele dintre comunJtăţlle orto- (Eger; Karczag, etc.) dut cu flru, d, dâod o fugă la 
~rtodoC~llor, ~ nr. tr.), au voit doxe cari stau pe bază patrio. EI bine, bisericile acestea goale patriarhul din Constantinopol, 

E-'I facă rost dio talbureala tlcă, au cerut de nenumlrate ori ,1 marile fundatii apartlnătoare a aranjat de l·a prImit din nou 
IIDoolcă de averi considerablJe. după prăbuşirea tArII regularea lor, a căror situaţie de drept ia biserica ortodoxă. Nu e Im

,; ! averi despre a căror exlsteotă acestor Imposibile sUlri de lu- de· asemenea nu-i îocă aranjală. portant să arătăm in amănQDţtme 
JiIIlarele public na prea are cu- erurl, dar de problema aceasta - acestea ati deşteptat in câţIva (pentruca treaba s'a!dcut CII con· 
::nO,tIDţă. Acut dor de hărăclu- sunt legate atatea fire de poli- ave Ilturlerl marele In teres pentra cursul oficial/Mţii ungureştJ - D. 
;,.11 este cauza intreguluI scan- t!că externă sau de altă nator!, biserica ortodoxă. tr.) in ce chip şmecheresc I·a 
';,dal crescat ca un ,arpe de mare. incat până acuma n'a putut fi pe Dacă ntar fi roit de asemenea izbutit această iocrrcart, eseo-
'I! faptul c! 'o afară făceau pe deplin solot/onată, Flrl!şte, com- frumoale averi materiale, ca ţiallll este că lntorcându-Ie'n 
~aghjaronlJ, nu servea decât pllc.ta situaţie este UD adevărat greu ar fi de crezilt cA ,'ar fi Ungaria, după alte şmecherii a 
Fa să 'olunece şI sA acoperea paradiS pl!ntru acel cari vreau sporit aşa cum s'au sporit ia ajuns să fie instalat (de cătrel prl-

r
Ceută Intentie. Ilă pesculască 'o apă turbure. .nll din urmă ca ciupercile preo- Jectlll de Ciongrad. la cererea ca-

t ,t fireşte, aceştia se prezintd tII, protopopII, vlădicII Oi mltro- nibalului Urmanczy ~i'n urma 
.. F aplele turburi 'ntotdeauna sub masca .. patrlo- pollllt "m,ghlarl ortodocşi- sal- unei adrtse a ministerului de culte 

IÎ. ale salvalorilor tulul adevdrat şi destnteresat-. vatorl de neam, şi pDate cA care spune cd se desintereseazd, 
l de tarii ŞI mal mult o 'ncarcă situatia (sic Il olcl ou se năştea Ican· - o. te.) ta scaanul de paroh al 
~~ . .. I faptul cA in afară de blierlca datei dela Senteş. PentrucA sal- Senteşulul, să se poarte iatr'o 

I\eeştl tipici excroCi t"anoniel ortodoxă sârbeascl ,1 de cea vatorll aceştia de tari n'ar fi reverendă fantastici, ca brAu de 
au Jucat atAt de 18te1 rolul de romlneascA avem şi ulJgurl a- Ilmt't niciodată 'o sinea lor o .,vltel1- t si se Intituleze proto-

pop, şi să Vtsteas,~l ră e incrr
dint,it (.!It J - n. fr.) cu orgaul
~~rea bh»erlclt m;,ghiare ortodo
X~. Jn1re tImp dela CODstant no
pol a fost pus la puud pentru 
actlv!tatea Sill cl!Hh til, dar a,eastll 
DU ). a Incomodat, ci, nesocot!nd 
drfoptu) canonic şi If gile m~ ghia
re, a convocat la Sf1Jtcş un s!llod 
şi a pus pe adi ptll săI eiasdem 
farloae d I a!l'8gă epIscop ... 

MInls1rui de culte Homan Ba
lInt a d~clarat sillodui şi altge
fta naIII, dar il ceasta IlU l-a Je
nat catuşl de PlfD, el sta dus i1 
AnUl. hla, in tovad4şia "vlcarului 
sau eplscope&c" Grza Boros (un 
pauJZ:t confesional la fel cu dân
SUI), In Dal1fjdea că va putea să 
se sflnteasd acolo eplsccp. E 
Int..:resant câ DO s'a dus la Con
sbDtlnopol, adică la pa1rlarhul 
compeknt '(autolul greşeşte cu 
intenţie, pentrlJCd Qcolo s'a dus 
fntâ!, prin Mal, - n. tr.), ci la 
patrIarhul din Antiohia, care era 
tot aşa de putin competent In 
aceastil chestie ca Dalai Lama. 
Patriaibu) dJn Aoth bla J·a şt re
fuzat, dar el a'i 'nlors acasă SPIl
nând c:A a venit ca episcop Dumlt. 

Cum ptţi deveni 
Eminen!ă 

AIci, apoi, s'a pornit in contra 
lui ac1iur:e penlm uzurpare de 
titlu de eprscop, In urma cArui 
fapt Nemeth a plecat în SIria ŞI 
acolo a intrat in blserica aşa zl&A 
monolla!h1- Biserka aceasta n'are 
nimic comun cu ortodoxIa. şi ute 
excomun!catA de biserica orto
doxA. Nt!meth, dupăce probabil 
va Il plAtlt cuvtnikle taxe, a In
trat totuşi in această biserIcA ,1 
l'a sflo'lt mitropolit. A venit aw 

pol din srria ca "E'11lneDtă-. Le
leodel imlnetţd Sale j-a pus 
capăt energia mlnlstrolul de culte 
Hom;n, dar, după cât se prel'ede. 
bieţii CT( dincioşl din Senteş vor 
mai avea illeă o groQzd de fncur
cMur. şi tie dcune in urma acer
tel opeltfe. 

Din consilier de po
litie - protopop 
Celălalt "preot" ortodox ma-

ghiar "patrlotlc-, care deoseme
nea flgurtad mult, dr. RUS'lko 
Jcloos, I fost aşijderea romano
catolic, dar nu preot, el consilier 
de poHtle .uorUIe. 

ÂOUIa n'are nlmun fel d6 
pregdU're teologiM. S'a dus 
insă la Paris, ,t acolo a izbutit 
liă obtinA del. episcopul rusesc 
rdv g at Seral/o; io impTt'jarărt 
cari au ramas până acuma ne
clarif:cate, d·1 facA preot orto
dox. S'a intors aC86:J, şi aici a 
Inceput să folcă liturghll io limba 
maghIară, ba a mal luat io cler 
alături de d pe un anume Iuliu 
Patyl, preot catolic caierisit. Iar 
pe sine s'. făcut protopop. 

Câud episcopul Seraf!o a afla t 
ace stea, 1- a caterlslt I medlat~ In 
urma acestui fapt, domnal pro
topop • dat o fugă la Paris, de 
unde intre tImp Serdlo plecast', 
şi !'a hir%nit dm nOU1 ca f'pfsco
pul rU1U".r: ,,,ft1gJ8t E'lkg'os. 
Ma'" apo~ l-a cate'rilli.t fi 
ace,sttl, şi Ct'ea CtI e .. 'te mat (le 
tnîrm'e, BUI/fli6 a i~but'it 
(totuşi) să -lnducd în eroare 
'II, statul, cdci - ufa ,titt -
Imleplineşte fwwţia de cat'
het la (} ,(:oaUt normală "i1' 
Budapesta, 

(.FlJggetlensig" nu spune to· 
lui: RuszkD nu e catihet numai 
acolo, ci la toate şcoaitle de stat 
din Budopula, - preclim ş'a 
arătat intr'unul din citatele noa
stre foiletoane. In plus e paroh 
fn Budapesta, - adelldrat cIJ 
plin'acumil fara parolW dt/lnttiv 
stabiliM, - n. 1') 

'Continuarea in pag. Il 4'01 
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IContinuare 41a pau, 3-/11 

Ceialalli ••• 
U" capitol special .e cutJille 

l.i Gi.a, Boros 

Ăcesla "Iosi dirsclll ,-ollla"o· 
catoUc, "pol ,'a /ticut deteclitJ. 
MII; pe ."',,,6 (ali,nto.titJ 04lo.tll· 
cu Nimeth) s'" sli"ţit la Niş 
J,,'eot o,.todox, apoi a trec"t la 
Rot1f.Ş di" "011 la rOlNtU,o-ca
tolici, ia,. 1" ti"'/I"I diH ,."",Il 
Nb"elh şi /-a. flleut f1ica,. 
episcopuc. 

Gm·erele loi Geu HJfOi, dr. 
Mllan DAklts, care flguread acum 
sub numele de Dorostlal Mlha'y, 
a fost la Inceput preot drbelic. 
sfinţIt de epIscopul de Buda, dar 
apot a. fost ctd«hit. şi 'o urma 
acestut fapt sia declarat lndf
peodent (adee! ortodox .. ma
ghIar-. - D. tr.) şi deosemenea 
sta alăturat autoalcsulul mitropo
lit al Sentt'şuhjl. 

Mai sunt 1" ,.,{arlJ de aceştia 
şi "JtU, cei mai "ltIlli di,II,,. 
ei preoţi I'o,,,alfo-uitolici apo
tlfiJţ;., ca,,; du/"I hirotOllire .'a" 
,,",.,.al şi tlcu". l;gllreal36 ca 
p,.eo'; o"todorş;, Da,. Ia ,,,.,,,a 
",,,,elor o.uştia "U' s decdl 
tUşle slnbi lI"baidllri, fi "" 
t.llburlJ ",.,It,,: (fPIl, ci be"e!i- I 
Cu.slJ Plecaţ' de a fJa Htagu le 
,"o'Oe"Ue di" ""osul bisel'icii 
o,todo~e. Dac/J·; exo.".i"6,,, pe 
I'4"d pe aceşti p,.eoţi mo.ghiar; 
o,todocşi, lucru' cel ",a; ciudat 
ute c6 "ici""," dintre ei, cu 
"fIgura exceptie al,,; Dttkifli 
Mila", 11·'11 lost de lege orlo 

do~Il, "iciu,,"' ,,'are habo." de 
do~tHeie şi ,.it"a/"I bise,.icii 
ortodoX8, In .cI,i",b sunt CII 

aMt mai plini de defecte ca
nonice. ,1, ceea ce este mai ;a
bitar, toli şi-au descoperit pa
r-ale/, aproape concomiteNt, ° 
chetltll·"e pentrt' ",dnlui,.ea ma
gl,iarilo,. ortodocşi, 

E O lI'eche experleotă că preoţii 
apoltatl, cu foarte puţIne txceptll, 
nu devin bllal preoti tn nlclo 
biserică, dar şi Indiferent de 
aceasta, cu greu poate fi chemat 
pentro cariera preoteasdi cineva 
care no ş\-a descoperit această 
chemare der:ât dapăce a drsco. 
perit alături de cariera preoţească 
şl.o avere fără stăpân de 17 
mHloane de pengc'S, 

Am socotit necesar ca şi până 
cind Lrgaoele autorIzate vor pu· 
tea să pană ordine tn gluogla 
aceasta, să reflectăm o lumină 
puternică ta culisele aCf'iitu! 
scandal." 

• 
Oeslăinuiriie acestea n'au navoie 

dacat de-un singur comentar: 
Dacă i foarte adevărat că ex· 

crocii descriŞi Il ci sunt aşa cum 
i-a descris zjaru~ d lui Gtimbos, 
,i dacă-j la fel de-adevărat ca 
averile bisericilor intemeiate de 
"greci" au jucat un mare rol In 
acest "scandal mondial". nu e mai 
puţin adevărat ca oficialitatea 
maghiara a fost mereu complice 
cu "excrocii" aceştia Am adus 
până astăzi prea multe dovezi In 
această privlntă, ca să mai tre
buiască să exemplificAm. 

"Ce se va 'ntâmpla 
cu ortodocşii unguri?" 

Reproducem - ca adaos la 
cele ce le-am publicat in pagina 
a 7-a a numărului nostru trecut -
următoarele arătări ale lui ItMa
gyarsag" din 26 O.:t. crt., pub
Jicate sub titlul . din fruntea a
cestor rânduri: 

cS'a dat zilele trecute - spune 
.Magyarsâg· - un comunicat ofi· 
eial, în care se arată că "pre
otul din Senteş Ştefan Nemeth 
s' a prezintat la 19 Oct. în au, 
dientă la ministerul de culte, şi 
a adus la cunoştintă că patriar

trebue să· şi anunte individual 
autorită1i1or administratiile' ieşi

rea din biserica ortodoxă, având 
să fie tratati ca aconfesionaH 
până când la cererea lor vor fi 
recunoscuti ca biserică orto· 
doxă iacobită. In schimb "Ma
gyarsag- arată motivele pentru 
cari ministerul de culte a pro 
cedat aşa cum a procedat. Şi 

anume, biserica siriacă, numită 
astfel iacobită, una cu biserica 
COPiilor din Egipt, s'a desprins în 
secolul al VI-lea din sânul bise· 

hul siriac Ignatie Aphram 1, re- ricii universale, functionând ca 
sident in Homs, care mărturiseş- biserică indepententa şi de cea 
te dogmele şi 'nvătăturile bise· catolică şi de cea ortodoxă, 
ricii siriace ortodoxe, dupăce a şi până acuma nu figureaza in 
ascultat sfântul sinodt la cererea Ungaria intre bisericile recepte· 
comitetului parohial al bisericii Astfel adepţii lui Nemeth 
nationale ortodoxe din Senteş urmează să se organizeze în a
care s'a pus sub jurisdicţia pa- fară de lege, şi vor putea apoi 
triarhului din Antiohia al numitei să·şi ceară recunoaşterea pe ba· 
biserici, a luat pe credincioşi za art. de lege XLlIl. din 1895 

sub patronajul SăLI, iar pe Şte- I Restul articolului lui "Magyar
fan Nemeth l·a numit arhiereu şi I sag- e numai expectorare in 
vitar apostolic pentru teritoriul contra guvernelor ungure~ti pen
Ungariei. A arătat diploma pa- trucă prin lipsa lor dela datoria 
triarhului referitoare la aceasta, de.a organiza cât mai repede pe 
şi dQvada mărturisirii de credin- "ortodocşii maghiari", au creat 
tă tntărită prin jurământ În fafa lui Nemeth şi oamenilor lui a
locUitorului patriarhului". ceastă situatie urîtă. O altă se· 

.Ministerul de culte, dimpreună rie de expectorări sunt adresate 
cu secretarul general ad-interim sârbilort pentrucă au zădărnicit 
dr. Ştefan Toth, cu consilierul la toate patriarhiile actiunea pen
ministerial dr. Carol lalsoviczki tru recunoaşterea lui Nemeth, 
şi cu prefectul de Ciongrad Be- încât nu i·a mai rămas acestu
Ia Farkas, a examinat personal ia altcineva la care să se adre
documentele prezentate, şi pe seze decât singur patriarhul 
b,ilza lor a constatat că prin a- schizmatic din Homs. 
cest act Ştefan Nemeth a incetat...... 'Ys $4"... ........ 

de a mai fi membru şi preot al 
bisericii ortodoxe maghiare re
cunoscută În Ungaria, şi astfel 
nici nu poate îndeplini pe teri .. 
toriul Ungariei functiuni biseri
ceşti ortodoKe.· 

.Magyarsag· nu reproduce 
restul comunicatului, in care se 
spune că credincioşii lui Nemeth 

Pastraţi toate numeTele "Ga
zete/ Ant/revizloniste" pentru co· 
lectie. 

La nllmărul ultim din Decem
vrle - precum am /tlJ!ddult 
dintru inceput - vom anexa un 
sumar pe categorii al tuturor 
numerelor apar. te. 

nume din Ungaria Am ar,itat în bibliografia d\ 
numărul nostru trecut, că vesti~ 

Adăugăm următoarele la r rizatoare, faimosul "Magyarsag", compozitor şi culegator de c~ 
amănuntele de~o pagi~ă şi ju- n'~ ~~sit ce alt:e,~ra s~~i r.ă~punda tcce poporale Bela Bartok a Pl 
matate ce le-am pubhcat re- !tII ,.hggl."tknseg decat ca~l lucru blicat deunăzi la Budapesta 1 
feri tor la maghiarizările de dcrbsat să condamne pc c,atc.ri- studiu despre influenţele mu~ 
nume in numărul al 2-lea al situl lvlilan Daktts pentruca şI-a cale reciproce ale popoarel, 
(,Gazetei Antirevizioniste»: maghiarizat numele numindu-se dintre Carpaţi şi dintre Alpi, a

1 .. . ! acum Doroszlai Mihâli. tând câ vechea muziC<l popor.' 
La Umversltatea ~In I Vom releva aci numai primele I maghiară a fost total influent 
~udapesta se m~aglll~- t r,induri ale acestui raspuns pUţin I de muzica popoarelor vecine, t . 
rlzează numele In chip Î interesant: : că dupăce s'a nascut in secolf I 

oficial l ,.1 n chip foarte corect, punctul I trecut sub influenţa muzicei sit I 

Ziarul hudapesta" "Uj- de vedere al guvernului nostru vace, noua muzică poporaiă 1 j 

sag" arată in numărul sau este ci fiecare cet.'lţc;1n maghiar, I ghi.a~,i ~ influenţat i~trw:âtva, .. ; 
din 7 No'lJ. crt., că tel'torul care a devcnit ca g,lndire, suflet tonta cantecelor ostaşeştl, muzi 
(iniversităţii dilt Budapes- şi simţiminte ungur, sa-şi ia un I slovaci lor. O asemenea constat· 

ta, Ken.'Yeres Balas, a afi- 1 nUllle ungur~sc. 1\linisterul ~c in- I foarte puţin m;i.gulitoare pen). 1 

şat silele acestea un a'''111(, 1 teme nu mal razbcşte sa deie au- unguri, a putut fi intitulat.ă ( 

aduc~"d la cunoşt;"ţa stu-I t~rizjri de .m:l~hjariz;!l·i ~e nllm~, recensia di~ "l:i l\1.1g~arslag" ~; 
dellţ,lor cu nUHle 1temQ- ŞI numele strame - fo,ute coreLt cum am aratat tn numaru trc'l 
ghiare că trebue să-şi ceară I - Jisp,u din ce in ce. Incetul cu al "Gazetei Antirevizionisteţ 1 
pe oiitor priI' rectorat tntl- 1 incetul denumirile vor deveni şi "Muzica popora1ă a vecinilor n~ 1 
gkiarisarea ,,,,melui, Ul1i- I ca sunet ungureşti, şi va disparea tri s'a desvoltat sub influenţa mi r 
versitatea ludlld asupra sa ! amintirea trecutului, cind existau zici! poporate maghiare". De! ~ 
cheltuielile. ~ unguri cu nume nemaghiare" se face gazetărie la Budapesta! I r 

Fireşte domnul rector se pre- 1~· .iI ~ $'" ra' Revenim astazi asupra acestj; 
zinta studenţilor in postura de fi- chestiuni, in legatura cu ceea

l
, ~ 

lan trop, spunând in ,1l111nţul S,lll Ce ţi se cere ca să reproduce "Prager Prcsse" din 

că Universitatea a luat citata ho- te poti înscrie la Nov. crt. dintr'un articol pub 
tarire din pricina ca stlldL'nţii n'au ! cat recent de d. Bela Bartok 11 

Universităţile din revista muzicală ungureasca "N' r parale, iar aceasta tace ca la Uni-
T Tngart·a szerti zenehizetek". " t versitate sa nu progreseze aşa cum U J 

ar tr('bui aqiune,l de ma;hiarizare D. Bela Bartok arata şi 'n ac ,. 
Din .,Buelapesti Hirlap" t' l' .. 'au 'nflue Il a numelor, care in timpul din ar .lCO ca germanII n 1 n 

urmĂ a devenit foarte intensiva. elela 23 VII 1933: muzica poporaLi maghiara, s SI 

Anuntul Universitătii elin deosebire de români, iugosla Z 

Numele maghiare ale Segheelin, în veelerea îns- sârbi şi ruşi, cari au avut asu: g 
excrocilor din slujba lui crieri/or pentru noul an muzicei maghiare o puternică ij 
Ştefan Nemeth şcolar: râurire, şi că incă acum 30-40~ p 

Destiinuirile ce le reproducem in Se cere dela toţi: aci de ani era recunoscut. că nu exi1 p 
alta parte din ziarul guvernamen_ moralitate, ele patriotism, o muzică. poporala propriu ,ţI 
taI "Fiiggetlenseg~. referitoare ·ia dovadă autentică că părin· maghiară.- ._--' .. - . g 

'excrocii de cari s'a folosit oficia- tele pdifionarului e elecorat ~ I Ii' .... \.~ .. ,.$ Ali Il 

litatea maghi~1f;i pentru a maghia- sau ba cu crucea ele răsboi rtI 

a lUI· Carol al IV-lea, ŞI' J GU R A ezi, riza biserica ortodoxa din Unga- I 
ria, au făcut grozav de mult singe dovadă despre ocupaţia din I W OI 1. 
rau in redaCţiile patriotarde dela trecut şi de acum CI vărin· pacatosu UI •• ", 
Budapesta. de vreme ce însuşi (ilor. Repatriatii pot cere In Ungaria latifundiilor exi~ pl 
monitorul acestei aCţiuni maghia- scutire de taxă. o societate care-şi zice "Societat N ,v .'$ .. , ... ". ys, IV' *,,:Jrai1II .. VSU , sătească", şi sta sub conducer O 

1 1 1 '" U secretarului general al ministerul fa 
mpozifu re igios In ngaria de agricultura Marschall (du:şe 

nume franţuz, după origine ŞI' in 
din Banat, dupa naţionalitate d. 
gur arpadian). Societatea acea.· ru 
are un aşa-zis seminar, la care h. 
ţin conferinţe. Ciclul de conferi. Pi 
de acum i l-a inaugurat zilele ~ O 
cute d. Marschall, vorbind despl di 
câte to,He in legatură cu sa~ 
unguresc. afara de lin singur luc~ gl 

Semioficiosul guvernamental 
.Budapesti Hirlap" se vede ne
voU, din cauza Iăsrepetalelor po. 
nosuri ce le primeşte in legă. 
fură cu impozitul bisericesc, să 
dea in rubrica "Inşlilntări redac
tionl!ole" a nrului său din 28 Od. 
eri. intreg istoricul acestui impo
zit, dimpreună cu regulamentele 
respective. 

Aflăm astfel următoarele: 
Impozitul bisericesc - pe ar

deleneşte: cultul - a fost insti. 
luit înca de Ştefan I.ul ("Episcopi 
hobeanf potestatem fes ecclesias
ticas providere," etc.), şi recon
firmat prin legea dela 1355 Pro. 
testantlî Iau Introdus dintru in. 
cepul, şi U·a fost conlirmal prin 
ari. de lege 38 din 1868 > Până 

la răsboiul mondial, Însii, biseri
cile n'8u facuI uz de dreptul a. 
cesta, multumindu-se cu 6şa.zi 

sele naturalia., ad1ilcă cu dijma 
din produsele gospodareşli. După 
razboi s'au vazul nevoite să ia 
impozit ( .. Budapesti Hirlap" lasa 
să se inteleagă că au ajuns in 
mizerie. dar realitatea e prea 
bine cunoscută cititorilor noştri 
din lista ce am publicaf-o În 

n·rul L al .Oazetei Ântirevizio· 
niste-, 1) latifundiitor uriaşe ale 
episcopiilor fi capitlurilor cano. 
niceşfi; singure moşii!e bisericeşti 
mal mari de 3000 de iugăre. o. 
cupă peste 800 de mii de iugăre 1) 

Impozitul bisericesc se inca
s€ftză astăzi prin organele fiscu
lui, in baza ordinului nr. 72234/929. 
1. al min. de justilie. Il fixeaza 
autoritatile bisericeşti, şi nu se 
plăteşte numai la locul de reşe
dinlă al contribuabilului, ci 'n toate 
localit~tile unde are moşie sau 
venit, conform venitului din acea 
localitate, 

Familiile mixte plătesc impozit 
şi la biserica solului şi la 8 so- -
tiei. Daca' soUa n'are avere sau 
venit, impozitul se 'mparte Între 
ce.edouă biserici aşa ca solia 
să plătească jumătate din impo
zUul cu .care ar fi impus barbolul 
in caz că ar fi de-o lege cu 
sotia sa. 

I de reforma agrara! I de 
Şi iată ce s'a scăpat să Spu' ve 

la un moment dat domnul sec~D 
tar general (textual. din semi(1 ce 
ciosul guvernului "Budapesti Hj il 
iap" dela 7 crt.): jtu 

"Cheia consolidârii curopcne o ti. 
satul unguresc. Fara soluţiOlW r d. 
problemei agrare maghiare, tlll ac, 

poat~ crea pace in bazinul dml'lst~ 
rean . . ah 

...... -_ ..... ,.-, •• -...... " ... ; .............. , • ., .......... ·; .. ,tallPl'. Iscălim şi noi această cons' di 
tare, pc care o .facem oridecâtl:! m, 

ne ocupam de mizeria satelor !il sÎr 
gureşti şi de cidopi.ccle latifun~ gr4 
Până nu se va soluţIOna proble~ fUI 

agrară maghiară. adecă până ki 
se va pune capăt latifundiilhar 
pacea bazinului dunărean va !<l,CC 

mereu turburată de grofii UnR no 
tiei, cari ar fi capabili de antfii 
ataţare numai să abată prin I m; 
atenţia obştei ungureşti dela' ~ 

BIBLIOGRAFIE 
Atragem atenţia cetitorilor no

ştri asupra numdrului triplu din 
Sept. _. Oct. ert. a faimoasei 
revste .Magyar Klsebbseg" dela 
Lugo; a partidului maghia" re
dactată de d. Elemer lalubffy. 

Cuprinde sumarul pe categorii 
al intregii colecţii din 10 ani a 
acestei feviste plină de articole, 
studll şi alte lI,erur; tendenţioase 
referitoare la sitNa/la ungurilor 
din România intreg/iti li a ro
mânilor din fosta Ungarie. -. 

tifundii. I tcit 
..... ... .., , .... Pri 

Citiţi în pag. a S-a ultima notJ...f. 
tate în legătura cu IU)l1a 
penfru maghiarizarea rrlic 
serieu ort. din Unga 1. 
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î MHrite sti~ ~emonSlrHtii ontireuizionisle ~elH MHr~~itH ~i ~HlmHr 
ci! 1 a t· ~ h -t -1 muta frontierelc trasate de baio~ 

l Pl fi anlln ITea marg 1 enl or. neta soldatului român, şi vestesc 

~u~ UCişi de bandele ungureşti că sunt gata să deslanţuie razbo-
1~ iul, daca cineva indrasncştc să se 

tre" In marea comunii !vIarghit'l J tu! ţarii cu\:crit cu jertfe de sân- ~ ating,l de hot.1rde patriei. n Vrem 

~;J depe. granita bihorcani a avut loc I ge şi consfinţit in graniţele ac- I pace, spUl~e . mo~iu:,ea, dar. nu 
4 Dummeca trecutil, 4 Nm'., o ml-, tualc d·.: tratatele de pace, dCC-j vom şoval sa apucam arma ŞI sa 

~~ l punăt~~re mani~estaţie ~r~~nizat:i Iara că ni~i di~lomatii. şi nici .ba~ , sa~im. intru ~pArat:('a graniţelor 
coif de S~Lţt~ dm BdlOr a Llgll A~ltl- I ta!lOanele mamtce nU-I vor chntl f pnmeJd Uite, c"nd hl suna goarna. 

si! revizIOniste pentru pomemrea I din 10': şi nici nu vor putea I S'o ştie vecinii!" 
martiri lor din sat ucişi de ban
dele maghiare in ajunul desro, 

, . birii. 
JZt • 1 I d'ci d a' Au parttcipat a sp el1 l a c-
t monstraţie sateni şi intelectuali 

:,nl· din cea mai mare parte a 13iho
~ . ruluj, iar Liga A. ntirevizionistci a 

fost reprezentata. in frunte cu 
rec preşedintele ci din Bihor prof. 
ste, ci N d d· ,. 

! Teo orcş, c con ucatofll tutu-
n~ ror seqiilor din judei. . 
mi f' . • S'a o IClat un parastas pentru 

. ~ mart:rii Mihai Danila, preot, Va

. .1. ; sile Filip, invăţator, şi Nicolae 
est~ '" f .. d 
.ali POPOV1CI, taran runtaş UCIŞI e 
. handele unguresti in anul 1919. 
,In ~ • 

b După slujba de pioasă pome-
~nire a luat cuvântul prim-preto
'J' rui plăşii, d. Ioan Dmgariu, salu-

tind pe oaspeţi. 
A vorbit apoi d. director de 

liceu Teodor Neşiu, preşedintele 

sec~ei bihorene a Ligii Antire
zioniste, arătand cutezanţele un

, gurilor şi spunând: 
,li ' 
"1 "Trebue si strigam col nu vor 
I~; primi dela noi nici o brazdă de 

'1 pământ. Doar numai atât cât le 'XI 
ţrebue pentru siccie. Acesta e 

.. gindul venirii noastre aici, in 
.-. mijTocul d-voastra: să ne impo-

t

lriVim uneltirilor pe cari le ţes 

cu atâta maiestrie acei cari pacti
zcază cu bandele de criminali." 

,e Au ţinut apoi cuvântâri infla-J (arate d. AI. Rcti din Marghita, 
XL profesorii Augustin Cosma, At. 
tat Mavrodin, Bolca şi Buta din 
:e; Orade, G. Hcgher, şi inv. SC\'(l

~u . fan din Mar~hitan, Pavel Pop, fost 
li; şef de post in Chiraleu, Şt Pop, 

ŞI' inv. in AlmaşuI-Mîc, Ioan Bog

~ . dan, inv. in Marghita, păr. M<i
ea. roşca, preot in Fancica, D. Mi
'c . huţ N. Mocanu din Orade, Ioan 
n~ Pincas, . moşier În Bale, şi prof 

,Octav Şuluţ, eminentul publicist 
~S~ din Orade. 
sarJ D. Octav Şulllţ a spus că un
e 19urii nu vor să renunţe la Ar-

! 
~ deal şi-I cer mereu inapoi, rc-

)Ujivendicând revizuirea tratatelor. 
~.c Dar cine cere Ardealul? Nu-! 
II( 
H1 ~ere poporul cel mare unguresc,' 

1

1 il cer cateva sute de grofi alea
tuiţi in bandă de agitatori. Ung.l

J tia este impărţită in două mari 
,1: 1 . I U . d case SOCla e. na cupnn e f'(~ 

li aceşti câteva sute de grof! cari 

rl~'stăPânesc sutele de mii de iugare 
ale târii. A doua clasă e alcătuita 

\5' d· 1 '1' d III ce e cete va nu lOanc e 0';'-
tet . ~ . ., a r 

. ment sa.rma01, can n au I11Cl un 

n,,1sing~r iugăr ~~ car~ sunt scla~rii 
1 groftlor. Grofu au tnteres sa ne 
e~ fure Ardealul din nou, Credeţi 
l.lJ!Câ ei iubesc pe ungurii de aici şi 
J ~ţ ~ N E' "1 I ara aceasta r u. 1 vor avuţII e 
a iacestei ţări şi vor să arunce din 
n~ nou pe ardeleni in sclăvie, Gro
>nj fii vor pământ urile noastre, pa
l 1 manturile copiilor voştri.« 
it, ~ sfâşitul mareI adunarii s'a 

·Cltit şi s'a ac1amat o moţiune, 

"prin care românii de pe granita 
totMarghitei se leagă in faţa amintirii 
Ipl~nartirilor m.irghiteni, ci nu vor ced'a 

. ici o palmă de loc din pimân-

Demonstraţia dela Sătmar 
- Conferinta d-Iui prof. dr. Ioan 
Lupaş, preşedintele Ligii Anti
revizioniste din Ardeal, despre 
problema oraşelor ardelene -

StCfla sdtmt]fCQlla a Ligii An
tire~'izlol1tste a orgQwzat liIl ciclu 
de conferinţe antirevizionlste, irrau
{lurat acum o /ur.ă cu cOl7ftrlnta 
despre care am relatat amanun
tit la timpul său, a d-Iui mimstru 
dr. Valer Pop. 

A doua conferinta a lillut-o 
Zilele trecute, în sala festiva a 
Daclei, d. prof. un/v. Ioan Lupaş, 

fost m:nlsfru, pn şedint. le sec
IU/or arddtne ale Ligii Anflrevi-
z/Onisie. 

Conferinta d-lul prof. Lupf.Jş a 
prilejuit o sp?endtdă demonstra/le 
antirevizionistd a tuturor lornâ
nilor din oraşul Sdlmar, cari l·au 
filcul preşedintelui secliilpr arde
lene ale Ligii o mafl/festalie mal 
mult decât sărbatoreasca 

Problema oraşelor din 
Transilvania 

DJatinlul conferenţiar a vor
bit despre problema oraşelor cls
carpati ne, .rătlnd ostilitatea per· 
manentă ce-au avut-o In trecat 
locuitorii Iltrăinl II acestor ora~e 
bţă de românII carI căutau să 

se a,eze acolo. Abia la Braşov. 
din pricina legăturilor ce le a
veau iaşII acestui oraş cu prin
cipatul muntean, ,'a putut ta
f/rlpa un embrion de aşezare 

româneaadl. Totuşi, şi acolo. 
Constantin Brâncoveanu a ghlt 
impotrivire când a voit si 'cum
pere in Braşov doul case. 

La fel de exclusivişti erau &1,11 
din Sibiu, aU oraş cu perma
nente legături CII Ţara Româ
neascl. Când Izbutise intre anii 
1734-7 episcopul laocbenţle 

Mlca-Kleln, originar din apro
pIata comuni Sadu, el pună 

stăpinlre asupra unul fmoblJ, pe 
care 1·1 dăruise In MaterII SI
blulal baroneasa Ana Mlrla de 
Hochberg, saşii s'aa alarmat de 
groază ci II ,'ar ştirbi aşI zisa: 
.. puritate na1iooală- prin a
ceastă posesIune valahi, şi n'. Il 
lipsIt a opune vlldlcniul rezt
Iltenţă continuA, până c:!lld a
cesti s'a vAzut constrâlls, ta 
cele din armA, si-şi vindl Imo· 
bUul pentru luma de 200 flo
rlnl. 

Mal stiraitor a fOlt epls· 
copul ortodox VasUe Mogl, 
eare cumpărând la 1819 dela 
fostal guvernator al Transilva
nie', contele Oheorghe Banffy, o 
casă in strada CJsllldlel, azi 
strada Regina Maria, cu suma 
de 36.000 florlnl pentru trebuin
ţele eplscopiel ,1 ale semina
rulul~ nu s'a lăsat invins de 
Impotrivirea nşllor, cari incer 
cară toate mijloacele spre a 
strica târguI, chiar după ce 
cootractal fusese aprobat de in
la,1 gavernul traosllvan. Pro
testal .. şllor Ilblen' I .jlloa 
plnl la cancelarla curţII tmpl. 

răteiti din Vleoa, unde a fost 
fnliă resplnl. Astfel casa cum
pirati de episcopul Mo· 
ga cu bani strân,t din colec
tele benevole ale preotilor şi 

credincioşilor &al, a rAmII pâ
ni in timpul de faţă proprie
tatea consistorulul orbdox-ro
mio din Sibiu. 

D. prof. Lupaş a arătat in 
continuare hotărirea adusă 11 19 
Iulie 1711 de uogurll din Turda, 
.de I se alunga ia termen de 
opt ziJe toţi românii din casele 
şi depe moşiile nObllllor, şi a le 
pedepsi acel proprietari cari n'ar 
executa decizia aceuta. HotA
rlrea aceasta a fost tnoltă fn a
nul urmAtor intr'o formă Ş1 

mal drastică, dec!zâudu-se la 5 
Dec. 1712 "extlrplfea valahi
lor- dIn Turda şi oprIrea lor pe 
vIItor de a se mal aşeza acolo 
(ef. OrMa Bllau, Torda varos 
k6rnyeke, 1889. p. 271). 

La Cluj, aş!jderea, consiliul 
oraşului a hotArit că nu va to' 
lera cu niciun chIp si-şi clA
dească romAnii tn afara pereţi

lor oraşului o blserlcuţă, pentru 
care ellpltaseră invoIre dela cur· 
tea lmpărătclscl. 

Cea mal bună era situaţIa 1n 
Blnat, unde Caransebeşol, Logo
jul, de exemplu, de';'eofseră cen
tre de culturi româneaacă incă 

de pe la 1648, ca şI Fagăraşul, 

cu şcoala lui dela 1657, a cAreI 
legp. de or&,anlzare s'a pAstrat. 
In Arad. lară,i, a'a afirmat bine 
elementul româ.nesc, cum aratA o 
&falisticA dela In4, reprodusA In 
"Gazeta Antirevizionistă", de unde 
se vede cA dintre 849 proprietari 
de case, In Arad, pesto jumatate 
erau romlni. La fel s'au a/lrmat 
cu tărie românii ortodocşi la O" 
rade. unde în tot cursul veacului 
X VIII. jumatate din consilierii 0* 

raşului erau ortodocşi. La. Satu
Mare şi fo alte centre orăşeoeştl 
din nordul Traosllvanlel, era 0-

blcinultă jetoleranţa. care a tm· 
pledecat pe nişte Domni pribegi 
ca Gheorghe Ştefan să-şi poată 

cumpăra o casă de adăpost la 
Baia-Mare. Despre contlmoora
nul du Radu Mihaea, cronica 
spune că ar fi decedat subit chIar 
in Sata-Mare şi ar fi fost fnmor· 
mântat tn Doa din bisericile a
cestui oraş. 

După descrierea acestei situatII, 
d. prof. Lupa, a arătat. că cu 
tuate oprellştlle ce s'au edlctat 
in contra lor, românii au pătruDI 
in oraşe, la inceput pela periferii, 
apoi In centru. Pătrunderea lor 
in orlşe devine tot mal Impe
tuoasă In jumătatea a dona a 
sec. 19, Iar tn ultimele doua de
cenii anferioare rAzboiului mon
dial au fost In stare să'şi spo
reascA popUlatia urbană cu 2.5% 
fată de natiunile privilegiate ale 
Transilva n fel. 

Era in acest spor lent, obtinut 
cu multă trudi ,1 precauţlune, 
UDa dintre cele mat griU oare do
vezi ale vitalitAtII lor etnice. 

Perspective 
Conferentiarul ,I-a incheiat In

terellnt. expunere cu o desci
frare a perspectivelor ce se de
semnează din situaţia actuală. 

A arătat ci in Oltenii, Mun
tenia ,1 Dobrogea procelul de 
natlonallzare a oraşelor se des
făşoară normal, spre deosebire 
de CldrUater, unde t se opun 
nehste Influenţe politicianiste' 
,1 spre deosebire de Moldova, 
Basarabia şi Bucovina, unde 10-
vuIa IItrălnllor Indezlrablli a 
creat o situaţie des tu] de dificilă 

In Transilvania şi Bănat stă

pânll de Ieri al ora,elor le zbat 
să fmpledece penetraţi. rom!
neelcA~ dar lupta lor e zAdarnici. 
Oraşele sunt aşezate iatr'o foarte 
prollfleă mare de români, ,1 stră
InII oraşelor n'au astfel de unde 
al-,I refacă pierderile CI! le au 
In chip oatural, datorlte lipsei 
de descendent!. Transformarea 
etalcl a populaţiei urbane va 
urma succesiv şi in mod lent, 
printr'un proces firesc, a clrul 
durată nu poate fi mal lungă de 
2-3 generaţII. Majoritatea ab
so]ută a populatiei rurale fiind 
românească, al el va fi neapărat 
şi viitorul stăpânlrll demografice 
într'un timp nu prea indepArtat. 

Statul are insi datoria sA 
îngrijeascl de soartea ei, in· 
lesnindu·i căile progresului 
printr'o sistematică operă de 
protecţie. Numai În chipul a· 
cesta işi va putea consolida 
fnsăşi temelia existenţei sale. 
Fără o astfel de operă îndru· 
mată conştient şi sistematic, 
nu apare suficient garantată 
nici desyoltarea lui in viitor. 
Să nădăjduim el factorii cu 
simţ de răspundere pentru vii
torul statului român intreg it 
nu vor întârzia mult cu mă· 
surile necesare pentru inau
gurarea unei politici demo
grafice, care să poată con
tribui la o bună rezolvare a 
problemei oraşelor din pro
vinciile alipite, şi Îndeosebi la 
o cât mai temeinică şi mai 
pricepută Întărire a elemen
telor patriotice dela graniţa 
de vest a României întregito. 

... _~~n_q.$~b .. _._nl~'_I,,_ •• ~-"$".' __ .~$_$ .. ~ ••••• ____ ._nl~A_ţ"_'~. __ "~'~$ .. _n 

Pre~8 ~es~re Jozeto Hntireuizionistf 
Suh titlul: .ARADUL ERA cupă in permanenta cu SO,lrtC.l ro-

ORAS ROA1ANESC IN ANUL m,înilor din Ungaria". 
1774", au aparut iti n-nli din 4 
No\', al ziarului "Patria" urmcitoa~ * 

D. O..:taviall Bu::,e". ai utor de rele, cu privire la nwnarul nostru 1 I 
I prim.u al C uîu ui, a inchinat dupa de 16 pagini jPlchilWt trwltu Hi ro~ d 1 J 

mânesc al Aradului: congresul e a Ar,lll al primarilor 
~ ••• • 1 un foarte elogios articol "Gazetei 

. "C,azeta Antl~evlzlOnlst,~. care I Antirevizionist(''', În num,irul din 
apare Ia./\.rad şl~esp;c lJnp~r-17 ~O\'. al zi.lrullli.,Universul'·, 
tanţa Calt:1:l ~m mal ,n lIt OC.lZ~ I Dupace arat;} atmosfera de caldă 
de a vorb.l ll1 colo,lnclc ,~ccstlll I infratire ce a domnit la acest con
:lIar, a a~arut cu nu~nJrlll a.l i ptll- gres, Cilruia "Gazeta f\ntircvizio
lea, aducand un ",a!it mat~l.l~. do- I nista" i-a inchinat lin numar de 
cu_men~ar asupra ~n~reptaţtrll n~- ! 16 pagini cu documente despre 
ma.,:eştl de a st,lpam. aceste ten- I trecut~ll romanesc al Aradului, d. 
tont. ! 

IOda vian Buze;! scrie urmatl)J.rde: 
Condus;i de gazetarul distins d. I 

Isaia Tola~l. G;zeta Antircvizio-! .,Gazeta AntirevizionistA" dela 
nîsti se aHa in sluiba nearnllini I Arad. aşa cum ea apare, ca re
intreg şi aparitia ei tocnui la I zultat al trudei unui gazet,tr 3r
Arad, in acest oraş de graniţ.i .. dde,lll, Întruneşte elementele unui 
este un simhol docv('nt al cau-j 
ze!or ce Î~;llI determinat apariţia. 

In numarul 8 Gazeta AntÎre- I 
vizionista aduce un inter.view cu 
d. prof. Lupaş, precum Ş! lin tab- i 
lOll documentar de mare valoare . 
asupra populaţiei oraşului f\rad 
in anul 1774, reprezentata prin 
1249 capi de familie. MJ.joritatea 
acestora este de naţionalitate ro~ 
mâna, ceeace dovedeşte peremto
riu, tocmai după o statistică ma
ghiara, caracterul iniţial românesc 
al oraşului Arad. Ungurii nu mai 
au de ce si se supere când se 
afirm,i că Aradul a fost maghia
rizat in mod artificial. 

Gazeta Antirevizionistă apare 
săptămânal şi abonamentul ei la 
an costa 160 lei. Fiecare bun ro
mân este dator sa o sprijineasc.i, 
mai ales dat fiind faptul că ea 
este unica publicaţie care se. 0-

fenomen d('~o dco'sehita semn iti
ca ţie. Ea c~mfirm.i neast:llnp,;.rul 
instinctiv al Ardealului f.tţii de 
neastâmp,lfu[ Bmbpestci, şi ((FlS-

titue o reacţiune cu at.it mai V,l

loroasa din punct de vedere mo
ral. cu C<it se produce în con..:1i
ţiunilc cele mai propice pentru 
înăbuşirea ei. Num,irul disp,lrcnt 
al publicatillnilor periodice roi1lâ~ 

neşti din Ardeal arata cit fana~ 
tism antirevizionist trebue sa existe 
in provincia ardelean;\, pentru ca, 
sfruntând greutaţile materiale şi 

experienţele dureroase ale altor 
editori de publicaţiuni româneşti 

in Ardeal. sa se gasească. un ga.-
zetar, care sa se incumete a sco,lte 
la Arad o gazetă pur antirevjzio~ 
nistă", 
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~tHtistici ~es~re stu~entimeH ~in Unlorio 
Statistica clerulu~] 

din Ungaria . 
Nu va îi lipsit de interJ 

după cele ce a arătat li 
congresul Frăţiei Ortodol<j 
d. praf. Onisifor Ghibu, re; 
lativ la preotii şi călugă~s 
roma no-catolici dela noi i~ 
să reţinem următoarea stav( 
tistică dela 1930 a clerul" 
din Ungaria, publicată d~ 
"Budapesti Iiirlap" la I~t 

.. Magyarsag* din 10 Martie 
crt. publică dupăcum urmează 

statistica celor cari au trecut ba
calaureatul în Ungaria in anii 
şcolari 1928/29- 1931/32: 
Anul şco Băieti Fete Tolal 
1928/29 4393 861 5254 
1929/30 4736 10E8 5824 
1930/31 4986 1198 6184 
1931/32 4934 1423 6357 
1932/33 6111 
Numărul bacalaureatilor din 

anul 1932/33 prezintă o scădere de 
3.9%, "totuşi este încă mai mare 
decât cel mai mare contingent 
ce s'a înregistrat inainte de răz 
boi in toată tara (vrea să zică 
în toată fosta Ungarie, - n. tr.). 
căci contingentul de bacalaureati 
de dinainte de război n'a atins 
niciodată cifra de 6000·. 

Scăderea - profeteşte .Ma
gyarsag" - va mai dura trei 
ani, până vin la rând cei năs

cuti după război - apoi contin
gentul bacalaureatilor va creştE' 
din nou. 

ReparUlia pe feluri de şcoli a 
bacalaareatilor anului 1932/33 
este următoarea: 23.3°/0 absol. 
venti de liceu, 47.3% absolventi 
de licee reale. 11.2% absolventi 
de şcoli reale, şi 18.3% absol· 
vente de licee de fete. Scăderea 
absolventilor de şcoli reale (dela 
15.3°/. câti au fost în anul şco
lar 1929/30 la 11.2%) se dato
reşte faptului că şcolile acestea 
nu . mai pregătesc acum decât 
pentru politehnică. 

Repartilia pe confesiuni. în cei 
cinci ani: procenlul catolicilor a 
crescut d~la 53-8% la 57.5%, al 
reformatilordela 16.9% la 18.5%. 
al evanghelicilor a scăzut dela 7.4% 
Ja 6.7%. iar al evreilor dela 
19.1°/. la 15.1%,:"ceea ce este 
paralel cu scăderea mare pe tară 
a numărului populatiei. - Să se 
noteze însă că scăderea evreilor 
in cifrele recensământ ului e dato
rită inscrierii lor în rubrica un-

,. gurilor; e probabil deci că in 
proportia in care sunt arătaU că 
au scăzut, absolventii evrei au 
trecut la legea maghiară. 

"Magyarsag- trage din sta~ 
tisticUe acestea, fără doar şi 
poale alarmante pentru o tări
şoară ca· Ungaria unde şoma
jul era şi pân'acuma uriDş. 

concluzia, că trebuie 'ndemnat 
acest tineret spre ocupaţii pro· 
duclive, deoarece slujbe de stat 
nu sunt de unde. 

AI(J,.m~ s;a1'ul"i budapesta" 
e şi mai just'ficată, dupiJce 
se fJor fJedea statisticile de 
Ma; jos, "feritoare /a contin
genIul ,coli/or superioare şi 

III UllifJersitt'JţiJor. 

* 
Semioficiosul "Buda pesti Hir

lop· din 16 IV. 1933 publică ur
mătoarele statistici: 

In semestrul întâi al anului 
şcolar 1911/12 erau inscrişi: 

La Universitatea 
din BJdapesta .• 7.667 studenti. 

La Universitatea 
din Cluj •••.•• 2.404 • 

La politehnică. 1.967 • 
Total: 12.038 • 

In semestrul Întâi al anului 
1929/30: -

La Universitatea 
din Budapesta .• 5.380 studenti. 

La facultatea a· 
gricolă ••••.. 1.344 studerlti' 

La politehnică 1.516 • 
La Universitatea 

din Pecs " . • • 1.379 
La Universita tea 

din Seghedin •.. 1.630 
La Universitatea 

din Dobdtin ... 1.377 
Tota!: 12,626 

It 

" 
" 

"Nu",ă"ul studenţi/oI" e deci 
cu ce'lJa ma; mare decdl era 
,,, l]"ga,.;a-~la,.e - spune "B. 
H." - deşi I,.atatele de pace 
aII rupt di" corpu 1 ţlJ,.;; ti 7 3%. 
;01' di" populaţie 1J8 . .f!/Q·. 

Arată apoi ca în anul 1932 
s'au dat în Ungaria-Mare urmă
toarele diplome: 

La Universitatea 
din Budapesta •. 1.2<17 

La Universitatea 
din Cluj ...•. , 985 

La Policlinică.. 217 
Total: 2.449 

In anul 1129/30 s'au dat aproa· 
pe tot atât ea diplome: 

La Universităţi. 1.814 
La Acad. agricolă 226 
La Politehnică .. 369 

Total: 2.409 
• 

·Budapesti Hirlap· din 21 VII. 
1933 arato urmatoarele, după 

statisticile publicate de Oficiul 
central de statistică: 

In anul trecut au fost cu 300 
de studenti mai putini ca 'n anul 
precedent. Totuşi sunt cu circa 
o' mie mai multi ca la mijlocul 
deceniului trecut. Plusul îl dau 
studentele. 

Cei mai multi dintre studenti 
se pregătesc pentru cariere 
practice. Numărul celor ce s'au 
dedicat carierelor libere a scăzut 
dela 42%, câU erau la 1925. Ia 
26.3%. Studentii dela religie, fi
losofie şi drept sunt 58.9% fată 
de 43.7%, câU au fost la 1925. 

Evreii sunt 12.30/°, În timp ce 
procentul populatiei evreeşti este 
de 5.1%. (De notat: procentul 
populatiei e falS, din cauză că 

mare parte a evreilor se declară 
la recensământ unguri). 
Urmează un adaos interesant: 
Studentii unguri din Ungaria 

şi din statele succesoare - afară 
de studentii unguri din statele 
succesoare înscrişi la Univer5it~', 
din alte fări - sunt in numor 
de 20.500, dintre cari 97.5% 
sunt la UniversităHle ungureşti. 

In România erau la 1928/29 
659, iar în anul 1930/31 numai 
la Cluj 842, plus 301 evrei cu 
limbă maghiară. 

* 
lu legătură cu statistica de 

mai sus, «Magyarsag- din 21 
VI. 1933 arată urmatoarele: 

In Statele-Unite revin 771 stu
denti la 100 de mii de locuitori, 
în Letonia 473, În Canada 397, 
in Rusia 261, în România 208, 
in Ungaria 175. 

Afluenta studentilor evrei în 
Ungaria e mare, îndeosebi în 
anul întâi. In anul întâi procen' 
tul romano-catolicilor a scăzut 
deJa 60.5/°0 • cât fusese in anul 
şcoJar 1931/32, la 58.6%, al re
formatilor dela 18.6% la 17.8%. 
al evangheJicilor dela 7.8%, la 
7.7%, al celor de alte confesiuni 
dela 2,8°/. la 1.8°0/, iar al evrei-

lor a cresalt dela 1O.3~:'0 Ja 
14. 10/0• 

In Germania proporlia studen, 
fiIor evrei fată de proportia po
pulatiei evreeşti e de 4 ori mai 
mare (e vorba de epoca anle·hit
leristă), în Cehoslovacia de 6 ori, 
in Sârbia de 9 ori, in România 
de două ori şi jumătate, în Po· 
lonia cu odata şi jumătate. In 
Ung.wia - precum am arătat 

mai SUi - proporlia oficială, 
falsă, a evreilor pe tară este de 
5.1%. 

Dintre bacalaurea1ii Ungariei 
din anul 1926/27 au fost evrei 
25,1 %

, iar dintre cei din anul 
1931/32180'1%. Procentul evreilor 
creşte în schimb la şcolile su
perioare. La Academia agricolă 
şi la facultatea de medicină au 
crescut într'un an cu 3%. 

In statele succesoare fludua1ia 
studentilor maghiari e următoarea: 

In anul 1923/24 au fost in
scrişi la Universitatile din Ceho
slovacia 834 unguri, iar în anul 
1930/31 1137. 

In Iugoslavia au fost înscrişi 
în anul 1925/26 113, iar în anul 
1928/29 269. 

La Uni,ersitătiie din România 
au fost în anul 1925/26 389 un 
guri. iar în anul 1928/29 659. 

In total sunt 21 de mii de 
studenti unguri dintre cari 16 
mii la şcolile superioare din Un
garia. 2000 "in străinătate- şi 

3000 in statele succesoare· 
A SC8zut surprinzăt()r :- în

cheie "Magyar~ag» - numărul 
ungurilor din statele succesoare 
înscrişi la Universităţile ungu
reşti. La 1919/20 formau 26.4% 
din totalul acestor Univărsităti, 

iar la la 1931/32 numai 5.6%
, 

(SA se raporteze acest 
procent la cele ce s'au 
arAtat lUai sus: in anul 
şcolar I9Z9/,JO totalul 
studenţilor dela Univer
sitAţlle din Ungaria a 
fost Iz.6z6, iar ca al ce
lor dela alte şcoli su
perioare I6.00o. Ar fj 
deci circa 800 de stu
denţi din statele suc ce. 
Hoare, dintre cari, fireş
te, zdrobitoarea majo
ritate deja 110i). 

V€l'sit~ ii, t 1 şcoli superioare. 48 
şcoli secundare, la 269 şcoli de 
speciaiilate, la 115 grădini de 
copii şi la 309 şcoli primare. 
Cor.tingentltl şcolilor comerciale 
şi industriale a fost de 28,000. 

SU:1t declarati cu limba ma· 
ternă nemaghiară din acest con· 
tingent nu:nai 1 la sută. 

La şcolile primare contingentul 
evreiesc este de 16 la sutj, in 
timp ce proportia evreilor În 

Budapesta este de 20.3%: In 
şcolile secundare procentul evrei· 
lor este de aproape 250/0. La 
Conservator, evreii au fost 250 
din din totdlul de 671. 

La facultă!i1e din Budapesti! 
contingenlul a fost la 1926 de 
5399, iar in anul 1932 de 552<1; 
la politehnică au 103t la 1926 
1800 studenti, iar În anul 1932 
1425; la Acad. agricolă contin
gentul s'a ridicat dela 1106 la 
1428. 

Procentul evreilor a fost În 
semestrul 11 al ultimului an: 
9,4(1/0 la Universitate, 11 6

/ 0 la 

Politehnică, 16% la Acad. de 
de agricultură. 

• 
La 29 Nov. 1933 ministrul de 

culte Homan a vorbit în Camera 
depufatiior despre numerus dau, 
sus, care a fost atenuat prin le
gea XIV dela 1928. în sensul 
căreia se dă prioritate la înscri· 
erea in Universitate fiilor şi 
orfanilor de invalizi de război, 

de oficianti publici ... apQi ai aJto.r. 
slujbaşi. 

A arătat că la 1929/30 procen· 
tul evreilor la politehnică şi la 
toate Universitătile (inclusiv fa 
cuItătile de teologie) a fost de 
11.3°]0, în anul şcolar 1930/31 
de 11,6%. în anul 1931/32 d~ 
de 16%, in anul 1932/33 d ~ 
13.1% iar in anul şcolar 1933/34 
de 9.41%. 

La 1919/20 şi '" cei trei a"i , 
urmtJtori P,ocl"lul stude"ţilo, 
din slatele lfuccesoare era de 
25 -fM%, ""um e de 5.6%. 
:(i1n anii 1920-30 s'au no.tifi
cat în total 230 de diplome, iar 
În ultimii trei ani 57; dintre dip
lomele nostrificate, cele evreieşti 

sunt anual 9-10. 

IV. 1933: fI 
Catolici : ~E 

Parohii: 4849; parohi 113~ă 
administratori, preoti supktă 

anti, capelani: 1 065, CăIU9ă}~E 
4849. re 

Calvini: a 
Parohii: 1355; parohi 1 os~: 

supleanţi 334. . . ~~ 
Augushl1l : ,t

l 

Parohii; 651, parohi 28~e: 
supleanţi 62. In 
• Y. ,'v' a..-v' ,.al 

Diversiunile r 
guvernului Gombo.; 

i 

"Uj Magyarsag" din 2~ 
Oct. crl. scrie în pag. a dOlJd 
următoarele: la 

"Băncile maghiare a~d 
pus mâna pe mult pămâ~j 
în anii grei ai crizei. A\u 
dat în judecată pe tăran;9 
'ndatoraJi, li-au scos păI. 
mântui la licitatie, şi la it 
citaţie l-au cumpărat ie 
pardon de expresie - pe-1; 
bagău·'. 

Ziarul budapestan oral, 
în conlimlClrJl __ că, guvern 
a 'nceput acum tratative lţJ 
băncile, ca să cumpere de/bl 
~le aceste pământuri, fr'3a 
buindu-i pentruca să inst 
ceapă colonizări (o divel ( 
siune menită să abată gâ~ti 
durile ţărănimii dela o r~ 1 
formă agrară). p., 

• .,IN va .'taM' .~E 

o" publicaţie documentarA ), 
s'aruncă dupăce-ai citit-o. Păi:BS 
traţl deci toate numerele "G~J 
zetel Antlrtvr,lonlste-. Deoarect I 
DU mal avem din Dumerele vec\lt 
decât câteva exemplare, nu vObn 
putea satisface decât an foarb I 
ne'nsemnat namăr de cltlt~n 
cari De vor cere numere vec~n 

........ lIIIIIa; ........... "" ........ 1III1 ...................... ·.%$ .......... tt ..... , ........ -...,'.' ......... $"'1.' _ ....... -.,,, .... ,_.-', J .. 
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Din «Budapesti Hirlap· dela Jertfele din război ',ltA 

23 VII. 1933: I 1 
După datele Oficiului statistic ale unguri or ~ I 

maghiar. sporul popUlatiei Un, ~ 
gariei a fost în ultimii 10 ani Intre alte fanfaronade cari au Szemle" un stud:u comparativ t ~ 
de 8.9% , iar al titralilo,. de Înundat Ungaria postbelic, etala- lui Holles Istvan despre dat€~ii 
15.4%, predominând sporul titra. rea vitejiei ungureşti şi a jertfe- statistici lor din 1910. 1920 ~Ii 
felor. .."_, lor ungureşti din timpul razbo· 1930 ale popula1iei depe teritq II 

Titratii sunt cu 8555 mai multi . iului este cea mai stăruitoare, riul Ungariei-Mari (acolo aşa ~i 
ca acum zece ani (sporul: 12.6JO), I poate pentrucă toată lumE:a ştie face şi acum statistica: pen!. 
iar titratele cu 2773 mai multe I că soldatul ungur a fost împins Ungaria. Mare 0, şi arătând ~7 
(spor: 50%). I in primele linii ale măcelului nu· în epoca 1910-1920 procentil l 

Arata apoi că sporul este şi . mai d~p~ce,au căz?t ~.entru patria cre~terii populatiei pe teritor\n 
mai mare dacă se are in vedere maghiara nemaghlarn. Ungariei de astăzi a fost cu mdlu 
că la 1920 s'au declarat titrafi E totatât de Înrădăcinată cre- mai mare decât al populatiei dHl 
şi cine nu erau. dinţa aceasta că soldatul ungur provinciile deslipite de Ungari' ~ 

Totalul titratilor a fost la sfâr- este 'ntăiul depe lume (vorba spune că aceasta se datoreş'nl 
şitul anului 1930: 76.500 bărbatl. cân'tecului! .magyar baka a faptului că Ungaria de astăzi nHI 
8300 femei. legelso a vilagon·), ca şi cealaltă pierdut în timpul acela (deci 1It, 

*' hipertrofie a lor, că ei au apărat timpul războiului!) atâtia oameiO 
Din -Magyarsâg" dela 29 XII. civilizalia europeană de tătari. de ca provinciile desfăcute de ea.;h 

3. 1r.: turci. Ce înseamnă aceasta dacă rf:u 
După Anuarul Statistic al Bu- Şi iată, statistica ungurească recunoaşterea faptului ştiut & I 

dapestei (anul 1932). contingentul insăşi vine să restabilească - toată lumea: că Ungaria a iilr 
din anul trecut al diferitelor oricât de. jndi~ect - adevărul. I pins in liniile 'ntâi ale frontup' 
şcoli din Budapesta a fost de "Magyarsag" dm 30. XII. a. tr. lor lumea nemaghiară, şi nUllIiR 
161.000, repartizati J3 trei Uni- reproduce după "Szta tfsztika în al doilea rând pe ai săi! !h 

. , I 
r, w'" 
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'URomânii din Ungaria 
d ultima statistică 

după 
maghiară 

lOl<1 
rei In interpelarea ce-a adresaf-o 

~ă~stă primăvară d·lui ministru de 
-bderne Titulescu relativ la pro· 

stavocările revizionişiilor, d. Iuliu 
'ulllMan!u a arătat că nu Ungaria 
d~ poate plânge 'n contra 010 

1~U1Ui cum au fost fixJte granitele 
rin tra1aful de pace ci România, 
eoarece noi a trebuit să tenun· 

13~Jm la mult mai multi români 
pl~ămilşi sub stăpânii(~a maghiară, 
gă~e cât sunt ungurii din zona fron-

j, 

iereÎ pe cari tratatul dela Tria. 
or: i·a 'ncorporat la România. 

) ,nferpelarea d-Iui Iuliu Maniu a 
5 ~st comentală. În "M3gyarsâg" 

~ela 18 Aprilie ert. de un domn 
,tefan Ho!t6s, care s'a silit să 

~8~esmintă în lumina noii statistici 
Ingureşti ca ar fi rămaS În Un· 

.-.ariil hOi-iistei români compacţi. 

~ I Au fost desfinţaţi 
isi; in zece ani 7.679 

romAni recunos-
2~ cuţi 

Oll~ Autorul acestei r(!plici a· 
Iată că dela 23.695, câti i·a 

AOlăsit statistica dela 1920, ro
'Al1hânii din Ungaria au scă· 

\ut până la 31 Decemurie 
an.i930 la 16.016, şi anume 
P~r după dânsul şi după toţi 
r ltomentatorii maghiari ai a-

iestui fals, -- din cauza e
'-ligrării '", România. 

"al, Numai'" sate ro
'n măneşti 

~{ ct
t
• D~H:ollo5 arată că repartiţia 

e bmânilor recunoscuti e urmă· 
f~'3areat după această ultimă sta· 
, lnstki\ dela 1930: 
V!I Conslituesc majoritatea popu
!a~tiei în patru comune şi anume: 

rt. In Mlc4rechi (Mehkerek)i unde 
~.5% din populaţie sunt românii 

~ecă 'n cifre 2116 din totalu] 
) 2263. . 

PA; In Vekerd, unde din totalul de 
OiS9 al populaţiei, românii sunt 

I ~3, adecă 80.5%. 
net In Dedeu (Bedo), unde din fo. 
'ec~ lui de 660 al locuitorilor, 531 
VO

b 
nf români (81 4%). 

~~~.ln Chitlbaz (Kelegyhăza), unde 
')mânii sunt 2701, adecă 54.7% 

eC~n totalul de 4939 al populatiei, 
.. TDţi locuitorii p,.esentaf~ Cii 

~ 1'0",4,,; o; "ceslfl' Iulie ro. 
,a"ef/; ,,",1 do!; Cii linguri. 
f 
i. RomAnii din cele-
I 'alle looalitili. 

iv f Mai sunt după statistica ma
at€~iară români în următoarele 10-
m 'mări: 
ritq In Cenadul unguresc, unde ala-
a ~i de 1288 unguri (dintr'un to. 
'ni. al populaţiei de 2673) sunt 
d '70 români. adecă 40 1 %. 
~ntiln Otlaca·PustA, ai cărei români 
IOflnt 459 (adeCă 34,6%) din to· 
mdlul de 1327 al locuitorilor. 

d' In Aplteu (Korosszegap.1fi), sat 
ari. 2134 locuitori dintre cari ungurii 
'eş$nt 1444, iar românii 687(32,2%). 
i n'!ln KorOS8zakăl, sat cu 119810-
:i l!tori, dintre cari 836 unguri şi 
neiO români (30.1%)' 
a.; In Alelea (E[ek), sat cu 8446: 
i If=uitori, dintre cari 1706 unguri 
t & 1256 români (14.9%). 
iiln Bttania (Battonya)~ saf cu 

Ju~718 locuitori, din fre cari 9784 
IlnigUrl şi 1155 români (9.1()/o)' 

rIn Sarkadkereazlur .. sat cu 2497 
I 

, ! 
! 

locuitori, dintre cari 2298 unguri Unde sunt apoi satele româ, 
şi 185 români (7.4%). neşti ca Poceiul, cari nici nu 

In Leta-Mare (Nagy Ufa), sat figureaza în aceasta noua sta' 
cu 6944 locuitori, dintre cari 6483 tistică? 
unguri şi 457 români (6.6%). Statistica maghiara recunoa, 

[n oraşul Jula (Gyllla), care are I şte 'n schimb români în ţinu' 

25241 locuitori. dintre cari 23.468 " turi ca Nogradul, Peştul, Pa' 
unguri şi 1384 români (5.5%).· nonia. Vor fi într'adevar rO' 

[Il Cămăra, (Nagykamarâs), sat mânii aceştia veniţi din alte 
cu 4385 lo~uilori, dintre cari 4009 părţi, cum lasa d, Hollos sa 
unguri şi 198 români (4.5%). se inţeleaga - ceea ce pune 

Pe judeie, repartifia românilor categoric în discuţie coloniza' 
arătaţi mai sus e următoarea: rile cu unguri ale satelor rO' 

In Bichiş 4383, in Cenad 4521, mâneşti - sau sunt români 
În Bihorul unguresc 5325. reveniţi la conştiinţa naţio, 

Mai sunt peste câte,o su1ă de nală.? In Nograd, ţinut dea' 
români în următoarele locaiităti supra Budapestei cu un sta
şau ţinuturi: ruitor trecut românesc, la 1910 

In Budapesta 685, in judetul mai erau într'adevăr - dupa 
Pe::f 353, in judetul Nogl'ad 132, însăşi statistica maghiară _ 
in Seghedin 106, in Panon;a 315, trei insuliţe româneşti, cu Yre,o 
in tinuturile nordice 235. 30-40 de români. 

2753 dintre românii recunos- Surprinzator de tot este apoi 
cu!; locuiesc În oraşe, iar 13.468 celalalt amanunt ce-l destai, 
la sate. nuie statistica aceasta. La Bă.~ 

Prezenta românilor in judeţul tanea, sat de sârbi şi de ro' 
Nograd - spune mai departe mâni, românii sunt 1155, un~ 

Hollos - e O dovadă că scăde· gurii 9784, iar totalul popula~ 
rea numărului românilor În loca- ţiei este 12.718. Ce s'au făcut 
litătile depe pe câmpie e natura· sârbii? Ce s'au facut deaseme, 
lâ. Cu alte cuvinte vrea să zică, nea sârbii din Cenadul-ungu~ 
că românii din judetul muntos resc, din a carui populaţie to, 
Nograd depe granita cehoslovacă taIa de 2612 românii sunt 1070 
sunt veniţi acolo recent, depe iar 1288 sunt unguri? In pri, 
câmpie. vinţa etricului acestui din urmă 

Un regim "ideal "! sat de lânga Nadlac, statistica 
lUai SPUtll~ apoi că "î" maghiară s'a pus în flagrantă 

p,.irJinţa cultu,.ală români; contradicţie cu însăşi oficiali, 
din ţara muti/afli SUltt ill- tatea maghiară. Se ştie, anunle, 

din ceea ce am arătat în arti, tr'o situaţie foarte fa'Dora-
bilă. Se predă Iimoa romli- colul,prim al numarului al 
nil ÎII 11 şcoli, Numărul 3,lea al "Gazetei Antirevizio, 
î1l'lJăţătorilor este de 19, iar niste", ca trebuindu,i oficiali, 
al ele'lJilor 1239. Contigentul taţii ungureşti o demonstaţie 
elerJi[o,. rom lin; ai şcolilor româneasca şi sârbeascâ im, 
primare ti fost în altul şco- potriva tratatului de pace dela 
Iar 1929/.JO de 1953, iar in Trianon, a adunat în Septem, 
ce;' doi a,ti urmiitor; de vrie crt. la o asemenea mani, 
1862, respectitJ 1964, ceea festaţie pe românii şi pe sârbii 
ce dO'IJedeşte clar, că deşi din Cenadul zis unguresc. Va 
6U"t Imprăştiefi, coPiii de ~ă zică la asemenea ocazii sta~ 

tistica nu mai e bună? romdn; au putut cei mai * 
mulţi să se buc'ure de (J-

'lJolltagiile iltstruc(iei in Despre sfârşitul atticolu-
limba maternă". lui d-lui Hol/os e puţin de 

* zis. 
Deoarece se impune sa re' Nu merită nicio discuţie 

venim cu amanunte cât mai O minciună gogonată ca 
complecte asupra acestor bles, aceea, că "copiii de români 
ternate falsuri cari au desfiinţat se pot cei mai multi îm
aproape opt mii de români, părtăşi de auanfagiile in· 
dintre cei recunoscuţi de sta, I struct~ei !n Tim b:1 "!at;rnă", 
tistica dela 1920, care şi ea, la I alunc! cand adevarUl ne
rândul ei,a mâncat câteva zeci de desminţibil este că în toată 
mii de fraţi ai noştri, vom stărui Ungaria nu·; o singură 
aci numai asupra principalelor şcoală românească. deşi fie
dintre falsificările ultimei sta- care comunitate bisericea
tistici maghiare. scă românească îşi are edi-

Intâi de toate, e izbitor pro, {iciile sale şcolare. 
centul de 54.7°,1" al românilor D. Hollos pretinde că 
din satul Chitihaz, fost până se predă 1. română în 11 
la 1919 curat romanesc, apoi şcoli. De ce nu le nu
procentul de 40.1°/Q al româ, meşte?/ Mai pretinde că ar 
nilor ~ din Cenadul~unguresc, avea aceste şcoli 19 puteri 
cel de 30.1°'\1 al românilor din didactice. De ce mi ni le nu· 
Apateu, şi mai cu seama pro~ meşte ?! 
centul de 9.1°/, al celor din De altfel finalul artico
Batania şi cel de 6.6". ti al fra, lului desminte singur toiul. 
ţiloc noştri din Leta,Mare. Căci spune d. Holl6s: .Nu-

Ce s'au facut ceilalţi români mărul elevilor români de 
din satele acestea puternic şcoaUi primară a fost în 
româneşti? La Leta,Mare a~ anul 1929-33 1953, iar în 
veau doar protopopîat româ- anii următori 1862, res
nesc şi doi-trei preoţi români! peciiv 1964, ce~a ce do
La Bătanea, aşi;derea, o ştiu vedeşte că deşi sunt îm
şi cei mai puţin i.niţiaţi că nu prăşfieţi, copiii de româm 
pot să fie nu 9.1°/v ci nici 30°: o. "au pulul cei mai multi 
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~ă le zicem numai ciu~atenii 
Exista in Ungaria un general 

pensionat, Gabânyi ).1n05, care 
se manifestă regulat odată pe an, 
la 4 Iunie. Adecă la ziua când 
s'a subscris de cătră delegatii 
Ungariei tratatul de pace dela 
Trianon. 

An de an, generalul acesta tre
cut la pensie scrie in cPesti Hir
lap. un articolaş, în care cere 
- ce credeli? - ca să nu mai 
scrie niciun ungur anii aşa cum 
se scriu în toată lumea, socotiti 
dela Cristos, ci începând numă
rătoarea dela Trianon. 

Tare trebue să fie pedepsit de 
DumnEzeu bietul domn general, 
dacă n'a putut găsi în toată Un· 
garia, . cât e ea de aiuristă, un 
om să-I ia în serios şi să-! ur-
mezt! 

• 
Altul cu toane la fel e in Un

garia d. Urmanczy Nandor, fratele 
canibalului dela BeIiş, autor dim
preună cu Urmanczy )anos al 
arderii de vii a MOfilor din nu
mita comună. Acesta are ma ruta 
Ungariei "mutilate-. Să-I ferească 
Dumnezeu pe cineva să nu a· 
dauge adjectivul .mutilată. la 
numele Ungariei, Că-şi găseşte 

imediat beleaua cu moşneagul ca· 
nibal. Astfel în n-rul din 25 vn 
crt. al lui ·Pesti Hirlap·, cani
balul se ră5boieşte cu autorită

file şi cu societătiIe cari trebuind 
să folosească un limbaj oficial, 
nu pot - fireşte - să numească 

Ungaria decât Ungaria. Protes
tează deci in contra titlurilor de 
acest fel: • Harta administrativă 
a Ungariei», cŞematismul econo
mic al Ungariei·, etc. 

Intr'un alt articol de fond, ca
nibalul preşedinte al societătii 

steagurHor cu moaştele patriei a 
propus să nu se mai zică Sator
aljaujhely. ci Csonkaujhely. oraşu· 
lui de grani1ă din regiunea Tokaj. 
Până acum nu I·a ascultat însă 
nimeni. 

* 
"Bud.::pesti Hirlap· din 5 Ia

nuarie crt. a publicat un concurs 
pentru un salut iredenlist. 
Până acuma nu s'a ales de 

această iniţiativă nimic_ 
• 

In "Magyarsag" dela 30 Nov. 
1933 s'a publica( un articol des
pre "argonauţii maghiari": des
pre contele B21hlen şi despre 
Tiberiu Ed(hardl, in legătură cu 
conferintele lor din Anglia. Ii 
as~amăna cu Kossulh, spunân. 
du·ni se că luptă şi ei (~ic! parcă .... / .... ' . .,-
bucura de avantagiile in
structiei în limba maternă. " 

J<ossuth la fel ar fi luptat!) "pen
tru marile idealuri ale liberali 'i
mului". Rolul ungurilor - ni se 
spune apoi - e şi azi (Sic! par
că de când e lumea fot acesta 
]i·a fost 1) să elibereze micile na
tiuni. 

Apage Satana! 

• 
In "Pesti Hirlap· din 6 lanUl-

rie 1933 s'a publicat o ştiricică, 
în care ni se spune că în zece 
fări sta împământenit obiceiul de. 
a se face 'n fiecare primă Joie 
a lunii o slujbă pentru pace. A 
unsprezecea tară care s'a ştaşat 
acestei initiative a fost Ungaria
Intâia slujbă pentru pace a f03t 
oficiată in Ungaria la 5 Ianuarie 
1933, Ia Mariaremete. 

Probabil că celelalte s'au ofi
cial la Jankapuszta. .. 

In "Magyarsag- din 11 lunle 
1933 s'a publicat un articol al 
lui Ştefan Milotay, relativ la băn
cile goale din Camera deputatilor 
maghiari, rămase astfel din pri
cină că Ungaria de azi n'are nu· 
mărul de 480 de deputaţi ca Un
garia dinainte de război. 

Ni se spune că În anii dintâi 
după Trianon s'a propus să se 
dea o reprezentantă 'n parlament 
şi circumscripţiilor pierdute prin 
tratatul de pace. Propunerea n'a 
putut fi primită. D. Milotay pro· 
pune deci ca să se facă atâta mă
car, să fie în aşa chip lasate 
goale băncile cu pricina, ca să 
închipue aşezarea geografică a 
ţinuturilor pierdute. 

• 
Acum nu ştiu câti ani, d. Ni-

chifor Crainic scria despre car
tea nem!ească de propagandă 
filomaghiară a baronului Hatvany 
că expatriatui ei autor (de·atund 
a revenit la matca hortistă) vede 
În Budapesta, ca fiecare ungur, 
buricul pământului. 

De când a scris d. Crainic a
ceasta, buricul l ământului s'a 
mufat la Szarvas. Acolo, adecă, 
in parcul contelui Bolza, ar fi 
după calculele unui profesor (Mi
halyi) care se vede că n'a avut 
cum altfel să şi treacă numele 
posterităţii, buricul Ungariei ante
trianonice. 

Buricul acesta e vorba acum 
să fie însemnat cu un monument, 
pentru ridicarea căruia - ni' o 
spune semloficiosul "Budapesti 
Hil'lap" din 31 VII crt. - prim
prt'torul cu nume foarte arpadian 
S,hauer Gabor a impus fiecărei 

comune din ţinut să treacă o 
sumă În buget. 

fericirea aceasta, de a contri
bui la pecetluirea buricului Un
gariei-Mari, nu i·a fost lăsată 

insă numai secătuitului tinut al 
Sarvaşului. "Pesti HirJap" din 17. 
1. crt. anunţa că Liga Revizio
nistă a hotărît în şedinta ce-a 
tinut-o la primăria din Sarvaş, 
să ceară - ceeace se ştie ce in· 
seamnă! - o contributie şi dela 
restul ţării. 

D. Hol/os ar fi trebuit 
să ne arate contingentul 
şcolilor româneşti - dacă 
a pretins că există aseme
nea şcoli. D-sa ne arată 
însă numărul copiilor de 
români obligaţi să· umble 
la şcoală, şi asia vrea să 
"nsemne pentru d'sa do
vada faptului că majorita· 
tea copiilor de' români se 
bucură de auanfagiile in- ......... iIII-_l .. t ... ·_ ..... f .. U .. -........... "l$Ic ....... 

strucliei în limba maternă! Nu fJ'aţi fă,cut nicio dalo-
Şi mai au aceşti oameni ,le citind şi UJuddnd ,.Gaseta 

nas să stea la discutie! A"UrefJ;s;oll;sltJ". Aduce'; fJtI 
Fireşte I m6,eu aminte ed apare cu 
Când pol să stea la dis- greul4ţ; uriaşe, diH s4rllcia 

cutie cu o Iară car~ nu cu-l· fi #f'uda ,-edocwrulu; ei, deci 
noaşte represaliile I 'Q-c!dlaţ;-f14 abonament"l. 
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Dup'o lună dela atentat 
- Ancheta de pân'acum a stabilit nedesminţibil 

complicitatea oficialităţii lUaghiare. Deci: 
nicio arestare până astăzi in lJngaria~ -

Dest"inuÎrile ce s'au făcut săpa 
tămana aceasta relativ la com
plicităţi!e asasinatului deja Mar
silia au pus in toată evidenta 
vinovatia Ungariei oficiale, acu
zată nu numai e'a fost complice 
cu atentatorii până la asasinat, 
ci ~ă şi azi mai ocroteşte pe pă
mântui ei terorişti croati • 

Sunt cunoscute din ziarele co
tidiane constatările ce le·au facut 
la fata locului in Panonia trimi
şii ziarelor franceze .Echo de 
Paris· şi Paris-Soir-, deci ne 
vom margini să le redăm pe 
Scurt, staruind mai mult asupra 
altor destăinuiri din săptămâna 

aceasta, cari n'au ajuns tncă in 
presa românească. 

Trimişii speciali ai ziarelor 
franceze au găsit faimoasa Jan. 
kapuszta goală de terorişti. Nici 
că se putea altfel. Au lost eva
cuaţi Însa abia dupa atentatul 
dela Marsilia, precum au mărtu
risit· o tăranii din partea locului. 
MutaU cu camioane militare, au 
fost ascunşi unii intr'o casă blo
~ala dintl'un sat nu departe de 

buşitâ dt jandarmi! (d. trimj~ul l cetarile politiei francez~ şi iugo. 
lui "Paris Soir".) slave. Se pare că intârzierea ex· 

DupăclU!l au aflat trimişii zia- fradării colonelului Percevici s'a l 
relar francE:ze, teroriştii au făCui întâmplat cu scopul ca să se ob
la Jankapuszta adevărate mafle- tină dela Iugoslavia ext(ădarea I 
vre, conduşi de oflleri unguri. hitleriştilor austrieci. 

La 24 Sept. crt. a fost la lan- In Bulgaria S'aU continuat şi 'n 
kapuszta concentrare generală, săp!ămâna acea:.ta arestările de 
în vederea atentatului. Venise terorişti. 

dela Viena inspectorul lagărelor In schimb din Ungaria nu s'a· 
de terorişti croati din Ungaria, ude despre nicio arestarE', deşi 
colonelul Percevici, care e ares· s'au făcut demersuri. 
tat acum la Viena. Percevici - Ar fi şi de mirare! 
lucrând din ordinul lui Pavelici ... In ,n s_ 
care e arestat in Italia - a tras 
la sorti pe trei dintre ei, ca sa 
comita atentatul, sub comanda 
lui Vlada Gheorghief (Keh;men), 
care nu era de fată şi aveau să·l 
intâfnească pe drum, spre Mar
SIlia. Vlada Gheorghief fusese ŞI 
el înainte de aceea la Jankapuszta, 
şi a făcut acolo exercitii de tra
gere asupra unui manechin re
prezentând pe regele Alexandru. 

Au capitulat? 
In aceiaşi zi de 4 Nov ert. în 

care-a apărut in ziarul 'flFilgget
lenseE" al d-Iui Giimbăs senza
tionala demascare ce o reprodu
cem in. altă pagind, a unelte/Of 
de cart s'a servit oficialitatea 
maghiură ca să maghiOrÎzeze bi
serica ortodoxă dm Unf!aria, s'a 
publicat în ziarul badapestan 
"MagYursdg" o ştire deosebit de 
plelioasă, despre care n'am putut 
ofia decât in uWmul moment. 
din edlforia/ui n·rulul deja 8 ert. 

~: /Nagykanizsa. iar altii în cazarma 1 J dm Szombathely. ' 

~a se adauge la aceste lucrUri 
aflate ae trimisul lui .Paris Soir-, 
declaratiile făcute la jUdecatorul 
de instructie de atenta tOTii ares
tati în franţa Pospişil, RaiCÎ şi 
Krai, pe cari l~ redam dupa re. 
producerea din .VfE:me- a lui 
·Pesti Hirlap" din 6 ert.: Cei 3 
arestati au marturiSit ca au fa
cut in Ungaria exercitii de tra. 
gere asupra unui închipuit rege 
Alexandru, şi ca erau înSemnate 
pe terenul de Exercitii strazi, mul
time din figuri de ceară, vechi
Lule etc., întocmai ca la un aten
tat comiS în Împrejuranle dela 
Marsilia. Au mal mărturiSit cl 
au fost instruiţi de oii. eri 
maghiari, cari in " Vreme
sunt arătati cu numele, dar 
.Pesta Hirlap" Îi trece in re
producerea sa sub tlcere, 
spunind cl-s nume '!'lai că· 
ror purtători sunt sau ne
cunoscuti, sau nici n'au fă
cut serviciu In tinutul pe un
de s'au invirtit emigrantii". 

al aceluiaşi ziar. 
E rlo,ba despre faptul ctJ 

~ Jankapuszta - precum au pu-
tUl-O verifica ziariştii anchetatori 
- n'a fost singurul lagar de 
terorişti croati pe granita dinspre 
iugoslavia. La Buzamaior, la 
(lelse şi 'n inca 5-6 locuri, zia
riştii francezi au lntâlnit acelaşi 

raspuns: Şi aici au fost croati 
, , 

dar nu mai ~unt de câteva săp-
tămâni, fiindcă au fost mutati pe 
la cazârmi. 

Au mai aUat dela tărani că 
lagarele teroriştilor erau inacce
sibile. Opreau accesul la ele jan
darmii. Cine se apropia de vreo 
asemenea fermă, era arestat, 
sau putea sa fie impuşcat de 
banditii croati. 

Bandele au fost instrui te pe 
serIi. Instructia aşa zisa prelimi
nară li se da la Gelse. Treceau 
apoi la cazarma din Szombathelv, 
unde erau instruiti În mânuirea 
granatelor şi-a milralierelor. Cei 
mai 'isteti erau trimişi de-aici la 
lilstructie superioara la cazarma 
dm Sopron. 

Teroriştii dela Jankapuszta au 
venit în cea mai mare parte din 
Belgia şi din America de sub 
(Sa se remarce 'n acest loc' că 
'n America sudica sunt peste o 
suta de mii ele emigranti unguri, 
in mare parte plecati dm statele 
succesoare, şi ca Ungaria line 
foarte strânse legaturi cu ei. De 
asemenea să se remarce că s' a 
arestat acum trei zile in Brazilia, 
la Sao·(Jaolo, un terorist. cu 
nume unguresc, Kovac •• ca
re are legături cu Janka
puszta ,i a recunoscut că a 
participat la atentatul dela 
catedraJa din Soflal) 

Regimul Ia Jankapuszta era foar
te aspru. Din cauza aceasta tero
riştii s'au răzvrătit intr'un rând, 
şi două zile lagărul a lost in 
mâna rebeJiJor Dumitrovici şi 
Seletcovici. pe cari atentatorul 
deJa Marsilia Pospişil căutase 
să-i suprime. Revolta a fost ină-

, (Sic 1) 
TOI dupa cum arata ziarul 

«Vreme" din Belgrad, autoritătile 
iugoslave au ajuns săptămâna a
ceasta in stăpânirea unor dovezi 
de ale emigranlilor croati despre 
complicitatea cu ei a ofift:rilor 
unguri. S'a adus la Belgrad dela 
Berlin o arhiva confiscata dela 
emigrantii croati de acolo, In care 
s'au gasit zialt teroriste tipărite 
la Blidapesta şi Viena, şi figu. 

latda,hul dela Constanti"opol, 
ctJruia ; se supusesertJ in a"ii 
din "rmă, cu g4ndul ca stJ se 
maghiarisese, ° seam4 de PlJ~ 
,oh;; de origi~ greceasctJdin 
Ungaria desprinse dela s4nul 
episcopie; s4rbeşti 4e--Buda ~ 
a retrocedat aceste paroh;; e
piscop,Ilui Zubkof)ici dela Buda, 
ca sti le scape de primejdia 
eresiei sp,e care le atrage 
esc,oclii Nemeth ş; ceata sa, 
ia, ePiscopul stJrbesc a dat 
imediat ° pastofaltJ, inştii". 

14"a că fJa escomunica pe 
o,icine nu se rla supulle a
cestei hot4,'ri. 

.Magyalsdg- anta cd e o 
strânsd legdtură intre faptuL a-o 
cesta şi întle atacul dat de ziarul 
d-/lli G6mbiis uneltelor de cari 
~a servit guvernul ca sa ma
ghiariuze biserica ortodoxd, şi 

- evident - acuza guvernul ca 
a capitlllat, "trădând In/eresele 
ungureştl-. I 

Ne2reşlt cd articolul din .Filg· 
2etlensig- seamand a capltu/are. 1 

Totuşi, să rămânem ln gardd I I 
,'" "'0' "(; 

Revizionismul "inoportun" al 
contelui Bethlen 

reaza 'n ele, alături de asigurări Discursul revizionist des
făcute Încă de acum trei ani că pre care vorbim in pagina 
vor omori pe regele Alexan- a doua, ţinut de fostul prim
dru, fotografii dela jankapuszta, ministru Ştefan Bethlen, la 
cu mitraliere şi cortllri miJitare. Kaposvar, a avut porte" la 

Vom remarca în legătură cu Budapesta· de-un foarte nos
aceste dovezi confiscate la Ber- tim comenlar, pe care re
lin, că Germania a inceput şi ea gretdm cd nu-I putem da 
să coopereze Ja cercetările poli· decât dupd .revista presei" 
tiei iugoslave. Un inspector de din numdrul dela 7 eri. al 
politie iugoslav lucrează de câte· sem/ofic/osului .Budapesti 
va zile cu politia germană. (De Hrrlap·. 
nolat legătura dintre acest fapt Oficiosul socialist " Nep
şi dinhe asigurările dela Roma szava- a scris in legc'Jturd cu 
ale d·lui Gombos, că Ungaria nu acest discurs, cd agi/area 
va mai choche1a cu Germania, - revizlontsmului, efoarte ino
asigurări urmate de·o campanie portund in momentele aces
antigermană a presei budapes- tea, şi mai cu seamd agt
tane). tarea lui agresivd, aşa cum 

Austria începe deasemenea să O jace coutele Bethlen, este 
fie dispusă să coopereze la cer- ddundtoare Ungariei. 

Tiparul Tipografiei Diecez8Ine, Arad. 

Săpfămâna 
In tar::, săptămâna ce·a trecut s'a inceput cu o 

unanimă demonstraţie patriotică, prilejuită de 'nceputul' 
subscrierilor la 'mprumutul infern. Dela Rege, care Q:, 
semnat în numele Său şi-al Marelui Voivod 7 milioanJ 1 
de lei, şi până la umilii slujbaşi, muncitori ,i tăraniJ' 
toată obştea ţării s'a grăbit să-şi ofere obolul la 'm
prumutul de 'nzestrare, destinat să dofeze armata ro· 
mânească cu tot ce-i lipseşte, şi să pună guvernul in 
situaţia de- a 'ncepe lucrări de interes naţional. 

interesul pentru imprumutul de inzestrare a făcut 
să treacă atât de mult pe-un plan secundar preocupă-. 
riie politice, încât - deşi s'apropie sfârşitul vacantei! 
parlamentare - săptămâna politică aproape că n'o~r 
existat. 

S'au început în schimb agitatii pe chestiunea con
cedierilor de funcţionari. Pe drept cuvânt! Fiindcă 0I 
"simplificare- a aparatului de stat care se conduce~ 
după criterii de vechime, atunci când vechimea ceruiă~( 
n'o au în noile provincii decât lioiele de slujbaşi mino.~, 
ritari, nu poate să provoace decât îngrijorare. ~r 

Săptimâna externi a fost tot aşa de plină de~ , 
t 

senzaţii ca toate din toamna aceasta. ~ I 

Ancheta atentatului dela Marsilia a produs noi dovezi~t 
strivitoare despre vinovăţia Ungariei. Presa iugosiava a aduI"'1 
dovezi despre complicitatea cu atentatorii a ministrului de ex-~u 
terne Kanya, a fostului ofiţer de stat major dela Zagreb Iu-I d 
liu Gombos, şi a asociaţiilor lor "Move" şi "TeszN

• Ziariştiif 
francezi cari au fost în ancheta in Panonia, au stabilit la faţa ' 
locului ca atentatorÎÎ s'au adunat la sfârşitul lui Septemvrie ' 
la ]ankapuszta de au pus la cale atentatul, şi ca nici dupa.li 
mârşăvia dela Marsilia Ungaria nu s'a descotorosit de clienţii~ 
ei croaţi, fiindca mai sunt şi azi acolo tabere de terorişti d 
aceştia, adăpostite acum prin cazărmi. 

Strânsă rău în cleştele propriei sale vinovăţii, Ungaria I 

se agită desnădăjduită. Dupa infructuoasa călătorie la Varşo· 'Q 

via din' ziua adunării dela Belgrad a miniştrilor de externe '/1 

ai Micii Inţelegeri şi~ai Blocului P alcanic, d. Gombos a dat 1 

acum o fugă la Viena şi apoi la Roma. ca să se creada că-şi Il 

are şi el blocul său, care~i stă alături chiar când Ungaria sta~r 
sub asemenea acuzaţie, S'au dat la Roma asigurări ca Ungailo 
ria nu va mai chocheta cu Germania, şi s'au trimis de~acol,i, 

• presei budapestane explicaţii-de cetonvenţia-âin anul tn!,u" 
dela Roma n'a avut nicio influenţă bună asupra exportuluileG 
Ungariei în Italia. Atâta~i pân'acuma rezultatul acestei câlătorii; CI 

Ungaria a voit să contrabalal'lseze cu vizita la Roma a~l 
d~lui Gombos demonstraţia antirevizionistâ dela Ankarn a~e 
Inţelegerii Balcanice. şi mai cu seama sa opreasca Bulgaria du' 
a se alipi la aceasta Inţelegere. N'a izbutit Însa. Inţelegere li 
Balcanică s'a declarat întru toate solidara cu Mica Inţelegere .. ( 
condamnând aspru uneltirile revizioniştilor. Iar Bulgaria a 
ţinut să şi~l aibă pe d. Titulescu 'oaspe, şi i~a făcut o mani : 
festaţie de simpatie cu~adevarat semnificativa. Ministrul nos rt 
tru de externe, d. Nicolae Titulescu, a avut o să.ptamână de tiI 
adevarate succese rasunătoare. 

In Germania au continuat agitaţiile religioase, iar î 
Spania cele comuniste. 

Foarte grea a fost saptamâna pentru francezi. Guvernu T 

Doumergue n'a izbutit sa domine agitaţia partidelor de stânga~ 
pricinuită de planurile sale de reforma constituţionala (în1ă~ ~ 
turarea dictaturii partidelor prin dizolvarea parlamentului făr~ 
consimţamântul prealabil al Senatului). A trebuit să se retragi: 

tocmai. câ.nd atenţia ţăr~i t~ebui.a s.a ,se păstre~e, concen~ra~1'll\ 
la pleblscltul ce urmeaza sa se faca n Ianuane n prOVine! -Q 

Saar. şi când trebuia continuata aproprierea dintre Italia ., 
Franţa, în contra careia umbla să unelteasca Ungaria. Nouţal 
gu~ern. alcatuit de d .. F~a.ndin, are la ~xterne tot pe d. LavalFn, 
la mterne pe d. Regmer ln locul d~lul Marchandeau care ja-I 
trecut la comerţ, la război pe generalul Maurin. în lo~ul ma,tru 
reşalului Petain, care a refuzat sa stea alături de d. Mandel~a 
ministru al poştelor, iar la aviaţie pe generalul Denain. ni d 
Herriot a intrat în guvern ca ministru fară portofoliu. ţ~ 

lIP • ."tW"ta lift In ... qe ( CJ'IO\CW , • ,,, • .. c .. MY I 1ib 

IN FOR MA TI UN I'~ 
, f • 

D C ,~ 
. ezar Petrescu semnează Dt Ion J. Moţa va vOlbi aZl

f
" , 

în -Curentul· din 9 No\/'. un a la orele 5 la Palatul eMltu 1, 

energic articol impotriva pretin· din Arad, tlnând o conferinld.: 
şilor studenti .români" din străină- litlul: .Ardealul în politica Rr,' 
tate, cari se dedau sub firmă mâniei moderne". Iim 
românească - deşi li chiamă :m 
I{ameroff~ Hlier, etc. - la unel- a, 

Abonamente: ~ . tiri bolşevice, la instfgatii anti· r' , 
militariste sau la falsificări de Pe un an 160 lei ~d 
monede. Pe şase luni 90 lei ~ij 

Nu se poate oare găsi odată Pentru autorităţi, insluf' 
ac de cojocul lor? tutiuni, intreprinderi 600 sd 

• 
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