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ADMINISTRAŢIA. : Organ aAptămânal de documentare 
Redactor şi p,.oprietar: ISAIA TOLAN 

ABONAMl::NTE: Pe un an 1300 lei, pe 6 luni 70 lei. 
Pentru tărani şi muncitori: 900 lei, pe 6 luni 500 lei.. 

Au'orităti, institutiuni, intreprinderi 500 lei. 
Aulori1ăii şi instilutiuni sileşti 2000 lei. 

cetitorii cărora le trimitem 

numere de probă 

R " •• I • O ... aOII .. 1 

GawnLos 
Dovezi maghiare despre Întinde

rea Românilor până la Tisa 
• 

pe onoratii cetilori cărora li se trimit nu
probă din "Gazeta An tirevizionistă " , să nu ni 

Citim fn rubrica din 6 crt. a reI" 
Urllor zilnice ale luI .Bodapestl 
Hlrlap" despre adunările din 
provIncie ale partidului laI GOm* I 

b Os, ci la Beke .szeotaodr as 
(sat din pArtile CI abel) e secrt'
tar al orgilDtzaţlet guvernamen
tale 00 Ioan 1. Mren., tar pu:te 
satele GăborjanMza ,1 BOjehata 

-,Oraşul Haldudorog in sec. XVIII era romAnesc -
de ar, N. Brânzeu. 

'napoi în cazul că n'ar vrea să se aboneze, 
e~" ce primirea lor nu-i obligă la nimic. 

rid e trimitem gazeta gratuit, de probă, o lună de 
~m: atru numere). De·acoalea 'ncolo o trimitem numaI 
)bcari se abonează şi-şi plătesc înainte modestul a
rirent, redus dela Anul Nou la 130 de lei pe an 
t 70 de lei pe·o jumătate de an, iar· pentru tărani 

de, lei pe an şi la 50 de lei pentru jumătatea 
..... 

e preşedinte Iosif Kllamar, a
mândot de origine româneasd. 
dupăcum ti trAdează nomele . 

Se ştie cât rau a făcut neamul de Înlăturare a ncmcrnicilor de 
lui nostru episcopia gr. cat. de Valahi dela viaţa comunală. De 
Hajdudorog, înfiinţată la 1912 cu aceea a trebuit să se deplaseze la ' 
scopul de a maghiariza pe ROI fata locului o comisiune imperial-i 
mâni, dupace Rutenii gr. cat. fuse~ I ca să facă dreptate. Nu cunoaş.
seră maghiarizaţi deja. Oraşul Hai- ! tcm - ar fi interesant a se cu
dudorog este un orăşel pe pusta I noaşte - actele acelei anchete. 
Ungariei, dincolo de Dobriţin intre I Atăta ştim, ca ea a dat niţici 
acesta şi intre Iisa. Infiinţarea CI I dreptate şi Românilor: a ordonat 
piscopiei acestm oraş a încununat' ca pe viitor primarul Haidudoro.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ indelungatele străduinţe ale celor gului să fie Rutcao, iar primul~ 

ti!l\ .-~ • b d d · 1 T ce căutau să introducă limba mal silier la oraş să fie Român, 
f.·t~.' să':i{ al ă e un e să m al as e . ghiarâ in bisericile româneşti. Asta aratâ - ca sa ne folosim 
~H :: : In lucrarea mai veche a unui I de cuvintele mai sus pomenitei 

.. italo-francez dela, Ro, ANGAjANDU,L FATA DE., pentru atitudinea ce~o va lua in autor maghiar: Bohm, despre lim- , lucrări (pp. 109-110) - că încă şi 
ştie din cele ce s'au PACTUL DELA ROMA. cursul tratativelor cu statele SUCI bile liturgice {"A liturgikus nyel- ! la 1767 (data rezoluţiei ieşite de 
numerele trecute ale Se ştie câ intr'un discurs ţinut IlU cesoare, (De remarcat din' aceasta vekrol"), găsim date interesante II pe urma anchetei) o importantă -

aeesteia -, a pricinuit demult la Sol/lOC, prim-millistrul declaraţie că Gombos dă ca si~l.m cu privire la caracterul româ- noi am zice: cea mai mari - park 
ţsta. .. .&-.cumpHta criză Gomb:5s form~dase j'1fd de .:Icest I aceste tratati,'c.} -~ , t I nese al oraşului Haidudorog. I CI lowitmilor din H Dorog au fOJL 

kh d 1 hl 1 " Români! c Stipânii Ungariei VOI pact urmatoarele condiţii, drept Ec ar t a raspuns ui Bet en ata ce spune: 
la, limiteze la 'mica rema- bază a tratativelor recomandate Miercuri, printr'un foarte violent "Că mişcarea pentru ridicarea Iata cum chiar un scriitor ma-
0!\1inisterială ce s'a întâm- dela Roma cu statele .~Ilccesoare: articol ce Ila semnat În ziarul limbii maghiare ]a rangul de Jiml ghiar obiective nevoit să mitlteze 
1 b d 1 b U' M '" N . b 1 1, pentru existenţa Românilor in re-Doua zi upă semnarea revizuire teritoria ă pe aza etnică, "J agyarsag. u ne mterel ă iturgică a pornit dela Dorog, 
rd. dar fiindcă. marea întelegând prin aceasta întâia etapă sează de loc peroratiile iredentiste cred că nu mă înşel dacă SUSţin I giunea riseil A trebuit să vina 

lâ dată revizionismului a' re'l'izuirÎt: ţinuturile crişcm: şi la cari se dedă, in schimb enos, că unul dintre motive e faptul ca acţiunea de maghiariure de peste, 
'f se nu numai socoteli ungurene, despre cari iredmta ma- tim de ştiut că nu·] mai scoate la Dorog au locuit şi Valahi, c~ri 100 ani, ca populaţia româneasd 

ci şi soduri politice ghiară SUSţine ca s locuite de Ul11 pe Bethlen din trădător al revi~ aveau preot propriu. Valahii îşi de pe linia Tisei să se impinga 
1 • ., 1 1 . , l' d' ." l' P '" fII inapa, i, încât revizioniştii maghiari u mtai pe a conte ui gUri; apo~ ega ftate e manllare, ŞI ZlOOlsmu Ul. artea Interesanta a săvârşeau uncţiuni e iturgice în 

a' criza n'a putut fi in rândul al treilea favoruri pentru articolului lui Eckhardt e tnsă alta: propria lor limbâ naţională, in lim- să aiba azi tupeul a ne discuta şi 
!, izată cu pretexte pal mitlOritarii unguri din statele SUCI aceea unde-i impută lui Beth]en ba valaM, Cind Dorogul a in~ dreptul la oraşele Satumare, Ora~ 

, , cesoarc. !' f" d' .. .. 1 dea, Arad etc. 
: ·Cl S a accentuat din zi 1" cOlltrad;c#e cu prete"ţiile I ca a lxat con lţl1 mmlma e ceput a se maghiariza, faptul bine Dar adevarul tot adevar riimâne 

rin ciorovăieli Între t' p t . I I tratativelor cu statele succesoare, cunoscut că Valahii Îsi oficiau şi dupii o sutâ de ani! tlces ea, en,,, ea" geti era ., , 
n i şi eckhardişti, până G8",blls fusese asp,." ddset'ilU încât Ungariei nu~i mai rămâne liturgia in propria lor limbă na- ...... _\04 ........ .. 

Il fla un scandal poliI dela Paris, contele Bethle"ul'c din ce sa mai lase în decursul ţională - ei insă ţineau de ace· Da .. i-vă 
n •• 

piJlatâ legealEtapele i-au pr'" articol.,l s6", s4 se m4,- negocierilor. laşi rit ca şi Rutenii maghiarizaţi -t 
te~stea:: 1. {discreditarea gi"easc4 basti trata#fJelor efi Să reţinem bine aceastâ vorbă. acest fapt jla indemnat acum pe concursul 
is~ dela Geneva a lui Eck~ statele succesoare, propuse p,;" Fostul prim-delegat al Ungariei la dorogheni, ca să solicite ridicarea Pnmdria Aradului a ho~ 
nj zădărnidrea pactului /Jaâfll dela Roma_ la as;gu,.a- ' Geneva mărturiseşte deci sub isrdli- limbei maghiare la rangul de liml tdrit zilele trecute stI nu 
d.. cu Gombos, prin care ,elJ u",,; t,atament fafJorabii I tura, ca revizionismul e pentru UnI bă liturgică" (p. 120). ' mai tolereze batjocura ce o 
~~r~s.tă Eckhard.t era s'a~ pe setlma mi"oritdţiJor ung"- garia un ,simplu şantaj. Deci la Haidudorog nu existau consfifueşfe romaneasca stdl-
.. tn;":~tru de Interne ŞI "_4· al ... ca ~ ţ ...... M h" , '~~ . reşt; di" aceste state. Cu alte ag laTl; eXIstau pe vremea aceea citd în care sunt redactate 
l' pnn guvernamenta~ cflfJi"te: Bethlellseacomodeastl Fră ... ânlările Români şi Ruteni, Aceştia din urI cele m:..; multe din/re }Ir-

şalzişi10r săi ţărănişti I eu totului Inttiiei i"drumă,.. polilirr:e din mă au fost mai uşor de tratat din mele minoritare sau dintre 
! . ţa din partidul guver, d;" padul de/a Roma, care partea stapânirei; au fost dcclasati placarde/e ce se af.l~ează 
'la" "bthl' U • " 1 r:.~~~ll~llL_e .. ems~ ,.ecomandase Ungariei s6 111- ngarla I maghiarizaţi şi prin ei s'a cons- in oraş, şi a infiintat la pri-
ltontraofenslva lut Eck~ cheie' cu statele fJeci"e '''Iele- Badaprstl. (R~do1-CeDtraJ). _ tituit elementul maghiar în acel mdrie O comisie care St!' 
:~Ţ-~~estia. agrar~,~ şi geN !»,in cari. sIS se allgajese Fostul prl'şedlnte de cODsllu,' oraş din "haiducina" (hajdusag). celceteze şi să ordone co
If a;, andunlor latlfun- etJ IIU se fJQ deda in co"t,a contele Bethlen. a f?st prfmlt de I Desigur',existenţa Românilor era rec/area acestor supdrdtoare . 

t~n fiurul ~lui ~e. thlen ; integrit4ţi; 10,. teritor;ale la regentul HarlY tntr O aud lentă I foarte precară. Atâta se ştie, că greşel. de limbd. 
~rea tot maI mare a lapte de fJiolenţil. A ma. ,.4· care a\ durat doui ore. FapteI I ţineau cu sfinţenie la legea lor ,Comisia a adre!at publi- , 

bos d B thl ' acesta a produs mare surprlna I . .' ., ' 
, e e en, In mas sil se p",,4 de acord cu dere fn toate cercurile politice. IŞI aveau preotul propnu. Nu s au cuiul rQmdnesc din Arali 
JţPtulUi că fusese silit a doua recomaNdare file'dă Se afirmă cA mat mul+1 membri lăsat înglobaţi În biserica rutcana, urmdtonzl upel: 
. eul b thI "1 . • e emştt or sa UIIgarlei: ca 86 se a"l[ajese marcanţi al gQvernulal In cerut cum s'a făcut cu Românii din "Comisiunea de supra-re- o 

pactul ce-l avea cu c4"u se fla amesteca tII cltes deouemenea să fie primiţi in au- Banat de către sârbi: conform ghere a firmelor şi inscrip-
#"IIiie inlerne "le state/of' 8ue- dfentă. deoarece consideri ca p tocol 1 . d "t 1'1 '. I '1 A /. d 

~ 
absolut necesar să Informeze pe ro u Ul e VIZI ape canOOlca lum or romuneş 1 e pe 

era situaţia la Buda~ eeSOQre. adectJ III p"imul .. tilld regent aaapra .ituaţiel Interne al arhiepiscopiei de Agria, in anul /lângd Primdrla Municipiului 
se ţineau la Londra ,,, chesti""ea tratame"tul"i a ţărll. 1748 era la Haidudorog parohie Toagd publicul sd-i stmna-

file angloljranceze pentru mi"orittJlilof' .",gureşli Primul ministru GOmMs Il fod ruteană şi parohie românâ; Ru~ leze toate greşelile de Ilmbd' 
~ Germatliei , spre pactul Articolul lui Bethlen a stârnit azi la prânz deasemenea primit tenii aveau preot pe Andrei Do-- pe care le l1a constata pe 
leez dela Roma. în cercurile adversarilor sâi o ex~ de fl!'gental Horthy tntr'oaudlenţl. rogi (deja maghiarizat !}, Românii orice .firmd, ree/am Â sali 
~ 1 care a durat o ori. II u 

~!~~~_~ermaniei nu pu- plkabilă stupefacţie. In legăturA ca acute aadlenţe pe Constantin Oleanu (scris: OlIanyij. publica/iune. 
·,1 cunoscut ISâmbăta ~trel Gombăs a ieşit imediat din re- se afirmă ci situatII Internă Şi, cu toate tendinţele de ali Forma actuală (greşită) 
~ tratativele [dela li Londra zervă, şi a dat Lunea trecutâ o ! cam incurcatA va fi rezolvatA ignora in viaţa publică, Românii şi adresa controvementulut 
,,!oi, contele Betblen a declaraţie spunănd că. singur gu- I peste cAteva zile. III acela, timp luptau pentru drepturile lor. Nu pot tt inain/ate zilnic Intre' 
,in .Pesti ,Napl.O" "n art,'# 1 e h t· f' 1"' I se mal spune că parlamentul. fi f' b'l l b ore'e de ·erviCl·U ,'(8-14) In .. vernu" c ~~a ~a I~e:e po It1C~ care I luat de' curind vacanţl ştIm ce va ost mo 1 u tur u~ '1 ~ _ 
i\1ciratasenzaţje, LUANDIO externa a ţarll, ŞI ca-şI rezerva! va, H convocat intr'o sesiune rărilor, cari au avut Joc in H- cabinetul ajutorului de pri-
~E GUVERNULUI ŞI toată iniţiativa· şi .răspunderea:' extraordinari. Dorog la 1765; desigur tendinţa mar·. . 
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făgăduiesc în Ungaria reform 
1 

2 

Când se 
La pOf'ţik medievalei Ungarii au şi prin discuţiile ce se 'VOT isca in 

inceput să bată refoT1'1Ule. Şi anume, furul programelor celor nou 'Veniţi, 
I A. d..... pentru colonizări a m Medieva ii se pun In gar a pute pe mâna băncilor!· 

a ta cum se p"""'a' zuse dintru ince~ să se abată atenţia obştească spre .. • t t 
Y '''' Latilundiariaru au In ra 

put -.' ca urmare a nereuşitei revizio~ alte cbestiu1li. Se vor .. mai i'Vi apoi d h ~ 

demagogie e totdeaul1l 
tifundiile, piere lumea un . unde o armă cu două. 
gurească de foame (sic!), I în :U~garia ni?lic nu .p 
şi lot odată a fosl trimis mal ~lscat decat o. ,a K 

deci ime iat tn ora. 
nismului. poate subiecte noi de aţâţare revi~ Contele Iuliu Karolyi dela 

Cetitorii .să nu.-şi inchipuc Însa zionistă, - şi lucrurile VOT merge 1 . .. t 
I ti H thy să spună ches.tta reformelor Ş1 n tl a ... rege~ u . o.~ ~. . celel agrare. Unde se . inainte pe calea 'Veche, până când, Marea, fosta prrm·mlms ru 

că, pentru moment cel puţin, are dinainte de Gambos ( .. om ca lalt/undlaru Il retrag lur lucrurile, vom vedea-o 
Gam bas şi mai ales tova- mai la urmă. Surpriuk· 
răşului acestuia lui Eckhardt loc excluse. 

f 1 1 vorba româneasca din bătrâni, ur~ să se 'ntâmple ceva. Din e u cum b 1 It") fost pus 
. ciorul 'l'a aJ'unge să se spargă. I un a oa e a 

bate de-ocamdată acest vânt nou In să dea alarma prin presă, 
Ungaria (oricât de mare evânzolul S'ar putea, i-adcvarat, ca socote~ că dacă se desfiinţează la-
ce 1 a făcut in vieaţa politică) se Zile acestea sa le strice 'VT'un lucru încrederea. Şi nu·s excluse fi 

poate pre'Vedea că nu se va 'ntâm~ neprevăzut. Fiindca la un joc cu 
pla de~ocamdată nimic. Gzwernul 'Va focul, cum este agitaţia de natură 
'ncerca paliative, sau, ca să vorbim politică ce s'a pornit În Ungaria 
pe inţelesul obştesc. 'Va 'ncerca să pe chestia reformelor şi 'n special 
umbk cu ocoluri, cu sferturi de re~ pe~a celei agrare. nimic nu.-i mai 
forme, ~ dacă jocltI va fi prime;- natural decât ivirea vr'unui nepre~ 

dios pentru latifundiari, va ceda 'Văzut. Deci cu atât mai 'Vârtos se 
sau va trebui să cedeze locul altuia,' impune să luam seama la ceea ce 
pentruc~ prin dinscuţiile de natura a inceput să se petreacă in raittl 
politică ce le va aduce caderea sa I bortist. 

n Reformele" generalului Gombos 

Lucrurile s'au inceput, precum 
in parte se ştie din telegramele 
budapestene ale presei noastre şi 

din ceea ce am mai scris în ace~ 
sle coloane, cu făgădielile so
lemne ale generalului Gombos. 
Ca să se menţină la putere, şva
bul renegat dm satul romanesc 
Murga din Panonia trebuise să 
s~ aranjeze după cum bat vantu 
rile in străinătate, unde antirevi~ 
zionismul, care nu poate duce 
în Ungaria decât la reforme, e 

e stricată numai de ochii lumii. 
I Eckhardt e astăzi la cuţite cu oa-

I menii lui Bethlen din partidul 
guvernamental, dar continuă să 

I fie bine cu Gombos. Aşa~zisa 
"generaţie a reformelor", despre 
care vom vorbi mai incolo, este 
isprava lor a amăndurora, făcuta 
după stricarea învoielii privitoare 
la reforma electorală. 

"Reformele" a
grare 

mai tare ca oricând, şi dupăcum In ce priveşte imbanătăţirile 
bat vânturile in ţară, unde lumea făgăduite solemn de Gombos ţi
nu jmdueşte după altceva decit fanilor, ele sunt urmatoarele: 
după uşurări de impozite şi după 1. S'a adus o lege prin care se 
reforme. Dar generalul Gombos hotăreşte că sâmbriaşii latifundia
ştie ti"i guvernul unui regim me~ rilor cari lucrează pentru plată in 
dieval, şi ci atârnă şi mai mult natură, să nu mai slujeasci dela 
decit ,de străin-itate Şl de sără~ Anul-Nou la Anul~Nou sau dela 
cimea din ţară, de latifundiari. Sân-Mihaiul unguresc la Sân~Mi, 
Deci incearci să 'mpace şi capra haiul anului următor, ci dela sfâr~ 
şi .varza, făgăduind reforme cu o' şitul lui Martie. 
coluri, depe urma cărora cetăţenii 2. S'a promis o lege pentru 
nu vor profita la o adeci nimic. . comasarea, adeci pentru adunarea 

S'a apucat deci să promită so~ lla un loc, a moşiilor ţărăneşti 
lemn o reformă electorală şi u, I împrăştiate in mai multe părţi 
nele aşa~zise imbunătăţiri pentru ' ale hotarului. Vom vorbi despre 
ţărănime, botezate de dânsul ~re~ aceasta mai pe larg in nr. viitor, 
forme agrare". Ce se va alege de această lege

A,a.zi.ul vot 
uRiversal 

adeci daci se va aduce sau ba -
se va vedea, pentrucă înseamnă 

cheltuieli de hotârnicire uriaşe. 

Reforma electorală, precum s'a 3. S'a promis solemn o lege .il 

văzut din ceea ce am arătat în colonizărilor, care să. fie un fel 
legătură cu pactul privitor la ea de reformă agrară. 
făcut cu Tiberiu Eckhard, a 'nţe, Dacă cele două legi dintâi, din~ 
les..o aşa, ca să excludă dela vot tre cari a doua nevotată incă, n'au 
pe cine nu şade de şase ani in' I p~t~t pricinu~ ni~un n.ecaz lati!un,~ 
tr'un loc şi pe cine a fost in a- dtanlor, a tma '" schImb a starmt 
ceşti şase ani ajutat pentru şo- la latifundiari o tztrie ne mai po~ 
maj sau a mâncat dela cazanul menita. La inceput - până acum 
public. 'Odată cu această exclu~ două luni - lucrurile au mers struna. 
dere dela vot a unui uriaş număr GombOs tăgăduia, socialiştii aplau
de cetiţeni cari l-au avut deja, dau, partidul aşa~zjs al-ţărăniştilor 
se mai incearcă prin reforma e- lui Eckhardt nu mai putea de bu, 
lectorală excluderea dela candi~ curie, iar latifundiarii discutau cu
dare a partidelor mici, şi apoi minte şi aprobau. Toată daravera 
impărtirea voturilor Întrucâtva I ce era, era ci nu,s fonduri pentru 
după sistemul românesc de azi o colonizare aşa cum ar fi nece
Ca adaos, s'ar aduce 'n parlament sară. Şi se 'Vedea de-aci, ca discuţia 
O seamă de reprezentanţi ai cor- I se 'm'ârte in jurul unei promisiuni 

~ poratiilor (inceput de regim fas, mincinoase, de care ntt se va alege 
'cist), ai congregaţiilor judeţene nimic. 
şi .. ai altor organizaţii supuse gu~ A 'Venit apoi procesul Marsiliei 
vernului, E deci tocmai bună a~ şi pactul dela Roma. Latifundiarii 
ceast.i reformă electoralâ ca sa au inţeks atunci ca nu mai e de' 
spună ziarele de opoziţie despre şaguit, pentruca ridicând şi numai 
ea ca e un aranjament pentru a puţintel sta'Vilarul prin aceastd che
introna la primăvară dictatura. stÎe a colonizarilor. se dă . drumul 

Invoiala cu Eckhardt privitoare la tot· şU'VOJul. Au inţeles că odată 
la aceSt _proiect a fost stricată a-- deschise apetiturile prin colonizări, 
cum două siptimâni, în impre' latifundiilt iş; 'VOT fi trait traiul 
jmirile ce le,am mai arătat. Dar blestemat. 

Intră 'n horă Bethlen 
Manevra aceasta venea din Tiberiu Eckhardt, a fost însă. prea 

tabăra lui Bethlen. brutală, pentruca replica să nu fie 
Fostul prim-ministru se ve- la fel. 

dea primejduit nu numai ca Lovit cum n'a mal fost incă 
latifundiar ci şi ca şef spiritual nimeni lOVit dintre politicîanii 
al politicei maghiare, şi mai cu Ungariei, ruda lui Horthy, Tibe
seamă ca şef aI celor vre-o riu Eckhardt, a pornit contraofen, 
80-90 de parlamentari ce-i mai siva. Şi nu atât pe chestia votu
are în partidul guvernamental, lui secret, cât pe cealaltă: a :re~ 
ajunşi a patra roată la căruţă formei agrare. 

prin căptuşirea partidului şi a A pornit la atac in inţelegere 
parlamentului CU oamenii noi cu Gombos. Şi anume: fiind 
ai generalului Gombos. şi ame~ dimpreună cu Gombos preşedinte 
mnţaţi acum s'ajungă a cincea lla faimoasa TESz, adecă la Uniu
roată prin venirea lui E~khardt nea societăţilor iredentiste, a pus 
la putere şi prin căptuşirea par~ 1 pe societăţile acestea şi pe veş~ 
tidului guvernamental cu pseu~ nicii lor zurbagii, pe studenţi, să 
do-ţărăniştii acestuia. formeze a doua zi după palma 

Pentru Bethlen infrângerea ce i~au dat-o bethleniştii, o ligă 
mai era şi de ordin politic ex- nouă, botezată ~Generaţia refor
tern. Cum reforma aşa-zisă a~ melor", ca să ceară nu simple 
grara ce venea in discuţie era colonizări, cum fusese vorba 
o urmare a pactului dela Roma, 

la 'nceput, ci o reformă agrară in 
Bethlen, germanofil pe faţa. se 

regulă, in urma căreia să nu ră-
vedea părasit de Ungaria sa, mănă latifundiarilor _ fie ei civili 
care avea sa meargă cu blocul sau vlădici sau organizaţii'o ode 
italo·francez ş~ sa. facă cu ve: orice natură _ mai multe de 500 
cînii inţelegen ca le respectă. , de iugăre. Atacul a fost Ia fel de 
graniţele. I 1 d d hl" 

~ vehement c~ ce at e et efi1ş~~ 
"Generaţia re- l in contra lUt &khardt: studenţn 
formelor" au spus prin moţiunealor din 

Aşa s'au prezintat lucrurile. 
Urmarea asaltului lui Bethlen 

şi~al latifundiarilor a fost veşteji
rea ne mai pomenită a acţiunii 
diplomatice a lui Eckhardt (rudă 
a lui Horthy), renunţarea lui Eck· 
hardt la postul de prim.-delegat 
al Ungariei la Geneva, şi desfa
cerea pactul ui dintre Eckhardt şi 
Gombos. 

s.iptămâna trecută, că ratifundiarii 
poartă vina că s'a pierdut Unga~ 

ria-Mare, deci şi cele 500 de iu~ 
gare ce li s'ar lăsa, ar fi nemeri~ 

tate. 

iT' un alt motiv. S . 
că mai e la mijloc c.: 
socoteală, privitouJ 
tp-ndenful la tron 
Habsburg. Pentru 
într' o gazelă budfll 
din zilele trecute IQ 
care e fără doar 
plin de înteles. An . 
neputând ţăranii 
spre stânga, spre 
sau comunism, un aş 
leaplă glonţul jantz.i 
şi nefiind altă opo~ii 
care să se 'ndrept'FI 
dreaptă în aşa d ~ 
măsură spre legiti .' 
cât jandarmii nu 
didesc să se ţină 
mele lor. 
Să nu uităm (e b 

ţeJegem sensul ace el 

că dintre latifunpăl 
mai mulţi su"t le ii 
adecă par/iaa"i Qt . aţ 

"ări; HahsfJurgilo ul 
Bdltle", fost pe 
cd"d era prim-mi 
cealaltă lahă1'6, ci 
tabmw--hH'lifti lOT, ,a':
iese amtinarea cnelca 
golităfii fi ef'enlll.gar, 

cerea unu; rege p~ib 
gere, u trecut i" 1,. su 
,,,",,,ă, de ctind {J ~Ol 

s6 se discute CheS~Yi 
hU1'giJort de parte~ ~ ~ 
li",;ştilo1". De-o p n. 
parlea ndfle1'Sari' ţiri 
Q6",b6s f; Eekhol nu 
deci legil/miştii. uh 
lalt6 parle su"t 
iar In pr;'lJi"ţa 
sti nu "ită", c6 ··i 
HtWthy n mai tJ.. 
datti c6 ti" ,e~. 
"şor de dom,,;~, fI 
,,, co"tra """,n 
ceTe dom";tJ, cu", 
stare chiar s6 tri~Mai 
1" co"tra ~-regtlt.ote 
al llt-len, tatăl prtl~ 
lului de asl6.i II 

Hahsburg t· izj 
esti 

Mai sunt la· ul ,i bAncil.·is L 

Prin această zădărnicire a intrării 
lui Eckhardt in guvern s'a amânat 
reforma electorală, pe care Gom~ 
bos făgăduise solemn că va da-o 
publicităţii la 1 Februarie, şi fi~ 
reşte s'a aminat şi cealaltă: a co~ 
10nizărilor, care nu era promisă 

decât după votarea reformei elec~ 
torale. Urma deci, in intenţia la~ 

'tifundiarilor, să vină discuţii lungi 
despre votul universal, până. se va 
găsi un prilej ca să fie am anat ca 
în atâtea şi atâtea rânduri. Iar 
chestia agrară, fireşte, să mai vină 
dupăce se va fi adus la paştile 
cailor votul secret. 

Şi mai este ceva, tari 
moală, după cum reiese din pre- se va vedea din . un 
sa guvernamentala. I ce le dăm despre. ]. 

"Generaţia reformelor" s'a dus 
la Gombos să reclame reforme 
şi în special reforma agrară, şi 
să~i solicite incuviinţarea pentru 
o adunare uriaşă ce vor s'o ţină 
Ia Budapesta la mijlocul lunii 
acesteia. Gombos li~a răspuns că 

e şi el reformist, că promite de 
vreme 'ndelungata ceea ce cer 
dânşii, dar dinsul de fapt e cu 
evoluţia, şi va clădi pe bazele 
existente. I~a dăscălit apoi pe 
studenţi pentru vorba ce-au spus--o 
despre pierderea Ungariei-Mari 
prin vina latifundiarilor, şi le-a 
cerut să nu se avânte prea. tare. 
. Dăscăleala a fost insă foarte do~ 

Aceasta era socoteala lui BethIen 
Ş1-3 latifundiarilor. 

Arma de care s'au folosit: des
fiinţarea carierei diplomatice a 
unui atât de ·mare ambiţios ca 

Şi nici că se putea altfel Toată acestea din presa . 
. G" b' - . tan'. AdecA: Chesil \'In 

1 

presa care nU~l cu om os .Şl lonidlrlle nu-i O tr. m. 
cu Eckhardt, arată că "Generaţla mai atât de s()ciall FOS1 

reformelor" e o punere la cale I patriot· ci precum/il, 
a acestor doi. Adecă un şantaj al Oombos ,1 Eckhar.llca 

prilej de Invârteal.- I 

lor la adresa bethleniştilor, can ',listă. ti poate prllei~gur~ 
li~au stricat socotelile. tic' şpertuiaUl. Wpuh 

~Iai pol să .... ină surpri~e I biincUe sA dea stl\ticol 
pret mare moşiile 8~ m 

! pe nimica toatl delta r I 

Ce va ieşi din l ucrăturile a 
cestea, n' ar fi greu de ghicit, 
dacă ţinem seama că nici Eck
hardt, ruda lui Horthy, şi nici 
Gombos, nu-s altceva decât u, 
nelte ale regimului. Oricât i-ar 
ameninţa dânşii, depe Urma lor 
n'ar fi prea mare primei dia pen
tru latifu "ldiari. 

I şi dela altt 8gricult~. i d 
E Însă primejdie altundeva. truca apoi statul ... -

Şi~anume în faptul că oamenii pentru colonizărl. ,ma 
aceştia se joacă cu focul. Soco~ a dat celor pe carl~mol 
teala li~i de sigur aceasta, să agite pro pi etArit cu 101 11!~ .. Nag 
h · fI' iugllrul acum zece nt s, 

c estla re orme or pentruca sa se I rost .l pice ceva d . 
aranje:te politiceşte (şi poate ci cazul că nu v. pic t u 
şi altfel, precum se va vedea din I tlfundial'1 "r'uA .:r~PI1 
amănuntul c~-I vom da mai la politic prIn care O~Dpa: 
vale in legături cu cumpărarea rAmlnl tare ,i mi 



tinu are din pagina l-a) 
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I Discutie aprinsă pe chestia 
v agrara 

Sunt mai spornici birişii decât tăranii 
independenti? 

Prin • Uj Magyarsâg" din 8 Ia· nu mai vorbim de S6venyhâza, 
nuarie s'a răspuns contelui Iuliu atât de tipică, de pe moşia' ves
Kârolyi printr'un lung articol de tita a lui Alfonz Pallavicini, unde 
fond al lui Gh. OIă.h, in care se pe un teritoriu de 55.000 de lU
spun intre altele următoarele, pe găre populaţia abia întrece ca 
baza cărţii apărute la Crăciun a număr pe a invecinatei SandoT-

Uu memoriu scandalos al contelui In general - şi e de remarcat 
aceasta - opoziţia de stânga stă 

la o parte şi aşteaptă. Semn ci 
vrea să-i lase pe reprezentanţii 

dreptei să se ciorovăiască şi să 
se incurce cât mai mult. 

Kârolyi dela Macea 
uă larma in contra agitaţiei ce 

pornit pe chestia agrară, a 
-o, după cum am mai spus, 
tele Iuliu Kârolyi, fostul prim
'tru de dinainte de Gombos. 
ceSta a alarmat ministerul de 
"ultură, camera magnaţilor şi 

regentul Horthy, cu un me .. 
'u care a făcut mare vâlvă şi 

oc,are se spune: 
al 'simbriaşii latifundiarilor duc 

,trai mai ca lumea decit ţâra
"U independenţi, şi că~s mat 

ldtt>mici. 
~b printr'o reformă agrară nu 

ai că nu se va asigura traiul 
ln' multor ţărani decât cei ce 

au azi asigurat pe moşiile la
ndiarilor, ci dimpotrivă, un 

~n~aş număr de inşi cari îşi ali; 
nd/azi traiul asigurat prin existenţa 
lo+şiilo~ nemeşeşti, vorl:ră_mânea 
:l1/Fiton de foame. Dovada, spu-
d autorul acestei oribile misti

i . - pe 29 de latifundii cu 
'ndere de 241.624 iugăre ca
trale işi au asigurat traiul 

.920 de familii de angajaţi sau 
re briaşi, cu aproximativ 189.600 
e ete, pe câtă vreme dacă s' ar 
.d părţi aceste latifundii, ar căpăta 
e ânt numai 11.852 familii {ade .. 
~t 'aproximativ 59.260 suflete}, în 
o u! că s'ar da unei familii 

de iugh., sau 17.778 de familii 
roximativ 88.899 de suflete) 
ci s'ar da unei familii 13 iu~ 

:' le". pupa.. ...s<'l"Cotea:bt . aceasta, şi 
lelcâ s'ar impărţi trei milioane de 
'lI'gare, aşa cum cer unii, s'ar lua 
Pl(ISibilitatea de trai la 1.251.000 
i~ suflete. 

Jfoarte mărinimos, contele Kâ .. 
i . yi spunea la sfârşitul memori
~~ i său că nu-i în contra colo .. 
p 'rilor, dar să nu dea prilej ]a 
'j' ţiri in contra latifundiilor, şi 

i,'nu fie făcute decât pe moşiile 
ului, pe moşii1e încăpute pe 
na băncilor, sau pe moşii ne, 
eşti indatorate, pe cari latifun .. 

··i le~ar oferi singuri spre văn, 

Liga Revizion~.tă 
apără pe lali'un
diari 

I Mai 'nainte incă de-a fi ajuns 
'ţotelile acestea mistificătoare 
, lui Karolyi in publicitate, şi 

însuşit - cea dintii - Liga 

C
· izionistă, prin oficiosul ei 
esti Hirlap", acelaşi prin care 

I 
, ul ministru de finanţe Hege~ 
'~ Lorant a cerut nu odată des, 

tarea fidei-comisurilor, adecă a 
. undiilor cari sunt declarate 
'n legile medievale oprite de-a 

I vinde sau de~a se împărţi în~ 
1 mai mulţi moştenitori. 

( ziarul lui Eckhardt, indreptati apoi 
tot mai mult in contra lui Beth~ 
len, până când s'a ajuns Ia scan, 
dalul politic despre care am vor
bit mai sus. 

Fronlurile presei 
In discuţia aceasta rolul presei 

s'a împărţit astfel: 
"Pesti Hirlap~, dupăce şi~a spus 

cuvântul prin articolul lui Nagy, 
nu s'a mai pronunţat, dar a oprit 
pe Hegediis să mai scrie 'n con~ 
tra fidei~comisurilor. 

"Uj Magyarsag", ziarul lui Eck~ 
hardt, duce campania înainte, 
dar de~o saptamana incoace cauta 
s'o inlocuiască cu o altă campanie, 
dusă 'n contra lui Bethlen pe tema 
că trădează re1-'izionismul (vezi des
pre aceasta pe larg in altă parte 
a numărului nostru de faţă). 

Latifundiarii se apără, dar des; 
tui de precaut, indreptând Cam
pania spre alte direcţii, prin zia~ 

rui "Magyarsag". 
Ziarele lui Gombos se abţin 

prudent dela discuţie. 
Oficiosul socialist "Nepszava", 

ziarul lui Rassai "Esti Kurir" şi 
ziarul "Ujsag" se mărginesc la 
întâmplătoare şi foarte palide 

semnalări că s'a scris in ziarul l' 
cutare lucrul cutare, sau că s'a 
făcut declaraţia cutare. I 

Precum reiese deci din' cele 
de mai sus, pentru noi lucrurile 
cele mai interesante sunt cele ce 
apar in • Uj Magyarsag", şi ne 
vom ocupa in special de ele. 

Intervine fi-un 'i,pan 

In n-rul din 13. 1 al lui "Ma~ 
gyarsag" s'a publicat un articol 
al fostului prefect de Cenad Şte
fan Jakabffy, scris in sensul soco
telilor mai sus arătate ale conte
lui Kârolyi. 

Autorul arată că sunt 10 Un
garia 9.700.000 de iugăre cadas~ 

trale potrivite pentru agricultură, 
şi sunt 2.200.000 de plugari in, 
dependenţi. Ideal ar fi să se dea 
fiecăruia câte 25 de iugăre. Dar 
atunci ar căpăta pământ numai 
388.000, şi rămin fără căpătâi 

1.812.000. Concluzia (pe care fos~ 
tul fişpan nu o spune, dar ne 
lasă s'o tragem singuri): Să nu se 
dea nimănui nimic, dacă nu se 
poate da 25 de iugăre cadastrale. 
Vorba ceea: bine-ar fi să mănânce 
toţi flămânzii Ungariei cozonac, 
dar dacă cozonac nu~i. să~şi pună 
pofta 'n cui şi dela mălai. 

mai sus citatului MatoIcsy. falva, cu 2200 de iugăre." 
COIlteie K.irolyi invoca pentru D. OIăh se refera apoi la "bunâ-

menţinerea latifundiilor şi faptul starea~, la "civilizaţia" sâmbriaşi10r 
că slugile latifundiarilor sunt mai depe moşiile nemeşeşti, care fu
spornice decât ţăranii unguri in.. sese un alt motiv invocat de 
dependenţi. Afirmaţia aceasta i~o Karolyi in memoriul său pentru 
desminte statistica adevarată. 1..0- mentinerea latifundiilor. Şi eLi din 
calitatea Kisstillâs, al cărei hotar nou ca exemplu pe iobagii depe 
e aproape tot moşie latifundiară, amintita moşie de 55 de mii de 
are o populaţie abia cu 14 pro- iugare a lui Alfonz Pallavicim. 
cente mai mare decât acum 30 "cari trăiesc in condiţii rutene". 
de ani, in timp ce invecinata in ~ingrozitoare colonii ale mlze~ 
Janoshalma, locahtate cu agricul, riei". "Dacă latifundiile sunt aşa 
tori independenţi, şi-a sporit po- de binefăcatoare precum le declard 
pul.aţla in aceşti 30 de ani cu 43 t Iuliu Karolyi, cum e cu putinţă ca 
la sută. "Cum e cu putinţă apoi ! în ţara cea mai tipic latifun~ 
- întreabă autorul raspunsului - I diară din Eumpa statistica brâ~ 
că micul sat Ocsa, cu un hotar ! nirii populaţiei dela sate este "" 
abia de 4200 de iugire, stăpanit! mult mai prejos decât a ţarilor in .. 
insă de ţărani, are o populaţie de ! vecinate, 1171de acest sistem al lati 
patru ori aşa de mare ca satul i fundiilor a fost deja demult des~ 
Pusztavecs, cu hotar de 14 mii, fiinţat?" 
de iugăre, stăpânit insă de prin~ Articolul d.lui Ol.ih se încheie 
ţul Koburg-Kohârv? Prin ce in- cu cuvintele acestea: 

Cât sunt de adevărate statisticile 
lui Iuliu Karo)yi 

tâmplătoare minune se întâmplă "Nemeşii din vremea reforme~ 
că 'n timp ce pe hotarul satului lor (aluzie la 1848) au pregătit 
Uj Dombovar, stăpânit de Esz.. singuri predarea la iobagii elibe~ 
terhâzy, densitatea populaţiei erati a unei părţi a moşiei lo~ 
de 30.8 pe km. pătraţi, iar satul Iuliu Karolyi şi cei din tagma 
invecinat Dombovar, care n'are lui nu vor fi vrednici de strămo, 
latifundii pe hotar, are o densitate şii lor decât dacă şi ei vor da a~ 
a populatiei de aproape 20 de dăpost pe o parte a moşiilor lor 
ori pe atit, adecă, precis, de 538 strănepoţilor iobagilor desrobiţi 
suflete pe un km. pătrat? Să nici atunci". 

Ce spune un alt Kâroyl 
Ziarul lui Eckhardt, "Vj Ma

gyarsăg," a publicat la 6 Ianuarie 
un răspuns de-o pagină la afir~ 

maţiile din memoriul lui Iuliu 
Kârolyi, arătând între altele ur, 
mătoarele: 

1 c:'lpi de familie re\'in numai 170 
J de Întreţinuti. Teritoriul latifun~ Ocupându-se de ofensiva por~ rît avantaj, E natural că. o astfel 
j ~iilor din Ungar~~ este. de 5 mi, nită de latifundiari in contra re- de transformare nu se poate face 
I hoane 400 de mu de mgăre ca~ formelor, deputatul din partidul decât treptat, dar a o împiedeca 

dastrale, şi au in total o popula~ aşa-zis agrarian al lui Eckhardt, nu se poate dacă poporul Un~ 
ţie de 900 de mii de suflete, deci Ştefan Milotay, directorul lui "Uj gari ei vrea să se !ericească, oricăt 
de 29 de suflete pe km. pătrat, Magyarsăg", a publicat in n .. rul de mult nu li-Jr fi' aceasta pe 
şi nu de 140, cum susţine in din 20 Ianuarie al acestui ziar un plac actualilor proprietari ai 'ma~ 
memoriul său Iuliu Karolyi. E deci articol, in care spune că dupăce rilor latifundii~. 
neindoielnic că pe proprietăţile acum 15 ani, când ar fi trebuit Contele citat de r,tilotay arată 
mici populaţia este mult mai deasă. făcute reformele, a fost excrocată apoi ca tendinta viitoare a pro~ 

Un alt statistician şi -socio- lumea nevoiaşă, acum a venit jm~ gresului european este ca propri· 

f d M . M 1 perativ vremea să se aleaga: cine-i etătile mari să fie cu atăt mai gra, r. atel ato csy. care a 
publicat la Crăciun o carte de in contra reformelor sociale, şi puţin rentabile, cu cât sunt mai 
mare senzaţie despre problema cine~i de partea lor. "Har Dom~ mari. Apoi: valoarea br;Jta a pro-

- "bl" nuluI' - spune autorul, vorbind ducţiei agricole totale a Ungariei agrara ungureasca, a pu lcat 10 

chip de declaraţie următorul ras. despre epoca acestor 15 ani - har a fost în anul 1931 - după sta~ 
puns (îl dăm în rezumat) la afir~ Domnului că s'a sfârşit cu ~con" tistica lui OMGE, apărută SUB 

matiile lui Kirolyi, apărut dim. soJidarea", pe care in 15 ani nu~ titlul: "Criza noastră agrară" - de 
preună cu arătările de adineauri mai noi am numit~o astfel. Am 1300 milioane pcngo, iar dările 
ale lui Moricz in "Uj Magyarsâg" ştiut .. o totdeauna, că 'n al cui in- . şi cheltuelile de prodllcţie au fo~t 
din 6 Ianuarie: teres este să se păstreze sub pre~ I de .1?OO milioane, ~:ci a fost u~ 
Dacă pe cele 29 latifundii cu textul mincinos ai păcii, al ordi~ I deficlt .. de 600 ~l!Joane pengo 

nei, al liniştei, această situaţie. (18 mlltarde de leI). intindere de 241.624 iugăre ca~ 
Cine se leaO'ă de asta, şi cine "Toate acestea - spune Milotay 

dastrale ar fi într'adevăr 37,920 (> d 
voiesc să o conserve sub specie - le spune un magnat lattfun iar, 

de familii, corespunzând in cifră 
aeternitatis." purtătorul unui nume istoric. A~ 

rotundă la 190 de mii de suflete, Arată apoi, citând din consta~ poi situaţia aceasta vreau s'o con-
şi dacă ţinem seamă că intinde- tările altui Karolyi, ale lui Karolyi serve latifundiile ungureşti?" 
rea moşiilor mai mari de 500 de lmre, că latifundiarii îşi cunosc D. Milotay îşi incheie articolul 
iugăre este in Ungaria de 5.877.343 greşit interesul dacă se incăpăţi- spunând că latifundiarii nu S"IIC 

iugăre cadastrale (după anuarul neazii să menţină latifundiile. dovedit in stare să ţina piept c.
statistic din 1930), ar însemna că Cităm: tropml capitalismului cosmopolit 
ar trebui să fie pe aceste moşii ţ .Nu se poate in niciun caz nu~ bancilor şi industriilor, dcâ treb~,e 
de 5.877.343 iugăre 4.621.560 de t mi sanătoasa o repartiţie a pro~ să cedeze locul ţărănimii. ca sa 
suflete, generalizănd pe ţară, aşa prietăţii - spune contele Emeric Ka- lupte 'n locul lor ţăranii. 
cum face contele Karolyi şi cum rolji - ca aceea ce e azi in Un .. 
face senatorul Eugen Szontagh, garia, unde din populaţia agricolă 
care publică în "Pester Lloyd" de aproape cinci milioane abia 850 
din 3 Ianuarie datele lui Kârolyi. de mii au pământ. şi urzde, toţi a~ 

Satele lui laii. 
Kar-oly il desmint 
pe 'uliu Karolyi 

II Fostul ministru de justiţie Nagy 
!~i1, vestit mai cu seamă pen, 
tuei el h câştigat pentru cauza 
ngurească pe lordul Rothermere, 
~publicat in "Pesti Hirlap" un 
I!ticol în care reproducea soco te .. r. mai sus arătate ale contetui 
~a rol y i, şi trăgea concluzia: 
roi dac'aşa stau lucrurile cu re, 
!l'ma agrară, atunci s'o lăsăm mai 
Omol! 

r Nagy Emil nu spunea ale cui 
lnt socotelile ce le publica. S'a 
ilat însă totul a doua zi, şi s'a 
Iceput in contra lui Kârolyi o 
lOlpanie prin "Uj, Magyarsig", 

Statisticianul dr. Nic. Moricz a' 
luat în cercetare datele din me
moriul contelui Iuliu Kirolyi, şi 

a arătat că sunt cu totului false 
şi tendenţioase. Kârolyi a dat ca 
exemplu 29 de latifundii, pe cari 
le-a ales pe sprânceană, dintre 
moşiile nemeşeşti cu cel mai bun 
pământ arabil şi cu cea mai in~ 

tensivă cultură .. Numărul sâmbria~ 
şilor acestor 29 de latifundii este 
deci cu mult mai mare decăt me· 
dia generală a sămbriaşilor depe 
moşiile nemeşeşti. Apoi, e fals că 
aceste 29 de moşii ar asigura tra~ 
iul la 190 de mii de suflete, căci 
in acest caz densitatea populaţiei 
li-ar fi de 140 suflete pe km. pă~ 
trat, pe câtă vreme densitatea po~ 
pulaţiei judeţelor e numai de 70 
suflete pe km., adecă exact ju, 
mătate. Câ nu-i adevărată cifra 
sufletelor se poate dovedi şi altfel 
- spune in continuare autorul -
pentrucă dac'am lua ca bază te~ 
ritoriile ara bile, în acest caz, în 
proporţia celor 29 de latifundii, 
ar trebui să trăiască pe toate la~ 

tifundiile din ţară aproape două 
milioane şi jumătate de suflete, 
adecă cu mult mai mulţi locui
tori decât sunt' laolaltă toţi cei 
depe micile proprietăţi. Greşeala 

voită ce·a făcut..a Karolyi, este 
c'a socotit drept cap de familie 

! pe fiecare ins care lucrează, şi pe 
de-asupra a 'nmulţit acest total cu 
cinci, in credinţa că familiile nu, 

In realitate insa, după statistica. ceştia la olaltă, n'au decât 8 mili 
din anul 1930, popl4laţia agricolă oane de iugdre, şi .. nume 400 de 
a ţării e de 4.499.814 suflete, adecă mii de inşi au mai puţin de 5 iu
cu 121.746 mai mica decât popu, gare, in timp ce. 1200 de mari pro~ 
laţia ce,ar fi s'o aibă după statis, prietari au cinci mîlioane şi jumd
tica lui Karolyi latifundiile. Un.:U~i, tate de iugăre. In producţia agri~ 
atunci cealaltă populaţie ţarănea..- cola de mai inaltă cultură,' care 
sed, care-şi are micul său pământ reclamă mai multă munci umană, 
propru ? proprietăţile mici sunt' in hotă· 

Sub titlul acesta s'a publicat în 
"Uj Magyatsag" din 27 Ianuarie 
un reportaj al aceluiaşi G. OIah 
mai sus pomenit, privitor la stă 
rile dintr'un tinut depe graniţa 

bjhoreană. E vorba· despre stdn'" 
mări in medie cinci membri. Ast~ 
fel a rezultat oribila populaţie de 
190.000 de suflete a celor 29 de 
latifundii, atunci cind după sta~ 
tistica din 1930 la 100 de birişi 

I dintr'un ţinut locuit in . bună parte 

f 
de români, şi-anu_me despre titanica. 

Urmează in pag .. 4. 
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6azeta AntfrevfzfonfstA Luni 4 Februarie 

Situatia economică a minorită- Săpfămâna 
,{ 

IF tHor maghiare din Transilvania 1" farD: Vieafa poll/icd s'a menţinut agi/afd, ~ 
deosebI la naţional- {ărdnişti. In timp ce parJam,~ 

Printre argumentele revizio- pentru a vedea dacă au fost in 
niştiJor unguri ocupă un loc de adevăr "pauperizatec

• sau au rea· 
frunte aCUla pe care ei o in- lizat progrese. 

depunerile de mai bine de trei s'a sbd/ut din nou (n jurul raportului referitor la • 
ori. cerea Skoda, conducerea partidului naţionalIărdfliSI!'. ' 

Dar dacă vom face o compa· avut zile 'n şir de lucru cu urmă"le atacului dat 
dreaptă impotriva României, că Să vedem in primul rând care 
ea ar face o politică de .paupe- a fost În trecut şi care este azi 
rizare- a minorităţilor. Să ve- situaţia institufinnilor financiare 
dern prin urmare la lumina cifre· ungunşti din Transilvania. 

rafie chiar sub stăpânirea româ- Sibiu de d. Ti/ea d lu; Iuliu Manlu. Incercarea de . 
nească între progresele realizate readuce pe fostul prim-ministru Mlronescu in rând :1 
de băncile româneşti şi cele un· partidului n'a reuşit. D·/ul Iuliu Maniu i s'a dat i 
gureşti. vom gâsi că înseşi băn- oarecare sa/lsfacţie printr'un fel de dezavuare adI 

Iar care este situatia economică Iată mai jos situatia băncilor 
a minorităfii maghiare din Tran- ur,gureşti in anul 1911, sub stă
sifvania, făcând în acelaş timp pânirea ungurească, şi in 1922 
o comparat~ cu situatia lor de şi 1927 sub stăpânirea româ· 
pe vremea stăpânirii maghiare. nească: 

cile româneşti din Transilvania TlIea, in $ch mb a fost pus în con/razlcere cu d. V ( 
nu au putut realiza progresele pe-o noud chestiune: a numerusului valachicus. D. D 
pe cari le-au realizat bancile tându se totodatd programul partidului, d. Al. Val, 
maghiare! Căci în ,1930 se re- cerut sd se inscfle in programul partidUlui des/linţ 
venea o banca la 19 240 români. carte/urilor, ceea ce s'a ŞI aprobat, iar de altd pa r 
i3r la fiecare locuitor român 387 d 

BAnclle aD~ureştf din Transilvania 
I9II1) 

lei capitaluri şi 12161ei depuneri. proporţionald peste care s nu se poata trece, a n; 
(fără bancile cu sedIUl în Capi. mitnii minoritartlor in şcoli, in slujbe, in industrie. J 

taIa). ceasta a doua cerere a d-lui Va/da. prin care Si eli 
Numărul I Capital 
bă.cilor 

Rezerve Total Depuneri I Cifrele acestea sunt atât de f fixat mmorUarJ/or un procent egal ca procentul ce· a 
elocvente. încât fac de prisos ~ pe ţară, n'a fost admisa de conducerea partid, il 
orice comentar în ce priveşte ~ şI-anume din motive politicianiste. pentruca ar insir U1 

b~măstarea înt OfJto2re a ungu. ~ pe minofitari de partId. D. Iuliu Mamu a fost şi 1 
rilor de care ei se bucură sub' 

142 I 34229.599 I 10.724313 I 44.953912 I 157.864619 1 

I922 2) 
191 I 274.388.825 I 89.866.350 I 364.255.174 I 1.804.371.079 I stapânirea româneasca, reajjzând' contra, ('ar nu pentru acest motiv ruşinos, ci de-op a 

progrese pe can nu ie-au atins ţ pentrucd un numerus clausus ar sili pe minoritari' fc 
nici sub st3pânjrea maghiară de se organizeze pe baze separatiste. iilr de altd p ad 

642,OCO,000 I 4.347.000000 le' 
I9~,.3) 

201 I 430.000.000 I 212000.000 I p v,emufl. pentrucd după pdrerea d sale In loc de impiedec t, 

Să vedem acum şi situatia instifufiun lor fin ~nciare rorr:â· 
neştt din Transilvania de pe vremea stăpânirli maghiare ŞI 
de azi: 

De sigur, progresele acestea concurenţeI minoritare e mai necesară întărirea, o) al 
uriaşe bancile m.::lghiare nu le ~ I d t . 
puteau realiza, daca 11U aveau rea romani or, ca s poa d să I,rzd piept. 
două cond!tiuni: un mediu pri- Dupd recenta incetare din vifaţd a mitropoli 
eJnic, creat de noua stăpânire Vasile al Blajului, ţara a suferit o noud pierdae 

BAncile româneşti din Transilvsnia 
I9III) 

româneasca tuturor, deci şi rioşt1, prin moartea nestoralui presei române, Cons r 
bancilor maghiare; iar pe de tin Bilcalbaşa. di: 
altă parte un concurs real din Să tA.il t ă d b' 

Numărul I 
băncilor 

Capital Rezerve 
1· 

Total Depuneri partEa Băncii N3!ionale a Ro p m na ex ern a ecurs su auspl 
mâniei. conferinţei anglo-jrarueze dela Londra. care s'a ac· Îea 

16.366956 I 22.075.883 I 66.242.818 In privinla aceasta ne rff~rjm de in/esnirile ce s'ar putea da Gamaniei pentruca Îl 

la broşura publicată de .Solida- revind in LIga Noţiunilor şi sd adere la pactul , 

NumarUl/ Capitaluri I D . 
băncilor şi rezerve epunen 

ritatea", asociaţia bancilor ro· Roma. Sau discutat la Londra urmdtoarele: Îflchei d~ 
mâneşti din Ardeal in 1932, prin unui pact pfJvitor la Inarmdrile aViatice; schimb â 
care nî se dau următoarele ~. 5 d 11 
mănunte: În cursul anului 1930 punctului dtn tratatul e pace dela versailles, p Cil 

156 11.163.260.000/3.647.865000 bancile românf'şti d;n Transilva tor la inarmdrile germane,' chestiunea auslriacd, in gl 
Din tabk>urile de mai sus re

tinem următoarele concluziuni: 
In anul 1911 ungurii din Ar· 

deal aveau o bancă la 10.000 
locuitori maghiari; 30 coroane 
(J200 le!) capital şi rezerve de 
fiecare maghiar; 75 coroane 
(3000 lei) depunere de fiecare 
maghiar. 

In anul 1922 situatia capitalu
rilor ungureşti. sub stăpânirea 
românească era următoarea: 

O bancă de fiecare 7500 ma
ghiari; 243 lei capital şi rezerve 
de fiecare maghiar şi 1200 lei 
rezerve de fiecare maghiar. 
Numărul băncilor maghiare din 

Ardeal sub stăpânirea româ
nească nu numai că nu a scă. 

zut, ci a sporit dela 142, cât 
era sub stăpânirea upgurească, 
la 197. Capitalurile şi depunerile 
de sigur încă nu au atins in 
acest an nici la bănci!e maghiare 
situatia dinainte de război, căci 
ele au fost grav compromise prin 
criza economică ce a urmat du. 
pă război. 

Să vedem insă cum s'au des. 
voMat băncile maghiare din 
Transilvania sub stăpânirea ro
mânească. Iată situatia lor după 
alti 5 ani, in 1927! O bancă de 
1247 unguri; 428 Iei capital şi ' 
reeerve de fiecare locuitor ma
ghiar şi 2898 lei depuneri de 
fiecare maghiar din Transilvania. 

Făcând acum o comparaţie cu 
situatia de pe vremea sfăpânirH 
uagureşti, trebue să constate ori. 
cine, că băndle maghiare din 
Transilvania au făcut progrese 

, Bizony Lâszlo: "A keleti hatar
r6l". pajl. 34. 

1) Oyarfas Elemer: • România hi~ 
telszovetkezefei 9 az erdelvi mag var 

t ,enzl.tl~zetek •• 
') Raportul sindicatului băncilor 

maghiare pe 1921. 
') Blzony Lâszl6. 0,. cit. p. 34. 
') Datele aSlKlatleî băncilor româ~ 

nevtf "SoHliarltatea ". 

imense. Numărul băncilor ungu- nia, în număr de 156 au obtmut gdtura CU aderarea Germamei la pactul dela Ra,"ti 
Teşti a crescut dela 142 la 207. din partea BăncH Naţionale a apoi, aderarea Gelmantei .Ia_PfJs.f11LQrienta!. RdSpt i 
adicc'i cu 45%. aşa cd cu toatd R(\mân~E'i un re €s con t de Germam~t la p.rop. unenle ce i s.' au [dcul n'a fostti!m: 

1.26t 605.000 lei. in timp ce 290 d -/ ~ I G tj'-criza economlcd distrugdtoare, banci mmorit,re (ungureşti ŞI încl! eca semlO,LCta. ermarua a cerut, pentrucli De 

ele sub stăpânirea rornâneascc'i sase Şti) din Transilvania au obţi adere la pactul avlafTc, sd i se recunoască ega/itG~n I 
au aproape Qceea$ depunere de nut un reestOnt de 1 300.540000 PrivI/ar la pactul dela Roma a cerut sd i se arate" re 
cap de lOCUitor. pe care au a- lei! Orice comentar e de prISOS, s'a hOldrlt la Roma cu privire la Hubsburgl in '(~e1 
vut-o lnQ'nte de razboi, pe vre~ Aceasta însemnează asuprirea turd cu Austria. 'Ha 
mea stdpânirU motthlarel in~titutiunilor financiare minori· Se pare cd Sovitfele ruseşti ~ac unele rezerv re 

6 tare din Transiivania? J I 

Insuşi d. Gyârfăs Elemer, care Ceeace mai este aci de adău. legdturd cu aderarea germand la pactul oriental. C m 
este un bun cunoscător al vietii gat, e numai că datele statistice tlUnea aceasta intereseaza de aproape Polonia, car .Il 
financiare ungureşti, spune cal): de mai sus ne mai dovedesc, că man festat În timpul aesbaterilor dela Londra un di 
.In5tltufiuniJe bancare ungureştl aşa zisa .unitate economIcă a Un neastâmpar. 
din Ardeal în cei cinci ani caTi gariei'". de care reVizionistii ma- Austria e preocupată de chpstiunea restau esÎ 

ghi2ri fac atâta caz, este o simpla H b b I SIc'" L d B'h 
au urmat după 191& au fost pă- fJctiune lipSItă de orice temei. Q S urgi or. e Jac tatondr' la an fa, pentru a 1 
rasite cu totul şi numai datorită Nimic nu doued.;şte mai bine şti cea/.tudine se va lua dacd Austrta va face fes ~ 
energIei şi hărniciei conducă· acest lucru, de.:ât faptul. că în rarea pe rând, aducând întâi un Habsburg ca pt 
torilor lor se datoreşte că maio. unit2j 1le mai mici În cari a fost dinte de republicd. Pentru prfgdtJrea terenului, habî* 
ritatea covârşifoare a lor (orosz impartltă Urgaria, însăşi popu· giştd dm Austria au Ideul la adunarile lJubltce de :"1 

lalia maghiara face progrese re t d 1 .. • li( I 
lânre5zilk) a reuşit să se men. marca bile sub raport e~onom:c, - s e sdptămân dec araţll cd nu-s revizionişlt In in! 
tină; mai muit chiar, ele şi-au ne mai vorbind de marile pro sul unguresc, şi nu-i interesează decât restaurare· 
păstrat independenta şi au făcut grese realizate de natiunile alcă· ţara lor. . 
progrese remarcabile... Institu- tuitoare de stat ale tarilor succe- In Ungaria surzi mari 'rdmânidr; pOlitice. Le ard lart 

tiunile financiare cu caracter soare. Dr. AUREL GOGI VtAN. pe larg in aUd parte. Contele Beth/en s'a pus prin/fabl
• 

unguresc din Ardeal au reuşit articol dntru'o gaze/a budapestana de acord cu pa ~o 
să salveze şi să treacă din ma· (Din lacr;lrea "R lmâola ş! de/a Roma, spre mal marea stuPţ[acl'e a lui Q6m ac 
rele cataclism in noua organjz::- reVizionismul m .. gh'ar·.) Se pare cd s!' se pregdteşte readucereae lui la pul·are, 

__ ......... "V Q ... _0\.' 

Să facem acum o comparafje I 
Între situafia băncilor ungureşti (Continuare din Pag. 3) .,10 

I 
leei 

şi c€!e. ~omâneş.ti de pe vremea 'ncercare a ţăranilor de a pune i la 25 Km. depărtare in hotarul I "Cum;. unde şi d 
stăpanJrli maghIare pentru a se mâna pe·o faşie de pământ, cu satelor Fabianh.iza şi Ura. Şi pe ce I cine .ă coloniz 
vedea cum erau tratati românii., orice preturi şi la orice distanţă, preţuri 1 Unul, _ Murguj Ri!int Sub titlul acesta s'a publir. 
sub stăpânirea româ~e.~sc~. .1 fiindcă. ho~arul satului lor e ocu (Murgu) a cumparat cu 36.900 de ; ,.Magvarsâg" din 26 Ianuan, 

In anul 1911 romanll dm Ar.j pat de lattfundii. pengo (un milion 107 mii de lei) ! un articol al lui Iosif GtPI 
deal aveau 97 banci, adecă o' Locuitorii, :din Nagyecsed, ~8 ill~ăre llngqreşti. fi: plătit la! care se spune, că "e Ştiu~i~ 
bancă de 30.900 români ardeleni; fiindcă hot a r u 1 lor e n 1Ochc:erea ~ontractulU1 18.4.50.de ! obşte. c~ .se plănueşt~. să, . 
7 coroane (280 lei) capital şi 22 mâna baronului Piret de Bihain, pengo, apOI 1890 de pengo, ŞI a colomzanle pe moşulen .ln€ 

coroane (880 lei) depunere de şi au cumparat după anul 1900 trebuit să vândă cu 8400 de pengo 1 pc mâna băncilor", apoi s~jntl 
fiecare român. Dupăcum se ve· . - .. h 1 1 1 d l I pamantufl 10 otaru satu tii Tyu~ şapte jugărc, pentru ca să poata să nu se colonizeze ecât !Iza 1 

de, in ce priveşte numărul bănci- k d 1 d' d 15 f h' ld o , a epartare c -20 Km. plăti din rest. A rămas cu 11 ·u. 1 vec 1, unguri neaoşi, sau f e 
lor, situatia proporfională era d~ de satul lor; mai apoi au cumpă." '. _ . . J ungurizaţi numai aceia cJare 
3 ori mai rea pentru români, in 00 d gare, ca.f1 mea nu·s plattte de tot. d' . b ti I rat 10 e iugărc la o şi mai eveOlt ungurI getr eget ŞiJ e 
ce priveşte capitalurile de mai mare depărtare. în hotarul satului Aceste 11 iugare îl costă 20.340 maghiarizatşi numele. Cer4 37 
bine de 4 ori. iar în ce priveşle romanesc (din Ungaria) PorciaJma. pengo (610.200 Iei), adecă aproape să se colonizeze numai .cfcUI11 

apoi şi mai departe, in hotarul trei mii de pengă iugdrul cadastral s.in~toşi, şi sa. ~e cOlon~l el1 
') O "'-fă EI '" 1 . Ok· . ... baza cooperatlsta sau dupa u 

y-u' emd, op. cit. satu Ul onta, şi acum in urmă (90 de mu de lei). vechilor comunităţi de av 1. v~ 

, 



lan. 1935 

urisdictia bisericească asupra pa
ohiilor romane unite din Ungaria 
I:omiinii uniţi din Ungaria, pre~ 1 se ţin dc episcopia de HaidudOTog"; 

14 ~ am aratat in alte articole iar "o parohie gr. cat. română (Be
rn~,bli,ate În coloanele acestea, au I deu), aparţine eparhiei de Oradea". 
~ • parohii, dintre cari 15 se ţin 1 In teorie, ungurii, recunosc ju
liSI~ eparhia unită a Orazii mari, risdicţiunca cparhiilor unite din 
al una de eparhia unita de Lu- Transilyania asupra parohiilor gre
~e' f.1ra să aib.! insa legătură cu co-catolice române din Ungaria, 
Id icrcii br. Dintre cele 16 pa~ dar orice amestec al acestora în 
ial ii române unite, numai trei privinţa conducerii lor, statul ma~ I 
. d preoţi, pc cind 13 sunt tira ghiar l-a exclus in mod definitiv. 
V Jucători duhovniceşti. Deci jurisdicţiullea eparhiilor noas-
~. După razboi, conducatorul cel tre unite de Oradia Mare şi de~Lu

i de vază al Homanilor llOiţi a goj, asupra credillcioşilor greco-ca~ 
reneg,ltul Iosif Şcghcsc!L, pro- ·tolici din Ungaria, este 1l!tmai no~ 

r de limb.l şi literatura ro- mina/a. Legăturile de ordin ierarhic 
ii la Universitatea di Il Bucla- au fost absolut excluse. 

·e. ta, apoi prebt paraL ,.E ..le o Cele treisprezece parohii unite 
l' e1igenţâ mcdiocr.i. dar viclean;!, r.'imase fara preoţi (pentruca aceş~ 
'e'l arivist cinic. gata la orice tia au fost alungaţi de autorită~ 

fd'icîu in contra neamului său; tile maghiare), nu pot fi com
tr urma acestor aptitudini guver- I plec tate cu conducători dl1hov~ 

ungar l.a numit comisar pen- niceşti de catd eparhlile noastre 
'p afacerilor minorităţii române unite din Transilvania. Statul ma
.; , fel de consilier al guvernului ghiar nu admite acest drept cu]
p ~dminjstrator cu puteri întinse telor sale minoritare. 

'ca toate chestiunile educative, Eparhiile unite de Oradia şi de 
7) turale, bisericeşti şi economice, Lugoj abia mai au legături de or-

Românilor rămaşi sub cârmui. din pur spiritual cu aceste co; 
rit Budapestei. In vremea din munitaţi religioase româneşti din 
e â fiind amestecat in fraudele ţara vecină. 

r furnituri, Şcghescu a căzut Daca Statul Român n« va pu~ 

dizgr.1ţie". tea intrwni cu succes pentru a-
,i de! il caracterizează d. V. r.::mjarea Situaţiunei bisericeşti a pa, 
c' ica (.Românii din Ungaria". rohiilor Românilor din Ungaria; (a 
ca iu aparut în ,.,Graiul Româ~ ambelor biserici româneşti), in 

" Oct. 1928), pe rencgatul cel mai scurt timp soartea acestora 
?i dudtor spiritual al bisnricii l'a fi identică cu a acelora cari 
b ânilor uniţi din Ungaria. s'au mistuit prin maghiarisnml Ha;' 
Oluzănd Sicgescu în dizagra; dudorogului de acum 20 de ani. 
in guvernului maghiar, biserica Iar dacă guvernul maghiar îşi con
~u 'ti română din Ungaria a ră~ tinud aceeea şi politica oprimatoare 
~ . Ura nici un conducător su, a minoritarii românl' de după ras
'I~:\jn"alt rencgat, care sa-l boi, două decenii ~'or fi suficiente să 
=G1locul, nu s'a aflat. nu mai lase 1liei o urma de biserica 
!Q~n prezent, biserica greco-cato~ greco-catolica română din Ul1garia. 
fel' română din Ungaria, din co~ Noul Haidudorog pus la calc 
I{~ele bisericeşti cari nu se ţin în contra bisericii ortodoxe ro; 

1 Haidudorog, e pusă sub con- mâne din Ungaria prin excroci 
V rea unui comisar ministerial ca Ştefan Nemeth, a dat semna
: ministerul unguresc de culte. luI pieririi şi pentru restul frân
u .Revai Nagy Lcxikona", voL turii ce mai există din biserica 

din 1927, pag. 15). română unita. 
I aceiaşi lucrare citată, la datele Oare când ne vom gândi şi 

1 esionale referitoare Ia jude- decide să facem ceva pentru a~ 
Bihor, se spune: ca ,,8 para- ceşti Români? Dupăce vor pieri? 

~ greco-catolice (foste române) I Petre Petrinca 
l' -....o. JJ__ $%__ A#z • ......,.. , ...... 

î~ 
;t:rulal;za.~"ea rOIDânilo~ din 
~C 8 •• lgaria 
1. 'lral .Unlversul- anunţă dlo 
t{abla: . 
C~~llitorli venit' de pe.te Ou
l' adac 001 ştiri despre bru
,t~lrea românILor dlo cam. 
~ura. din fat. orăşeluloi DOS-

I de către g' ănlcerll r bulgari. 
~Iua de anul 010 ţa.ranfl Pd8ca 

t 
,1 Dumitru Ştefu din M~

.. la fost duşi la pl hetul de 
,t lcerl No. 7 Macedonia, unde 

p!mânt mân:are ş' beufură 10] 

dat lor de la p ch ~t ca •. Cf'ştfa 
sA-şi petreacA de aaul OOU. Ce' 
doi Ia.rant aa adui tot ce II s'a 
cerut. Dâo,1i fasă aa fost de
claraţi arestati şi reti oatl la pl 
chet la corvoadă ta curte toatA 
zlaa, precum ,1 noaptei armă

toare. A doaa zi dimineaţa aa 
fost luat la pumni ,1 dati afarA 
dda pLhet reilltorcându-Ie ast
f,-I bUoti ,1 d~geratl ]a casele lor I a dat ordin să adacă d n I 

~ 
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.pndaIUnarea fostului «:0-
~isar al poporului. Rakosi. 
tineri dimineata s' 8 dat A ,fost condamnat la re
.inta in procesul RokossL cluziune pe vlatli. 
.IIzalul 8 fost g~slt CUlpd- DupA cât se spune Insii, 
#de InaltA trilldare, pro· Rakossi nu va executa sen
Jare la revolutie, compli- tinta, ci va fj trimis in Rusia 
tie In 17 cazuri de omor sovietică, in schimbul moi 
k 37 'asasinate directe, multor cel'teni unguri, con· 
: um şi falsificare de bani, damnali acolo pentru diverse 
~ emisiunea de bancnote abateri. 
~uvernului comUnIst. 

-

Gazeta Antirevlzlon'stă 

PrlDIul epis«:op al . rOIDânllor 
orlodo«:~i din Awoeri«:a L·!! 
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.P. C. S. arhimandritul Policarp Moruşca, stareţul mănăstirii Hodoş 
Bodrog, care a fost numit zilele trecute episcop al românilor orto

docşi din Statele Unite. 

$.... F '" ,n. . -• ' ..... ' .... 
Alte provocări la Chişineu-Criş 

- Harta fostei împărătii aus1ro-ungare afârnată pe 
părete In biroul preoluJui romano-catolic -

Chişineu-Crfş. -:' Se vede di 
o seamă de ul1gurl nu vreau o
dată ca capul _el recunoască că 

granitele stabllite prin tratatul 
de pace dela Trianon sunt de
finitive. 

Ia fraalea acestor nerozl.
cari dealtfel baga. aceste ba
zicoaU ia capul poporului de 
jOi, sunt feţele b serlceştl, CI' I 
prin toate mijloacele Inst ghează 
şi pun ]a cale DUC- ltIrl la adresa 
ţâr11 care-j susţine din impozite 
Încasate ca toba dela bIetul tă, 

ran român. 
Astfel preotul re maoo- c~ tolie 

din Ch şlneo Crlş tine şi asthi 
in biroul său pe pertte huta 
fostei impărăţli - de trls:! a· 
m!ntlre - Ungaria. Ce vrea a
cest Iredentlst, plătit din greu 
de statul român, ca aceastâ sfi
dătoare purtare a sa, ne cam 
dă:n ca socoteala. Dar se in· 
şeal! amarnic cu p!anurlle sale 1 
II asigurăm atât pe respectivDl, 
cât ŞI pe toti fraţII lui de cruce 
dlo localltate, că le vom denunta 
opInIei publice toate aceste proa 

vocArf. precum am făcut şi până 

acuma ,âcd începuseră cu ca
lendarele, drapelele şi praporll 
din biserică pe cari ua stema 
ţărII Dl'gureştl. apoI cu tr!coloral 
maghiar din fereastra clnemato
g·afulul. etc. 

Ceeace ne m'r./l, e faptul că 

atâta amar de vreme să nu f e 
obiervat! de nimeni aceasii lifl· 
dare la adresa noastră, când a
tatla românaşi aa câleat pragul 
blroulal acestui nemultumit ca 
destinul. 

Cerem autoritAtilor - cari am 
observat el de 1010 timp iacep 
a-şI face datoria, - si ia mhu
rIIe neCellre fati de asemenea 
elemente. clri ou vrutl IA in
teleagA ci tari 10 care trlesc ee 
numeşte RomAnIa. 

Pentru ce nu este 
p",rmis muzicei să 
cânte dansuri ro. 
mânefti .Ia balul 

evrel.Sc 
In uoa d,o serile trecute ·So

cletatea Femeilor evrelce" I a
ra~jat UD bal in saloanele .Ca .. 
Iinoului român· de aici. 

La acest bal s'a adus tărll o 
g~3vă ofenaA, dci oa l-a foat 
permis muzicii să dinte nici DO 

dana românesc, la ce uoul dlo
tre jntele tuali! români prezenti, 
- de altfel in număr foarte ma
re, - a'a Idreiat .ranjltora
lui Se hll!loger Şloi m, care a răs
puns cd deaceia nu se permiti 
dansuri româneşti, /tindcd atunci 
ei aII datoria sd c â'lte şi ceer
da~uri şi dansuri ungUleştt. 

Ia urma acestei Imperttnen1e 
nil putem crede altceva decât 
că veoeticU aceştia din Chlşt
oc-u CrI, DU sunt ia curat cu 
ooţlunea g~('g'aflcă, şi proba
bil sunt de părere că aceastA 
fru ltaşă comunA eate situatA tot 
O'garia, ve~hea lor simpatie. 

Nu intelt'geir. insi douA lacra; 
rl, şi anume cA Intelectualii ro
mâni din localitate de ce 5e to
bu/tese la asemt'ora petreceri, 
und suntem fnsult.ţt şI pălmui· 

t! IIStfel. 

IVP 

Procesul f('lStului subcomisar al 
poporului Rakossi, a carui dcs
batere a decurs pâna acum cu 
mare tărăboi la Budapesta, a fost 
urmărit cu mare atenţie şi de 
presa cehoslovaca. "Magyarsag" 
din 2 Febr. anunţă ci 'n urma 
destăinuiriior ce s'au făcut la 
proces cu privire Ia sfortarile re
gimului comunist maghiar de a 
recuceri teritoriile pierdute' ale 
Ungariei, presa cehoslovacă cere 
expulzarea fostului comisar al ar
matei Vilhelm B6hm, care s'a re; 
fugiat dinaintea hortiştilor in 
Cehoslovacia. 
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Revista .,Luceafărul" 
La Tlmf,oara a apărat r;lIele 

trecate sab directii deputatului ,1 pubUcfstu)al bAllltelo Aurel 
Cosma junior primul Dumăr dlo 
revista .Laceafiral-. Icoasl to 
cODdflluol tebnlce excelente, ca 
o multime de fJustratlaol ,1 de 
cllşele, ,i cu frumoase gravarl 
ale dlat Catal Bogdan, profeaor 
la Ş;:oala de arte "frumoase din 
Timl,oara. Namărul prim a a
pArut fo 64 de paglol, pe hârtie 
veltnA. f' ,I·ao. dd fotâlnlre to 
coloaoele lai scrIItori bănăteol 

cu scriitori dintre cel mat de 
seami dlo Bacureştl ,1 dia alte 
centre coltorale aJe Iăfll. 

'fr 

D. Cezar Petresca publfcA an 
fragment din romanul lui Eml
aescu "LuceafArul·~ care va a
părea 10 curind. Scriu apoi el· 
te ua articol cel trei, episcopi 
dela frontiera de vest: P. S. Lor 
Roman Clorogarla dela Oradea. 
Dr. Gdgorle Comşa dela Arad ,1 
Dr. V ulll' LăzAresco dela Ca
ran.tbe-ş. OI Alexandru UpA
datu, mlolstrul cultelor, pl. bltc' 
uo articol despre procesul me
moraodlştIJor. D. 1. MI/ola face 
dovada că marele pictor Coos
taotla Dan le] este român ,1 na 
s8rb, dupA cem se crtdea phl 
acum. OJ. Aurel Cos ma juoior 
descrie ellătorf. pe cllre a fă

cot-o la Muatele Alhos ,1 publici 
loformatlDDI despre organizarea 
şI viata repubUcli călugărefti de 
acolo. 

OI. Victor Eftlmfa semoelZl 
câteva iAndlrl 001, scrise la Pa
ris in 1935. PoezII semne-azA d·nll 
Leontlo J1iescu, AI. IactJbescu, A
ureI E. Peteanu, C. M'u-L~rcl~ 
Doriln G ·ozdln. D. Iov, P. Bog. 
dan etc., Iar cronici d-ofl Ioao 
Clopotd, C. SAteaou, VIrgil Mo
lin, Adrlao Brudulu, MaXlmililo 
Co.tlo. AI. N r gurA, A. P. Co
drt'lou, etc. ocnpându·se dr pro
bl~mele ,1 de mIşcarea culturalA, 
literali ,1 artisticA din Moldova 
Ardeal. Oltenia, Arad, Sibiu, 
Târga· Murt, şi Logoj. 

O parte speciali este rezer
vati artt-Ior şi dIverselor c hes
tlunl artl.tlce. AIci g~slrn Dn Ir
tlcol al dlal Pdaret Barba des
pre problemele muzicale a.le Ba
natulal, precum Şi un eseu scrii 
de DI Ştefan G Jmbeşlo despre 
sculptorul R. Ladea. 

Când ez:"a 
W.iILel ... 
lu.păral ... 
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Ziarele străine au vorbit sapt.i
mâna aceasta de garderoba fostului 
Kaiser nemţesc Wilhelm al II-lea, 
cel care se visa Dumnezeu al pa
mântului. Avea exiJatul de astazi 
dela Doorn cinci odai mari pline 
de uniforme de tot felul, nem
ţeşti şi de-ale regimentelor ţirilor 
străine cari au fost puse sub cOţ 
manda lui. O odaie era plină 

toată numai cu haine de general, 
a doua cu uniforme de infanterist, 
a treia cu uniforme de cavalerist. 
a patra cu uniforme marinăreşti, 

a cincea cu uniforme străine, şi 
apoi alta cu ghete. Impăratul 

schimba zilnic zece-cincisprezece 
rânduri de haine, 
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Impozitele ţăranilor ~in Ungaria Ip~~~rea~~dela ~~ ~i~~e:u~~!,T (.Brassoi Lapok", .Keleti Ujsâg", Adăugăm că n'avem cun~'. , 
• Temesvâri Hirlap·, .Aradl Koz· despre .cazul- dela Salonta ' 
h~ny· şi altele) şi-au permis in cât din amintitele ziare ma . f 
zilele de 6 şi 7 ert. o provocare f re. Şi dacă noi, gazetă care II 
dintre cele mai mari, in legătură măreşte mai mult decât ap 
cu un caz ce zice că s'ar fi lucrurile in legătură cu re a 
'ntâmplat la o adunare recentă nismul şi an1irevizionismulj .0 

a sectiei din Salonta a Ligii avem cunoştintă despre o 111 

- Ce desfăinue oficiosul Ligii Revizioniste -
Chestiunla impozittlor din Un- lui .. Pesti Hirlap· s'a prins sin

larla a ajuns sa prtocupe pâna gur cu minciuna; trei in loc de 
~ pe .Pesti Hlrlap·, oficiosul unul nu Inseamnă de două ori 
LigU Re~Jztoniste. cât inainte de război: adevărul 

Cetitorii noştri ştiu multe des- este că nu se vând nici trei. ci 

lonizările pe cari le tot făgădu. 
eşte de doi ani de zile genera
lul Gombi)3, şi la reforma agrară 
pe care au început s'o ceară ca 
urmare la discutia despre colo
nizări şi la pactul dela Roma 
unii, altii. n. frad.). Cheia pros
perării micului agncultor sunt vi
tele. Dacă, sub povara impozite
lor şi a altor sarcini, tăranul nu 
e în stare să tină şi să 'ngraşe 
un porc. o vită. o g3.lifă, nu se 
poate sHslinea nici pe sine pe 
pamântul ce i s'ar da. Nu se pot 
sustinea nici cei împroprietariti 
deja şi nu se vor putea nici cel 
noi, aşa că cine voieşte o re
formă agrară cinstită, trebue să 
voiască întâi uşurarea impozite
lor; sau să facă să crească aşa 

de mult veniturile, ca să facă 
suportabile sarciniie publice. In 
orice caz vitele trebue scoase de 
sub puterea fiscului-_ 

Antlrevizioniste. menea întâmplare, e de 'n, 
că avem de·a face cu o fi 
tată mistificare a acestei 
ungureşti atâtatoare. dispu I 
intrebuinleze orice armă 'n 

pre această chestiune. Ştiu că mai mu·tO. 
astă primăvară s'a spus dela tri- Aratd pe ulmel .Pesll Hirlap·, 
buna parlamentului maghiar că ca Pl. ,remea p/dlli impozitelor 
nicaieri pe lume impozitele nus vitele scad la pret In Ungaria til 
aşa de mari şi nu se Încasează chip Ingrozitor. Atâta mi l. de 
(u atâta brutalitate ca 'n Ungaria. ajuns. fiE 'ndeobş1e Ştiut (spune 
Ştiu că pentru trei iugăre de pa oficiosul Ligii R, vizionlstt) cd 
mAnt sărătură, un colonist, adecă aTClllatia vitrlor (pe româneşte: 
tIR contribuabil care se bucură vdnzarUt de vite) se face la noi 
de favoruri. plătea până )a ve- astJel, ca vllnzdtorul nu ca
nirea la putere a generalului pdta la ""41"16 preţul, o-f. acela 
Gombos, când impozitele s'au trece deadreptlll la adminis-
sporit dela o zi la alta, 2800 de trQ,ia jinanciard, f" ;. 8e dd 
lei dare la stat. Mai ştiu că li- din preţ 'tumat ~ u rdo
citatiile se tin lant. că se vând mdne auptJce 8'a achitat tot 
vitele şi lucrurile oamenilor la 4.mpodtul c"rent ŞI resta",.. 
târguri pe preturi de batjocura, ţele. C" aUe cuvinte, vt~le nu 
s:te DU iese nici pentru cheltuiala 8e pot transcrÎ6 pe numele 
de drum a executorilor, că pen, cu/ulptJrdtorulu; pdn4 c4nd 
tru o restanlă cât de mică, se vdn~torul nu-i In reguli! cu. 
vinde moşia intreagă, că minis plata imp(AA:itului, fi In ehi· 
terul de finante a dat porunca pul acesta energic nu 86 in
secretă să se Întabuleze adminis, caseam numai greule 'm
tr3tiiIe financiare pe toate imo- pOll!ite curente o-f. fi re8tan
bHele cari au impozite restante. ,ele, preste tot unde existd 

vite-o ca meseriaşii renunţă cu ghiotura 
la brevete, că intr'un sat din .In Italitatt marele acaparator 
apropierea granitei sătmărene un al vitelor e flscul (pe ardeleneşte 
tăran cu nume românesc a că juca/dO, txecuforU, n tr); malta 
zut tn păcat din cauză că i s'a parte a vitelor este a Illi, ca semn 
licitat vaca şi şi-a omorît cOlJiii. cel agricultoril~ cu impozitele ce 
că in postul -Crăciunului jucutăii sunt astclzi şt cu lmprejurdrtle 
~, s ~ aşa chip pe capul de valorlJic~J1e dt astdzi, nu pot 
s au pu In A â t . ·t 1 1 
bietilor oameni Încât s'au prostit ,ămanea stdp n pe VI f e or, 
ei inşişl şi au încasat mai mult J nici ca, sti le Jolo~tascd pentru 
decât era prevăzut, - şi multe. I scopuri.le l?r şi nICI ca sa le vânda 
'multe altele. In sumarul colectiei 1 pent,1I. dan.şii. Jar ac~asta t o 

tre depe anul trecut capito- mare lJ1imeJd e economica şi so-noas _ ' • claicir ' 
lui acesta e mal lung decat toate 
capitolele chestiunilor ungureşti 
(e s'au tratat în coloanele "Ga
zetei Antirevizioniste-. Cei cari 
c;U păstrat numărul nostru dela 
sfârşitul lui Decemvrie, mi vor 

, .Atâti1 vreme cât situatia e 
aceasta, cu greu se poate vorbi 
de crearea unor mici proprietari 
noi de pâmânturi (oficiosul Ligii 
Revizioniste se referă aci la co· 

Aşa scrie "Pesti Hir
tap" ~ oficiosul Ligii Re· 
vizioniste. 

Şi fiindcl{ vorbeşte la 
sfârşit de reforma agrară 
de batjocură ce s'a tAcut 
în Ungaria acum zece ani, 
trebue adăugat ceea ce 
cititorii noştri o ştiu din 
reproducerile ce le-am 
dat dupA gazetele buda
pestane în alte numere 
ale .. Gazetei Antirevizio
niste": cA la impozitele 
uriaşe se adaugă pretul 
uriaş al pAmântulul cA~ 
pătat prin improprieHirire 
(in unele locuri tOl de 
mii de lei iugi1rull)~ plus 
prelul de asemenea uriaş 
al caselor ce li le-a fă 
eul improprieHirftilor so· 
ci etatea FAKSz a guver
nului. 

lace rău să se uite din când în ._ .............. " .. n_ ........ · ..... · .. n ...... ' ... · ... y .............. ·s ... y .. '_ ........ q ... , ....... ' ......... v .. ,_ ................... • .................. . 

când peste acel sumar cu-adevă- FIămânzii din Budapesta 
rat ingrozitor. 

La etlt ce s'au ardtal pâna 
aeam ln .Gazeta Anlirevlzio 
ni&1el-, vine acum "Pesti htrlap· 
şi adaugel fn n-rul din 2 Febr. 
ert. urmdtoare.le, intr'o stattstica 
,e/eritoart la scaderea valorli pa· 
mantului din Ungaria şi la c;reş
iuta sarcinilor lui publice: 

Semioficiosul guvernului 
maghiar, «Buda pesti Hirlap», 
arată in n-rul din 6 crt. că 
.acum 30 de ani erau avi
zati În Budapesta la filan
tropia publică numai 6500 
de inşi, iar astăzi sunt avi
zati să-i susţină oficialitatea 
150 de mii.· 

te, şi n'au mai fost deci pri
miţi la cazaunl filantropiei 
municipale. In lumina aces
tor fapte deci, şomajul şi 
mizeria nu~s cu nimic mai 
scăzute in Budapesta decât 
în iernile trecute. 

• d .... ' es'", 

~Cazul" cu pricina are În toate 
ziarele cari l-au lansat titlul a· 
ce sta : ,.Nu suferim intre noi pe 
ungurut renegat-, şi subtitlul: 
,. Liga antirevizionistâ din Să
Ion ta a respins cu dispret oferta 
unui renegat". 

Sub un asemenea titlu, e 
vorba 'n ziarele acestea despre 
următoarele: 

Un profesor din Sălonta, Ko· 
vâ.:s Bela. s'a oferit sâ·i fie sec" 
tiei de·acolo a Ligii Antlrevi 
zioniste preşedinte (sic!), şi a
dunarea i-a răspuns astfel: 

.Nu s~ferim intre noi pe un· 
gurul trăda tor. Cine-i în stare 
Să şi vândă natiunea sa, ne va 
vinde altădată şi pe noi. SHmăm 
pe adversarii noştri din politica 
internă, dar nÎ·j scârbă de tră
dători şi renegati. Sub domina~ 

tiunea maghiară soartea renega· 
IHor români a fost deasemenea 
oprobriul". (Citat din B Temes· 
vari Hirlap· şi .Aradi Kozlony· 
din 7 Febr.) 

Oricine citeşte aceste rânduri. 
întelege că trădarea, renegarea, 
care ar fi fost pusă la punct in 
chipul de mai sus în adunarea 
sectiei dela S..'llonta a Ligii Anti
reviZioniste, o constitue inscrierea 
numitului în Liga Antirevizio· 
nistă. Jnslişi o secflt a Ligii DT 

socoti deci pe ungurii dela noi 
cart t,ddeazd reVIzionismul bu~ 

dapestamlor, drept tradatori J 
Aşa reiese din cele dt mai sus şi 
din titlul el. li se da. 

Abia la urmă ies ghiarele 
mâtii din sac. Aşa in treacăt 
numai, se face apoi amintire că 
directorul gimnaziului a băgat 

lui Kovâcs de vină că a fost pe 
vremea lui Bela Kun comunist. 

Inlelegeti, deci! O imputare 
care s'ar fi făcut in legatură cu 
purtarea dela 1919 a numitului 
Kovacs, e dată de aceasta misti· 
flcatoare presă ca şi cum s'ar 
referi la alegerea lui între revÎ
zionism şi antirevizionism, şi ca 
şi cum Liga Antirevizionistă l-ar 

$#' • ..-... ....... "ar 
Precum am arătat în n-rul 

nostru din 9 Sept. a. tr., în 
iarna anului 1933 numărul 

Trăznăi iredentiste 
Se arată 'n înfroducere că im· 

pozitul pe pământ e 'n general 
de două ori atâta ca înainte de 
război (socotind pretul de-atunci 
şi de-acum al banului. Fireşte. 
precum am arătat şi 'n numărul 
nostru trecut, generaJizările sta· 
tisticienilor maghiari sunt greşite: 
el nu socot separat impozitele 
Iăranilor şi separat pe·ale lati· 
IundiariIor, ci le amestecă; dacă 
se are in vedere" impozitul de 
2800 de lei la trei iugare de să
rătură ce-I plătesc coloniştii depe 
granita Salontei, nu se mai poate 
zice că impozitul pentru pământ 
e numai inc'odată ca 'nainte de 
râzboi: cetitorii noştri vor socoti 
singuri cât e de mare fată de 

celor întreţinuţi la Budapesta La Seghedin, precum se ştie, arătat in "Pesti Hirlap· din 17 
dela cazanul public a fost e unul dintre cele mai puternice Ianuarie crt., s'a mai făcut la 
de 190.422. Sunt deci astă- centre ale iredentei maghiare. Seghedin o inovatie. La propu· 
zi mai puţini cu 40 de mii Acolo--i universitatea aşa-ziSă nerea consili~ruIui Carol. S~voy. 
Şl' ceva Cl'fra de acuma I l' .• - t' t ,-, I general penSionat, fost pana de. 

ce. de-atunci). 
Se arată apoi că inainte de 

război te puteai desplăti de im
pozitul unui iugăr de pământ 
vânzând un porc; astăzi trebue 
să vinzi trei (deci statisticianul 

, .c ,ule.~na_.' (U 10: I~a ~rll ŞI c.u 1 unăzÎ comandant al garnizoanei 
a fost spusă intr'un disc.. SpIOnll sai repatrlatl dm Roma. din Seghedin, s'a hotărit ca de 
urs, deci nu e oficic1ă şi nia sau plecati acolo din Româ aci 'nainte şedintele consiliului 
poate că nu-i adevărată. Să nia la aşa-zisa studii, acoJo-j comunal să se inc("apă cu crezui 
se mai tină seamă că 'n iar- centrul de spionaj al armatei iredenti~t.,. ţi~szek, ~gy .. ,c, cântat 
na aceasta s'au pu~ piedici pentru părtlle noastre, acolo-i de conSIliera 10 pICioare. 

- 1 '1 l • La a A $ CJlI\ITI1T __ • man accesu Ul a cazanu pu- tribunalul martial, şi câte altele. - -
blic, obligându-se şomerii să Autorităfile din Seghedin fin deci La inceputul săptămln'U vll-
presteze munci mai grele şi să fie in notă, şi se dedau la tOlre va fi adas In deabaterlle 
mai indelungate decât in anii instigafii cu fiecare ocazie. Astă Camerei raportul anchetei In a
trecuţi, şi-anume până şi toamnăt ,precum am arătat )a facerea Skoda. 
bă trânii şi femeile. Ziarele timpul său, deJ.a Seghedin a por· ~ eL' •• ., 
budapestane au arătat astfel nit ideea ca Te·Deumul cu care 
săptămâna trecută, că peste se incep cursurile şcolare, să nu 
6000 de inşi din prima se- se mai facă la şcoli, ci in piata 
rie de şomeri chemati la lu~ publl:a, la steagul iredentist al 
cru au refuzat să se prezin- lui Urmânczy. Acum, precum o'a 

tra cauzei româneşti. el 
Nu socotim, fireşte; absu: c~ 

cineva care eventual a fost la e 
câns:t nu era cetalean rom' 'sf 
tabara comuniştilor, să-şi D 

vizuit conşl imta t şi să fi d rn 
om cumsecadt'. cetatean fi 
cade, şi chiar să se inscrie a 
acea~tă transformare În i 

organizatie patriotică. Du~~ll 
nici ungurii n'au socotit ei 
misibil. să făcă antirom~' n i 
in redactiile partiduiui ra 
ghiar. inclusiv in cea ofic' 3! 

comunişti notorii (ca bunt~ 
Alexander Gârdos, la • T f 
vâri Hirlapc, Rodion M,uk 'm 
ibidem, Halâsz Fischer Jotz 
:t J6 Estet" din Cluj. A 
Sandor, Fiizi Bertalan, A 
Krizsan, Mikes lmre, la t 
soi Lapok«, Diener oene~e' 
la -Keleti Visag e , etc. etc. 
s'au refugiat în România, ~ 
intea hortismului şi au r" 
apoi ospitalitatea rom- Ma 

. i h ' , t ","o prin n altarea eu inS :Cl ; 
. l' h' S d UI parhdu UI mag Iar. au ' BI 

tot ungufill\"tirr socotit inţ~i 
bilă cuminfirea unui luliuf 
b" .• t ~.aP~ os, care şI-a Incepu . tru, 
politică în apele comUllE , 
fo tuJUI[ministru revolution~ 
tetllh, a lui Nagyatadi Sr eli 
lui Vass Iosif, toti ajun? ril 
sub hortism la situatiile cara 
înalte. In sfârşit - ca Iti 
mintim lucruri din politi A 
ghiara dela noi - nu 'nI ee 
de ce n'ar fi admisibil rin 
ungur care a fost comur pel 
devină printr' o revizuire \ 
ş·iîntă bun cetatean, după 
• h' d 1 .' ou tactul mag Iar e a nOI Şjn 

tut admite să se lase as~· ,~ 
d .. El' wa~ dus e unu ca emer E 

fost prefect pre vrp,mea ~id' 
tiei lui Kârolyi, ca Arpa~ ~n 
fost subprefect sub acel,~n~ 
gim, sau ca dr. Gh. Paal,i . 
hrul organizatiei bănâlflSCI 

partidului, fost]a vârsta C rl 
de ani subprefect al poli\;l ( 
dapestei pe vremea bolŞ~ OI 

lui, in semn de recuC 9 
pentrucă a răzvrătit PO'~ 
pitalei maghiare. lat I 

D~r . nici nu d~ ace spur 
leaga Ziarele maghiare. ~ s 
comunismul lui Kovâcs rg 
'ntr'adevăr ar fi ceva a. ora 
din toate c.eJe debitate ~a;:onÎ 
le aCE;stea - li-a trebUl~le.a 
ca să lase printre rându'iIllza: 
inţeleaga că însăş.i Liga ~iala 
iiizionistă soeoate trădâ)natt 
ungurii care nu-s cu \!tatt 
niştii. ~e ti 

Atâta bJestemătie mai (~iSC( 
şi 'n blestematele coloa'1uali 
acestei pres~ mistificat0inlâi 
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10~Ziarul catolic .Nemzeti Ujsag
nta e informează despre aceasta 
na II revista presei .Budapesti Hir
are ap. din 6 ert.) se ocupă de CEa 

ai nouă situatie demografică a 
re omâniei, descrisă de d. . Sa
lui, in Manuilă luna trecută, şi spu 
~ că statistica laceasta -oglin
n '~tetoate crimele şi barbariile 

). imului românesc. c 
~1 Au devenit deci cenzori şi 'n 
~u alerie de statistică mieluşeii 

din vechiul regat sunt mai spor· .Magyarsag- şi .Ui MagY-ir
nici decât minoritarll unguri, şi sag- dm 6 crt. au publicat o (0-

că populatia ungurească a ora- respondentă datată ci-că din Bu
şelor se macină cu' 'ncetul. aşa cureşti, În care se vorbeşte de 
cum înseşi ziarele bUdapestane proselitismul ortodox ce s'ar 
au arătat~o nu odată in vremea face In chip silnic prin satele 
din urmă ~i cum a arătat-o l~. noastre săcuieşti, şi se citează 
na trecuta senatorul Elemer convertirea a 51 de familii din 
Gyarfas că .. se maci~ă printr'o I B,borleni, sat de români săcui. 
lege a fIrii populatia tuturor zaii cunoscută cititorilor noştri 
oraşelor din lume! I din' relatarea ce am dat-o la 

fată de această -crimăc ro-. timpul său despre această in
mânească, e în schimb faptă toarcere la matcă a fralilor n +' • ă ela Budapesta. cunoscu,' pan 

cum in lumea largă ca cei mal 
~Ule'ntrecuti falsificatori de sta
a, 'stiei. Precum se deduce din re
~ malul lui .. Budapesti Hlrlap·, 
'~ rticolul oficiosului catolic s'ar 

crestlnea.scă c.ee~ ce f~ce BLlda~ noştri pierduti. 
peSta, cand mfllnteaza precum 

feri la ceea ce arăta d. Sabin 
"C anuilă despre uriaşul procent 
~e I sporului din vechiul regat, in 
u omparafie cu descreşterea na
. rală a minoritatii ungureştl şi 

~'11 special cu descreşterea ei din 
.~aşele lipsite de un hinterland 
:' " aghiar care să Je alimenteze tU 
,le 
,. pulatie maghiară. 
T E deci crimă şi barbarie a re· 
lH~imului românesc, că românii 

am aratat cu alt prilej, tabrici 
de scuJe anticonceptionale (ade
ca pentru 'mpiedecarea naşteri
lor) destinate României! 

A$a .. s aceşti .. făcători de in· 
geri-, ca să nU'i numim decât 
cu numele dat de ei moaşelor 
ce fac avorturi. Văd crimă şi 
barbarie oriunde, chiar şi 'n spo
rul natural al unui popor, iar la 
activul lor nu descoperă decât 
civilizatie şi cultură, chiar şi 

atunci când şi le dovedesc prin 
fabrici de scule anticoncepfionale 
destinate tarilor vecinE>. 

a 'Precum se ştie din uHimele lupta ptmtru unitatea spirituală 
r,/ eoaslre două numere. episcopul Îşi găseşte izvoare10cmai in ac
~olestant Alex. Makkai dela tuala situatiei dată. -Eu slmt

!: Cluj a publicat În semioficiosul spline episcopul budapestan-
..• Budapesti Hirlap- un apel la că la noi nu sunt văzute deslul 

lj1mQUrii din Ungaria. ca să se de limpede aceste două sisteme, 
U ,.apuce de reforme sociale, pen- şi că nu facem destul de con
. ~truca să aibă de ce să~şi do- ştient deosebire intre ele. Noi 
'rască ungurii din statele suc· am crezut să se poate face uni
'.<esoare realipirea la Ungaria, şi tatea politică a ungurimii, ca con· 
Z entruca nemaghiarit din tinu- ditie premergatoare a unitătii 
~~. rile pierdute să se impace cu spirituale, şi trebue să vedem că 
. ara ungurească, dacă se vor 'n timp ce alergăm spre tinta 
I !limbai cândva hota~le. . 'unitaţii politice, pierdem şi uni-

Am arătat in numărul nostru tatea spirituală ce·o aveam. O 
I ecut comentariile ce s'au făcut pierdem prin aceea că fratii 

rin .Budapesfi Hirlap· acestui noştri căzuti sub stăpânire străină 
1: pel. ajung sub o astfel de apăsare 
ă Vom arăta de astădată un pe care n'o pot suporta, şi pe 
şi ou comentar budapestan. apărut când ar eKista noile hotaret acei 
tJn n·rul din 2 Februarie al ace~ pentru cari a meritat sa facem 

t
Uiaşj se mioUcios unguresc. noile hotare nu ma i există ... 
E scris de episcopul protestant Cititorii inteleg ce calomnie se 

Ar fi deci de prisos să ne 
ocupăm de instiga tia ce se face 
prin corespondenta aş1 zisă bu
cureşteană a celor dOUă gazete 
dela Budapesta. Staruim insă a
supra ei, pentrucă in "Magyar. 
sag- se adaugă la reconvertirile 
din Săcuime afirmatii privitoare 
la Arad. Minte adecă, că se face 
proseUtism ortodox. şi încă sîlnic, 
printre ungurii angajati la fabri
ca de vagoane .. Aslrac • 

După cât ne aducem aminte, 
nu e pentru 'ntâia oară că se 
face in presa budapestană a· 
ceastă afirmalie mindnoasă. Să 
nu ne mire repetarea, pentrucă 

nu de geaba i s'a zis perseve
rării că-i lucru dracesc. Nici că 
s'ar putea aştepla dela presa 
budape3tană şi dela InformatoriI 
ei dela noi altceva decât să stă· 
ru.lască tn lucruai diabolice. 

Decât că e ceva nostim in min
ciunile ce se debitează la Buda· 
pesta despre numita fabrică 

arădană. Acum două luni, pre
cum se ştie din reproducerea 
ce-am dat·o după un articol 
scris in gazeta budapestană ..,Ma· 
gyar Hirlap- de un binecunos
cut ziarist clujean, de d. Ligeti, 
s'a afirmat nici mai mult nici 
mai putin decât că fabrica de 
vagoane dela Arad nu mai 
există de ani de zile, tiindc'ar 
fi redus-o la nefiinfa stăpânirea 
românească. Iar acum, dupace 
au declarat· o desfiintata, vin să 
afirme că la "Astra- se con
strâng ungurii să treacă la le~ 

gea ortodoxă t 
Sunt totuşi cam rlscate aceste 

perseverări in minciună ale pre
sei budapestane! 

N'are Căpitanul. Belanovich 
nimic cu Jankapuszta 7 
Acum trei Săptămâni am pu· 

blicat un rezumat amănunţit al 
raportului inaintat de Ungaria la 
Geneva despre ancheta ce zice 
c'a facut-o cu privire la ame
stecul unguresc în atentatul dda 
Marsilia. 

N'am mai reveni asupra ace
stui raport mincinos. dacă un 
cititor. internat de unguri in ta
băra hortic,tă dela Zalaegerszeg, 
nu ne atrăgea atentia asupra 
unei afirmatii mincinoase din da
rea de seamă a Ungariei. E 
vorba de afirmaţia că croatul 
Belanovich, capitan in armata 
hortistă, n'a avut după consta
Uuile anchetei niciun fel de le
gătură cu emlgrantii croati din 
Ungaria. 

Informatorul nostru, fost su
perior al căpitanviui de astă7.i .. .... suc .. . -• 

BeJanovich tn timpul când ace.la 
servea la honvezii din Lugoi, ne 
destâinue că s'a infălnit la Bu
dapesta cu Belanovich in timpul 
regimului bolşevic. şi intrebându·l 
de ce nu i În Croalia sa şi ce 
face la Budapesta, a căp~tat 
raspunsul că organizează in Un-
garia un detaşament de croati 
şi bolşevici, in contra Iugoslaviei. 
Inca de-atunci deci, depe vremea 
lui Bela Kun. Ungaria s'a apucat 
să organizeze bande in COl1tr.a 
statelor succesoare. Că după ca
derea regimului lui Bela Kun 
Belanovlch şi-a continuat această 
activitate - nl·o spune infor
matorul nostru - o dovedtşte 

faptul că Belanovich a fost ima 
partit apoi sub hortişti în serVI· 
ciul intern al ministerului ma
ghiar de război, şi e ment.m,t 
până astăzi în armata hortista. 

$ , .. .U/"" . ... 
Iarăşi maghiâriziirile de nume 

Presa buaapestană a avut la 
6 crt. pril~j sa jubileze. Caci nu·i 
putin lucru, dupace de două luni 
incoace riu i·a fost dat să 'nre
gistreze nimic deosebit pe frontul 
maghiarizărilor de nume, să afle 
că un mare negustor din Buda
pesta a hotăJ'ît să şi schimbe 
numele slav cu unul ungure5c, 
şi ca imfdiat, fără nicio presiune 
a patronului lor ci numai din 
propriu îndemn, 112 angajati ai 
acestui neomaghiar s'au hotarit 
să urmeze pilda stapânului şi 

să·şi ia şi ei nume maghiare. 
Noul hun căruia i se face 

această reclamă prin .Magyar-
5ag- şi prin .Uj Magyarsag- din 
6 crt. se numea până 'n zilele 
tracute Kovacsevics MiJenko, şi 

are titlul onorific de consilier 
comercial. A facut, ci,că, isprava 
aceasta t de a·şi maghiariza nu
mele, nu din .. r'un calcul oare
care ci numai .ca să-şi indemne 
colegii negustori şi industriaşi 

să·şi facă ungureşti şi firme1e-, 
deoarece .nu le exploatează in 
contra noa.:;.tră numai duşmanii 

noştri, in actIUnea lor antirevi
zionist3, ci fac obiectii În contra 
lor şi înşişi străini·. .Prin a
ceasta - spune "Magyarsâg·-

a dat un exemplu de urmat că 

se pot schimba şi firme cunoscute, 
fără ca intreprinderea să sufere 
vr'o daună comerciaIă.-
După studenti, carora li s'a 

dat acum două luni poruncă 
dela rectoratul Universităf1i din 
Budapesta să-şi maghiarizeze nu .. 
mele pe cheltuiala rectoratului, 
vin acum la rând negustorii şi 

I irlduc;tri "Sii. .. , .. , .... 
Ziarişti maghiari 

condamnati 
Consiliul de război din Cluj • 

judlO'cat acum trei zile procesul 
ziariştilor maghiari Ioan Vlnlze şi 
ZOltan Gara, cari au scris În Juna 
trecută mai multe articole tntr'un 
ziar maghiar din Cluj. prin 
cari provocau agitatie, prezentând 
pe români in culori cât se poate 
de UI Île. De asemenea au fost a
cuzati că cu toate că cenzura a 
interzis publicarea acestor artI
cole, ei nu s'au supus ordinelor 
autoritatilor, publicându le. Con. 
SUlUl a condamnat pe primul a
cuzat Ja un an inchisoare. cinci 
ani interdictie şi 5000 lei amendă. 
tar pe al doilea t·a condamnat 
in lipsă la cinci ani inchisoare, 
zece ani interdictie şi 10,000 lei 
.3menda. !:! in Buda Ladislau Ravasz, ori- ascunde in ceste rânduri din 

2~inar din Ardeal. Şi, neg:ijând urmă, egale cu o instiga tie. Vorba 
F totului partea din articolul e- asta n'o auzim pentru tntâia 
;tiscoPUlui Mdkkai care se referă oară. De astă toamnă. de când 
~ reformele necesare in Ungaria, a dat contele Ştefan Belhlem 
l;~ ocupă numai de lupta ungu- cunoscuta alarmă că-i trădează 
,~l'ilor din statele succesoare, ca Mussolinl, a fost mereu rostită.in 
"'fă găsească că a fost până acuma cuvântâri, in articOle de gazetă. 
:~eşjtă, pentrucă a dat intâietate ca motiv pentru care Ungaria nu 
'~nilâtil politice, in Joc să o fi poate adera' la schimbarea de 
fat celei spirituale. E naturaJ, front a Italiei. pentrucă mino
,Spline autorul, că s·au infiintat ritătiIe maghiare din statele suc
fn statele succesoare partide şi cesoare ar fi astfel oprimatet 
frganiZ~fif pOlitice unguresti cari in cât fără un amestec al Un
)Ior să 'ntruchipeze unitatea na- gariei in tratamentul lor, pier 

.. ~.~-.ţ" __ ·,~-.,,, __ .~-.ţn.$ .. ~.~n.9.?"_. ___ ''' __ .~'''_''_~ __ ~_''''._$.~~ ••... ~. ___ ... __ ,_,_' .. ~$_h_r_ .... __ n_.~-.. 

d~onală maghiară. cşi.i natural ~u~ ~le. _ _ .... ' 
~e·asemenea că aceste orga.'p , ... SI 

Abonamente: 'f!Zatii separate manifestă o spe
~tlală atragere fată de corpul 
;:matern al ungurlmii, fată de Pe un an 130 de lei, pe o 
'tltatul national, fată de Ungaria jumătate de an 70 de lei. 
,!ele totdeauna-o Dar, continUă e- Pentru ţărani ,i muncitori 
1piscopul: Ravasz, cin actuala si- 90 de lei pe an, 50 de lei 
'1ualie modială. e greşit a se da pe jumătate de an. 
1nlâietat. luptei politice pentru Autorităţi, institu1iuni, in-
'Unita1e fală de lupta pentru unl~ . treprlnderi 500 de lai. 
'latea spirituală. PentrucA lupta Autol'itiţi ,1 ÎflstJtuţiunl ..... 
pentru unitatea politică. tinzând' fefll, cazlne 200 de· Iei. 
~ 8<.himhe aduala sltualie pc- Abonamentul se plite,te 
Jlticlt se găseşte fată 'II fată cu ,in1linte. 
Creptu! act"'" 1 - cita..' vreme ..,.....- .... -, ~ , ~ _ ..... saua A4JZ t, -

Depe fronlul antire,.-b:ion_sl 

." ......... 

Atelierul de linotipie in care se c;ulege c;el mai ma.re ziar românesc;, Universul. 
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funeruriile nestorului ~resei romHne~ti t. B D C u I~ u ~ / 
vor rămâne de-apururea o fa'Iă I cistui om. ziarist, patriot cu a- jertfa lor; dacA rIZI de JllmJ Din marea şcoala a ziarului 

fi UniveTsul M a plecat la cele veşnice 
nestorul presei româmşti: Constan.
tin Bacalbaşa. Până în ultimele cli~ 
pe şi· la o vârstă wre-ŞÎ cere dreptul 

pa ce a cor.dus publicaţiu!li PCTSO

nale, aducând o experienţa i1tJelun~ 
gata pusa intotdeauna .i'l serYidul 
cauzelor drepte. 

pentru presa română. şi pentru I dev~ra.t ~e, seama.. firi pafA a fost IntruchIparea ~ 
ziarul in numele cărUIa mă plec fle'l farana uşoară ŞI sufletul C 
indurerat şi sguduit În fata. a. I aşezat intre cei drepti şi buni. Intre muritori, .tancl oDstill~ 

Bacalbaşa elte acum prlotre t 

nelimitat Ta odihnâ, marele maestru opera rGspâllditii prin ziarc, caTC 
Cuvântarea d-Iui Romulus Seişanu Dela C. Bacalbaşa, i/1 afara de 

n'a incetat sâ~şj desvălue aleselt ca.- ar cuprinde zeci de volume, şi în Intristati adunare, 
S'a spus că presa poate sA 

litiiţ; de gazetar, profc5ium cu care afară de o seama de scrieri gustate ina'ţe pe zltrfŞtf. cU condiţia să 

sale şI ap!rAtoar~a Intereselor 
superIoare ,1 permanente ale 
Dt'amulul ş\ statuluI unitar ro
mânesc. s'a identificat cu desâvârşire timp îndeobşte in decursul dewliilor, ne O pârilseascj. Constantin Baca. 

de şase decenii. in cea mai glorioasă. rămâne ciclu! de mi nu n.:ue \'Dlume laba şa Ii'a in A1tat, rAm!oând in 
mai fecundă, dar şi cea mai sbuciu-- "Bucureştii de altă-dată", care presă. S'a IPPS de UD francez, CuvAntarea d-Iui 
mată epocă a scrisului cotidian. se vor ceti intotdeauna cu sete şi fn hs76 , cA presa de oplnlune Ştefan BrAiloiu 

• mare curiozitate, fiind o istorie po- nu se poate menţine şi desvolta d 
Constantin Bacalbaşa Il Jost ga- deoarece masu citItorilor pre~ Intrtstala a una", 

:;etaTl41 fară odihnă şi desinteresat, litieă de un interes ce ,,>'a creşte ne- ferA reportajnl şi .,faptu] dlvera- Ce pot cuvintele atunci când 
pasio::a:t de vraja cursivului în cad- limitat cu scurgerea vremii. Cir;e va ia Jocul artIcolului consacrat Idel~ sunt nevoite să tAlmăceascA o 
rul căruia evenimentele zilnice sunt dori să cunoască tot ce a numarat lor şi I campanlllo susţinute durere al cărei inceput şi sfâr,lt 

. .. . mai caractt.'Tistic ,,>'iaţa politica a pentru apArarea Intereselor nat l- este tn moarte r 
scruta te cu seventatea Unei mmţ& onale, a drepturilor ,1 IlbertAţllor 
lumin.lte şi cu cea rara cunoaştere României de azi, va gdsi in opera publice. In acela, aD, Constantin Ce putem noi, mânl de, lut 
Il oamenilor exclusiv reservatii unui migăloasă a defunctului tIIî nesecat Bacalbaşa a debutat in presa fnsufletlt, sA adăogăm la o .tră. 
scriitor care a avut privilejul să trti- isvor de informaţie, După cum car- românească cu un articol politiC lucire. care acum tnconunează o 
iască in imediata apropiere a mai tea "Bucureştii sub ocupaţie" publicat fo fruntea coloanelor frunte de apostoli 
multor generaţii de conducători. Ma- va rămânea un document dintre cele z:aruIDt" Teltgra/ul·, şi vreme de NImicnicia cavântulul netreb-

! ptste o jnmătate ele veac a scris 
rele defurlct a cunoscut, graţie .vărs~ mai preţioase pentru a cunoaşte ca ~ mii de articole in ziarele la care nlc n. poate măcar oglindi, vja1~ 
iei octogrnare, pe toti ctitorii' Româ~ varul refugiului din calea nemrilor. a colaborat, sau pe cari le a in- de lumină a aceluIa care a fost 
ni~i de azi, de a câror largă preţu-- Astazi, sufl.;tul nobil şi sbuciu, temelat, - unele cu caracter po- Constantin Bacalbaşa. 
iTe a' fost neÎ1zcetat împartăşit, I mat al lui C. Bacalbaşa se ridica lemlc, combativ; altele cu ca- Bunătate. sIllletulul său a fost 

Cu un asemenea trecut bogat spre ceriurile inalte ac% unde îşi rader Ideologic, doctrlnar,oa110- balsaml1l care a allnat, pe orice 
. ' "' . . ' . oallst. - Isbotlnd .1 se ImpunA 

Constantin Bacalbaşa a fost un In.- I va gasI lUllştea de care 1lI~ sa bu- aten1i unll m8llsel citltorHor. prin cale şi orlaude a găsit, durerea 
deobşte respectat ziarist in zilele I curat nici o clipă in viaţa tmstră. I tah otul da de scrIItor, prin in- şi luferlnta. 
noastre, al cârui cuvant de mare I Frumoasa şi fericita a fost ~'iaţa I depe!ldenţa sa, prlo curajul ca I Desloteresarea până la sacrl
autoritate a influenţat adeseori mer~ I minunata a lui C. Bacalbaşa. I cue ataca toate problemele po- flcla a ilustrului defunct era din 
sul ewnimentelor politice, mai ales I Să o urmăm, nu pentm a-i r:in~ I IltICff', ,prlnIăma K, nlflC

I 
a 'da Păro~ltaltte I acelea pe cari o concep Dumal 

ae c~ IŞ~ sem~la nume • m Zlaru st&. ~mona a pentru a : ŞI nOI il autoritate morală. sufletele ~xceptlonal fmpodoblte. 1 'nd" le' . 1 l' .. f'" prc es,ona Ş pr o ea Varş a 

8Umversul . A mceput sa colabore-- 'maţl. .' Corstantin Bacalbaşa a avut Falgerul minţii lale a trecut 
ze la acest vast organ de luptă du.- Ion Pogana prlVllfglul să rAminA pe primul radios prin viaţA şi neperitoare 

FUNERARIILF~ 
Marele dispărut a. fost înmor- reul Tit Simedrea. 

plan al zlarlstlefl romAneştl, vre. va fi brazda de lamld, pe care 
me de 5 decenII, fira &ă CIlDoa- C 
scă melaDcolia decUnalol; fări zlarlstal onstantln Bacalbaşa. I 

sA sufere uttragllle vârstel taaln- adânclt-o in ogoTul scrllului ro
tat~; fără să fI manifestat o 'o- mânuc. ~.~_ .... __ ~ . 
vitală, I8U o slăblciane in exer- DacA vlată de lumini a fost 
citlul profesiunii sale, pe care a viata Apostolilor; dacă bună ta-
onorat-o şi a inaltat-o. f' pana in nlttmtle clipe ale vietII tea ,1 sacrl Jelal au incanunat I 

ftindel • fOlt pUmtdU dia ac~ 

laş sUnt aluat de jerfA, buulta~ 
şi luminA. 

Plângem, cel din aceastA ca 
a ziarului .. Universul- pe care 
clnatlt-o mintea II şi o VI ci 
sti umbra sa. Plângeţi şi voi 
bitorl de dreptate şI de adel'l 
plângeţi nApăstl1Jtl şi nedrept 
tIţI. Constantin Bacalba,a, ~ JJ 
sprijIn glorlol, a plecat peDI!ll' 
vecinicie. 

V~clnlcă să-I fIe amintirea. 
.. r , 

INFORMA ŢIUN e 
Deputaţii majoritari dm Arte 

deal ,'aa intrunit JOI d. a. intr'~e( 
sectfe a Camerei sub preşlde!\ 
tia d.lul minIstru Lilpedatu. "1 

Oaputaţll ardeleni a,u Jnfătlfi~ 
d lut ministru Lapedatu o serţt I 
de doleanţe ale jadeţelor' pe ctOl 

re le reprezintă şi care vor :i~ I 

aduse ş' ]1 cunoştinţa gaverDOiif 

• re 
Rămânând vacant prin iDee'" 

rea din vlată a mult regrftatul 
Con.t. Bacalbaşa un 10; de d 
putat la Ilfov, Se va face O DO 

alegere I cltel data DU a f 
flxltl. 

'" 
DeputatII m IDOTItăţU germ 'Zia 

.' au avut Joi intt'una._ din .ec~,4V 
Camerei o cunifătuire fn leglt~aii 
ră cu doleantele mll1orl1ătlt ~artc 
care o reprezlnt1l. pli ( 

mântat Joi: dură amiază, dela bi~ După serviciul divin au ţinut 
serica Albă din Calea Victoriei, cuvântâri d-nii N. N. Săycanu, 
unde fusese aşezat pe catafalc preşedintele Camerei deputaţilor, 
din ajun. A fost prohodit în asis.- Al. Săndulescu, preşedintele Sin~ 
tenţa unui public excepţional de dicatului ziariştilor, d. MicIescu 
numeros, in rândurile caruia s'a în numele asoc. nCultul Patrici", 
remarcat toată elita ţ,irii, repre-- d. Larin Popescu in numele 
zentanţii guvernului, parlamentu~ ,'Uniunii ziariştilor profesionişti. 
lui, sindicatelor de presă, toată ş. a. 

sale, el a rămu la postul cel 
mal inaintat, ca on ostaş pe 
prima linie de foc, gata totdea
una de luptă şi dispuS la sacrl~ 

tpes 
~.b~-.• "".~·_'.''' __ J.ţ.,_ţ .. _,~~~ .... ~b.%~·.v.n" •• ~'_$'."" _________ I",,?ţ_ft __ • d 

> ;;'~~ţ~:.i~~~n u 

redacţia ziarului "Universul", şi In numele ziarului "Universul" 
reprezentanţii, societâţilor patrio- au rostit cuvântări de 'ndurerati 
tice şi ai autorităţilor şi instituţi~ despărţire d. deputat 1. Zaharof 
unilor culturale. Slujba 'religioasă şi d. deputat Romul Seişeanu, iar 
a lest oficiată de P. S. Sa arhie-- la mormânt d. Ştefan Brăiloiu, 

Cuvântarea d-lui 1. Zaharof 
Intrisfafcf adunare, 

Am marea cinste dar şi imensa 
durere să eKprim aci, in cuvinte 
care de sigur nu vor putea s'o 
ihfăfişeze in intregime, pierderea 
suferită de preSă in genera), de 
ziarul nostru În specia]. prin 
dispariţia neaşteptată a valoro
sului nostru colaborator şi prieten, 
Constantin Bacalbaşa... 

Neaşfepfafă, - pentru că~ 
-deşi la o vârstă inaintată, spi
rItul lui, conceptia lui, judecata 
lui. expresiunea Itd era de o vi
goare atât de neclintită, incât 
nimeni din nenumaratii cititori 
cari il admirau zilnic şi din mul
{imea prietenilor cari il iubeau 
profund, n"ar fi bânuit că, in 
chip fulgerător .. vor ti lipsip pe 
viitor de acest lezaur de bun 
simt, de viziune dară, de pă· 
trundere adâncă, de caracter in
tegru, de dezinteresare pentru el 
egalată numai de interesul in 
actiune, nu numai formal, pe 
care l-a consacra' atâtea zeci de 
ani presei române şi deci IărU 
sale. 

Atâfa Imne româneasci fşi pu
nea in fiecare zi intrebarea: să 
vedem ce crede Constantin Ba-

mai greu de adândt şi de ju
decat, cu cât vremuflle sunt mai 
aspre şi nevoile mai covârşitoare. 
Şi atunci, gasea ta el o expu· 
nere Simpla dar limpede, o ju
decată dreapta dar severă, o 
competintă generală fdra a fi 
superficială, verdicte juste şi 
când elogiau şi când veşteieau, 
pornite exclusiv'dintr'un patrio· 
tism luminat şi curat. 

O linie dreaptă dtla început 
până la sfârşit va reprezenta a· 
ceastă straJucită figură în gra
fica presei române, unde va fi 
un exemplu şi va forma, sa 
sperăm, un impuls de ezitare 
pentru deviatiunile dăunătoare. 
datorate eclipse lor de intelegere 
a misiunei ziaristice şi a rolului 
ziaristului in unicul sens, supe· 
rior şi nobil, de devotament şi 
jertfă pe frontul permanent al 
apărării tării şi sOciet2tii de 
tot ce poate strica, şi al stimu
lării şi sprijmirli lor de tot ce 
poate folosi. 

ficla, conştient de insemnAtatea 
mlslotJl'1 ce o avea de indeplinit ,1 de responslIb!IItăţlle salt'. 

Uit! mlle lui artlole publicate 
in ziarul .Universul· lunt scrise 
cu aceeaş limpt'llme de judecati, 
ca aceeaş logică şi v!goare,· cu 
aceeaş putere de COnVII1g~re, cu 
acelaş spirit de observatle,
ascatlt de l"xpulentă şi tempe· 
ramtDt de banul sImt. - ca şi 
cele ce le-a scris in tlneretea şt 
maturitatea sa. 

Nu era aceasta dovlda ullei 
tinereti spirituale, mereu rtioolte, 
care l-a s!rvft de sunA Inepul. 
zabllă energiei lale creatoare? 

ŞI daci - a apus apoi d. 
Se/şana, dupăce a schitat acti
vitatea d fipArutului "'- a putat 
Constantin Bacalbaşa li rAmână 
constant pe primul plan. să in
tretinA legătllr!1e sale prIn pred 
cu atâtea generatII; dacă a potut 
să fie 8Scullat, tate datorlt fap
tului Important că I iotrellnut 
flacăra vie a patriotismului. • 
stat ,trajl neclintită in jurul dra
pelalal ce simbolizează unIrea 
tuturor românilor. El a fost ma
rele ziarist şi marele cetAtean. 
care I loptat inainte de războiul 
modlal pe frontul pentru apl
rarea drepturilor fraţilor noştri 
de peste CarpaţIi Iar după In
cheierea păcII, pentru tnfărlrea 
României Mari şi pentru păstra
rea Deştlrbltă a patrimoniului 
Dostru naţional. 

Adânc Indurerati de pluderea 
Iubitului nostru coleg şi prieten, 
redactorii zlarulol "Unlvenal c 

au o .lngară mângAlere in ace
ste momente de pioasă recule
gere: omagiul ce se lauce me-

o «:O:ua.eIUOrare 
, l~ ~"HUl": 
-, ,j cat 

i cu 

it 
ŞI 

ept 
af] 

ţia 

ci. 
re 

re 
ilii 
gen 

~i '] 
, e d 
!gadt 
pnări 
Ire Ci 

[ban 
ethle 
"bat r· 

i calbaşa despre noul proeet de 
lege, despre abu:zul săvârşit, 
despre programul de partid .. des
pre noua conducere a larii. des
pre toa1e evenimentele inerente 
evolutiei unui !'lfat. şi cu atât 

Cu acest spirit admirabil a în~ 
!retinut Constantin Bacalbaşa pe 
cetitorii sai in totdeauna şi mai· 
ales În anii in cari mintea şi 
talentul său s'au exprimat prin 
.. Universul·, cu a cărui functiune 
natională şi şocială s'a identl' 
fjcat . din primul moment până 
in cel din urmă, afirmându-se 
neintrerupt ca zjarist nascut· iar·' 
nu făcut, unul dintre aceia cari 

moriei marelui ziarist Constantin . G 
Bacalbaşa se resfr'Dg~ .asupra :~ Il.· . "' 

presei româneşti, care este ex" . Episcopul Ar~du)ui din timpul desrobirif~: 

.~~:~ 
','. rsemi 

,. ~pesti 
pooentu] opinIei publice con,tl- Ioan IgnatiePapp, deja a că:rui moarte' 
ente de drepturile şi datorHle .,i, .. S'8U iuo1init zilele f:recufeftO ani. '!~ ~' pre 
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