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emnalări' EXPERIENŢA S'O~d~~s?n!c~dCm? 
arătat În dese rânduri În. , V Credincioşii ortodocşi dm satul 

din urmă, că iredenta şi i POL O N E Z A Bălania din Ungaria au căpătat 
maghiară se pregă. I e::$tt{ts~l~ Îngăduintă (adevărală minune!) 

pentru toamna aceasta de I să vină În pelerinaj la mănă-
mai mari ca oricând în 1 stirea dela Ba drog. Le mai Il'e-
statelor succesoare, gân- I In PoJoni~. s'au ~ăcut acum de consiliile de plasă; camerele de La Senat: buia Încuviinfare de Într-are În 

in· legătură cu eveni-! două săptămam alegen de depu- iNdustrie şi comert câte unul Are. dr~pt de alegător la senat tal'ă dela aUlol'itătile adminis-
ce se anunţă in politica 1 taţi iar azi săptămâna alegeri de I după fiecal e 500 sute de membri I numai :lIta, lamura societăţii. Şi fl'ative româneşti, Rceofea i-au 

t . . tA' 1 d ă 1 d d t 'ţ"1 anume fională să provoace o răs- I sena on, In ale e lip noua ege cu rept e vo; organIza II ele . . . VII Alb trimis la consi5/ol'. Iar con5isfo. 
t I d W • ~ f ~ 't r' ătat tAţ' Aţ' el decoraţ. cu u turu , a minoritarilor unguri în a asa pentra In rangerea muncI oreş 1 jum e a a la ca I V· U'!' ă I'ul 'napoi la autol'itătile admi-

I ,.,... l' t d 1 r" l' d cu Irtutea mi Itar, cu crucea 
. noilor lor patrii. pO I ,c.amsma ar. : su~ e,ega 11 c~m~ne or m. u- I sau medalia Meritului pentru in- nistl'Olive. Urmarea a fost că 
necesar să se ia bine de tot Fiindcă din presa noastră ce- : stnale, Jar organIzaţIIle muncIto· d d ă d l' V't'" văzând la ai nOJ:.tl'i atâta ,'n..Jo-

i '1 . 't r' ăt t tâţ' Aţ' I epen enţ , cu me a la I eJlel, Y UI 

la ceea ce se pune la titorii nu şi-au putut face cuve~ I fi or ~Plrţ~,(a Il~ml l~' e a I~t c~ 1 cu Polonia Restituta sau cu cru- lentă Iată de nişte frati din 1'0. 

Sunt semne avertizătoare nHa idee nici despre mecanica a- I orgamza II e ce ar a 1 muncI on; cea pentru merite excepţionale. bia hortistă, fratii dela Bălania 
nu mint.' legerilor nici despre rezultatul lor II în oraşele cu peste 75 de mii de C n'au mai venit la Bo..J"og. , ei cu licenţă universitară, cu u. 

istul Krenner alias Spec- - deşi raporturile ciudate ce le i locuitori camerei,;! medicale trimit bacalaureat, şi foştii ofiţeri. Repetăm: I-atât de gravă 
dela Cluj a destăinuit deu- are cu noi Polonia ar impune să : trei delegaţi, barourile 2, came- Consilierii aleşi ai voivodate- această informatie ce ni s'a dat, 

prin ziarul budapestan cunoaştem foarte temeinic tot ce : rele notari/or publici 1, asociaţia lor, plăşilor, comunelor, membrii I Încât aproape s~ n'o crezi I 
"t că partidul maghiar se petrece în această ţară - am tehnicienilor 3, asociaţiile femeeşti aleşi ai camerelor profesionale, 

RomAnia se pregăteşte să se socotit necesar să prezintăm ce- i 5; Academiile trimit câte un delegat, In ziarul săptămânal .p{jn_ 
t preşedinţii acestor camere, preşe- ~ 

dcmonstrativ din parla- titorilor "Gazetei Antirevizioniste" ; universităţile câte trei; la toţi a- getlen Uisâg" dela Clul: scos de \ dinţii sindicatelor şi altor orga-
Şi că pune totatunci la cale o icoană fidelă a experienţei a- i ceştia se adaugli apoi o seamă d, Ernest Ligeti cu colaborarea 

nizaţii profesionale cari au cel 
, de români, prin apro- cesteia a Poloniei. " de membri co~tati de comisie, putin o mie de membri. faimoşi/oI' Spectator, Zima Ti-

ata-zise culturaie ca ace~ Inovaţiile acestei experienţe sunt şi anul~e câte tiplui la 500 ce a- Nu poate vota pentru senat de- bol'. Halon/ai (cetăteanul ma-
(e se 'ncearcă prin tripourile urmăfoarele: legătorl: ' .. cât cine a 'mplinit 30 de ani. ghial' dela tripou/ .gazetăl'esc 

şti". La Geneva, de altă Comlsilule acestea." e~ecto:ale Dreptul de alegător nu se exer- dm Timişoara") şi a altora de 
se face la congresul zis La Cameră: desemnea~ă pe candidatI, ŞI ~- cită direct ci aşa-zicând prin pro- teapa aceasta, s'a publicat la J 5 

lor un început de S'a redus numărul deputaţilor nume: Fiecare membru a] coml- cură. Alegătorii arătaţi mai sus Sepl. Cl't. o sCl'isoal'o deschisă 
intre partidul maghiar dela 444 la 208, iar al circum- siei poate propune un candidat; trimit delegaţi in colegiul electo- pe adresa poMului de radio 

noi şi între saşi, prin faimo~ scripţilor la 104, "S'a păstrat vo- , dacă s'au propus mai multe de raI al respectivului voivodat, cari dela Budapesta. cu imputăl'i 
Neugeboren. Iar socialiştii tul universal şi secret, dar nu patru candidaturi, preşedintele le apoi votează 'n numele celor ce pentrucă Invită dintre scriitorii 

din Ardeal se duc la mai votează toţi cei dela 21 de pune la vot, şi cele care au in- i-au delegat. Se împarte ţara in şi artiştii unguri din Rf'deal nu· 
la un cogreş social-de- ani in sus, ci numai cei trecuţi trunit un sfert dintre voturi se circumscripţii electorale de câte :~b~:s~ni~:UI'~/;j~f~' I~a p~~ 

la care se cere revizuirea de 24 de ani. Candidaturile nu le trec pe lista candidaţilor, cu con- 90-120 de alegători cu drept de sful din Budape5la, .,P{jggetlen 
ului de pace dela Trianon fixează partidele politice ci nişte diţia să nu fie mai multe de 12. vot la senat, şi aceste circum- Uisâg" cere să fie Învitaf la PO' 
introduce În programul par- comisii electorale anume, prezi- Dacă nu se propun decât patru scripţii trimit câte un delegat in stul budapestan de radio şi in-
socialist din Ungaria lupta date de un magistrat din circum- candidaturi, rămân toate bune. amintitele colegii electorale ale sfigatol'ul Spectator, cel osândit 
revizuire. scripţie propus de preşedintele Nimeni nu poate candida decât voivodatelor. şi oprit de !oole instantele de 

judecată româneşti ca să mai 
altă parte: respectivei Curţi de apel, şi aleă. Într'o circumscripţie. Votarea se face la sediul voi~ scrie 'n presa din România. 
aduce pentru a doua oară tuite din următorii delegaţi ai Dupăce S'iiU f:xat În chipul vodatului. Se aleg într'un voivo- leşil'ă În sfârşit şi ghiarele 

în anul acesta un plăşilor, comunelor şi camerelor acestai candidaturile, votarea se dat dela doi până la şase sena. mât;i din sacul d-Iui Ligeti I 
de parlamentari francezi, profesionale: Consiliul de plasă face astfel: tari, cari nu se candidează sin- * 

fac declaraţii de frăţietate deleagă câte un membru după Fiecare alegător poate vota cu guri ci-i propune o comisie de In acelaşi număr citat mai 
f' 20 d .. d I 't' d' d'd ţ" d d tă t ă A d sus al lui "P{jggetlen U,'sâg" s'a iaro-franceză. lecare e mu e OCUI an; OI cani ale-o a, r gan 15 din colegiul electoral al voi- publicat o descri&l'e de căIăto-

vizita din vară a prin- consiliile comunale numesc câte o linie în rubrica din dreptul ce- vodatului, putând tot câte 20 din I'ie din Secuime, E vorba de 
moştenitor al Angliei ]a Bu- doi delegaţi, dacă comuna are lui cu care votează, Se declară colegiu să adauge câte o candi- satul Cuşmed, unde sunt 735 

vine În Ungaria o dele- peste 6000 de locuitori, şi câte aleşi doi dintre candidaţii cari au datură nouă la cele fixate de co- P 1'0 testa nti, 8 unital'ieni, un 1'0-

de foşti luptători englezi, ~i unul dacă n'are atâţia; consiliile Întrunit voturile cele mai multe, misia de 15. Dacă numărul can- mano-carolic şi trei români. 
.. -t d 1 t d ă t 10 .. d t' Rutol'ul s'a mirat când i s'a delegatia engleză dela con~ municipale tnmlt ca e un e ega ac au pes e mn e va un; didaţilor e mai mare decât al 

d ă f· 4000 d 1 't' dacă nimeni n'a 'ntrunit zece mii, spus că cei trei român; nu-s din Bruxelles al FI DAC- up lecare e OCUI on, mandatelor, se face votare, şi se nădl'ăgal'i, adecă functionari fl'i-
cere să se admită În iar celelalte după câte 6000; ca- alegerea se face din nou. declară aleşi cei cari au întrunit mişi acolo de aiurea, ci băşti-

foştilor luptători ai sta- merele de agricultură jumătate, Pot fi aleşi numai cd ce au majoritatea. Dacă votarea trebue naşi din moşi-s/I'ămoşi, foşti pe 
aliate foştii luptători inamici, atâţia delegaţi cAti cei desemnati ! împlinit 30 de ani. repetată, se şterg din listă cei cu vremea ungul'ească "săcur de 

, P , ţ 1 d votun' mal' puţl'ne, ca să răma-nă lege românească, iar acum re-, maghiari, etc. nn u e _ ...... _ .......... _ .. ~ .......... ~~.. venifi la nationalifatea s!I'ăbu-
care cu patru zile înainte numai de două ori atâţia candi- nilol' 101'. 

in taină a acordu- Budapesta. Şi tot acum Liga Re- naţional slovac" (jumătatea de du- daţi câte-s mandatele. A doua Rl'e 'nfl"adevăI' colaboratorul 
naval dintre Germania şi vizionistă a dat la iveală 'n en- zină de renegaţi rezidenţi la Bu- alegere e definitivă; se declară lui "P{jgget/en Ujseg- de ce se 

ceruse congresului foşti- glezeşte o carte aşa-zisă istorică, dapesta ai popii Jehlicska) se a· aleşi cei cu majoritate, iar in caz mira, dImpreună cu preotul ma
englezi să dea mâna a lui Horvăth Jen6, răspuns la dună 'n timpul sesiunii Ligii Na- de paritate se face alegerea prin ghial' din sat care Î-a dat in~ 

recenta .. Istorie a Românilor" a ţiuniIor, ca să ceară Ligii reali- tragere la sorţi. formatia, că cei trei români .. di-
luptători germani, vine lui Scotus Via tor. pirea Slovaciei la Ungaria, şi să Poate fi ales senator numai zidenti" (ii numeşte aşa) au 

a doua oară (săptămâna tre- pulut să-şi ia inima 'n dinti, şi 
în capitala cu distracţii a In America se adună de cătră ţină conferinţe publice revizioniste. cine are drept de vot pentru se~ să 'nff'unle cu revenirea 101' la 

I şi anunţă că va agenţii ircdentei maghiare un mi- Seria uneltirilor şi a provocă- nat, şi a împlinit 40 de ani. Iromânism boicotul, "blestemul-
face până la sfârşitul anului Jion de iscălituri (s'a trecut de rilor acestora nu se opreşte aci. Senatul are 96 de membri, I unui Întreg sat de ne-români. E 

. . vre-o lună peste suta de mii) pe b dintre cari 64 îi aleg colegiile. 'nt~'adevăr În asta o minune. 1'0-
ungurilor. Au vemt apOi Se ţin lanţ, şi tre ue să deschidem voivodatelor iar pe 32 îi numeşte f 1}!an.ească cara nu poate mtra 
esta trei trimişi ai Com- un memoriu prin care se cere bine ochii ]a ele. Şi să 'nvăţăm " ..., mtl' un obtu6 cap unguresc. E 

de radio britanice, ca să Ligii Naţiuniler revizuirea tratatu- preşedmtele repubhcll dmtre ce- 1 minunea românească oare va 
trei zile reportagii radio.. lui de pace dela Trianon. zicala: Paza ,bună fereşte pri- tăţenii cei mai de seamă. ! lichida odată pe ueci pretentiile 
dela fata locului despre La Geneva aşa~zisul .Comitet mejdia rea 1 I (Continuare in pagina VlII-a) hidl'ei maghiare. 
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"Reformele agrare" BIBLIOGRAFII 
D~? corespondenta lui 1 cand Carol voia să facă ; 
Hotzendorfer separată. . ( 

V~d fi' f l După audienţă, regele i·a 
a uva ostu Ul şe de stat I I . H " t d f '1' ,Ul o zen or er: 

major a armate, austro-ungare ! 1 . 
Conrad von H6tzcndorfer a dat ; 1 .~./I -am ~p~s Mastăzl Ct 

de curând la iveald scrisorile 1 urc lszad opml~ t er' 
:din Ungaria . 

- Alte amănunte despre proiectal noii legi 
a fidei-comisari/or -

ce i le trimitea răposatul său 1 oma Ra aş1 e
p a Surpri-

ţ ' t d . , i va urma, ege e a adăog" 
S0, ŞI sun eoseblt de lntere- I a ăt t A f . " a 

t d 
~ ,,- m ar a cu var că 

In Ungaria s'au făcut in anii 
de după război două aşa-zise 

reforme agrare, 

Impropriefărirea 
castei vitejilor 

san e, upacum se vede din' d at I h ' a 
nicat prin care răspundea redac- i Ceea ce arată fostul ministru părţile ce le reproduce din ele : ~~ ~Cheec un , ac '~~ţ', T~: i n 
torului nostru, şeful depe vremea l de justitie Nagy, e cu mult deo. "Budapesti Hirlap" dela 18 l1u- ' hue să r,.~. ca ŞI cel aă /, ~! t 
aceea al "sediului vitejesc", ge- 1, sebit de ceea ce spusese prim- , tlst. j I se supun " 

liN P g , " ; Despre tratativele acesl" Il 
nera.~ agy aI,,~ mărturisit că 1 ministrul 05mbos. Reţmem dm speclmenele sem- I pace separ t~ le",' eil 
obştllle acestea mlhtare sunt de I Şi anume: nalate de semioficÎosul guver- avizat de ~t~ tege,ed, a~o, Al 
câte două-trei-patru-cinci sute de t Nu e vorba de o întindere ma- nului maghiar următoarele: " N,a, CI' mal tnam~ C 

Intâia a fost împroprietărirea iugăre (după informaţiile noastre I ximă de trei mii de iugăre ca- mmem. ICI C llar pe şek' 
, , .,! Conrad von Hătzendorfer a- tului maJ'or H .. t d rf ' 9 

privilegiatilor din noua tagmă sunt ŞI mal man) ŞI merg spre I dastrale, admisă fidl!i-comisudlor vea o idee fl'xă' ă h' , ; . o zen o era I 

că ." Iti fă" d d d . " c monar Iei despre' ele abia târz' ,U nemeşeas a "vlteJllorH , cărora cen ru rn ecrescen o: a e- , CI de mai mult, şi anume in me· austro-tmgare i se va t 1 K . , 10, , 

li s'au dat după împrejurări şi că-s cu atât mai mari, cu cât! die de 4,"44 iugăre. Nu s'a fixat pieirea dela sârbi şi d 1 r~tg~ i alserul Wilhelm. ,Il 

după inferese moşii individuale sunt mai aproape de graniţe, I adecă mărime! teritorială, ci mă- I lieni La 19.09 A de a lat i v' a~ 
.. 1 t' S - 'l . t" .' !', can arma a I A.lta carle enri' 31 

sau moşll co ec lve, e ştxe aZI mpropne arzrea acea- t nmea maximă după venitul unui . austro-ungară fă eli e ezra ' 
. d b t t b'" t 'd 1 • C a manevre ard d .., m 
m, e~ Ş e ce-~ aces e o ştu v~- 1 s a, prec~m e nVf ~rqt, lllU?ăr. In unele locuri, unde pă- graniţa sârbească, a cerut tm- l e pro!'ogan a penl i: 
t~Jeşh: adevar!de 'a~e,e ~I- i a Vfosty o lmprOJJrz~tar~rf! manful ~ bun de tot, fîdei-comi~ păratului să declare neîntârziat 1 Ungar.a ru 
'dare, organtzate ,erarh.c. 1 facuta cu scopurz mtll-! sul va h de trei mii de iugăre :- b' SA b' , . â d ',; 1 C Cu ani în urmă rintr'un comu. it' d . . , ' j raz OI ar IeI, spun nU-l.! redenta ungurească a" E 

, P : are lre entlste, ' j d~r ,m ~,enera,l va fi de patru- "Dacă Majestatea Voastră nu j mare propagandist în ser; pU 
• "" .... 1 cmcI~:1 de IUgăre cadastrale, I face acum precum o sfătuesc, : englez C. 11. Macartney f, aş 

Improprletanrea de batjocura t Ap,Jl. . ~ s'a isprăvit cu noi. Dacă nu va : rat cu bulgăroaică), Ia Q. ig 
• • Dac~, cumva se va mtampla ~a fi l1usq-ia aceea care va solu- 1 activitate trebue să luămse sit 

a unor neVOiaşI ~ f~mIhe, ~emeş;a~că cu moşie tiona chestiunea slavilor dela' nu numai pentru cele A 
~ " mahenablla să n albă atâfia mem- d I t' t ] ă ţ' . K 

A doua Impropnetănre a fost 1 suia de mii de lei iagăr.l b' , d ,. . su , c les lUnea aceas a va de- 1 c r 1 ce le-a pubhcat d 
a nevoiaşilor, _ adecă a unui li încât nu le vor pulea plăti nici t fţI, ŞI, rUă enll ca. s'oătr~nscne pe cide soartea l1ustriei. Din ma- : .. unguri (una despre venire: f I 

A o I ŞI S nu mal r mană ceva 11 t' ă A 'A E ' număr foarte restrans de nevoiaşi urmaşii lor I Se ştie din pome- d' 'b'l' , . rea us ne nu va r manea de- ,In uropa ŞI alta despre, ori 
., lspom 1. şI-atuncI propnelaruI "t Vie "t Ş';' (') , , le _ cărora II stau dat locun de nitele noastre reproduceri din t 1 ă .. . ca na cu ca eva oraşe, l! garw ,CI ŞI pentrucă face [.: 

, . , , . ac ua r mane toată vleaţa stă- din sfa d . ,. ~ d h t A te casă, Iar pe ICI-eolo şllotun ara- presa budapestană că în unele A t " , ' a I se va uce ŞI ea, ~ ese "ane e e'l In ţara TI 
, 'pan pes e aceit dlspombll iar T t tf l 1 1905 i ' f 

bile. părţi improprietăritii s'au rugat dă' ..' o as e a propusese nească. ' I • " up moartea lUi răman 32 de A ă tI' ă' v v b '>'r •• sI! 
Despre unpropnetănrea acea- 1 de autorităţi să le ia pământul 'tă A '" • • Imp ra u tlI s neeapa raz OI llcum a pus SUD tipar 1: 

i am s pam urmaşII cu condIţia î t It l' , '1:\' c d t t a 
sta, care a avut rostul să pună I 'napoi, ca să scape de el. Şi se ă #t ' , ,n con ra a le" cu care L IUS- apes a raducerea ungun: 

v ' A I ca s nu vandă In acest timp ŞI tU' .. l' ţV' t V 
'ti V" e 

capat reformei agrare mccpute i mai ştie că la uriaşele datorH ă ă' ro- ngana era In a lQn a, ' cu "coree an ,a cartu sale ,:: 
de comunişti şi să abată gându. j pentru pământ se adaugă dato- s tnud,pun 'b~rleoCIPotecăf' pe ~- Mare parte dintre scrisorile l gary(', şi pregăteşte o a· _ de 

, , ces lspom, e va J apOi l' C .,' ' 
rile ţărănimii dela reforma agrară, rii uriaşe pentru case, Guvernul d ă 32 d " .' l tll onrad von Hotzendorfer se carte despre chestiile ung: !a 
s'a scris în c?loan~le noastre în ca să-i belească de tot, a Înfiin~ z::Ză, e am, nu se precl- I re:er Ia mo~tenitorul de c?roană : "In scop~1 ?cesta :- l,' ilai 
foarte dese randun. c.Am ,arătat tat un oficiu de credit (FAKSz), ,.. Flanz ferdllland. Se ştie des- i "BudapestJ Hlrlap" dm Hi S 
cu spricujri din presa budapes- care .. !i-a venit împropriefăriţilor, " O refortTiă făra illcio preacesta ci:t ura pe tmguri de ~ - a fost acum în I1rdea: ,lr, 

tană, că a fost astfel făcută ca în ajutor-, făcându-le nişte case importanţă practică moarte, Intr'un rând, auzind că . unde s'a înapoiat apoi la .J1ă 
să-i sature pe ţărani pe veci de mizerabile pe nişte preturi cu Cu drept cuvânt încheie fostul li6tzendorfer Învaţă limba un- : dapesta, - n. tr) şi a o::~s 
a mai cere reformă agrară. Li cari ei ar fi putut face patru- ministru Nagy că legea lui Gom- j gurească, franz ferdinand l-a ~ prin ţinuturile pe cari tr: "In 

s·au dat împroprietări1ilor loturi cinci rânduri de case. bOs va avea o importanţă ex- l' aposfrofat: - " l1.u d, Comad,' de pace dela Trianon IN el 
dintre cele mai rele, cu preţuri l Aceasta a fost a: doua reformă c1usiv juridică, în practică insă, că Înveţi ungureşte, Mai bine ~ dela Ungaria. Noua-i cari: ghi 
ne mai pomenite, în'recând agrară. adecă, in fapt, nu va avea nicio I învaţă chinezeşte!H l fi o prezentare cât mai c o 

importanţă. I1It amănunt: i a tratatului de pace deJa ~ €Vl 

Asta e deci "adevărata reformă Von Hotzendorfer avusese Ia ' non. Ne spune că i s'a (le. au 
agrară socială" pe care ireden- căsătoria cu nevastă-sa piedeci credinţare să scrie această i :red 

Nu numai atât. tista gazelă "Erdelyi Hirlapu a depe partea bisericii catolice, ~ de cătră Royal lnsfitution SC( 

Dupăce s'a aruncat astfel praf organizatorilor de tripouri gaze- fiindcă era femeie divorţată S'a foreign I1ffairs din Loc 1, i 

în ochii proletariatului agricol, tăreşti deJa Arad avea acum o gândit deci să se facă cetăţean ' care e una dintre cele mai ed 
spunându-i-se că familia neme- lună neruşinarea să o laude cu maghiar, şi să treacă la o reli~ autorităţi din Marea Britar; lel~ 
şească cu!are nu mai are 50-60 l aluzii răutăcioase la adresa re- I gie ungurească, Impăratul frani din lumea întreagă. Părere: I~rl 

Noua lege a fidei-comisurÎlor 
Astă vară, în August, s'a anun

tat a treia la rând, numită de 
"Erdelyi Hirlap" dela Arad "ade
vărată reformă agrară socială" 

(spre deosebire de a noastră, care 
nu e deci nici adevărală nici so
cială), iar de guvernul unguresc: 
,.noua lege a tidei·comisurilor" J 

adecă a moşiilor nemeşeşti oprite 
prin legi seculare de a se vinde, 
de a se impărţi sau de-a se par
cela. (Ca să se 'nţeleagă şi mai 
bine: fidei-comisurile sunt latifun
dii familiare cari nu se pot îm
părţi intre membrii familiei; se 
moştenesc de unul din familie, 
acesta le administrează, iar cei
laJti îşi primesc partea cuvenită 

din venit.) 

de mii de iugăre oprite prin lege formei agrare din România! . Iosef I·a oprit spunându-i că cestei societăţi are o gre" la 
de a se 'nstrăina, pentrucă s'au Şi să nu se uite: nu va ad mite în veci ca şeful cu totului specială în desF le 
trans~ris pe mem?rii familiei şi E, v?rb~ nu~ai ,de ,,~eforma- său de stat major să fie ungur. r:a căilor poli~icii externe' pe~ 
afe flecare numaI câte trei mii, rea' fldel-comlSLln]or, ŞI nu e I Era asta la 19]5, în timpul răz- claie a englezilor." e. 
vine un alt articol şi opreşte de I nicio vorbă despre reformarea boiului. e 
a se putea vinde sau parcela şi - măcar cu înţeles juridic - a l1lta, despre regele Carol al Un răspuns lui ScolII! t i 

alte moşii, cari pân'acuma nu celorlalte latifundiit a celor cari lV-lea: Viator l~t; 
erau oprite: se dă adecă dreptul nu-s oprite prin legi speciale de Venise contele Ştefan Tisza 1 . n editura Ligii Revizio;: lat 
şi altora, aleşi pe sprânceană, a se impărti sau vinde. în audienţă la rege, pe timpul a ungmilor a apărut zilele· ră 
să-şi declare prin lege moşia ne- _. __ ... _ ..... __ .... _~_ .......... __ ......... ~ tăI 
instrăinabiIă, pâ nă la 1000 de cu e o nou carte eng eze, a 
iugăre cadastrale. in contra noastră (. Pesti ană 

D • · " 4·" lap" din 1 1 Sept.. care ni·o '. 
Alte amănunte din In ralu ·10'a.8, nuntă, nu-i arată titlu!), sa dt 
proiectul de lege de profesorul Iiorvdth Jeno 'c 

a fidei .. comisurilor .,Magvarsa' g" dl'n 11 Sept. ' ă ... răspuns la monumentala scncol promIs m cea mal mare parte 
Am mai vorbit in coloanele Le~am arătat acestea în comen- crt. anunţă că autorităţile din a Firii, încât vor trebui să nă~ recentă .Istoria Românilor' e el 

noastre şi despre ,.reforma" '8- tariile ce le~am făcut comunica- Budapesfa au trebuit să aju~ vălească]a oraşe şi mai multi lui Scotus Viator, i 

o şarlatanie 

ceasta, şi am arătat ce este: o tului ministerial prin care s'a a- toreze luna frecută 100 de mii ruraU decâf în iernile anilor "Pesti HirIap" arată în te 
adevărată excrocherie. dus în August la· cunoştinţă re. de şomeri, adecă a zecea precedenti. censia ce i-o face că "răsp ,t 4 

Pentruca să nu se mai poată forma legii fidei-comisurilor, parte din populatia capitalei. • stlI" lui tlorvath (alt HoT\': 7( 
spune că Ungaria e tara celor La cele de mai sus v,"n acum In 'ern'l]e t eute du ăc după cel care a declara! U. 1 re ' J P um In acelaşi număr al lui Ma 
mai mari latifundii din lume (de unele intregiri interesante. se ştie. cifra celor avizati să-i ' ..' bl' ,,- I1dam şi Eva unguri) pune ,) 
zecI' ş' de t d ") f'd . F l gyarsag s a pu~ lcal o core8~ It' t ' t 't . ror' lUp' ] su e e mu, 1 el- ostu ministru de justiţie Nagy susţină primăria Budapestei a d fă d' S pune 1S onceş e IS ona " • 
coml'surl'le e f' ă ] . E 'l pon en In enteş. In care '1 d' 11 d 1 d'tâ de 'o s lxeaz a maXImum mi a pubIl'cat ,An "Pesti' Hl'rlaAu fo t d 180 200 d .. M I tu or In r ea ree 1 n " n 

t' 8 e - emil,,, a- se arată că s'a publicat Jidfa- , f' d '" "1 'In 
trei mii de iugăre ("Erdelyi Hir- din 7. Sept. un articol cu amă- gyarsâgU arată că in nicio ' ~ " ce sus~me espre Imtgrareu' . 
lap" spunea minţind: 300), iar nunte nouă, spunând că cunoaşte \!t:lră n'au fost alălia şomeri in fIe In Judeţul ClOngrad pentru istoriografia maghiară, Ca no CUnl 

ceea ce e p~;te, se '~a~.crie 1 în toată amănunţimea proiectul capitala maghiară, deci la executarea a 40.207 contribua- tate, Horvdth ne face cre~pe .tşli 
pe memb.... respecfrve. fa- de lege ce va fi supus la toamnă iarnă va fi vai şi-amar. dat bili cari au rămas în urmă cu Habsburgilor. N'am avut r~ . şi 
milii nemeşeşli. parlamentului. i" d ă It f t lata' 't 1 o I un c reco a a 08 corn- P lmpozl e or. (Con./ilJUare în pagina V-o) ::Orj 



DISCUTII . P~ovo~ăril.e iredentiste c · 
,dIn SaCUlme uhsele "apropierii 

· '. . . I româno-ungare" 
- Insignele Iredenfrsfe dela Taşnad ŞI Braşov. O "anchetă" 
a unai englez Irimis de iredenla ungurească. _ de Alexandru Olteanu 

Precum am semnalat~o in 
ai multe rânduri in luna a~ 

~ asta şi 'n luna trecută, ire
nla ungurească umblă cu 
t dinadinsul să provoace Îm

,olrlviri la ungurii şi la săcuii 

puind colorile Ungariei. Plu. "Budapesti Hirlap" anunţă 
t~nierul de jandarmi din sat că episcopul englez va arăta 
n a putut tolera provocarea, şi tratamentul ungurilor din Ar
~ legitimat .pe anchefatorul I deal şi păţania sa dela Belini 
mstigator. ZIarele buda,es- Asociaţiei mondiale a unHarie
~ane ~pun că S. Sa s'a dat inlor şi opiniei publice apusene, 
10S dm trăsură şi a luat~o, . , .. . 

Cercurile budapestane au co
mentat consfătuirea ţinută in bi
roul direcţiunii Clubului Ziarişti

lor din Orade la ) 2 August 
1935, care a hotărît lansarea unei 
acţiuni pentru apropierea cultu
rală româno-ungară. La această 

consfătuire au participat d-nii 
Tiberiu Moşoiu" primarul Orăzii 
şi vicepreşedinte al Camerei de
putaţilor, M. G. Samarineanu, di
rectorul revistei .Familia" şi 
George A. Petre, secretarul de 
redacţie al "Gazetei de Vest-, ca 
reprezentanţi ai intelectualităţii 

româneşti, şi d-nii Gheza Ta
bery, redactor la "Szabadsaga 

(ziarul d-Iui Nandor Hegediis) şi 

Bela Katona, directorul "comer
cial" al Clubului Ziariştilor din 
Orade (ca substitut al d- nei Ma
ria Berde, care în acellimp lipsea 
din oraş). 

: eia noi în contra statului. 
~rătasem astfel săptămâna 

cută că se plănueşte o re~ 
gere demonstrativă a parti
lui maghiar Gin parlament, 
r în celelalle săptămâni că 
'au făcut pregătiri pentru o 
ai mare agitare decât pân'a-
111 a spiritelor ungureşti dela 
i in contra sfatului şi a po
rului român. 

,Ceea ce s'a descoperit acum 
. plămâna la Tuşnad şi la 
aşo\1 - stocurile uriaşe de 
igne iredentiste din Ungaria 
site la vila dela Tuşnad a 
Alfred Adler, intemeietor 
Kahana al ziarului cornu-
t .Tempo" (precum arată 
orunca Vremii"), şi cele
le stocuri de insigne de a
lea găsite la fiii zisului Ad
,fotografi in Braşov, sunt 
strânsă legătură cu planu
acestea de răzvrătire. Mare 
e dintre aceste insigne 

dentlste importate din Un
ia au fost deja plasate la 
ilalorii băilor şi la agenţii 
Săcuime ai partidului ma

~.'!r. 

:Jtă acum o allă provocare, 
:lasta sortită să justifice in 
jlnătate acţiunile puse la 
'e in Săcuime de iredenfa 
aghiară, prezintându-le nu 
() cauză, ci ca un rezultat 
eventualelor măsuri luate 
autorităţile româneşti. 

reden!a ungurească şi cu 
scopia unitariană din Ar
I, au făcut pe episcopul 
red Hall din Anglia, preşe
,tele Asociaţiei mondiale a 
:tarienilor, să vină 'n Ro-

ia, ca să cerceteze plân
ile credincioşilor maghiari 
lege unitariană. 
.Pesti Hirlap· şi celelalte 
'e budapestane din 13 
ÎL anunţă că numitul an
:tator a stat două săptă. 
ni în Ardeal, şi că s'a pre-
:at guvernului român ca să 
ră un tratament mai bun pe 
ma ungurilor de lege uni
ană. (In lo'al aceş'i un-
.• an' vreo 70 de mii de 
lefe, au episcopie sus,i. 
ă de sfalu' român, 'iceu 
Icoli primare subven,io
e efe .fal, parohii CII se
ni dela .'a', ,. a. m. d. 
se compare ac •• 1 'rafa
leu 'ralamenh" celor 

~ 70 de mii de români 
Ungaria, cari nu au ni-
,) 

spre biser·că' 1 t . 1 Flreş(e. CăCI Şl VIZita sa, ŞI I ,Ia,.. p u omeru d 1 B r· , 
l-ar fi scos din casa Domnului. provocarea e a e Inl, ~ n au 

Relatarea aceasta nu poate avut altaă dRe s~o~. decadt ~ă 
f 'l de~a~t .. ă Dă· găseasc omamel no m " mmcmoas. ac 1 ~ v 

s'ar f' sit . 1" papura, bun de aratat stră-
1 pus p U omeru Ul cme . ~ t .. F·· d ă h f" ' 

e )'nsul ca f t t t ~ ma ătll . Iln c "anc e a n a re a os pur am. . 
CăruIa tricoloră, de sine tnte- dat rezultatele dOflle de Ire-
les că nu se mai lua după el, denta ungureasca şi de en
şi urmărea mai departe pe glezul ei, s'a inscenat provo
organizatorii demonstratiei ire- carea dela Belini. pentruca să 
denliste. Se vede însă că s'a se facă agitatie pe chestia 
refuzat legitimarea. pretinsei brufalilăţi a plufonie-

Destul că. 'n urma acestei rului de iandarmi. 
pălanii, S. Sa Hali a plecat De notat" că "Budapesli Hir
dela Belini de-a dreptu' la lap" il numeşte pe imparţialul 
Budapesfa, unde azi săplă- anchelator episcop, iar It Pesti 
mâna a făcut o slujbă la bi- Hirlap" îi zice numai "preşe
serica unitariană, rugându-se dinte al Asociatiei mondiale a 
probabil pentru izbăvirea co- unitarienilor". N'ar fi mare mi
religionarilor săi maghiari din rare să nu fie nici una nici 
şerbia românească. alta. 

~-~~~~~~~--~-.. ,--~-~~-~ 
Se iriteteşte În Ungaria 

campania antihabsburgică 
Oficiosul Ligii Antihabs'burgice cere 

Intrarea Ungariei in Mica Intelegere 

Comentariile oficinelor din Bu
dapesta nu ne-ar interesa, dacă 
nu ar fi vorba de-o chestiune ce 
poate avea consecinţe serioase şi 

s'ar putea încheia cu o păcăleală 
ce ni-ar cauza poate mari ne
mulţumiri. Căci confraţii noştri 
deJa Budapesta nu spun nici mai 
mult, nici mai puţin decât că: 

"Esle nevoie de ac'iunea de 
apropiere din Ora de, deoa
rece aceasta serveşfe marea 
cauză a C'ubu'ui Ziariştilor 
de aici, O instituţie de o 
capitală Importanţă in 
viaţa presei ungare din 
Ardeal'". 

P P "d· 15 S t M ' " f . de Argumentarea lor - după apa-"rager resse m ep. I .. agyarsag ace o sene 
crt semnalează un nostim arti- I spicuiri din ziarul "Latnok", ca renţă - este copilăroasă. Dar o 
col din "Fiiggetlenseg". gazetă! să arate legăturile acestuia cu examinare temeinică a rostului 

cluburilor infiinţate în diferitele 
personală a generalului GombOs, i partidul lui Gomb6s şi cu so-

oraşe ale Ardealului de salariaţii 
Închinat corespondenţei publicată ; cialiştii. Şi anume: Sunt atăcaţi 

ziarelor ungare, ne I,imureşte în
la Viena a lui 010 de Habsburg, : sângeros toţi politicianii maghiari 
pretendentul la tron al Ungariei ; cari ..fac habsburgism, şi toţi _ ţelesul ei real. De fapt, aceste 

. cluburi organizate pentru jefuirea 
şi Austriei. i în frunte cu Bethlen, Eckardt, etc. 

, viţioşilor apucaţi de pasiunea jo-
Gazeta lui Gomb5s conchide I - cari s'au unit în vremea din 

curilor de hazard, servesc un 
pe baza scrisorilor lui Oto, că ! urmă cu habsburgiştii în contra 

I "Înalt interes naţional ungar- . 
Prezumtivul moştenitor al tronu- i lui Gombos. De altă parte, legă-

, Până la înfiinţarea lor, nu era an 
lui unguresc are aceeaşi menta-I tura lui "Lătnok", adecă a Ligii 

fără o grevă a confraţilor noştri 
litate ca Habsburgii de .. dinainte A.nt.ihabsburgiste., c.u nartidul so-_ .. minoritari, luptând pentru majo-
de războiul mondial, tratand Un- clahst, ar conshtul-o faptul că 

rarea sau menţinerea salariilor 
garia ca pe-o provmcle a cere odată cu întrarea Ungariei 

• lor insuficiente pentru existenta 
Austro-Ungariei, ca Tirolul, Crai- m Mica Inţelegere o strângere a unui gazetar cu aspiraţiuni cul-
na, etc. legEătudriJor cu Rusita SOlvietică. turale; când însă partidul ma-

Şi mai semnificativ decât ieşi- e remarcat onu pe care 
. . vorbeşte gazeta Ligii Antihabs- ghiar a pus mâna - pe căi Iă-

rea aceasta a gazete! lUi G5mbOs burgiste despre pretendentul Oto turalnice - pe toate organele 
În contra lui Oto de Habs?urg e I Cităm: "Conducătorii opoziţiei maghiare de presă din ţară, s'au 
ceea ce arată despre mIşcarea au ajuns la faliment spiritual, înfiinţat la comandă aceste tri .. 
antihabsburgistă din Ungaria ,ga- oricât li-ar fi de plină cassa, de~ pouri, pentruca să descongestio
zeta budapestană "Magyarsag", oarece îşi pun nădejdea Într'un neze bugetele editorilor atraşi în 
în o-rul dela 11 Sept. cri. ,ânc regal, şi nu în puterea partid, asigurând angajaţilor lor 

Se dă alarmă în articolul cu pri- de muncă şi 'n cinstea naţiunii un c60siderabil "venit lateral-. 
cina al lui "Magyarsâg", că anti- maghiare". Astfel s'a făcut că d. Gheza Ta
legitimiştii, adecă antihabsburgiş- Publicaţia "Lătnok" e scrisă bery; care astăzi nu mai poate 
tii din Ungaria, au trădat nu nu- de un anume Gh. lbrahim Kover, de dorul apropierii, acum şapte
mai cauza dinasticl, ci şi intere- care a comis acum 14 ani cu- opt ani avea un salar de 10-12 
se le ungureşti. apucându-se în noscutul atentat din loja parla- I mii de lei, iar astăzi se mulţumeşte 
vremea din urmă, prin ziarul mentului. in contra J?.reşed.intelui· cu un salar de 3000 lei lunar, 
"Latnok" al Ligii Antihabsbur- d

J 
e-atuRnakCI al kyAdUnănt NaţIOnale, I cât ia un aprod la oricare insU-

. t ( 1· t f t . van ovsz. • gls e cu sup Imen ran uzesc ŞI, tuţie de stat. Evident că un ro-
nemtesc, "Le Voyant ... "Der Se- mancier, care de mulţi ani nu 

apăce s'a plâns guvernu
român, S. Sa s'a dus din 
,in Săcuime, ca să aducă 
iunoştinţă isprava dela Bu. 
·eşli. S'a dus in satul Be
,şi a fost purtat in triumf, 
',~ Căruţă acoperită toată 
::ori roşii-albe-verzi, inchi-

her"), si cearl o imprJetenl" 1050 de sinuciderii mai produce, deci cu literatura 
re a Ungariei cu statele ve- nu câştigă nimic', iar pe deasupra 
cine şi Intrarea el in Mica InJe.. La Budapesta, după cum a isbutit să se pună în Conflict 
legere; "ceea ce - adaugă anunţă »Magyarsdg" din 13 chiar cu conationalii săi, nu poate 
"Magyarsâg" - ar insemna, fi- f Sept. crt., au fost în luna să trăiască dintr'un astfel de sa
reşte, renunţarea la. revizuire, la, I trecută 1 OSO v de sinucid~ri. Iar mizerabil şi este constrâns să 
dreptul de egalitate ŞI ]a apărarea Cu adevarat rai raml primească orice câştig, fie chiar 
minorităţilor". 1 acesta hortist! cagniota. Fiind vorba de exi .. 

stenta sa, nu-l poate interesa 

că prin această degradare a re
nunţat implicit şi la dreptul de a 
se erija În rolul de apostol al 
apropierii popoarelor, şi - după 

părerea mullora - a devenit ne
demn de stima cuvenitll unui li
terat indiferent de ce nationalita!e 
ar fi. 

Un intelectual fără vitii şi cu 
preocup~ri Într'adevăr spirituale 
nu poate decât să zâmbească vă
zând efortul ce-l fac aşa-zisele 
Cluburi ale ziariştilor din Ardeal 
spre a convinge opinia publică şi 
autorităţile româneşti că au fost 
infiinţate de "intelectuali'", prin 
urmare că ar fi "instituţii emi
namente culturale". Cunoaştem 

prea bine atât uneltirile între
prinse in acest scop, precum şi 
credulitatea autorităţII Of noastre. 
Clubul Ziariştilor din Orade a 
editat in acest scop poeziile lui 
Andrei Ady În traducere româ
nească, şi astăzi, În acelaşi scop, 
lansează ideea unui congres al 
scriitorilor români şi unguri ce 
s' ar ţinea în luna Octomvrie la 
Orade. 

Nu ne mai încântă aceste "sur
prize culturale" cu care direcţiu
nea înţelege să ne trateze oride
câteori existenţa clubului este 
ameninţată. Astăzi ştim că nu 
este o simplă coincidenţă faptul 
că direcţiunei i-a trecut prin cap 
ideea congresului ~rojectat toc
mai in luna August, când mini
sterul- de finanţe delibera asupra 
autorizaţiilor de joc. 

Trebue să spun că aceste lă
muriri sunt date calor de bună 

credinţă, indiferent dacă sunt ro
mâni sau unguri. Eu unul sunt 
convins că se găsesc destui un
guri în Ardeal, cari dezaprobă 

funcţionarea acestor tripouri, şi 
dacă ei ar fi chemaţi să-şi ma
nifeste voinţa printr'un plebiscit, 
d. Oheza Tabery şi tovarăşii lui 
nu ar obţine rîiciun vot în afară 
de voturile· lor proprii. Căci 
nu-mi vine să cred că literaţi de 
talia contelui Nicolae Bânffy, a 
episcopului Alexandru Makkai, 
sau a unui Carol K06s, dr. Ghe
orghe Kriştof, dr. Arpad Bitay şi 

Alexandru Tavaszy şi nici chiar 
d. Ludovic Zilahy, ar permite ca 
reprezentanţii spirituali ai naţiunii 
din care fac parte să-şi procure 
resursele materiale şi • spirituale 
din venituri pătate cu creieri de 
sin ucigaşi, cu falsuri şi cU sus-· 
tracţii. Nu-mi vine a crede că 
d-Ior ar considera ca o "cauză 
naţională" chestiunea cluburilor 
ziariştilor şi că s'ar adresa Soci
etăţii Naţiunilor în cazul dacă 

guvernul român le-ar desfiinţa 
printr'un ordin salutar. 

Nu atmosfera infectă a tripou
rilor este mediul în care se fău-' 
reşte istoria popoarelor. şi este 
o adevărată profanare curajul pro. 
prietarilor de a specula indolenta 
şi .ignoranta societăţii care îi to
lerează, şi de a prezenta aceste 
cluburi drept "temple ale culturii 
şi civilizaţiei". Nu ne indoim că 

(Contiruzare in pa/[. IV) 
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I ~eaia~~t ~~~z~ă~:~e~y~l~!::;~~~ . RE G L E M E N T AR EA' 
I tre invitatii din Ungaria a trecut ., • 
! şi num~le ,unora ca Dezideri~ raporlur. OI' CU evreii 

Culisele "apropierii 
româno-ungare" · I KosztolanYI, autorul volumuluI A • 

(Continuare din pag, lIf) Opinia publică din Orade a ir~dentist "Ung~ria sângerândă", .n GermanIa 
'd t'f' t & d' 1 t' t' plm cu cele mal nedrepte aClIza-

la masa de joc cel mai potrivit J en 1 Ica In la ec lca aces el , " ă' 1 d ţ'" , , t'l I . I . d 1 . Gh ţlUm Şl oc TI a a resa na lumi 
certificat de naţionalitate este scnson s I u ŞI oglca - U1 eza. , & S .. R . h tII t l '{ t f d t ') 

T b
J. P . d f' ! ŞI statulm roman, olt HarsanYlt elC s agu -, par amen u ,~~erCl a oa e rep un e ~ D 

tlpunga grasă", dar considerăm; a cry. fin urmare, -sa ar i d l' l' P . H' 1 .. nemtesc - s a intrunit la I hhce. 
Sc "t I d' O d ft re acloru zlaru Ul" estI Ir ap t 1 

o usturătoare palmă curajul pro- : i ru or~ tngudr Lmd r~ eZ"Jcahre i semioficiosul Ligii Revizi0niste Nurnberg în sesiune extraor~ Art. 3. Ministrul de inle 
fitorilor de a ne socoti atât de -a tmus ra ~~ d' u OVIC 1 a y '1 din Ungaria şi editorul cunoscu- dinară, şi a adus cu unanimi- . decretează, de acord cu 
naivi, încât să credem că Clubul pen riU cOurtaJu. eGa propune pe I telor cărţi "Dreptate pentru Un- tate următoarele trei legi, re· i insărcinat al fuhrerului, pr 
Ziaf';şt/lol' din Orade este locul, mare e c aVlan oga ca mem- .... ' ." M' ieritoare la colorile tării, la; cripţiile juridice şi admin 
cel mal' pl','el.nlc unde J_n,'/' Ge- i bru in Societatea Kisfaludy. care ga:]la

B 
Şb1 , "Pace sau răzb~l, .1: . t 

Q. alt & ă d' 1 1 1" l hal a ItS, care nu admite mCI cetăţenie şi la evrei: 1 raUve, . . ' 
neral Cond/escu. Octavian Goga, ansa mc In una u le p a- ,. i-
biviu Rebl'eonu şi Ludovic Zi- nul congresului proiectat şi care mă~ar că ~oat~ eXist: A o ~I~ral- L~eea colotilor i Ra por'.~rde In 
lahJ! pol examina procesul 6e- caută să asigure congresişti- t~r Itn: ar au onom In r ea, na,ionole Il evrei ŞI rletm ~, 
culol' I'omâno-ungott, lor, prealabil, un adevărat Şl a ~l " , , •• PrJ'ma lege prevede', A treia lege are 

P , t .. t "1 t d t d t 't 'I't t N ~ NOI suntem convmşl că d-nll urma' tor.' 
ropne am npoun or nu sun : rep e ex en ona I a e. e tn- Tb ' . M G S . Articolul 1. Colorile Reichu- Ari, 1. Orl'ce 

sinceri când solicită increderea i trebăm: oare ce declaraţiuni a- I enu !"oŞOluă .. i . f am~n- lui sunt negru, alb şi roşu, căsătorie in \ 
opiniei publice şi a autorităţilor j nume inţelege să fad. d, Gheza nea~~ ŞI tovar ~I or a~ ost m- Articolul 2. Pavilionul Rei- evrei şi cetăţenii germani 'Ce 
româneşti. Dau un exempln edi- 1 Tabery in acest congres, care ar 1 duşI I~ eroare . ste u1tlm~l m~- sânge german este interz ia 
ficator. AHer Scotus (George A.! putea provoca intervenţia autori- ment In ca~e mal pot reveni. SC,n- chului şi pavilionul naţional Căsătoriile contractate fărt 'el 
Petre) a reprodus în "Gazeta de tăţilor româneşti? I soarea ,d.lui Gheza Tabery .l-a este d~apel.u~ cudsvastica; el spectarea acestei legi ,el 

Vest" din 28 lulie 1935 o icri- Spre a-i complecta portretul, I prevemt că la congresul prOlec. es~ /P ~at!lO~,,: co~~rt. nule. Cererea de anulare RI 
soare adresată de ,.un scriitor mai remarc o controversă care tat'se vor pronunţa "declaraţiuni r ICO u . u reru ŞI ca~- II putea fj introdusă numai :1) 
ungur din Orade" dlui Ludovic l' reclamă o desluşire urgentă. In ~incere" .ce pot ?r~voca chiar ~i ~elarul hotăreşte , for,ma pa\l!- procuror, , \ 
Zilaby, directorul ziarului ,.Ma-, gazeta clujeană "Fiieazetlen Vi. mtervenţla autontăţllor româneşti. l~onulu~ de răzb~l . ŞI a pavl:, I Ari. 2. Relaţiile sexuale 111 

gyarorszag" din Budapesta, prin I săau din 1 Septemvrie 1935 d. Sunt de acord cu d~lor că este honul.ul de serVICIU al Rel~ lramatrimoniale intre evre: ul 
care "scriitorul ungur orădanc a 1 ~avril Kalota~. co~e~P?ndtntul necesară măcar o apropiere spiri- chulUJ. , , . cetăţenii germani sunt in: d 
căutat să-l convingă să renunţe 1 dm Banat, scne: tl ImţlatIva ora- tuală şi culturală intre poporul ArticoJul 4. Ministerul de tn- zise, b 

I 1
· l' O d d t t 'oma~n Şi' 1 u gar s bco d'ţ'u teme decretează, intru cât nu Art. 3. Evrel'l' nu pot S' 1" a ideea de a propune pe marele şu Ui ra e se a oreş e mal r ce n ,u nil - • u 

Octavian Goga ca membru în I mult sau mai puţin factorilor nea că aceasta să se bazeze pe impietează asupra competen- trebuinţeze în gospodăria' ea 
Societatea Kisfaludy, spunând: 1 culturali ai Clubului Ziariştilor intenţiuni curate şi sincere din lei ministrului de război. pre~ niciun cetăţean german 'Ju 

. 1'!Nu aş fi sincer faţă, de 1 din localitate". După cele rela- ambele părţi. Sunt însă convins scriptiile juridice şi adminis~ sex femenin şi de sânge să 
tme dacă aş spune că arhco- 1 tate de d. M. G. Samarineanu că, după cele de mai sus, şi d-Ior trafive pentru executarea ace- man, sub vârsta de 45 ani 'a~ 
1~1 tău . in .legătură cu Goga! în "FamiliaH (Seria m. An, II. sunt de cord cu mine, că această stei legi. ArI. 4. Arborarea pavili eri 
s a publicat In momentulopor- 1 Nr. 4, pag, 100) d. Tiberiu apropiere nu se poate face din Articolul 5. Această lege în~ lui Relchului şi a drapel nil 
tun. Este adevărat că Goga, I M' . 'd f l'n'ţ'at'va CI b I . Z'a 'şt'l d" tră in vigoare dela data pro- nat'lonal, cum ŞI' expun· ]' 
maieu seamă pe teren cultural, o,,~~a . nu ar: m,mlc e-a ace I I 1 I • U U. UI 1 TI I?r 10 
are gesturi frumoase pentru noi, 1 cu Imţlahva acţlUmi sugerate de Orade, ŞI că mcontestabtla lor mulgării ei. ' colorilor Reichului, e i fer 

dar tot atunci s~ manifestă sub Cercul Ziariştilo/. Dânsul a fost autoritate nu poate fi mobilizată. 'Cefă'enia zisă evreilor. Expunerea 
o for,lI!ă . stupefla~tă fată de invitat să participe, deoarece prin diferite şiretlicurit pentru 8al- 1\ doua lege stipulează ur- lorilor evreeşti şi a embl 
C?ndlţlUmle de dVleat~. uAngare t .actiunei ii trebuia seriozitatea I varea existentei unui tripou, su- măfoarele: lor evreeşti este permisă, 
ŞI evreo-ungare e aiCI. cea- I .' A' .' 

sta este o specifică duplicitate I unuI f~ctor cu greutate In ~laţa p~pa bu~etelor ziarelor ungare Art. 1. Cetăţean german este cifarea acestei permisiuni 
sufletească pe care numai noi 1 statulul-. Cu toate acestea, ziarul din locahtate. Nu.d, Gheza ,Ta- acela care aparţine comunită- pusă sub protecţia Statult 
o putez:t înţe~ege. Am vorbit' "Magyarorazcig'f din 14 Aug. bery şi tovarăşii săi excomuni- tii de protecţie a Reichului; Oricine va călca pre: .~o 
adeseon cu dan.sul ~espre ,pro: 1935 atribue rolul de iniţiator caţi din comunitatea ungară din naţionalitatea germană se poate tiile primului articol se ex: rn 
batlem~ sU,latranaaţăltOntah~Smt UllUlăt ŞI deadreptul d.lui Tiberiu Moşoiu, Ardeal - pentru sentimentele lor dobândi conform prescriptii~ la pedeapsa muncii silnj(, . şi 

uncI r a In e eg or. . I M .,. . O .~ l' ,1 O . ăl t Nu mi-l pot explica decât psi- p~lmar a . UlllClplUIUl. rade şi mt~ comu~lste - sU,nt acel fac- lor legii relative ]a dreptul de rlcine va c ca pres,. a 
hologiceşte. In tot cazul dsa nu vlcepreşedmte al Camerei deputa- ton, cu can trebue discutată pro.- cetăţean al Reichului. tiile arI. 2 \la fi pedepsi! f 

va oferi niciodată maghiari mei , ţHor, pentru ca presa budapes- blema apropieii~ ci literaţii gru. Ar!. 2. Este cetăţean al Rei- închisoare sau recluziune 'i ~ 
o ga~,anţie satis.fă~~toareo Oa- tană in a doua zi să se intrebe: pati în "Heliconul din Ardeal't. chului numai acel cetătean Oricine va călca dis 
m
s 

entll Ttre+?ue ptnvllţI, idşa cum tl Oare avem de-a face cu o ini- Cauza constructivă a apropierii german de. sânge german, ţiile articolelor 3 sau 4 . 
un. 0.1 sun p 101 e con- ,. , .. & 

traziceri. Vouă. scriitorilor din ţlatJvă spontană a socletăţn sau culturale romano-ungare se poate care dovedeşte prin conduita pedepsit cu inchisoare 
Ungaria, vă incumbă rolul de I cu. o nouă manevră politică Il dispensa de sprijinul larg al sa că are voinţa şi capacita~ la un an şi cu amendă. L 
salvatod ai maghiarimei din oficialităţii româneşti?" cartoforilor. Iar dacă deocamdată tea de a serJi cu credinţă po- intră in vigoare imediat. ce 
statele succesorale, prin for- Familia" şi Gazeta de nu s'ar putea face cu elemente porul şi Reichul german. - le( 
mu]~ literaţura ante po~iticam. V;~'" invită pe a~~orîj cari do- serioase, mai bine s'o amânăm, Dreptul de cetăţean al Rei-
Ar fl nevoie ca cele treI gru- , , ' Dar 
puri (partea mai inţelegătoare resc să partiCipe la concursul pu. decât s'o compromitem şi să ne chului se dobândeşte prin de-

a 
ăştia? Iă 

a literaţilor românit elementele I blicat de Primăria" Municipiului facem de râs. cernarea unui inscris special. 
mature pentru negocieri ale li- Orade, să-şi trimită· operile la Alexandra Olleanu Numai cetăţenii Reichului pot 
terati10r unguri ardeleni şi cei. adresa redacţiei revistei Fami- -----~_ ... --_ .... __ ........ ____ ~ 
din Ungaria) ,să se ,int~lneasc~ t lia" (Orade Str. Take'Îonesc 

Oi 
După socialiştii din Ardeal lt 

s'au incumetat să se ducă ,I~ JU 

dapesta la un congres SOC!~ 100 

mocrat unde s'a vorbit in er 
tratatului de pace dela Tri- '~n 
iată-i şi pe rotarişti apucap c 
dorul Budapestei. ca 

la o consfătUlre mal eficace Şl f • ' , , u 
mai documentară decât ar tico- t Nt>. 42); Jar ZIarul d-lui Nandor O 
lele de gazetă. Ar trebui să! Hegedils! "SzabadscigH

, din 13 
vorbim absolut sincer unii ce- I August 1935, îşi indică adresa 

condamnare din 
putea Învăţa 

care 
lorlalţi. lnain,te de intâJn!!e ~r sa (Str. Regele Carol al li-lea 6) am 
t~e~ul să ,obţmem garanţl~ a!at ca loc de destinaţie, Ziarele ro- .Bud, Hirlap· din 17 ert. sul 

că s'a ţinut la Budapesta o să 

sfătuire rotaristă, la care au ire 
ticipat delegaţi din Români~ bUl 
Canada, din Austria, din G şi 
nia, din Spania şi din Siria, ii{i 

alCI cât ŞI dmcolo, că sacâle· ..., . . 
liIe şi neinţelegerile nu vor maneşh au publicat că din co.. 
avea urmări in faţa autorităţi- mitetul de iniţiativă face parte şi 
lor. Nu ,sunt optimist, dar cred d. Cezar Petrescu. iar ziarele un
că o astfel . de anchetă s'ar gare din ţară şi din UnO'aria îi 
putea orgamza." . t> 
Atunci Alter Scotus (George trec numele ostentativ ,sub tăcere. 

A. Petre) a găsit de bine ca Oare cum se axphcă aceste 
acestei scrisori să-i anexeze ur- j' contraziceri flagrante? Prin sin
mătoarele comentarii: ceritatea "factorilor culturali" ai 

"Desigur că d, Zilahy nu a Clubului Ziariştilor din Orade? 
reprodys toată scrisoarea co- 1, Fac abstracţie de aceste mane. 
legulUl său dela oradea, care I ' 

poate să conţină lucruri şi mai : vre transparente pe care Alter 
intime de asemenea natură, Chiar 1 Scotus (George A. Petre) ni le-a 
atât este perfect suficient ca să 1 evidenţiat de atâteaori şi cu atâta 

. ne dăm seama, că., scriitorul 1 elocinţă in coloanele "Gazetei de 
ung~r del~ Ora~ea 11 face mu- i Vest" şi mă întreb' O d 
străn scrutoruiui dela Buda- 1 ' • . • a~e : 
pesta pentru obiectivitatea cu; Ocla .... an Goga ş' cerala'" 
care discută în public chestiu. români de elilă po' par'ieipa 
nea apropierei intre maghia- la un congres propus, con
rime şi popoarele din bazinul vocal ,i organiza' - vorba 
dunărean. fim avu! dl'epfote ,. Al' S·, d oi 'o 

d 
.. u, er co us - e "asen , 

cân am 6PUS că mmOf'ltal'ÎÎ 'U .. • 

din fif'deal pun hete In I'oate provocator. 1 Oare d-nll Tlbe-
şi că sunt nişte agitatol'J şi riu Moşoiu, M. G. Samarineanu, 
agenti pl'ovocătol'i." George A. Petre şi Octav Şuluţiu 

Acum doi ani se plănuise să' tratamentul ungurilor din Ceho
se facă in oraşul slovăcesc Ceaba slovacia 
din Ungaria o serbare artistică I Fiindcă a scris despre acest 
slovacă, dar a fost interzisă de tratament minoritar din Cehoslo
autorităţi. vacia minciuni aţâţătoare, preşe-

Noua aceasta dovadă de trata- dintele partidului naţional-ma- Cum se scrie 
stă 

ment minoritar civilizat a revoltat ghiar a fost condamnat acum de la Budape 00: 

până şi pe unii unguri. Depută- un tribunal din Slovacia la trei tel 
teasa socialistă Ana Kethly a adus luni inchisoare. Adaos la cele ce le arălM d 
cazul în parlament, protestând ~~1t~~'ţ~~ pagina a treia despre anch 're 
şi cerând sa. se respecte dreptu- rul englez HaU care a fost lap 
riie minoritarilor. R d' " mis de iredenta maghiară sj I 

. interpelarea d-nei Kethty a ăs p ân Iti ceteze tratamentul ungurilor JQ~ 
avut o urmare foarte ciudată. G t A t" " Ardeal: "sb , " az e ani re v 1- Dupăce cu câteva zile '"1 

Preşedintele partidului naţional- ziarele budapestane il făi ,.5 

maghiar din Cehoslovacia, fai- zia n istă" p ri ntre episcop, ca să poată să D~~. 
mosul iredentist Iosif Szent-Iva- • t ."" I alarmă că a fost legitimat i; ~l 
nyi, a publicat in gazeta nem- p rl e e n II ŞI cun a s - I serică de un jandarm rr :esi 

. tească dela Budapesta a guver- C Ut'll" D _ Va astre un e'pisco~ englezt .Vj, :is( 
nului maghiar . un articol prin "1 gyarsag" dm 17 ert. aral, "c 
care îi spunea deputătesei socia- episcopul iredentei ungure~ ,n 
liste să se ocupe mai bine de I~&~r~ un simplu preot. 
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.~'""..,....~ .......... ~~-------~~~---=--~~~~~~~ 
!Ciudafe plimbări franceze I 
1. . I 

INFORMA. TI UNI 
S'a 'mplinif la 9 Septem~ Aşfeptăm dela onoratii 

vrie un an de când scoatem 1 resfanlieri să·şi Iacă dato
cu multă Irudăaceas.ă ga~ ria, şi-i rugăm să-şi achife 
zefă, dovedită indispensabilă câf mai neîntârziat abona
şi unică în lel.1 săa în 'oa'e .. enfal, iar pe abona,ii al 

prIn Ungaria I 
:' Deputatul francez Xavier Val

• care se scaldă 'n apele ire
•. nlei ungureşti încă depe tim

j legăturilor ce s'au făcut în
: Budapesta şi 'ntre unii fran

ri prin excrocul Staviski, a 
~dl.ls săptămânaaceasta o 

Între ei o apropiere morală s'a publicat o scrisoare semnată 'ările vizate de nesa,al ire- căror abonamen' a expiraf, 

I Jil ceată de parlamentari 
ncezi in Ungaria, însoţită de 
'~istr(J1 şi de reprezentantul 
,~ Paris al Ligii Ixevizioniste, 
venit să guste vinurile şi 

· '.erile din barurile ungure~ti 
, :amentarii de stdnga Ernest 

et (cunoscut depe' urma 
: ,erilor sale anti-trianonice', 

Roulleaul-Oupage, mbert Le 
:1, Louis Guillon, Paul Creys
I Victor Bataille, Schumann, 
tienriot. Louis foures şi zia

:ul Cabany, 
: chipa ci-lui Vallat a fost 

bată prin diferite părţi ale 
I\li hortist, şi anume pe unde 
ea fi aţâţată 'n contra tra
lui de pace: la Strigoniu, 

· să i ~e arate graniţa ceho-
· 'acă, la Seghedin, ca să i 
arate un şanţ care formează 
niţa cu Iugoslavia şi despre 

~ i s'a minţit că s'a spus la 
fednţa de pace că-i canal 
'igabil, adecd graniţă natu-

colo, la Seghedin, ajutorul 
primar Toth li-a tinut urmă

logos: 
,~oporul unguresc şi-a pier
muntii, şi-a pierdut pădu-
,şi-a pierdut aierul răcori

ar culmilor, şi-a pierdut mi
I dar a rămas păzitorul 

'i (sic!) şi n'a încetat de a 
1 pilduitor ]a poporul fran
(francii falsificaţi la institu
de cartografie al ministe
i maghiar de război I - n. 
care deasemenea a fost de 
teori în primejdie." 
a răspuns deputatul Creys
Iăudând Seghedinu] că "a 
azil Universităţii fărd ţară 
tujului", şi e'a devenit un 

Iru cultural. l"ipoi a spus ur
(I)arele: "Nu vă pierdeti În
crea în soariea viitoare a 
'~nii maghiare. Politica e 
care armonizeazd drepta

cu posibilitatea. O-voastră 

suferit prea mult în război, 
să nu doriţi a vă recăpăta 
irea în vremea de pace. 
bue să fiţi încrezători şi cu
şi, dar totodată răbdători. 
iiţi tncredinţati că pentru. a
stă politică cuminte şi pa
tă, fiecare francez care vă 
oaşte vă va da în schimb o 
'tenie din inimd. Eu îmi go-

(francii falşi, atentatul dela "Un refugiat din Jlrdeal", în < de,"ei ungureş'i. .ă şi-' înoiască • 
Marsilia !), căreia trebue să-i care se spune deputaţilor fran-, Ne-am s'rădai' fof 'impal I * 
urmeze o apropiere economică" cezi din ceata lui Vallat să nu-şi ; să dăm ce'iforilor o lIazefă I E vorba că tripoteruJ Leff îşi 
(legăturile absenteiştilor cu ex~ bată capul cu sclăvia din ftbi- ; la ină.,imea cauzei mari pe r va deschide sub o altă firmă, 
crocul S. tavisld). sl'nl'a, CI' sa" mearga" să vadă ! care ° serveşfe. '-'!i ne-am b 

., su firma c1l'bului sportiv .Olim-
. "Nu pot să nu-mi exprim sen- "robia din l"irdealul ocupat". i li a,fep'af să Iim 'n,eleşi şi pia" din Micălaca, tripoul ce um-

bmentul - a spus apoi acest I Dobitocul refugiat e cam ne- ! sprijini,i. Am lăca' însă bla să-I deschidă la Arad sub 
do,::n ~ataille -, că noi, fran- delicat cu i1uştrii oaspeţi ai ~ ° experien'ă mai răa decâf Iirma neautorizată a "Clubului 
ce:lI, ~ am, făcut pentru unguri Ungariei. In loc să-i trimttă să ~ 'risfă. O uriaşă parfe dinfre .ziariştilor din Arad". Şi e vorba 
atat cat aţi făcut d-vosrtră pen- se ostenească până în ftrr.leal, j ce~ifori '!'aa a<;hi'a' o Iăs- că-l va deschide sub noua firmă 
tru francezil/. (Sic!) fă' b' ă f' , d t I ca.e macar d... modeslal T ' 

cea maI rne sin erona ,. tot cu ibor Zima, cu Kocsy Şi 
l"ipoi: L· r.:> ,.. • tU )\. d ă d I I abonament, ba unora n. "-1 li: 

Iga l\eVIZloms a S~I-I uc eal ' v cu ceilalţi ziarişti de-aceastA 
"Sper că compatrioţii noştri, 't dIS h d' 1 S ' r.ş ... e sa Re ret.reze gazefa 

gf(]m a e a eg ema en-

I
, 'V" , L 'f L teapă, iar "Ohmpia PTT" va a. şi cu ei toată lumea, vor face .. d Iara a-Şi aCn. a auonamen-

teş, Că-I numaI o palmă .e oc, " d - , ., vea simplul rol de împrumutătoare 
cunoştinţă valorii morale ce-o pentruca să vadă cum se pot a, up?ce aa prr,?,.'-o ,an a titlului, pentru o ridicolă sumă 
reprezintă Ungaria de după A • 't" f" " U i an de zde. 4m pal" ch.ar 

mgropa mmon am ara popa,!. U 'f t d de zece mii de lei. 
războiu, - Ungaria falsificărilor într'o ţară care vrea să cenzu- I " nepa," e

f 
d ca • adceads a, uc 

de f an . t . J 1. 1 an pre ec e IU el upace Tripoterul Leff şi ziariştii săi r CI, a pus el anK,a, a e- reze regimul minoritar al altor' •. ' 
gălurilor cu Stavisl\i, etc. etc. t tEl şt f N.!. th I a prrmd gazefa aproape an au ajuns la "soluţia- aceasta de 

s a e. xcrocu e an t;me " v. Iă fI· d ~ Căpetenia acestor imprudenţi . ' lan, nl-a refazaf-o deanazl si. iindcă d. prefect a JU etu-
h cel trecut la legea coptllor, le h', ~ d ' d;' . lui dr. Ioan Groza, solicitat de agii ai Mecii maghiare, Xavier putea da informaţii ceva mai' ne~~ d' an a-şi .II u a orN.a, ŞI 
Vallat, a fost şi mai deschis, scrun pe gaze.a: " u se ziariştii români şi de Sindicatul 
l de preţ decât cele ce le-ar pu- , f d Af f'" C' P . RAd' Adi . Bă a banchetul ce li l-a dat fai- • .... d u prrmeş e eca gra'8. .- reseI omane In r ea ŞI -

tea afla In Ilr ealul "ocupat. '1' fi" d' t ă t· . 1 f' mosul Legrady, editorul lui I • V. 1%0 a aces.a, care e 1"- na ca s apere pres IglU pro esIU-
"Pesti Hirlap", a închinat pen- i La 11 Sept. a fost la Buda- lIur îşi bate pieptul la 'n'ru- nii de ziarist în contra tripoteri-
tru Legrady ca tII nirUe palriotice, n'are,.e lor, a pus poliţia să dea J'os fir-.. " pen ru unu I pesta, ca să-şi incaseze preţul 
care-şI . Jertfeşte cu a rz.ăto. are .. '1 maghiarofiliei, un alt prupagandist vede, 130 de 'ei penfra ° ma "Clubul ziariştilor" ce fusese 
abnegaţie toata- t lfIazefă ca aceasfa. In schimb afişată fără autorizare de cătră . ." ~~. crea m~ler~ .. I francez al iredentei ungureşti, fai~ 6 

maghIQre ŞI manrn maghIare", mosul autor de cărţi antiromâ- îi are încincif penlra li,ui- ziariştii minoritari la întrarea ho-
A "Ia~ă ~ spu~e "Pesti Hirlap" ! ne şti şi antisârbeşti Georges Roux. cile ungureş'i. teIului Central, şi li-a pus tripo~ 
l~ edltonalul dm 14 Sept., vor- A ţinut la Societatea pentru afa- Par'ări de-acesfea nil vom terilor în vedere că nu le va ad-
bmd de.~cest toast ~l l~i Vallat cerile externe o conferinţă despre mai 'olera. mite tripoul sub nicio firmă. 
- am ajuns cel~puţm pa~'aucolo 1 "Pacea În valea Dunării". (Cf. ----,---------...... --...---
pe. ~aIea noastra cea plIna de "Magyarsag", 12. IX.) P · f .,.. 
SplUl, că conducătorul renumit şi I p.. .. .olec,"o am. re. distins al societăţii de mare re- , aClflstul ac~st~ a uitat ŞI el. II. 
nume a del)ut ţilor f . , că jankapuszta-l In această vale AU. 

a rancezl I O b' I . "n n"arla laudă lupta ce-o ducem pentru : a aDU IU Ul, • • S 
Învierea maghiară şi pentru mă. i , '. 
rirea maghiară ca e- 't! Zilele trecute a mal fost pnn 

p un men I U· ă . pe care şi dânşii îl simt ngana o ceat de francezI: un 
profunzime", cu grup de membri ai asociaţiei fran-

• : ceze a antreprenorilor de construc-
In "Magyarsag" din 15 Sept. ' ţii. (Cf. ,J\-1agyarsag", 13, IX.) 

-----------~-----... _.~-------~ 
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Un răspuns lui Scolus 
"ialor 

I mintele cehoslovace şi dreptu
rile la limbă ale minorităţilor 
din Slovacia", de Ernest Flach
bart; "Literaiura şi cultura ru
teană subcarpatică", de AI. 
Bonkalo; ,.Date despre istoria 
gravorilor din tinuturile sIo
vace " de AI. Mihalik 

"Actio Catholica", organizaţia 
înfiinţată acum doi ani a tuturor 
catolicilor din Ungaria, a 'înaintat 
guvernului GOmbOs un memoriu 
cu propuneri pentru combaterea 
des creşterii alarmante a popula
ţiei Ungariei, respectiv pentru 
'ntărirea familiei. 

Se propun prin memoriul ca
tolicilor următoarele: 

Infiinţarea cu caracter neobli
gatoriu a consultaţiilor matrimo~ 

niale. 
Măsuri pentru apărarea mame~ 

Jor şi a sugacilor (ajutoare pen
tru sarcină, naşteri, alăptare). 

Pedepsirea părinţilor sau tutori
lor cari îşi neglijează intenţionat 
obligaţiile faţă de copii. şi-i Iasă 
să decadă. Majorarea vârstei 
primejdioase ]a fete şi extinderea 
ei şi Ia băieţi. Urmărirea din ofi
ciu a atentatului la bunele mo-
ravuri. 

Restrângerea publicităţii desba
terilor juridiciare. Interzicerea pu
blicaţiilor şi i1ustraţiilor cari ar 
putea duce la păcat. Urmărirea 
şi pedepsirea literaturii bule
vardiere. odată aspiraţii naţionale, nici 

sub Mihai Viteazul, care n'a 
fost decât un cuceritor al l"ir
dealului pe seama Habsburgi
lor, şi nici în epoca de de· 
şteptare de mai apoi, când miş

cările naţionale româneşti ce-au 
fost în l"irdeal au fost artificial 
puse la cale de Habsburgi în 
contra ungurilor. 

Infiinţarea unui fond pentru 
ajutorarea familiilor cu copii mulţi. 

Cartea lui Flachblart e 'n Intregirea lefurilor cu un spor 
legătură cu legea choslovacă pentru familie sau cu o indem-

Ordinea lui Gombăs 

Negreşit că .. răspunsul" nou
lui Horvâth al istoriografiei un
gureşti va avea şi alte ciudă

ţenii vrednice de releval Deci 
vom reveni. 

Alle că"i iredentisle 

a minorităţilor, potrivit căreia 
nu se admite lImbă minoritară 
in şcoli şi la auforităti decât 
acolo unde respectiva mino-

ritate face cel putin 20 la sută 

din totalul populatiei. Fiindcă 

publicatiile aşa-zisei societăţi 

"ştiinţifice" sunt publicaţii ire
dentiste, cartea lui Flachbarl 

nizaţie pentru asigurarea familiei. Conducătorul habsburgiştilor 
O mai bună protecţie a copii- din Ungaria, Grieger, a ţinut azi 

lor cari stau sub tutorat. Restrân- săptămâna o adunare publică la 
gerea sferei de influenţă a tutori- jaszapati, şi a spus între altele 
lor, asigurarea totală a interese- urmlHoarele despre libertăţile 
lor copilului în ce priveşte în- publice ce sunt a:d in Ungaria: 
treţinerea şi plasarea. extinderea .Cerem permisie pentru 20 de 
şi la femei a dreptului de a fi adunări şi ni se incuviinfează 
tutori. una. 

Diminuarea numărului: femei- Responsabilitatea miniiterială din inimă paharul pentru 
.irea Ungariei". (Cf. "Pesti 
lap", 17. IX,) 

banchetul ce li l-a dat la 
la Budapesta a luat nu de

mult fiintă o aşa-zisă .,Asocia" 
;apesta Uniunea generală a tie şliinlifică a linulurilor nor .. 
'~striaşilor (ef •• Pesti Hirlap« 

15 IX}, deputatul Bataille a dice-. ca să fină conferinţe şi 

caută să-şi impresioneze ceti

torii cu şmecherii ca aceasta; 

arălând că cei 19 mii de un

guri din Bratislava (mai putini 

ca 20% din totalul populatiei), 

lor funcţionare; excluderea din nu mai există decât pe hârtie. 
slujbe a femeilor măritate. Libertate de presă nu e. Poate ° nouă reglementare a regimu- oricine să scrie ce vrea, poate 
lui servitoarelor. 

Introducerea invăţământlllui re- s'o şi tipărească, dar nu o poate 
Iigiei in şcolile superioare, răspândi dacă nu e pe placul gu

bit despre legăturiJe "stră- să publice cărti despre Slo .. 
" vacia şi Rusia subcarpafică. 
:JjU dintre unguri şi francezi, 
:espre trăsăturile lor sufle- Precum arată .. Budapesti 
'com~ne despre umanism Hirlap" din 15 crf., s'a plănuit 
,:~ciplinăI{, Cu asemenea tră-) pub~ica.rea unUi. Ciel? de 10 
;0 comune, e de sine in te- cărtl, dmtre cari au ŞI apărut 
- a spus oratorul - ca e zilele trecute Irei: ,.Recensă-

vernului. nu au drepturile pe cari le Scutirea de sechestrare şi Jiei-
1 ţ ' ă tare a unei păr+j a sumelor da Guvernu] se laudă că e ordine are o popu a le ungureasc • t • i .""ă I .. . 

, torate de bărbaţi pentru întreţine n t<U • n cimitir e deasemenea de 20 la sută dmtr'un săfulet • d· , d 'A. 

. . rea copiilor şi-a mamelor. Inca- or me, ŞI easemenea-i tn temmţă. 
cu 100 de locudorl, 1 N ţ< . h' .. t b . sarea acestor sums pe cale ad"l a lei mag Iare nU-l mal re ue 

Celelalte două cărtl nu e ministrativă. însă asemenea ordine." (Cf. .Ma-
nevoie să le mai caracterizăm, Dispoziţii noi in codul penal: gyarsag"J 17 IX) 
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. Din lultle • 
SI , din ţară ~ aval~ 

Nu degeaba se întâmplă 
semnele şi minunile dela 
Maglavit, dela Parepa şi 
din alte părţi. Incepe lumea 
să revină la cinstitde legi 
din bătrâni, prea călcate în 
anii aceştia de răsturnare 
de după război. In satul Cis
]du din judeţul Buzăului s'au 
cununat azi săptămâna 125 
de perechi cari traiau În 
concubinaj. 

Ce bine ar fi dacă "»Mo
şul« i-ar spune lui Petre 
Lupu să atragă cltenţia ro
mdncelor ca să se lase şi 
de celalalt păcat strigător 
]a ceri, de păcatul împuţi
nărîi naşterilor! 

• 
La Ba1fimore. în Statele

Unite, s'a infiintat un post de 
pompieri cu avioane, întâiul 
de felul acesta În lume. Pom
pierii aruncă bombe in cen
trul focului, şi reuşesc astfel 
să-l stiilgă mai repede decât 
cu pompele, 

It 

Societatea de autobuse Pa
cific din Statele-Unite ale Ame
ricii a inaugurat pe linia Los 
Angeles-Kansas CUy, care e 
lungă de 2170 de km, şi se 
slră bate în 52 de o:-e, aulo
buse cu dormitoare şi cu spă
Iătoare. 

It 

Geologul L. Leaky a raportat 
la Londra că a descoperit în tim~ 
pul explorărilor sale din Africa 
răsăriteană, în valea Oldaway din 
Tanganika. un schelet de oaie 
preistorică uriaşă, mai mare de
cât al bourilor, şi cu coarne de 
peste doi metri. 

• 
Se anunţă o nouă revoluţio

nare a aviaţiei. 

Un deputat englez, Pember
ton BiIling, care se ocupă de 
trei decenii cu pilotajul, a in
ventat un nou sistem de avion. 
botezat de ddnsul Duretofin. 
Noul aieroplan se deosebeşte 

de cele de azi prin faptul că 

aripile i se învdrt, apoi că poate 
să-şi ia zborul perpendicular în 
sus fără să mai alerge pe pă

mânt. poate să planeze în orice 
punct fără set se mişte. poate 
zbura înainte, îndărăt sau în 
orice direcţie, şi îşi poate schim
ba direcţia cu iuţeala fulgerului. 
Dupăcum e de sine înţeles, 

avionul Duretofin e sortit să 
joace un mare rol în luptele 
aieriene. 

• 
Ziarul JJ Voce d'ltalia" 

anunţă că Italia şi-a fa
cut o Jntreagd, flotă aie
riană din tipul de avi
oane iuti cu cari a bă
tut Stoppani recordul 
mondial al zborurilor 
de distantă (4966 kilo
metri). Cu aVIoanele a
cestea Italia poate tinea 
sub control toată Marea 
Mediteraniană, iar dacă 
le va trimite in Somalla 
italiană sau în Eritreea, 
va putea să controleze 
cu ele toate posesiunile 
englezeşti de peste Ma
rea Roşie, până in In-

dia. Radiusul de acţiune l-au putul face nimic. In tim- ' 
al acestor avioane e de pul acesta a slăbit de n'a 
două mii de kilometri. i mai rămas de ea decât a· 
iuteala li-i de 350-450 1 proape numai oasele. După 
de kilometri pe ceas, şi II un an intreg de somn, fetita 
pot să ducăfiecare bom- s'a deşteptat apoi fără veste. 
be în greutate de două, De cele intâmplate nu-şi mai 
mii de kilograme. II aduce aminte. It 

•. It • In n-rul din ] 5 crt. al gazetei 
In ~proplerea or.aşulu~ M~n. I budapestane "Magyarsag" s'a 

roe dm S!afele-Umle sa n-, publicat un reportaj sfâşietor: 
tâ:nplat ZIlele. trecute o de .. , despre un avocat cu numele Ti
raI ere, a unUl tren de marf.ă beriu Szilăssy, care a ajuns din 
care transp?rta pefrol nera!l. pricina mizeriei pe ultima treaptă 
na.L . Şase c)~te~,ne au luat dl~ i a decăderii şi cerşeşte pe străzile 
p.~jClna deraleru ro~ .. Sub_ o Budapestei. Fiindcă numele avo
sul.e lor. se aflau CinCI cală- catului cerşetor există şi în ono
ton, carI ~i\Iătoreau. pe as~~ns. masUca ungurizată a românilor 
Au,. fost, fIreşte, arşI de Vll. P: ardeleni, dăm aci pe scurt bio
oSllIe celorlalte vagoane, cari I grafia nefericitului: e născut la 
tra~sporfa~ altfel _d~ marfă. s~ 1876 la Budapesta, tatăl său a 
mal .aflau mcă. ~.J '1.0 de c~ I fost inginer, iar el, neajungând 
lălorJ c1a~dt:s1~I1I. cau au sca~ să-şi deschidă înainte de război 
pat ca prm nll~une. ' un birou, iar apoi fiind trimis pe 

. " , . . fronturi, s'a pomenit după război 
Au ~a~ f~st l~ră~1 PAedepslţl do~ că nu-şi mai poate începe ca-

necred~n~lOşI, dm mt~mplare dOl I riera avocăţească; a ajuns astfel 
advent~şh, pentr.ucă .şI-au arătat in câteva slujbe provizorii, şi pe 
necredmţa In mmumle dela Mag· urmă la azilul săracilor Iar acum 
lavit. cerşeşte' 

Intre pelerinii cari veneau azi . « 

săptămâna dela Maglavit, erau şi La abisinieni l1nul Nou se 
nişte adventişti, dintre cari· doi 'ncepe in Scpfemvrie, ca la 
au păţit-o groaznic, de rău, fiind- evrei, cu cari de altfel se: 
că au inceput a-şi bate joc de înrudesc puţintel şi ca sânge 
Petre Lupu şi a spune că nu şi ca obice'ÎurÎ, La 11nul Nou 
cred În minunile dela Maglavit. de-acum negusul a dat în 
Unuia dintre cei doi, lui Nicolae curtea palatului împărătesc 
Boncoi din satul Vîşoi, i s'a făcut . un ospăţ de pomină, ospă
fără veste rău, şi după câteva clipe tând mai multe zeci de mii 
a murit. Al doilea necredincios, de oameni. SelU· fript în 
baptista Maria Dascălu din Le- curtea pa latu lui 240 de boi 
reşti, a început fără veste să dea oi< 

semne de nebunie, în timp ce C '1' I - -t '1 
•• A ,. u prl elu sapa Uri or ce se 

cflhca In faţa oamemlor mmu- f t R ' ~ ă ţ'l VI" "1 . P L " ac n uSla. In p r 1 e o gll 
ni e IUl etre upu. Nebuma l-a tIt d sco . " _ ~ _ I cen ra e. pen ru e perlrea 
crescut dm ce In ce, lOcat a tre- 1 t _ ăf" b 1 " urme or mpar tlCI U garo-
buit 1egată. Peste noapte a reuşIt J (-fă t· ce~a f t c~lo . 
ă . , - d t - f ă a reş 1 os a prm 

s scape. ŞI s a In re~ at In ug. secolele 10-11, s'a constatat 
aela o distanţă de CIrca 5 km" ă t ~l' t Iă 

1 1 . '1 . - d - c nca zlrt::a cen ra nu e o 
spre ocu mmunI or, stngan In-. t' .. t - S' 
t 

' mven le a epocll noas re. a 
r una: _ 't i t d' 1 13 

I tă ă D .. gasI un pa a m sec. a -
"ar -m, oamne. 1 1 . h t-tă , , , ea a unUl an a rese, cu o 
A fost pnnsă dm nou Şl adusă , fiI" t' ăI' _ . _ 10s a a le pen ru nc Zire cen-

cu greu In maşmă pană la t Iă t tI' t d b ă . " ra aproape o a a e un 
CraIOva, unde a amuţit complet. 1 d' ItI d tă" 
L CA 1 . I . "t ca ce e 10 pa a e e e as ZI. a ampu ung gralU l-a revent, • 
dar mintea i-i tot zăpăcită. 

'" 
Savantul englez Dawson 

a constatat că deşertul 
Saharei se 'ntinde din ce 
in ce mai muU spre mia
zăziJ ameninţând să aco .. 
pere cu nisip locurile rod
nice din Nigeria. Se 'n
tinde 'n 'jos după socote
Hle lui cu 275 de kilometri 
în trei secole. De aUfella 
fel se extind şi celelalte 
deşerturi: cele din Aus
tralia, din America-nordi
că, din China. 

• 
In satul San-Nicola din in

sulele Canare s'a întâmplat 
acum un an o crimă din ge
lozie. Un muncilor şi,a omorît 
şOfia necredincioasă. Fenta lor, 
Carmen. în vârstă de 13 ani, 
a fost de fată la cumplifa 
scenă a omorului, şi de groa
ză a căzut într'un somn le
targie, ne' mai frezindu-se 
până acum săptămâna. A fost 
dusă la spital, dar doctorii nu 

La Paris s'a infiinţat un 
club al "geniilor lingvisti
ce". Se primesc în club 
numai oameni cari ştiu 
cel puţin 15 limbi. Intere
santa tovărăşie are deo
camdată 11 membri. 

« 

Un doctor londonez, War
ren, a arătat deunăzi la con
gresul 'Ligii pentru combate
rea sinuciderilor că după con
statările ce le-a făcut. cei mai 
multi sinucigaşi îşi curmă 

vieata Martea, şi anume pela 
ceasurile ] 1 din noapte. 

• 
Dupăce femeile au ajuns ap-

roape să-i întreacă pe bărbaţi cu 
fumatul ţigaretelor, e vorba acum 
să fie învăţate să fumeze şi ţigări 
de foi. Fabricantii de havane din 
insula cu acelaşi nume, văzând 

că descreşte din ce în ce consu
maţia ţigărilor de foi, s'au 'apu
cat să fabrice ţigări de foi sub
firele şi slabe, anume pe seama 
femeilor. 

* 

In Iugoslavia există un saf 
de orbi din războiul mondial, 
infiintat de regele Alexandru. 
Copiii acestor orbi s'au născut 
toti cu vederea normală, 

Acum e vorba să se înfiin~ 

teze În Suedia un saf de sur
do·mu(i. Asociaţia cu peste 
6000 de membri a surdo-mu
IHor suedezi a cerul guvernu
lui să-i dea un teren, ca să 

infiinteze pe seama membrilor 
săi un sat aparte. 

• 
In Olanda s'a fermina' a

cam un pod de lan 'uri, car. 
e ce' mai mare pod de a
cest 'el din 'umea in',eagă. 
E lăcuI pe râul Waal, lângă 
Nijmeefi!en • 

* 
Am anunţat in numărul tre

cut că Academia Franceză şi-a 
sfârşit a opta ediţie a dicJio
narului limbii franceze,la care 
s'a lucrat 57 de ani. Precum 
s'a arătat în şedinţa festivă de 
acum 10 zile, in care s'a co
municat acest eveniment, se 
nasc zilnie în limba franceză 

(in dialec1e şi 'n limba scrii
torilor) o sută de cuvinte, şi-o 
altă sulă de cuvinle dispar. 
date uitării. 

III 

NOf!mvrie ]a ceri. Petrache a~ 
bit rău din pricina posturilor 
de oboseala predicilor pe car. 
ţine. 

In zilele din urmă au veni: 
Maglavit numeroşi oameni A 
ştiinţă din Franţa şi din An, '/1: 
ca să studieze cazul cioban: 'II 
care a vorbit cu Domnul. (11 

III Se 
Intr'o casă din laşi unde a un 

cu câteva luni în urmă ves rf 
spărgător Tcaciuc, stau găsit 'al 

podele şase cadavre Întrat! ă 
putrefactie, ale unor bărbaţi o ,a 
râţi de fiorosul bandit. 

• ,Ci 
Noul cod pena1 al Chinei Cu 

terzice" bărbaţilor să aibă JŞ 
multe neveste. Se face exce, , il 
cu cei ce aveau două sopi gt 
timpul când s'a adus noul 'ăl 
dar trebue să şi le anunţe, 

altă dispoziţie interesantă a I 
lui codt în ce-i priveşte pe: ce 
e că instHue un control al .. bi 
asupra faptelor extra-conju\ Ş 
ale soţului. Bărbatul e obi; 
să-şi anunţe nevasta şi să-i C iljl 

'ngăduintă, dacă vrea să me' 1~1 
la cafenea sau să-şi viziteze h 
prietenă. Dacă o face odală 

'ngăduirea femeii, e amendat. C~ 
doua oară e trimis la inchis' 

• 
Au inceput să bată recoI' a~ 

La Not1ingham, în Anglia. zlj 
il) America şi lumânărarii. 

a fost osândit la şase ani e 
fabricant de lumânări din Ki 

temnilă grea un negustor in York, Antonio Angello, a făcut JOI 
vârstă de 70 de ani. WiJliam d' a 

coman a unUi necunoscut o 1 
Rean, fiindcă a sedus o fe- mânare uriaşă in amintirea n 
meie, făgăduindu-i că o ia 'n rului Colombo Russ, care va! ~~ 
căs:lorie şi nelinându-se .d~ o mie de ani. Acelaşi fabrici:: le: 
cuvanf. Acuzatul a mărturiSIt fă t I - . ă ,'0 _ cu o umanare uriaş care 
ca a sedus astfel 60 de femei" d 500 d' d IA ,oa ar e e am, coman an , '" _ .on , 'v cantăreaţa de operă Galh CL: 

ZIlele trecute - s ~ ba- ca mulţumită pentrucă a SC~, ( 

t~t lfn n~ll ~ record tn a- cu bine 'dintr'o operaţie ce i ~n 
vlatla fara motor. Un făcut la gâtlej. Il I 
pilot elvetian, Schreiber, • ă ~ 
a izbutit să· se ridice cu In oraşul San·Diego din lie 
planorul deasupra Alpi- fomia s'a întâmplat o coincid ZI 

ior, stând în vazduh 6 foarte ciudată. E acolo un se 
ceasuri şi 20 de minute, public, care se trage automal ea 
şi sburând dela Thun, funcţionează fără să mai fi e 
peste piscurile munţilor tras dela ]907, de când a "1 

Jungfrau şi peste pasul făcut Acum vre-o două -luni irE 
Simplon până la Bei- bricantul ceasornicului, Ledge' rei 
linzona. vârstă de 75 de ani, a căzui m 

" pat. Din momentul acela şi i 
Trăim, se vede, in epoca sul a tnceput să intârzie sau li 

minunilor. După cele dela Ma- meargă 'nainte, după cum sr. ra 
glavif. dela Parepa, iată o nouă cu sănătatea ciasornicarul. ZI, e, 
minune, intâmplafă în oraşul trecute ciasornicarul s'a sfârşil 
algerian Blida din Africa. Se • vieată, şi exact in acelaşi minui 
rula la cinematograf un film su] a stat. 

• cu pelerinajele şi cu minunile 
dela Lourdes. O femeie para- La Paris e mare spaimă 
litică a cerut să fie dusă să pricina şobolanilor, cari stau , ti 
le vadă, şi a fost cuprinsă in rit.În chip îngrozitor, ajungi n ': 
timpul spectacolului de-un astM J să fie după evaluările comÎsJci al~: 
fel de extaz. încât a trebuit, s',a numit aAstă vară pentru s, en

l
!' 

scoasă din sală. pentruca să I plrea lor, In număr de pc ari 
nu deranjeze publicul. Pe când patru milioane, S'a stabi!ît.! ~ 
a ajuns afară, se vindecase I uriaşa ceată de rozătoare dlst~ .a" 
de paralizie. 1 anual 1.800.000 de kilogra ~ 

• " de alimente, şi că-l costă alâl 
/.;0 Mă:g~nen~, ,in .. mu.nfil ~ă- oraş ,o jumătate ~e miliard, ent 

găroşulUi 6 o gaslf In flff'fe mine franCI pe an. CapItala Franţei 

ale ~l'im-pr(!Jfor~/ui Pu~ceo OUl', bântuită acum de do.u~ S?iuri' ~~~ 
ql'gml, plumh I}! ga/ena. şobolani: de şobolam SUri, v: sch 

III din Rusia În anul de foamete !I: ui 
Păcurarul Petrache Lupu omul şi de şobolani negri, cari fus~ ~I 

care a vorbit cu Dumnezeu, a isgoniţi din Paris in provincJ( u' 
anunţat peleriniIor ce au venit in cătră şobolanii suri, şi au iz~ ~ll 
zilele din urmă la Maglavit că i tit in anul acesta să-şi ocupe: 'laE 

sta povestit printr'un trimis al curi in metropolă printr'o (J~ ,Te 
lui Dumnezeu că va fi chemat In sivă dată 'n contra surilor. '! 



Duminecă, 22 Septemvrie 1935 

I~~~~~--~~~~~----~~~~~~--~--~~--~~~~~~~~~~~~~~ 
Gazeta Antirevizionistă 
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- 1- f" soela IS a 
Ce au 

vizionist 

dela Budapesta 
căutat socialistii dela noi , 

al social-democratilor din 
la congresu I re-o 

, ' Ungaria? 
! Ana! tre~ut, lp ,9 De- , ca să vină .acum tn preajma f se pună pe baza integrităţii I mit şi la 16 Nov., când şi~a săr~ l~adevăraf că atacă partidul 
:' ynvrte. aratalŢlln cqloa.- ! congres~IUl general un fost teritoriale a Ungariei mile- I bătorit aniversarea domniei,- maghiar pentrucă din punct de 
:'Ie . "Gazete! AntzreVl-; deputat m p~rlamentul ceh os- nare. Spune: PrIn noul plan n, tr.), având să invite la vedere socialist n'a ajutat în 

(miste urmatoarele: ~ lovac, :epatrJa~ul :a Bud.a~esta de lucru trebue declarat ci conl1res pe conducătorii so- chip corăspunzător această 
Socl'a!iştii din Ungaria sunt ,LudovIc Suran,.., odmlOară in interesul scopului. parti~ ." ," It,' f • luptă, dar aceasla-i indiferent. 
" I t· f' . I ela 'Ş ( OI' en .. ez., rancez •• ro în preaj'ma congresului I lpogra, ŞI să publice acea dul este dispus să ducă luptI. b "It' • • 1,' d • AZI', in aceste clipe grele, sin. u , , ~ . e'@ji.en., Ş' mu .mea e mf"" 
de asăltati de iredenta ma- \ carle bizară despre care am comună cu organele che- 1 ,. d" ,. 1 gurul lucru importanf este să 
'oră care urmaWreşte sI( ŞI·-l· i mai vorbit acum două săpfă- mate ale societăţii nafionale I! .~ane" e

d 
~nş. ce va • aco ~ d .. 

'u , a:. , "" t sa pre ,n a convocarea uneI se atragă atentia con uceru 
; tovarăşi în lupta impo- i mâm: "Noul plan de lucru (cu TESz, cu LME, cu MOVE f', d' • oficiale a partidului maghiar " , ." ~ • ~ . .,' con errn e e pace Ş' repa-

, a Iralatului de pace. j socialist, provocare 'af.şa ŞI cu celelalte societăţI ale că- ,'v asupra maselor maghiare ce-s 
i " 'A Iă'J Ib·..' . l' t'l I rarea greşeldor ce s au fa-~u·i greu de gh,cit calculul 1 ca sa se pro,c am,e 1~ dcon- I)or "a I al SOCla lŞ I or - n. )' cat în ;urul Parisului. (Aşa in afară de partid, pe cari 

care porneşte asaltul acesta l ~res converfrrea a "e en- tr. ~ipentruaodovedlaceasta. l' "U . . . trebuie să le descopere, de 
I • I • f" l' 1 se zice In ngarla pep)raflv 
Cu foate că trebuie si! recu- 1 hsm, punerea o ICIOSU u. congresul să declare cii va 't t f I d 1 d' cari trebue să se apropie, in 

; IV' ". l"b dIra a e or e pace: tratate e In lşlem că a făcut mari cuce- t" e!szava :~ s ~J a, ~c CI: organiza la Pa,t~, la sărbă" jurul Parisului __ n. tr.) De această luptă care inseamnă 
, 'în străinătate revizionismul I ra'a a rev.zlonrs,"u UI, Ş' toarea Invierii, dimpreună cu tot ce e al nostru •. 
'. ,~ • I apelarea la sociali~';i di.. societatea naflonală(cu TESz asemenea si proclame con- . . 

ghlar n a patruns efectiv 1 f~' VI t W ~ , "'f. t gresul. că partidul se va a- In continuare 1 se spune lUI 
" 'al În locuri pe cari le-a 1 ; ra~n~ a e ~a" sa sara n alU- Ll\1E, MOVE, . etc. - n. fr.) I puca fără zăbavă să luml~ Bernâdy că faptul că partidul so-

nteresat economiceşte sau 1 oru ngal".eJ. Şi cu p~rtlClparea largă a 1 neze In astfel de dIrectie dalist maghiar dela noi are (azi) 
t t ŞP'" ţ'" p'n m"- I provinciei, un congres la • " ., • 

pu U d Li.l. fi II f Un plan" socÎa!isl A opinIa publică din străinătate J o compo%l,.e .nd.solabd na .. : t· tI' t t" V~rmeziJ (langă Budapesta, '" • 
ce sen Imen a e n a pu u comanda' de Liga '" W , 'că tmbucătăJlrea Ungariel- I ,ionaIă" (elua'uthataflan 

. bi decât În tările învinse R···., unde a prImtt defllaTlle regen- . J , • • el' 
• , A ' eVlz.onls'a tul Horth când a înt t • : Mari ,1 a Austriei-Mari a J neff1zet.seg.), "este c ma. 

, ŞI acolo numat In măsura . y ra In; I • 'f f • r tn lupta pen. 
' '1· . d't Cartea lui Surânyi a fost Budapesta ca să dea pe so-: distrus tntâl de toate vie ala po "Vf ac ~ , . • 
n epocI e In can o a mi ea , I 'ru dreplarde minoritare". 
i!ica respectivului stat. (Ra~ comentată de preşedintele Ligii cialişti pe mâna ofiţerilor dela! ,1 progresul popoarelor cari A 'd t rd 1 

R .. . t H F 'B 'f '" ' d 1 . ItAi lor lăftm e aceas a, par 1 u lurile faţă' de revizionismul ~Vlt~OHlSI e e.r~ze~ . eren.~ ., fi ama, ŞI un e e-a prl- 1 r esc ac . socialist (maghiar) are dela 
hiar ale Bulgariei şi Ger- Pfl~ r un ~ung ,ŞI aar e lpocrl : 1930 un statut care e "tntr'ade~ 
:ei sunt foarte elocvente arheol aparut In fruntea coloa- , Socialiştii unguri şi ungu- t . 't t i fW t .Irea 
1 • P . H' , .. : văr po rlVI pen ru n ap u ceastă privinţă). In cele~ nDelorElul .. e1sH . I.rlad~ tIa 2 i rizati din Ardeal s'au dat şi unei asocieri cu partidele ce 

' părti revizionismul ma- ec. ra ce mal In Ica şva-: t b ă r ală în 
r s'a isbit mereu de-o bul renegat din fruntea Ligii i ei cu iredenla Jnaghiară IS aU

t 
pe t a~ ~a ~~n mino-

R .. . t ă· Wl ă t ' up a pen ru rep un e ' zitie ,binemotivală,pricinui- eVlZloms e s Isca easc aces i Lucrurile acestea, semnalate I socialiste maghiare, prin .Ela- ritare". 
e reacfionarismul, de anti- coment~r, această 'prov~c~re ~ în coloanele .. Gazetei Antire- ! re", după cum urmează: Până să reuşească 
ocrafis. mul unguresc. ".Stră. i- ad,resata .congresulUI socialIst, : vizioniste" la 9 Decemvrie a-I .~artidul ,socialist din Ro-. ,/', 1 

la cart apela reVIZlOnlS- pentrucă.I ~ uneal~ă p~tr~dă i nul trecut, nu s'au putut rea- mâma nu s a rupt in două CI deci să Întroducă 0./ icia 
1 maghiar, nu puteau să d~ bogat~ a. latifundl~rJ!~r . !iza nici la congresul din De- numai s'a separat În două în programul social-de
eră pozează 'n vicfimil, că din Ungaria, ŞI pentruca In: cemvrie, nici la Paşti. Con- limbi, în special pentru uşu- mocraţiei din UngarÎq, 
leşte despre liberalism şi ,Pesti, Hirlap" au mai apăr~!: gresul de.acum 9 luni n'a luat rinle tehnice. Rectificarea a- revizionismul, şi ga.nCf. 
lOieşte să "elibereze" alte o serieI dedastf~l de. ~~~ttll I "planul" lui Surânyi, adecă al ceasta nu e însă o piedecă ~ă f:t~bo~S:/'e s: ~ofi~l

,Dare o tară care-i cea mai ale sa e a resa ~ SOCla IŞ lor, t Ligii Revizioniste, în desbatere, ca, parli~u! so.cial-democrat să democratilor din apus 
~ritoare, cea mai reacţio~ Iar cartea lui Surănvi este I şi astfel proiectata demonstra prIveasca In . Izolată n~lucrar~ CU social-democratii dzn 
din toată Europa. Con- fără doar şi poate ~oman- tie depe Vermezo a suferit şi cum se zbuclU.mă ,pe .vleaţă ŞI 

~area aceasta făcută de Iri- dată de el, de Liga IUl Revt"" I ea o amânare. Nu s'a putut p: moarte mmorlt~tlle, cum ungaria în codntra/r.a-
ii Ligii Revizioniste, a fost zionistă. . ,încerca la Paşti acestă demon- îŞI f~ce de c~p faSCismul, efe. tatului de pace ela rza-
ă de nenumărate ori pe D, }-[erczeg încearcă să-i Il. stratie nici pentru un alt mo- :adrhtdU!. bSOclafl~demOcra! are ~°'!zf::t1f~~a g~~f';:/dS;:' 
lie la Budapesta. Se pol atragă pe socialişti prin două tiv: Pentrucă generalul Gom- ~ a orm aza e pe convmg~r.e h. 
zeci şi zeci de arlicole, lucruri: spunându-le că social~ I bos tocmai dizolvase parla-I ŞI pe progran:ul ~ă~. de. achVl" pp~instci~i::gf u':i:~r/a;i 

se ca să avertizeze oficia~ democraţia din statele succe- mentul şi~şi alesese un parla- tate faţă de ~H10ntaţl, ŞI, ast~el 
ea ma~hi~ră că~i ~e ge.aba s?are este nati?nalislă" şo~i- ment, de dictatură, care Să. ~o-lluptă mereu In uneastă situaţie. un gurizati dela noi, 
t opmhre reVlziomslă, mstă, ba cea dm Austria sa kze Intronarea atofpufermclel 1 .. . . 
ă nu se va face întâi o re~ făcut unealtă a Micii Inţele~eri, r gomboşiste şi să transforme Evolutia soclal-democraJ~el 
ire internă. făcând o senzaţie mondială sindicatele socialiste În corpo- I maghiare sub noul regIm 
eel se caută acum să se din "minciuna

l

' cu, c?ntra~anda raţii guvernamentale, lu.ând al lui Gombos 
ante la cara' revizion;s- de arme a Ungariei; apOI dăs- toată apa dela moara partI du
IIi socia'iş'ii. Ca să pre- călindu-i printr'un citat care lui social~democral 
li revizuirea dânş;;, de- nu spune nimic, că Ma~x. şi' Dacă planurile acestea fă
ratii, proletarii. Şi-a- Engels au fost apărători m~ cute 'n contul socialiştilor prin 
!, să o pre'indă în in- carnaţi ai integrifălii terifori- trădătorul Surânyi au trebuit 
,.1 ,.social" al maselor ale austro-ungare. Bietul Marx amânate, în schimb irede.nti~ 
oiaşe din c.prinsal foslei şi bietul Engels, ajunşi apolo- zarea socialismului maghiar 
arii. geti ai Ungariei latifudiare şi a făcut intre timp un nou pro-

Converlirea socialiş· 
mor la ireden'ism 

n inceput de convertire a 
aliştilor din Ungaria la 

instrumente ale regimului ce-
lor dela Orgovany şi dela h04 
telul "Britania"t 

Sugesfij diabolice 

enlism - spuneam mai M"lf mai in'eresante de 
lr!e în articolul citat - s'a ,fiu' •• n' insă, decât persaa
i deja. Oficiosul l"r, "Nep4 sianile aceslea are lai Her~ 
:a", lăsat până acum câteva czell Ferencz, îndemnarile 
să intre 'n România, s'a ce le citează din cartea lui 
afât de mult pe brazda Surcinyi, ,i""anume relati., la 
:nlistă, încât a trebuit să cursa pe care trebue .'0 JA _ 

oprească accesul la noi. 'in dă socialiş'ii .naari '0. 
JUţin mai înainte de acea- "arăşi'or din ,ăril. apusene. 
Schimbare la fată a ofiei- Cităm: 
~i, partidul soci,alist a tri- .. Ludovic Surânyi, social-
. oficial reprezentanţi - democratul credincios prinei
~u înfâia oară in anii din ur- piilor, trage din toate acestea 
,"'Ia o demonstratie ireden- concluzia, că partidul socia
'lacea delaH6dmezovâsar-llist maghiar. cinstind traditiile 
Terenul era deci pregătit, lui Marx şi Engels, trebue să 

gres. 

La bra, cu partidul 
gro'i'or iredenfişfi 

La 31 Martie crt. am arătat 

in coloanele noastre următoa
rele: 

La ultima şedintă a organi
zatiei din Târgu~Murăş a par
tidului maghiar, d. G. Bernâdy 
(acela despre care ziarul .,Uni
versul- a arătat în iarna acea
sta că ia insfrucţii iredentei 
dela Budapesta) fi propus ca 
par'ida' maghiar să profite 
de fapful că partid.l social· 
democraf dela noi .'0 rap' 
în două, ,i să se apropie 
de socialiş';i ."&iar;. 

Propunerii acesteia i s'a ră~ 
apuns prin oficiosul fractiunii 

După instaurarea din Mar
tie cri. a dictaturii lui Gom
b5s, s'au făcut în Ungaria 
pregătiri pentru desfiintarea 
totală a social~democratiei. 

La sfârşitul primăverii, după 
cum e cunoscut cetitorilor 
noştri, Gombos a anuntat ofi
cial la o 'ntrunire din capitală 
a partidului său, că va intro
duce încă 'n anul acesta Roul 
regim al sindicatelor, transfor
mându-Ie în corporatii guver
namentale şi desfiintând par
tidul socialist. 

Curând după această decla
ratie. am inregistrat după ga
zetele budapestaHe ştirea că 

Cehoslovacia, ca să pregă

'ească refagierea la Bra'is'a. 
va a par'idului social.demo
cra' dela Badapesta, pentru 
cazul că generalul Gombos 
îşi va implini promisiunea fă
cută: aceea de a guvernamen
taliza sindicatele şi a scoate 
partidul social-democrat din 
lege. 
Şi-acam, după asemenea 

'n'âmpIări, ~ată-i pe socia'
democra,ii din Ungaria 'A-
'runinda-se în conares, ,i 
făcând ceea ce le-a eera' 
prin carlea lui Sarciny; LillCl 
Re.,izionis'ă , in'roducând 

un delegat al partidului social- I revizionismul iA programal 
democrat din Ungaria s'a dusi partidulai. 
la un congres socialist din (Continuare din pagina I'JlI-a) 

-------~_ ... ~ .... ~~ 
Tot românal de bine ceteşte ziaral 
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CONFLICTUL ITALO.-ABISIA, 

&OTARÎTOAR:I~ 
- Proiectul de Împăciuire 01 Ligii Na,iunilor - Incordare r 
mai pomenită Între Anglia şi Italia -

Comitetul de cinci insărci~! se arătase]a 'nceput doritoare o divizie navală engleză de 25 1 Pref!ă';rile Italiei momentul acesta sub arme 
nat de sesiunea extraordinară II să-] primească, cu excepţia torpilo.are a an.corat ~ în!r'un şi Abisiniei milion de abisinieni. 
a Ligii Natînnilor să facă şi renunţări la suveranitate, port din Corfu, ŞI va ramanea 
să prezinte Italiei. Abisiniei şi l dar fiindcă ]talia s'a pronunţat ~ acolo până la 15 .. Octomvrie. 1 Italia a concentrat in Libia, Alte ştl-rl- L-

Ligii un plan referitor la Abi- î contra proiectului incă Înainte Cana~ul Su~z e aşllderea ocu- 1 în spatele Egiptului şi Suda~ .... 
sinia care să facă cu putinţă ~ de a i se fi adus la cunoş- ~af .Şl g:ata In tot momentul să I nului, 70 de mii de osfaşi, şi R 
înlăturarea războiului, şi-a in- tinţă oficial, adecă 'nda(ăce a fie inchis La Alwba, in apele are în Tripolifania gata de Din [ndia vin ştiri semn:' 
tocmit în sfârşit proiecful şi fost publicat parţial în gazete, Pales;inei. stă la pândă o di~ drum 375 de avioane. tive Se anunţă o revoltă În·· bAl 
l-a adus la cunoştinţa lnfere- şi-a amânat răspunsul cu o' vizie navală englezească, iar Transporturile de lrupe s'au con- tra englezilor în ţinuturile nOI. 
salilor. săptămână. Amânarea s'a 'n-' jos, dela capătul anglo-ilalo- tinuat toată săptămâna. S'au concentrat la granîja" 

Proiectul comitelului de cinci tâmplat În primul rând pen- 1 Îrantuze-sc al Suczului până În Se vorbeşte tot mai stăruitor miazănoapte 30 de mii de S(~~ 
prevede următoarele: truca să se cunoască hotări-! India. vasele din bazele navale că se vor mobiliza în Italia 10 englezi. 

Se recunoaşte [talie1 dreptul rile consiliului de miniştri Ha- i englezeşti stau sub perma- milioane de oameni. ]n Germania se fac PT~' l 
de expansiune; i se cedează Han, care a fost convocat pe 1 nentă presiune. i Abisinia a dat ordin pentru eva- de război. S'a dat ordin faf. I~I 
Italiei provincia abisiniană 0- ieri dup'amiază. J Până Miercuri noaptea, când cuarea treptată a oraşelor Adua lor de armament să inştiinţe<l I 

gaden. aşa cum i se propuse Propunerile Ligii Naţiunilor şi~a făcut apari~ia in lY\edite- şi Exsum. Impăr~teas~ Abisî~îei opt zile de câţi oameni au ne ~ . 
prin mijlocirea Angliei dintru'n- n'au mul ţumif Italia de loc. rană fJ?la. ce ap~ra coa~ a plecaţ din. caplta!~ Intr'? re~lU- in caz de război." el 
ceput, şi i se dă în schimb italia vede 'n ele o reeditare stele brltamce, Angha avea ne mal fentă. ŞefII de trIbun au La Londra s'au infiinţat po~ J5 

Abisiniei o parte din Soma- a concesiilor inacceptabiJe ce concentrate În apele sudice raportat negusului că sunt in! nouă de apărare antiaieriană rru 
Ha franceză şi engleză, tot i s'au propus astă vară prin 1 următoarele f.orte navale: 70 - cu 
după propunerea mai veche a mijlocirea Angliei. E prea cu de vas~ la GI~ralfar, 28 la A- R ~. 1 G . tic 
Angliei. carei oferea Abisiniei putin!ă deci să se dea dela le~a~dna., 20 In apele. Pale~ O manIa a enev d~ 
o ieşire la mare pela Zeila; Roma un răspuns negativ, mai shnel, 6 m fa~ţa canalulUI Sue~, 
i se recunoaşte Italiei dreptul cu seamă că inainte de-a-i fi 20 la Aden, In capătul sudiC România a avui la Geneva I •• 1 ap 
la o pătrundere paşnică in fost comunicate oficial pro- al Suez~lui, plus ~as~le din etica, mlnts'ru nosl,. ntn 
teritoriile triburilor cari nu re. punerile comitetului de cinci. Malt~, du~ ~o~fu, ŞI din apele an nou succes .. riaş. A fos' externe, căruia i s'a ,. ~eQ 
cunosc autoritatea guvernului Mussolini le-a numit printr'un arablce ŞI m~lce. . realeasă în consiliul Ligii Na.. ca aces' prilej o mare a 
central din Addis-Abeba; o interview ridicole şi ofensă- ConcentrărJle acestea tmtesc ,iunilor aproape cu unani- j monslrafie de simpatiejj 
restrângere a suveranitătii abi- toare. oprirea drumului italienilor mifafe,lipsind .. -i numa; două sânu' Li~ii, a losl a'es ă. 
siniene in teritoriile ocupate Ruptura se pare Însă că nu spre Abisini!l prin . Suez şi voturi (al U, ngarie; şi proba.. por' l' al cel.' mai d 1 
de .Abisi~ia; să concesionez~ se va produce încă. Şi anume ro~ta pe.la 0lbraltar ŞI ~părar~a ° • .. re e ~ştl 
Itahei prm contract unele terp 'ntăi de toate fiindcă condi- EgiptulUi şI-a drumUrilor ale.. băI al Poloniei). D. N •. Tita- 're cLe.'iani, a mandate ,el I 

torii ce pot fi locuite, adecă liile naturale din Abisinia ,rie~e p~st~ Egipţ în .con,tra a 
rodnice şi bune pentru COIO-, (ploile, drumurUe desfundate) o~hlo.r l~al!ene din .Trlpohta- ~ 
nizări italiene; Abisinra şi Ha- nu permit încă, vreo lună şi !1~a ŞI ~Ibla. Un .rol !mportant Tra"darea soel·alr·sto'" ~:e.~it 
lia să incheie un tratat de I mai bine, inceperea războiu- 1-1 de~h~ată floteI dm portul Iii 

pace şi de amiciţie. întregit lui. Din cauza aceasta. de alt- pal~shman Akab~, care apără d 
prin1r'un;nou acord anglo~italo- fel, nici consulii italieni din capatul conductel de petrol a ela Budapesta !că 
francez referitor la delimitarea prollinciiJe abisiniene n'~u a- Mossullllui. . .. n 
zonelor de interese economice juns încă în Addis-Abeba, ca O~ altfel m prlvl,nla peiro· ă ÎI 
ale Angliei. Frantei şi Italiei în ~ă-şi ia drumul spre casă. luiui englezesc dm a:east~ (Continuare din. pagina VII-a) ci 

:1 Africa orientală; se vor face Răpazul acesta va permite parte de lume a vemt JOI 
în Abisinla reforme economice .. I să se continue negocierile. Iar o ştire senzatio': ală: "aJia a Ziarul budapestan "Ui Ma- tere chestiunea revizum ille 

sociale ~i administrative, pen- \ pentruca să silească Italia să ~chi.zi,iona' major!'afe'! a~c: gyarsăg" a publicat la 10 Sept. tafului de pace maghi8! ::u 
tru a caror controlare Liga rămână la masa verde, Anglia "URI'Or celor doua s~c.e'a" crt. un editorIal sub titlul:nMar- ştim, până unde au ajuns ţii 
Naţiunilor va trimite o politie face pregăl1rl' ml'll'tare cu ade- englezeş'i de pet,o' dm I,all. x' ,... .. U fn care IŞ " ŞI revlzu,rea , crările acestei comisii, şi ;urc 
internatională şi un comisar vărat înspăimântăloare. Paralel cU concen1rările de.. ~t 1 ·1' spune urma oare e; ales dacă s'a ajuns până ~lCI 
SP;Ci~l. 1 1 t f d . I?e altfe! nu se po~te face pe apă, Anglia a făcut mari I .. Congresul sindicatelor so- 10, ca să se determine ~ str 

l~ ;~~~~l?nt:~I~:l~eia Şio:t~~i~~ I ~~Cl,~:~~~~e::~ ~~fam~e~~e~~ ~gf7pr!~i t.:u u~~~~'nît~t sf:c~~!e~~ cîal-democrate îşi line acum dul să ia In chestia asi ~ B 
meI acum trei Zile. Ablslma la altul. d' ă' E' t . Il şedintele]a Budapesta, cu atitudine nouă, energică:,j u~ 

In urm In glp maI mu e participarea unor oaspeţi din Ca v s'a aJ"Llns d"'part,r nâr, 

A 
baze antiaieriene, pentru o- t ă' ăt t P r d J " d' '- .. nglia şi-a concentra' prirea trecerii spre Abisinia a s r In a e. ar I e e ŞI Slfl I~ vede şi de-acolo, că s'au ~ .. v 
avioanelor italiene din Tripo~ calele socialiste franceze, bel- tut ţinea la congres di~ ':'u 

Ilo'a în Medi'erană litania. giene,cehe,daneze.I'omâneş';, suri revizioniste, tocma: ~ re 
sunt reprezentate cu foatele". ceitră dcleglltuI sociali,'] IT 

Telegramele din ultimele două I Naţiunilor. Se mişcă americanii Ne spune apoi că con gre· t t , ., din Frantc!. ,a e 
zile au anunţat că Anglia nu mai Strâmfoarea Gibralfarului,ale Şi lurc.. sul s'a ocupat de libertatea ImI; 
vrea să facă niciun fel de con- cărei porturi comerciale au . d' 1" l' t t' d t Dacă acest deleg at, d, 60 .. Jn urma acestei precipitări sm lca lsmu U1, pro es an In il . t . ceslI Italiei, afară de cele arătate fost inchise de englezi dela aux, şI-a pu ut permite 
mai sus din proiectul comitetului inceputul săptămânii. e literal- a evenimentelor, Statele-Unite contra Încercărilor de a de, consecvente de-acestea, ~ m 
de cind al Ligii Natîunitor. I mente ocupată de vase en- ale Americii şi-au frimis şi sfiinţa această libertate (aluzie AdI B d . pe 

Alte telegrame au vestit c'ar I gleze. Deasemenea sunt pline ele o parte a flotei în partea la încercările arătate mai sus gan . .. a r: apesta să: J B 
fi cu putinţă ca Anglia să pre- I de vase de război toale punc~ europeană a Atlanticului, iar ale generalului Gombos), şi pe serVICll unUi guvern car~ i Q( 

v~n~ ~e i.talieni, intrând în Abi~ tele strategice englezeşti din turcii Întăresc de zor cu ar- I urmă de revizuirea trata.. vârle sabia lui Damocler pt 1 
slma mamtea lor. Mediterană: MaHa, Alexan- 1 capul socialismului, tre 1:. Q. 

Pregătirile uriaşe de război ale aria, Port~Said. efe. Sub pre- tilel'ie strâmtoarea Dardane- te)or de pace. meargă! _ Dar cum ~a 1. 

englezilor sunt în orice caz dove- text că face o vizită grecilor, lelor. I .Delegatul francez Jouhau:l, t t . l' t" i C P - pu. ti merge socla JŞ.II v lrîr 
ditoare că se apropie ceasul al _ ... __ ......-- ---....... --_ .............. _"'" spune in continuare gazeta nOl la congre I un"l P' 
12~lea budapestană. dupăce a arătat su u" <Iă i 

'

",care a trădat sOCÎalismd j'e . 
S'au făcut săptămâna aceasta E perl-enla pn RDeZa că sindicatele internationale t t v ~ t I ( 

in Anglia cele mai mari manevre X . . il i u I . trebue să facă tot ce le stă cme a en eaza In con nJ :lor' 
ce s'au văzut acolo dela război tegrităţii ţării rOn1clneş(i '~a': 
incoace. Au fost concentraţi la (ContiRllare din pag. I-a) ~~z~~~~Jă it~~o_asb~Si~~~~d:?: a ţării romdneşti ce ~ră 
~i~s~e ~~~e~~e t~re:;~i, ~e~~~ă 199 Rezultatul alegerilor: ceasta guvernul a şi luat in stu- ocapa' de chestiunea 'ra'a-' d'ntlreg~Ibşi PI riI~ colabrt~r: ~~ftt 
de avioane de răsboi. şi o uriaşă Experienţa se chiamă c'a reuşit, diu introducerea unor noi articole 'eloI' de pace. Organiza,ii'. c a j 1 Q- U la Q pa I~, tra' 
fI tă .. ă M socialist român? !,led

1
], o manhm. anevrele vase- deoarece alegerile s'au putut face in legea electorală, ca să impie- socia'isfe, a spus dânsul, 

lor de război au fost de altfel fără vreo zguduire (au fost cioc- dece pe viitor abţinerile dela vot pretind în 'oată lumea achim- Sau delegaţii "rom~ ':a ~ 
mai mult un pretext. A Jost con- . . ' . AdI 1 ta [1 'reă niri sângeroase. cu câtiva '.'morţi Abţmerea apozltlel a manat în barea aceslor nedrep'av ". .... e a congresu aces .. < V 

< centrată toată flota care e desti- . v' rta 
nată să apere Londra şi coastele şi câteva zeci de răniţi, numai în Galiţia, apa la moara ucrainieni- revizuirea 'rafa'e'ol'depacel', zionist sunt aceiaşi cari ::i.lV1 

Angliei, pentruca să fie trimisă circumscriptia Varşoviei şi a Poz- lor şi evreilor. Dintre cele 208 de "Ui Magyarsâg" continuă: pactizat în chipul arătaţ 1 su~ 
toată pe ascuns la Gibraltar şi naniei). mand~te dela Ca~e:ă, .. guvernul "In primăvara anului trecut sus cu pmtidul maghW ~ in 
'n alte puncte ale Mării Medite- In realitate partidele nu-s toc- a .o.bţmut ,180. ucralmenu 19, ev- comitetul general al partidului grofilor?ilor 
rane. Aparijia fără veste a acestei D t ă . m 
flote in apele sudice ale Europei, mai Înfrânle, Dovadă că n'au vo- reu~, ruşl 1. .' e ?~ at c ger- (socialist) a hotărît că 1înând Partidul social ... del11 {a il 
întâmplată Miercuri noaptea, a tat la alegerile pentru Cameră man~. c~ u.n mIlJOn ŞI Jumătat~. de ! seamă de condiJiile schimbate. crat din România e d ~esf 
pricinuit în toată lumea o enormă decât 46.5 la sută (opoziţia sus- 10cult~rl ş~ pe de-asupr~ fU,nd ; va pregăti un nou plan de tor să dea opinie~ P :~er.( 
ingrjj~rorare. ~sţăzi toată f!ota de ţine că cifra e falsă şi c'ar fi vo- PolollJ.a. ahată cu Germama, n.au lucru socialist, şi cedând pre- blice româneşti '" ş~ s~a Il 
r~zbol a Anghel se află In Me- tat numai 30 Ia sută) in vreme luat mClUn mandat. O parte dm- siunilor ce s'au făcut din mai cial1ştilor romani. ,.DdP

l
,,( 

dlterană. în aşteptarea răspun- I ..' . d f • 
sului ce-! va da Iralia Ia proiec- I ce le alegenle din . ]930. a.u vo- tre g.erm.~m au votat e .alt el cu multe părţi, comisia delegată grabnică şi categor1 ~ing 
tul comitetului de cinci al Ligii i tat 74.8 la sută Om prlcma a- candldaţu guvernamentah. în acest scop va lua in desba~ lămurire. asel 
__________________________ ~--__ --____ --__ ------__ --____ ----------------------------------------------------____________ ----~, ·ied, 
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