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6 OCTOMVRIE Răvaşe ACIFISMUL'i · 
iredenfei 
ungureşti 

Un ziaf'isf maghiafl, Bela De
mefef', a fost condamnat de tl'i
hunalul din Cluj la tf'ei ani În. Iredenta 'ungurească i-a rezer- i dentei arădane", o demonstratie Fraţii noştri de peste Ocean îşi chisoaf'e şi un leu amendă pe-

vat Aradului un loc de frunte in I iredentistă: cea de ~este mări ~i f~c datoria. Şi-o fac ,cu v~e,dni. nală, pentf'ucă /-0 calomniat pe 
tu prilejul nesocotitei vizite 'n planurile sale, mai de frunte de- i fAri, din Philadelphla, a ungurl- cle, cum poate că ~Ol de-aICI nu ci. PI'Of. Onisifor (Jlrihu prln/r'un 
Igaria a cetei de parlamentari cât oricărora dintre oraşele sau I lor din America. Iredenta ungu- I 01-0 ştim face. NOl răspundem af'ticol publicat În ./(e/efi Uisagfl~ 
Incezi a d- lui Vallat, turbură- ţinuturile ce le revendică statelor I rească şi-a in!ensifi~at de astă uneltirilor iredentei ungureşt,i cu şi a instigat of'dine/e magh;al'e 
îi păcii dela Budapesta au succesoare. I iarnă 'ncoace In ChIp de-adrep-I planul ce şi-I face acuma pnmă- că/uqăf'eşti 00 s(J nu dea aCCeS 
)etat din nou asigurarea că Fiecare oraş "ocupata îşi are: tul alarmant uneliirile revizioniste ria Aradului, ca să dea afară din d-lui Gh;hu la a,hiuele /01', 
!ario-i revizionistă dor 1lU-i odată pe lună la Budapesta ziua I din America,' cumpărând mare I nomenclatura străzilor pe 29 De- 'nregl6/r4m cazu' pentrucă • 
poinică odată cu capul, şi nu sa, cu prilejul adunărilor sOcie-j parte dintre gazetele maghiare ~e I cemvrie, fiindcă ziua, aceasta in făI'ă Îndoială If'ist. Condamnatul 
oăreşte schimbarea tratatului tăţilor de repatriaţi sau cu prile-, ' stânga cari erau duşmane regt- 1 care bandele ungureştt au măce· Demetel', of'iginal' din păl'lile 
pace decât prin mjloace paş- jul intrunirilor aşa-zise ca mara- mului hortist, şi punând J~ ca~e Iărit la Arad pe românii veniţi în Ghef'lei, e dup'a noastf'd cunoş
e, , ., ~ dereşti ale fostelor regime~te un- I ac~ faimoasă ,adun,are de ISCăl~- calea gene~alului, ~erthel~t nu ,e finfd de ol'igine l'omânescă. din 
Işa It se spune strălmlor]fi- gare sau austro-ungare dlO re- tun, de nu mal puţme ca un mI- pe placul uedenhşhlor dm parh- I'omâni Îns/f'ăina{i ce s'au numit 
leauna. Nici pomeneală că spectiva ]ocalitate '/ocupată vre-: Iion de îscăliiuri dintre cari se dui maghiar, Şi le răspundem cu cândua h7ifl'u. Ca şi dânsu/sunt 
fi 'n Ungaria vreo iredentă" melnic", dar Aradului i s'a dat laudă că are pân'acuma vreo sută o serie întreagă de alte abdicări, sute şi mii În Rf'deal. I'upfi din 
u-atât mai puţin că s'ar d:da în planul acestei lupte iredentiste cincizeci de mii - pe un ~e,: cu fraternizări prost-înţelese, cu tf'upina 1'0mânească şi puşi de. 
ă şi la acte ca acelea ce s au ceea ce nu i s'a dat niciunui alt moriu prin care se va cere ~lglI sprijiniri de străini ce ne poartă paf'tidul magMal' cu dinadinsul 
~ătit in pusta lanka. oraş, niciunei alte regiuni: o zi a Naţiunilor re~izuirea tratatu]ut de Sâmbetele, de parcă n'am fi noi in- ca să se angoieze pe o cale 
!oi am citat dovezi peste do- lui, decretată prin lege sărbătoare pace d:I~, Tr,.anon. , tâia ţintă a vrăşmaşilor. I anflf'omânească de unde sd nu 
i că revizionismul unguresc iredentistă, obligatoare pentru Romanll dm ~menca Arăsp,un~ Să nădăjduim că instigaţia ce mai fie pentl'u ei putintă de f'e-
~dentism sadea, şi in că de raiul întreg al regentului Horthy. a~estei, vânătort, după, lScăhtuln se face astăzi în numele "ireden- uenÎf'e. • 

I mai banditească speţă. S'a găsit pretext de legiferare şl.~cestel ~dună~l ~dghJare dde atei arădanel< în contra ţării ro· C'L r sta ne aducJ din 
.. , '1 d I 6 O t ' PhtladelphIa, pnntr o mare a u- A' 'b ' . lIes la a :iindcă nu strică să adaugAm a acestel ZI e e a c omvne '" , ă maneştt, nu va contn UI numal I nou aminte pl'ohlema penibilă ' , , .' 'f' nare antlrevlZlomst ce au con. , '. . :ele ce se ştiu şi alte doveZI, a "uedentel arădane misti lca- , . h l .. Ia spomea vlsunlor celor ce ne a nume/oI' desf'omâfllzate, 

ă d d " vocat.o pe astăZI cu ce os ovaCll ,., t ţ' 1 D ~. ~ I uducem aci încă două re- rea scandaloas e acum Ol am .,.. , urăsc, ci ŞI la sponrea reZlS en el eunaZI un f'oman ou numele 
' . . . h' , l' ŞI cu lugoslavll ]a Washmgton,. . .. oaşteri ungureştl, şl-am:me a partIduluI mag Iar ŞI, a U1 in ca itala Statelor- Unite. ŞI a demmtăţl1 noastre. (Continuare ;;z pagina IV-a) 

oficiosul Ligii Revizioniste, Kara Gy5z6 al său: că s au aflat ~ _____ ~ ____________ ~~~~ ____ ~~ 
• revizuirea " ungurească e osămintele comandanlilo~ ko~u. ~ --- ----------~~---

entism şi nimic altceva, tişti cari au fost executa~1 inzlUa S'a 'ncepul- .A.1n Abl-Sl-nl-a 
P t ' H' I .. d I 24 aceasta la Arad, - faImoasele • es l Ir ape a , A 

i rt' bI' t ' f acelea moaşte de cari a ras o I • I 
.. Cd ' sa pu Icba °d' mEor~ lume întreagă, baligile petrificate I ra'-' zbol.u le espre (l ser re 10 sz- I 

' declarate de Kara Gy5z5 urme f ~m. Şt se spune acolo tex- d â ăt' , ăml'ntele 
e sp nzur on, ŞI os 

dintr'un cimitir anterior cu zeci redenteIe maghiare şi-au ti-
acum în hotelul BăU din şi cu sute de ani koşutismului, I 

declarate de istoricul maghiar! 
ergom serata cu program -. osăminte ale lui Leininger. ale ~I 

Nu se vor aplica decât sancţiuni "dulci«, ca 
limiteze războiul la Africa răsăriteană 

să se 

acelaşi oficios al Ligii Re- , h" t mteascaW ungurească lui POltenberg şi ale celorlalţi ge-! Precum ziceau romanilvec 1, : par ea ne , ~ 
Iniste s'a publicat la 2 Oct. neraH koşutişti, identificaţi fiecare ! alea iacta est, zarul s'a -a : poloneză, bulgară _ nu mal 
m editorial cretin, în care-i l d d 't Dela Geneva 

cu oscioarele lui, cu locul lui de runcat: 1 era e orI, , , ' 
d că Franta i-ar trăda pe odihnă, Descoperirea lui Kara . "alia a Începu' Mar,i, la ; chestia s'a mutat decl la Paris 
slovaci, - aşa-I asigură pe Gy5z6 a 'ngropat-o de-afunci ri- 'Oc'om"rie, ofensiva mili-! şi la Londra. S'a 'ntâmplat între 
,ti Hirlap" sâmbriaşul ire- dicolul şi uitarea, dar ce avea 'ară in con',a Abisiniei. I timp vizita lui Gombos şi a po. ~i maghiare George Roux, I 1 '1 B k Fabritius şi Rad să-i pese de asta guvernului lui Era de aşteptat. i om or ec. ,,_ 
tun articol de acum un an, . "1 A G 'a a ministru 

GOmbOs I Lui i-a trebuit un pre- Consiliul Societăţii Naţium- ZIVI In ermanI, _ 
June "Pesti HirlaplI: text, şi i-a fost bun aşa cum s'a for şi-a intrerupt, precum se lui german a! aierul~i la, aie-
'rebue să se apropie (Ce- ă ' . f '1 d Poloma ŞI Un-

nemerit. Ziua de 6 Octomvrie e ştie, negocierile de 'mp ClUlre ropor Uf) e In, ". 
lVada) de Germano-l1us- de-atunci zi naţională de doliu, ale comitetului de cinci (alcă- garia, a şefulUI aVIaţIei bul. 
care duce o luptă eroicd obligatoare pentru toată tara hor- fuit pe trei sferturi din prie- gare in Polonia (toa~e ~e. 
!oji păstreze independenţa, listă, cu repaos duminecal, cu leni de-ai Angliei), ca să de. odală), şi ime,dial I .. golurlle 
~bue să caute o impăcare, demonstraţii iredentiste dela un mai departe în seamă chestia dintre Franta ŞI An~ha au d~. 
' cu pretul jertfelor, de 'f ' 't t ca ori U capăt al ţării la altul. cu şedinţe unui comitet de 13. care apoi vem mal prle eneş I -ngarie, in contra căreia, d dA' t F a ta 

festive ]a Academia Maghiară ale şi-a intrerupt imediat activi· când, e un e I,na.l~ e r n, a a dus şi la conferinţa de 1 It 1 r AnglIa 
socI'etăfii repatriaţilor din Arad, tatea. 1 s'a cerut acestui comi- ţinea par ea a lei, .la , şi după Trianon o luptă t t t ă ească n 
cu Ştafete de gâfâială iredentistă tet cu număr ghinionist să tri- era ga a-ga a s porn i~, de nimicire, o luptă cu It l' , ă b' ub mo 

. dela Czeg]ed până la Budapesta, mită observatori in Abisinia, contra a IeI r z 01 S -tnsă nu a puttlt izbuti nimic, t' '1 d' tate de 
Şi cu tot ce mai poate pune la ca să vadă cine provoacă de tivul sanc, t,u. nI or, ~c _ Imai a impins naţiunea ce- t t 1 L Naf mlor Mu-
Cale capul înfierbântat al celor dela aci 'nainte. dupăce comitetul sta u u 19l1 IU '. . )vacă Într'o situaţie fatală, diG la ParIS ŞI 
societăţile iredentiste. de cinci n'a putut decide cine tate e a eneva, , elul gâtuitor al ireden- I L d t t f ele referi 

'" La demonstraţiile amintite mai a provocat in. !r~c~t. Cer~rea a on ra, ra a IV -
.iredentelor- deCI' nu al sus se adaugă 'n anul acesta aceasta a Ablslmel li fost InS~ toare la sancţiuni au decurs 
făt ă mm un scurt timp aşa cum voia ioniştilor. Fiindcă masca re- încă una.' car~ 'n anu], trecut f~. I refuzat ;1 ~semf~~u~ en~7ezesc Anglia: se cerea Franţei coo. 

aistă e bună de afişat nu- I sese opntă dm socotelI de POh-

j 
!oarne o el p~.. • • erare cedarea unor baze na-

când ai s'o arăţi unor na- Î tică externă: o, concentrar~ la ~n ~~~tra It~l~'c:~a;~ d:!~:- ~ale fr~nceze pe seama flotei 
escursionişti francezi sau I Budapes~a a foşt~lor lup.tătOfl,. 1 Juăr, rII e nou semnalau din I engleze ş. a. asemenea; apoi 
~Li. I Şi mal este aZI, de zIua "Ire- c rl e ce se I t 

lucrurile acestea au dispărut 
din discuţie. fiindcă Franta 
cerea Angliei aceeaşi compor. 
tare în cazul că s'ar întâmpla 
o agresiune în Europa, iar 
aceasta aducea 'n discuţie a
ranjamenfele anglo-germane 
de astă vară, şi toată purtarea 
destul de ciudată din vremea 
din urmă a Angliei faţă de 
germani. 

Anglia a anuntat deci că dacă 
celelalte state din Liga Naţiu
nilor nu se învoiesc la sanc
tiuni. ea n'o să apere singură 
statutul Ligii S'a ajuns deci la 
Paris şi la Londra atât de de
parte cu 'ndulcirea sancţiuni. 
lor, încât dupăce Miercuri au 
venit din Abisinia ştiri confir
mate că Marţi s'a început ina
intarea italienilor pe teritoriul 
abi sini an, şi dupăce in după
amiaza aceleiaşi zile de 2 Ocl. 
d, Mussolini a făcut in Italia cu 
parăzi şi demonstraţii ne mai 
pomenile mobilizarea gene-

(Contilluare in pagina VII1-a) 
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2 Gazeta Ant1revizionist~ Ouminecă, 6 

~ ~~~--------~--~~~~--------~~--~~~~--.-~~~~ 

După vizita la· Budapesta a deputatilor franC8l' , 
Scandaloase' .. &eclarafii revc%Îon'sfe ce le-au. făcu' la , durere de data aceasta? In tot "1('[-51'11'Q, pov1'ca V"t d t d' r" J ~ , 1'1, ram ,e moar e; , gan Cl o lCla e romaneşli c 

Budapesta cei tO parlamentari francezi ai el-lui VaUa', cu~ : cazul, pot SQ-i jur că discursul < I cI ne provoacă descuwJ"area şi e datoare să lină trează < 

Roscafe la noi In fu'"egime numai din reproducerile fex- [ său a produs cel mai dezas-' op: 
I tr f t I 13 1 d l B 

'1< desgustut în detrimentul priete~ publică din ţările străine, 
'uale ale "Gazelei 4nfirevÎzionis'ett, au provocat in stalele. uo.s ~ ec "a e gra ,a ucu-.. • It v. ~ F i reştJ ŞI la !~raqa, " niei noastre pentru franţcl l1• impIedice răsiiândirea min: 
s.ccesoare o mare ."mu'e ŞI revo a, Iar 'ta ran'a o ge- '1 ~ ,.' , f'im spus acum ccîteva zile .. ă i t b ' A nerală indignare şi repro&are. < I . ! lm prnmt dela, un PŢlden nel Ş\ s n re umţeze 10: I 

I dm Belgrad o scnsoare lOdig că nu nlCli există o direcţie a mijloacele ce,i stau la in 'pU 
Presa franceză a veştejit inconşlienfa celor zece par- , v _ - ,. I ' 'A 

'amenla,i ca 'oafă energia~ iar d. Emil Bu,.e~ directorul 1 n~ta, ~m Cdre extrag aceste spmtu UI public 10 ţClra noastră. mană şpre a distruge intr: r: 
ziarului ,L'O,drell, a numit de-a dreptul scanda' ceea ce j mndurI: .N? atare pr~pagal1d.ă Iată~i dovada alarmantă. Sper calomnia şi otrava 
s'a pe'recu' la Budapes'a cu prile;ul acestei virite. ! P?re memta să acrediteze 0PI~ că deputaţii cari insoţe<lu pe d. mului maghiar. 

la'ă artico'u' plin de demnilale al d.'uÎ Emil Bu,e: j fn1
r
a ţrăsPdl1dăit~ . de Hitl~ert~" c~ Xavier Yallat nu Împărtăşeşc Ne·am spus de multe i an a va p raSl pe a Ia II el opiniile stranii ale acestuia, Dar părerea în această priVI 

Scandalul d I B d 
I din estul european la primul până atunci au tăcut. Să yorbca- Glasul nostru, din neferk Tr ea. u a p estal ~ericol, şi că infec~ată de defe- scă. Şi cu cât mai curând cu a răsunat în pustiu. Guver,t ( 
• hsm de dreapta ŞI de stânga, atât mtli bine, de oarece prie- noastre au alte preocupări 'nă 

i mai mulţi francezi au pus spe-I ea ,nu ,mai are un ;es?rt psiho- tenii noştri sârbi, români şi ce- Dar, dacă oficialitatea n. it Zece deputaţi francezi, con
duşi de d. Xavier Vallat: d-nii 
Victor BataiUe, Paul CreyseJ, 
lienry Ctaire, Louis Goui!laume, 
111bert Le Bail, Ernest Bezel, 
Georges Roulleax-Dugage şi 
Robert Schuman au făcut o că
lătorie la Budapesta, şi mani
festaţiile la cari s'au dedat În 
(:apitala maghiară au emoţionat 
dureros pe prietenii noştri din 
J\lica Inţelegere. 1'\ răspunde la 
invitaţia unui guvern care a do
vedit totdeauna un ataşament 
credincios Germaniei, şi al că
rui şef, Gombos, - care se află 
chiar azi in vizită la Hitler,
a ascuns la moşia sa pe uci
gaşii lui Erzberger, şi care, in 
orice ocazie, s'a proclamat re
vizionist, aceasta dovedea o mare 
uşurinţă politică din partea de
putaţilor francezi. Cel puţin, ono
rabilii noştri ar fi trebuit să stea 
in rezervă faţă de aceia cari nu 
visează decdt s<ldistrugă ceea 
ce Franta vrea să păstreze" Dim
potrivă, ei au supra Ii citat pro
testările oaspeţilor lor şi mai 
ales ale d~lui Ivady. fostul mi
nistru ungar al agriculturii (pre
şedinte al partidului lui G6mbo$1 
- n.n.) 
Dacă ar fi să-I credem pe 

acesta, nevinovata şi sărmana 

Ungarie, care şi~a dat cea mai 
bună parte a sângelui pentru 
cultura creştină, a fost dintre 
cele mai nedrept tratate de ne
gociatorii păcii. f'ir fi fost uşor 
să-i atragem atenţia acestui bun 
apostot că naţia sârbă a simţit 

poate mai mult decât naţia un
gară greutatea invaziei otoma
ne. şi că tocmai prin aceasta , 
cu cât trecutul unei naţiuni e 
mai glorios, cu atât ea trebue 
să ia mai mult seama să-şi 

păstreze gloria. Budapesta a 
plătit pur şi simplu la Trial10n 
poliţa din 1914. f'ir fi fost o 
crimă ca după războiul Dreptu
lui, să nu se libereze de îngro
zitorul jug maghiar popoarele 
supuse. Ungaria e săracă. e 
drept. dar regimul el feudal 
e mai ales răspunzător de 
sArlcia ei. Mal are Inci de-
stul bani dealtfel. spre < a sub
venftona o IntinsA propa'" 
gandă revizionistă. care a
trage războiul. 

Când primeşti o invitaţie la 
masă, nu poţi spune adevăruri 

dezagreabile acelora cu cari 
prânzeşti. O recunosc. liş fi în
ţeles deci ca- şeful delegaţiei 

franceze, d. Xavier ValJat, să se 
fi extaziat în faţa frumusetilor 
naturale ale Ungariei, a liris
mului ei poetic, a muzicii ei 1 
antrenante, să arate chiar că 

1 rante mari În bravura sa. dar! ]oglc ŞI moraL D. Xavler Vallat hoslovaci, încep să se îndoiască face datoria, să ne~o fa· 'cu 
deputatul, naţionalist din 11r- i va, reînsufIeţi. revizio~nism.ul ma- de alianţele pe cari le·au COI1- noi, cei din jurul Ligii A Jur 
deche a ţinut absolut să se ri~ ! 911lar, cdre, după akntatul dela tractat cu ţara noastră revizioniste, cu şi mai m Jar 
dice şi el, În ţară străină, in !I tragere de inimă, cu şi ., d 

I ţară inamică, impotriva pOli- 1 D"'~Or:Ci noas'ră multă hotărtre. 
ticJ1 tărU sale. Pentru el, Un- ..... ,. &il Să ne strângem rândurile. r 
garia n'a voit războiul. ne simtim cot ]a cot 

E rău informat, să consulte In llf'ma i!1con:;fien/ei ce s'a Întâmplat d;n pal'tea lângă altul şi printr'o aclh1j e 
pe aceia cari nu învaţă istoria ! celol' zece pal'lamenfal'i francezi la Budapeofa, ,Şi a zilnică, atentă şi de o inle m 
din manualele de propagandă! protestului energia ce s'a ridicat În pl'eso fl'anceză propagandă, să dăm ami nSI 
maghiară, şi în special pe Mau- i ÎI' contra cetei d~ excul'sion;şfi l'eoizionişfi a, lui ilaI· noştri din străinătale, ca~. rel 
rice Muret, care-i vor spune că Il I~t •. d. "Slelian .Popescu,< pl'eşedin,te/p Ligii ~ntir:- ca d, Emil Bur~ şi alJii - ze 
dela anexarea Bosniei şi Her~ orz/on/sfe Romane. a publICat sub ttllul de mal 6U6 In sustin cu atâta căldură şi a 
tego~inei, maghiarii erau in mo-I fl'untea număl'u/ui de Luni al zial'ului .. UniOel'6Ur interesare, concursul nopes 
narhJa austro-ungară cei mai ul'mătol'u/ al'ticol-ape/: obligatoriu şi eficace. pu: 
Înverşunaţi inamici ai Serbiei. 1 ' ' Să nu luăm lucrurile în gl lel 
O expediţie de pedeapsă contra Dacă VIZita p~ care u~ grup Emil Bure, a cărui prietenie Propaganda revizionistă F a 
acesteia, le părea neapărat tre- de parlamentan franceZi a ~ă- neclintită faţă de România nu alege mijloacele şi nu doa pn 
buincioasă. Se plâng de tratatul ~ut-o, recent, la ,Budapesta s .ar numai că nu i-a slăbit nici Tari pe dreptul nostru, ho a I 
dela Trianon, şi d. Xavier VaI- fi redus la o slmplă excurslU- odată patriotismul lui de fran- să-I apărăm cu orke sacri năr 
lat le dă dreptate: totuşi, acest ne, desigur că ea ar fi trecut cez, dar tocmai rn acest pa- să nu tolerăm duşmanilor s~ 
tratat, pe cât i-a stat în putinţă ~eobservată i~ ,afară de fron- triotism a găsit justificarea ştri nici un pas înainte, OeI, 
a ţinut seama de datele etno- herele UngarieI. sentimentelor lui pentru tara De nenumărate ori am 'el 

1 S'a înlâmp]at însă ce ac nu noastră, logice, şi a aplicat principiile ee. i ,. • •• tuit pe oficialii noştri să î 
wilsoniene. Daei ar fl revl... era greu de prevăzut. Parh·! Ar fI deCI de priSOS să mSls~ ]a rândul lor pe toJi acei. 
zUif, alte plângeri s'ar ridicat zanii d-Iui Gombo!, tmpreună i Ulm noi asupra »impresiei du· lamentari din aUe tări 
mai justificate decât acelea cu conducătorii Ligii revizio- i reroase'" pe care ~ după cum vor să fie edificati. să viz 
ale d-lul IvadV. Tlsza. el In.. niste din 'Budapesta, au orga- ! a spus d. Bure- a produs-o, regiunile peste cari se ir: 
su,J. a recunoscut că majo.. nizat cu acel prUei câteva ma~ in statele Micii Intelegeri, vizita privirile lacome ale ungur 
ritatea locuitorilor din Tran- nifeslaţiuni şi demonstraţii re~ deputatilor francezi. Această ca să vadă realitatea. Noi n 
sUvanla e de origine roma.. vizioniste, cu scopul de a im~ j vizită a fost calificată de dis~ vem nimic de ascuns şi 
nească, iar cat despre Banatul presiona şi a câştiga senfi· 1 tînsul ziarist drept o "deplină pe vorbe ci pe realifate 
devenit iugoslav,. despre I menlele oaspeţilor francezi in ! uşurinţă politică", iar de con- reazimă unitatea noastră UI 
Slovacia. cine poate. Ia Buda .. 1 favoarea tezei lor. 1 fratele său d. Mouset, drept o ţională. 
pesta. să le revendice in mod I Nu ştiu intru cât au reuşit 1 .,gravă greşală menită să ser- Dacă n'a făcut această' 
serios In numele .. dreptului: şi nu po~ face de~ât trista con- i v~as~ă propaganda revizio- taţie oficialitatea, să po u 1 
popoarelor de a dispune de . statare ca se gasesc paria·; mstă . scă din iniţiativa poporulu: '1 n 
ele tnseleU 7 Faptul că Un- lamentari francezi, cari să se! In această privinţă senti· vitali ai naţiunii române, te~ 
garia care a tiranlzat toate mai îndoiască de dreptatea; mentele noastre de prietenie foti acei pe cari ii vom p u:; 
popoarele supuse fortei sale. ! c.a~~ei noa~tre, care. a fos~ de- ~ şi de_ î~credere .fală de. Fra~ta cu bratele deschise şi îi r 
se arată acum atat de ingri- ' f1mhv soluţIOnată prm trlUm·; au capatat deplmă satisfactIe, lăsa să cutreere tara şi ŞI 
jorată de drepturile lor, acea.. fu] principiului nationalităfilor, , şi. după cum, acum câtva timp, vadă cât de indrăzneţe se 
sta ne face să zâmbim. MI... prin triumful libertălii şi al: n'am confundat opinia pnblică minciunile ungureşti, şi câr~~Ual 
noritiVile maghiare. Inglo. dreptăţii. i engleză cu "uşurinfa" unor I d f f J, 1 mare es e rep a ea noa rtă 
bate tn statele Micii Infele- Acestora însă le-au răspuns par amenlari englezi căzufi şi Fac un călduros apel la , 
geri~ se bucură de un regim cu autoritate doi distinşi zia- ei in cursa maghiară, 101 aşa, românii să se strângă in U 1 
foarte liberal tn ce prlve~te rişti francezi, adânc cunoscă- şi cu atât mai putin acum, nu rul Ligii antirevizionisfe, şr~ 
cultura. Dar lucrurile nu se fori ai situaţiei : d~nii Emil vom confunda opinla pubiică fel tncât prin contribuţia! o,ng 
petrec astfel cu mlnorUăJile Bure, directorul ziarului "l'Or~ franceză -- pe care o cunoaş- ror, să se asigure mijloa, I~nt, 
slave şi latine, cari rămin dre", şi Albert Mousset prim- . tem şi care ne cunoaşte - cu spre a face să triumfe I a 
sub stăpânirea maghiară, redactor la .. Journal des De-! .. uşurinţa politică" a câlorva vărul în faţa reprezen' 'tă ' 

D. Xavier ValIat, după ce şi-a bats". j deputati francezi. < ţilor opiniei publice str aim 
terminat discursul revizionist, a Opinia publică franceză va. Dar, acest "scandal dela - parlamentari, ziarişti, p dor 
mai săvârşit o greşeală. f'i să- şti să aleagă desigur intre cu- ; Budapesta", cum îl califică d. ciştî - pe cari ii vom i!ii d 
vârşit-o ridicdndu-şi paharul vinlele rostite la Budapesfa de ~ Bure in admirabilul şi ener- să ne viziteze. Sepl 
pentru sfânta Coroană a Unga- acel deputat francez care s'a ; gi~ul d~sale a rlic.o] , nc dă pri· Fac acest apel cu con 1 că 
riei. Doreşte d-sa ca naţiunile lăsat impresionat de ipocritele j IelUI sa facem dm n~u o con- gerea că el va avea răs să il 
slave şi latine ale Micii lnţele- lamentării ungureşti şi între ; stafare: e vorba de mdolenţa I tn sufletul românesc. Sil 
geri, cari i~au simţit spinii, să.i interventia energică, patriofică, 1 oficialităţii noastre faţă de j .. ---------1Itv 
simtă din nou şi cu mai multă luminată şi sinceră a d-Iui ~ ~ropagan.da r~v~zioni.stă din ce I O d . • d ',ele 

emonsfra'le .re tru~ ~ ........ _ .. _ ............ _ .. _____ j In ce mal actIva, NOI stăm cu I 
, braţele incrucişate, Oficialitatea 

I P,ima Societate de A .. lohllse 1. MERA & eo. Arad noastră lasă pe duşmanii uni~ 
Garaj: Str. Col. Paulian No. 10-12. :-: Telefon No. 427. tălii n?aslre nation~J: să.sfre-

CURSE DE AUTOBUSE
• : ~oare In sufl~tel~ .n~lvtlor mdo-
• 1ala asupra JustiţIei pe care 

A d l B t B h· F- l' se rază mă această sfântă uni· ra - ;pova- a 8- ifC IŞ- aget- UOOJ . tate. Propaganda revizionistă 
Plecarea din l1rad Ia 5 dim., sosirea la Lugoj la 9 dim. I nu găseşte In calea ei nici o 

Plecarea din Lugoj ]a orele 16, sosirea la l'rad la orele 20. impotrivire - sau aproape 
1tD5 .... _ nici una - din partea propa· 

'is.ă pe f!ra Je d' 
să'măreană . cu I 

La 27 Oct. se va inaugura ă, a 
Mateszalka., sat sătmărean ~ -sd 
în Ungaria, o şcoală primară 'ibah 
eroilor", înfiinţată de combat . cu 
unui fost regiment din Sătmarci c 
vor face la inaugurare mari 
monstraţii iredentiste. (Cf, " 
Hirlapu dela 1 Oct.) 
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t\Dlq ~NGLE~ Apropiere cu furt de idei 
In sIu) ba lredenlel de JUerandru O'teanu 

maghiare 
Am anunţat încă de-acum două Ungariei ~, etc.) şi cu un toa~t 

'plămâni, că Compania britanică pentru Horthy ... Copiii (adecă stu
. radiodifuziune şi-a trimis la denţii) - spune ,.Budapesti Hir
dapesta trei reprezentanţi, ca lap" din 28 IX - trimit cu adâncă 
facă cinci zile dearândul trans- simţire şi cu glas cătănesc pe 

isiuni "riportericeşti" dela faţa wndele eterului, in lumea întreagă, 
ului despre capitala maghiară. marea rugăciune maghiară. Cei 
Transmisiunile acestea s'au fă- doi oaspeti englezi observă cu 
'1 de Marţi a fost săptămâna emoţie obiceiurile minunate ale 
'nă ieri săptămâna, şi s'au re- începutului taberii şi fac cunos
il la câte 'n lună şi 'n stele, la cută audilorilor Însemnăla
rculatia depe străzi, la băile cu 'ea Credeului maghiar". 
iuri, la rachiu! de piersică po- reri săptămâna. apoi, cei trei 
iarizat de prinţul de Wales, ş. a. trimişi ai lui B. B. C. şi-au luat 
. d. S'au făcut sub formă de rămas bun dela unguri cu urmă
:a!og sau frialog al reprezentan- toarea transmisie (ef. ..Uj Ma
~or Companiei britanice de ra- gyarsag din 29, IX): 
jo, şi au fost În cea mai mare - "Privită superficial - spune 
arte de-o naivitate scandaloasă. trimisa miss Francis Clare - Bu
~m linea minte că la una dintre dapesta e un oraş vesel". 
_nsmisiuni, unul dintre domnii - " Da, - răspunde celălalt. 

~rezentanţi ai radiofoniei en- Dar in realitate e tristă, e foarte 
~ze a întrebat: "Cine a fost Ge- tristă, e aproape tragică. Sufletul 
~ acela, de se vorbeşte la Bu- Budapestei nu e in tarafunle de 
Ipesta atâta de dânsul?<e Şi i-a lăutari, nu e în lumina bulevar. 
spun un alt trimis al companiei delor. ci în drapelul ce fâlfâie 
gleze de radio: "E sfântul cre- la ;umătafea prăjinU lâng'ci 
n al ungurilor 1" Aşa I Nimic .Ia'aile celor pa'ra provincii 
spre faptul c'a fost longobard, pierdute." (E vorba de aşa-zi

a fost aruncat de unguri în sul "steag cu moaşte le patriei" 
măre depe stâncă, pentrucă um- al lui Urmănczy Nândor, in 
I să-i încreştineze. faţa căruia fac de gardă "până 

Dela naivităţi trimişii Compa- la ziua Învierii Ungariei" gărzile 
~ englezeşti de radio au trecut leventiste.) 
~ a patra şi a cincia zi la ire- Transmisia aceasta de adio s'a 
Dlisme. Vineri a fost săptămâna sfârşit cu un obicei maghiar be
rfăcut o transmisiune dela o ţivănesc: D. Gielgud, director 
l-zisă tabără, adecă adunare.! la Compania engleză de radio, 
Klenţească, începută cu "Hi- şi-a spart paharul cu şampanie 

e~egy" al ireden'ei ( .. Cred I azvârlindu-I, "in sănătatea tuturor 
runu Dumn~zeu, cred in invierea 1 prietenilor unguri". 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

um te incetăteneşte Ung ari a 
lunt. l.a ordinea zilei la. noi in-

I 
Părinţii numitului au fost unguri 

tlemnle. La 1 Octomvne a ex- din Ungaria, cu slujbă in Bosnia' 
It iarăşi un termen de înscri- şi la 1919 au refuzat să presteze 
ul:erio~ră în liste, şi Dum~e- I jurământul de credinţă jlugoslaviei. 
şhe cate . asemenea termme I Rămas orfan de tată, Sippl Laios 

se vor mal da, pentruca nu s'a repatriat la 1920 cu mamă-sa 
Iva să rămână pe din afară in Ungaria, la rude s'a crescut 
nul dintre haimatloşii ce ne acolo in spiritul cei mai ireden
rtă Sâmbetele. tist, a participat la toate acţiunile 
iu tot aşa procedează Ungaria. iredentiste din oraşul său, şi-a
şte I Acolo nici Înşişi ungurii cum se pomeneşte ameninţat să 
origine nu capătă cetăţenia cu fie aruncat peste graniţă. 
rinţa cu care o dăm noi fie- Vor învăţa oare ai noştri ceva 
li adus de vânturi. din purtarea aceasta a Ungariei? 

.fă o nouă dovadă: 
iimosul cani bal Urmanczy 
dor, cel care a ars de vii pe 
ii dela Beliş, a publicat la 
>ept. crt. În .. Pesti Hirlap" un 
cătră ministrul de interne, 

Cititi şi 
Răspânditi 

"Gazeta Antirevi
zionistă" 

Un intelectual care m'a rugat fiunileactuale, este o miopie să mobiliza cele mai bune energii în 
să-i trec numele sub tăcere, mi-a vorbim de interese particulare ro- contra revizionismului. Am susti
adresat zilele trecute o scrisoare, mâno-ungare, care vizează un nut aceasta, fiind convins că -
prin care analizează cu o incon- "pericol slav". Agresivitatea ma în actuala atmosferă turbure -
testabilă pricepere rostul şi argu-l ghiarimii şi aliantele ei suspecte J orice abatere dela linia de con
mentele campaniei mele între- cu unele elemente ale căror in- duHă oficială ar fi o piraterie pe 
prinse 'n contra aventurii de I tenţiuni subversive au fost de apele hazardului. 
apropiere dela Orade. Mă întrea- i multe. ori denunţate de presa! Nu am negat şi nu neg nici 
bă; dacă în principiu nu sunt in mondială, ne impun o mare re· 1 astăzi că apropierea româno-un
contra apropierii româno-ungare, zervă faţă de Budapesta. L'acă: gară este necesară. Dar nu ca o 
ce m'a determinat să desaprob o destinul Ungariei ar fi depus in I acţiune separată, ci ca un corolar 
iniţiativă, care oricât ar fi de mâna d-Ior Ludovic Zilahy, La- al eforturilor oficiale depuse pen
primitivă şi orice dedes\lpturi ar dislau Nemeth, Desi:eriu Szab6 tru realizarea "pactului dunărean". 
avea, promovează ideea? Intr'un sau chiar într'a d·lui Iuliu Tocmai de aceea consider o fa
pasaj al scrisorii Îşi exprimă pă- SzekfU (cu toate că face parte tală greşeală că iniţiativa dela 
rerea că deosebirea de vederi in din anturajul contelui Ştefan Orade a fost luată de "factorii 
Cf.eace priveşte mijloacele de rea- Bethlen), poate că aş recomanda I culturali" ai Clubului Ziariştilor 
fizare, nu ar justifica suficient a- mai mult curaj. Atâta timp, insă, şi nu de Casa Naţională sau de 
titudinea mea dârză fată de ac- cât guvernul ungar îşi pune toată alte organizati uni similare, care 
tiunea Clubului Ziariştilor din speranta in anarhia internatională - deşi nu sunt creaţi uni oficiale, 
Orade. şi nu renunţă la politica de iri- - prin natura lor intrinsecă 

Această scrisoare mă obligă ca tare a vecinilor, precauţi unea este sunt În stare să aprecieze şi să 
- indiferent de neaptitudinea unicul scont in contra eşecurilor. cunoască mai corect interesele 
autorilor mesajului dela Orade - Nu contest că mai cu seamă permanente ale naţiunii noastre, 
să desvolt motivele ce m'au de- tineretul din Ungaria manifestă decât tripourile ungare. 
terminat să pun in discutie acea- o dispoziţie vădită pentru relua- Eu unul aş fi fost mai mulţu
stă chestiune delicată, Întrucât şi rea relaţiuuilor normale cu . sta- mit dacă ar fi luat această ini
alţii îşi pot pune aceeaşi în- tele succesorale. Nu exagerez ţiativă românii, cari manifestă 
trebare. dacă afirm că in Ungaria există atâta indiferenţă faţă de .pro-

De zece ani mă ocup de pro- chiar un curent în această di- blema dunăreană-. Presa austri
blema ungară. Articolele mele recţie. Este însă regretabil că acă, cehoslovacă, ungară şi jugo
publicate in revistele şi ziarele exponenţii acestui curent se re- slavă ţine de câteva luni in per
din tară dovedesc că nu mă las crutează din tabăra "reformişti- manenţă la ordinea zilei această 
călăuzit de resentimente sau ură. lor", cari nu au incă o influenţă problemă importantă, iar presa 
Ba recenziile revistei .,Erdelyi reală asupra opiniei publice şi noastră nu-i acordă niei-o aten
Helikon" dela Cluj mărturisesc trebuesc consideraţi mai mult ca ţie. Este deci bine Ca şi noi să 
că înseşi cercurile literare ungare o promisiune, decât ca factori ne spunem cuvântul în timp util. 
au recunoscut oficial obiectivita- detenninanţi. In tot cazul, pre- Dar nu ne este permis să facem 
tea mea. Această mărturisire:con- zenta lor în vieata publică ungară vr'un pas fără Eă tinem cont şi 
stitue o garanţie că llImăresc în nu justifică o acţiune generală din de sensibilitatea aliatilor noştri. 
campania mea numai lămurirea partea noastră, care să-i pună Evenimentele au justificat re
opiniei publice şi demascarea pe d.nii Desideriu Kosztolanyi, zervele mele. Tăcerea presei ro
unor manevre desfăşurate in um- Solt Harsanyi şi Mihail Babits mâne şi ungare arată că acţiunea 
bră, care nu servesc buna inţe- alături de d-nii Ludovic Zilahy. a ratat. Poporul român, rare anul 
legere între cele două popoare. Ladislau Nemeth şi Desideriu trecut a adunat zeci de mii de 

Toti ne dăm seamă că relaţiu- Szab6 in ,.campania de apro- suflete să protesteze 'n contra pla
nile român o-ungare sunt extrem 1 piere." . I nurilor ce au pus în discuţie 
de incordate. In anumite mo- Nu trebue să Ignorăm faptul drepturile sale istorice şi patri
menle ne vine chiar a crede că o că ,.grupul reformist", care a avut moniul său national, nu aleargă 
apropiere româno-ungară face curajul să lanseze ideea impăciu- În braţele ungurilor. 
parte din domeniul fanteziei. Mo- ri~ c~ ~opoarele . vecine, n'a ~or. Făcând însă abstracţie de aceste 
tivele sunt cunoscute. Recentele bit niCIOdată de Interese parhcu- argumente cam abstracte, ulH
articole ale d-Ior Iuliu Szegfil, Iare româno-ungare, ci de cola- mele trei luni ni.au servit şi alte 
Ladislau Nemeth, Desideriu Szab6 borarea tuturor popoarelor dună- dovezi că felul cum "factorii cul
etc., ni-au arătat că se ştie chiar rene. EI îşi d] seamă că viitorul turaH" ai Clubului Ziariştilor din 
şi în Ungaria că asupra guver- este al fo~ma~iu.?i1or mari, şi pă- Orade işi concep apropierea ro
nelor budapestane planează ră- rerea sa, m Imn generale, se a- mâno-ungară este incompatibil nu 
spunderea pentru inăsprirea ace- propie de planul cance.lariilor eu~ I numai cu interesele româneşti, 
stor relatiuni. Vinovate sunt agi- r~pene pentru ~eorg~nlzarea re- 1 dar şi cu cele ungare. In luna 
taţii1e revizioniste, despre cari glO~ală a Bazmuiui ~unăreall. t Iunie a. c. am adresat intelectu· 
posteritatea va constata că sunt ~r01ectele - prea .vădlt te.nden- alilor de frunte din Polonia, Ce
cea mai tragică eroare a politicii ţlOas~ - după c~n Unga~l~ ar hoslovacia, Austria, România, Ju
contimporane ungare. hebUl .să .rupă unitatea. MICII In- goslavia, Bulgaria, Grecia şi Tur-

Ostilitatea cercurilor budapes- te.legen ş~ să s~ apropie de una cia următoarele întrebări: 
tane _ oricât ar fj de explica- dmtre tănle can compun această 1. Se poate vorbi de o un;-

b'Iă 'h ă oate Intelegere, sunt lansate nu de a- tate spirituală şi culturală a 
I ca pSI oz - nu se p .. . . 
I 'e niuni accidentale c~st gr~P! ~t de cercunle ofiCiale popoarelor dunărene? Dacă 

ca ma pnn r u • ŞI semlOflclale. " , 
ci printr'o propagandă temeinică P?ate fi vorba. pnn ~e sa ma-
şi durabilă a specialiştilor. a pre- Iată motivele pentru cari, În mfestat această unitate În 

Primăvara anului curent, am aver- cI' t " . • sei şi a literaţilor, făcută in baza ursu IS onel ŞI cum se mam-
Uzat pe d. M. G. Salll8rineanu; festă astăzi? 

unui plan chibzuit. directorul revistei "Familia", să 2. Cari popoare pot fi con-
După părerea mea, in condi- se abţină dela agitarea ideii "apro- siderate ca aparţinând acestei 

prierii româno-ungare", şi în ca- unităti (limitele istorice, geo-

ă incetăţenească pe un oare
Sippl Laios, care voind acum 

ra luni să-şi maghiarizeze 
ele, s'a pomenit că·i refuzat 
rucă nu e cetătean maghiar, 
~ deasupra că descoperindu
cu acest prilej situatia ne-

Procesul asasinatului dala Marsilia 
litate de colaborator al d-sale grafice, nationale, religioase şi 
i~am p .. pus să întreprindem o politice)? 
anchetă despre problema colabo- 3. Este de dorit şi posibilă 

1) a căpătat preaviz ca să pă- După cum anunţă ziarele pari
IScă până in Noemvrie tara. siene, procesul complicilor iden
halul Urmanczy se revoltă tificaţi ai atentatului dela Marsi
cu putinţă asemenea lucru lia se va judeca la Curtea cu ju-. .' 

CI când e vorba de un tânăr raţi din Aix-en~Provence pela 
ia palte la toate mişcările! mijlocul lunii viitoare. 
~ntiste şi e numai prin jocul I Acuzaţii sunt dati În judecată 
rdului cu hârtii iugoslave. pentru următoarele: 

Kralj, Raici şi Pospişil pentru 
asociere criminală, pentru ajutor 
dat la pregătirea asasinării şi pen
tru întrebuinţare de paşapoarte 

false; Kvaternik şi Pavelici pen
tru asociere criminală şi instiga
ţie la crimă; Percevici pentru in
stigaţie la crimă. 

rării tuturor popoarelor dunărene. o colaborare spirituală şi cuI-
I-am demonstrat că nu este pru- turală a popoarelor dunărene? 
dent să provocăm prin sfidarea I 4. Ce repercusiuni ar avea 
politicii oficiale şi a organizatiilor această colaborare în relatiunile 
semioficiale (ca de pildă: Mica economice şi politice ale aces-
Intelegere a Presei) suspiciunea tor popoare? 
aliatilor noştri, şi să clintim mă- 5. Prin ce instituţie s'ar pu-
car o parte din opinia publică tea concretiza iniţiativa unei 
românească în hotărirea ei de a-şi (Cotinuare În pag. /V-a) 
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Apropiere cu furt de idei 
Gazeta Ant1revizlonistă 

- - -
Duminecă, 6 Obtomvrie ]935 Ou - ~", 

~nl!!:in'!n!/~ I Adevăruri cari dOI J 
Şugol' se plângeo Îndu!'ef'Ot pl'in I 

(Continuare din paf', l/!) D.lor gândesc: Orice acţiune, .. Gazeta de Vest" că nu moi vine i Am arătat În numărul nostru I - poate c~iar şi cel mai sa;' ~ 
astfel de colaborări? (Un acord care micşorează cât de puţin 50- /ăgăduHa lege a schimhă!'ii din , tre~ut. că la congresul ţinut, deu~ ~~nci,tor s aj~n~ă primar, POl: ~ 

o/.·c,'u a nume/o" 5ff'a~/'ne a'e' năzI la Budapesta al partiduluI le~l dm el mInistru. preşedinte' 
al Acadellll'I'!or natl'onale uni' lidaritafea sta/elor succesoare, I " .. [, , 

, - l'omaAn,"o". ",,'-Ş/' spunea "eoo/."a :," social.democ,r.at din Un, g,aria, ,Ia republică, dupăcum Thomas 11", ~ versităţi libere, etc,) micşorează şi forţa de rezistenţă II ''- y ,[, , 111.( .... 

6. Unde ar trebui să aibă a frontului antirevizionist, deci şi I'uljinea că f"ehue să citească: care .d~legatll .ce au partl.Clrat dm sarYk,. bărbatul .de st~t cu renll 
sediul această instituţie? (Pe este bineveni:ă din punctul de ve- sau s'audă că cu/al'e Şugol' omo- ! Ro:nama nu şl-a,u so~oht de ?a- mondial, ,este ŞI el fIUl unui s: ~ll 
teritoriul naţional al uneia dinte dere al intereselor ungare. Iar eu nim cu el daI' de neom maghial' I tanc să pună pnn vr un cuvant plu muncitor. (Aplauze furtunoil'l 
ţările interesate sau pe un te- le răspund public: Nu-mi pot sau evreiesc. a făcut cxcl'ocheria !I' la punct pe cei ce-au încercat să strigăte: ''Trăiască''.) In Cehos: C 
ritoriul neutru, cum îl are Soci- imagina o apropiere româna-un- cutare, pungăşia cutal'e.~ ~ransforme un ~~em,enea cong~es vaci~ gl~ve~nul ~ împărţit PD~ 
etatea Naţiunilor 7) gară decât prin spiritualizarea E 'nt"odevăI' revol/ăfoal'e ne- I 10 adunare revlzlomstă, preşedm- ruiui prmtr o radIcală reformă ~: 

1. Această instituţie ar tre- R păsal'ea fa{ă de aceşti hieli 1'0- ! tele Senatului cehoslovac, d. Sou- rară latifundiile confiscate de SI." , 
graniţelor. econcilierea popoa- I k ~t I . d . . \lZl 

bu i să funcţioneze în mod ab- mân;' ~,i cu atât mai ale~ c~ _! up, a spus ca .eva ucrun es,- Acolo unde, odm.IO,ară, do~n"~';la relor dunărene duce prin Mica y _ _ . ."·~II 
solut autonom sau în colabo- Intelegere şi prin pactul dunărean cât II s a făgăduit nu odato ca! pre tara sa, can au . fost o men- 2900 de latlfundlan, şl~au gas::, G 
rare cu ]'nstitutul de coopera- I S N '1 6e va aduce ,.În cea din/âi 58- '1 tată lecţie pentru cel ce incercau existentă nouă şi o vie aţă no : a ocietctea aţiulll or. or 
tie intelectuală al Societăţii Na- '.', 6Îune po!'lomenfof'ă" legea hine- , să angajeze socialismul la unel- 630 mii de ţărani. In democrG', t 

Las Ia lahtudmea cehtorJlor să ' . '1 ". t ' ,. "o( 
ţiunilor? ,', făcătool's co!'e să le dea pulin{ă ; tm e reVlZloms e. cehoslovacă mmontăţJle natlOr.' ent 

8. Cari sunt problemele Sti- ~precleze ii această mică deosebire să l'evină JăI'ă cheltuieli de! Presa budapestană, precum, am sunt reprezentate peste tot în 'j d 
inţifice şi culturale specific du. e nuant . J mii şi mii de lei la numele pă- arătat in numărul trecut, a ţipat I eaţa pubtică În proporţie cu 1 ni, 
nărene pe cari această coope- Alexandru Olteanu I'infilol' şi moşi/oI' 101'. din toţi bojocii În contra cuvân- turile ce le capătă. In oraşele ,[0 

ă " Il'S k ., t rea raţie ar fi chemată să le stu- ---,,---"""""""--~ t rI~ ~', U1 ou u~ ŞI n ,con ra limbă mag~iară, se află 'n se ~ G 
dieze şi să le rezolve 7 socialiştilor maghlan can I·au nele de pnman muncitori ~aţi 

Atunci era vorba că răspunsu- Falsul ''':centenar al aplaudat. gl1iari." fiiI 
rile primite să fie publicate in '. • Şi nu e deloc de mirare, 111- LucrurH de.acestea şi altele IPolc 
.,Familia", care - după reco- Un:ve 1lfs,-4

0
"',:: d,.n ' chipuiţi-vă Înd~ăZI1eaIă, să arati acestea a putut să spună la C 'nul 

mandările presei din capitală - • • I Ilo fi, Ila Budapesta, In ţara tuturor sub- gres dnul Soukup - exclamă del 
este cel mai indicat organ de B d ! jugărilor, în ţara latifundiilor de dignată gazeta bupapestană. ~ng 
presă să se facă interpretul pro- U apesi" zeci şi sute de mii de iugăre, I Da, e 'ntradevăr mare lucru ne I 

blemelor specific ardelene şi să ceea ce spune "Uj Magyarsag". spui asemenea lucru in capi a 
ia iniţiativa unei astfel de acţiuni extern prin articolul de fond dela 18 , ţării tatifundiilor, la un congDerl 
de recunoaştere. D. M. G Sa ma- Universit,atea tnfiintat,ă. acum Univ. din Berlin, membru S ăt t d' ti' d' ~ [Dl ept. că a ar a preşe 10 ee: care era cstlnat sa pună e t: 
rineanu era de perfect acord cu 158 ~e ~ am, a Bu~apestel şI-a săr- al Acad. Mag. Senatului cehoslovac: I dai-democraţia În slujba revu del. 
mine asupra argumentelor de mai I bătontmzllel.edmurmăaleIu-:yEdwinBorChardo.prof.laUniv· .. Lanoi._asPusd.Soukupinismului.

al sus. nii trecute tncentenarul (adecă,; ale din America. I 

Dar, probabil că "factorilor ca să înţeleagă toti: trei sute de f Manley O. Hudson, prof. la ! _ ...... _ ...... __ .-...... .-.""'~-O;'!_ .. ~ ......... _----------~m·că 
culturali" ai Clubului Ziariştilor nu ani de existenţă). PretindE! adecă I Univ, Harward din America, mem- "" cu : 
li-a convenit apropierea sub acea •. că e continuare directă a univer- ,1 bru al Curţii internat· din Haga. C a saf a ca"" int 
stăformărationalăşiloialădeaceea sităţii din Tirnavia, din Slovacia Ludovic Aschoff, prof. de chi- arii 
s'au grăbit să invite pe unii inte- apuseană, pe care a înfiinţat-o i rurgie la Univ. Breisgau Frei-j _ pr 
lectuali din Ungaria să nu .. mi acum 300 de ani mitropolitul pri. i burg. a git a t -1 e urii 
răspundă, deoarece ancheta mea mat Pazman, şi a fost şcoală la.: Baron Anton Eiselberg, prof.! , • t "Iare 
"nu inspiră incredere", ci mai tină, cu profesori şi cu studenţi: de chirurgie, Viena, 1 Vn j 

bine să se lntrunească )a 10 Oc- în cea mai mare parte slovaci. I Sir Charles Scherrington, prof. 1 In oraşul Philadelphia din Sta- o scrisoare de aderare, cu ,in, 
tomvrie a. c. Ia un pahar de Din pricina acestei falsificări I Oxford, C 1 tele Unite, după cum arătăm in dălmi la adresa Cehoslovack ~, ,~ 
şampanie la Clubul Ziariştilor din nicio Universitate din Cehoslo- I pe~~:g' aKrogh. prof, Univ. 0- I articolul .6 Octomvrie" din pa- La Budapesta poate se g2i ~~~ 
Orade. Au profitat de faptul că vaci a, din România şi din IUgO-j " . praf, gina l-a, se tine azi o adunare cetitori cari să-i creadă canibl 1 
d. Ludovl'c Zl'lahy a publl'cat slavi a nu şi-a trimis reprezen- Ros,s Granville Ha,rnson, 1 că" 'tă t'tă ă l' , 'ă ru 

1 U Y 1 A 
1 

ungureas reVIZloms, sor I s UI asemenea mmClUn 
tanti la frauduloasa comemorare. la, mv. a e, me,nca. . ~~ct chestionarul - fără aprobarea S F d H k G 1 d dea impuls acţiunii ce-a 'nceput-o Noi vom reţinea din arlicc' , 

P N 6 Cei dela Budapesta au suplinit I Ir. re. op inS owan, a, t mea - În .. esti apl" din -21 I fU' C b d 'n primăvară în America iredenta său altceva Ceea ce spuneti 
insă cu vârf această abţinere. Au i pro, mv. am ri ge. . iie 

~~~7m~'n~;it~~-a~o~~~~~ i~~:tu~u~ adunat la serbare reprezentanţi I U <?vustpaaV ,Roussy, prof. med. la 1 ~~~~~ea;~ă fs~~!~~r~d;:ar~~ u;~~ ~.~:t ,:~ar~:~e ~~em~~:~~i ;;Vj reiCail 
] . dă' i de peste mări şi ţări ai Univer-! 11l. n,s.. " '" . llfurl. 1 or, ŞI - up cum citesc n : PIN 1 f U Z moriu prin care se va cere Ligii 
"Zorile" din 26 Septemvrie a, c. sităţilor străine, şi au decernat la! A at IgJ 1, pro. n~v. unch. 1 Naţiunilor revizuirea tratatului de Spune că memoriul nu VI late. 
- au adresat literaţilor români o mulţime de străini titlul de i , I ons opsch, pro. Univ. 1 pace dela Trianon. vea nicio urmare practică, laI' 

şi unguri următorul chestionar: doctori honoris causa. ! VIena. l" Naţiunilor nu va putea face ItI, n 
F" dă' ă 't 'd ' Eduard Spranger, prof. uni 'v. I Faimosul cam bal Urmanczy lce 1 C d ţ ' 'b'lă 1 Iln c sau urm n pnn oc- . I •. ' 1"' tIU . ' . re el POSI! o co a- .. Berlin. ! Nandor, cel care a ars de Vll pe mic cu e In m eresu nganel,i~, 

borare culturală româno-un- ttoăţr.atetleă,acesteat captă~" de som~- Jerome Tharaud, scriitor francez. ! Motii dela Beliş, a scris despre va putea da nici măcar în ~esi 
gară? I s r me pen ru aCtIunea revI- I 1 D b k' fU' j t' t t' 1 ~ diul unei comisii, Ungaria are i~ a 

2 D că d d D I 
' 'tă b' ă t" I! oan a rows 1, pro. mv., ac lUnea aceas a un ar lCO 111 Iiilan 

. a a, cum ve eţi - zlOmll , e me s se Ş le ŞI a I C . b 1 A d 1, nevoie de el nca să facă I t 
voastră această colaborare? Ce I noi lista acestor doctori de onoare i !w{:~.ovla, mem, ru extern a ca.! "Pest,i HirlaăP" ădi~ ~. tlăX crt!t" î~ folie". c~u 
eforturi trebue şi intr'o parte, ai universităţii "tricentenare", pen- I ., t care ncearc s ·Şi mm ce I ont Aşa. Scris negru pe alb. ~ltle 

f , " Gheorghe Hatzldakls1 fost praf. I că ar fi in America şi slovaci ea s 
şi în cealaltă?) I truca să ştim ce-avem de făcut. 1 Univ. Atena membru extern al I . " 

3. Cultura ambelor popoare Iată lista străinilor cărora li l' I can ar adera ]a acţIUnea Ireden- nţă 
1 Acad. Mag, ; t ' h' f" d ă Un gravor dintr'un orăşel lIia [ 

poate forma piedestal suficient . s'a dat la Budapesta cu prilejul 1 Ad' C J t' fU': el mag Iare, un c un anume Irlanda a făcut ( 1 I UlllO o asan 1, pro. mv.! primăriei !riec 
pentru ridicarea marelului mo- I acesta doctoratul de onoare: Roma fost ministru, ! Sotak Andrăs din Chicago, slo- şului său un dar ciudat din Î mal 
nument al inţelegerii? Artur Vermeersch, S. 1., praf. Fet~allde Baldenssperger praf. i vac ci-că, din satul Sacsa din afară: un ban de un şiJing, 

4, P.oate ~ontra~ara scriitorul la Universitatea Gregoriana din la Sorbona. '1 Ungari,a, undefa repat~iat '~ainte o faţă a căruia a gravat o ~e~~ 
cu. scnsul sau actIUnea, de de-I Roma. , . Artur Kannisto, prof, Univ. Hel- ! de e~'grarea 10 Amenca ?I~ re- 1 şapte sute de cuvinte. A lucr~ să 
sbmare pe care, conştient sau Martm Grabmann, prelat papal, linki membru coresp al Acad. 1 publica cehoslovacă, a trimiS u- I treaba asta in toate orele sale 
inconştient o desfăşoară poli- ' proi. la Univ. din Munchen. Mag: . , nei gazete ungureşti din America I bere din doi ani de zile. M : 
ticianul? Lagrange Garrigout,O.P.,prof.1 ~~-=----~' _ _ _ _ _ -.~esb 

5. Ce credeţi despre curentul la Univ. Angeficum din Roma. Var 

de apropiere pornit la Orade. T. Innitzer, cardinal, mitropoli- O nouaU lovl1furau a IUI1 Go" mbo"s fos~ Punctul 4 din acest chestionar tui primat al Austriei. Sosit 
spulberă nedumerirea tuturor ace- I Wilhelm, SCh,midt: S. V. D., ~ 
Iora, cari eventual nu au sesizat I prof. la Umv. dm VIena. 
rostul campaniei mele. Le de- i Germain Marin, O. S. 8., pa- n i 
monstrează că .. factorii culturali" [ trolog belgian. Publicaţia c1uieană ,.Erde- regent. Sunt adecă temeri şidenţia consiliului. j 
ai ,Clubului Ziariştilor din Orade I Au~. Gemem, O. F. ~., ~ector IVi Kurir" anunţă în n-rul că Horthv n'o va mai duce va da vice-regenta. 
- sub pretextul că politica tre- 1 al u.m~. ,Sacre-~oe~r dlO Mlla~o. depe Oct. crt. că genera- mult, din pricină că e bol- S'ar pregăti, cu alte ( 
bue să fie înlăturată din campania! Dlomzle Anzlloth, prof. la Umv. lui Gombos plănueşte O nav de stomac, şi i se pre.. vinte, o imitare a lui H 
de apropiere - preconizează o ' din Roma, fost preşed. al Curţii nouă lovitură. găteşte succesiunea depe ler, care e 'n aceeaşi ~t 
acţiune care să ncontracareze" I Internationale de justiţie. Dupăce s'a făcut peste acuma, pentru preîntâm- soană şef al statulUi 
politica oficială, iar, eu - deşi Albert Lapradelle, prof. de drept noapte, în vreme de pace. pinarea unei restauraţii preşedinte de consiliu., 
optez pentru infrătirea intelectu- internaţ la Univ. din Paris, mem- din căpitan în retragere habsburgice: i se va da De altfel e ştiut că GOI eSj 
alilor independenti. cari nu anga- bru extern al Acad. Mag. general şi-apoi ield-mare-· succesor arhiducele Al- bos pretinde încă de , 
jează răspunderea oficială -- I Charles Dupuis, vicepreş, al şal, plănueşte să se facă brecht, candidatul la tron 'nscăunarea sa de-acU soţ 
susţin c~ trebue să urmăm linia I Acad, Franceze. in sesiunea parlamentară al hortiştilor, iar lui Gom- trei ani să i se zică t~ 
de conduită oficială. Rudolf Stammler, fost prof. al din toamna aceasta vice- bos, care va păstra şi pre~ zer", adecă "Fiihrer". 
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puminecă, 6 Ocfomvrie 1935 Gazeta I\ntirevizionistă .. , 
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)upăvizi~~~s~~ 
_.<',~=~',n,,=" la Hitler ~ f~ K~~:u~hmânesc al răscoalei 
... S' '! pus la c~le o alian,ă mililară germano
~aghgoro.po!on,!. - Germania furnizează ungu
lor arme ŞI aVioane. --- Baze aieriene nemţeşti 

în Un~aria -

In suplimentul intitulat uNume era condamnat de atlstrieci in 
uitatel/ al lui "Magyarsagl/ din lipsă ca toti koşutiştii emigrati). 
15 Sept. s'au publicat o seamă l-au atras in cursă, ca să facă 
de amintiri despre un căpitan cu ei o plimbare pe mare, şi 
din răscoala lui Kossuth. despre I-au dus prizonier pe vaporul 
care nu ştim să se mai fi vor- austro-ungar .,Huszcir·'. Păţania 
bit: despre Martin Koszta aceasta a ajuns nu se ştie cum 

ri~ita ncaş:eptat~ ~ăcută in Ger-I via o escadrilă aviatică bulgă
ma de pnm-mlnlstrul ungu- rească, in frunte cu comandantul 
: G5mbos, de ş~~ul statului aviaţiei aşa-zise civile a Bulgariei. 
:or polone: . ~abnţlUs, de pre. Socotelile bulgăreşti s'au stri
':ntele ~omlSlel externe a par- cat însă 'nainte de vreme. Un 
eentulUl polonez Radzivil şi mare complot ce s'a 'ncercat toc
'i de ministrul de externe al 

mai in aceste. zile in contra gu
vernului hulgar, a făcut pe cei 
dela Sofia să nu se mai gân
dească de-ocamdată de.:ât la ches~ 
tiile interne. 

Cu privire la originea şi la ]a urechile lui Ingrahan Dunc.an, 
vieaţa lui de dinainte de 1849 comandantul vasului american 
nu ni se spune nimic. In schimb "St. Louis,j care staţiona în por
ni se dau următoarele amă- tul Smirna, şi acesta l-a salvat 
nunte despre vieaţa peripeţioasă ameninţând vaporul austro-un
ce a avut-o In urma înfrângerii gar că-I scufundă cu tunurile. 
dela Şiria a koşutismului: In urma păţaniei acesteia 

:oniei Beck, care s'a oprit aşa 
treacăt la Berlin in drumul 
Genexa spre casă, a făcut 

~la!ie în toate ţările Europei, 
I fiind că oaspeţii maghiari 
polonezi ai Germaniei s'au în
pnut la Berlin şi la vânătoa
I dela Rominten a generalului 
ring numai cu persoane ger
ne militare. Generalul GOm
i a tratat cu un singur civil 
~erlin: cu Schacht, dar şi a
le tratative, dupăcum au anun
dela Londra agenţiile telegra
,au privit chestiuni militare, 
neă foarte importante. S'a tra
cu Schacht un schimb de măr
intre Ungaria şi Germania: 
~aria să dea Germaniei ma
. prime, iar Germania să dea 
urilor arme, munitii, avioane 

Se întroduce în Ungaria ser
viciul militar obligatoriu 

Koszta (Costa) a ajuns în Koszta a ajuns aşa de vestit in 
l1merica, în serviciul unei mari l1merica, Încdt s'a dat acolo nu
întreprinderi, şi făcea parale mele său unui sat, iar o ame
fr~moase..: [ntr~prinderea I~~ tri- . ricană bogată din NicaraguQ, în
~IS du~a un timp ~u o m!s~une I drăgostită de portretul lui din 
111 TurCia, unde pnnzdndu-I de t gazete, a început să-i scrie şi 
veste spionii l1ustriei (fiindcă I apoi l-a luat de bărbat. 

Ziarul" Vecer" din Praga 
a publicat tn urma vizitei 
la Berlin a generalu'ui Gom
bo. o ştire deosebit de gra
vă: că Ungaria s'a ho.ărî' 
să imite exemvlul de astă 
primăvară al Germaniei în
frodacând servicia' mililar 

obligatoria. S'a laat ;ură~ 

mântuI recra,ilor, li s'a or-

dona' să se prezinte sub 
arme la lOci., dar In alti
mul momen' a trebuit amâ .. 
notă incorporarea pe 1 Ia
nuarie 1936. 

~--~~,~---~~~~~.~ ...... ~-....-.~. 
Ce fel de nume 

e numele Tisa 
Ungurii la Mediaş sub 

stăpânirea românească 

Semioficiosul guvernului ma
ghiar, "Budapesti Hirlap", se in
dignează grozav în numărul din 
19 Sept. crt. că autorităţile şco

lare din judeţul Aradului ar fi 
declarat românească odrasla unei 
familii ce se chiamă Tisa. 

J îi zice "Budapesti HirJap"). Acolo 
numele Tisa al satului arădan din 
tinutul Hălmagiului, care implică 
că putem avea acest nume şi ca 
nume de familie, e negreşit un
guresc, dupăcum şi apa Tisa tot 
ungurească trebue să fie, deşi nu 
~i-a căpătat numele în pustă, ci 
a venit acolo cu el dintr'un ţi. 
nut românesc. 

.tare .. 

Ni se semnalează un :articol 1 zat astfel pe naţionalităţi dela 1850 
ce·] trecuserăm cu vederea, apărut încoace: 

in alt lucru ce s'a tratat la în gazeta orădană "Erdelyi La-
lin a fost crearea de baze avi- pok" la 8 Sept. crt., cu privire 
~ 'n Ungaria pe seama Ger- la progresele uriaşe ce le-a făcut 
liei. In scopul acesta, in timp la Mediaş ungurimea sub stăpâ
GOmbOs trata ]a Berlin, mi- nirea românească 
rul german al aierului Milch Iată arătările semnificative ale 
)~eta aierodromutile din Un- interesantului articol: 
a, unde venise dela aierodro- Până la 1918, vreme de 815 ani, 
ile din Polonia. Vizita aceasta administratia Mediaşului a fost 
ricinuit in presa apuseană o exclusiv săsească, şi ca limbă şi 

e alarmă in legătură cu re- ca personal. Limba maghiară a 
alele de până aci ale pregăti- fost o noţiune necunoscută in ad
'aieriene de război ale ungu- ministraţia comunei. 
" mascate cu aşa-zise sporturi Astăzi, sub stăpânirea româ-
lice. neescă, ungurii au la Mediaş trei 
resa londoneză a destăinuit reprezentanţi in conducerea co
l'a încheiat la Berlin o alianţă munei: vicepreşedintele şi doi 
nano-polono-maghiară, în care consilieri, toţi trei din partidul 
:aută să se atragă şi Austria. maghiar; au o gazetă maghiarA 
itler a făcut Austriei propu- săptămânală, "Mediaşi Lapok'", 
a să încheie cu Germania o I au o aşa-zisă "Casă MaghiarăfI, 
JIă pe cinci ani, în schimbul cumpărată dela olaltă de toate 
ia se va desfiinţa legiunea organizaţiile sociale ungureşti din 
riecilor hitlerişti refugiaţi în Mediaş, au un "Cerc civil un
mania, şi se va pune capăt guresc", o "Casină ungurească", 
elor hiUeriste din Austria. o Societate corală ungurească, o 
de notat că Bulgaria a ţi- societate de ajutorare mutuală, 
să nu Iipseas:>ă nici ea d in o şcoală şi-o casă parohială pro
il concert al revanşei. "Bu- testantă nouă, o societate de ar
esti Hirlap· a publicat o ştire tişti diletanţi, şi sunt organizaţi 
Varşovia care 'n presa noastră după sistemul săsesc al vecină
fost înregistrată: şi anume că tăţiL 
)sU ieri săptămâna la Var~o. Populaţia oraşului s'a reparti-

fiecare Sâmbătă apare 

Radio Un ivei·su 1 
== I 

Revistă pentru popularizarea ştiintei raaiofoniei 

~irieri de apa rate noi În fieca re număr, 

50tite de fotografii şi schiţe explicative ~~ 

Pretul 5 lei ex. 

Anul 
1850 
1880 
1900 
1910 

Saşi 

2959 
3470 
3826 
3910 

Români Maghiari 
1817 264 
1909 717 
2310 1309 
2729 1694 

N'avem cunoştinţă despre un 

\ 
asemenea caz, iar gazeta buda
pestană se fereşte să dea. amă
nunte. 

In-orice caz numai ]a Buda-
Astăzi procentul ungurilor e de I pesta se poate indigna cineva 

30 la sută. pentru asemeRea .bravură" (aşa 

Sub masca unui 
congres catolic 

Atmosfera iredentistă a congre
su�ui a molipsit până şi lumea 
comercială. In ziarele budapesta ne 

"Budapesti Hirlap· se indig
nează atât de grozav din pricină 
că s'ar putea ajunge cu analiza 
până la originile familiei contelui 
Tisza 

Apoi, să nu se hazardeze prea 
tare. Fiindcă există scris undeva , 
intr'o publicaţie budapestană de 
acum vreo 30 de ani (ni-a comu
nicat-o cândva d. dr. Lascu Du
mitru), că familia contelui Tisza 
nu e tocmai atât de ungurească 

dela origine (şi n'are origini atât 
de vechi ca să nu-i poată fi ur
mărite), precât e românească. 

La Budapesta s'a ţinut săptă

mâna aceasta un congres catolic, 
al aşa-zisei Actio Catolica, la 
care s'a vorbit despre protecţia 

copilului. despre primejdia de
populării, despre divorţuri şi în 
general despre apărarea familiei. 

dela 29 Sept. şi din zilele urmă-
toare, firma de alimente pentru Alegeri 
copii Ovomaltine, despre care nu 

anulate 
În Ungaria ştiam până acum că-i firmă ire-

Oratorii au făcut propagandă 

revizionistă, fără nicio jen,'\ de 
nunţiul papal şi de ceilalti străini 

pe cari i-au invitat la adunare. 

dentistă, şi-a ilustrat reclama ce 
o face Ovomaltinei cu em- In Ungaria e acum la ordinea 
blema Ungariei-Mari, având dea- 1 zilei judecarea alegeri.lor co.nte~-
supra un copil. : t~te. Face mare senzaţIe că ]usti-

Dupăce înainte de el vorbise 
nunţiul papal, arhiducele Iosif a 
spus cuvintele acestea: "Să fie 1 
copilul maghiar soldat credincios, 
cu suflet eroic, al lui Cristol I 
şi-al patriei maghiare; iar naţiu
nea să poarte de grijă copilului, I 

. I tia a anulat alegerile din Dobri-

Un conle care 
fură cauJiunea 
bucătăresei· 

tezaurului ei celui mai scump, Tribunalul din Budapesta 
să-I ducă in marea familie a bi- I A 

... I . C· t . ă . precum anunţă 111 numărul dela senCll Ul ns os, ŞI S crCleze .. 
dimpreună cu biserica acea sfAn- 1 Octomv. crt. ZIarul "Pesti 
tă unitate propovăduită de Cri- Hirlap" - a condamnat la două 
stos (sic 1). în care fiecare ungur luni închisoare pe contele Paul 
va lucra ca f~ate. adevărat pe~t.ru I Nyary. pentrucă a excrocat pe 
un scop sfant. pentru fenclta o bucătăreasă pe Susana Nagy 
Ungarie ştefaniană, pentru legala II d d' • ţ. d 100 d ' 

I·t t t f . ă u nU-I o cau mne e e rega 1 a e Ş e aman .• _,. 
Tot astfel vestitul pater Bangha peng.o ca s o angajeze la o 

a vorbit despre Trianon, care nu pensmne ce spunea că vrea să 
i-a lăsat Ungariei decât copiii. o înfiinţeze, şi neddndu-i apoi 

(Cf. "Vj Magyarsag", 1. X). nici slujbă nici banii 'napoi. 

ţin şi cele din circumscripţia de 
miazăzi a Budapestei. Sunt astfel 
libere până acum o duzină de 
mandate, pentru cari se va da o 
luptă cumplită, tinând seamă de 
încordarea uriaşă ce domneşte de 
mai bine de o lună intre parti
dele de opoziţie şi intre guvern. 
~~~~ 

Rugăm pe onoraţii 
restanţi eri să nu uite 
a-şi face datoria faţă 
de "Gazeta Antirevi-

I 

zionistă", achi
tându-şi modestul 

abonament. 
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Din lunte • 
ŞI din ţară 

In Statele-Unite ale Ame
ricii s'a fntâmplat un caz 'Il 
mai senzational decât al fe
tei din insulele Canare de
spre care am arttat deunăzi 
ci a dormit un an tntreg. O 
Iată cu numele Patrieia Ma
guira~ a căzut la 25 Febr. 
1932 intr'un somn letargie, 
.şI s'a de,teptat abia alipit
mâna trecută. 

... 
După statistica publicată acum 

de ministerul japonez de externe, 
numărul japonezilor din străină

tate este următorul: In Manciuria 
243.000 (înainte de incidentul dela 
Mukden 112, 735), în Brazilia 
173.500, in Haway 150.832, în 
Statele Unite 146.708, in China 
56.049, în Peru 21.127, in Ca
nada 21.062, in insulele Filipine 
20.558, în Anglia 1243, in Franţa 
513, în Germania 530, in Belgia 
56, in Olanda 28. in Polonia 19, 
in Elveţia 70. În Italia 60, în 
Sovietia europeană 79, În cea 
asiatică 2492, in Siam 389, în 
India şi Ceylon 1416. Precum se 
vede, în Abisinia n'ar fi niciunul. 
Greu de crezut. 

• 
Un conte d'Erta a găsit 

un mijloc nostim ca să-şi 
facă rost de bani dela ame
ricance bogate: ]e lua'n 
căsătorie, l'a să le deie tit
lul de conkse, şi apoi ime
diat dădea divorţ Zilele tre
cute i s'a judecat la Boston,. 
în ftmericQ, a] I2·lea divorţ, 
şi fjindcă s'a constatat că e 
nebun (?), s'a luat prin sen
tintă tuturor celor 12 foste 
soţii ale sale titlul de con
tese. 

• 
In Ungaria, in satul Csonka

hegyhat de peste Dunăre, a fost 
arestată o femeie in vârstă de 70 
de ani, care avea plăcerea să dea 
foc Ja casele şi la şuriIe din sat. 
Puse~e pân'acum foc Ia 30 de 
case. 

• 
Intre hârtiile muzeului rusesc 

din Cargopol s'a descoperit un 
document de mare pret, scris la 
1492 de Crisfofor Columb, desco
peritorul Americii. E un jurnal 
de amintiri din călătoria care i-a 
prilejuit lui Columb descoperirea 
lumii nouă. 

au făcut imposibil accesul poliţiei, I se tot uit~ in ap.ă până li se ~
s'a introdus acum pe seama pa- rată localitatea ŞJ casa unde sa 
sturilor de radio poliţieneşti un născut copilul în care s'a întru
limbaj secret, ca automobiliştii pat Dalai-Lama. In clipa când 

aşa de mult, încât i s'a re-l oraşului s'a gândit acum &~ f, 
dus la jumătate. Intreaga sa dea o intrebuinţare .. :P 
înfăţişare e o 'nfăţişare de I şomeriJor ca să facă din ele . 
monstru ce aduce a mai· piniere de ciuperci. , 
mută. Medicii sunt incapa- I ... . C~ să nu înţeleagă. a murit in anul 1933 Dalai-Lama, 
bili de a-i da vr'un ajutor, Marii capitalişti e ... s'au născut in Tibet 300 de co-
şi se mărgincsc să-I ţină sub au exportat în ultimele vr 
stlpravcghiere în interes ştiin- săptămâni În America 

Un excroc a oferit deunăzi u- pil, dintre cari s'au ales după me
nui muzeu din Mexic un meteo- ditaţie de doi ani împliniţi 20 
rit, care ar fi căzut din ceri pe I de inşi, şi apoi s'a făcut dintre ei 
moşia sa. Muzeul i-a dat pe el : zilele trecute alegerea În chipul 
15 mii de dolari, şi abia dupăce; arătat. S'a arătat În apă sfatulu
vânzătoful a dispărut fără urmă, ! lui lamelor chipul unui copil din 
a constatat că a fost păcălit, fiindcă! Chun-Kor.Gyal, care a fost astfel 
i s'a vândut un mete0rit fals, ! decretat reîntrupare a mortului 
fabricat de ingeniosul excroc din· I Dalai-Lama, şi proclamat preot 
tr'un amestec de aramă şi de fier. I suprem al bisericii tibetane şi 

ţific. in valoare de 220 de 
• Iioane de dolari, de 

Cascada Niagara şi, a schimbat războiului Italiei cu 
înfăţişarea, din pricină că s'a sinia. 
rupt din peretele ei dinspre Sta
tele-Unite o stâncă de 500 de 
tone. 

Un medic elveţian, Henry 
Spadhinger, a descoperit un 
ser care imunizează corpul 
omenesc În contra tubercu
lozei. 

* 
In satul Pilis din Un 

calfă de frizer şi-a împuşcat· 
guţa, fiindcă părinţii fetei p 
să i.o dea de nevastă~ ,. pl 

• ' chineze. voit să-şi tragă şi lui un i ur 
* In Italia a fost arestat pentrucă " . 

a fost prins călătorind clandestin, fncg 9 revenIre ~a bur-
în piept, dar revolverul 
foc. Desnădăjduit, a luat 
un cuţit de bucătărie şi s'a 
junghiat, dar cuţitul s'a fără bilet şi fără niciun fel de I ghezze In tara sovletelor, 

acte, un rus cu numele Ivan Nau- după desfiinţarea din 
i11ovici, care a străbătut până a- Sapţatn.qnq.. trecut~ a ~
cuma in chipul acesta, cu trenul gajttatu din armata,przf} 
sau cu vaporul, 24 de ţări. relntroducerea rang UrI-

• 
La .tînica Uuiversitătii din 

Chicago se fac experiente pentru 
conservarea sângelui în fiole, ca 
să-I aibă în tot momentul la dis-

între coaste. A luat 
bardă, şi şi-a bătut cu ea 
in piept până când şi-a dat 

... 

... lor, şi după desfiinţarea o broască fesfoasă de 
met,.i de lungă şi de 
chin'ale de grea, din Datele depe luna Mai ] 935 ale 

.. Buletinului demografic al Româ
niei" arată că am avut în Iară in 
această Jună cea mai scăzută na
talitate. 

Naşterile cele mai multe au fost 
tn Moldova (37.2 la mia de lo
cuitori), iar cele mai puţine, ca 
intotdeauna, in Bândt (16.7 la 
mie). N.ortalitatea cea mai mare 
a fost in Basarabia (21.7 la mie" 
iar cea mai mică În Bucovina 
(16.8 la mie), 

Populaţia ţării a fost in luna 
Mai de 18,791.637 suflete., 

• 
In Japonia s'a dat sen

tinţă definitivă În procesul 
ce dăinuia de şapte ani al 
unor mari demnitari acuzaţi 
de luare de mită. fostul mi
nistru de comunicaţii Ogava 
(] fost condamnat la doi ani 
Închisonre şi 190.000 de yeni 
despăgubire, fostul preşedinte 
al comisiei decoraţiilor l1m
saka a fost condamnat la 
2 ani închisoare şi 142,000 
de yeni despăgubire, iar 
fostul preşedi nk de cameră 
de comerţ fujifa Ia 2 luni 
Închisoare. 

" 
Intre Londra şi New-CastJe se 

vor introduce, după cum se ştie, 

trenuri exprese fără oprire, cari 
vor fi cele mai rapide din toafă 
Europa. Locomotivele cu curent 

anularii uni/aterale a 
casatorii/ar: poziţie in vederea transfuziilor. 

Deocamdată se ia ca să se con
serve sânge de câine. Se vor face 
apoi experiente cu sânge de om. 

• 

Autoritătile sovietice au 
lasat liberă vânzarea 
pâinii, a peştelui, a 
carnii, a zaharului. a 
un/urii, a cartofi/ar, des- Pastorul danez T. Philipsen 
jiintând la 10ct. cartela, din Gram a vizitat acum câţiva 
legitimaţia cu care se ani Egiptul şi a dus de-acolo 
puteau căpăta aceste a- două spice de grâu găsite in 
limente. Totodatei pâi~ mormântul lui Tutenkamon. 
nea,faina, macaroanele, Pastorul a sămânat grâul a
orezul, tarâ/ele au fost cesta. copt acum 5000 ani, in 
le/tinite CU câteva copeici grădina sa. şi a recoltat in primul 
la kilogram. an 11 spice. In al doilea an a 

• recoltat 1382 spice şi tot astfel, 

lea ca,i 'răiesc în apele • 
pice, s'a rătăci' până' 
porlu' Napoli, în "alia, 
a fos' prinsă de nişte 
scari. 

* 
La Roma se fac mari bis 

pentru apărarea VaticanuluJ 
contra atacurilor aieriene. & 
crează acum la săparea unei 
lerii suterane, adâncă la un 
de 50 de metri~ sub 
cari acopăr muntele V 
Galeria aceasta va servi 
mai ca adăpost pentru 
ci şi pentru operele de ariă. 

De altfel eventualitatea 
bombardament aerian 
unele probleme. Se pune I 

barea dacă în cazul unui 

la Melbourne, În Australia, s'a din an in an mai mult, a obli· 
ţinut deunăzÎ un congres biologic. nut anul acesta o recel!ă de 20 
S'a arătat la congres că popula- tone de grâu. Timp de 5000 ani, 
tia Angliei, Americii şi Statelor- sămânţa de grâu egiptean şi·a 
Unite a ajuns numericeşte la punc- păstrat de minune vitalitatea. 

• aerian deasupra oraşului tul culminant, şi de-aci 'nainte va 
descreşte~ în vreme ce populatia ia- Se anunţă din Londra că nişte I statul neutru al Vaticanului 
paneză, care a ajuns să numere 100 vânători papuaşi (din insulele I ră~ânea sau. nu cu . 
de milioane de oameni, va con- Australiei) au vânat un şarpe, prm.se. In prll~ul caz~ acest 
tinua să crească, iar peste 30 de uriaş dinh'o speţă necunoscută, I ~uml~os va mgădul 

. f d Jl3 T ă cu doi colti lungi cât ai unui JnamlCe să repereze 
am ~a 1 e. mllOane, aşa c Il f t Ş 1 't t f t Romei. In caz contrar preSlUnea el asupra coastelor pa- ee an . arpe eran a e a os I • .' 
. . ., A' . It·" d I d' s ar expune să fie bom ClflCuluJ ŞI asupra ustrahel va ua 10 pnmIre e muzeu m T t tf 1 . 

S'd o as e se pune ŞI 
f· d'·' 1 ney 
1 10 ce tn ce ~al mare. '. . nea juridică a catacombeloT. 

N t ·· d l d' L . . f ă facombele ar putea servi 
egus om e cerea e ]fi a expOZIţia armaceutic ce tiei romane ca adăpost 

Olanda au descoperit o nouă spe- s'a deschis deunăzi la Londra în caz de bombllrdament. In 
rietoare de şoareci. ca să-şi apere " s'au expus câteva lucruri intere- formitate însă cu tratatul 
magaziile in contra acestor roză- sante: un praf somnifer, care nu 

Lateran, ele aparţin V 
toare: au pus în magazii gramo- ! se ia pe gură sau pe nas ci se cu alte cuvinte nu fac parte 
foane, şi s'a dovedit că şoarecii I pune în baie, nişte ciorapi radio· teritoriul Italiei. 
se sperie de ele şi-şi iau catra-. activi pentru reumatici, un praf In cazul când trupele 

" electric ale acestor trenuri au fost fuse le. de dinţi cu iz de coacteiI~ care s'ar refugia în ca1acombe, ele 
Mini.terul japone% ele ex- puse acum la încercare, şi au 

'erne a pus în "edere diplo- făcut 176 km. pe oră· 
mafilor .ăi că ti "a con ce- ... 
dia imediat dacă se 'nsoară S'a aflat copilul În care s'a 
ca femei străine~ deoarece reincarnat Dalai-Lama, capul re
aceste căsă'orii a.,n' dăună- ligiei tibefane şi chineze. 
'oare inlereselor politicii ex- Fostul Dalai-Lama, dupăcum 
terne a Japoniei. se ştie, a murit acum doi ani. 

• Credinţa tibetanilor este că până 

In America, precum se ştie, când Dalai-Lama (popa popilor) 
sergenţii de stradă au fiecare nu va fj ajuns să transforme lu
posturi de radio cu undă scurtă, mea şi să se unească cu Dumne
ca să dea la poliţia centrală de zeu, se reîntrupează într'un copil 
ştire dacă se întâmplă undeva dintre cei născuţi În Tibet in 
ceva. Fiindcă multe dintre aulo- clipita mortii sale. Preoţii din Ti
mobile le cetăţenilor au posturi I bet se apucă deci şi ştiricesc ce 
de recepţie, şi fiindcă s'a intâm- copii s'au născut in clipa când 
plat că adeseori automobilele cari Dalai·Lama a inchis ochii, şi apoi 
au receptat ştirile despre câte o fac alegerea astfel, că se adună 

spargere sau despre celelalte În- lângă lacul sfânt de lângă Lhassa, 
tâmplări semnalate de sergenţi au capitala Tibetului, care e format 
dat năvală la locul cu pricina şi din apa a şapte rauri sfinte, şi 

... e totodată şi provocător de poftă afla in mod teoretic pe un 
Cercurile medicale din fi- de mâncare, conserve de legume toriu .neutr~ şi prin urmare 

. b f ă d '1 I . d b trebUl să fie dezarmate. mcnca sunt preocu pelte de su orm e pl u e, rUJ e UZ(! * 
un ~az cum ~u ~'a m.ai po- I care .nu se şterge după o~icâte s~.-I La un proces din Madrid 
memt, al unUl arbsţ dm L~s I rutun, ş. a. ase~enea clUdăţenl1.! petrecut zilele trecute un ~ 
l1ngeIcs, John Lmdner, In I neobişnuit. Un avocat apăra sus, 
vârstă de 49 de ani. care I S'a stabilit că produc- un socialist care era ? 
s'a pomenit într'o cumplită, 1ia de miitase naturala de port de armă fără ",,~,"r17:11 
zi că se transformă În mai· j din lumea întreaga a şi între alte scuze a adus 
muţă: întâi a început să i l scăzut in ultimii doi ani sta, că arma clientului său e 
se contracteze şira spinării, ! dela 54.600 de tone la mult o sperietoare, deoarece 
apoi să îi crească tare pă- i 46.000 de tone, iar a veche ce e nu mai ia foc. 
rul, capul şi unghiile, să i : mătasii artificiale s'a dovadă, domnule preşedinte 
se îndoaie picioarek, să-i : sporit. în schimb dela spus apoi avocatul - luati 
dispară gâtui, să-i crească 1 240.000 de tone la 337 pul delict şi trageti spre 
coastele din faţă lărgindu-sr, i mii 500 de tone. ca să vedeţi că aşa e l~ 
încât cele mai de jos îi ating 1 * dintele a luat revolverul, dar· . 
genunchii, şi să i se . subtie~~ I Lângă oraşul Ahrweiltr din Încrezător in vorbele 
degetele. Capul a ajuns sa'l : Germania sunt două tuneluri, cari a tintit spre tavan. Arma a 
fie de trd' ori mai mare ca l de când s'au mutat liniile de . foc, avocatul s'a ascuns sub 
'nainte, şi şi-l ţine pe piept. t cale ferată in altă parte, au ră- mânt de ruşine, iar acuzatul 
Şira spinării i s'a contractat I mas neîntrebuintate. Primăria luat pedeapsa respectivă. 
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. caută !ar 0.", succeSDr Tripourile 
ISCOPUl!u f~tallath iredentisti 

gazetarilor 
~!ie că epIscopul catolic I ha sa toată parohia c1ujeană. , 

- Suntem acuzati că lăsăm dinadins pe 
gazetor,i maehiari să deschidă fripour;, 
ca să demora'izeze minorita'ea maghiară! 

,:h din Alba-Iulia, cel vestit Episcopul Majlâth umblă deci de 
,:le şi in ţară pentru ireden- vreo doi ani după un alt candi- Campania ce s'a pornit dela ce În ce mai mari repertusiuni' 
.• ce l-a întrodus in biserica 1 dat, şi şi I.ar fi găsit, fiindcă Arad în contra tripourilor şi 'n' În toate oraşele pe cari le-au fe~ 
;ară din Ardeal, umblă de 1 sunt destule vipere în biserica sa, primul rând în contra tripourilor ricit cu astfel de speltlm:i gaze· 
: vreme să-şi aducă un suc· I dar îl împiedecă guvernul ca să-şi aşa-zise gazetăreşti organizate de . tarii şi pseudo-gazetarii evreo-
· încă până e 'n vieaţă, pen- 1 traducă planul în fapt. uneltele iredentei hortiste, are din maghiari. 

nu cumv~ d~pă moartea I P~blicaţia c1ujeană "Erdelyi 
·Jjungă episcopIa pe mâna! Kunr" anunţă acum că se plă· 

care n'ar continua tradiţia I nueşte zădărnicirea proiectul lui 
,listă creată de el. MajlAth prin mutarea la AIba-lu
mii trecuţ episcopul Maj- Iia a vestitului episcop iredentist 
ie zbătea s'aducă la Alba-'I dela Orade Ştefan Fiedler, în 10-
episcop cum jure successio- I cuI căruia s'ar aduce episcop la 

prelatul papal Iosif Hir- Orade monseignorul Zombory 
',parohul catolic al Clujului, ! dela Bucureşti, care e cunoscut 
unul care dăduse destule 1 pentru atitudinea sa loială faţă 

i că e printre cei mai în-: de statul român. 
I,i duşmani ai valahilor. Hir-I Reproducem ştirea aceasta nu
r şi-a păpat însă vlădicia cu mai ce titlu informativ, deoarece 
,mutul făcut pe seama paro- I până la o retragere de bună voie 
ăill Cluj in Olanda, pe care a lui Maj'âth, sau până la moar
"âncat Într'un chip aşa de j' tea lui, aranjamente peste voia 
lalos, de a răsculat în con- . lui nu sunt cu putinţă. . .--_~-.... _ .... - .................. ~ 

tiri şi Bibliografie 

Se 'ncepe şi 'n alte 
oraşe reactiunea 

După tripoul lui Zima et comp. 
ce era să se deschidă azi săptă· 
mâna la Arad dar a fost oprit 
cu toată vrednicia de autorităţi, 

i-a venit rândul să fie luat la 
ochi tripoului aşa-zis gazetăresc 

dela Orade, descris cetitorilor 
noştri de d. AleIandru Olteanu, 
şi apoi celui dela Timişoara, în 
conlra căruia s'a pornit deunăzi 
un boi cot al Asociaţiei, comer-
cianţilor, iar acum îi vine rândul 
tripoului aşa-zis gazetăresc deJa 
Cluj, care jcfueşte publicul clu
jean În folosul acţiunilor ireden
tiste ale redacţiei oficiosului par· 
tidului maghiar "Keleti Ujsag". 

Tripoul gazetăresc de 
acolo, dela Cluj. trebue să 
intereseze în mare măsură 
şi pe arădani. Pentrucă 
tabăra iredentistă a lui 
Zima Tibor, dupăce a vă~ 
zut că nu e niciun chip 
să~şi deschidă tripoul pe 
numele totalităţii ziarişti
lor din Arad (»Clubul gaze
tarilor din Arad"), umblă 
acum - aşa ni s'a spus 
- să-I deschidă ca su· 
cursală a tripoului clujean, 
ca să fie dispensată de-a 
mai cere autorizaţie. 

. .. ; "T lfonsnÎsf,iall 

SpiCUIrIl Jnimosul român de peste Ni- Tripoul dela Cluj al redac'orilor 
bÎsericiie din Ungaria se I st,ru Lie Zaft.ur, ref~giat la Cluj I pa,'idului maghiar 

b d dm ţara sovletelor mdată după 1 
;Iăzi sluj e iredentiste e intregirea României, scoate in ca- Cu prl·vire la tripoul acesta ~radului, cu parastase pen- moralizează pe orice ungur, fie 
tmandanţii koşutişti cari au pitala Ardealului o publicaţie de! dela Cluj a apărut în numărul femeie fie bărbat, care-şi pune 
~xecutaţi la 6 Oct. 1849 la mare preţ: "Transnis'ria, Tri- depe Octomvrie crt. al publica- piciorul în spelunca de jocuri de 

buna românilor de pesle tiei c1uiene .. Erdelyi Kllrir- a cărti dela New-York botezată !dln porunca împăratului I Nis'ru şi Bug", ecou puternic dlui Andrei Kiss de Szogycn o I "Ujsagir6 Klub". 
:b:~::if~a din piaţa Szilagyi! al d~snădejdii, fr~ţilor noştri de, nostimă scri.soare deschisă, ca . La Arad şi-a zburat, deja ,crei.e-

I d' B d d Y • sub Jugul sovietic. '\ răspuns unUl parlamentar ungu- \ ril un evreu de afacen, Malrovlts 
10 u a - upacum 1 . , , 

~ P r H' I "d' 2 O t I Revista d-Iui Ilie Zaftur con- j resc .. 0 . r.eproducern aCI. pentru lmre, pentrucă a pIerdut 40 de 
.. e~ I • lf ap. 10 c. I tine un vast material informativ destămumle ce le face, ŞI pen- mii de lei la club. La Cluj e sca-

ce slUjba uedenhstă profeso- 1 ă dă . d ă t '- • . ... . A' despre aceşti frati rob ţi şi de- truca s se va cum JU ee fi denlă deasemenea In fiecare seară 
:rehgleMlrtse(Mlrceai rpad. '·1 . d f t ta'i un ", . " • . spre extinderea lor geografică. pOU.TI e ~re en 18 e • gaze, n-o asemenea smucldere. Zlanştn 

Numărul din urmă 5-6 are ur- gun can nu sunt m slUjba par~ minoritari îi vor face apoi sinu-
l acelaşi număr dela 2 oct mătorul cuprins: ~ evo~are a a- I tidului maghiar. . cigaşului un necrol.o~. fr~~os, 
ciosului Ligii Revizioniste: mintirii luptătorului naţional Toa- I 'a'-o: dupăce la club l-au Jăfutt ŞI l-au 
publicaţia .. The IIIustrated der Malai; un articol, "Datorii 1 .. Nu ai dreptate când afirmi că pus revolverul în mână. Mai bine 
~n Ne~s" s'a reprodus u~ 1 uitate", al lui I. Călin, despre 1 partidul. maghiar îşi f~c~ rost de să vorbeşti, d-Ie deputat despre 
.1 al lUI Horthy, ce va fi i nesocotinta cu care ne deschidem mare parte a cheltUielIlor sale faptul' acesta: că de ce se tole· 
I în p~rla~~nt în amintirea I braţele tuturor veneticilor cari ne electorale în sălile de jocuri de rează acest bordel al hazardului 
de:eOlu ş~ jumăta!e d.e dom-l poartă Sâmbctele, şi despre desin- hazard ale Clubului gazetăresc în inima oraşului, între Universi-
regentulul. Publ~catla en- teresul nostru păcătos faţă de din Cluj. E rea şi ca glumă o tate şi 'ntre cele două biserici 
,a[ătur~ portretulUI ~mănunte I soartea românilor de peste ho- asemenea afirmaţie, căci nu se catolice?! Da, da, Înteleg, se to
lata lUI Horthy, Şl spune 1 tare; un articol al lui V. Ciulină, poate nici măcar să se presupună lerează pentruca să-şi petreacă 
altele:.. despre refugiaţii de peste Nistru, că contele Gheorghe Bethlen (pre- minorităţile, ca nu cumva să şi-i 
· a orgamzat ŞI' a condus cu amintiri despre prigoana cum- şedintele partidului maghiar, - trimită la Geneva pe Balogh Ar
a naţională maghiară,. car~ \ plită de care au fugit acum anul n. tr.) şi-ar aduna, adecă ar pune tur şi pe Pal Gabor ca să spună 
turna: la 1919 domma lUI I în patria mamă; o listă Întocmită să i se adune cheltuiel~le. electo- acolo: barbari.i .ace~iia de val~hi 
Kun. de redactorul revistei a moldove- rale pe asemenea căI lmorale. nu ingădue mCi atata măcar zla
ne mai mirăm că bunii cu- I nilor transnistrieni exilaţi în pustie- Argumentul aparent că ziarişti riştilor ungurilor, ca să-şi paupe~ 
tori englezi ai istoriei ma-

l 
tăţile Siberiei şi ale ţărilor în- de-ai partidului, ca redactorii dela rizeze prin speluncile de jocuri 

~ înghit tâmpenii ca acelea ghieţate din nordul Rusiei; un oficiosul "Keleti Ujsag": Andrei de cărţi propria lor naţie I 
le şopteşte iredenta ungurea- 1 articol despre zbuciumările caza- Szasz, Olajos Domokos şi Ernest Sau nu cumva redactorii ofi
espre datoria ce o are Apusul I cilor, de V. P.; însemnări despre Ligeti (acesta a fost între timp ciosului partidului (maghiar - n. 
le unguri pentrucă i-au apă- prolitarizarea ţăranilor şi despre concediat), au rol de conducători tr.) se scuză CU aceea că parti
lltura 'n contra turcilor şi a I industrializarea agricultorii în U. I la clubul-speluncă unde se jăc- dul maghiar nu-i plăteşte şi sunt 
lor, când sunt În stare să: R S. S. şi in Republica Moldo· mânesc deopotrivă români, un- astfel nevoiţi să popularizeze jo
tă şi minciuni ca aceasta de I venească, de I. Zaftllr; un articol 1 guri, evrei şi nemţi, să nu vă curile de hazard, ba încă să le 
;us, despre lucruri din zilele despre propaganda comunistă, II inducă în. ero~re, deoarece • sp~- moşească? Nu vrem nici să pre-
re? de V. Vulpe; cronici, cu recensii . lunea de JOCUri a fost submchl~ supunem aşa ceva; dupăcum nu 

• I de publicaţii privitoare la Rusia i riată unor figuri cari într'adevăr vrem să presupunem nici despre 
putatul Eckhardt, preşedin- I şi cu informatii despre stările I nu au nicio legătură nici cu con- foarte onorabilul Krenner Mikl6s 
tartidu~ui agrarian~ a ţinut de-acolo. I duce~e~ ~artidului maghiar şi nici şi despre şamesul său, "baronul
Iăptămana la Klskunszent- Redacţia şi administraţia re- cu zlanshca. Ligeti Ernest, cari s'au angajat 
m o adunare politică la I vistei e in Cluj, la spitalul orto~ E altă căciulă, fireşte, că de să facă apropierea (apropierea 
a criticat violent convenţiile t pedic. Costul abonamentului 100 ce tolerează, de ce îngădue par- intre unguri şi români, prin agi
rciale încheiate de G~mbOs ! de lei pe an. tidul maghiar, care mereu dă tarea ruperii Ardealului de ve
alia şi cu Austria, spunând Recomandăm cetitorilornoştri fuga la Geneva, să fie factotum, chea Românie, pentru care "ono
ai bine nu le făcea. Despre cu toată căldura eminenta publi- să fie crupieri ai unui astfel de rabilul" Krenner a fost condam-
· din săptămâna trecută şi caţie, atrăgându-Ie atenţia că a- "club- întemeiat pe cutezanţe nat de toate trei instanţele jude· 
săptămâna aceasta' a lui vem datoria să purtăm românilor josnice nişte gazetari de-ai săi cu cătoreşti, - n. tr.), că asistă şi 
b5s la Berlin a spus că a de peste hotare acelaşi interes ce sâmbrie lunară, şi să suporte fac "drepţi'4 cu-atâta zel şi cu 
'0 ea să dea guvernului o I ni l-au purtat nouă, până am moraliceşte în afară grozavul odiu atâta încăpăţînare in fata ca
e externă, deoarece cu gloria fost robiţi, românii României li- al jefuirilor dela masa de j(,curi I niotei, ca să adune bani pentru 
al s'a dus pe copcă. I bere. de hazard, care distruge şi de· I cheltuielile "apropierii" I (Iarăşi, 

deci, o apropiere prin interme
diul tripourilor, ca aceea dela 
Orade de care s'a ocupat În co
loanele noastre d. Alexandru 01-
teanu! - nota noastră) Căci dacă 
va merge asta şi mai departe 
aşa, atunci poftiţi şi schimbaţi 

titlul Sindicatului ziariştilor mi
noritari din Ardeal ţIi Bănat În 
acela de Sindicat ziaristico-mino
ritar al crupierilor şi jetonerilor 
din Ardeal şi Bănat, dacă, fireşte, 
foarte simpaticul şi vrednicul de 
orice onoruri Nicolae Krenner va 
primi şi sub o asemenea titula
tură să·i fie preşedinte de onoa
re .•. 

Ţi.j foarte corectă motivarea, 
domnule deputat, căci intr'adevăr 
autorităţile româneşti nu trebue 
să dea minorităţilor prilej să se 
tângue la Geneva că românii nu 
îngădue ungurilor şi jidovilor 
să-şi piardă banii la jocuri de 
hazard I Respectăm (adecă re. 
spectă valahii 1 - n. tr.) dreptu
rile cetăţeneşti şi dreptul gazeta
rilor partidului maghiar de a-şi 

face pofta să-şi bage până 'n 
coate mâni1e în caniotă, spre mai 
mare gloria moralei de partid şi 

a suveranitătii maghiare I - "Prin 
limbă trăieşte naţia f - spuneau 
străbunii noştri. Deviza aceasta e 
astăzi învechită. Caniota din fie. 
care seară e sprijinul şi piatra de 
temelie a naţiei ungureşti din Ar
deal, care dacă se pierde, parti
dul maghiar âe gârboveşte sul> 
jugul robiei... (Aluzie la nişte 

versuri din faimosul "Sz6zat" al 
lui VOr~smarty, - n. tt.) Lau
de-se numele lui Gheorghe Beth
len, al conducerii partidului ma. 
ghiar, al oficiosului "Keleti Uj
sag" şi al tuturor acelora cari 
dau o pâine şi o caniotă orfanei 
gazetării ungureşti, căreia astăzi 

nu-i mai este refugiu Meca dela 
Geneva ci caniota cea atotputer
nică ... Sunt isteti publiciştii a
ceştia români: au descoperit In 
sfârşit mijlocul: caniota, cu care 
se poate îmblânzi gazetăria ma
ghiară,' care pân'aci trăgea me
reu cu ochiul spre Geneva ..• Cu 
ea trebue să mori şi să trăieşti 

- cuvântă ei liber cu VOros-
marty." 

• 
Filipico aceasta ustură-

toare 'o adresa po,'idu'ui 
maghiar şi.o ziariştilor lui, 
e, precum vede';, plină de 
infamii 'o adresa noastră. 
Am fi adecă noi, românii, 
inventatorii acestor Iripour; 
Igazefăreşti, cu care işi 'ace 
partidul maghiar rosI de bon; 
pentru alegeri, pen'ru plăti

rea persona'u'ui redac,iilor 
sale şi pen'ru cine .tie câte 
alte scopuri. 

Aici ajungem cu indolenta 
ce ° arătăm acestor tr;po
feri ireden';ş';: ca să fim 
ară'o,i cu degetul că 'ole
răm anume "ipou,ile, pen
I,uco să desfiinfăm prin ele 
na,io maghiară, demorali
zând·o, făcând-o să-şi zboare 
creierii, şi aşa mai depar'e I 
=Se mai pot lolera şi după 

(Continuare în pag. Vl/I-a) 
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S'a 'nceput tn Abisinia Un an del~. odil~!g~!I'v~!~ 
răz boi ni ~~ dela MarsIlia ~:~e:;~tj:I~~~d" 

(Colliinuart din!'pag- l-a) 

rală. sIa anuntat dela Londra 
că dacă se vor aplica sanc
tiuni, se vor mărgini la măsuri 
financiare (interzicerea credi~ 
tărilor şi cumpărăturilor de 
mărfuri Haliene), pentruca în 
niciun caz războiul să nu se'n
tindă şi 'n Europa. 

Aceasfa-i hotărîrea Ia care 
s'a ajuns până aseară, 5 Oct,~ 
când urma să se infrunească 

ca să hotărască consiliul Li-

gii Natiunilor. E de j'nJeJes d 
Liga Natiuni1or, potrivit şi tra
ditiei sale evasive, va inclina 
spre atitudinea aceasta "dulce'c 
şi nu se va lua după laburişfîi 
antifascişfi din Anglia, cari au 
hotărît cu un milon o sută de 
mii de voturi aplicarea imediată 
a tufuror sanctiunilor din statu
tul Ligii, şi dupA organizatiile 
franceze de stânga. cari dea
semenea fac in contra Italiei 
demonstrafii uriaşe. 

Săptămâna aceasta se I Reg-elui martir Al 
Gum se desfăşoarl va 'mplini un an dela o· federatia socoli , 
ofensiva diosul atentat făptuit la goslavi a adresat Q 

Halienii înaintează la miază
noapte prin trei părţi, şi anu~ 

me: O coloană a pornit din 
directia Assab (aproape de 
împreunarea Abisinlei cu Eri" 
treea italiană şi cu Somalia 
franceză), şi vrea să treacă 
peste deşertul DanakH ca să 
ajungă la linia ierată dintre 
Addis-Abeba şi Gibuli, unde se 
va impreuna cu trupele ce vin 
deja miazăzi. 

Marsilia de bestliIe dela i c1amatie in care, 
Jankapusta. reaminteşte că data 

Cu prilejul acesta, după Octombrie înseamnă 
cum se anuntă din Bel· cea mai tragică din 
grad, numeroase delega- ria Iugoslaviei. în 
tii din toate regiunile Iu- toate asociatiile de 
goslaviei vor face În ziua să tină şedinte 
de 9 Octombrie un pios în această zi, pentru 
pelerinaj Ia Op]enat spre mărirea amintirii 
a se inchina Ia mormântul I martir. 

Inceputul ofensivei italiene A doua coloană bate in di
rectia oraşului Adua, iar a 
treia in direcţia Gondar, ţin

trind să 'nvăluiască lacul Tana. 
Toate trei coloanele tintesc 
spre Addis-Abeba, capitala ne~ 
guşulul. 

Tripoul jazetaril 
iredentişti 

Silit de concentrările italiene 
dela frontiere şi de 'ncetineala 
cu care trata Societatea Nati
unilor conflictul italo-abisinian, 

- impăratul Abisiniei a anunţat 

la 28 Septemvrie Liga Nafiuni
lor că a semnat ordinul de 
mobilizare generală, şi că-l 
va pune 'n-ap1icare de îndatăce 
se iscă primejdia, 

La 1 Ocfomvrie trupele Ha
liene au pornit ofensiva, pu
nând să se ciocnească 'ntâi cu 
abisinienii africanli din oastea 
italiană, şi ~poi ocupând o 
seamă de locuri strategice 
depe terHoriul Abisiniei. Ina
intarea s'a făcut şi dela miază
noapte şi dela miazhi. La 
miazănoapfe ofensiva s'a dat 
in partea unde se impreună 

Abisinia cu Eritreia italiană şi 
cu SomaJia franceză, tn muntii 
Musa Ali. cu direcţia spre 
provincia Ausa. Au inaintat pe 
frontul acesta 20 de mii de 
soldafi. La miazăzi s'au dat 
luple in Ogaden şi 'n Tigre. 
Dupii ueştile de-a doua zi. tna· 
intarea din această parte a 
trupelor italiene a putul fi 
oprif~ şi respinsă. 

A doua zi, Miercuri dup'a
miază, s'a făcut În Italia cu o 
ne mal pomenită paradă mo
bilizarea generală. 

Joi dimineaţă. apoi. s'a in
ceput inaintarea din nou a 
trupelor in Abisinia, şi s'a re
cunoscut oficial inceperea răz
boiului. 

Trupele italiene au ajuns 
Joi sfăpâne pc un teritoriu 
abislnian de 40 de _km" in 
muntii nord.esUci dinspre Eri
freea, unde işi formează o bază 
pentru luptele viitoare. Dela 
Addis-Abeba s'a anuntat cii 
trupele abisiniene dela nord 
s'au retras din două motive: 
pentruca să aştepte hotărîrea 
dela 5 Oct a Ligii -Naţiunilor, 
şi pentruca să-i atragă pe ita
lieni In deşerturi. 

Impăratul Abisiniei a trimis 
Joi două telegrame Ligii Na
tiunilor, anuntând-o că aviaţia 
italiană a bombardat de două 
ori in cursul zilei oraşele 

Adua şi Adigrad, aruncând la 
Adua 70 de bombe, dintre cari, 
unele au nemerit spitalul Cru
cii Roşii. Negusul a cerut li
gii Natiunilor să trimită obser
vatori, ca să uadă că Halia a 
lncepuf ostili!ătiIe neprovocată. 

Indată după semnalarea 
înaintării italienilor, guvernul 
abisinian a dat poruncă să se 
vestească in toală tara mobi
lizarea generală, cu roba şi cu 
focuri uriaşe. Pe muntele Chil
laIo s'a aprins un foc uriaş 

care se vede la depărtare de 
100 de kilometri. 

Arme americane şi ;apo
neze pe seama Abisiniei 

Se anunJă că au :sosit in 
Abisinia intâiele transporturi 
de măşti in contra gazelor şi 
de arme şi munitii comandafe 
in Seplemvrie in America. 

Deasemenea se anuntă frans
porturi de arme şi munilii din 
Japonia. Au sosit in Abisinla 
şi câteva zeci de ofiteri iapo-
nezi. 

Şaispreze submarine itali
ene fac vânătoare în Marea 
Roşie după vapoare cari aduc 
abisinienilor arme şi munilii. 

Negusul a cerul- telegrafic 
la Geneva să se desfiinJeze 
opreliştea vânzărH de arme. 

Armafa dela miazăzi, din 
Somalia italiană, Incearcă 

inaintarea deasemenea pe trei 
coloane: una peste LJal-ual, 
cătră Harar, la linia ferată 
Addis-Abeba-Gibufi, şi de-a~ 

colo spre capitală. unită cu 
armata de nord dela Asab; 
a doua a luaf-o 'n sus pe va
lea Gebel, cu direcţia spre 
oraşul Ginir, şi a treia dela 
impreunarea Somaliei Haliene 
cu Kenia engleză, cătră Addis· 
Abeba. -
Alte ştiri 

externe 

(Contlnaare din pagina VII-a) I cat imediat de 
asta speluncile aces'ea ale poului sub noua firmă, 
par,idu, .. i maghiar şi ale mai aştepte autorizarea. 
'ripolerilor săi '1 J Membrii din Arad 

La 12 Oct. se judecă 
ches'ia 'ripo"'ui lui 
Zimae' co. 

Banda lui Zima Tibor anun
ţase că-şi deschide azi săptă

mâna tripoul, faimosul .Club al 
gazetarilor din Arad". 

Sinistrul eveniment nu s'a în
tâmplat Însă. Fiindcă cu o zi 
inainte patronul bandei, fripoterul 
LeU. a fost luat pe sus din or
dinul sigurantei generale din Bu
cureşti şi aruncat la gherlă Ja 

fului Presei Române din 
şi Bănat, şi apoi Sind
suşi, au făcut În contra 
bandei lui Zima con ~SHlllleanl"t 

Banda, intre timp, a 
vâneze cinci români ca 
justificare că fură titlul 
gazetarilor din Arad, dar 
nenorocul ei, numai unu -
indeplinea condiţia din n .. 
tute. de a fi membru intr'o 
nizaţie de presă rec 
Oamenii lui Zima s'au 

Vă că re şti , ca să dea seamă de rală extraordinară, în 5 
nişte operatii cu cecuri false. Şi varieteul .. Cornul 
apoi. fiindcă aşa cum promise- şi au schimbat statutele din 
seră, autorităţile arădane, in frunte în sensul că pot face par1e 

In partea de miazănoapte cu d. prefect dr. Ioan Groza, au bandă orice inşi, dacă 
a Indiei s'au continuat şi 'n interzis categoric ziariştilor îre- mila'ea comile',,'ui 
săptămâna aceasta răscoa- dentişti să-şi deschidă spelunca. nislraliu al bandei îi 

Măsuri de pază Jele în contra englezilor. In Banda lui Zima a tn:buit deci deră ,a%e'ari (art. 6 
În Egipt. provincia Simla au fost lupte să se rcsemneze şi să aştepte cat). Cei cinci inşi din nr"", •• _ .. , 

aprige intre trupele engleze ziua fatală, Il Oclomvrie, când mânească au fost primiţi in 
Englezii an fnfărit de cu . ~ t v ] t' 

vreme Egiptul penfru orice ŞI In re r.ascu a 1. tribunalul îi va judeca cererea de , pe baza aceasta. 
eventualUate, cu vase de răz~ ... schimbare a titlului şi a statu- t Tribunalul va avea deci 
boi~ tinute sub presiune in In Bulgaria s'a des- telor. I dece în plus, la 12 Oct.1 

portul Alexandria, cu trupe coperit un mare complot Metamorfozele sta- banda lui Zima are '~~~;'"lIM 
blocate pe graniţele dinspre al politicianilor din opo- 'utelor bandei indrepfăţirea ce şi-a 
Libia şi Eritreea ifaliană, şi cu zi tie şi al militarilor ne- Precum se ştie. banda Îşi are a decerne gazetarilor 
peste o mie de avioane mili- împăcaţi cu guvernarea personalitatea juridică din anul Juri gazetăreşti. 
tare. lui Toşel/. Lovitura era 1927~ pe numele .C1ubul zia~ 

Se anunţă de altfel din E- plănuită să se dea la 3 riştilor minoritari din Arad". E 
gipt nnele mişcări nationaliste Octomvrie, CU prilejul intrebare adecă dac'o mai are, 
pentru independenţă, cari do- serbărilor ce erau să se fiindcă de când i s'a Închis de 
vedesc că situaţia Angliei nu jacă pentru aniversarea autorităti -la 1929 tripouI, n'a mai "Scopul societăţii este 
e in Egipt prea trandafirie. domniei regelui Boris. ţinut adunări generale, n'a avut garea culturii~ a respe 

I Complotul a fost desco-I d' .', fă t d 1 •.. I fată de tari Aii tron, a 
1700 de victime la perit încă de ieri săptă- ~i~du Şl n a cu ec arat

ll 
a movării interesel~r morale şi 

Adua mdna şjMa jost zădărni- In Mai crt. banda a socotit că f' fesionale ale membrilor, 
Ştirile despre cele două cit la timp. Aniversarea ar putea ferici din nou Aradul cu t~rea v~~ţii. ~u.Jturale prin 

bombardări de Joi ale oraşu- suveranului nu s'a mai un tripou, şi ca să se pună la distractII, clfln, serate, 
lui Adua vestesc că aviafia serbat. Arestările se ţin adăpost de neplăceri, s'a gândit t cu mijloace conducătoare Ia 
italiană a făcut ravagii uriaşe. lanţ. să-şi schimbe titlul in acela de! desvoltarea armoniei între 
disfrugând peste 100 de case • "Club al gazetarilor din Arad", torii oraşului". 
şi rănind şi omorind 1700 de In Grecia domneşte o mare II ca să se creadă că-s toţi gazeta- Transcriem articolul 
oameni. Au luat parte la bom- agitatie din pricina conflictelor rii de aici, inclusiv românii, în din statutele iredenUşfilor 

bardarea Aduei 40 de avioane. adestori sângeroase dinfre I rândurile ei blestemate. A ţinut o Zima fără comentarii, 
conduse de contele Ciano, gi- monarhişfi şi republicani. In deci o adunare generaIă extra- nindu-ne să subliniem 
nerele lui Mussolini. mai multe oraşe au fost in- ordinară. şi şi-a schimbat titlul tele ofensătoare. Cetitorii 

Dela Roma s'a desminfil că căier~ri cu vărsări de sânge. şi statutele, hofărînd că pot face judeca singuri imp 
s'ar fi bombardat oraşul. Avia- Parlamentarii regalişti pretind parte din bandă orice gazetari acestor culturagii, cari 
tia italiană ar fi aruncat bombe guvernului sii reintroneze mo- din Arad cari sunt înscrişi in permit să spună că pro 
numai asupra cetăţii. narhia fără a mai face ple- vreo societate de presă cu per· rea respectului faţă de ţară 

biscif. Plebiscitul urmează de sonalitate juridică recunoscută. tron are la Arad nevoie 
Cetit; şi răspândi,; altfel să se facă peste 5 slip- Şi-a inaintat apoi statutele la tri- concursul fripourilor 
"GazelaAnfirevizioni ~tă" tămânj. bunal spre aprobare, şi s'a apu- tiste. 
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