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o NERUŞI
NARE 

: Am arătat în n-rul al 40-lea 
: .,Gazetei Anlirevizioniste" 

s'a deschis la Londra o 
pozitie a unui sculptor un
, a lui Kisfaludy -Strobl. 

re trebue să ne intereseze 
aproapel fiindcă sculpforu l 
esta s'a dovedit În zeci şi 
ci de rânduri agent al Ligii 

,vlzioniste. Trimes de ire
nta ungurească 'n Anglia 
să pună mâna cu arfa sa 
măretii1e engleze şi să le 

gajeze faţă de cauza revi
nisfă, sculptorul acesta cu 
me unguresc şi evreiesc a 
uf să-şi transforme atelierul 
adevărată mrejă revizia

sf~. aducând intotdeauna pe 
:refarul dela Londra al Ligii 
izioniste ca să ia celor 
i pozau declaratii pentru 
esti Hirlap" despre chestia 
19hiară, bine ştiind că nu 

VI) face caz de-acest abuz, 
că modelele jenate să-şi 

I 

fună adevărata părere, vor 
ee 'ntotdeauna concesii ar
~ului-ţJazdă dec1arându~se 
~i pe faţă, mai cu 'nconjur 
~nlru cauza ungurească. Am 
mărit. preceam spunem, de 
eme 'ndelungafă apucătura 

easfa a sculptorului trimis 
ume de iredenla ungurea
ă 'n ţara lorzilor, fiindcă au 
~ruf in "Pesti Hirlap" în vre
~a din urmă zeci şi zeci de 
erl1iewuri de-acestea. luate 
mitălilor engleze in atelierul 
~lp1orului lipsit de delicafefă. 
~nealta aceasta a iredenlei 
gureşti are deci de vreo lună 
x»ozitie la Londra, Şi trebue 
vorbim azi din nou despre 
fiindcă ceea ce s'a petre
la 2 Noemvrie la expozitia 
Strobl zis Kisfaludy întrece 
rginile oricărei neruşinări. 

)'nul Kisfaludy zis Strobl 
U invers) a sculptat Între 
~te bustul ducelui de Kent, 
suveranilor Angliei. Deci 

'enit să-i viziteze la 2 No
urie expozitia mama duce-

regina Maria. Şi arată 

~Sti Hirlap" din 3 Noemvrie 
dupăce a examinai mult 
P buslul, suverana Angliei 
interesat de marmora din 
e a fost croit bustul. DE 
trnoră depe teritoriul Un
iei. adusă dela Rucl<ica" -
ăspuns sculptorul.· Când 
faludy·Slrobl a amintit de 
nsilvania (conUnuă "Pesti 

7 

o nouă oficină 
iredel1.tistă 

Asociatia naţională a studen
ţimii maghiare a cerut astă pri
măvară cu mare iămbă1ău să se 
înfiinţeze la Universitatea din Bu
dapesta un Ins'ila' de studii 
minoritare, şi să se ţină la postul 
unguresc de radio conferinţe de
spre situaţia minorităţilQr ma
ghiare din statele succesoare. 

S'a putut lesne înţelege din 
împrejurarea că aceste cereri s'au 
făcut în aceeaşi vreme, din ce 
imbold au izvorît şi ce scop se 
urmăreşte prin ele. De altminteri 
in adunarea ce-au tinut-o înainte 
d'a se prezinta rectorului Univer
sităţii şi directorului postului de 
radio (am arătat acest lucru la 
timpul său), studentii n'au făcut 
nicio taină din faptul că vreau 
numai o agitare a chestiei mino
rităţilor maghiare din statele suc
cesoare, şi 'n schimb n'au amin
tit printr'un singur cuvânt că ar 
vrea să se cerceteze la Institutul 
milloritar al Universităţii din Bu
dapesta şi chestiunea minorităţilor 
etnice şi confesionale din raiul 
hortist. 

E limpede de tot. Şi foarle 
onorabil pentru un tineret care 
de sigur şi 'n Ungaria are su
pra-numele de tineret generos, ba 
poate are şi pretenţia de-a se 
numi obiectiv! 

Institutul minoritar cerut de 
Asociaţia naţională a studenţilor 
unguri - asociaţie de altminteri 
extrem de activă şi acasă şi 'n 
străinătate in toate domeniile unde 
se aventurează revizionismul un
guresc - e acum aproape 'nfiin
tat. La 24 Octomvrie senatul Uni
versităţi a hotărît să-i dea fiinţă, 
dupăce i-a pregătit încă de aslă 
vară programul, şi a pus în frun
tea lui pe fostul rector dr. Ke
nez Bela. Inaugurarea i~i chestie 
de zile. 

Şi cu-aceasta am putea termina. 
şti de-ajuns ce va fi acest Insti
tut de studii minoritare, ]a ce ne 
putem aştepta din partea lui, şi 
ce datorie avem,'adecă ce datorie au 
organizatiile noastre studenţeşti şi 
Universităţile noa~tre, şi la noi 
acasă dar mai cu seamă În străină
tate, unde ne vom pomeni ca 

malne cu publicaţii ale acestei Elemer Jakabffy, conducătorul mi
oficine iredentiste şi cu invitaţii norităţii maghiare din Ardeal", 
ale ei căfră savanţii şi oamenii Laudă apoi hotărîrea ce s'a luat 
politici ca să meargă să ţină cur- ca să se 'nfiinţeze institutul la Bu-
suri la Budapesta. dapesta, deoarece acolo sunt des-

O ap,obare nem- tui oameni cu greutate cari să se 
ocupe de el. şi se vor putea a

'ească iocaldicabilă duce acolo colaboratori din străi-
Jl.ilai este însă ceva În legătură nătate, "ca să se dea acestui for 

cu acest Institut. ce trebue ŞtIut o greutate cu adevărat interna-
, tlonaJăo" şi de aÎ noştri. 

]n ... Magyarsag" din 3 Nov., Institutul - continuă Kussbach 
gazetă in Co1re s'au dus precum - nu se va adresa numai stu
se ştie cele mai turbate campanii denţilor ci şi publicului, "şi astfel 
În contra fruntaşilor acţiunii de va deveni izvorul de lumină al 
redt:şteptare a nernţilor din Un- unei lumini largi, in care fiecine 
garia şi mai ales tocmai în con- va descoperi ŞI va vedea limp~de 
tra insului de care vorbim acum căile, modalităţile şi mijloacele 
_ s'a publicat o scrisoare cătră prin cari se va putea reface Un
redacţie a lui Fronz Kussbach, garia-Mare". 
ginerele şi succesorul martirului Kussbach încheie apoi astfel, 
Iacob Bleyer la preşidenţia "Kul- ca să·şi justifice hizara scrisoare 
turverein"-ului nemţesc din Un- şi să-şi scuze purtarea deja 
garia, pe care n'a pregetat .. Kulturverein" : 
să şi-o împartă cu impusul gu- "Nemţii din patrie (adecă tiin 
vernului, cu renegatui Gustav 1 Ungaria - n. tr) salută plini de 
Gralz, tolerându-i a::estuia să dea i nădejde şi încredere această nouă 
astă vară afară din comitet pe 1, insli]uţie, cu prilejul plecării ei 
nemţii intransigenţi şi să-I înlo- la Llrum, nădăjduind şi presupu
cuiască cu renegaţi, dându-se apoi !lând ca obiectivitatea ei ştiinţi
făţiş cu renega ţii, în contra in- fică necondiţionat obligatorie şi 
transigenţilor cari porniseră luptă înţelegătorul sentunent de drep
deschIsă în contra ungurizării con- tate ce e legat de aceasta, va 
ducerii "kulturvereinului". ajuta să se aduCă, ba ,hiar va 

Acestea zise, se va 'nţelege de- aduce şi în privinţa chestiunilor 
ajuns scrisoarea scandaloasă a deschise ale germanilor din pa
trădătorului Kussbach. trie soluţiile alât de dorite şi dă-

Ginerele martirului Bleyer îşi tătoare de reciprocă liniştire. După 
arată bucuria că se înfiinţează părerea noastră trebue avut mare 
Institutul minoritar, nădăjduind că grije În cadrele activitătii aCt:stui 
"va servi în chip eficace scopu- institut, ca pe lângă examinarea 
rile dreptăţii maghiare şi ale vii. situaţiei minorilălilor din ţinutu
torului maghiar mai frumos". riIe ocup:lte privirea cercetărilor 
Spune apoi că are şi motive per- ştiinţifici să nu-şi uite de stu
sonale să se bucure: "Pentrucă eu dierea condiţiilor din patrie şi 
am cerut încă cu mulţi ani Înairlk ni~i d~ ne~e~itatea. prelucrării ei 
înfiinţarea unt., J!;(fel de 1 nstitut, ' ş~lInţlţlce, ŞI n pnYlOţa aceasta 
în conferinţele ce leMa tird! despre I să p:Inlyească .c,t! pnetenească bu· 
condiţiile rev'wirii o a~ '~'i::ţie de I ~ă~O\flta serVICIIle t~tu~-or ~ctlora 
jurişti magbb d, şi mkllH repetat I.:an sunt competentI ŞI p~m. ro
In chip apăat prc ,)un"~I'a 'n 3- lui )?r avut pănă aycum . m do
ceastă chestie, dimpn'uil;1 cu ar- I men~u~ a~.esta, ca sa prezmte date 
gumentele rderitoarc la neces~ta- credIbile. 
tea acestui lJlstitur, in scrisoarea ' ~ Să mai comentăm această ciu
deschisă "t'::reJi~:ţ:i pertm cre- dăţenie? 
dintă" ce- lin (IJrc>at-o printr'o De ajuns să arătăm: că acţiu-

. gazetă bu,~apcs:Cln~;. de ;:ll1tatu lui nea revizionistă ce o serveşte in
stitutul minoritar, şi cercetarea nu 
obiectivă dar de orice fel a che-

Hirlap"). regina a adaos: "A' cu dinastia Romaniei .'i între- : stiunilor .mi~oritare din Un~ari~ 
d· S' b b o, 1" .' ~ ., , .. • .,'i'. ., 1'\ 

I la acest mstltut, s:mt lucrun can 
In le en urgen. bati-Va dacă ,,~ poate nchll'Ul, i nu se 'moar-ă cum nu se tmpacă 
Observaţi întâi premeditarea chiar şi la T;i::[~ unf~lle <l\e I apa cu focul, atunci când trata

acestei neruşinări: sa sculp- iredenfei un'i'Jre,~,!i. m Ji n1,lre I mentul minoritar din Ungaria e 
tezi bustul fiului suveranilor neobrăzare ra ac .-a5t;1 a I 'n comparaţie cu trata menIul din 
Angliei din marmoră adusă I sculptONlul (Ih1i~~ l~. LOllu'a! statele succesoare acel ce se ştie; 
1 L d d' T an'l 'a' d ,. '1 că d. Kussbacl1 nu e sincer când a on ra m r SI vanl ! e Liga : :('\~i:;Hll..,tă ,Haghi;;",}. Încheie precum. 'încheie, dupăce 
româneasea, pentruca dacă I Semn:dflm T1eruş inarea .}. I ii fixează ca scop institutului re
vei fi intrebat (sau chiar da:>ă I mui ui E tl ,L 1, ("..rei fii ,.dcă il (; ,Ia facerea Ungari(:j· :\lare, care ar 
nu vei fi),. Să. spui ceea ce a putem face. '.)iiciilli- <'Ill:'1. no;,S- I însemna şi readucerea 'ntr'un jug 
sJ?us regmci engleze acest Iră are În", (h:ll ia ~[I 11'0 I ce nu.1 doresc a germanilo:- din 
Klsfa Illdy-Strobl. 1 '" .. n , ~" " .01- :\' "1' I statele succeSO'lre şi zăd.ărnicirea 

Adăugaţi apoi că regina fată ~se ,n.r,f:~_,l.~IL<l.;" I "L"f! Ul~ I asp;raţiilor germanilor dm Ger-
de care s'a comis această In-/ ca o va ~ Ti sa mferv n' cu tv,ata I mania; şi că • d. Kussbacb, du-
delicatcţă este strâns Înrudită fărI a, (Coutinuare ;'Z pag. VIII-a) 

- -~-- --1 _"'" 

:nn 

Răvaşe 
Pl'eşedinfe!e Ligii Revizioniste, 

şvabull'enegat dela Ilâp:;ff Ppan
cisc Hspczeg, a publicat În ~,Peoli 
Hil'lap" din 3 Cl't. un aplicol 
nostim de lof. Pl'in eaf'e cef'e -
liinderJ I'evisla .Deulsehe Zahn
jjl'zlliche Wochenschl'ifl" din 
Munchen Îşi adl'eseazrJ exempla
I'ele la Budapesta pe adpesa 
Ofenpest În loc de Budapest -
srJ 6e deie Budapestei numele 
Buda, ca stl'ăinii să nu mai 
poată săuâl'şi În contf'O numelui 
capilalei maghkJl'e asemenea in~ 
delicatetă. 

Şoabul I'enegal din Ipunteo 
Ligii Revizioniste Îşi motioeaz" 
astfel pl'opunel'eo: Peşt e nume 
slaoon (Înseamnă cuplof', fat aşo 
co nemfescul Ofen). În Vl'eme 
ce Buda .. e nume cu asonan!ă 
6fpăoeche maghial'ă şi În ol'ice 
caz de opigine luponică (după 

cred/nta ob'}tească pUl'cede delo 
humr; opoi: numele Budapesla 
e ăabia din jumătatea o doua 
o secolului tpecut, când s'a unit 
Buda cu Pesta: e vopba pl'in 
upmal'e de o simplă peven;!'e 
la numele stf'(lvechi al capitalei. 

511-1 lăsăm deoaamdală pe 
d. Hef'czeg să cl'eadă că a l'ehu
nHicat capilafa magMapă, dacă 

i-a tăiat coada vetsPos/aoă şi a 
19501-0 simplă Budă. Ilol' li 
multe nostime de spus despl'e 
această !'o/ullanizare sau l'ehu
nil/cal'e, dupl10e ppopunel'ea lui 
Hel'czeg va li pl'imitrJ. De-ocam
dală să semnalăm din aptico/ul 
pl'8şedinfelui Ligii Revizioniste 
un pasaj.' acela undp. se Înlreabă 
gl'ozao de mil'a!, ce VOI' cu ex
pl'opiel'ea Budapestei gel'manii, . 
fiindcă expl'opisl'ea acea5fa În
seamnă un adevă!'a/ alental În 
contra ppincipilJ/ui !'asist al hil
Jel'ismu/ui: .. căci d~ar - spune 
şoabul huni/icat de!a llâl'şet ... 
ungul'imea nu·; de l'osă a Ncă. 
bal s' avem il?f'lol'e. jidf.lolr~ sunt 

_ ..... ..-r .-

cu mult mai apropiate !'ude ale 
germanilol' decât ungupii cel de 
ol'igine fUf'anică;'o 

1i1da! E nostimă vOl'ba asIa. 
acum În deosebi când 5'0 relă

eul În zodia lui /Ylorle lovăl'ăşia 
gel'mano-maghiapă. Numai că 

nu de dl'agul tUl'anici!ol' din 
Budapesta i se zice Budapestei 
În Gel'mania aşa cum i sa zice. 
D. Her'czeg o ştie. de altfel pl'ea 
bine. Fiiodei! sunl În Budapesta 
şi 'n Împl'eiul'imi/e ei tocmai 
destui nemti nehunilicaji, ca să-i 
!ndl'epIă(ească pe /ullel'işti să-şi 

mufe gl'anifa l'ăsăl'ifeană (ca 
'!lIre ppieteni le (ool'Iă, de a/(
minlepi) tocmai la blaue Donau 
dela Budapesta. 
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Situaţia Ungariei 
. în pragul • •• 

BILANŢUL DEVASTATDRllDRC 
budapestani ai Pă-" 
durilor noastre 

Oficiosul revizionist "Pesti Hir. 
lap4' a publicat la 3 Nov. o des
criere foarte 'ntunecată a situaţiei 
ce~o are 'n pragul iernii Ungaria. 

Se arată in descrierea aceasta: 
că mizeria a ajuns la sate din 
cale afară de mare; că recolta a 
fost foarte puţină, şi lumea îşi 

vinde vitele, ba pe alocuri şi nu
treţul, deşi e foarte ne'ndestu
Iător, ca să-şi cumpere de ale 
gurii; că tăranii işi vând pă

mânturile ca să poată ieşi di n 
iarnă, iar din pricina aceasta pă
mântuI s'a ieftenit mult faţă de 
cum era acum anul; şi că sin
guri gospodarii dc dincolo de 
Dunăre, despre cari se ştie că-s 

in bună parte nemţi, au o situa
ţie stabilă. 

.. Pesti Hirlap" arată apoi că 

nu se simte nicio uşurare în 
urma noii aranjări a datoriilor 
agricole, şi că exportul nu făgă
dueşte nicio îmbunătăţire a stă
rilor acestora ingrijorătoare, de
oarece - de-o parte - rezer
vele ce se pot exporta sunt prea 
de tot mici, iar de altă parte nu 
sunt nădejdi că vor patea fi de 
fapt exportate. 
~. In afară de cai, de vaci, de 
porci şi de gaHţe, nu este pen
tru e.'<port decât foarte puţin vin 
şi şi mai puţine fructe, iar din 
grâu numai 4-5 milioane de 
chintale. Alte cereale nu sunt in
deajuns nici pentru consumul 
infern. 

La aceasta se adaugă faptul 
că nu se ştie dacă se va putea 
exporta ceva sau ba. 

J,Nu trebue, anume, să pier
dem un moment din vedere fap
tul - spune textual oficiosul re~ 
vizionist - că Liga Naţiunilor 

va aplica foarte curând cu toată 

străşnicia sanctiunile economice 
plănuite in contra Italiei. şi că, 

în legătură cu aceasta, nu va a
junge sub bOlcot numai piaţa 
italiană, ci eventual, in foarte 
scurtă vreme, şi ţările cari n'au 

IernII 
aderat la boicotul economic ho- dă pentru produsele noastre ai!ri- Societatea budapestană Naşici, I Iugoslavia din exploatări făcu~1 fn 
tărit in contra ltaliei.iI cole cari preţuesc cât aurul cu- care-şi are de formă centrala În sub numele de "Naşici." ~tat 

"Şi e neîndoielnic că e~tinde- rat, aproape numai articole in- Elveţia. şi·a ţinut la 290ctomvrie Venitul curat ar fi fost şi ll1ii in 1 

rea sanctiunilor economice şi in I dustriale, şi anume dintr'acelea adunarea generală la Geneva, sub mare, dacă nu-I reduceau Sim!iI~~ur 
contra ţării noastre va avea ur- I cari nu se pot valorifica decât preşidenţia jupânului Albert Hirsch. cheltuielile avute de jupânîi bu ~fe 
mări cari in clipa aceasta nici i cu greu in circulatia internă, În Dupăcum arată ziarele buda- dapestani cu marele proces de: In ~; 
măcar nu se pot bănui, dupăce ; schimb refuză precât poate să ne ~esta~e din 3 ~ov., soci:tatea şi:a Osiek, unde au ajuns pe ballC1 llfi 
stâlpii necesari politicii noastre I pună la dispoziţie in măsura ce- nchelat so.cofehle anulm ace~t~la , acuzaţilor aproape toţi funcţiona, :um 
de valorificare sunt pieţele străine i rută materii şi articole industriale 1 cu un vemt curat de 344.70:).12. l' . ., . ugă 
. • .. ' I " ~. franci elveţieni. ., mal de seamă al flltalelor dm I~. !ie( 

ŞI dupăce la procurarea materll- : dmtr acelea In schimbul cărora. . .. . 1 goslavia ale secietăţii ameste . 
lor brute cari îi trebue se indus-! piaţa nemtească câştigă lesne va. VeOltul acesta e realizat In pn- ~ ..' ' ca ',rări 

I IAd d· I tă' d • In evazIUni fiscale de felul cel1 
triei noastre, nu ne putem câtuşi , Iute nobile. Nu este câtuşi de mu ran 10 exp oa TI e pa~ . . . ;a·z 
de puţin lipsi de valutele ce ni 1 puţin sănătos lucru, că noi ii 'duri din. ~omânia şi I,ugoslavia I Săvâ~şlte.la nOi. ~e socleta~ea ',!.(.~ată 
le dă negoţul cu străinătatea." 1 dăm materii prime cari au o va· - la nOI dm exploatănl~, ~ăcu:e l maş '. ŞI apOi In eludăn ale r ved 

"Pesti Hirlap'{ se intreabă a- ,toare întreagă, şi primim in sub numele de ,.Lomaş, Iar In formeI agrare. ~p! 
poi: unde ne vom trimite grâul I schimb 70-80 la sută valoare- ~ ~~'ntu 

lt~I~~~ie? d~~~~~se ~~~hi~:~:~~ I m~~:. ~ltfel ~ incheie oficiosul Ce a vorbl-t la Budapestlfîpierse~ 
. . G' t' revlZlomst - după a noastră cu- 111 " 

mCI erma?la nu ne po, ~om{~ noştinţă avem În clipa aceasta - I M k 
pens.a de pierderea acestei pieţe. creante Însemnate şi faţă de piata eplSClJpU· ak a-I 
"Mal :u seam~ e adev~rat acest italiană şi faţă de cea germană, 
lucru m ce pnveşte plata ger- izvorlte din bilanţul negoţului 
mană, care, dupăcum se ştie, ne nostru extern." 

Dgar 
adu 

~cat 

Protestanţii din Ungaria - du- 1 vom fi făcut din nafia noastra ~ljur _ .......... ~ ...................... _-_ ...... .. păcum am mai anunţat - au săr~ ; naţie cristiană. II itul 

\ 1 nvă,ălorii fără 
bătorit la 31 Oct. aniversarea a 1 De sigur că latifundiarii can o e 
418-a a începutului reformatiei lui 1 ascultat această peroraţie "ar dOVI 

Luther, şi ca să-i dea serbării un 1 leană", n'au socotit-o o satiră ala 
caracter iredentist, au invitat să 1 adresa mărinimiei lor, din pria 1-1 
ţină la adunare cuvântarea festivă 1 căreia trei milioane de unguri )ate 
pe episcopul protestant al Clu- raiul hortist nu au după ce ndaI 
jului, pe Alexandru Makkai, care I a.pă. Au reţinut numai chestia paşh 
are un băiat deputat În parlamen- simţul de drept şi dreptate al Cu i 

tul lui G5mbos. tiei maghiare, fiindcă asta are boiu 

posturi din Un~aria 
Un învăţător fără post, Fekete Il mei, iar dintre cei 9.636 de· elevi 

Imre, publică în n-rul din 15 Oct. ce i-au avut in anul trecut cele 
al revistei budapestane "Magyar i 55 de şcoli normale, 6427 au fost 
ut" o scrisoare desperată, intre- I fete. De ce - se 'ntreabă mai 
bând guvernul: ce are de gând ,departe Fekete Imre ~ biserica Episcopul Makkai - precum se 
să facă cu cei mai bine de 10 1 romano-catolică are 26 de şcoli poate vedea din reproducerea se-

gătură cu "Justice for Hunga udap __________ ... , aghic 

mioficiosului uBudapesti Hirlap" 
mii de învăţători fără slujbe? normale de fete, iar de băieti nu-mai 6? - a ţinut o cuvânlare inofensivă. HALAL! 

e şi 
~dap' 

Arată că deşi contingentul de 
elevi dat pe mâna câte unui în
văţător e de 100-130 de inşi, 

totuşi numiri nu se mar fac, in 
schimb in anul 1934 şcolile nor
male au dat 2140 de învăţători 

noi, iar în 'anul acesta cam tot 
atâţia. 

Invăţătorul fără slujbă se 'ntreabă 
de ce nu se reduce numărul în-
scrierilor la şcolile normale, şi de 
ce nu se desfiinţează câteva dintre 
şcolile acestea? De ce nu se re
duce numărul dăscăliţelor? Fiindcă 
dintre 19.423 Învăţători câţi sunt 
astăzi în Ungaria, 8.485 sunt fe-

M
. . d' . d Inofensivă până la un punct. A Revi al retmem In sCrisoarea as~. . . . Ziarul ,. Tribuna Noastră", a " 

călului năcăjit următoarele infor- vorbit despre spmtul evanghelic, : ganul Centralei din Cluj a ia ,a 
maţii: '1 despre chestia: dacă e vr'o 'mpo-I niunilor de meseriaşi corne mue 

.. Ahi' . . ' ~reptl 
Posturile învătătQreşti sunt 0- . tnvlre mtre evang e le ŞI naţIUne. anti şi muncitori români pub' 

. • h' t Adă ' 1.:1 ur cupate in bună parte de neveste ŞI a lOC ela spunan : C "evan- în numărul dela 3 Nov. Wl 

sau fete ale puternicilor zilei, iar gheBa porunceşte deadreptul o toarele : 11~.cI 
învăţătorii stau fără slujbă'. societate fraternă, iar posibilitatea .. Să fie adevărat, că prim·~IUI ~ 

In anul şcolar trecut au fost în cea mai minunată pentru 'nfăptu- oraşului Cluj a acordat 86 :Jrtea 
şcolile primare din Ung ari a irea acesteia este naţiunea, Dum- mii de lei ziarelor minoritaR ~ Şte 
995336 elevi, dintre cari fete nezeu - a terminat episcopul tunci când pentru "Tribuna f pe.}' 
438.8]5, Dăscăliţele ar trebui deci dela Cluj - a dat natiunii noas~ stră", modestă făclie a clasei spre 
reduse În prop~rţie cu contingen- tre simţul dreptăţii şi al dreptului, . mijloc româneşti şi aprigă lu "Ch 
tul elevelor, ŞI anume pentrucă 'şi i-a dat darul sublim al mări-, toare pentru români:b1rea or r~pte 
nu vreau să se mărite, iar dacă nimiei. Dacă vom şti să facem a- lui, nu s'a găsit incă nici al d. 
se mărită nu vreau să facă copii. ! ceste caracteristici să domineze ban 1" ntru , ~ 

Cuprinsul, 
scopul 

mijloacele şi 
să-şi realizeze şi asipraţiunile ex
pansive prin propriile forţe. Nu 
soli cită, ci operează prin neres~ 
pectarea tratatelor. 

tru Societatea NaţiunilorJ şi pe art. ]9 s'ar putea aplica ~ 9Chia 

Scrisoarea MiI1erand din 6 Mai. clauzele teritoriale ale Traian. se, 
1920, 'prin care consiliul suprem ~ dela Trianon. "Acest articcl ntor~, 
a răspuns în linii generale la 0- ! spunea d. Nicolae Titulescu ~nfen 
biecţiuni1e delegaţiei ungare. Se i ocazia desbaterii chestiunii al :ept 
zice că art. 19 ar fi destinat să! tatului dela Marsilia __ vizii !e~pr 
indrepte eventuale erori şi greşeli II clauzele în curs de execu' lallfel 
pe cari autorii tratatelor le~au Fruntariile fiind deja aplicate ~ U2 

comis din cauza pripelii cu care vizuirea prevăzută de art. ]9 'at~ru 
au studiat problemele abordate. ~ se referă la ele. Dar chiar a ai~~n; 
"Adunarea poate .- spune acest I cineva nu este partizan al act iIlumii 
articol mull discutat - din timp teorii, toată lumea este de ao '~litea 
in timp, să invite pe membrii I pentru a spune că revizuireanlă 
societăţii să procedeze la o nouă poate fi aplicată fără consi: pro 
examinarea tratatelor ~ devenite mântui părţilor interesate" : 're a 
inaplicabile, ca şi a situatiilor in- O-sa 'admite, sub rezerva 'lizui 
ternationale a căror mentinere ar venită in ceeace priveşte obie: !eres 
putea pune în pericol pacea lu- ei, că revizuirea este o instit1 ~ranit 
mei." .'" C t 

• • •• reVIZUlrll ungare 
III. 

~ 
~ ReVizuirea ungară ocupă un 
~. distinct în mijlocul doctrinelor 

revizioniste. PubIiciştii şi juriştii 

unguri refuză sl o compare cu 
revizionismul german. 

In general se deosebesc trei 
doctrine revizioniste: 

J. Revizionismul principial (ge
neros) profesat mai ales de Italia, 
care se limitează la încurajarea 
verbală a pretinşilor nedreptăţiţi,' 

urmărind scopuri eminamente 
politice. 

2. Revizionismul practic (egoist) 
profesat de Germania şi Ungaria, 
care practică opera de sabotare 
sistematică a ordinei actuale cre
iat! de tratate. 1) 

de Alexandru Olteanu 

se din concePtia profesorului 1. 
N. Keynes, exaItează principiul 
echităţii şi intereselor economice.2) 

, Până alaltăieri s'ar mai fi pu· 
tut vorbi şi de un revizionism 
revoluţionar cu care Rusia So
vietică încercase să acapareze 
minorităţile din Europa pentru 
ideea revoluţiei mondiale şi pen· 
tru ordinea socială comunistă. 3) 

Revizionismul german, conşti
ent de forţa sa, urmăreşte supri
marea acelor prohibiţiuni contrac
tuale pe care le consideră dău

nătoare pentru,~ progresul [ţor
mal" al Germaiiiei. Bineînţeles, 

nu a renunţat la dreptul ca du
pă abrogarea acestor prohibiţii 

3. Revizionismul empiric, p~G-
fesat de Anglia, care, inspirându- . ~) '{ictor .Cornea.: Mj~carea re-
---o -. ~. vlzlomsjă dm Anglia ŞI chestia 

. 1) ~lc?lae TItulescu: Romama 1 Transilvaniei. Bucureşti 1934. 
ŞI reVIZUIrea tratatelor. Bucureşti pag. 10. 
1934. pag. 42. 3) "Pesti Naplo" din 1932. 

Ungaria, cu o populaţie de a
bia 8 milioane, nu poate influenţa 
În mod real politica.. internaţio .. 
nală. Deaceea se adresează sen
timentului uman al'furopei. Sa· 
botează - cât se poate - efor
turile depuse pentru pacificarea 
bazinului dunărean, şi are un ca
racter eminamente teritoria1. 1) Ca 
formă, îşi bazează revendicările 

pe arg,umente juridice, căutând 
formu·la care să o pună la adă
postul .acuzaţiunei că ar atenta 
la pacea organizată. Aceasta însă 
nu o re\ţine să afirme in surdină 

că pacificarea zonei popoarelor 
mici ar i~ irealizabilă făra satis
facerea p ;retenţiunî1or revizioniste 
ungare, clari dacă vor fi neglijate, 
vu1canele urei de rasă se vor 
pune în a~;tivitate. 

Revendi ~cările ungare se spriji
jinesc pe c.)rt. 19 din Pactul pen-

1) Gheorght\~ Sofronie: Tratatul 
dela Trianor:·, şi acţiunea revizio
nistă. 9radez 1 1934. Ed. III. pag. 
14.' 

legală, care autorizează pe me,,· on 
Asupra înţelesului acestui text să se adreseze Adunării Sociel Cu j 

s'a ivit o controversă. Interprefii Naţiunilor "pentru a şti dacău Jri al 
acordă o deosebită importanţă nimitatea cerută şi votul păr. ~xel 
întrebării: dacă art. 19 se poate se găsesc intrunite", dar SUS 'Ottru 
aplica şi la clauzele teritoriale, şi că este ilicită propaganda trmal 
dacă invitarea membrilor la o caută să compromită integrit: con 
nouă examinare a tratatelor sau teritorială şi independenţa poli ~ 
a situaţiilor primejdioase trebue a statelor străine. O asHel 1) A 
luată cu majoritate sau cu unani- propagandă nu serveşte de .tinta 
mitate de voturi. 1 relaţiunile amicale ale naţiuni Jng~e 

O parte dintre jurişti constată că nici pacea mondială. re a 



Duminecă, 10 Noemvrie 1935 

Sunt adevărate O armată care 
moaştele Sfântului Ştefan al Ungariei? să demobilizeze 

nu poate 
de prof. 1. LUPAŞ 

;: fo luna ,trecută, dup~ cum, a~ I e~enţă o mare intrebare princi-; şi viziuni. Din clipa in care şi-a 
,lat Ia ,t1mpuI să~, sa sfarş,lt plal~: ce să se jntâm~le ,cu o I pierdut această putere, şi-a pier- După incheierea războiului mon- ! monarhii austro-ungare. Vecinii 

ii sen!mţa CUrfll de Casatie tradiţie - fIe ea blsencească I dut şi dreptul de existenţă: a dial viaţa popoarelor istovite de I noştri dela Tisa erau cunoscuti 
ureştt un proces care a făcut sau naţională - dacă se adeve- I devenit sare fără gust. Măsura nenu~ărate sa:rificii ~i, ~ufcri~te, I de mai, tnaint~ c,a unii cari, orbiti 

~~ re senzaţie: al preotului Şle- reşte că nu se potriveşte cu fap- valorii lradiţiei o constitue deci nu s a putut mvredmci In plma I de o IremedIabIlă pornire spre 
,1, Szabo, condamnat de toate tele, că nu corăspunde realităţii? faptul: dacă se poate întemeia măsură de binefacerile unei păci, ; mărire deşartă, nu vor şti să·şi 
, j ins:a~tele ~ntrucă a, scris "In ochii noştri e lucru cu to- sau ba pe ea un viitor. Ori, după ca~e să le, fi făcut p~sibilă tămă- i Î11fr~n~ze poftele de nedrepte usur

:um caţlva am că tărăbOlul (a- tului limpede că o traditie flC ea credinţa noastră pe o minciună ~Ulre~ răI1l10r deschise şi repara~ I patlUni seculare, Putea să prevadă 
I ~găm: iredentist) ce se face oricât de simpatică din ~l1umite I sau pe o eroar~ _ fie ea oricât tia, plerderi~or t~durate in cursul or!~ine că ei vor încerca toate 
. ,fiecare vară sub pretextul a· puncte de vedere, nu pO<ite fi de bună credinţă _ nu se poate' aml?r de vIfor ŞI, ~răpăd, ,Pacea I mljl~acele de a face să rdnvie 
~ )(Arii moaştelor lui Ştefan I~ul niciodată un scop În sine şi cu ! Întemeia viitorul. : vestită S?lemn, ~I lmpo~obltă c,u 1 cu hmpu,l vechile nedreptăţi ale 

'a-zisa "sfânta dreaptă), este atât mai puţl'n o afacere sau ce alI "ţ h t' ,. Sr' t' semnătunle ofiCiale, can au ratl- j trecutuluI, 
1 , V 1) n pTlvm a c es lUnll m el f t t t ti' , d' ., , 

, ată excrochene, deoarece n'a pus în slujba intereselor unei sau Drepte e deci deasemenea hotă- ~ca ra ~ e,e I,zvor:te , m a,m~nun- 1 ŞI au incercat. Cel ce au cer-
: vedit încă nimeni că "sfânta altei clase sau tagme privilegiate, rîtor: dacă rezistă luminii criticii ţlte s~udll ŞI diSCUţlUllI prelimmare, I ceta!, cu at,enţi~~ea, cuv~nită ex-
e.1piă" e 'ntr'adevăr dreapta O' t d'ţ' nu şI-a putut revărsa asupra ome- pOZiţia anhrevlllolllstă dm Bucu-

, u nce ra I le nu are valoare istorice. Este adevărată, sau e ' " A t b I l d ' ă " ., 
'ntulUl Ştefan. Curtea de Ca- ş' A d tăt' d dă" d A mn) m reg e şugu e semn tate reştl, Brăila, Cernăutl, CraIOva, 

, , 10 rep lTe e a mUI ecat numai o pioasă sinamăgire? I ş' t l' t' '1 ă b ' , C' , jîe a confIrmat condamnarea tAt' A , • 1 po o Ire a pa ImI or r z omlce. lu], - s au putut convinge cât 
, a a a vreme cat expnmă In astfel Deslegarea acesteI' Alntrebărl' I I I 'ă . dă' , , , ' 'Szabo, deşI toate autorităţile, : ' '~., , ,. n ocu uneI p CI a ev rate, care de vanate ŞI multiple mijloace 

preme ale protestanţi1or din de chip ~n tre~ut'A ca să f.e Iz~or revme IstorIcIlor, ŞI vo~ ŞI ~es- ar fi fost menită să aline sfâşie- au pus în aplicare aprigii revi. 
r.garia (sinodul din Dobriţîn şi pe~tăTI1 văllt~r'dşl cată, vreme, In: I lega-o - să speram, cat mal de toarele dureri şi tulburări sufle- zionişti dela Budapesta in pro-
, SplT , n scan u-se dm ea visun grabă" . teşf I " ' " t ~ ă •• j' 
adul din Budapesta) s'au iden- ': , ~ a ~ om."ntrll, ac~as a sa g - paganda lor Indreptată Impotriva i :.'" 

.cat cu dânsul, enunţând prin ----................ - ... ~ .. - ...... --..., Sit m Situaţia de a fi nevoit~ slf' României, Italiei, Iugoslaviei şi ' 
liuni publice că socot şi ele ! se Amulţume,ască ~oa~ cu ,~ateva Cehoslovaciei. Dela carfea de rli-

itul sfintei drepte o şarlatanie ŞtI· fI· de O ehi· at e I fărame ofente de IlUZIa păcl1 mult găciuni, În paginile căreia au . '1 
o erezie, şi că, chiar dacă ar aştep!~te~. , .' strecurat ură şi răzbunare în 10-
dovedit, cum in să nu este, că ' AnII catl, s a,u ~cur~ de~a lnche· eul iubirii de3proapelui, dela ',i 

nla dreaptă e dreap'a lu' Şt lerea tăzbOlUlul pană 10 timpul de be d ' , t ' , 
. 1 e- Asociava TI" t d ţ' It' '1 d f "" a ce are ŞI nevmova e Jocun 'i 

I-ul n,'Cl' atunc'l cultul 'n tI "uru a s u en 1, rei movl e, cu o cruce ubiă dea- aţă, au fost grei ŞI sbuclUmaţl d ;' Iă 't • să f' 1 , el u l ' , t I B d '1 ' '1 d' " , e COP,], p nUl e In cu ra 1- I f ' " or unguri a orgamza a u a- ,supra movi el celei mari din mal a es 111 prlcmă că răsbolU1 nu " . ' 
: I ~m~us pr~te~tan~llor, can pesta la 'nceputul lunii un con- j mijloc, după simbolul Tatrei, Fa- s'a sfârşit cu adevărat ci a luat nată metodă reViZlOnlstă, până la 1 

n amn ogmatIc mchmarea la curs de tir de trei zile, la poli- trei şi Matrei din emblema Un- 'alt • făţ' ă . , ţ" ~ manualele de geometrie şi ma te- .. 
aşte e In IŞ fi mal pu 10 sangeroa- t' ă d 't" f-· 

, goanele In'l'ta e diNa " .. tI.. ' 'i\l ' O'" ma IC, e CI Ire ŞI geogra le, pa-
Cu aceste condamnări ale tă. Il rea gYlC cny ganel-' an, se, mtr,un r.ăzbol al tunuriJor şi nă la mulţimea nesfâ ită a am-
. , 1 ' 'd ' şi din piaţa Marc7.ib/myi. Concur- I Solemnitalea s'a al tancurIlor Indreptate contra ar- , , '7 . ? 
GOiU Ut ne enhst ce se face la sul s'a inceput cu pUŞti' ml'll'tare început cu t 1 d A fletelor phne de mmclUm ŞI de 
d t' ' • t"· J • Himnus" şi cu S tu . ~ ma e or e pe cam pul de luptă .',' 

u apes a In zIUa 111 alU UI rege şi revolvere, şi s'a continuat cu .. " zoza ,ŞI sai' fă t' t ' ' '1I1Jurn la adresa statelor vecine. 
Jghiar, s'au unit precum se continuat cu discursuri. Episco~ sa pre cu In r ,~n răzb~1 subte- nimic nu au crutat, - nici bani, 
'e şi studenţii protestanţi din puşti-mitraliere. Au participat din pul militar Haasz a ţinut o cuvân- 1 ran,. al ~utur~r mljloa~elor mfernale nici timp, nici osteneală, - pen-

Provincie 22 de cete, iar din ca- de mtrlgă ŞI sd cab 
Jdapesta. pitală un grup de 80, La trageri :~~~l~~ ~t:T: ~e ?t~a~ă ci~ ~~::de~: : si vă prin care :~~emd;:tr:u ~:~= tr~ ~t tl

ine tăÎnţ ,CI ontinuă a~~tadţ,ie ,'1' .,l' 
Revista asoCÎ3liei lor, "Magyar a asistat şi arhiducele Iosif şi ă ţ' 'U': murile învinse au căutat şi caută 1 spm ee ce em or nu numai In 
:", a venit la 15 Oct. să con- generalul Hadnagy, (Cf, "Pesti s apere na lUnea, ŞI ngana- i , '\ . , , propria lor ţară ci şi din străi-

Mare (sic 1) l cu OrIce pn ej să nehmştească Eu- Xt t t' 'tA' d t f d ' . :,. 
,mne din nou culiul aşa-zisei Hirlap' din 3 XI.) . ,., ~ ~ " ropa, fără a-i da răgaz să se bU-j nti a,e, ~I?"I an pre ,U In em a-
:repte sfinte", scriind În edito- * , . cure d d l ă" genţi plătiţi să orgamzeze cam- f, 
il următoarele: ReguRentele din Şopron - i

J 
R : r,oaA e

t 
e ~tăCl1" t t d panii ziaristice, să pună la cale ~ 

De ziua morfilor s'a făcut Ia cimi- omama 111 regl şI-a pu u a! ". 
~ dupăcum anunţă "Uj Magyarsag'r li seama diA t ă '1 publicaţiuni pseudo· literare, săi! 

IIlActul judecătoresc al proce- tirul militar din Budapesta o mare d" 3 tIt "f' rea Incepu c mal a es "ro< '1 " 11 
~Iui sfintei drepte s'a sfârşit, paradă cu iz iredentist. S'au 0- 1ll, cr, - au ua In! la Iva 11a graniţa de vest vor fi neconte- In IInţeze .a~a "nu.~,te e mstltute • ~~ 
;Jrtea de Casaţie a condam~at t ficiat parastase şi s'au rostit cu- să-şI scrie istoria, Fiindcă-i vorba · nite aţâţări impotriva ei şi svâr- de cercetan, ştIInţifice, ~oate cu;i 
e Ştefan Szab6 pentru studIUl vântări la monumentul croi lor de regimente cari au luptat la coliri pllse la cale de cătră vechii : scop~1 pr~c~s de a spon t~lbura-
't '1 I la' Oituz in contra armatei româ· d şma . d 't ' ă I t' 'ă ! rea ŞI nelimştea europeana, pen-I pe'l ru ,a~î1co e e, ce, e- sens I din cimitir, care a fost îmbră.:at u m, on on s c rt me ŞI s I 
espre ongmea SflUtel Drepte, ,in roşu-alb.verde şi a fost lumi- neşti, m0nografia ce se anunţă surpe, deodată cu aşezământul; truca la un ~o~ent dat să ~oată 

C 
'Sf" d fi t 'd ne va "flteresa ŞI' pe nOI' Nu de ." 't 't t t'! provoca o reVIZUire a graOlţeJor " ltestiunea În sme a m:et' nat e re .ec oare, apOi para a ,paCII europene, In egn a ea en-·, , 
1 

•• V ;, t' ti' ti' alta CI' ca să,' reducem m,'n"!'u t' IA t tI' 't' I fIxate pnn tratatele de pace, în Irepte nu s'a Înc lis Insa, a i s a con ll1ua a morman u slm- " ,,- ona a s a e or can au reuşI a-şI 1" , 
I 1 I "" ţ' • ţ' nl'l e ŞI' laudele de sl'ne la adevă d b· d' "1 l' I OrIcare dmtre punctele ce sar . 

lai dăinui încă multă vreme,: bo ic a eroilor mgropa I 10 " IUU- • - re o an I regIUni e ce 1 se cu- I 
entrucă se cuprinde in ea În turBe ocupate", care e alcătuit din rata valoare, veneau din cuprinsul prăbuşit ei (Continuare din pag. IV-a) 

Chiar dacă s'ar admite că art, , baza unei hotărîri luate cu ma- votul părţilor interesate, deoarece 1 cabil sau care primejdueşte ' pa-
9 se poate aplica şi la clauzele ~ joritate de voturi conform al. II :nimeni nu poate fi judecătorul cea lumei? 
~itoriale deja executate, nu 'poate ~ art. 5 din pactul fondamental.2) său propriu" ,3) Societatea Naţiu- Revizioniştii unguri, nu invoacă 
Dnferi Societăţii Naţi?nilor, un J Notiu~ea, procedurii vizează nilor, în aplicare~ art. 19, nu niciun fapt stlrvenit ulterior sem
rept de arbitru, O astfel de 3 forma dmamICă sub care se va- este un arbitru, ci un simplu 1 nării Tratatului dela Trianon care 
llerpretare ar fi În flagrantă con- i !idează dre~tul material. Prin mediator, chemată fiind nu să-şi! în 1 9 19120 să nu fi fost luat În con
azicere cu spiritul pactului, care' urmare, ar fi o absurdItate ca impună voinţa, ci să concilieze! siderare, Toate argumentele lor 
refuzat să acorde Societăţii ca- ~ astăzi când In dreptul civil actiunea voinţa membrilor săi. au fost de}] invocate dt.: delega

lc1erul de supra-stat. Societatea I~ de constatare încetul cu incetul Pretinsa bază juridică a revi- ţia un:.:ară .Ia Conferinta dt: Pace, 
:aţiunilor poate constata că un cade În desuetudine, să se admită zuirei ungare parc şi mai şub- Scrisoarea lVHlleranJ spune răs
alat a devenit inaplicabil sau o I in dreptul internaţional public că redă, după o examinare temeinică picat că aceste argumente au fost 
~umită situaţie internaţională pe- condiţiunile în care se admite a obiectului ei. Conform doctrinei studiate "cu matură chibzuinţă" 
clitează pacea lumei, in conse- reexaminarea I unui tratat, este o recente, inaplicabilitatea unui tra- de o comisiune din care nu a 
nlă poate Învita pe membrii săi chestiune de procedură. Tot atât tat trebue să rezulte din: 1) cir- făcut parte niciun reprezentant al 
i procedeze la o nouă exami-, ~e neîntcmei~tă este acea obie~- cumstante imperative şi indepen- statelor interesate, Deci, afirma tiu- I 

are a acestora, dar nu le poate ţlUne ungara, după care la aph- dente de voinţa părţilor COl1trac- t nea că autorii tratatului :'1r fi 
~vizui fără asentimentul părţilor, carea art. 19 nu ar fi nevoie de tante, 2) cari cu toată bunacre· I căzut victima unor erori şi din 
Iteresate, Altfel principiul su-I 2) Art. 5: "Afară de vre-o dis- dinţă ~ c~ntractal:ţi1or ,nu s'au I această, cauză ar, fi ~e~oie de ~ 
~ranităţii şi libertatea statelor de poziţie contrară ace~tui pact s~u I ~utu~ ]mp:e?~ca, 3). ca.:] da~ă ar '1 reexamm,are a sltuaţ~eI de arunCI, 
contracta ar fi grav violate, clauzelor prezentulUi tratat, hota- fI eXistat 1I1Iţlal ar fi facut Impo- nu consiltue un mohv legal de 
Cu toate acestea, publiciştii un- rîriie adunării sau .al~ consioliului si bilă incheierea lui, ne putând fi revizuire, conform art. 19. 

uri atribue Societăţii Naţiunilor sunt luate de unalllmltatea mem- t t" d t t t" '4)' ~ 
b 

'1 " " ţ' . d accep a a e con rac an tI, ŞI UnO'ana ne spune mereu ca 
I executarea art. 19 un rol de TI Of Socletaţl1 prezen 1 m a unare" ' ' , b • . 

rbitru, Ei au adoptat dochina Toate chestiunile de procedură cart sunt c~pablle de a penchta pacea dunăreană nu se poate om: 
ermană, după care acest articol cari se ivesc la întrunirile adu- pacea lume1.4

) solida fără revizuirea TratatulUI 
r conţine o dispoziţiune proce- nârii sau ale consiliului, inclusiv i Oare Tratatul dela Trianon în- dela Trianon. Dar nu ne arată 

1 ) f l' ă· desemnarea comisiunilor" ca să I truneşte aceste condiţiuni spre a faptele pe care se sprijine această 
~ ă,I care poate i ap Icat m ancheleze unele puncte particulare", , ' , 

se desleagă de adunare sau de! fi conSIderat. ca un tralat maph- versiune, Motivele cari determină 
~) Argument larg expus În con- b'l' t t t ti' ~mta d-Iui Gheorghe Lukacs in consiliu şi, se deci.d ?~, majorita: 1 :t)Gheorghe Lukacs idem. inaplica 1 1ta ea ra a e or ŞI ,~r'~~~. 

lngresul Uniunei Jnterparlamen- lea membrilor Soclctaţu prezenţi '1 4) Gheorghe Sofronie oP' cit. terulprimejcUos al situaţiilor in-
:re la Madrid in 5 Oct. 1933, la adunare". pag. 17, ternaţionale trebue să fie ol'iec-

tive. Simplul fapt că dânsa se 
consideră nedreptăţită şi ultragiată 

În demnitatea ei de stat milenar, 
nu este o circumstanţă imperativă, 
independentă de voinţa părţilor, 

care să poată pune in mişcare 
aparatul de revizuire, 

Prdinsul drept istoric şi stă· 
pânirea mileilară asupra teritorii
lor pierdute nu au nicio vaJoaie, \ 
deoarece în materie de principiu 
al naţionalităţilor n 'lă 
prescripţia achtz'iffyă, Bine a spus 
Scrisoarea MiJ!erand: "O stare 
de fapt chiH milenară, nu merită 
<;ă dăilluiească odată ce este con-
. rară drepttţi,", 

Afimla\iune3 că o parte din 
poporul ungilr ar fi fost pusă sub 
s-j1pânirea unor popoare cari ii 
sl/nt inferioare din punct de ve
de re cultural, nu este dovedită 

cu nimic, De altfel, chiar dacă 

ar l'!xista această inferioritate cul
tura Iă, progresul pe care statele 
succ esoare l-au facut in decurs 
tie c,~ncisprt'Zecc ani, este o ga
ranţii ~ că ea va dispărea în mod 
auton ,lat. 

Nu (lIHtSli'.lm că în Europa 
Ccntra d se observă necesitatea 

I 
I 
! 
\ )

) 

~tl, 

-~);~ 



o ,armafă care nu 
poate să demobileze 

(Continuare din pag. II-a) . tire să făgăduiască solemn că 

d d· . ţ" ~. ove 1 mat pu III reZistente de-a, vor maugura o campanie siste-
lungul acestor graniţi. ! matkă prin organele de publici-

In zădar li se arată că mCI a- j t~t: din. ~aris c~ scop de a trezi 
devărul ştiinţifict nici dreptatea 1 ŞI In opinia publ:că flanceză sim
divină şi umană nu sunt de par- j patii pentru scopurile revliionis
tea celor doritori să reînvie şi i mului budapestan. 
perpetueze adânci nedreptăţi ale \ rn asemenea împreiurări. evident 
trecutului pe care ei înşişi le-au 1 că nici statele ameninţate în jnteg-

'numit păcate de moarte. In ză- 1 ritatea lor teritorială nu pot să 
d..- li se spune chiar din partea 1 rămână indiferente, Oricât de con
unor reputati scriitori maghiari ~ vinse că prin tratatele de pace nu 
cum e cazul episcopului Alexan~ ! li s'a făcut nici un dar. ci li s'a 
dru Makkai din Cluj, că e o preju- r restituit numai o străveche şi 
decată păgubitoare pentru dânşii ! ~reaptă moştenire, ele vor fi si
a se amăgi cu aşteptarea unei I hte a I~a măsuri pentru apărarea 

, revizuiri de graniţi şi că ar fi! d.reptunlor recunoscute în sfâr
mult mai potrîvit să înceapă a-şi Şit ,de cătră supremul for inter
face prin o revizuire a propriei I naţIOnal .. Această recunoaştere s'a 
lor conştiinţe mlrturisirea păca- putut obţme destul de târziu şi 
telor şi a lua hotărîrea bărbătea- cu preţul unor imense sacrificii. 
scă de a se îndrepta, adaptân- I ~ici p.ăstrarea şi perpetuarea ei, 
du-se noilor împrejurări impuse ~ impotr~va tuturor i~~ercărilo,~ de 
de fapte poruncitoare. t sdruncmare a temeJlllor păcJl eu-

Tendinta revizioniştilor dela ropene, nu va fi prea uşoară. 
Budapesta de a-şi reface pretinsa .D~ aceea Li!la A.n'! .. e~i:io
"patriemilenară'1 întinzându-şi nr~fa va v confrnaa sa-ŞI Im .. 
din nou st.ăpânirea asupra terito- p"n~a~ca ~~em~ea de a 
riilor desrobite de sub 'jugul lor J 'rezI,. fortifIca ln safletu' 
secular, ar putea fi pe drept com- tu'uror cefăfenilor României 
parată cu incercarea unor foşti conşmnfa da~oriei paf .. iofice 
conducători de intreprinderi pră- de a .. se conSIdera ca .~ a .. -
buşite prin vina lor, care s'ar pre- ma'~ care ~a !,oate.- !u~dcă 
zenta însă mai târziu să-şi recla- na 11 permd ImpreJura .. lle -
me rolul de conducere când lţ" I să demobiJizezet ci 'rebae , a Il Y f' ~ . 
ar fi reuşit să refacă intreprinde- ! sa le ln

u 
or.ce vteme ,afa 

ALEGERilE UNGUREŞTI 
"Pesti Hirlap<f din 30 O.:t a 

publicat sub titlul "Două alegeri" 
un articol În CMe arală că ale

Duminecă, 10 Noemvrie 193\ OI 

S'-' f- t- · . a tm prac ICI 
gerile perţiaJe dela Dobriţin şi li Tribuna Noastră", orga- tic şi stăruitor condusă şi f01 
din circumscripţia sudică a Bu- nu] ~enţralei dela Cluj a răspândită în acel aş timp, Su~, 
dapestei au fost o nouă compro- Reumum]or de meseriaşi, consumate de propaganda revii 
mUere a sistemului de alegere comercianţi, industriaşi şi nistă se ridică la miliarde de' 
prin recomandări (sistem inven- muncitori români, a poblicat anual, şi se adună în mare]li, 5h 
tat de Ş1efan Bethlen, care im-Ila 3 Noembrie sub titlul de din contribuţii benevole dela tne 
pune candidaţi:or, ca să li se mai sus un fomte 'ndrcptă- suflarea ungureascA, ori uc m;J 
poată primi candidatura, să pre- I tit articol, din care reţinem s'ar afla. Deci şi dela cI, 
zinte iscălituri dela cel puţin 10 i următoarele, recomanda"11- .n:h' .• d' R A' I s .a.... na oman,a, cari "fn 
la sută din totalul alegătorilor I du-le cdt mai stăruitor aten- împart în proprietari, negust~l)/l 
din circumscriptie) . 1 tiei cditorilor noştri: meseriaşi, fabricanţi, funcţior 'Im 

"S'a repetat din 1'1 ou faptul . ' scandalos _ spune oficiosul Ligii! "In. numărul tre:~t, am anunţat pensIonari sau muncitori. T d) 

R 
., . t le 'd 1 ' deschIderea expOZIţieI anfircvizio- aceşti ma~hiari doresc refac -eil 

eVIZlOms e - Cii parti e e con-· ..". . f t' U . . TIlste romane lr1 edIfIciul "Biblio- os el ngariI, şi lo,i până I el 
curente au prezentat mal multe tecii Universită.U" din ClUJ' Pen anal con'ribae ~fec'i., ItI' ,nl'şl 
recomandări decât e numărul VO-j . . t ,- v ' t ţOl d" .. d . tru buna onentare a cetitoriJor same importan'e pen'ru aci 
an., or In clrcu~nscnpt(a e mla- noştri, comunicăm că toate Reu- lizarea fezei revizionisfe. r ,'n • 
zăzI a BuctapestcL". (Acelaşi lucru, il niunile de meseriaşi, de comer- aceş:i maghiari din România rlfl 
dupăcum am arătat acum două . 1" 't· A • deosebl're negust .. ' 

A' • "A • I Clan 1 ŞI muncI an romam, a1ât oru, meseri OI'J 
săptămanl, sa IIllamplat Şl la a . tăţ' "t . indu.,striaşii, funct('onafl'l' ŞI' pen"~!"o 
D b 

't' d' C socle 1, ca ŞI ca persoane tii. 
o n In, un esau prezentat cu· . nam de d"' 

20 d 
.. 'It dă' smgurattce, sunt membrii Ligii ,un e IŞI realizează v i G 

e mit mat mu e recoman fi A t' ... ~ turBe? D I f ţ'~ dec ât erau votanţii). .n Irevl~lOmste romane, pentrucă e a con ra II lor 
.,Pesti Hirlap" arată apoi că el A num.a! ,pe te~itoriul ţării ro- ghia~i, sau dela poporul şi s 

guvernul a fost rău infrânt la maneşh IŞI văd aSigurată existenta. romanesc? Atunci cine su 

alegerile din BudapeSta. A izbutit Am vizitat expozitia antirevizio- indirect propaganda 
să ia numai 24.7 la sută din to- ni stă, şi am rămas foarte plăcut dusă în stil aşa de mare şi 'au 
talul voturilor date! impresionaţi de bogăţia argumen- un aparat atât de costisit re I 

HNoile alegeri _ incheie ofi. telor temeinice aduse de Lioă luxos? Desigur, aceia care Tati 
dosul revizionist _ scot la iveală pentru răsturnarea şubredei te~e cură maghiarilor venituri, a 'etăj 
spiritul opoziţionist din ce În ce revizioniste maghiare. Am luat ~omânii, c~re pe deoparte să 
mai mare, care se manifestă În cunoştinţă cu nespusă bucurie, că , ŞI ~u~ge~ă .l~ contra maghia ale, 
contra guvernului dela un capăt este foarte cercetată," începând revlZlonJşh, Ja~. pe altă parte îi, ate 
al ţării la altul. In afară de asta, dela copiii de şcoală până la cei fundă ~u ban~1 ce le dau pe' o 
întăresc din nou sentinta Înfieră- mai distinşi oameni de sfat şi' ~ărfun de .alrmentaţi.e, de a Hop 
toare a justitiei administrative, care profesori universitari' că se vor I ]ament, de 1mbrăcămmte sau 
face imposibilă menţinerea sis te- institui cursuri a~tirevizioniste! tr~ ăalte scopu~i de utilitate 
mului electoral de astăzi şi mai predate de cei mai buni cunoscă~ m~ s~u publică. rile pe cari dânşii le impinseseră i de (~pta penfta apărarea 

la ruină şi la faliment. . g .. anl'elor. 
Cu seamă a sistemului recoman tori ai problemei şi de cei mai f et ni rdu c.a cele vorbite, să 

Cu toate aceste adevăruri clare 
şi evidente. vecinii dela Tisa nu 
vor să-şi dea seamă de realită
ţile politice şi etnice, pe cari nu 
vor mai fi în stare a le schimba 
sau falsifica după bun placul Jar. 
Propaganda revizionistă dela Bu
dapesta continuă intensificându-se 
din an în an. In timpul din ur
mă a reuşit să prindă in mre
jile ei parlamentari şi ziarişti a
duşi din Franţa la Budapesta, 
spre a fi plimbaţi prin ţara lui 
Horthy şi ospătati in copioase 
banchete, pentru ca Ia despăr-

prof. 1. LUPAŞ I dărilor", erudiţi profesori, şi că absolvenţii l' ~e~tu . .ant
, .se cere, nici 

__ '~"'_"'''~''''.'''',.~''',.HIl_'''_~-'''''-'''''''' acestor cursuri, cari vor primi u mClb mă al putin, decât 

Alt p"opagandisf franc8z al Ungariei 
Acum o lună şi jumătate s'a Hirlap" din 22 Oct., Hahn acesta 

ţinut Ia Budapesta un congres (Reynaldo, mă rog!) a publicat 
dermatologic internaţional. Căruia În "Figaro" următoarele: 
î~ ]o~ să i se fj arăta:. ceea ce I "Congresului nu i~a dat impor
s ~rata ac~m la expOZiţIa care nu i fantă numai faptul că au figurat 
e 1.nternatlo~aIă ~ . societăţii ma- I în programul lui de activitate 
g~~are de blOpohtJ::ă: că 950 de ! chestiuni importante, ci şi im
mn (dintre ~ milioane şi jumă·· j prejurarea că am fost oaspetii na
at: de .JocUltor~ ai Ungariei) sunt tiei maghiare, care se strădueşte 
mancaţl de bolt venerice. i s'au cu bună dreptate şi cu 'nsufle-

. ... dat broşuri iredentiste. tire ca să joc.ce rol de mâna 'ntâi 
~r:~ar:g!~~z~tl~mt ~co~omice re· .P~~·ac~ma rezultatul acestor 1 În progresul civilizaţiei. Atmosfera 
dează p' entr~ raePlnv~ns nu ple- mlstlflcăn, acestor broşuri ire-! i-i pătrunsă de mândria unui tre· 

. . lerea monar-I d r tA, . I . hiel austro-ungare, una dintre en Is.e 1~,părţ!te la congresul I cut mare ŞI eroic, şi se pare că 
ce!~ . mai neno~ocite formaţiuni doctor~Ior de, blenoragii, nu s'a I [nsufleţitul popor unguresc voieşte 
poht~ce pe ca:J, le-a, cunoscut Il v~zut ITI strămătate. A trebuit să j: să~şi evoce 'n amintire cu orice 
lstona .. ReconCIlierea mtereselor Vină prin coloanele lui FigaroU mîJ'loace acest trecut ca astfel să 
economice se poate r .. " , baza actualului t teta (~a ,Şi ,In t un domn Reynaldo Hahn (după protesteze parcă în contra umilirii 
prin tratate econosmar'cue . entonal nume foarte indicat), ca să pu- c~ i .s:~ in:pus, Î~ contra Îmbu-

ŞJ comer- b catăţlrll ŞI an'·.. , '1 
'''' dale încheiate de stat 1 d ă lice dela congresul dermatologie l' • ' lmlClrJl VIS un or , "_'... e e un _. ... UI. 
~'. re~e~ Mica J~teJeg.ere a recun()s- lmpresll ŞI .convi?geri - pe Aşa, ci-că, scrie d. Hahn (d_ 
~!"'f ;,eastă ~mpenoasă necesitate, !!eama fran1uztIor şI-a cefitorilor Reynaldo) Se poate N ă ŞI n "'l'epetafe A d . d . ,u e p -

Ungariei să o 'I~a~nillun d!sb~~PUS e presă france:ă .- despre ~e- dure fără uscături, şi d. Hahn nu 
contele, însă a refuzat-o catego~~~·. dreptatea c~r,e sa f!cut la Tna- I e uiei întâiul nici ultimul care ia 
, "No~ nu putem intra în nici! ~o~ ~ngan~l ,(Că. n a fost lăsată I în numele Franţei apărarea un-
f~matn~~e f~derală _ îi ră~ _ ă ,mtmdă ŞI ~ ţmuturile nema- I guriIor. Nu e nici Întâiul nici ul-
~:lse, t-!~I vrem o Ungal;e g. \! proporţIIle ce le are freanţa I timul care nu se uită la franc" 

re ŞI unitară .. ," ') Şi b[enoraaia în raiul h r t) 11 
Ceeace Însemnează că Un ada O ă 1:> o: 18. . Budapestei dacă-s veritabili sau ba. 

ca !,parte ,litigantă", înteleg~ '\5ă ac e adevărat ce sCTle .,PestI I Păcat de Franţa şi de "Figaro"! 
c~e~eze prm propria sa îndl/ăt
mCle ~ acele pretexte sub care rare 
de gand ca, într'un moment dat 
SăI' ceară Societăţii. Naţiu,nilo; I 
ap Icarea, art. 19 ŞI revi2:uirea Prima Sociefale de Altdobase 1. MERA & eoo Arad 
Tratat~IU1. dela Trianon. Ori, acea" Garaj: Str. Col. Paulian No, 10-12. :-: Telefon No. 427, 
stă. atltudme este lipsită de' cea 
~nal elementară bună credinţă, Şi!: CURSE DE AUTOBUSE.-
]fi astfel de conditiuni rev izuirea 
ungară cu drept cuvânt ede con- Arnd r B t 8' hO F siderată "o concepţie vino'..,ată".2) a : 'pova- a 8- lre IŞ- ăDet-lugoj 

~) Op. cit. VoL H. pa!g. 231. Plecarea din ~rad la 5 dim., sosirea Ia Lugoj la 9 dim I 
) Titulescu ap. cit, pag. 45. ..Plecarea~in Lugoj ]a orele 16, sosirea la l"irad ]a orele 20. 

t
'f' t ! carea so r , constantă şi 

cer 1 Ica e, vor avea anumite favo- văelnică a 10' .. • 1 1 zmce!. 
tun a numirea în diferite func- N d ţ' b' ,. 
ţiuni. " ual am stremllor! 
După cum se vede toate a- I .Dacă această lozincă s'ar îel ~ 

, ! pltca cu f ţ . . 
cesfea sunt actiuni foarte frumoase' s l? eme ŞI cu pun ' ro 
şi foarte Iăudabile. l' htate, atuncl toate manifesta pr < 

Dar ce folos practic realizăm, d.e care ne-am o~up~t v?r a,e ur 
atunci când atât cei care propagă, 1 !i~ ~~ ~ect ~ractJ~ .ŞI ~d~nCnică 
cât şi cei care asc It~' ă : t omnn revlZIomşh. u a ŞI urmeaz, Ne 't . R 
cursurile antirevizioniste Îşi cum- I l p:rml:m deCI a recom '" ~ 
pără şi confectionează ~ele nece~ : ce or c emaţl, ~ă înscrie ca. fii 

sare numai dela mao-hiari i punct al ca~ecl1lS~u!~i.' şliinl 
jidani ? b Ş p.ropagandel anhrevlZloniste 

Dacă t '" tă t zmca clasei de mijloc român or a 
eza revlZloms es e şu- N d . 

bredă şi uşor răsturnabilă \ în u aţI bani streiniJor! pe t 

schimb propaganda acesteia' este . In, f:lu] acesta vom fi ,antir eva. 
foarte puternică şi foarte sistem a- ;~~~:;~~.,!1u numai teoretici 

Calendarul ligii Antirevizionis 
pe anul 1936 

ComiteIul Regional pentru foarte numeroase clişee, p .. i 
Transilvania al Ligii AnUrevi- il fac o lectură pe cât de ,pqt~ 
zioniste Române a inceput ti· losttoare, pe atât de inle Ile • 

părirea calendarului Ligii pe santă. uflâr 
anul 1936. Dupăcum se ştie, . de' 
calendarul acesla s'a dovedit Pretul calendarului va fi fi ,1 

in cursul anului trecut un bun 12 lei exemplarul. Calenda: et~l; 
mijloc de propagandă anlire- va a~ărea la sfârşitul lunii" da 
vizionisfă. emvrle. Se va găsi spre v de 

Anul acesta calendarul s'a zar~ la t?ate depozitele eg 
bucurat de colaborarea co-' rulUl "Umversul" şi va fi iia si 
mitetelor judeţene ale Ligii, mis in număr suficient tufu să 
aşa că va apărea mai com- comitefelor judetene din . defa 
piei şi intr' o extensiune mai deal ale Ligii. Comitetele nsec 
mare decâtacel din anul trecut celelalte părţi ale ţării, neap ar fj 

Calendarul antirevi~ionist pe ţinând comitetului regio, pen 
anul 1936 cuprinde afară de pentru Transilvania dacă t la I 

numeroa~e articole inleresante re se să aibă calendarul. tI " nu 
un mafenal bogat de propa- I cere comitetului central 'va: 
gandă antirevizionist~ apoi 1 comHetului regional din Cl ," ac 
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Gazeta Antirevizionistă 5 vuminecă, 10 Noemvrie 1935 
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.ministrull.Titulescu Ingrijorări maghiare 
espre chestiunea din cauza schhnbării 
ancliunilor politice dela Praga 

~, Sfârşindu-se /0 Geneoa se· '1 Un preceden~ prefios în 
I a bigii Nafiufli/aft şi·a conlr~ 'endm,elor de 
ne,. agres.une 

1" rrdfefuluf care s a ocupa! . 

Schimbarea Întâmplată zilele I Întrucâtva mai greu. De altă 
acestea la conducerea guvernu~ pt'.lrte venirea d-Iui Milan Hodja 
lui cehoslovac: trecerea primu- la preşidenţia consiliului poate 
lui ministru Malipetr la preşi- să fie făcută cu scopul atragerii 
denţia Camerei deputaţilor şi ve- spre guvern a minorităţii ger

Hodja şi-a făcut studiile şi cea 
mai mare parte a carierei poli
tice în fosta Ungarie. ft 'nvăţat 
la Budapesta şi În l1rdeal (ceea 
ce-I îndritueşte pe "Budapesti 

chestia sanctiuni/oI', mi- I Când pacea va fi restabilită 
I "(rul nostru de ex,te~ne, d. I Î~tre Ital~a şi Etiopia şi a~e
!ico!ae fitu/escu, A s a '}tors I nml.at~ a,lUrea. se A vor găSI in 
~Im patru zile rn fara, lJe- ! ~eclzlUmle luate In ~u~sul uI-

nirea lui Milan Hodja, ministrul mane, care în vremea din urmă Hirlap" să zică că "are educa

T 71 prin Budapesta. unde a I hme]or şase săptămam la Ge-
l cinE; /0 restaurantul Bun- I neva, elementele unui prece-

de agricultură de până aci, în I s'a apucat să facă o foarte dârzâ 
fr.untea guver~u~lui, este foarte I opoziţie hitleristă, şi apoi a mi
VIU co_me~tata, l~ ~revsa bUd?- I norităţii maghiare, a cărei opo
pesta~a, ~~ln prlcma ca d. HodJa I ziţie a început de-asemenea să 
este mtaml slova~ ,~hemat la 1 se 'ndârjeasc<l prin molipsire 
conducerea repubhct1 cehoslo- dela germani. "Budapesti Hirlap" 
~~ce, şi totodată e un. o~ PO-j atrage deci atenţia ungurilor 

ţie maghiarc1"), apoi la vârsta 
de 19 ani a organizat studen
ţimea slovacă din Budapesta, la 
27 de ani a ojuns deputat în 
camera maghiară, a editat ziare 
slovace in capitala ungurească. 

i I ca să 6e 'nfâ/nească cu I dent preţios, de nalură a des
;7Îş!rii de ac% ai ,Cehos· l' curaja ten~intele de ag,resiune. 
aciei şi lugos/aOlef. . Să nu UItăm că Itaha esle 

,,? drum sfJre Bucureş!i, i cel mai simpatizat stat mcm
fitv/eseu a făcui presei! bru al Societăţii Naţiunilor şi 
orioir8 la chestia sanc-! 

· '~/or urmăf?are/e de~cla· I 
f de mare Importanta: ! 

Situatie ~rea I 
internaţională este I 
toate sforţările ne

I re pentru ca, pe de o parte, 
· raţiunile statelor membre ale 
· 'etăţii Natiullilbr decurgând din 

să fie executate cu scrupu
,ate, iar pe de alta ca să se 

ate măsurile necesare pen
o pace dreaptă Între Italia 

tiopia să poată fi restabifită I 
mai curând, 
peranta fiecăruia dintre noi este ! 
ceste din urmă sforţări reu- ! 
I măsurile riguroase ale Ligii 
l'e aplicate pe o durată cât 

IC":~ ~;- • ..... ~l"-
M'" ':.\ ţ:".~,~ '\ 

V iW'" , ' '~ 

4ţ,I><\",,;,:,,·",·1 

~Iilli"" 

hhc care cunoaşte mat bme de- d' C h '1 ' ă I . 
A , 1 1 .. d l . ă In e os ovaCla c nou prlm-

cat tOţi ce 10S ovacli e a CLlrm I ,. t '1 ăt"1 ] 
Ungaria şi uneltirile ei. I mmls

t 
rU'SIPrm , eg un:. t

ce : 
J:> d t' H' 1" ' f" Iare n ovacla. va cau a sa 

.. uU apes t Ir ap, semlO 1- x A • d ' 
'1 I ' h" pund mana pe ungun, eCI un-

CIOSll guvernu Ul mag Jar, m- 1 .. . b ă 

h' ~ t' h' bV ' guru să reziste de cu un vreme c ma accs el sc Im an o mare ' , A 

a fost un fruntaş al grupării 
parlamentarilor nemaghiari, a 
fost un intim al lui franz fer-
dinand, a avut rol hotărîtor Ia 
desfacerea slovacilor de Unga
ria în 1918, şi a fost până în 

d ~ d I P 'llsPJtelor ce au să mceapă. primăvara anului 1919 întâiul corespon enţa c a rage In . 
1 n-rul din 3 Nov., şi arată Între I ,In restul core;pondenţel sai: ministru al Cehoslovaciei la Bu-
I altele uimătoarele: I dm Praga (e ntrebare adeca dapesta. Dup'aceea, precum se 
t E posibil, de o partc, ca d, 1 da~~-i d'acolo), "Bud~pesti Hir~ ştie, d. Milan Hodja a făcut 
, Malipetr să fi fost pus în frun- ! lap se ocupă de trecLltul d-Im parte ca fruntaş al partidului 
I tea Camerei deputaţilor ca să I Milan Hodja, şi spune că e ţărănesc din aproape toate gu-

l
i se pregătească alegerea de i "reprezentantul şcolii maghiarel vernele cehoslovace, deţinând 
preşedinte al republicii, ceea ce, I la conducerea Cehoslovaciei. II de cele mai multe ori portofo-

f~:::~ ~ 
[ 

! 
j 
; 
1 
t scurtă, I 

D N TITULESCU teresele În joc sunt însă prea " . ~ 

Sfârşitul unui proces 
faiolOS 

plexe ca să se poata spune j " : w' 
ar putea fi atins un aseme- I Că. ~hoYla n~ ar~o alianta Curtea de apel din BUda-! să fie date 'n întregime rude- dacă din suma de 28 de mii 

ieI dorit de toţi. mlh~ara cu ~lmen~, pesta a dat sentinta În proce- lor lui: a jucat banii minisle- de pengo. sub secretarul de 
a român, prieten al Italiei şi Cand decI ar 1. vorba de sul faimos al fostului subse- rului la bursă, in asociere cu stat Drehr a dat sau ba d-nei 
tor de pace, eu fac cele mai o agresiune împotriva anui cretar de stat Drehr, cond am- banca e\1reiască .. HaIăsz", pen- Potoran 16 mii de pengo. 
e urări pentru realizarea lui sta' apăra' prin 'ralale de ~ nând pe acuzat]a 2 ani şi I truca apoi la moartea sa con-\ Dupăcum am arătat cu pri· 
nică, a~;an'ă .. defensiv.ă, sanc,i,,- i jumăl,ale .~nchiso~re, • I sHiul de miniştri să fie nevoit lejul Ţeluării ~rocesului, des-

Rolul Socielă,ii No
I ,iunilor 
Oricare ar fi însă divergenţa 
Ijuni/or, un lucru apare clar 
Iror acelora cari au trăit dea
Ipe ultimele evenimente dela 
leva. 
lecanismul Societăţii Naţiunilor 
privire Ia sancţiuni, cu toate 
tra vorba de prima aplicare a 
16 de când există Liga, a 
~ionat cu o preciziune şi o 
tziciune cari au dezarmat chiar 
adversarii cei mai inveteraţi. 

III trebue privi' ceiace s'a ., 'a Geneva prin prisma 
iIlictuliu ilalo-eliopian, ci 
I prisma anui conflicl ce 
pqtea să isbacnească 

ille tn Europa. , 
~uflând aceasta şi tot ce va 
i, departe de mine gândul că 
fi vizat Ia Geneva un stat 
let. Până la dovada contrarie 
a datoria să considerăm iu-
1 de pace a tuturor popoare
:a egală, şi În special avem 
ria să înlăturăm tot ceiace ar 
i să dea naştere unei suspi-
i defavorabile uneia din ele. ' 
Dnsecinţele unui război În Eu-
. ar fi însă atât de dezestru-

RIIe mll.Iare ar ,aco în ace. i Cefttorn noştrI cunosc In să asaneze banca, ca să nu baterlle referitoare la ·fosta 
laş moment ca sanc,iunile: toată amănunfimea acest pro- iasă la iveală potlogăriile ră- actrită au fost secrete. Au fost 
economice şi regimal de se- J ces, care a scos la iveală o posafului şi ale unui, număr audiati intre altii fostul prim
curitate colectivă ar lua în. , serie uriaşă de poflogării să- 1 de 40 de parlament~r~, ministru Bethlen, fostul primar 
fine liin,ă în loală integra-: vârşite de răposatul prelat Drehr a fost ~at In !udec~tă general al Budapestei Ripka 
lUatea lui. . 1 papal şi ministru de sănătale sub acuzarea ca a facut In- şi ministrul de azi al agricul-

• ••• 1 Iosif Vass (inlr'o vreme prim- vârteli cu cumpărările de co- turii Darânyi. Declaratiile ace-
In,elesu'. a'dudrn .. • Ia- ; ministru ad-interim) in dauna nace şi de vile supraevaluate. stora s'au pulut afla numai 
lelor 'alrne . f fondurilor invalizilor, şomeri- şi că 'fi loc să dea în intre- din spusele procurorului ge. 

Numai teama că un război; lor, repatriafilor şi altor nefe- gime deslinalarilor banii vo- neraI. Care a arătat că fostul 
ar putea izbucni aiurea, nu- I ricili pe cari trebuia să-i ocro- lali de consiliul de miniştri prim-ministru BethJen a decla
mai dorinta de a-I preveni: fească ministerul ocrotirilor după moartea lui Vass pentru rat că dânsul n'are cunoştinţă 
prin toate mijlo~cele ?meneştl 1 sociale, Dupăcum se ştie, mi- spăI~rea amin!irii ră,P0safului, de asanarea o-nei Potoran din 
ce ne stau la mdemană, ex-. nisfrul răposat a locat aceste sa mfruptat ŞI el dm aceste vistieria statului, şi că fostul 
pUcă atitudinea unor state le- ; fonduri dândll-Ie cele mal pot~ sume. In afară de cheStia ca 1 primar genera! Ripka a măr
gafe de Italia printr'o afecţiunne ; 10găreş1i destinatii: a cumpă- asanarea băncii Halâsz. au V\'- / lurisit sub jurământ că a pUi
adâncă isvorUă din afinitafea' rat pe seama ministerului dela nit astfel in discuţie o serie I tit-o pe doamna cu datoria de
de ,rasă şi o pri:tenie de vea-I grofi (intre altii chiar dela intreagă d,e alte asa~ă~i PO"j Jieata din fondurile primăriei. 
curl - mă mărgmesc să nu- I prim-ministrul de-atund Şfe. stume delicate, cu prilejuI că-. I _ 

mesc Franta, Spania, Portu- ~ fan Bethlen) con ace şi vile rora sub secretarul de stat a __ -
galia. România - şi dă ade-I suprae\1aluate; a dat subventii înteles să se asaneze şi pc ~ ~tJ de lei 
văralul înteles al celor petre. fantasfiee lui Legrâdi, editorul sine. Asanările acestea s'au 
cute )a Geneva. ! lui .. Pesti Hirlap", ca să tipă- discutat la tribunal şi l,a, curtea un ceil 

S , t "1' rească acea faimoasă ineptie de apel aproape numai m trea· \ peron e pen ra VII or . , f • 
. •. . .. Dreptate Ungariei", cu care c~t. Una dmtre ele n.a os~ /~;:' ... '\sti l-lirJap" din 29 

D, Titulescu a mchelat asffel. iredenta ungurească a umplut discutată de loc: chesha unei t.., "t. t v v • 

Răma~ne să conflnuăm a d 28 d .. d - (tCt.r, dnun a ca dm ., lumea 'ntreagă; a dat ajutoare sume e e mu e peng0/r{" ~'. ..' , .. 
păstra Italiei calda prietenie I de Crăciun şomerilor din Sze (pe-atunci 840 de mii de Ici) ~ jnClI d, tmarelt ~]~erllUce 

1 ă d d- . S - - . ( omncş e la ara m n-
care ne eag e ansa ŞI o kesfehervâr pentruca in loc ce a fost votată de con~' •. H'l! '[""t t . 

, tăf" N ţ"l d' t • . . J o'ana. ;:, au pt, u cumpara 
Cle t ll a lUnI or cre m acare s'ajungă in mâna şomerilor, de mIniştri după moartea p.e- • ţ t .. ', lYi'l i; ?7 O t d' 
AU. ne permite să ne despăr- Jafului papal Vass pentru :;Iin· llIU. ~rl'~C'. )c~n d-- . c. ~m 
tim de dânsa. gerea unei "datorii delica!e" a 0I~:'~ ~~e~, e cal cu caţe 

Nu este exclus. dacă. ori- toate popoarele. fără exceptie, acestuia faţă de o fostă acll'ită ~~~!.500 de IeI). ,f 

zontul nu s~ turbură aIUrea, in aceiaşi iubire de pace care poartă azi numele tJlah ~ L 

pentru toţi, încât noi am ca din e\1enimenfele ultimelor conslruc1i\1ă. . "d-na Poforan". Curtea dl ca- , Citii-j , ni Răspândit-1 
II la Geneva întrevăzând vii- săptămâni să dispară foI ceia- Totul depinde de felul cum salie a retrimis deci procl_'sui 1 1 t ~ •• 

~~ în ch.ip fires~ a_fost şi ~ste fiecare sfat îşi concepe dato- la Curtea de apel, pen;ruca ,. "Ga7e. ta Antlrevl'" ,IlU impotriva cuiva ci pen
eva: menţinerea cu orice chip 
cii actuale în Europa. 

7 

m!anf, ŞI să răma~a nu~al tot ria fală de sine însuşi şi de să desbată unele acuzatii ne· : ' .. \'1f ., 
CeIace" poate unt ltaha de ceilalti" cercetate. intre cari şi acei,c;ta: ZlOnklă ' 
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Din lultle şi din ţară 
După ştiri din India, preţul: animale de sex femenin. Despre loraţi ai acestora este de sigur cându-sc cercetări, s'a constatat; viclime. Ţarul a ajuns înSjJţj 

Varşovia, pentrucă la d€f '1i'a 
tare de ].10 km. de Petroa r~gi 
a fost dat jos din tren, " ,e ~ 
form programului secre:' ilel 

dus mai departe cu auto ert, 
bilul. rl 

chimicalelor şi otrăvuri lor a cre- una dintre aceste mănăstiri tai- gigantică.. că se datoreşte aceasta faptului 
scut din pricina războiului italo- nice se spune că dela ea a că au dispărut din cauza inun-

Societatea britanică de aviaţie d t' . t t râmele S'a adus deci abisinian În chip nebănuit: al ajuns la venetieni, prin nişte că- a Iei oa e • 
comercială se pregăteşte să pună ămltnt cu ra~me dl'n alte p'arte chimicalelor cu 60 ]a sută, iar al lugări iezuiţi din Portugalia, ves- p d , 

'n anul 1937 în circulaţie intre '~dată a o· ămaAntul a 'nce glicerinei cu 250 la sută, ba la tita otravă a familiei Borgia. Sec- ŞI In P I P .. 
Londra şi India, între Londra şi p t ă rodească dl'n nou In urma Calcuta cu 400 la sută. retul acestei otrăvi fără coloare u s . 

... Imr Australia, şi Între Londra şi Ca- t ' rl'ente s'a ~lnfl'l'nţat o ... şi fără miros, din care era de-a- aces el expe 
petown nişte avioane de pasageri societate, care se ocupă negu- In legătură cu nunta din noŞI O bl ' ţ' h t' 01 ă a juns un strop ca să te dea gata, de 

pu lca le or I c - uriaşe. cari vor cântări câte 17 storeştc cu aduceri de râme in lămânile trecute a fetei ~: . ă f' b' ă se s'ar păstra şi astăzi În aceste CI 
trage atenţia c ar I me s tone, vor putea zbura fără sco· ţl'nuturile 'lnundabile ale Statelor- ministruJui francez Laval a • E b" . 1 I mănăstiri misterioase. . l introducă şi n uropa o lcelU borÎre 2400 de km., şi vor avea Unite. contele Rene de Cham~ In 

ce-l au din vechi vremuri chi- ... două etaje, cel de sus pentru pi- ... s'au pUblicat in presa fran( . â~ 
nezU, de a apăra pomii de molii Conflictul dintre Italia şi An~ loti, ce] dela mijloc pentru bagaje, ]n "Uj Magyarsăg" din 31 Oct. câteva lucruri interesante dl 
şi de păduchi prin furnici. In China glia pe chestia Abisiniei, adecă iar cel de jos pentru pesageri, crt. s'a publicat o scrisoare din arătat că acum se 'ntâmpl~ .ela 
se pune lângă muşuroaiele de a repartiţiei colonii lor, a scos la având saloane. restaurant, fu- Dobtiţin, În care se arată că la tâiaoară de când există re cu 
furnici un săcuiet cu carne iveală în ziarele apusene date in- moaT, şi compartimente de dor- 1845 Dobriţinul avea 50 de mii Bea, că se mărită o fa!j b 
unsă cu slănină, apoi când carnea teresante despre coloniile italiene mit. Drumul până în India va de locuitori, dinff'e ca"i g/'eci prim-minisfru. CeiJalţi p. or t 
s'a umplut de furnici, se leagă sa· şi engleze. Iată câteva: ţinea 3 zile, până ]a Capul Bunei (adecr!i l'om6ni macedoneni) 50 miniştri sau n'au avut fele. ~ 
cu], il duc ]a pomii primejduiti de Italia, care are in Europa 310 Sperante patru, iar până în Aus- de inşi, iar evrei niciunul. Dela n'au avut copii sau famW ~ 
insecte, iar pentruca furnicile ~ă mii de km. pătraţi şi 41 de mi- tralia 7 zile. 1919 la 1934, În schimb, au fost loc. Poincare, Doumergue " : 
poată trece din creangă în creangă, lioane de locuitori, are in Africa ... in consiliul comunal 60 de franc- vianJ, Caillaux, Herriot gl 
leagă crengile la vârf una de l 2.257.000 de km. 2, şi anume ţă- Nu numai ]a noi, ci şi 'n· Un- masoni şi 54 de evrei. avut niciun copil. Briand, dn 
alta. riie: Ţripolitania, Cireneica, Eri. garia s'au făcut după război ex- • dieu ş. a. au fost prhn.m des 

• treea şi Somalia-italiană, cu ur- periente fără noimă În instructia In presa engleză s'a publicat tri burlaci. In afară de Vie 
Doi aviatori americani vestiţi, mătoarea populaţie (după ultimul publică. In ,.Pesti Hirlap" din 31 o amintire îniiorătoare in le- căsătoria d-şoarei Laval a dr, 

Hub€rt Wilkins şi Lineo]n Ells- recensământ); Tripolitania 543 de Oct. sta publicat un articol al lui gă!ură cu primejdiile prin cari ă & 

worfht au plecat săptămâna tre- ! mii (intre cari 30.800 de albi), Eugen Marothy, în care se arată a trecut la sfârşitul viefii sale comenfafă şi pentruc mîl: obiJ tă d' tra"mfoarea Maghelan d .. (~t . că dintre elevii de azi din clasa neierl·cl·tul Iar al Rusiei. E o a abandonat pn nume ra crăt ~u in S Cireneica 160 e mn In re caTl "palindron", adecă care ă 1 
spre polul sudic. Până la con- 18.700 de albi), Eritreea 621 de a opta a Jiceielor maghiare sunt amintire povestită unui detec- fel şi dacă-I citeşti dela r. 
tinentul po]u]ui vor face drumul mii, iar Somalia italiană 1.016000 uniî cari au trăit şase reforme tiv dela Sco!land Yard de un put şj dacă-) citeşli dela cs.1, 
cu vaporul Wyatt Eers, iar de (ambele cu abia 6223 de albi). şcolare, şi din pricina aceasta detectiv rus intrat după pră- Xt e ar de t dm 

] ş' 1 or contiuua cu avio S 1" l' ă ~i-au pierdut capul cu totului. b ş' ea Rusiei ta riste în ser pa • ceea ce r , pul aco o 1- V - Eritreea şi orna lalta lan au 'i .u .lr . . t • - onomastica franceză. , 
nul... împreună 619 mii de km.2, deci • VICiul splOnalulUi englez. Ţa- I • 1100, 

sunt aproape de două ori cât Din Italia se anunţă o rul avea să plece în anul 19171 mal 
La Roma s'a înaugurat cu Italia. descoperire mai mult de- dela Petrograd la Varşovia, şi Din Palestina şi . din j 1 

pompă mare un cartier studen- Disproporţia dintre stăpânitorii cât uimitoare. E vorba că fiindcă erau mari temeri din 1 vin iarăşi ştiri grave d cru. 
ţesc, botezat Cetatea Universi- albi şi dintre stăpânitii colorati e s'ar putea face stofe din pricina teroriştilor, plecarea l raporturile dintre arabi\'ac~ 
tară, care ocupă un spaţiu de I şi mai mare la englezi. lapte. şi că o fabrică de trenului a fost ţinulă in cea j vrei. Evreii acuză pe arJ i a 
670 mii de metri. pătraţ~, g~zd~.-! Anglia, care are dimpreună cu textile din nordul Italiei mai mare taină. Dupăce în se inarmeazj ca să se 
ind. toa~e ,facultătl1e U?lVerslt~ţll,! Irlanda o suprafaţă de 241 km. a şi experimentat desco- ziua aceea plecaseră din gara I coaIe 'n contra to.r, iar C 
cart , p~n acu~ erau Imprăşhat.e j pătraţi, are colomi de 35 mi- j perirea cu deplin succes. Petrogradului nouă trenuri. a I acuză de inarmăr. pe, 
in dlfente carhere ale oraşulut.! lioane de km. pălrati, ceea ce S'a constatat adecă că se venit la detectivul care poves· ,Asociaţia femeilor ara~ 
C.etatea U.n.i~~rsitară e. alcătuită ! înseamnă cu 6 milioane de km. pot iabrica din laptele feşle lntâmplarea un inalf func- I Pa)e~tina a pre~intat ~'i::~~ 
dm 14 edIfICll cu totu~Ul moderne, I pătraţi mai mult decât toată su· smântânit fire cari se pot ţionar dela Palat, care apoi! nulm un memorlU, cerII. a e 
incălzite cu un cal?nfe~ c.om~n, ! prafaţa Africei, şi de trei şi jU-1 toarce şi ţese, deoarece I S'8 dat cu bolşevicii, şi l~a În~ 1 să im~u~ă evreilor ca să PI.V fi 

care ~uc: căldura tn dlfent.e 10- I mătate ori atâta cât toată Europa. compozitia cazeinei din" trebat pe detectiv: cu ce tren I autorItăţilor arme~e ~ ce 8 
căpen prmtrto reţea de ţe~~ de! Câteva zeci de mii de englezi lapte e aceeaşi ca a lânii a plecat ţarul. Detectivul i-a I in~p~rlal ,clande~tm J~ hral 
42 k~. de. lun.gă. In m~JI~cul 1 stăpânesc în India 350 de mi- de oaie. răspuns: "Excelenţă, am dat! ~an~le dm urma. PartId,:l ,desl 

Cetăţll U~1Versltare e. c~a?Jrea : lioane de indigeni, şi tot astfel I * drumul azi la nouă trenuri, I hulUl. ar~b a decl~ra.t ţara 
rectoratulUI, .cu .u~ fronhsplcl~ de : câteva mii de englezi dictează In A~eri~a de Nord. s'a făc~t pe linii ~iferite" Unul .dintr~: AutOrJtă',lle au opr.lt in •. răn 
leO de metri, ŞI maltă de 26 de , 'n fiecare colonie peste milioane' o expenenţa care e bine să fie ele va ajunge la VarşovIa. ŞI' Palestma rularea hlmulu ab~ 
rn~tri; c1ăd.irea ~ceasta are o bi- ! şi milioane de b~ştinaşi. Faţă de I cunoscută şi în ţinuturile noastre 'n ace~ se află f~rul". Ştiţi ce ! mânt ... c?re face propa: de 
bhotecă uTla~ă ŞI o a~Iă de 850 i proportia de 30.800 de italieni inundabile. S'a întâmplat. anume s'a 'nfamplat apOi? - po~es- ; ac~pară~il de că.lra .evrel de 
m.2~ cu 3000 de locun de şezut. ~ la 512.000 de coloraţi ai Tripo- că după retragerea manlor re- teşte mat departe detechvul. ~ mantuiul P"leslmel. La m. 

'" v i Iitanici, proporţia dintre stăpâni- vărs~ri ale ,fluvi~lui .Miss~ssipi, Toate ~ele nou~ ~ trenuri au ~ Aviv s'a confiscat un e el 
DUpaCUlrl am aratat, torii enalezi şi dintre supuşii co- I pămantul n a mal rodlt, ŞI fă- zburat m aier, fa cand sute de ! transport de arme ad 80S1 

deunăzi în Turcia s' all ! b 1 1ilră clandestin pe seall~ rtăI 
Înterzis ' ioiile mgsol}ice. ~~~ ~ 'h:~"~~~" ~'~ll~t... vreilor, S'~u ~a.t ordine ~ !Uit 
lata acum o alta dlSPO· 1·.. I pentru zădarmclrea cont robl 
ziţie a guvernului tur- ~'~ , V t. să nu mai aveţi griJe 'l delor de ~rme. D~umlll . al 
cesc care ar fi tot aşa., re 1 să fiţi bogaţi şi fericiţi' ! Hebron ŞI IerusalIm e. ete 
de bună ca şi Jntâia ca ,~, . :: ~~ ~~~~~r~ţi a~~fre:!~eţele • ! de mari forţe poliiieneş!: de), 
să se ilnite şi la noi: sia ~ .. să vă asiguraţi copiii şi soţia ţ gl~zeş~i.~ Aş~j~ere~ s'a,u ă It 
hotărît prin lJ.oua lege ~.:.' l' masu~l m Sma •. mfer~lc şi r 

a.presei, ca Ziarele tur- D.·.·.· J te CU na"'" deJede SI- ""lnCI"e- se Oflce adu.n ărl pUblice .. i al ;"-'~eşti nu pot fi scrise de- ~~ U ca 1 - 1 * riş ŞI 

c?!:rUe .tl!r~ sânge. ~ dere la a 9 a Lo·terl-e'd e Sfat' I ne~~~e;~u~e~~":zes:~i~' ~ 
Lacul Tana din Abi~ despre ~~ pI • I o gazetă ce apare în ş. 

care se vorbeşte aşa de mult de ! fs . landa, .. Atnagagdlinit" (c. 

când s'a iscat conflictul intre itali- ! ~!': Tragerea cI. Iva la 15 Noemvne 1935 gra:uită"), numit~ aşa per 
eni şi etiopieni, are 32 de insule, ::j" ~IjI'JI"i'~"t*""""".UW!""',?reW"Mf'?m"7m7 5lHIIiilUI se Imparte gratuIt. Gau! ovăcs 
cari aproape toate au c<tte o mă- j. chimoşilor apare o S;I insea 
năs1ire, fiecare cu lebO'enda ei. l' '~~: Norocul nu aşteaptă, trece pe lângă fiecare. norocul este orb! d.ată pe an. E sC,risă d,I, cari I 

~ Numai acela poate să-I prindă, care cum păr ă un loz! I 
Despre una dintre aceste insule 1. i'~ ! sll1gur. r~dactor. ŞI e, eLi ucru. 
legenda spune că a fost vizitată 1 : 140.000 Lozuri 1 de treI hpografI can au pă 
trei zire de Maica Domnului. pe l ." 72.319 câştiguri în valoare de Lei 284.63>i.S60 ! tat culegăforia in Dane!f; en Ci 
vremea când fugea de frica ,lui : ~_!::. • * grofel 

Cereti prospecte pentru jocul colectiv. 
Irod, O aaă insulă e vesHtă pen- I In Seplembrie au fost p~:, i a 

\ trucă S'aU găsit la mănăstirea de ~, Cu 1°11.2',' R. O' .,_ J·U.C9ti 20 numorn '1 a~plecat din Fr~.nta o :orî~':: ki: 
acolo cărţi scrise in limba etio- ' il U.. alU lÎ li panze, 1,Somme , ca sa ,0 !nse 
piană străveche. Altele sunt ves- l' I conjurul pământului. Pe l 17 1 
tite pentru regimul mănăstirilor ~... \ nu e niciun bărbat, ci nu~' din i 
lor, asemănător cu cel din Mun- " Pre,u' 'o%o,dor: 1/4 Lei 200.-, 1/2 Lei 400.-, l' şi femei din cea mai buna SOC( 

tele Atos, unde flI:/ numai femei ~': 1,/1 Lei 800.- tate franceză, 141a număr. o s 
nu-şi pot pune piciorul, ci nici .., bia a ajuns acum in portul 



it! 

trăeşte poporul majbiar i ŞTIRI 
ŞI SPICUIRI 

,,)~ar Uf", revista admisă 'n 
~. ,~~ a studenţimii"'protestante 
'1 ragaria (altminteri o revistă 
g re se strecoară adeseori a-

. iredelltiste), a publicat la 15 
:~ 'rt sub titlul din fruntea a· 
l' ' 

rânduri, semnată de Ko-
Imre (nume cunoscut cetito
noştri), o descriere din cale 
de mohorită a stării de a-

~: a celor trei milioane de ţă
: in Ungaria cari n'au o palmă 
~ ânt şi trăiesc din ceea ce 
'1 'din când in când din sâm
;, ela latifundiarii cu zeci de 
, . cu sute de mii de iugăre 

l 

: orba in acest articol nu de 
, statornice ale latifundiari
; căror situatie am arătat-o 
1 I,Magyar Ut" astă vară, ci 
e. gii ceilalţi, de cele trei mi

dn lucrători cu ziua. Şi se 
" despre ei următoarele: 

i deţul Bichiş, bunăoară, numărul FAKSz, pentru plata de 110 pengo '1 (în banii de azi 100 de fileri sunt 
I lor a fost de 56 la sută, Iar sâm- pe an (3740 de lei) cătră socie- I neoficial 34 de' lei). "Asta Însă se 

bria celor cari au găsit de lucru, tatea Faksz? De medic, de cele- i referă " spune Kov:ks [mre.-
a fost pe, vremea celui mai greu lalte nevoi, nici pomeneala. I numai la cei cari capătă de lucru". 
lucru, vara, de 40 de fileri, ceea I Cari, precum s'a văzut mai sus, 
ce înseamnă 13-14 lei. In anul 1932 şi 'n ! ar fi fost anul trecut 65%, iar în 

Cum trăiesc aceşti oameni când : anul aces'a I anul acesta, În judeţul Bichiş, 
ii bate norocul să capete de lucru?! In anul 1932, după socotelile 44: %. 

Nopţile le petrec claie peste gră- lui Kerek Mihăly (care se ocupă J Nici porc, nici vacă, 
madă, bărbaţi şi femei, fete şi fe- : de situaţia ţăranilor din Ungaria ci numai la 15 -20 
ciori, in ~rajdurile domnilor, de : in revista "Magyar Szemle" a gro- ;. Ia sută o ~ăină 
pământ, cate 200-300 mtr un ! fului Ştefan Bethlen, fostul prim- , 

-?rajd, ."tăvăliţi, pe pai~ În cea ma~ ! ministru din anii trecuţi) venea l' "I~ tr:~ut - spune a?oi Kovăcs 
ingrozitoare situaţIe, m cea mal la o gură de om din familie, din l -:- ZlUaşll aveau ~e l:ngă casă 
mare depravare morală'" câştigul de peste an al unui ziuaş, : ca!e un pOŢc sau,dOl: cat~-o va~ă; 

Caloriile ••• 
Dupăcum am arătat când am 

reprodus astă vară arătările d-lui 

14 fileri (in banii de-atunci 100 aZI vacă ŞI porCI n au, Iar gahţe 
de fi/eri erau 28-30 de lei), Azi nu vezi decât rar, la 15-20 la 
se vine la o gură de om 3 fileri sută dintre ei". 

Kovacs Jmre despre traiul sJugi- T · 
lor statornice ale latifundiarilor, » rei milio,ane de unguri« 
~ov~cs c.ântăre1 şt~ s~mbria d mu~- Aşa-şi intitulează Kovacs par- . culturală n'au. Civilizatia secolu
cltonlor 10 ca oru, In .gra e e i tea dela sfârşit a articolului. In: lui al 20-1ea o ştiu numai din 
căldură trupească trebuitoare tra- i i auzite. Vieaţa religioasă abia acum . I . f" d ă A b' Iănă' ,care spune: 

Viala porcească din lb
u 

UI, 11~ ~ o sam Tle
f
. P, d

l Itnă ; "Dacă te apuci să faci bilantul . În epe să li se formeze, în lumea 
ucate niCI nu poate 1 JU eca I . . .. . . l' .. ă ţ)lO t 1 

I grajdurile domnilor altfel. ! unei famllll de muncitor ~~nc.o, ! miStiC, ce o~s .... a, sec ~.or ce s: 
. '. ajungi la un astfel de deficit, m- ; sporesc ca clUperclle~ Fllndcă bi-
e obitoarea majoritate a aces- rn art~~olul de-acu.m Kovacs a- \ cât nu ştii ce să zici in faţa În-; sericile istorice nu s'au ocupat 
~ crători stau aproape tot a- rată că Il trebue unuI secerător 70 't bă". D' I u, ? La • de ei acum îşi caută căi n ă .. '" l' b ~ i re rn. .n ce ra.esc, ou . 
ră lucru. După socotelile lui de, mn de calortl, ~n sc lIm sam: l familia examinată mai sus, lipsa I Sunt foarte materialiste bisericile 
esi, deputatul ieşit Juna tre- bna ce o capătă n natură nU-l 1 d 1" d 2-3 m'I' ne pe 1 recunoscute. Nici de îngropat nu [ . . 45 d .. d 1" d' t e ca om e e I Ioa I 
din partidul lui GOmbOs, dă de~at e .mu e ca om, In I an. Şi e doar vorba de.o familie i vor să-I îngroape gratis pe mun-
publicat anul trecut o carte care zlUa~ul mal trebue să cruţe dintre cele cari câştigă relativ mai l citorul agricol. Cu toate că el 

La ~,eghedin, precum arată "Uj 
1. Magyarsăg" din 29 Oct., s'a 'nfiin
ţat sub conducerea prefectului 
şi-a câtorva grofiţc o societate 
pentru apărarea animalelor. 

Era de bună seamă mai sim
ţită nevoia Infiinţării un!!i socie
tăţi pentru apărarea celor trei mi
lioane de ţărani fără O palmă de 
pământ. Dar la asemenea dobi
toace grofitele şi fişpanii raiului 
hortist n'au vreme să se gândească. 

• 
Vestitul locotenent-colonel Paul 

Pronay, cel cu năvala in Burgen
land şi cu jugănirile dela 'ncepu~ 
tu! regimului hortisf, a fost dat 
in judecată, dupăcum am mai 
anunţat, de fostul ministru de răz
boi contele Carol Csaky, pentrucă 
]·a calomniat printr'un pamflet. 
spunând despre el c'a trebuit să 

plece din fruntea ministerului ar
matei din pricina unor nereguli 
băneşti. 

Procesul s'a terminat cu con
damnarea lui Pronay la 600 peng6 
amendă, suspendându-se insă apli
carea sentinţei. 

jională despre mizeria ţără- pentru cel de-acasă. bine. Sunt Insi muncitori cari 1 n'are bani de îngropare, tncâ. 
maghiare, 35 la sută dintre "Lucr:~ză deci cu o mare lipsă din tot câştigul unei veri abia 1 din pricina aceasla ,ăranii I 
i zileri nu găs:sc tot anul de calom, ce~a ce este .Iucru ge- au dus acasă 40 de kilograme I depe puslă Îşi îngroapă sin
c~' Anul acesta msă, spune neTa~ I~ ţăram. Toat~ vleaţa lo~ e de grâu. E fenomen general I guri în vremea din armă 

Acuzatul ceruse să i se admitli 
să facă dovada, dar tribunalul a 
fost de părerea cli .nu e de in
teres obştesc să se ordone dove
diri cu privire la rolul unor per
soane retrase din vieaţa publică". 

Pronay a făcut apel. (Cf. "Ma
gyarsag" din 31. X.) 

: ,:acs lmre,. nu~ărul aces~or st~pamtă de un" senhment al hp- la lucrătoril agricoli că până i mortii. Poli adeseori vedea 
I a fost Şl mal mare. {n lU- I sel permanente. la Crăciun 11 se gată grâul I in dup'amezile ce,oase, pe * 

Ce exportă Ungaria. I câştigat vara, deci abia până! drumurile con acelor, câ'e-o 
I atunci pot ,să . .J11lnânce cu I procesiune lo~r~e Iris!ă: I~ I mare cruţare pâine neagră,. cap an om Iragand O '.'ealla 

rana !i-i mereu aceeaşi şi : două-trei chintale de grâu, dar. şi apoi vine mâncarea stan-l cu an sicriu, şi după el con
iestulătoare, In Ungaria si- . jumătate li l-a reţinut domnul de II dard a sărăciei din pustă: 1 voiaI funebru cu zdrenfele 
a e aceasta: că aproxl" ! pământ, fiindcă li-a dat avans cucuruzul. Azi situatia e a .. I e!,r~~n~ depe e', iar popă 
v 5 milioane de oameni I 'nainte de 'nceputul lucrului. La Il ceasta: că incep incă de-a- Rlca.en J 

"Magyarscig" ,i alte ziare 
badapes'ane din 3 Nov. eri. 
aa ananfal că s'a fina' la 
31 Ocl, la Budapesfa adu. 
narea generală anuală a 
"Socielă,ii pe ac,iani Minele 
maghiare Uricani-Valea-Jiu· 
lai." 

8 şi jumătate, - n. tr.) i unul dintre latifundiile din pustă cuma (15 OeI. _ n. tr.) să " De încheiere poate atâta încă 
hrană necorăspunzătoare ; muncitorii au câştigat 2~0 de ki- mânânce porumb, fiindcă pâl. - spune la capăt autorul acestei 
,destuIătoare. Dacă toJI l lograme de grâu, şi n'au putut nea s'a isprăvit deja, iar până I gr~aznic~ descrieri.~: că sunt 
Ilara noastră s'ar sătura. ! duce acasă ,deCât 40 de kl- la Crăciun. e ga~a ~l porum~ trei n~lhoane d~ mş~, - 30. Ia 
I rămâne a pentru export; lograme, CăCi 100 I~.au căpătat I bul. Tragedia nesfarşltă a SOrţl1 sută ~m populaţia tăm - ce~ ce 
(labă de bucate, o singură I În Febr~arie, când au. iS:ălit con- lor este că nu se pot sătura nici alc~tUl.e~c acea~tă PătU~ă s~claIă; 
I de 'ngră,at, un singur tractul, Iar aU. sută h s a dat cu . cu cucuruz, pentrucă n'au de trei milIOane dintre cel mal ade
'de tăiat, un singur OU,I o lună înainte de seceriş, pentruca unde să mânânce mCI cucuruz văraţi, mai neaoşi şi mai buni 
1. m. d., căci tot ar trebui să fie la seceriş În condiţii co- decât odată în cel mai bun caz unguri!" 

Na 'n,elegem. Ce caută În 
filu'afara aceasla euvânlal 
"maghiare"? Şi ce IeI de so .. 
cielate lunctionează la Bu. 
dapesfa sub namele acesla 1 
Fiindcă noi ştiam că minele 
ca pricina sun' demu" na
,ionalizate. 

I , 

Se consume aIci in tară• răspunzătpare (adecă să nu se de două ori pe zi. 'Trăiesc luni 
Is08UI" pe care totuşi ti clatine depe picioare din pricina intregi numai cu mălai, fără o 
ilrtăm pentruca balanţa I f~mitului de pân'atunci, - n, tr:~ bucată de -;arne, fără o bucată 
lotului nostru extern să fie ŞI-au dat adecă seama (domnl~ de pâine neagră, 
DfabUă din punctul de ve- de pământ, - n. tr.) că ies mal .ŞI trebue să spun iarăşi 
t al valutei şi din alte 1 bine la socoteală aşa, căci din că nici mălai nu pot mânca 
lete de vedere, este tot pricina fomirii de peste iarnă mun- decât acel cari au lucrat in 
I dela gura noastră. Jar a- citorii erau aşa de slabi încât nu decursul anului .Cel cari n'au 
~ă luare dela gură îi atinge puteau in primele zile să lucreze căpătat de lucru - mor de 
şi mai tare pe ţărani, Ştiu în chip corespunzător, aşa că tre- foame. In statisticile morţilor nu 

oi al căror Intreg câştig dela buiau "să-i hrănească" ei până figurează cei morţi de foame, pen
~ş şi dela treierat a fost de I să-i facă in stare să muncească". trucă sunt ascunşi în rubrica ce- . 

~ş'igul lelicililor 
cari capăfă 

lor morţi de tuberculoză, de boală 
de stomac, etc. Dar tuberculoza 
îşi seceră victimele în primul 

de lucru rând dintre muncitorii agricoli ai 

Ovacs [mre arată mai departe 
Inseamnă câştigul acelor feri
cafi au norocul să găsească 
lUcru. 

upă datele ce i le a dat un 
ien care e ispravnic la o mo
grofească, unul dintre aceşti 
şi a câştigat În decurs de un 

eate nu se poate judeca in bani. 
Scăzând vama morii, pierderile 
dela moară, tărâţele, etc., rămâne 
de cap de om din familie un 
sfert de pâine pe zi, şi se adaugă 
la asta faptul că in timpul lucru
lui omul a mâncat tot dintr'ai său. 
Ce mai rămâne - se întreabă 

12 kintale de grâu, ceea ce in Kovacs Imre - pentru haine, 
i înseamnă 52 de fileri pe zi pentru sare, zahăr, petrol, lemne, 
17 lei), iar la fiecare gură de ş. a,~ şi mai ales pentru ~hiria 
din familie 10 fileri pe zi (trei casei, care e de 3-4-:.5 chmtale 
Socoteala e Însă greşită, pen-l de grâu, sau la acei cărora sla
i o sâmbrie căpătată în bu- tul li-a făcut case prin societatea I 

pustei, şi tocmai din pricina hrănii 
nefndestulătoare.lar marele număr 
de bolnavi de stomac e rezulta
tul hrănirii cu-acelaşi fel de mân
care. 

"E prea mic tezaurul de cu
vinte al limbii ungureşti, ca să 

poţi descrie împrejurările în cari 
trăieşte muncitorul agricol. Aşa 
cred, după cele de mai sus, că 

nici nu trebue să mai spun că 
despre alte exigenţe afară de sa
tisfacerea celor mai elementare 
necesităţi, nici nu poa.te fi vorba 
la lucrătorii noştri agricoli. Vieaţă 

• 

Expoz!tia an.irevizionisfă 
Expoziţia antirevizionistă de- de toale şcoliledinCluj,şi putem 

la Biblioteca Universităţii din spune că a stârnit in sufletul 
Cluj continuă să fie deschisă tineretului cele mai frumoase 
până la 15 Noembrie. fiind scntimenie patriotice, dove .. 
vizUală în fiecare zi de un din du-se ca cea mai bună 
public foarte numeros. propagandă naplinală ce se 

Expozitia a avut de dat Ia PUfCd face printre tineretul 
Cluj un examen serios, pen- şcolar. Cea mai blmii dovadă 
trucă a descins intr'un mediu este că elevii au h)st cei mai 
de oameni de ştiintăt cari sunt buni l'fopagandi;;;n ai expo
foarte bine pregăti li În ches- ziţid., 
tiuneapropagandei antire\;i· Exr' .ziţia a fost vlzitată săp-
zionisfe. I 
Părerea unanimă este că t~mân aceasta de corpu in-

văI{jtor 'se din Cluj, care a ve
expoziţia a fost concepută cât I nit in l.orpore, condus de re
se poate de bine. 

Expozitia Ligii a fost vizitatii vizorii {(:olari. 

Români diJl B€~ius 
şi din ţinutul BeiuşuluiI 

Confecţionaţi-vă coslumelt ~ la croito!'U1 

CRĂCIUN co .. rn ~·U SII\'{J~l1'uj Croitor 
.1. J~ f'.m.1R d'n BeluIf. 

Execuţie promptă. artistid, şi tr'z;ink?1, după 
cele mai elegante modE'le. 

, ~ 

i , 

.-~~1 



8 Gazeta Antirevizionlstă 

Eşecul campaniei revizioniste 
a unJ!urilor în America 

Agentia Centropress a frans- nături ca să se reabiliteze fată i dunarea aceasta era să fie 
mis săpfămâna aceasta un de cei dela Budapesta. DeaH- 1, revizionistă, nu numai că nu 
foarte interesant comunicat în fel in America nimeni nu-i s'a vorbit la ea despre revi
legătură cu actiunea revizio- socoate povestea cu milionul I zuire, ci ungurii de stânga ve· 
nistă din America a ungurilor, de semnături decât o poveste,l niţi la intrunire au protestat 
de care gazefa noastră s'a o~ Se 1audă eli are pân'acum 200 . În contra guvernului maghiar 
cupat in destule rânduri. de mii de semnături, dar nu~l I fiindcă nu dă cetăţenilor săi 

Se arată in acest comunl- ! crede nimeni. Semnăturile ce i Jibertăti publice şi drept de 
cat că ziaristul Petho dela Il le are sunt luate prin misHii- ! vot. In rezolu1ia adunării nici 
.. Szabadsâg· (gazeta maghiară care, sau sunt fictive ba chiar' vorbă nu e de revizuire. 
din S1afeIe~Unife care a 'nceput . falsificate] ca cele dela alege-! Gazeta ,.The Cleveland Plain 
astă primăvară adunarea "mi- 1 rile parlamentare ale gene-: Dealer" a publicat în urma a
lionului de semnături"' pe me- , raIului Gombos. cesfora un articol foarte ener
moriul ce vor să-} trimită din' Eşecul campaniei lui Pefho gic În contra acţiunii ce· o in~ 
America la Geneva ca să ceară 1 şi a ziarului .. Szabadsăg" a cearcă în America Liga revi
revizuirea tralatului de pace fost dealtfel arătat şi 'n zia- zionistă maghiară, sfătuind gu
dela Trianon). a fost nevoit rele budapestane. de căfră vernul american şi pe am eri
să plece dela Budapesta in I profesorul maghiar din eleve- ! canii conştiincioşi să nu se 
America din cauza unor ne- I land Iosif Remenyi. S'a înve- amestece În chestiunile din 
plăceri, adecă a unor lucruri I derat acest eşec şi la aduna- Europ.~ C,en

l 
trală. deoatrece

l 
t 1 , t d I ă J' fă] 3~ unguri] cari e cer ames ecu • 

necura e, Ş s a apuca e I rea ungureasc IDU a 1 se ocupă de intrigi dăunătoare 
Isprava cu milionul de sem- I Oct. Ia filadelfia. De unde a· , păcii. 

Depe fronlul Iripourilor I Iarăşi despre . a __ 

eifim În zial'ul "Uniuel'lSul" I Guvernul lucrează la întocmirea 
uI'mătoal'efe: I unei legi a presei prin care se 

fidei-comisuri -----------
"Există la Galaţi un sindicat: pun condiţii de studii, moralitate I Generalul G5mbOs şi-a deschis 

al ziariştilor, care a obţinut dela! etc. tuturor celor cari fac parte luna trecută parlamentul pentruca 
ministerul muncii autorizaţie pentru din breasla gazetărească. Asocia- să arunce lumii ungureşti, care 
funcţionarea unui cerc inchis, Au- tiile de presă au datoria să ceară prea ii cerea capul, două proiecte 
torizaţia a fost însă numai de să se statornicească şi această in- de legi senzaţionale: reforma fi
formă petru .. cerc închis", căci in compatibilitate categorică: ori zia- dei-comisurilor şi o lege nouă a 
realitate, la adăpostul numelui zia- rist ori patron de tripou. conversiunii agricole. 
riştilor,s'a deschis un tripou .des- . Altfel, ce autoritate morală ar A greşit-o insă cu amândouă, 
chis" tuturor celor cari aveau bani mai avea cei cari protestează im- şi repede a închis parlametul ca 
de pierdutt după cum constată în potriva trişorilor tripourilor şi pat- să nu mai audă criticile ce înce
procesul~verbal din 18 Septembrie ronitor caselor de înşelăciune, puseră să i se invartejească în ju
primul-procuror al tribunalului de ! dacă ingădue ca unii de ai lor, rul capului. 

8ăptămâna 
In 4bisinia n'au mai fost aproape toată săptămâna lucrun 

Pe frontul de miazăzi s'au dat lupte crâncene, dar italienii nu 
ajuus nici după zece zile de atacuri scopul principal: ocupa 
hai ului ; cel puţin până la 8. XI, când scriem acestea, n'au 
despre căderea acestei cetăţi, Pe frontul de miazănoapte trupelt 
liene dela Adigrat _s'au scoborit până la Makale, cele dela 
au rămas fixate pe apa Takaze, iar cele dela Acsum au oCUpat. 
stâng al râului Setit, spre graniţa Sudanului egiptean, 
pună capăt năvalelor în Eritreea. Despre căderea oraşului Mak 
venit Încă ştiri. Până Joi ofensiva nu putuse fi 'ncepută din 
ploilor torenţiale . 

Abisinienii şi-au concentrat trupe]e pe apa Geva, În 
]a stânga oraşului Makale. Negusul n'a plecat in că în lagărul 
dela Desie. dar pregătirile de pl.ecare sunt gata. Se observă 
mari la abisinieni pe frontul dela răsărit (Mossa AIi)t unde 
semnele se pregăteşte un atac in contra Eritreii. 

La Geneva s'a fixat pe ziua de 18 Noemvrie data când 
'ncepe aplicarea sancţiunilor. In vederea acestei zile Italia a luat 
de apărare, redu când consumaţia cărnii şi.a altor alimente, 
consumul cărbuni lor, petrolului, bezinei, etc, şi a oprit im 
furiJor de lux. S'au făcut mari comenzi de benzină Si de 
cole in Statele Unite. 

S'au continuat şi 'n săpfămâna aceasta trătativele 'ntre 
Mussolini şi Drummond, pentru o 'mpăcare itato-engleză cu 
retragerii oştilor italiene din Libia. 

In anele ,ăn din Statele-Unite ale Americii s'au 
geri dietale. Democratii preşedintelui de republică Roosevelt 
în minoritate fată de republicani. 

In Fran,a continuă îngrijorările interne pricinuite de 
miile impuse din nou prin cele 302 de decrete-legi ale d-Iui 
Fiindcă unele decrete au fost retrimise de comisia financiară 
mentului ca să fie modificate, e vorba ca d. Laval să 
chestiunea increderii. 

In Grecia. plebiscitul pentru reÎntronarea monarhiei 
cu o victorie de peste 90 la sufă a monarhiştilol', S'a trimis la 
o delegaţie de miniştri şi generali ca să invite pe regele 
se Întoarcă în tară, Regele va sosi la Atena Ia 17, după. alte 
24 Noemvne, întrând in capitală într'un Daumont de aur. 

Mai sunt câteva zile pân 
tragerea din15 Noemvrie 1 

Vreti să fiţi milionar? CheÎa norocului Dvs , un 
marea şi norocoasă colectură ardeleană şi Covurlui, d fAurel Vidraşcu, care la fadăPostUl t!tulatur~i d,e, ziarist, Legea datoriilor agricole, pre

condude astel: să acă .ac~Ieaşl operaţlum m d.auna 1 cum am arătat in numărul trecut, 
.. Din asocierea acestor două altor victime, dar cu aceleaşI me~ s'a intors în contr" ve l' Loleria 

grupe, ziarişti şi tripoteri, rezultă tode, .. a gu rnu UI, 

BANCA IL!ESCU S. A . 
Prindeti norocul trtmlţând imediat 

Cei cari cer curăţirea moravuri- fJlnctc,ă toată lumea a văzut că de StaI 
atât consecinţele disolvării asocia- fă ă 
ţiunii sindicatului ziariştilor care lor publice trebue să înceapă prin r mmea. măr~ntă nu beneficiază -~-~-~-_.-._.-.-....... _ ....... - ....... _ ....... _---_ ...... , 

curăţirea propriei lor case !" de uşurănle el, în schimb VOt fi 
a obţinut personalitatea juridică pe Recomandăm decizia de avantajaţi dela caz la caz Jatifun-
baza altui scop decât jocul la no· d' .' d ă mai SllS a papchetlliui de ,lam ac se Iasă de habsburgism 
roc, şi ale anulării autorizaţiei pen- d CODliPlui şi adnolaf.iile ce i /e Şl se au cu guvernul. A asvâr-
tru aceste jocuri, cât şi consecinţa . rt ' 
imediată dictată de principiile de face ZIOPll/ "Unioersl1r, al1~ 1. napoi în capul guvernului Atragem atenlia onora,ilor reslan,ieri din 
drept comun (art. 439-351 c. p.) forilăfilop şi ziarişti/op din proiectul de lege un duşman nu unde n~avem incasatori. că am aplicat şi vom aplica 
ce lIuvernază materia dreptului Hpdeaf. unde aproape nu BmaihtmiC al regimului decât Ştefan de·aci 'nainte pe adresa fiecăruia o ştampilă c .. """,_'" 

ma! este Ol'a . .:; fără lrlp' ou"i e.t en, ş,i lovitura a venit din li-a expira' abonamentul, sau dacă n'au găs;' de 
comun in jocurile de noroc, care 'l l S 

"gazefăpe.c;.fitl, Infiintate Cli p. m. esmne.3. p.arlametulul.· s'a să achite ceva măcar din cos fuI gazetei, o şfampilă 
este sancţionarea în corecţional Y t-câteva complicifăf.} pomâne·,ti In re, rupt deCI Iflamte de-a ajunge ca,ia că abonamentul nu e achila'. 
pentru exercitarea ruletei şi trans- Y I d I 
formarea cercului in cazino public, de cele mai deochiafe ipo- prOIectu e ege la vot. Abona'i; al căror abonamen' a expira' mai 

chimene din presa evpeo- Reforma fidei-comisurilor,-ade- sun' ruga,i s.ăruilor să se pună la curen'. Iar cei penalitate ce urmează a fi aplicată 
deopotrivă conducătorilor ambelor ::!..o!!!:!::"ă. că a acelor latifundii nemeşeşti cari şi-au achita' de 'oc abonamentul - unii chiar din 
acestor două grupări, cu confis. --- - .. nu se pot vinde sau împărţi şi nu vrie a 'DS' anul -- sun' 'învita'i în chipul cel mai 
carea banilor, meselor şi unelte- O nouă oficină se pot moşteni decât de unul Ş'-' achite, fiindcă alde' vom recarge la măsari pen 
lor de joc". iredentistă dintre urmaşi, ceilalţi beneficiind n'a .. să ne mulţumească. 

Procesul-verbal constată apoi numai de venituri, - n'a ajuns Deoarece de când am începu' să aplicăm 

prin cec postal No 40.050. 

Căf"ă abon 

(Continuare din pagina l-a ". ă )( d' ş., d' f b ,.. • • h' L , funcţionarea ruletei mecanice, con~ mCl m car Set se Iscute. 1 s a In re a ona II ca" nU ş.-au ac da' auonamen'u 
f"~'. f. iscarea banilor, depoziţiile mem- păce intransigenţiî daţi afară din putut intelege din .. Pesti Hirlap" de cuviinţă să ne 'rimilă gozela 'napoi, fără să şi 

. "KuIturverein" i·au luat prin ma~ d D" d' . W h' 1 A ( . ·iQ{.din comitetul sindicatului e ce. eşI proprietarii de fidei- n or".fa a ° ac da pe timpa ca' au primi'-o anii - nifeste publice calitatea de a mai 
ziariştilor din Galaţi şi al1:e amă- vorbi in numele germanilor din comisuri nu··s atinşi decât princi- intreJi saa chiar dela 'nceput). li somăm să.şi ach 
nunie penibile asupra că; ora nu Ungaria, nu şi~a putut scrie a- pial prin reforma aceasta, s'aa ri- târzia' dator'a, La orice aslfel de necuviin,ă vom ră 
mai insistăm. .) ceastă ciudată scrisoare (neex- dicat cu totii în contra guvernului, cu sanc,iuni dapă măsara partării lor, dânda-i pe 

Prin rechizitorile No. 1,1.030 din plicabilă nici prin legăturile ce şi i-au imputat că a adus proiec, jasfifiei şi publicânda-Ie merea namele în gazetă, 
sunt azi intre Ungaria şi Ger- t l d 1 fă ă ă d' vI'" A" f 1] Octombrie şi No. 1602 din u e ege r s se consulte pere In numara am OI', pana na-şi vor ; plăti' mania) decât în calitatea de pro-

14 Octombrie s'a deschid acţiune punător încă de-acum câţiva ani cu ei. "Pesti Hirlap" a anunţat Abonamenful pe ana' în curs este de 130 'ei 
publică. potrivit art. 35(j din co- al înfiinţării 'n scop iredentist a deunăzi că din cauza aceasta pro- sau 70 lei pe 6 luni. Pentru lani1e din anal 'recu' se 
dul penal, contra metl'furilor din unui asemenea institut. iectuI nu mai vine deocamdată I după cos'u' de· afanci al gazetei, 15 . lei pe l~năo 
comitetul sindicatului g ilăţean cari De altfel pentru .ceea ce ne la rând. 

spune in această calitate: pentru-~-,,- _ --......MLiL·_ 
patronau tripoul. I chestia Cll Ungaria-Mare şi mai Când sa redeschis deci Marţi par- ~_""-,_'''''.~+'"V"'''':,''''''''''_'''''''''Tr·."""t,,"",,,,·'''';lIr'"_.~r,,_ 

Suntem siguri că ~majoritatea ales pentru cea cu scri!'oarea des- lamentul,se va redeschide sub aus- Toţi cari aveţi drum pela Cluj, 
membrilor slndicatuh 4 i ziariştilor chisă cătră Jakabffy Elemer, îi picii destul de urite pentru gu
din Galaţi n'avea ctJnoştinţă de suntem mulţumitori. Fiindcă între vern. Mai ales că rezultatele a!ege- nu uitaţi să vizitaţi expoziţia Ligii 
manoperile trîpoterilc,r şi deaceea acest Jakabffy şi între noua ofi- rilor parţiale de până acum au siă- AntI· reVl·ZI· OnI' ste dlOn sala de ex ... 

cină iredentistă ce se 'nfiint.:ază 
au datoria să reacţioneze alături de la Budapesta sunt şi vor fi iegă- bit ŞI ele poziţia guvernului, şi e 
toţi cei cari luptă pr~ntru demni~ turi la care trebue să luăm a. rost să i-o slăbească şi cele ce poziţii a Bibliotecii Universităţii. 

'latea profesională. I minte. mai urmează să se facă de-acum. ~~~ht'-tl~ 
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