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'Iafa unui 
irosolan 

fals j 
I Quod licat lovi ... 

~m arătat în tO(lfe rân· 
lrile când am vorbit des- V~rba st,d!buni~or n~ştri ro: vorbeşte despre România, că "a al lui Horthy cu inscripţia: "orga-

t' l' b'l d 300 mam: "Ce-l este Ingădult zeulUI căpătat" spre deosebire de Italia nizatorul armatei naţionale ma-
e pre InSU JU I eu e '1 ' 'A ă . b ' ani ce şi l-a serbat cu I zel or, nu )-1 Ing clUlt OUlUI", atâta şi atâta, Ca şi cum noi am ghiare care a desrobit Ungaria 
't l' I f ~ 'f 1 1" La Budapesta preceptul acesta fi obţinut coloniile ce s'ar fi cu- de sub stăpânirea lUI' Bela Kun" 
l a a al a s arş I LI un Il ' 
cute Universitatea din Bu- I nu s~ ştie, dupăcum de ~Itfel nu , venit italienilor I Să mai sesizăm însă încă o 

t 
v .. , ! se ştIu multe alte poruncI ale bu. I Dar să cităm: falsificare a domnilor acestora 

pes a f ca ungurn au comis: 1" t ' t . b '1 fi: nu UI slm . I "României, căreia Antanta i-a cari se asemuiesc cu Jupiter. 
cud-alces rJU ,1 eU

d 
~nf" aţ :)! Dovadă nouă şi clasică a ace- i putut mulţumi aşa de puţin rezul-

In a os, n ac e n lin a- It' b' "d' t t' A ' A f â Paralela lui "Budapesti Hirlap" 

Răvase 
• 

La 18 Noemvrie, adecă odată 
Cu procesul dela Rh-en-Pro
vence al terorişti/oI' dela Janka· 
pus/a, Be va judeca 'n Polonia 
procesul complicilor asasinului 
lui Pieracki, foslul ministru de 
interne polonez omOf'Ît acum 
apf'oape doi ani de U!1 ucrai
nean cu numele lYIaceiko care 
al' fi fugit În Cehoslovacia, 

d 158 d 
' I s el oVlOe In răzneh budapes- i a ŞI care In urma gravei In r n-

i e-acum p. a111 a . mai are o premisă'. Dacă Itall'a e 
, 'tvţ" d' B d'" : tane e articolul Întitulat Fără! geri ce a suferit-o din partea 
(VerSl atll I.n" f' ,u a, au I istericale 1", ce s'a public~t în! puterilor centrale a depus la Bu- 'n drept să-şi facă singură drep- Se ştie că iredenta maghiară 
nemora ca 111 'Inţarp. a I 1 tate fiindcă italienii nu mai încap hătea hucurie că Polonia va 
, 'tvt" b d • t ..... fruntea numărului din 5 Oct. crt. " cureşti armele, i-au revenit în IverSI a 11 u apes ane In I în ţară, are la fel dreptate şi Un- contf'acaf'a procesul dela Geneva 

ţ d 300 d 
- i al lui "Budapesti HirlapH, semi- Ardeal, în Dobrogea, în Basara-arca e acum e, f' I I ' , j' b' t 't "'.. garia, fiindcă nici În Ungaria Iu- al complicită{ii Ungariei În asa-

U
' 't~t" d' T' I o ICIQSU guvernu Ul maghIar, la en om Imense, mea nu mal' "Incape,' sinatul dela lYIarsilia, ad.ucaAnd 

a I1lVerSI a II In Ir- S d f' , , C să' tă 't 
f' d' rt vie au s atun ungunlor prIn, a -ŞI poa perml e ceea ce În discuf" L' ,. N, 1" '~ 
.Ila, I~ 'pda ea, apu~e~na J articolul acesta să nu se lase: i-i îngăduit lui Jupiter dela Roma, Că nu mai incape, o ştim şi I rÎf'ea I ,/a ~,/91l k~JlUm ,0I' oma: 
~ ov,:Clel e aZI, ca ŞI cum 1 furaţi de patimă sau de nădejdi: boul dela Budapesta nu e deci noi. Sunt acolo nu mai puţin de U/ lerac" ca s o scoata 
lversltatea dela Budapesta I I b . , f I 'f' trei milioane de proletari agricoli 1, cumva vinovată pe Cehoslovacia, 

f
. t' t d' v hazardate în legătură cu războiul , numai ou; mal este ŞI a SI Ic4tor. 

,1, ~ dc?n SIO,ua o?re lrect~ i italo-abisinian; să aştepte înţe4 j' Pentru "Budapesti Hirlap" istoria cari n'au nimic sub soare, şi mai Prin fixarea procesului com-
e, el, In ~vac:~J, ade~a: lepţeşte ceea ce aduce viitorul, I românilor şi a faptelor lor de arme sunt câteva sute de proletari oră- plic!lor lUI lYIaceiko pe data de 
ŞI ,~um ~?IVfe~t:Sltlate(~ dl~ 1 fiindcă viitorul se arată foarte 1 din războiul mon<iial se opreşte şeneşti, cari deasemenea n'au după 18 Noemvrie se urmăreşte dea
~at\}al arBu

d 
05 uafa ŞI I tulbure şi foarte nesigur. !' la armistitiu} 'IUl Marghiloman, ce bea apă. semenea o şantaiare, lot aşa ca 

;~I, a ~ ~ apesta, I Sfat cuminte, la care însă se- prezintat ca o depunere a arme- Dar ce vină poartă România ş~::in zvonur:le ce s'~u I~~sat 
llndca ~el dela ~uda- 1 mioficiosul n'a ajuns decât du~ I lor. Nici Mărăşeştii, nici adunarea şi tratatul de pace că domnii cu :. ~/a:ele dm anumlfe faf'1 -
ta nu s,a!l mulţl!mlt cu I păce în jumătate de articol şi.a 1 dela Alba.Iulia, nici desrobirea I zeci şi cu sute de mii de iugăre e~mmflt~ ,categoric chiar de 
pla f(JI;lfICare, q, Q.u ~x- . ieşit din minţi cu-adevărat pe un. I Ungariei de sub stăpânirea bolşevi. ' de pământ ai Ungariei hortiste I p~/mul mtnfstru,hulgar 'loşefl
ltat-o In scop reVIZIOnIst, I gureşte făcând paralelă Între ne- că nu există pentru falsificatorii de nu vreau să-şi lase conaţionalii ca complotul zadăf'nicit deunăzi 
~sl?v~cia înţelege să nu i dreptat~a ce i s'a făcut prin tra- I istorie dela Budapesta, cari nu să aibă un petec de pământ, o 1 ~n BUlgaria, al' fi fost pregăti! 
~ma'1,a d~,toar~, "Buda-; !atele de pace Italiei, căreia nu I mai de~a~te decât ~cum două I bucată de pâine?, Rom~ni~ li-a' In lugoslama, • 
. 1 v Hl,rlap dm v 8 OC~'. 1 s'au dat decât firimituri, şi Între: săptămam au mers pană acolo că dat exemplu de-ajuns pnn Impro-
~ta dlll ~rag?, ca dupa, "nedreptatea" ce s'a făcut la Tria- au plătit pe "London lIlustrated prietărirea ungurilor dintre grani- eurtea maghiară de casatie 
;re,a 1~1 lILJe!ove, No- non ţării ungureşti. News· ca să insereze un clişeu tele ei. a confif'mat la Începutul lunii 
'd' s <: ţmut la ţ3rahslava Fără nicio glumă I la Budapesta I _ ............... _ ... _ ................. ,.: .................. -'_................................. acesteia o sentin{ă, despre care 
. mţa v a tmel comISII se pot face şi asemenea paralele. a mai fost vorhă În coloanele 
pregateşte c?me!norare~ Ca şi cum şi una şi alta ar fi E ., · L · · · JI f • noastre:condamnarea la o lună În-

r 3~Ov ge am. QI ,fosţel tot un drac. Ca şi cum şi Ungaria XpO%..a .g., an., - chisoare, cu suspendarea pedep-
iersltaţl catollce dlI~ Tir: ar fi fost învingătoare, ca şi cum' • sei, a preotului protestant Ştefan 
e, jtlbtleul. se va praznU1 şi Italia ar fi vinovată de provo- ! rev.·z:on.·sfe la CIUf Szah6 din lYIişcol/, pentrucă a 
O Noemvrl.... Se va a ,.. publicat acum doi ani trei arl,'-

.... , , - carea răsboiului, şi ca şi cum nu i 
cu-~ce,')t pnI~J p~ ZI.. în Ungaria ci în Italia ar fi fost 1 " I cole În contra .cultului 5fântu-

I~ eXl~tent~ v ~I aZI ale popoare subjugate cari strigau la I Capitala flrdealul~1 are, aZI blică de astăzi din provinciile cis- lui Ştefan·. Condamnatul a sCflis 
: Um~ervslt~ltl O placă ceri după dreptate.~după libertate. o z~ mare. Se desch~de aZI la carpatice, a ştiut să fie 'ntâiul şi fără Înconjur că purtarea aşa
~morabva, m care se va Italiei nu i s'au dat decât fr'- ClUJ, cu toate onorunle cuve- in lupta antirevizionistă a ţinutu- zisei "drepte sfinte" a lui Şfe
:r ca ,v la această Univ~r- 'I mituri, z'lce sem'lof'lc'losul guv'er

1
_ ni,te, expoziţia Ligii flntircvizio- rilor d~ ~incoace de Carpaţi fan I-ul pe st"ăzile Budapestei 

b I 
- Subhmem aceasta, pentrucă r ., '1 I' , 

~ S au pus aze e re.m. - I nului budapestan, aşa cum a nIste,.. ," ' . . ' [cu prlle/u ,a/moase,or mani-
h 1 C 

- 1 - expOZiţia ce se deschide aZI la {. ti"· J t' t I 

1 .. ce os ovace, _ omls\Q I spus-o şi d. Mussoll'n'l cu prl'le]'u! Dupa succe,su ~n?ş., cu r,a- l' ă f' ,es a,1I Ireuen IS e ce se lac la -t t t - .. - l C UJ nu trebue s le nu mat B ci, t' f; h 
a eş ~ o c~r c, I,n c.are mobilizării generale. D. Mussolini sunet ~u~ermc. pana n ţărI e 1 prilej ca să ne documentăm în u apes a fi lecaf'e vaf'ă BU 
a arata ca Umverslta- a continuat Alnsă' In vreme ce cele mal 1l1dcpartate, ce l-a a- 1 "ţ " . dre t strămo-esc pretextul comemorării Întâiului 
d' T' , A f" t v • - ă . t . pnvm a .... mll p ~ h' .! 

l!1 lrnaVle, In unţa a Anglia care n'a sângerat atâta vut a:>tă var mmuna a expo- i '1-1 t" '-1 om rege mag Jar/ este nu numai 
d t d 

't I't l' , . , L' ,. ;::-r t' " 't I ,ce nI Ş Imi ŞI pe care ni v 'J I It' " h 1. J 
rep e. ~I ropo lUa înhăţat la conferinţa păcii de ' zlţte a ,1911, [111 IrevlZlOms e a i apăra cu arma şi fără prea luolola Ne CI ŞI excf'oc erie, iinu-

at, al Un~afle) Pazma,n, atâtea şi de
4
atâtea mii de ori mai I Bucureşti, ŞI dUI?ă ,_succesul, tur- I multă documentare, că nu e dovedit că .sfânta drep-

s,a refugJQ~ acolo dl~ mulţi kilometri pătraţi decât i-a j neelor sale la Slbld, la CraIOva: I Popasul de acum al expozi- tă" eA 'ntra~erăfI m~na ~reaptă 
ana ?cupata ~~ ,turCI, dat Italiei. Iar "Budapesti Hirlap", I ~a C~ns~anţ~, popasul dela ClUJ f tiei antirevizioniste la Cluj tre- a Sfant~/Ul ~tefan, Şl-~POI fiind
~t pn~ profesoru ?l st~- dupăce a vorbit despre firimituri, 1l1scne ~n .ls,tor~a luptelor ?oa- I bue să ne fie tuturor din cele-' că e ŞtIUt ca ,,:ulte dmffle moa-
11 ce ].~ a~ut Umversl- în loc să spună un cuvânt măcar stre antl.revlzJOmste un~ ,dmt:e lalte părţi ale flrdcalului prilej ş/e nu-s adevarate, 
s,lovaca, Ll,mba de rre

w

- despre marea putere din pricina ~ele mal fru.moas~ pagini, prrn ca să aflăm cu cât am rămas Cu prilejul judecării acestui 
,!-~ fo~t w I~mba latma, căreia i s'a făcut Italiei nedreptate, Importanţa slm?ohcă ce·o are c în urma Clujului în privinta or- I proces /a Dohri{in. precum am 
,artli~ hpaflte ,ac~lo au r o, asemenea afIrmare a dr:ptu- ganizării luptei noastre antire- arătat la timpul său, sinodul 
ut In toate lImbile po- nlor noastre peste pămantul vizioniste.fiindcă expoziţia acea- protestant a/ epal'hiei Dohr;fi-
dor dintre lllpi şi Car- Universitatea din Buda- acesta strămoşesc în cetatea sta trebue s'ajungă să treacă nului a daf un comunicat prin 
Jadăugăm: s'au tipărit pesta a Învitat la falsul ei Clujului, în capitala acestor ţi- graniţa, ca să documenteze pe . care şi-a Însuşil Întfleoga acu· 
lrnavÎc şi ediţii româ. jubileu guvernul cehoslovac, nuturi jind uite de călăii dela alţii, mai puţin documcntaţi de- zafie adusă de Szab6 .. cultului 
), dar n'a 'nvitat nicio Univer- i Budapesta. cât ,n()i, ., sfintei drepte", iar Rcademia 
i se mai reţină un Q_ sita te cehoslovacă. Fir fi fost Expoziţia antirevizionistă vine ŞI nu vom f put~a-o tnnute teologică pI'otestantă din Buda~ 
unt din reproducerea din j de altfel de geaba. La ase- azi într'un oraş ardelean care du- dăacţ~1 nu vvom I ajuns ,in toat~ pesta, şi aşijdereo episcopul 
OV N "i4 l' Fl ' t'f' t . " , .~, p r 1 e sa avem orgamzt1rea ŞI 

e OVInI a OI I/uU- I menea mlS J Icare nu se poa e ~ păcum şl-a,şhut afIrma mtaletatea spiritul de sacrificiu al camara- de-acolo Raffai, s'au declarat 
~sti ilirlap": I răspunde cu o f'articipare. .. în cultura şi 'n vieaţa noastră pu- zilor din părţile Clujului. aşijderea de-aceeaşi părerea, 

I , 

ir , , 



, ' , 
\ 

lucruri despre cari nu se scrie 
- -In presa ungureasca 
dela noi 

In chestia "apropierii ro
mân o-maghiare" 
dela Orad8 

o lămurire 
Ziarul .. UniV9f'6UIIi a publiaaf cea de Est şi ca foaIe frOnt·' 

Vine!'i sub tillu! acesta urmă- licrele tării sunt şi trebue·' 
foa MIe.. ă ' , , t . f t 

"In discursul rostit la întru- a'b'l L'g A t' ., I 
Confratele G, M. Samarineanu, r m81e penlru e erOI a e intl~ 

directorul revistei "Familia ll , ne _1 1 e, " 1, a n IrevlZlonisg 
Semioriciosul guvernului ma~ deja cap, Cum s'ar putea inau- trimite răspunsul de mai jos la. nirea deja G}~erla, d. Al. Vaida este antirevizionisfă pent Azi 

ghiar, "Dudapesti rlir!ap", Q_ , gura dela un capăt al ţării la cele trei articole ale d-Iui Alex Voc,vod. v~)fbm~ ~~sprc. even- orice fruntarie româneas, ,no. 
rată În numărul din 5 crt. că 1,' altul un asemenea târg de sluJ'bc:', Olt d' I i d· tualltatea incheiem unU! pact fiindcă aceste definitive Iru 'IU f eanu In numere e noaStre In l â . t· 't b t 
. ' • t tI' ti! ă 1"1 I ' dAI' ă f·t I . j rom nO-SOVle lC, a In re a tarii reprezintă minimum 'est • 

.. l-ClU ajuns In recu tl aproplCl ! (ac s ti] Je e s ar a In Clip urm. re eri oare a apropierea ro· d L·" A ft .• 
la cunoştinţă ministerului de I cinstit? mâno-maghiară ce s'a pus la cale I co~ u(~erea ,,~lgll ni eVIZI: dreptate pentru naţiunea tul 
interne, că s'au pus pe lucru în 1 Tlpoî în privinţa asta suntem ' t I CI b 1 . . r I omste : "Daca socoteşte ca mână, şi oricine ar cuteza, :jj ~ 

I
n vda~na oacedas a a, u u Zlanş 1- r primel·dia ungurească este ţarâ unii indivizi, ba chiar unele , lămuriţi de mult. or 1 ra e. . 1 . d V t orice parle, să încerce o Ş' n p 

societăţi infiinţate anume, cari i Ziarul budapestan "l\lagyar- Regretăm că distinsul confrate mal ~ mare a gran!ţa e ~s bire a patrimoniului nostru ~ef. 
't t '1 vI". '1' .. . O decat cea ruseasca la gramţa lional, va întâmpina re zisle liu, 

proml ama on ar ca e vor l' sag , care are aproape ZI mc Şl pneten, cărma d. Alex. lteanu d EtC' ~ d b 
face rost de slujbe şi Jemnit~ţi.(j , o pagină inchinată potiogăriilor nu ştim să-i fi băgat alta de vină e s, as aZI can e vor. a energică a armatei române:

t 
dl 

Şi adaugă semioficiosul că li se i pa:tidului guvernamental al lui decât că n'a sezisat cursa întinsă că se. pregă~eşte~ u~ tŢata! prm zjdul de granit al întrege,:~ I 
promit îndeosebi slujbe la stat' G6mb6s, arată mereu că clubu- de alde Geza Taberi, care, zău, care m caz e ras OI s se popor românesc, La aw liga 

1 
. v' B I • l' 1'1 'd 1 . d permită trecerea trupelor ru- ve lleaz

Y 

L' a Alll' e .. , 'pr 
sau a pmnana u(lapestcl, I n e pati u Ul ela putere sunt nu ştiu ce apropiere româno-ma- 9 a.. 19 Ir VIZIO\S . t'" l' f ' d ' I d seşU prin Bucovina," . cond a e' ~ I ua se laU şper un ŞI apOi nu I se ace I e vreme nde ungată a evărate ghiară e Îndreptăţit să facă, a răs- R 4 • Şl ucere 1 nu Ince e' 
nimic, Poliţia a arestat pe un t burse: nu poţi obţine o slujbă I puns pe tonul pe care a răspuns, . e.producand acum c_ateva de a chema pe toţi, şi 'nţj 
avocat Uhlmann şi pc alţi doi I sau orice altceva dacă nu eşti 1 În loc să-şi arate punctul de ve- ZIle mferpeJare.a adre,s~ta d~ ales pe cârmuitorii noştri, CI 

e~croci .. de-aceşt~.a, şi c:r~ pu- înscris. În~ partidul lui, G6mb6s, I d~re. Deşi "Gazeta Antîrevizio- I d~~eOrge B~ăhanu mlmstrul~~ datorie, tocmai spre a se el con 
?hCU~Ul. tI1~Ormaţll cu pnvire la 1 ~u eş~l lasat pe m~l d~p~rte!. mstă" nu crede încă sosită vremea I ~, t~u de e~ter~e asu ~ra a ce.. orice sUl prindere din o' nun 
mşe!aclUmlc lor. I In slUJbă dacă nu pnmeştl sa te . unei incercări de apropiere între ~Iaşl c~eshum, ~Umversul, parte. .TIân 

Mărturisirea lui "Budapesti: inscrii în peutid şi să plăteşti România şi Ungaria, i-am fi pri- şI-a ex~n:na,t cOllvm~erea c,a Dar, "Liga Antirevizioni ~jza 
Hir1ap", oricât ar vrea semiOfi-1 partidului anumite procente din mit expunerea cu toată largheţa, nu va m(arzla Iămuflrea oh· nu poate totuşi neglija p In 

ciosul guvernului să focă să se leafă, pe cari le incasează dela nu numai din prietenie ci şi pen- cială spre a se pune capăt colul real~ actual şi deci zi 
Înţeleagă că numai acum, de-o jl casierie trimişii petrtidului

t 
şi trucă acesta ni-i jelui, şi aceasta ştirilor de tot felul pornite de atât mai grav, pe care-l re 

bucăţică de vreme, s'a inaugu- chiar şomer dacă eşti, nu ţi se ni-i şi datoria ca gazetă care se câtva timp din izvoare misţe~ zintă astăzi iredenta şi r , 
rat în Ungaria această practică, I dă cartelă pentru mâncare, da- voieşte un organ de documentare rioase şi tendenţioase, Peste zionismul maghiar. Atent~ 
şi că o încearcă numai inşi din că nu ai binevoit să te în scrii obiectiv intru toate. câteva zile d. Titulescu se va toate fruntariile ţării, ..L In c 
neamul lui Uhlmanl1, chiar da- în partidul puterii. Iată îmtâmpinarea: înapoia in tară, şi nu ne în- Antirevizionistă- e azi mai ast~ 

. doim că d-sa nu va lăsa fără făc1 că-s con~h~uiti în societăţi a- Se vede treaba că Uhlmann DRAGĂ TOLAN, atentă la fruntaria de ~' 
nume can S au pus pe lucru dela et comp. nu-s din partidul lui răspuns nici interventia d-Iui fiindcă dincolo de ace 'ti u 
un capăt al ţării la altul, dove-I G6mb6s, şi căfăceau concurenţă In gazeta ta anfirevizionislă George Brătianu, nici tngriio~ graniţă fierb patimile, din il~ , 

d t 
~ se publl'ca~~ In ultl'mele n e răriIe d-Iui Vaida. Pâna- atunci d tă 'ţ- elat eş e ca putreziciunea nu por- tdrguitoritor de slujbe ai parti- . ' . . . umer. ' e aceas gram a se pu . t neşte dela Uhlmann et co. şi I d- 1-' d 1 . t arlicole cart eVIdenţIază drol· însă, noi nu ne putem face cale asasinatele şi tot din C'blatj 

il III e a pll ere. ." ' , l' nu se limitează Ia aceşti excrocI'" 1 t ţ~ dla unei acreh de altă natură. mCI ecou mci interpretul u~ de această granl'tă se ehl'l a 
" ., ar o asemenea cu ezan a se ,. " Dovedeşte că s'a Împuţit peştele I l-t t "ŞI ni se dau directIve. Ba, ceva nor ştiri pe cari actualmente esc zeci ~i sute de milio;l 01 

p a eş e scump, . It r . t· t nu le putem controla, şi cari ... ~SO( ___ ~ .. ~~ ...... ~ ___ ~ ......... _ ...... ~ ... ~ .. ! mal mu , se a Ing ŞI pa rlO ice şi se intrebuin1ează minciu' j , 

t griji. O grozăvie.,. ' n'au nici-o bază de seriozi~ intriga şi calomnia penlru 'l.or 

Un caz nu 
tocmai divers 

I 
Puţină conştiinţă n'ar strica tate întrucât nimeni nu poate şelarea opinei publice mo, la 

la unii,· afirma nici de unde pornesc şi R nu ale impotriva omâniei 't 
Şi pulverizatorul de fIii la nici pe ce se întemeiază. "U- existenţei ei ca Stat unita! 1.' 

alţii. Eu uitasem câtva timp niversul", in toată activitatea lional. TIplE 

insecticiduL Acum, te asigur. . lui şi în toate chestiunile, nu a s 
ploşniţele vor rămâne în cră~ s'a inspirat decât din reali- Iată de ce, în aşteptare~: un< 

Dacă am fi şi noi ca cei dela 1 de teatru maghiar, să facă fie in păturile lor. latea faptelor, şi cel mai ri~ muririlor ofi.ciaAle, care ~e sutiş· 
gazeta budapestană .. Uj Magyar- turneu, fie la mijloc de stagiune, Pentru tine şi pentru cetitorii guros c~mtrol al informaţiilor gur vor vent, In ce pm igat 
sag", cari îşi intitulează ştirile ceea ce a făcut ]a Carăi jupânuI tăi, o lămurire: curentul de sale i-a fost totdeauna căIă- eventualitatea încheierii a Ia 
compromiţătoare din România: Iosif Wild, Faimosul Szendrei apropiere româno-maghiară s'a uză. Cu atât mai mult se va pact militar cu Rusia Se tIU • 

"Dupăcum e obiceiul În Valahia", dela Arad nu face tot aşa in f;e- I pornit din jurul revistei "Fa- menţine pe această linie de lică, "Universul" şi "Liga. unţat 
am întitula astfel ştirea ce o dăm c~re an, ma~ 'n~ail1te Încă. d~-a I miHa", Şi se potenţiază tot aci. conduită când e vorba de in- revizionistă" rămân mai tru ~ 
in rândurile de fată: "După cum ajunge la Jumatatea stagwnu? i numai aci. feresele mari internaţionale parte pe linia lor de coni" dl 
e obiceiul directorilor de teatru O 1 Grupul revistei "Familia", ale 1ării.' tradiţională: apărarea in a dE 

maghiari~. "Spre deose.b,ire d~ "Uj ela Gombăs cetire ',' format din scriitori cu greu- Cât priveşte atitudinea "Li· selor româneşti, a tutufOorta 
Magyarsa,g care falslflcă mtot-, . ., ,. tate, ştie ce face. Şi cum să gii Antirevizioniste". condu- tereselor româneşti, cu si 'arec 
deauna ŞI exagerează, noi n'am 1 Pnm-mlnlstrul unguresc Gom-! r cerea acestei mari organi- ritatea şi căldura patriofi al 

greşi de loc genera!izând. Fiindcă 1 b1DS şi-a să~băto~it la 3 Oct. la" ac~~nae~efurat idei? Să avem zaţii naţionale poate da ur- l lui lor, ferite însă de .plat 
a devenit de-un cârd de ani în- I c ubul parttdulUi guvernamental d mătorul răspuns d-Iui- Vai da: ! ~ândur,i sau intrigi ~oliti .TInul 

. r' t" d • d f par on, -
coace obicei ca directorii de tea- l~P lDlfea a rei am e can :-1 Acum 13 ani, când purtătorii Pentru "Liga Antirevizioni·! mteme,l.ate ~pe ex~ch.tatea triec 
tru unguresc dela noi să facă nc~şte ~u guvernarea sa Ungana , de idei cărora li le-am fi furat stă'" frontiera de Vest ca şi 1 formaţulor In toate dlrec le Q, 

ceea ce a făcut directorul de teatru labfundlară. j ( ., put 
Iosif Wiid, fugind cu banii trupei Cu prilejul acesta a ţinut par. 11 Sa~ulm 01 are şl-aămmbtes~,. fădră 

, v. . ... I f '1 d' d 1 da· t! p esneasc o r8jll e S h Şl lasandu-şl arhştn să-i ţină pri- Izam or un lscurs e au e de l . 1) 'Iit 't' C ,·mba""r.Gle la fala'" . . d fă ăd . l' d' I ruşme . ,mI au cme Ş le ce 
măria valahă a oraşului respectiv sme ŞI e g ule 1, m care se - , 1 '1 ' 

Directorul acesta de teatru Iosif cuvine să reţinem următoarele nONI ~recodmzat;t ace aşI. ~~ru... 1 • h · 
( 

• y , OI cre em In cea ce 111lt1em. f 
Wlld, precum arată oficiosul par- citam .dl? ,numă~ul dela 4 Oct. Şi credinta noastră mare e a e unUl ro ermerl 
tidului maO'hiar Keleti Ujsăg" în al semlOflcloSU!Ul guvernamental " .. I d' 9° O t " f' .. Budapesti Hirlap"): cmshtă, .. IntelegI, prIetene To- In presa budapestană s'a taj "FUggetlen Magyarors t~jun 
n·ru!fi c" se a la n turneu . . .. . . I lan? E c' nă d . n ~ t '4 Y . 
]a Carăi. Şi a spălat într'una din .. MISIUnea Istoncă a patnei aces- I .~ns I • eCI ~ 1, a u- \ ntamplat deunaZI un eveni- şi mai apoi s'a pomenit d Stud~ 
zilele trecute putina, lăsându-şi teia e mai mare decât şi-o închi. ! tu.ror~. Fundcă nu urmarIm de ment: directorul ziarului .. Az tor la "Az Est", unde duce b' • 
trupa nemâncată şi fără bani de pueşte astăzi opinia publică. In leat bmele. . '. "Est" ~ bătrânul Salusinszki, a mai furibundă campanie I:e;~ 
drum. Bazi~ul Carpaţilor, aici în Europa Cu aceeaşi prtetem~ veche .. I trecut deia religia evreiască zionistă, .. înjurând mere: n~ 

"Keleti Ujisag" n'a binevoit să răsănteană: singură naţiunea acea~ Oradea, 5 OctombrI~ 1935 1 la nu ştiu care dintre cele trei spune .. Kimondom" - n :n .. 
ne arate urmarea. Că trupa d-Iui I sta e memtă să joace un rol con-· Gh. Samar.nean.. religii ungureşti. . nea ai cărei muncitori ude n 
director d~ tea~ru Wild a dat ducător.", I In legătură cu .evenimentul· acum 30 de ani abonalii c~St 
asalt la pnmărla valahă a Cară- •• NaţlUnea aceasta are o forţă D J\R ASTA? I acesta publicaţia arădană Ki· rului său şi ii asiguraU nU pan i 
il.or, ca A să~i dea bani de drum străveche, şi-şi are misiunea dela tl mond~m" destăinue in nr" al mai pâine ci şi cozonac' ,roh 

ŞI de mancare. Dumnezeu". ~ • ' d' .on'4 

Urmarea ac t 
.. . T b să t' f' Azi săptămâna, cu prilejul de- 20·1ea aparut acum, ca nou! noua sa ipostază, ca Ir lnd 

eas a mCI nu mal .. re ue Ş le lecine în acea· ·t ţ" t 30 d ,_. E 1 -{ re' 
era de altfel nevoie să ni-o spună. stă ţară, că stăm in pragul unei mo~s ra IeI c~ or .: mn_ de creştIn unguresc, n~scut în la "AZ st" şi upta Of 
O ştim cu toţii. Fiindcă a de- epoci istorl'ce . 'd" . foşh luptătOrI maghlan aduşI la 1 Ţara Moţilor, unde a nvă1at în onist, Salusinszky a fos

l ~~b 
, cu pnme] 11 man Bud fa d . . d t' ă 1 'l~' 1· b A d' t t •. ac/iunii ! el 

venit obicei la directorii aceştia dar şi cu şanse mari".· ' apes e .. zma ue en el ar - COpt arIe Im a romanească, m re promo om t ParI' 
_ ...... ~ __ ~~~ ... _~_ .. ~ dane~~ a .fost ~a cazar~a .. Franz I şi-a inceput la Budapesta ca- therm~:iste. şi în plus al ,nstr~ 

Tot românal de b' J. t . 1 Josef o mtălmre aşa-zisă came- I riera gazetărească redactând eercărn de·a aduce pe t~ ,'lor 
. tne Ceteş e ZlarU I raderească a foştilor ofiţeri şi acum 30 de ani ziarul româ- unguresc pe Jiul lordul

ui 
a , 

~, U
1
'IVl'IRI!'!U' _ I reangajaţi ai reg. 1 honvezi. In nesc "Adevărul", organul so- I neam evreiesc Rolhe

r
, ~.e. 

~'_ R "iDlI W - :_ I lista di~ "Magyarsăg" dela 8. X. cia\iştilor români din Ungaria. .crintea~ă care. a" eşuali ~â 
,_=-""M g.'QU:-e:~===~ .... ::.-..... 1 a partIclpanţllor e un nume no- După dispariţia acestei gazete a prIcma Impotnvlrn energ 'ire . 

___ • __ ____ _._. ___ ' l stim: colonelul Dereano. ajuns la obscura gazetă de şan- conte lui Apponvi . (1 

L .&1 

\ 
\ 

\ 
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Z· . · 'd . t · . \J d ," Faceti dreptate ramânilor " lUa IrI en el ara· a~e obiditi din tinulul ~c~::::~ă:ve~ 
I - Turbatele demonstraţii antiromâneştl dela S"" A. • ulu·l' ră a modulul cum a ,elu~ 

. I . d t' h' e aV!lrşlu· dat legea agrară groful 6 Octomvne a e Ire en el mag Iar - u • absenteist Hunyady _ 

,Azi săptămâna, dupăcum am 
t:nnalat in numărul nostru trecut, 
ilU făcut in toată Ungaria ma· 
~estaţii antiromâneşti, sub pre
~'ul că se comemorează gene
;ii koşutişti executaţi la Atad 
~ porunca impăratului Franz 
~f. 
Ziua aceasta, 6 Octomvrie, a 
sl declarată de guvernul GOmMs 
in lege zi naţională de doliu, 
iigatorie pentru ţara intreagă, 

I presa şi iredenta au botezatAo 
iua iredentei arădane", ca să 
'nţeleagă că Ungaria n'are ni
t cu Austria care a spânzurat 
comandanţii răscoalei koşutiste, 

numai cu România, cu Aradul 
nânesc. Demonstraţiile ne-au 
vizat numai, pe noi, ca de altA 
in toţi anii de când e Jegife
i ziua aceasta de doliu. 

Ungariei nu e necunoscut şi nici' arădane" a fost prăznuită în tot Nu ştim ce măsuri se vor lua luptă in front şi deşteptăciunea 
nu j se zice astfel, fiindcă l-au raiul hortist prin parastase şi in urma anchetei făcute de Le- soldatului care patrulează, că 
identificat pe deplin, ca nu cumva prin adunări. giunea de jandarmi prin d-nul de nu, se vor trezi in Honolulu, 
să se Întâmple să nu fie maghiar); In mai multe oraşe şi sate s'au căpitan N. Popescu în chestia fiindcă moşia aceasftT-i fermecată 
au depus pe monnântuf eroului inaugurat steaguri iredentiste de samavolniciilor din paşalâcul şi păzită ziua şi noa ptea de ne-
188 de cununi, şi i s'au inchinat ale as ciaţiei canibalului Urman- Săvârşln. Suntem convinşi. că număraţi Cerberi, Încât nu e 
200 de steaguri. Au tinut cuvân. czy Nandor. (Steagurile acestea d, anchetator a rămas adânc, exclus nici aceea ca să fie daţi 
tAri iredentiste în faţa mormân-, se chiamă "steaguri cu moaştele impresionat şi surprins de lucruA i bunului luntraş Caron, pentru 
tului eroului maghiar preşedintele patriei", fiindcă se pune sub pos- riie ce s'au săvârşit şi se săvâr- • a-i face inofen:;ivi, trecânduAj în 
cu nume de hoţ al foştilor lup. tamen!ul lor pământ din toate ju- şesc în această regiune de căA lună. 
tători, contele Takacs·Tolvaj, şi deţele "răpite", ceea ce de sigur e tră zbirii de ieri şi de azi. l'i pu-· E azi obiect de generală dis .. 
ministrul de industrie Bornemisza i o imposibilitate şi prin urmare o tut vedea cu scârbă fapte neleA i cutie războiul. Nu ne punem În
care a iPUS (cităm după "Bud.: minciună, un fals; in semn de giuite ce se petrec după aproape i trebarea, oare aşa se pregătesc 
Hirlap" din 8 crt.:) doliu, _până la ziua invierii", 16 ani dela unire. r spiritele ~entŢu.. ziu~ u?ei ev~n-

" Contractul de sânge din tran- drapelul se ridică numai la ju- Nu suntem profeţi. Ne e teaA : tuale pnmeJdll; CI lfltreb~m: 
şee ne obligă pentru toată vieaţa. rnătatea prăjinii; de adăugat apoi, mă însă că nu se va face nimic i Credeţi oare că groful Iiunyady 
DânduAne azi din nou mâna, să că steauurile acestea sunt o groază pentru liniştirea satelor şi pen.! ori a sa societate "Corvin". cu 
ne pregătim cu credinţă, cu sta- I a tiner;tului, deoarece nevrâstni- tru suprimarea neastâmpăraţi10r l' şobolanii ei, va prinde arma 
!or~icie şi cu Î.nflăcărare p~ntru I cii obligaţi prin legea condamnaA căIăi din pusta Oobi, fiindcă să-şi apere m~şia? Dacă ar fi 
inVierea maghiară... Ungunmea 1 tului pentru şperţuri Haller să cunoaştem bine firma Hunyady, ! vorba de cerbi şi de ţapi, da! 
acea.st?, care e un pumn de oa- facă .sport militar", trebue să care este o a doua Skodă. I Nu! va contribui chiar la stâr
men~ m marea de popoar,e. a Eu- ; stea de gardă în faţa lor pe ger, f Până când nu se va face o i pirea noastră! lHunci petru ce 

Demonslrafiile dela 
Budapesla 

r~pel, nu se .va PU1~~ fenci ~e- I pe ploaie, pe arşiţă,) I operaţie radicală în chestia mUA I atâta nedreptate rumânului În 
cat dacă culhvă spmtul foşlilor 1 I t It I ,. t' şamalizării averii, nu se va PUA 1 ţara lui? b ,., ,. n re a e esau maugura azi 
co~mda~anlţl Şfl PTllvedşte .n~~ol clu I săpfămâna steaguri deAacestea tea ajunge la vindecarea com- Scriu cu toată competinţa, ca 

a capitala Ungariei s'au timit man ne a apte e e VItejie aei t ... I St' , I ax pledă pentrucă acum sau mai unul ce-mi iubesc patria, fiicân-'" 1 .cu moaş e a ngomu, a v-, . . 
istase la toate bisericile, apoi soldatulUI ungur. d""llJl. I P' 1 O 'd 1 târziu boala va erumpe cu ŞI mm du-mi contribuţia în vara critică 

'A • • A V v, a ecs, a a oros, a . ~ .. făcut demonstraţii a:iliroma
A Demonstraţia dela mormantul! ., . ... mare furie. Rădăcma raulUI ŞI a a anului 1919 şi punând şi eu 

ti următoarele organizaţii: aso- eroului a avut şi o parte mondenă, : Klralyszabad~a, la SatloralJ~UJhelr boalei trebuie căutată nu în bra- o mică cărămidă la măreţul pa-
ăd '1 'bă ăţ '1" ă" tf I F t" I i In această dm urmă ocalltate sa. Iti D d'" t .t . ,1 ia "ar am or Şi n em or, ca s -1 zicem as e, oş 11 up- , . , 'R' conaj'ul sâmbriaşilor conte1U1 bu- I a a l\om mei In re91 e, ŞI ua-" l' Iă t d ţ'l 'd' l ă maugurat ŞI o sfatllle a lUI a-' . 1 :laţla na IOna a s u en lor, tăton In umea nemeşeasc au . ,., 'dapestan ci în eJudarea reformei . că ţara va cere braţe, a caz 

'ţ' t '1' d . t 't t b'l d ă k6czy Iar la GOdoll{) ŞI-O statuIe ~ , d ' . b' b ~d I . :la la s eagurl ar lre entlS e a vem cu a omo I e e curs • '., agrare care a nedreptatit satele e nevoie VOI sc Im a ca e 01-
'b l I U " ţ' O d ' f a generalulUi koşuÎlst executat, . '.. y . " Iau u rmanczy ŞI asocia la upă emonstraţla aceasta, 0- , • române din J'urul imenseI moşII ta 111 grenada ŞI reverenda In 

i or upt OrI. Ş /1 corn a an I au ela prin , a grofului Hunyady, transforma- I vlteJesctl cos um e so a, _ I I ăt· t·· b t ţ' d fi t . Iia Arad Tl)rOk Ignacz. ., 1 t d Id t fă 
.sociaţia "arădanilor şi bănă- oraş şi s'au prezintat regentului La ~ag!~afl1zsa. ~ fost o şt~- tă pentru e\udarea legii în socie- ,1 cându-mi datoria sfântă de ce-
lor" a ţinut o adunare la Aca- Horthy. fetă »ploasa cu biCIclete. "PIA t t _ 'ă CorVI'n" şi a . tc1ţean. 

. , ., a ea a şa ZIS. I I 

tia maghiară, sub preşidenţia oasa" demo~straţle sa sfarşlt cu frustat statul român cu milioane II Cred eli am motiv să fiu re-In celelalte oraşe t If d b t 
Inului deputat Urban, care a . moar ea unei ~a, e e ~u ar, care prin nişte români Mră conş,tiintă. \ voltat în sufletul meu, şi-l are 
lit despre graniţa "blestemată" Ca zi de doliu obligatorie pen- 1 a că~ut d~pe biCIcletă şI-a sucom- Dreptatea s'ar reabilita dacă ! tot romdnul în a cărui inimă 
lpiedecă pe ungurii din UnA tru toată tara, .. ziua iredentei bat ImedIat. s'ar face o a~chetă :~veră A asu- It n:ai palp~tă dra~ostea de nea:n 
a să vină În pelerinaj la 10- -"' .... --------.. ~"'---.----,,-__ pra trecutulUi moşIei atat de ŞI de tClra, ca sa se revoltc In 

unde-au fost executaţi la Arad miraculoase a grofului Hunyady, Il faţa celor ce le-am relatat prin 
lliştii. A vorbit apoi faimosul Se 'ncearcă să se aducă sosit dela Budapesta pentru, coloanele- acestui românesc ziar. 
gator Tiberiu Eckhardt, călăul vânătoare în aver~a altu!a. (Cum 1 ,Pogor~ţi~vă În inim,Q popo:u-
Iara, şi pe urmă fostul mi- teatrului maahiar din Clui 30 de mai vine să-şI vada averea I lUi, ca sa-l cunoaşteţI durenle. 

'U de finanţe Hegedtis, care a b' J care nu o mai are? Căci, vorba Dacă avem dreptate, daţiAne-o 
Itat că va face o piesă, de de milioane de lei din Ungaria vine, averea e a "Corvinului-, I fără teamă. 
u aducând pe scenă pe "mar- Ori poate vine să o bocească I Dacă simţiţi romdneşte, umbriA 
' dela Arad, şi a spus că Ziarul clujean .. fuggetlen Uj- ~ resc din Cluj Eugen Janovic~ ca jidovii la rămăşiţele, templuA ţi-ne cu legi româneşti! 
de 6 Octomvrie e "cea mai sag" a făcut În numărul deAacum ~ în care se arată că B616nyi a lui lui Solomon din Ierusalim?) Nu ne lăsaţi pradă hortiştilor 
>rtantă dată din istoria lumii", să ptămâna o destăinuire ciudată, Î fost în două rânduri, în ultimele Să se facă o anchetă severă şi din Budapesta şi şobolanilor 
rece faptul că Gijrgci n'a de- rămasă pană azi n.semnalată i două decenii ale veacului trecuţ imparţială, şi se va. des~op~ri I lor din. societatea. de camuflaj 
armele la Şida (asta s'a 'n- în presa nOt1stră. 5 administrator al teatrului maA cu tristeţe, că dm pncUla mVLlrA ; ce-şI zice "Corvln . 

IJat in altă zi şi 'n altă lună, E vorba de un ajutor'din Un· i ghiar dela Cluj, numit pe-atunci tclilor contelui budapestan, co- Cu curaj la isbândă! 
nule liegedus!) in mânile garia.În.sum~ ,de 30 de mil.~oane ~ ~ Te~tru N~ti~naIM, şi că plecân? munelor Troaş, Temeşeşti, Să- Lupeşti, la 29 Sept. 1935. 
:iecilor lui Franz Iosef Ci 'n- de lei (un mlhon de pengo), ce J apoI scârblt dm fruntea teatrulUi, vârşin, Cuiaş, Toc, Sălişte Pe- Ioan Tomulia 
~ oastei Ţarului rusesc, s'a se 'ncearcă să s'aduc~ la ~luj J. s'a mutat În Bihor, unde şi-a triş, Corbeşti. I~o~ia ş. a, nu li- inv. preot 
mt între Habsburgi şi Ro- pe seama teatrului mag1uar. ~ continuat legăturile cu teatrul s'a schimbat Întru nimic situaţia • ____ ~ _______ _ 
~vi lupta care a dus la aten- sub cuvânt că iAar fi fost lăsată I petrecând prin preajma artiştilor prin re~or~a agrară. , 
dela Seraievo. suma aceasta prin testament de din Orade LocUi torn acestor nenorocite 
!monstranţii dela Academie văduva din Ungaria a unui mOA l'ista-i povestea. O simplă I comune n'au unde-şi păşuna vi
dus apoi la statuile ireden- şier bihoreanJ a lui Iosif Bolonyi. poveste fără nicio putere juriA tele deccÎt numai pe .":~rgini. de 
din Piaţa libertăţii. ca să Numita defunctă a lăsat prin dică, fiindcă chiar dacă văduva şanţuri, sau sunt SIliţi a ŞI le 
lUneze statuia "Ardealului testament un milion de pengo lui B610nyi nu s'a gândit la ar- ţinea Întreaga vară în grajduri, 
., "Teatrului Naţionall/. l'işa, fără tiste1e dela Orade sau de aiurea legate de iesle de sbiară de 
udenţii au mers in corpore la nicio specificare. Şi .Fuggetlen ale răposatului său sot ci la foame. Statul român a dat ce 
;erică şi de-acolo la statuile Ujsdg" spune, că se dă acum cele dela "Teatrul Naţional- a putut. Pentruce s'a dat numa~ 
~ntiste, apoi s'au intrunit în la Budapesta o luptă mare în din Cluj, în lipsa unei specificări dela stat, iar moşia grofulUl 
"Vigado", unde un dirijor cu I jurul testamentului, şi că presa milionul te~t~t nu poate fi im: absenteist Iiunyady se mai păSA 
! românesc, Victor Vaszi, a budapestană face propagandă pog~t dl~e71~~fi tef~~tu ~f~~ n~~ trează? Să se caute cu scrupuA 
us corurile studenţeşti cari I ca să se dea milionul de pengo ni se spună şi data Ia care a lozitate care. sU,nt ~~uzel,e aces
ântat imnuri iredentiste, iar t teatrului unguresc din Cluj, de- murit această doamnă B616nyi. tei suveramtăţi! ŞI veţi vedea 
lrofesor umversitar a vorbit oarece cu toate că nu e speci- Ca să se vadă mai bine legăA I cum se vor descoperi şobolanii 
mtra dictaturilor personale, ficat în testament cdrui • Teatru tura dintre ajutor,?1 acesta bu- cari au muncit la întuneric, grăA 
ld ungurimii să nu se inspire Naţional- iAa fost lăsat, s'ar dapestan ce ~e m~earcă să s~ mădinduAşi averi fabuloase în 

d,elc. teatrulUi maghiar ydela Clul dauna, românului prost şi ndeste hotare ci din lupta pen- înţelege dela sine că e vorba ŞI dmtre apelul ce-I facea asta f" 
ibertate a koşutiştilor. de cel maghiar din Cluj, fiind iarnă fostul prim-ministru Beth- ang. 
.rtea principală a acestor de- că cu acela a avut de lucru len ca odată cu mai marea fttragem de pc acuma aten: 
;tratii au fost manifestatiile soţul răposatei. ate~ţie ce trebuie s'o dea Unga- ţiunea d-nilor - Doamne pune-ţi 
or luptători. S'au adunat la Ca sd justifice planul acesta ria ungurilor din statele suce- mila! - cari vor avea curajul 
Ipesta 30 de mii de foşti com- al celor dela Budapesta, gazeta soare sub pret~xtul p~ctului de a descoperi tainele blăstă-

1 d dun.ărean, să se nceapă In l!n- măţiilor ilegalităţilor comise cu Iti, şi au manifestat în faţa clujeană publică un artico e gana colecte pentru subventlo- , .. ~ 
'mântului eroului· (spre deo- amintiri despre Ioşif B6lonyi al narea ,.instituţiilor- ungureşti frau~a wmOşleJ .grofulUl Hun~adYI 
'e de al celorlalte ţări, eroul fostului director de teatru unguA din statele succesorale. ~ă Q1ba curajul soldatulUi ce 

Inc'o 
• vipera 

La demonstraţiile antiromâneşti 
dela Budapesta făcute azi săptă
mâna de asociaţia I arădanilor şi 

bănăţenilor", s'a ilustrat intre alţii 

(e arătat de mai toate ziarele bu
dapestane din 8 Oct.) un anume 
Fischer Aladar. 

De sigur că nu e vorba de d. 
Fiscl:er Aladar, directorul ireden
tistului liceu romano-catolic din 
Arad, pentrucă nu se poate pre
supune atâta inconştienţă la un 
director de şcoală, chiar dacă 
d-sa a patronat la şcoala sa con
juratii ajunse şi in faţa Curţii 
Martiale. 

E de sigur al tcineva, tot de aici, 
tot cu legături aici. Autoritătile 
respective găAJ identifice. 
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4 Gazeta Antirevizionistă 

\J 

Dil1 ţânţar armasar 
- Ce i s'a 'ntâmplat Ia 
pului", englezesc HalI? 

Belini "episco~ 

Acum trei săptămâni am ară- curtea preotului, s'a dus acolo. postul unguresc de radio şi 
tat că se face prin presa bu- şi constatând că e adevărat, de presa budapestană. 
dapestană o scandaloasă atâ- a invitat pe şofer să înlăture 

tare antiromânească pe chestia florile. lnfrucât tlizita nu fu
păţaniei ce-ar fi av~t-o cu şe- t sese anunţată oficial, şeful 1 

Aştepfăm sanc,iu
nile 

fuI postului de jandarmi din postului a întrat apoi în casa 1 Constatarea aceasta nu poate 
Belini .. episcop~l" "en~le~esc p~rohi~~ă, unde i s'au pu~ la! rămânea fjră urmări. Fiindcă 
Hali, care a vemt in SacUlme dlSpozltle, după o sohcltare I minciuna a fost lansată de ire
să ~nchete~e, trat~me.~tul ~e.1 ' politicoasă, actele musafirilor; 1

1 

denta ungurească şi în ţările 
au m Romama sacul! umfa- şeful de post le-a cercetat, apusene şi ne vom pomeni 
rieni: .. Epis~opul" e_ngle: _a ~poi a Pă~~si~ casa p,arollială, 1 cu ea reeditată în numărul depe 
sfaf In Săculme doua sapta- Iar oaspetI] şI-au continuat ne- luna aceasta al publicaţlilor 

mâni, s'a dus apoi - spuneau sHngheriţi petrecerea. II germnne, franceze, englezeşti 
gazetele budapestane - la Bu- şi italiene ale Ligii Revizia-
cureşti, ca să intervină perso- Cîne o născocii min- niste, e necesar să se arate 
nal la guvern in contra stări- cÎuna ins'igaloare şi slrăinătătii care-i adevărul. 
lor de lucruri ce le·ar fi con- Aşa s'au petrecut deci rap- I Dar şi mai' tare e necesar să 
st~tat, şi ap~i s'a 'ntors in SăM tele, Toată povestea cu legiti~ i se aplice iredenliştBor din re
cUlme ca sa raporteze vdespr~ marea pe drumul triumfal spre I dacfia braşoveană sanctiunile 
succesele avute, adeca Să-Şl biserică şi-apoi în biserică, e cele mai aspre. Aşteptăm dela i 
prime~scă multăm~t~. A venit o născocire blestemată. Dar I parchetul din Braşotl să inhaţe i 
astfel In satul Behm, unde a nu a presei budapestane. Ca imed al de guler pe năbădăioşii I 
f~st ~urt~t î~ tri~.mf _p~nă la şi 'n alte rânduri, minciuna in- I jupânului Kahana, iar dela mi- ţ 

Duminecă, 13 Obtomvrie 1~35 'Jm 

o oficină iredentistă 
studenţilor, unguri 

Azi săptămâna, cu prilejul de
monstraţiilor antiromâneşti ce le-au 
făcut la Budapesta de "ziua 
iredentistă a Aradului", studenţii 
unguri au răspândit nişte mani
feste prin cari cer să se înfiinţeze 
cât lHai de grabă pe lângă Uni
versităţile maghiare un insti
tut de studii referitoare la mino-
rităţile din România, Iugoslavia 
şi Cehoslovacia. 

Se ştie că au mai cerut acest 
lucru şi-acum câteva luni, moU
vând necesitatea institutului cu 

argumente iredentiste, dn cari, 
vedea că 'n loc să urmăreaSCă', 
cercetare obiectivă a stării mir.' 
rităţilor din statele succesolr;pă 
studenţii unguri vor numai s'adu,:ând 
date pentru campania revizionisl ':iilt 

De noiat deasemenea că n: !, d 
în memoriul lor de-atunci şi n: e:a 
în manifestele de-acum stude, ~~1' 
unguri nu spun un singur ~ ,egl 

vânt despre minorităţile din U ' Si 

gada, Acelea nu pot să intel ,imi 
seze pe cinstitii reprezentanli 'a J 

Ungariei noi. re c 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I 

", Î 

• • • .·,alte 

lzert8, mlzerle~~~i 

mizerie! 
- Oratorii au arătat timp de patru o re 
in adunarea judeţeană de toamnă a 
chişului situaţia desperată a popula~ 
judeţului -bls:rlcă, mtr o trasura mcunu· stigatoare au fabricat-o ireden. nisterul de interne şi dela cel II 

~ata cu .no.r1. Şeful ~e p~st de tiştii din presa maghiară dela de comunicaţii să izgonească .. 
Jandarml dm comuna, fIIndcă noi în cazul de faţă din reM din redacţia iredentistă pe toţi I Aşa-şl lnhtulează "Bekesme- de oameni în judeţ. A cerut rupI 
i s'a, părut că florile ?U ~ost dadtia faimosul "Brassoi La- cetăţenii maghiari, să urmă~ 1 gyei Hirlap" din 29. Se~t. crt. I se '~ceapă încă 'n !oamnă lu 
~~an~ate. astfel ca să nchlpu- po"". Anchefa a constafat că rească deaproape faptele celor darea d~ s:~m~" p~bhcată m fru~- , publ~ce. r,eb!'e facu' ,osl 'gre 
lasca. trlcol?rul unguresc. a minciuna s'a publicat întâi în cu cetăţenie, şi să anuleze tea pagmet mtala m lo~. de arh- I ban. ~e • o"unde, p~n".11 put 
av~t lmpertll~enta ~~ oprească gazeta aceasfa iredentistă dela permisul de liberă circulaţie col de fond,. ~ a~un.ăru dela 27 1 mvuncl~or~mea nu", mG~ ~I tron 
alaml, ca sa leglhmeze pe Braşov şi a fost transmisă de pe c. f. r. al celor cari nu se Sept. a conSIlIUlUI Judeţean al; sa flamanzeasca pana 5011 

oaspete engl~z, şi s'a tinut de redacti~ braşoveană la Buda. 'mpacă cu stăpânirea româ- I B,ichişului ~ (judet~ hortist de~e gra- 1 prim~v~ră~'o, (Sublinierea ab: 
capul lui pană in biserică, pesta, fiind 'apoi difuzată de nească. nt~a romaneasca, cu capitala la 1 gazeteI. dm Omla). ; la 
Revoltat. Ilepiscopul" a plecat ____ " __ ",, .. ------... - I GJUta). li "IOSif Metz a arătat că nu 'luI 
imediat din comună, luând dru- f Ceea ce s'arată că s'a spus mai plângerile muncitorimii srran 
mul Budapestei."" 1 vreme de patru ceasuri în acest , motivate, ci se plâng cu d ~ P 

~ N AR AV U L 'D 1 N FIR E ţ consiliu~ nu se putea întradevăr i cuvânt şi alte pături cetălen ~ n 
UII ep!scop care e , , • i intitula decât aşa. S'a arătat că Pela primăvară vor fi avizap Erit 
numar preo' . I i-a ajuns populaţiei judeţului aşa micii gospodari ca să li se ~ .. df 

Aşa au gJăsuit gazetele bu- Năravul din fire n'are lecuire, Jui, a păstrat legăturile cu Ro- I de tare cutitul la os dil). pricina ajutor de foamete". 
dapeslăne. zice proverbul. mânia ale lui Teodor pe seama 1, mizeriei obşteşti, încât doar prin !, S·· • dO :n 3 

Ş . prculr. .n ropo .' 
Peste câteva zile apoi, când i-i adevărată vorba asta mal posterităţii, printr'o scrisoare 1 minune va ajunge primăvara cu I . .. I subprefec'ului l4 m 

.. episcopul" a ajuns la Buda- cu seamă m ce-l pnveşte pe ve- a sa cătră Vasile Alexandri. bine. 1 'şul 
pesfa, aceleaşi gazete au anun- cinii noştri de peste Tisa, şi mai Scrisoarea lui Ghica a fost Să spicuim însă din darea de 1 In continuare Ia darea de se) le; I 
tat : "A sosit la Budapesta pre. cu seamă in ce le priveşte falsi- reprodusă deunăzi in "Univer- seamă a adunării: a adunării. consiliului judei:ă dl 
o'al englez HaU, care .. :~ aşa ficări:e. S'au, nărăvit, ~şa de .mu!t sul". Şi corespondentul lui "Uj .,Consilierul Oh. T6th a arătat gazeta din O.iula publică te :Ie il 
şi pe dincolo. aceşh oamem cu falslflcarea, mcat Magyarsâg" sau nu şi-a dat in legătură cu degenerarea stă- raportul prezmtat de subpr :O'rat 

Relatând despre minciunile e minune curată să-j prinzi spu- nicio osteneală s'o cetească sanitare, că muncitorii adună depe adunării despre situaţia judet ;ea 
ce le.a debilat presa budapesM n.ând adevărul. .Fa!,sifică şi cU,sc~p f ci a cetit numai câteva rân~ pieţe ~ojile şi arunc~turile~ deoa- Se arat.ă pe categorii că fie rită 
tană în legătură cu "cazul" dela ş~ fără scop,. ŞI dm calcul ŞI dm I ~u~i de ~ci-colo, sau nu ştie o re:e n au pe ce Să-Şi cumpere de br~asIă, ft.ecare bra~şă a ~u miaz 
Belini, am subliniat şi această SImplă prostle. IOta romaneş1e, mancare. Declaraţia aceasta a ulhmul tnmes1ru dm rău In nu! 

. falsificare a caJitătii oaspelui Bunăoară: Şi 'ntr'un caz şi în altul, stârnit mare zgomot în sală". rău. La capitolul brutarilor' (val 
englez; adecă cum a fost fă- In n-rul dela 3 Oct. al gazetei pl'esa budapestană s'a calificat "A descris apoi situaţia mun- arată că lumea nu mai cum e d 
cut de presa Budapestei epis- "Uj Magyarsag" s'a publicat in prin coresponden1a de mai citorilor dela ţară şi mizeria în franzele şi pâine dela brul' beIi 
COPt pentruca să pară purtarea rubrica ciudăţenii10r următoarea sus mai bine decât prin orice. care se zbat'(, I fi.indcă au deve~it un lux c~ e c~ 
şefului de post de jandarmi telegramă: Se dovedeşte că corespon. "Andrei Szobek s'a ocupat de I şI-1 poate permIte. La capI. grar 
valah şi mai barbară, ,.A fost român împăra.. dentii ce-i are 'n România situaţia grea şi de mizeria mese- frÎzeriior se spune că a ajufls,ent 

tui Teodosie al Abisiniei? sunt sau din cale afară de su- riaşilor, amintind că muncitorii sul trei lei (10 fii eri). La ca ar 
Ce a stabilit anchefa "Ni se anunţă din Bucureşti: perficiali. sau nu ştiu l"Omâ. specialiştii nu câştigă pe an de~ lui' comerţului: "Depresiuneaien'e 

Ar:um aflăm dintr'o cores- Ziarul "Universul" publică o neşte o iotă, şi scriu la min- cât abia 40-50 de pengo (1200 ţine de ani de zile a viepi zăzi 
pondentă din Sf. Gheorghe a interesantă repritlire istorică, ciuni după cum îi taie capul, -1500 de lei)". merciale din judet. a atins -Jib 
norului dela 9 Octomvrie al zi. după care impăratul abisinian !ără să caute cât de cât să se "Iosif Bănyasz s'a ocupat de anul acesta proporţii catastrof iona 
arului "Universul", că Sigu Teodosie al 1I·lea a fost de mformeze. influenţa demoralizatoare a "mun-] Mulţimi din cale afară de 
ran~a generală a ordonat o an- origine românească. Teodosie In cazul de care ne ocupăm, cii de foame". (Aşa-i zice în Un- din publicul consumator nu 
chetă relativ la .. cazul" dela n'a fost altul decât printul Te· mi~ciuna co~e~?onde~tulu~ lui garia asistenţei şomerilor; se dă I pot să-~i cumpere. nici ro, Oşut, 
BeU.,i, şi că s'au stabilit cu odor Ghica, care a emigrat de "U) Magyarsag nu m·a facut celor fără lucru ajutor sub forma t cele mal necesare hame, com lieni 
martori, dintre cari multi sunt tânăr in Abisinia, apoi şi-a decât bine. E o minciună pe unei sâmbrii de mizerie pentru o tibile şi alimente,e. la n 
cunoscuti ca 'nflăcăraţi ire~ sfârşit vieata ca împărat al îm- care o poţi pune la punct în muncă publică, - n, tr.) Trebue mu 
dentişti, următoarele: păra1i~or in anul.~,~64, într'un două, trei cuvinte, şi pentr~ căutată altă soluţie - a spus SE PUNE CEV "lui 1 

Oaspele englez a avut in răzbOI cu englezll. v t~tdeaun~. ~ar. coresp?ndenţu mai departe Bânyăsz - căci na LA CALE Jatei 

t 
... ăl L Cazul la care se refera cores- dm Romania al presei buda- Se poale invoca mereu că . noap 

sa o prtnme Impun oare.,a d tit· b d t . t d ~ U" 
salutat la intrarea in sat însuşi pon en u 9

t 
azet,el 'iu apest~ne pe.s ~aneh~u lmm t eeDat ar~r~- su~fem ~ar~ mu'ilafă. (Sic 1) r:g~ri~ şi ungur~zaţ!1 -Jib 

n t 1 
~ 1 . d e cunoscu ce ltorl or noştri. E 01'1 In C lpU aces a. e obIceI. NOI muncltoru avem dreptul să patnutt dm SlOvaCIa ŞI )UIUI" 

o aru roman a comunei,. b .,' t. • ; 

G BI
'rt A ~ .• t . 1 'bă ·vor a nu de Teodosle Cl de şI-aproape ntotdeauna. mmt credem că munca de foame' tema la Budapesta sun! lupt 

• t' odcla apOlO s UI T d 1 III' . t· AdI' • " , l' I la biserică fă ă v f' t' h _ ~o OI' a - ea, Şl nu de un inS Igan. nshgând intr un serveşte scopuri de conrupere". mare Îlerbere. Au fost P ci lu' 
, l' sa le s mg e r 1 T d Gh' . d l' 1 h' 'tă d' ~}" ' 

rit nici până aci şi nici aci de p In. le~.t or I :c~:l C.I I ~ JIU r l~ ~ed~nu .. ~erl ~lsculie, "S'a iscat nouă furtună~ COD- 1 sna une tească iarăşI ce~oap~ 
nimeni în niciun ieI. După UG~~l s UGJhl .or la ,? ", UI UI on tun t~ aănşltl. oar . atata aş- tinuă "Bekesmegyei Hirlap", când. ovadă că în luna acea 'i m( 

slujbă a urmat la casa paro. Ica ... I~~ e~h~ n au cu tro· eap : s . S ~l ~u el ~e vorbă oratorul a declarat că demonstra-I au fost convocaţi 1~ 'ie Oi 

hială un ospăf, la eate preotul nul Ablsl~lel mmlC alta comun despre mmClUnI r~ferltoarc la ţii!e făcute de muncitori ca să mai puţine de trei întal .lut ÎI 

a adunat e tot' . d f f' decât că impăratul Teodor al tratamentul ungunlor dela noi, ceară de lucru sunt socotite de I (9 Octomvrie 16 octo,~ m 
d' i .p.. şI fl~e en

t 
l~ I~ II-lea s'a născut pe moşia lor, la "decăderea" dela noi sau autorităţi răzvrătire." I vrie şi 23 O~tomvrie), ; ace' 

d
in. mdPrelu:lmf'~' de. u

f 
pos u Ul dintr'un sluiitor român şi~o slu- la alte asemenea lucruri, pen- Mai departe' I anume nu pe societăli 'na· 

elan arml, un In ormat că _. . tIt l l' , ' ( 
O maşină im odobită cu flori În \ Fto.are ,grecoa.~că a fami.1iei ruc~ a punerea. a .a ~unc~ "Preotul protestant Bela 06n. gionale ca'n trecut, c~ t . La 

1"1 Ph' Ghlca, Şi că scrutorul Ion Ghlca.1 să vmă cu altă mshgat1e, Şi czy din Vesztij a arătat mizeria I la olaltă din toate pan :1u • 
co ori e mag Iare se află in fostul guvernator al Samosu-, mai mincinoasă, şi mai perfidă de nedescris in care se zbat mii I Slovaciei şi Ruteniei. el, 

az 



" 

ăzboiul -t II Lr:J IH ... I .•... 2rdlJ-auUSenoan 
- ~i'~a,ia. după o săpfămână şi jumătate de lupte cumplite. Cea
laa'a situa'.e: depe i"on, ... 1 englez 01 sanctiunilor llefleveze -

';pă o săptămână şi jumătate " spre 'nfrâncreri • vI" d I .r" " • I b sau mva Ulfl e leii, făcând în calea lor gropi şi I punct cu-atât mai primejdios, cu ; 2000 de metri. Dela Adua înainte 
r:and s. a ~ormt dl~ amandouă ! oşti italiene, iar gazetele de acoperindu-le. ' At d 1 Ad I 
;1 jile italiene vecme cu Abi- dreapta publică numai ştiri din I ca ar .ur~a ca, e.a ua o c~- i vin înălţimi abrupte de circa 2000 

d
' S 1'" P f i' lAI 10ană Italiană s o la cătră mia- I de m., până se ajunge la valea 

. J, In orna Ia Itahană şi din isvor italian cari fireşte sunt e I'on," csum - I zăzI' ap v , • 1 I I . . L f' ă. ' "'d Ad', I - us ca sa ncunJure acu j Ven care-I numai Ia 1000 m 
1: ,e,a, o enslV, a. c. maşilor negre deasemenea părtinitoare. Ro "[1- flljra ŢI' t .. '. '. - . . , IA 1 _ "'" I ana. nam area Italiană pe frOn-\ mălţlme, Şl apoI imediat vine un 
'1 i~l nUSSO IIi! lfi CO. ntra piei- I Noi, fiindcă înţelegem să fim L t I 1 a miazănoapte armata italiană \ u acesta nordic s'a făcut în suiş abrupt de 2000 de metri 
, :egre a e n~~usuIUl, lumea a I in toate privinţele gazetă docu- a generalului De Bono, pus I formă de ic tăiat la cap, strâm-! (Ghelebda) şi iar un scoborîş la 
; .. ) s~ n~ mal mţeleagă aproa- mentară, căci înainte de interesul anume comandant al acestui front I tându-se frontul şi sprijinindu-se 1500, cu un şi mal' pl'ezl'ş SUl'Ş 

limlc dm ceea ce se 'ntâm~ oricui avem d It· ă" l' I r ., .. , ,. v' I e ua m seam fandcă a luptat la 1896 ca sub- \ pe trei puncte (Acsum Adua d 2300 d t • l 
n Ablslma. Fllndcă razbOIUl , l'nteresul roma~ . tA" l' . "e e me n (pasu Abaro), 

se dă numai mtre oştJle duş- f' l .. d. . .. . . b ' e un e apOI podişul e 2000 
• A • I nesc, alre nu poa e , locotenent In armata mfrantă de AdJO'rat) can n'au la dreapta şi d d . 

· . . • .. I s Ul!t ecat prin obIectiVitate, abisinieni la Adua, a pornit îna- ! la stânga acoperire. AsHel în de metri, cu o scoborîre la 
~ .CI ŞI. mtre. agent~lle. de I vom ţinea cumpăna dreaptă. .! intarea acoperită de marşuri cum- I vreme ce la mijlocul părţii nor- 1500 m. în valea SulOt ŞI' cu un 
· mtre ziare ŞI la nOI ŞI 'n' S ţ' 1 ă t • • '1 · ~ . ..' • 1 pa III prea r s rans nu ne In- plite ale avioanelor. S'a bombar- dice a granitei eritreene italienii suiş preţipiş de 2040 de metri 
alte ţăn, ştirile se bat cap 10 , gădue vorba lungă ce Ş'I o pot d t f' .. ., l' b' •. • .. .. ,-a aproape lecare pOZitIe Inamte s au sco ont In JOs pană la a- Ia Makale. Dupăcum se afl'rmă, 

I . după ziare ŞI după aO'enţu. I permtte ga et 1 '1' V . . . - . 
I 

." .. t>, 1 z e e ZI mce. om de-a porm asaltul celelalte OŞtI. I ceste treI oraşe, la dreapta Şl la 1 S . . ţ le Ş ţ 1 t I f 
,rasu elUm şI-a retras grosul 

eli 1 agen 11 e e egra lce l' compensa însă pe cetitori şi a- ! tA f tI' b'···· t ;e~ti sau cu evrei aproape că I ş" "t "( Iă' pentruca să se bage groază in I s anga ron u U1 a ISlmenn sun oştilor la Ghelebda şi in pasul 
~. V. 1 cuma 1 10 Vll or, cu recapl u n ab···· ., . i tot în apropierea graniţei, aşa că Ab 1 "1 1 

ffi. al aduc de-o saptămană I de folos şi cu unele informaţii ISlmem, can n au mal pome- l' ţ" d 20 aro, pe a mI] ocu distanţei 
· t" d' ă nit până aci aVI'oane Trupele o eglUne a mor Il, e vreo dl'ntre Adua ŞI' Makale 
'! Ş!fI m surs englezească I cari multora dintre cetitorii TO- • d" d . t t ă . 

I re ofensive abisiene şi de- I â' I t t ita:iene au ajuns astfel Încă a e mn e oamem, a pu u s Descrierea aceasta a locurilor 
I m m nu e sun cunoscu e. doua zi, Vineri, aproape de Adua. năvălească 'n Eritreea şi să ina- unde se vor da intâile lupte după 

In vreme ce escadrila I.Desperata" I inteze 70 de km. pe pământ Ha- reînceperea înaitării la sud de 
; a bombardat Adua de aproape a i lian, ca să 'nvălue armata ita- Adua, e numai un exemplu, şi 
: şters.o depe faţa pământului. l' Han?, i.ar u~ele triburi de· indi- nu cel mai gră,for. Faţă de locu-

rupele italiene, după hărţuie- oaste de circa 200 mii a prinţu- I oştile abisiniene au opus pe gem dm Entreea au putut să rile cu Înălţimi de 4000 km., cu 
r începute Ia graniţa somalică lui Sdum, şeful provincîei din: munţii din fata Aduei o rezistentă l' dezerte~e la abisinieni. ~ veni~ rari drumuri printre munţi sterpi 
"graniţa Eritreii la 1 act., şi-au parlea locul ui (Tigre), ajutat de cu adevărat uimitoare, in lupte z~on ~l de~pre o r~scoala a unUl ce·s drepţi ca peretele, ceea ce-i 

i put la 3 act. înaintarea pe oşti ale generalului Voode (25 piept la piept. Vineri pela amiază tnb dm Entreea" ŞI dovadă că a aşteaptă pe italieni indată după 
fronturi de-odată: La miazăzi, : de mit) şi ale altor căpetenii. ; ras Seium a comandat retrage- fo~t .cev~, ~ că ~ a dat o des- IAdua, nu e cel mai mare lucru. 
Somalia italiană în provin- i In capătul dela miazănoapte al : rea, lăsând ca acoperire o parte mmţlre ltahană, 10 care se ~pu?e Să adăugăm la aceasta că răz
abisiniene Uut-ual şi Oga- : graniţei cu Eritreea (în vecinăta. : a armatd. care a rezistat până că o c:ată ce. ncerease să s ag.lte boiul trebuie terminat repede. Nu 

Situaţia pe fronturi 

; la miazănoapte-răsărit dela I tea Sudanului egiptean) aştepta 1 Duminecă dimineaţa. Duminecă a fost lm.~răşbată. DeVs~reA legl~- numai de frica sancţiunilor Ligii 
,.tul dinspre Somalia franceză o oaste a prinţului Ajanu, întă- i in zori teatrul luptelor s'a mutat nea morţn ~are a ~~vallt m En~ Naţiunilor, ci din cauza ploilor 
graniţei dintre Eritrea şi Abi- rită bine fiindcă se credea că: în Adua, şi a ţinut lupta despe- treea, a~ ~emt la mijlocul acesteI ce vin la 15 Martie • 
. , peste muntele Mosa-AIi; italienii vor atăca pe acolo, ca i rată pe străzile Aduei până la I ~ăpt~mam. zV,on. că. a f?s.t inc?n- Cât pot cuceri italienii până 
:a miazănoapte depela mijlo- s'ajungă la apa Takazze şi să! amiază. Căderea Aduei a fost !urata de lt~hem, ,1.n~hlzandu~I-se 'ncep torenţii ploilor? 

E
't" ~ ă Ad ' ăI Ad . '1 I b 1 'ă bă . ~ A' . mtoarcerea m AblS1ll1a Toată h ~t' t Dă' t n reu catr ua, unde a- nv ue ua şI-apOI acu uc u- ' s r tonta m Itaha cu o bucune c c. Ia es e: ac ~l po 

1 de şters pata înfrângerii ce.a • caş Ţana, şi să ia direcţia Addls- i delirantă. S'a crezut că învinge- sau ba prinde pe abisinieni la 
.fii-o Italia dela abisinieni Abeba. Mai jos, in calea acestui; rea aceasta va fi întru câtva ho- Greutăţile armatei un loc, ca să-i învingă cu avioa-
:n 39 de ani. I drum cătră Ţana, acoperea pe ras ' tărîtoare. S'a dovedit însă că abia i'aliene nele. Deocamdată se constată că 
~ miazăzi şi la miazănoapte : Ajanu şi totodată pe ras Seium ! foarte puţină armată abisiniană a Dacă trecerea lui Hanibal peste oştile negusului se feresc de ase-
'şul s'a pornit pe câte trei co- I prinţul Kasa (cu 50 de mii de 1 luptat pe această parte a frontu~ Alpi a rămas un caz unic în isto~ menea luptă, căutând să-i ţină 
0e; la miazănoapte fiindcă în : oameni). In linie sud-estică dela ' lui, şi că oastea lui Seium s'a ria militară. războiul de acum al pe italieni în hărtuială de guerilă, 
:ă de Adua mai trebuiau cu- : Adua, ia Magdala şi Desie, aco- retras în bună ordine şi fără Italiei va fi al doilea. luptând în cete pentru fiecare 
::e in acelaşi timp două oraşe, : perea pe ras Scium şi totodată pierderi mari in spatele Aduei. Oştile italiene au de luptat cu palmă de pământ atăcată, 
grat şi Acsum, fără cari pă- ! pe cei depe frontul nord-estic, Mai 'nainte de a cădea Adua picdeci cum nu s'au mai pomenit Ar mai fi o chestie, care ar de-
~ca Aduei, dupăce avea să fie i de!a M~sa-Aii o oaste mare a [ a căzut ieri săptămâna oraşui in niciun răsboi, puse 'n calea termina repede soarlea războiului. 
,~ltă, ~u ,?utea fi SIgură; Iar! pnn~ulU1 moşte~ltor •. de desuptul ! Adigrat, iar Luni au venit zvo- lor de ciudăţeniile naturii. Aceasta depinde însă de atitudi
miazăZI fllndc.ă ~eren~1 e ~stfel I cărUia, la . răsănt, ţmea drumul i nuri ce nu s'au adeverit însă Pe frontul dela miazănoapte... nea Ligii Naţiunilor şi a Angliei: 
nu se poate mamta I decat pe I cătră Addls-Abeba oastea de 100 ! despre căderea oraşului Acsum. răsărit, dacă vor isbuti să treacă lupta cu gaze. Pe care italienii 
(valea .Iuba, al cărei izvor i de mii dela Diredava, iar la apus I de muntele Mosa-Ali, le aşteaptă n'au început-o încă,. şi desigur 

'e cAtră Addis-Abeba, şi valea I o~stea lui ras Jmru. S'a doved~t ~ă '.n vr:me ce un drum cătră Diredava şi cătră nici nu vor începe-o până la o 
beIi, care bate deasemenea ! ' grosul oasteI lUI SelUm sa re- linia ferată Addis-Abeba-jibuti, provocare engleză prin interme~ 
'e capitală, şi are nu departe . Pe fronlul de miazăzi I tras i~ spate,le Aduei, alt~ . oşti peste o zonă de munţi uriaşi cari diul Genevei. 
graniţa Somaliei italiene un! Oast~a italiană dela miazăzi, I al.e Im au t.mut fo~rte vlte]eşt~ sunt numai piatră stearpă, fără Noua ofensivă' 

ilaliană ,ent al cărei izvor bate spre ! de sub comanda generalului Graz- I pIept la Adlgrat ŞI Acsum, Şl drumuri de vehiculet fără apă, 
rar, unde-i centrul armatei abi- ! ziani, a pornit cu 60 de mii de anume pentrucă soartea Aduei eale de sute de kilometri. Puţinele 
:ene care ţine apărarea dinspre I aomeni. Armata abisiniană din depinde de muntele la răsărit de drumuri ce sunt ici-colo, trec prin
lzăzi a liniei ferate Addis-Abe- această parte are 350 de mii de ea din apropierea Adigratului tre munţi uriaşi, drepţi ca pere
_ Jibuti şi-a legăturii de apro- oameni pentru apărarea Addis- (3000 m.), şi şi mai mult de tele. 
ionare cu Somalia britanică.) I Abebei dinspre valea juba şi Acsum, de unde italienii pot fi Pe frontul de miazăzi, dupăce 

F , I 1 • l' dinspre afluentul acesteia Dava, loviţi la Adua nu numai din se va trece de locurile locuite ici-.1' e e negusu 141 , şi 250 de mii de oameni pentru coaste ci şi din spate. La Adi- colo unde sunt acum bătăliIe, vine 
IOştile abi siene au aşteptat pe \ apărarea drumului cătră Harar şi grat s'au dat lupte crâncene, iar acelaşi fel de teren, cu piatră 
beni astfel: cătră linia ferată Addis-Abeba- a doua zi după căderea Aduei a stearpă, cu înălţimi uriaşe, fără 
;r.a miazănoapte (pentru apăra- jibnti, sub comanda generalului fost recucerit de abisinieni. La strop de apă. 

I~ ~untel~i. Mossa.AIi ş.i a dru- Hapte; fiindcă Însă luptele ce se Acsum s'au dat lupte aproape o La nord, fiindcă e probabil că 
.lUI la Dmdava, unde-I centrul dau pe frontul sudic sunt mai săptămână întreagă. Fiindcă ita- armata italiană nu va face în di· 
ratei ca~e. apără dinspre. rriia- ales !upte de guerilă, abisinienii lienii n'au mai Înaintat dela Adua recţia Ţana decât recunoaşterii, 
lnoapte hma ferată Addls-Abe- nu şI-au uzat mulţi oameni. în jos decât vrlio 15 km.. s'a ar urma să se continue înainta
f~Ji?uti) au. fost aşeza~~ oştil~ .Oştile italiene au cucerit in afirmat că s'a 'ncheiat întâia rea spre miazăzi -răsărit, cătră 

t

!UIUI Danaktl (30 de mu), tan pnmele zile pe frontul acesta parte a ofensivei, şi că se va Makale, cu direcţia Magdala-Desie 
,lupte de guerilă, de h~rţ~ială. oraşele Dolo şi jef (pe linia juba), face o oarecare pauză pentru în- Addis-Abeba, şi Desie-Diredava 
( lupta se dă la înălţimI de Ualual şi Gherlogub. S'au dat tărirea poziţiilor cucerite şi pen- (mijlocul liniei ferate). Până la 
(oape .4?OO de metri: ş~ fiin.dcă lupte cumplite, mai cu seamă la tru asigurarea alimentării cu apă, Makale sunt dela Adua 100 de 
[:1 maşinIle de răzbOI ŞI aVlOa- Gherlogub şi 0010, de unde ita- înainte de-a porni mai departe. kilometri (încă odată cât dela 

l
\:~e n~.s. de folo.s, it~lienii n'au lien!i au fost scoşi în câteva rân- In realitate însă întâia parte a graniţă]a Adua), şi terenul e mult 
"at mamta decat pană la cul- dUrI. Au fost zvonuri şi despre ofensivei nu e terminată până nu mai primejdios decât până la 
lle muntelui. Ştirile depe fron- recucerirea oraşului Jef. Armata se asigură Adua - şi se pare Adua. La graniţă italienii erau la 
~. acesta n'au adus toată săptă- italiană a bătut-şi aici puternic că nu e încă asigurată - depe o înălţime de 1000 de metri, 

I

'lna aproape nimic nou. cu avioanele şi cu tancurile. Pe partea Adigratului şi mai cu au urcat in aproprerea graniţei 
. L~ miazănoapte, în partea frontul acesta abisinienii au prins seamă a oraşului Acsum, care la 1500 m., şi s'au menţinut până 
i'I"", a linut frontul o vitează patru tancuri, aşa cum se prind liind la apus de Adua, e un la Adua la inăllimi intre 181)0. 

lntâiele zile ale săptămânii a 
doua a războiului au fost folosite 
de italieni pentru 'ntărirea pozi
ţiilor ocupate şi pentru recunoaş
teri aviatice. Lupte mari s'au dat 
numai la dreapta şi la stânga de 
Adua, pentru ocuparea Acsumu
lui şi pentru recucerirea dela abi
sinieni a oraşului Adigrad. Adi
gradul a căzut din nou în mâni1e 
Italienilor; pe frontul dela Acsum 
însă (aripa dreaptă a frontului 
italian, la apus de' Adua) toate 
sforţările italiene au rămas ză
darnice. 

La mijlocul săptămânii frontul 
nordic se prezinta astfel: 

Linia Actua-Adigrad (dela Adua 
la răsărit) în mânile italienilor, 
cari au pus stăpânire pe toţi munţii 
mari dintre aceste oraşe, întinzând 
frontul in linie dreaptă .. 

Dela Adua la apus, spre Ac
sum, frontul a rămas icuit de 
abisinieni. Vecinătatea apuseană 
a Aduei era în mânile abisinienilor. 
cari puteau ameninţa Adua din 
spate. Mai departe, spre apus. 
italienii erau iarăşi înaintati. până 
la Acsum. Oraşul acesta nu l-au 

(Continuare in pagina VIlI-a) 
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6 Gazeta Antirevizionistă Dummec<l, 13 Oclom\.lrie 1 

Din IUlTIe şi din ţară 
Uzinele en~lezeşti Vi- , 1~ iveakI istoria f?miliei .ou Pont i In llustria, se ştie, se face me- apropizionarea oraşului Chicago I Tribunalul a condamna! 

kers-Armstrong au iabri- ! dm statul am~nc?n ~clavare~ I reu propagandă pentru re~du- cu lapte. Au, aruncat În aier ma~ II trei acuzaţi la câte 3 ani Şi i 
cat un nou sistem de tun \ care e~ după ?r~tănle lUI ,c~a m?! I cerea pe tron Q liabsb:l~gIIor. multe podun de cale ferate ŞI închisoare, pe 6 la câte 2 
antiaerian cu mai multe bogata ast~zl dIntre fanl1IIl1e dm La propaganda aceasta !Şl dau porţiuni mari de şi ne. închisoare, iar 12 au fost ach 
trag-eri pe minut care arun· Statele-Unite. întrecdndu-I şi pe acum concursul şi frizerii din • După darea sentinţei şi în; 
că vertical la ci 'năltime Rockef~ller şi pe Morg.an şi p: Viena, cari au organizat un con- Dupăce acum două săptămâni ca judecătorii să fi părăsit ' 
de 14 kilometri obuze de ford ŞI pe Mellon Sl pe tOţI, curs de mode ele barbă pentru se- au reintrodus rangurile în armată, câţiva dintre acuzaţi s'au r/ J 111 

7 kilograme. Proiectilul Nici că încape îndoială, Fiindcă zonul acesta, şi au scos întâia sovietele ruseşti au reintrodus ca- stit asupra martorilor acuzării de 
explodează cu atâta pu- fabricantul Du Pont e cel mai la concurs barba ci la franz tegorisirile şi la funcţionari, Im- ându-i la bătaie. Ch 
te:e

t 
încât chiar dacă nu mare fabricant de munitii, iar losef, ieşită din modă odată cu păr1 i ndu-i pe zece grade. In cursul încăierării mai . O 

nimereşte 'n avionul ina- industria aceasta nu s'a simţit disparitia monarhiei austro-un- • persoane au fost rănite. !glc 
mic. îl doboară Ia pământ. niciodată de criza cumplită ce gare. O ştire nostimă despre negu- tribunalului a restabilit lini unz 

• domneşte de câţiva ani în vieaţa ~,I sul Abisiniei, din zilele de di- cu e t t d' 
Pe o stradă dlO cartierul să- I nal'nte de evacuarea Addl's-Abe- mare gr u a e, upa te rev Societatea canalului Suez nu industrială a llmericii. l t e e a cOt l' C racilor din oraşul african Joha- bei: ega p r c n 1 ran 1. eva Gig. 

se poate pldnge că-i merge prost. • nesburg a fost găsit mort săptă- \ Ca să cunoască starea de spi- târziu s'au produs alte incid;j!J 
Y mâna aceasta un vagabond zdren- rît a populaţiei oraşului. negusul I 1 TI U Ul, U; 

finul trecut - <:j era vreme de In oraşul Hartford din statul 1 în fata c1ăd'rÎÎ t 'bunal l' I 
Pace, fără traficul ee i l-a aduS Connecticut din llmerica s'a ex- Rudele c 10 cond . 

ţeros, despre care s'a stabilit că-i umbla printre cetăţeni travestit, e r amnal[~s 
canalului Suezrăzboiul italo-abi- pus acum o fotografie cum n'a bătut pe toţi evreii cari I ,"1' lordul Henry Patterson, fost maior ne'nsoţit de nimeni. Intr'una " 
sini an sau pregătirile ce sau fă- existat alta mai mare până as- I'eşl't 'In cale aI in armata britanică, ultimul vlă- din zile s'a Întors la palat noap- . r ' 
cut de astă iarnă în vederea tăzi: e o fotograrafie de cinci • j 

t i ă b . , t t ro t'" ăt tI' . d star al vechei familii de ]orzi tea târziu. A spus paznicilor cine jOl'a aceasta a .fost sSjU", aces u r z Ol - socle a ea u me TI ŞI Jum a e unglme ŞI e J[ " Traquair. Era emigrat în Africa e) dar garda, nerecunoscându-J) 
avut un venit curat de 522,1 g5, partm metri Iărg'lme, a vederl't' regt'unea Bethel dl'n s ~l' 

sudică de câteva decenii. Dus la n'a voit să'1 lase să între. Abia ., , 
915. 49 franci aur, din care s'au IUCltă din avion a statului Con- vestul provinciei Ala 1.' d 

direcţie, s'a cons1atat că a murit târziu a putut convinge pe unul, 
dat dividende acţionarilor 7J Ia nedicut. O fiur:tunaV ca!ast"'olf' de foame, In buzunare i s'a gă- care apoi l-a lăsat in palat. A " ' ,," 'J UJ 
sută, Dividendul după acţiunile • cum nu sa malznyc . 1" 

Sl't numaI' 3 penny doua zi împăratul a avansat pe 1, a t-
cu valoare nominală de 100 de Doi copii ce umblau după bu-' trai de 50 de anl' ... soldaţii cari nu l-au lăsat să in- .. . pr( 
franci a fost de 382,31 franci. reţi, s'au rătăcit într'una din săptă- Toate locul'nţele tre, iar pe cel care i-a deschis J I . . 
Cei 32 de membri ai consiliului mc'inile trecute printre ruinile ce- La congresul din zilele Bethel au fost distr 

1 '] d poarta l-a dojenit aspru.' OI de administraţie (Z1 francezi,10 tăţii Stirling din llnglia. şi ajun- trecute a librafl or in ... de ape. Mictle vapo 
englezi, 1 olandez) au avut tan- gând în galeriile cetăţi;, s'au po- Germania s'a făcut o de- din port s'au scujun 
t' d 200000 d f 'l 't d d t~ ~ f ţ . sta-I'nUl're l'nteresantaW dl'n Oficiu! sonitofl din Singapofl8 t t' d / leme e '. e rancl, p us mem eo a a In a a unUI spec- oa e, lar aero romu 

I d . 1 t I ~ f' ăt t 1 cale afara". S'a arătat ca" a reuşit să fahrice lapte aflfi- 1 t . t jetoane e e prezenţă ŞI el te răs- aco In lOr or: pe tin pere ea comp e lnUnaa. 
~ . d h 1 '1' l '. t t' I t un ml'll'onar amerl'c n a licia! dinffl'o am8s/acăfufl(J de cumpăran e c e tUte 1. ga ene] erau aşeza e ver lca vr o 

S . t t . ţ' t 1 ml'e d d B~' ţ" d t l·zbull·t sa'" bage şapte mi' _ hoabe de soia măcina/e, de za-oele a ea ş1-a !Ou acum, a e ca avre. GIe Il au a 
7 Oct., adunarea generală la fuga in sat şi au anunţat cele Hoane şi jumătate de vo~ hăr, de ouă, de sape şi de 

calciu, 

* 
O nouă serie de mici cat 

Paris. văzute.liutorităţiIe s'au dus ime- lume într'o cutie de ţigări * 
mure. înregistrate la observa ,afic 
central din Tokio, a făcut să act 
nască temerea ci un culTe :e-U La viitoarea adunare generală diat să vadă fioroasa descoperire, de lai, fotograHind pagi~ La New-York s'a vândut deu-

va avea de ce să jubileze nu apoi au înştiinţat societatea arhe- nile cărţilor pe plăci de năzi un foIio dela 1623 din ope
numai din cauza războiului italo- ologică din Londra, care a tri- colodium, şi anume o pa~ rele lUI Shakespeare cu 67 de 
abisinean, ci şi fiindcă acest mis imediat specialişti ca să gină octav pe un milime· mii de dolari. A fost cumpărat 
razboi i-a dat un pretext ca să vadCi despre ce este vorÎJa. 11n- tru pătrat de placă, aşa de negustorul Rosenberg. deja o 
sporească taxele de transit deJa chetatorii au găsit pe ziduri ur- că cele 7 milioane şi ju- familie care l-a păstrat 250 de ani 

catastrofal, însoţit de 
maritime, se va repeta 

1 şiling la 3. Ci-că contribuie me de 'ncercAri de spargere, de mătate de volume au în- . 
prin sporirea aceasta fa scurta- unde socot că oamenii ce au căput pe o mie de plăCi.j , • 

Suruga, lângă capitala Japo ',I 
Vibraţiile au început în A", elev 
şi au continuat în tot cursul. 
Septembrie; cutremurele s'au 
nifestat in acest interval de 

rea duratei răsboiului, - aşa murit în galeria suterană a cetăţii Biblioteca aceasta porta- In ~Herţegovma a ~~cat deunăzi 
spunea deunăzi o telegramă au fost aruncaţi acolo de vr'un Uvă a milionarului ameri. I un parău, Bredava. fundcă o fur-

de 65 de ori, având epice a ie 
într'o zonă de lângă Suruga, ar:: 
pulaţia japoneză Îşi reamin! a!oal 
că acum 5 ani, cu prilejul:n fi 

mei catastrofe, vibraţii ide dun~ 
au prevestit cutremurul fatal, ia ce 

londoneză. satrap medieval ca să piară de can se poate ceti la mi-I tună m~re i-a ~stupat izvor~l cu 
• foame şi de sete. croscop fără greutate. bolovani, Dummeca trecută IZVO-

Un gospodar francez. *! rul a rea părut, spre bucuria ce~ 
dl' n sat 1 Valdor . nea ~, . I lor 80 de morari ale căror mo-U , reglu filologul John P. liarrington Dupacum anunţă ziarul "Da!ly l' ~ ă B d ' 
Rouen, are un porc cum dela Smithonian Institute din Express", in Statele Unite s'au ne mao apa :e avel. 
nu s'a mai văzut: cu coa- llmerica susţine că limba abisi- întâmplat in anul acesta în con
mă de pene în loc de păr. niană e cea mai veche limbă tra negrilor 14 linşajuri, iar dela 

• a tn 
Procesul vestit al lui Ha, ar 

* din lume, fiind mai asemănă- ] 882 până astăzi nu mai puţine 

La ziua aviaţiei dela mann răpitorul copilului al', de 
Moscova s'au bătut noi re- eului american Lindberg, a a' Pe c 
cord uri cu avioanele îără În fala celei de a doua insI pe Ministerul italian de război toare decât Hmba hebraică a de 4950 

* motor şi cu aşa-zisele tre· Hauptmann, condamnat pr une a dat cu chirie pivniţele dela Bibliei cu limba vetero-semită 
Roma făcute în contra atacurilor care s'a vorbit pela anul 5000 
cu gaze asfixiante, ca să ·se aran- înainte deHristos. Limba abisi
jeze tn ele baluri sau reprezen- nionă s'a păstrat şi pela 1600 
tanţii de cinematograf, De-o înainte de Hristos in forma ve
parte se realizează prin aceste tero-semită. fără evoluţiile limbii 
inchirieri un venit destul de hebraice a BibJiei, şi G început 
insemat, iar de altă parte se să aibă dialecte numai de acum 
obişnuieşte lumea cu adăpostu- 3500 de ani. Din limba semită 
riie acestea subpământene. străveche s'ar fi păstrat până 

• astăzi urme numeroase in abi. 
Precum se ştie, l"inglia are sinie'!Oa din cărţile bisericeşti şi 'o 

în vreme de pace armată mer- abisiniana eântecelor vechi. Intre 
cenară. I\cum în urmă, ministerul altele, litera întâia din alfabet. 
englezesc de război a sporit care se 'nseamnă cu un cap 
solda mercenariIor din infanterie, de bou, se numea în semita 
de oarece înrolările au scăzut străveche aIf, şi totaşa j se zicea 
cu 30 de mii sub numărul fixat. şi boului; în abisinÎană i se zice 
S'a constatat că impuţinareaînro- şi merei a şi boului alf, fn vre
Iărilor în infanterie se datoreşte me ce 'n hebraică boul are alt 
următoarelor trei cauze: instruc.. nume, iar literei a i se zice alei 
tiei prea severe, mecanicizării (grecescul alfa). 
armatei şi împuţinării din aceas- '" 
tă cauză a cavaleriei. care a In portul japonez Sagani se 
fost în toate timpurile o armă I fac experienţe cu un nou sub
atrăgătoare, şi apoi sportului, marin, mic abia de 2 metri lăţime 
care atrage tineri ce altfel şi~ar I şi de 11 metri lungime, pu-
n găsit plăcerea În miIitărie. tdnd să stea opt ceasuri intregi 

'" sub apăt şi să se scoboare la o 
Biograful miliardarilor ameri- adâncime de 60 de metri. 

cani,john K, Winkler, a dat acum • 

Se spune că cea mai bogată nuri aieriene. cum au fost se ştie la moarte pe scaunul e 'TIita1 
femeie din lume ar fi astăzi o botezate" ~vioanele legat~ I tri~, ~ făcut recu:s. Cur1~a cu ~rop; 
japoneză, d-şoara Chiocea, care de olalta mventate de ruşI. raţl dm Trenton l·a menţmut me î 
a moştenit de curând dela tatăl S'a zburat cu aceste "tre- tămâna aceasta sentinţa. Ac 'ituri 
său, regele orezului, ~OO de mi- n~r,i ilo 152'1 k!Iometri fără tul va face un ultim recur: ,ari, 
lioane de yenni. Miliardara Japo- I nICIO scobonre. curtea supremă a Statelor-Cale", 
neaă îşi conduce singură între-· • Acţit 
prinderile, lucrând zilnic 12 cea- ]n Germania e spaimă ne mai După o statistică medicală 'dir 
suri. pomenită din pricină că s'au im- gleză, in Anglia se Înregistr ,ulă 

* puţinat alimentele. Se vând mân- anual aproape 5000 de cazuri de n 
Hindusul făcător de minuni cărurile şi în special untura, car- I encefalită letargică (boala S gaz4 

Kuda Bux, despre care am ară- I nea şi untul numai cu măsură, I nului), In anul 1933 au murit zabad 
tat că a umblat la Londra pe I ţinându-se evreii la coadă. Anglia de această boală 800 10 UI 

jăratic cu picioarele goale fără In legătură cu criza aceasta, inşi, iar În anul 19.::5 13:0dei ;jine~ 
să i se întâmple nimic, a făcut in cancelal ul Hitler a .. organizat o Am anunţat acum trei să,ptate 
(apilala engleză o nouă demon- sărbătoare a recoltei, la care a t:nâni că un profesor neamt ,Sen:: 
stratie uimitoare: A pus de i-au adunat 700 de mii de gospodari, Iokohama Uaponia) ar fi de ,arirni 
lipit pleoapele cu clei, i-au astu- ca să-i îndemne să-şi dea cea perit bacciJul acestei boli cu tele 
pat apoi ochii cu o pastă şi l-au mai mare silinţă ca să-şi spo- plite, numit de dânsul - pen 'itei , 
legat cu-o mararnă, şi astfel le- rească producţia. Li-a atr<ţ5 aten~ forma ce o are - "bacilus :"ă. j 
gat a cetit dintr'o carte cu litere tia că pot să vină vremuri grele, potaris'4. ,1sylv 
mărunte ce i s'a pus înainte, fiindcă e pe-aproape războiul. .... 
apoi a jucat o partidă de biliard, * In Ungaria s'a întâmplat 'isoar 
şi pe urmă a străbătut orbiş cu Tribunalul din Varşovia. a dat tămâna aceasta o sinucidere :nt f 
bickleta câteva străzi cu circula- Miercuri sentinţa in procesul a mare răsunet: a moşierulul Ad lrea : 
tie mare, fără să păţească nimic, 21 tineri, în majoritate membrii Nagy, ajuns în impas din ca ~ prîe 

... ai unei asociatii naţionaliste anti- cheltuelilor electorale. Răposa,; Tii ~ 
In statul lIIinois din America semite, acuzaţi că au participat era fiul fostului ministru de jU~t~,." W 

Iăptarii au declarat de mai bine anul trecut ]a turburările antise- Nagy Emil. cel care l-a achizJjJ ;,gres 
de o săptămâna greva, şi recurg mite din cartierul Povonski. unde nat pe Rothermere pentru ca alea 
la vandalisme ca să impiedece a fost ucis un comerciant evreu. revizionism ului ma~hiar. 

sd 
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~nifestatiile antirevizioniste Instigaţii antiromâneşti 
chestia tripourilor 

- A.colo am ajuns I 

7 

pe 

ain America i 

M '1 d t t" d l lV.r h"J. . r:;'l el 1 I Preşedintele organizaţiei mino- tura aceste speluncL Trebue însă 
an[~ .. emon~ ra: l~ ~ a w as. lI!gton ŞI l.i a e ~ Iritare numită Uniunea Reuniunilor să protestăm în contra lor, şi să 

{ia ale Liga AntlreVIZlonlste aMiel 1 nţelegen - 1 de comercianţi din Ardeal şi Bă- ne ţinem membrii departe de ele", 
I ăd AI D Protestul d-Iui Doman e aproape 

1 
nat, negustoru ar an ex. 0- f J' l' t ă f' f t 

1 1 1 d .. l' 't~ d' 1 A ţ' '" . bl' A ă I It' rumos, I Ipseş e, ca s I os 
, J urmare a ape u a re· i ŞI lPS! a e Orice scrupu e "c lunea nu o spTlJmesc nu- i man, a pu lcat m num ru u Im frumos cu-adevărat francheţa şi 
i de ziarul "America"': pe care o lac ungurii în mai unţ;ur,i, Ci. şi slovaci, rusneci~ i al lui "~er~skedclmi Lap?k" (ga- ! deplina obiectivitat~. 
Clev~land, Duminecă,' toafă Europa şi mai ales I germam .ŞI sa~l. Slovacul Andr:l i zeta UmuOl: sale) un art~col . de! Preşedintele Reuniunilor ne-

n 'oct,. au iost la Wa~: în America, pentru o cauză Sotak dm ChIcago (am arătat In : protesta re tn contra tnpounlor! gustoreşti minoritare pune'n intro
I Igton şi FiladeU~a dou~ din cele mai nedrepte. numărul nostru trecut cât de 1 cari au împânzit de-o vreme 'n- ., ducere toată vina pe legea care 
:: unătoare numllestaţll Au arătat apoi impor- slovac este, - n. tr,) a adresat 1 coace toate oraşele şi orăselele, a permis infiinţările de tripouri 
~ revizioniste, organizate fanta covârşitoare a Ligii un apel la slovacii <lmerieani, ca : noastre, ~ in tot lungul şi Jatul ţării. Are 
Liga antlrevizionistă a antirevizioniste, române să iscăleascll listele şi să 'nceapă: Autorul protestează în primul I drept s'o critice, dupăcum şi noi 

:- ii Inţelegeri. din Bucureşti, înîiinţată de lupta pentru alipirea Slovaciei la ; rând în contra tripourilor cari românii o 'njurăm pe toate dru-
luat parte un număr, d. Stelian Popescu pentru Ungaria." ~ uzează de numele comercianţilor. murile. Punctul acesta de plecare. 
~s de români, cehos- apărarea graniţelor noas-. . * , i Se referă -- dar a neglijat să le dela legea scrintită, îi dă însă 
,ci şi iugoslavi. tre fireşti, consÎinţite şi A Nu putem, flre~te, să, urn:ăr1.m i spună, pe nume - la tripo~riJe d-Jui Doman prilej să facă prin 
ratorii, după ce au ară- prin tratate, şi <lU cerut c~t adevăr. este In aflrmaţlUntle i deschise pe numele unor secţu de insinuări antiromânism, Legea e 
suferinţele românilo~, tuturor românilor, iugos' ~l~ comuntc~tul acesta .al Ag,e~- 1 improvizaţie ale Sfatului Negusto- românească; Sfatul negustoresc e 

hslavilor şi cehoslova- I 1'1 ' } 1 '1 ţlel Telegrafice ungureşh. Oncat i reesc cum este bunăoară la Arad românesc' tripourile sunt idem 
'îndurat~ secole - în- '1 aVI?:. ş~ ce 10S ?VaCl o~ îl vom desbrăca însă de bomba- 1 tripo~1 faimos al proprietarilor ca- româneşti: Aşa reiese din tot ar-

.' d' t 't stabIlIti m AmerIca. sa stl'cl'sme de exagerăr'l ŞI' de fal- "f l' D '" L"k Zs'" ", , 1 In par ea asuprl 0- I ~ . r ..". ' w ~ • r ene el," aCla, elP.m .~r, 1;;- tlcolul preşedmtelUl Reumumlor 
unguri, au înfierat cu j lupte dm toate puterIle ŞI slflcăn, ramane un fapt: că ue- I dely ŞI Scheer, constItUlţl de oca- minoritare ale negustorilor din 

ă puterea şi convinge- 1 să facă front comun în con- ctenta, ungurească s'a 'pus î~: zie În secţie arădană a Sfatului Ardeal şi Bănat. Şi ca să nu ră-
propaganda deşănţată tra propagandei maghiare. Amenca pe-o treabă senoasă, ŞI i Negustoresc. mână nicio îndoială, d. Domăn 

că ne poate face foarte mare rău; "Mă adresez - spune d. Do- mai spune vorba ce i-am citat-o: 
cu minciunye, cu instigăriie şi, man - cătră Reuniunile noastre. că a protestat la Sfatul Negusto
cu corupenlor sale. Şi JIU prin circulară discretă, ci resc din Bucureşti, şi că i s'a opaganda ireden'ei 

maghiare' în America Avem mângâierea că fraţii noş- deschis şi cu cuvinte răspicate. pus de-acolo în vedere desfiin
tri din America, dimpreună cu Acolo unde s'au înfiinţat cluburi tarea în curând a secţiilor cari 
slovacii, iugoslavi şi ceilalţi sla- de joc de cărfi, să ia atitudine au înfiinţat în Ardeal tripouri, 
voni, au început o lupt~ demnă, dârză şi hotărîtă. Să"şi oprească căci dacă nu le desfiiinţează, co~ 
energică şi mare pentru comba- membrii de a-şi pune piciorul în laborarea dintre Reuniunile d-Iui 
terea acestei acţiuni: maghiare ele, Şi mai cu seamă acolo, unde Doman şi dintre Sfatul Negusto
infernale. Demonstraţiile antire- aparenţa e că spelunca de jocuri resc al valahilor încetează, 
vizioniste de azi săptămâna dela de hazard ar fi o asociere negus- Apoi asta nu-i o mistificare pen
Washington şi FiladeHia ale Micii torească. Avem promisiuni că to- tru obrazul unui preşedinte se
Intelegeri din America au fost un vărăşiile acestea negustoreşti (cu rios de Uniune a Reuniunilor co· 
început serios şi impunător. Faţă tripourile n. tr.) vor fi in scurtă mercianţilor minoritari din Ardeal 
de sistemelt! cu Lari lL1crează Însă, vreme desfiinţate, în interesul po- şi f.)ănat! 

ziarele "Btldapesti Hirlap" şi ; cuvin!eJe lui Rothermere, că Un
,i Hirlap" din 8 Oci. crt. s'a garia trebue să capete un loc sub 
icat un comunicat al Agenţiei soare. Judecătorul David C. Meck, 
,afice maghiare, referitor Ia '. decanul Academiei de drept 
achiziţii ce le·ar fi făcut în ' "Marshall", şi-a trimis iscălitura 

ie-Unite ale Americii campa- ! însoţită de-o scrisoare cu urări 

revizionistă ce-a 'nceput-o: de noroc, Cu al lui împreună 
primăvară acolo iredenta ma- i figurează pe liste peste 20 de 
" prin ziarul "Szabadsâg": nume de profesori universitari. 
~Ieveland, unde este cartie- EpiSCOpul J. F. Nall a aderat 
:eneral al acestei acţiuni in- · delaolaltă cu 29 de preoti cata
:are, şi prin celelalte oficine : Iici, şi totodată a scris în gazeta 
~ le-a 'nfiinţat în ospitaliera. catolică săptămânală "Our Sunday 
a ienkilor. I Visitor", care apare in două mi
: arată prin acest comunicat : lioane de exemplare, un articol 

iredenta ungurească, e nevoie să ! sibilităţii unei colaborări serioase, Adevărat că legea a fost adusă 
învăţăm şi Ilai a pătrunde aşa I Şi atunci insă rămân celelalte, cu de nişte români, dar toată opinia 
cum pătrunde ~ dânsa, d~r ~u altă 1 alţ~ vame,şi ~i naiv~tăţii ce-a prici- publică românească o reprobă. 
demnitate decat oamenn el. nmt-o mlzena. N01 nu putem mă- Şi adevărat că Sfatul Negusto

, 
iloarele: ~ în contra Trianonului. Pân'acuma 
n milionul de .isCăti~uri ce: au anunţat in total 29 de pri. 
dună pe memoTiul pnn care: mari orăşeneşti că sprijinesc 
;'a cere Li~ii Naţiunilor re~i-; acţiunea. Intre ei e primarul Klotz 
ea tratatulm de pace dela Tna- din Toledo Hoan din Millwau
, ar fi .. adunate până acum kee. Loui; din Allentown, şi 

~ de mn. Mayne din Newcastle. " 

Starea unui sat sacuesc 
după reforma agrară 

.-. -romaneasca 
iPe circ~Iăr~le executate spl~n,: In continuare se arată ca şi-a 
l"pe can .zlaru~ ,,,S.zabadsag mai dat adeziunea la acţiunea Gazeta săptămânală dela Cluj i Hotarul satului e de 7714 
~"ne la diSpOZiţie m număr J iredentei ungureşti aviatoarea .. FUggeUen Ujsâg- are 'n fiecare ' iugăre. Fără pământ sunt nu~ 
~itat, delaolaltă cu . manife~te ! Amelia Earhart, şi anume la o număr, dupăcum am mai ară- i mai 25 de familii. şi acelea ţi
lfopagandă cu hărţi alcătUIte I ~ t cere aviatică apoi că s'au tat şi altă dată, o descriere de \ găneşti. 68 de familii au pă
~e ~n scopul ac~sta, fi~~r~az~ ~nb;~ut în speci;1 succese În ora- călătorie din Săcuime. Acum, I mânt intre 1·5 iugăre, 105 

[
iltU,TI de s~~at~n,. p~htlc~em: I şul Mac Keesport, al cărui pri- în numărul dela 6 Oct., a ajuns familii intre 5-10 iugăre, 121 
tlan, notablhtaţl blsenceşh Ş1' . d t' ăI't d J I ltă cu descrierea la satul AUd, familii intre 1 O~25 de iugăre. 
fi" -' mar şI-a a lSC I ura e ao a centru de plasă din judeţul 140 de familii intre 25-50 de 
'~~ eţ . • ă· ă cu toţi consilierii şi funcţionarii Odorhe·l. iugăre, 121 familii intre 50-100 ,'1C lUnea progreseaz In m - . C . 
, din ce În ce mai accentuată. municipiulm. In East. hlcago un de iugăre, şi 5 . familii peste 

Al d N t (d ă Ni s'arală că populaţia satu-f· Iă d' ~ ă A A ă t anume exan ru Ylsz or up 100 de iugăre . 
• U In man In man pes e f' • ~ lui e aproape exclusiv ungu-I ~ .. d . lă' D' t 1 nume nu poate I decat roman D. Kovacs GtJorgn , care des~ ''le mn e cucu Tl. uec oru . '. ." rească; 1324 sunt de legea re. r r 
! O' tl' P lIP thR (d la dm pănnţl maghlanzatl) a adu- tăinue prin gazeta clujeană 
baze a au . e u e!, 'd' ăI·t· formată, 136 de legea romano-

"'b d "') ţ' I 1 nat smgur o mie e ISC 1 un. acestea, a uitat dinadins s'arate "" a sag va mea acum a, " .• ( catolică, 5 de legea unită, 6 de 
:10 un discurs englezesc, ca să 1 Asoclaţl~ "Ver~ovay care nu l t d ă 2 d J a care era starea acestor locui-
tijinea ă lupta dusă pentru 1 poate fi decat ungurească) a e~ea . or ~ ?; 'd 1 e :.~e tori inainte de reforma agrară 
~iltate S;i libertate" I aderat la acţiunea iredentistă in umtanan Ş1A ••• e el geta l~ld?- românească. Şi deasemenea 

. : corpore, cu toţi cei 26 de mii de vească. Romann mte ec ua 1 In ă f ă ţ' 1 t e 
,Senatorul Borah a trimis ma- I b'" . , dis ac vreo compara le n r 
t '.. • S '" ă I mem n al el. comună - ŞI-l vorba e ~n starea aceasta de sub regimul 
il,~nmll .pr~n. ". zabadsag ,t.nc! Comunicatul AbeYentiei telebeYra- centru de plasă 1 - sunt In ~ 'ţ'l d ă 
"1 d t- I d ă I romanesc a oropsl 1 or e s -

i,e e m al ZI e up pormrea fice ungureşti se încheie astfel: I număr de cinci. cui. şi intre starea fericitei po-

I
:;tei acţiuni. o scrisoare c,ăldu-
, . . ------~-....-..-.-,.--------............ pulaţii a satelor din raiul lui l~ă. j. J. DavIs, senatorul dm I HorthV. 

'1:,Jsylva, nia,. şi-a trimis de-ase- . la nOI· 

I 
Fiindcă aşa se face 

I,n,',ea Iscăhtura delaolaltă cu o Prima Societate de Aa'obuse 1. MER4 & Co. "'rad h )( 
t gazetărie mag iard. 
l,soare extrem de călduroasă. Garaj: Str" Col. Paullan No. 10-12. : .. : Telefon No. 427, 

1: f::icit -;;-a::~:t ~nde s~~= I CURSE DE AUTOBUSE: Cititi şi 
l' prietenilor mei maghiari; ma- Arad-lipova-Bata-Bi,.rch,"ş-Fănet-LunoJ" Răs pân d iti ~arii sunt un popor foarte vred- , ' H 14 A' . 
~," W. T. Schulte, membru al Plecarea din ~rad la 5 dim., sosirea la Lugoj la 9 dim. I "G az eta ntl re v 1-
r~gresuluj, accentuiază În .s:ri- Plecarea din Lugoj la orele 16,sosirea la ['irad) la orele 20. zl'onl'stă" laTea sa de adeziune, cltand ~"'II' _______________________ __ 

resc e firmă românească. Dar 
nu-s componenţii lui, nu-s tri
poterii lui de-aceeaşi lege evre
iască ca şi d. Doman? De când 
sunt evreo-maghiarii Leipniker, 
Zsedely şi Scbeer dela Arad ro
mâni, şi Încă regăţeni? De când 
sunt români cei cari s'au consti
tuit în alte oraşe în secţii ad·hoc 
ale Sfatului, anume ca să des~ 

chidă, sub firma asta românească 
tripouri? 

Pe celelalte tripouri, ne-negus
toreşti, d. Doman deasemenea nu 
le numeşte. Pentruca să se ştie 
că-s tot valahe şi-acelea. 

Dar de când e valah jupânul 
Iosif Loef, alias Leff, falsificato
rul de cecuri şi patronul de tri
pouri "gazetăreşti" dela Arad şi 
de aiurea? De când e valah ga
zetarul cu cetăţenie maghiară Ka
lotai care administrează tripoul 
din Timişoara, de când e valahă 
banda lui Zima şi Major care 
vrea să fericească Aradul cu un 
nou tripou al jupânului Leff, de 
când sunt valahi tripoterii dela 
Cluj, dela Orade, dela Sătmar ai 
presei ungureşti, Szăsz Endre, 
Olajos Domakos, Gara Ern5, Ka
tona Bela, Taberi Geza, etc., etc., 
etc.? De când sunt valahi tri
poterii aşa-zişilor "proprietari ur
bani'" şi ai ,tuturor celorlalte to
vărăşii cari fericesc cu spelunci 
de jocuri de hazard Ardealul şi 
Bănatul d·lui Domăn? 

Noi recunoaştem ce este al 
nostru. Am dat ici-colo câte-o 
coadă de topor, cari din clipa când 
s'au întovărăşit cu bandele aces
tea evreieşti şi maghiare, au în
cetat de~a mai reprezenta româ
nismul. 

De-atâta se poate lega d. 00-
man, dacă vrea să fie serios. 
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Războiul italo-abisinian 
Noua ofensivă italiană I ceilalţi membri ai Ligii. 

Foştii luptători maghiari 
germani îşi s 

(Continuare din pagina VII-a) 

putut însă cuceri până in ceasul 
de faţă (Vineri dup'amiază). Dela 
Acsum înainte, la Apus, italienii 
au încercat Înaintări pentru întin
derea frontului, adecă ca să rupă 
legătura abisinienilor cu graniţa 
EritreH. 

Presa engleză arată că 
armatei de miazănoapte şi de Ungariei a trclS o poliţă re
miazăzi peste mijlocul linie! fe- vizionistă Gstlpra ltclliei, aş

rândurile 

Din cauza acestei situatii grele 
dela aripa italiană dreaptă şi dela 
mijlocul frontului (Adua), armata 
italiană nu şi a început ofensiva, 

rat7• ,c~ s~ se rupă legătura mtre kptând dela italieni contra w ftBudapesti Hirap" din 9 Oct. 
Ablsmla ŞI Somaha engleză. S'a . " ~. l' anunţă că la propunerea unui 
zvonit (probabil din cauza acea. SerV1Cll lmpotnv~ trata tu. U1 
sta) că în fata Aduei prinţul Se- de pace dela Trl(lnon. ZIQ- delegat maghiar s'a hotărît la 
ium f~ce mutări de trupe şi re- rele din Londra ţin să facă congresul ţinut În flugust În 
tragen. atenţi pe unguri că şi-au Erfurt de foştii luptători germani, 

pierdut cu acest gest toate să se infiinţeze o asociaţie 
Ş'iri diQIăunlru' simpatiile ce le câştigaseră a foştilor luptători din Germa
Abisiniei în ling lia pc seama luptei nia cari sun~ decoraţi v cu . mc-

la mijlocul săptămânii, în părţile 'Negusul a ordonat la începu. 
acestea, cari bat spre Ţana şi tuI săptămânii evacuarea capitalei 
spre valea Verii (cu continuare ca să ferească populatia de bom
spre Malxale), ci la Adlgrad, în bardamentul avioanelor. 
partea răsăriteană a frontului, cu I După ştirile din 1 I Oct., se 
directie Makale - Diridava (mij-j aşteaptă o foarte aproapiată bom
locul liniei ferate Jibuti. Până Vi- bardare a Addis-Abebei. 

I '" t dalia maghlQră de razboI, ca or reVIZlOl1lS e. . d 1 ~t ~ 
Stărue tot mai tare În să fie u~ organ e, ega ur~ 

pr~sa londoneză ştirea că Între foş~l1 .comba~an.ţl ?erm~nt 
f'inglia va decIma boicot În f şi maghlarl. I1soclaţla s a mflln
contra Ungariei şi-a l1ustrid. ţ~t sub preşidenţia lui Oto Con-

neri, inaintarea în această parte i Legaţiile străine sunt Încă tot 

~~1std~~ :{~?g~~.d~i~~~t~a~~a~ i ~~ ~~~~al~ f~ad~~~ianăeravorba Ol'n suferintele Asociatiei mese. 
mare, dar e mare însemnătatea Europenii din Addis-Abeba (ne- , . 

~~~~~l~r E~~~~U~~~us~'acareCU~~~i: !I~~\~r~~ e~~·:aP~~~~s_:~~a d;~~ f rl1asl'lor S,' 'munCI'forl'lor roma" n'l 
paneşte toată regmnea. ' dat lupte dramahce pentru ocu-

In acelaşi timp cu ofensiva parea locurilor în trenuri. " 
a~eastat a ,inceput o mare ofen- Dela Harar (mijlocul liniei fe- din Arad 
sl~ă p~ văl1e depe frentu! del.a rate. unde se fac principelele 
mlazăzJ (O$a~en-Ua!ual), Iar aVl- co~centrări de trupe) se anunţă 
o.anele ~1:1 loamtat pană la Harar epIdemie de vărsat negru. Fiindcă 
ŞI Ia Dmdava, bombardâ~du-Ie. ingrijire medicală nu este, con-
. După toate semnele, deCI, ofenp taminaţii sunt izgoniţi în pustie

slva se dă pentru impreunarea tăţi. 

Fronlul dela Geneva 
_. Li,a Natiunilor a hotărît cu 51 de 
voluri şi două abtineri aplicarea sanc
ţiunilor in contra "aliei. -

~Tribuna noastrăc, orga- i mâni am fost in imposibi
nu] din Cluj al centralei re- 1 litate de a participa la ser
uniunilor de meseriaşi, co- bările măreţe dela Sa tu-
mercianti, industriaşi şi mun- Mare., . 
citori români din llrdeal şi Partidul maghtar ne-a ce
Bănat publică în numărul 1 rut sala pentru o petrecere 
dela ci Oct, următoarele, sub r - dar l1sociaţia a refuzat 
titlu] din fruntea acestor 1 categoric să le o închirieze. 
rânduri: I După acest refuz, llsociaţia, 

"Descrierea faptelor ce f a ţrimit aviz din partea con-
voiu înşira mai jos, va dO-I' ducătorilor primăriei, ,că d~~ă 

Comitetul r~săreinat să c.e:c~- I E ~ orba nu~alde sancţiuni eco- vedi dacă suntem, sau nu nu Dune sala la dISPOZIţia 
teze dacă Itaha a atăcat. AblSlnla ) nomlce, Ia cart AngHa va adăuga ' r. 

rad, se intitulează H 

(Deutsch-ungarische ' 
schaft), şi şi-a fixat 
Erfurt, în amintirea 
acolo s'a întâlnit intâia 
Gomb6s cu Hitler. In U 
se organizează acum o 
tie asemănătoare, la 
lui TESz (falsificatoat~ 
franci francezi şi compliceG 
sinilor dela Iankapuszta), 
tilor luptători maghiari 
cu medalii nemţeşti de 

Iialia $I-a Iran 
rezerva de 
Germania 7 

Agen,ia Havas 
circulă ,Iirea, pe core 
poate nici confirma a li 
desminJi, că Italia ,i.a la 
.fera' tn Germania 
miliarde şi ;umătafe li'e 1'01, 
line aur, ca măsură de De 
cau,iune fa,ă de satleli ... 
economice şi finan 

Publicatie ne 

de licitatie 
Se aduce Ia cun 

celor interesati, - că 
măria Municipiului fără. să fI~ provocată, şI-a spus' din partea sa blocarea Mării Ro- îndreptăţiţi să .ne p~lâ~ge~ I partidului magl~jar Ş.l. nu, se, 

LUnI cuvantul, constatând că a- şii, iar Liga Naţiunilor va ridica de suferInţe nOl romanII, Jl1 I va conform(1 dlspoZIţlUml~rt in ziua de 31 Oc,nlll..,dic, 
gresiunea italiană s'a întâmplat op~e~iş.tea comerţului d~ arme cu ţctra românească. l va fi scoasă cu forţa ~ dm 1935~ o~a 11 a. III, 
fără provocare. A?lStn~a. fntre m~sunIe e~ono- DllCă in alte oraşe, Ctlm ( local, pentru care plGkşte , . . 

Raportul comitetului a venit mlce fIgurează o d tIr t - b 1 
Ml'ercurl' ŞI' JOI' 'In faţa consl'll'ulul' l' .pn~ea c~e le or este OradeG Satu-Mare şi; chirie oraşului. '1 va me In Irou pe seama Ha IeI ŞI oprirea ex- .' : ~ .' ., tf Il' l . . 
Ligii, ca să se hotărască sanc- portului un@f anumite mărfuri în l Tlm1şOara, sa f(lcut ceva dm i Pr~slOn9tl cu as e (le) C1U UI ecOnOmIC, C 
ţiu.nile prevăzute in statute, Italia. . •. part~a auto:ităţi,'.?r.pentru în- I a:nenl~ţărlt an~ pus. sala .Ia Nr. 59. Iicitatiune p 

Miercuri şi-au spus cuvântul A A.ngha. face tncer~ăn ca să : CtlraJarea ŞI sprlJlmrea mese-! ehspozlţlQ partl~ulUJ maghIar cu oferte închise Si 
delegatii Ungariei şi Austriei, de- caşhge ~l p~ Germama, care s'a ,1 riaşilor, comercianţilor şi I p. entru balul dm 15. Sep. tem- 1 t t f ,nwe, 
clarând că Ungaria şi Austria nu retras dm LIgă d b 1 a e pen ru u rm 
pot lua parte ]a măsuri în contra . . . .. j industriaşilor romcmiJ - În brie. Sala era a mira 1 a- '. . .. , ' • T 
Italiei. St,:tele·~mte ale AmenCll. au I oraşul llrad cuibul conştiin- ranJ'afă - cu trico]or fru- cantltatl! de 500 fi 

hotănt opmea de arme destmate I • I •• ~ hA" t b] . t ) t ' b' 
Joi a vorbit delegatul italian, italienilor şi abisinienilor, dar ex- I ţci n~tlO~ale de odlnlo.ar9/ mo~ de, arbe şI .. a oun su e ~ me rt cu I 

d. Aloisi, arătând că Liga Naţiu- portatorii americani nu vreau să I ~u s a fe[~ut ,abs.olut mrn.lc naţl,ona le, Dl 1? C::h1şlU, p,:e: sparta cI. J. nece , 
nilor măsoară cu două măsuri, ă - t - d ţ F:! d d tIt I 1 se supun. ; In aceas a trec le· ua m j şe 111 ee muncI an or romelll pietI-ul'rea drumu1ul că izbucnirea războiului i se da- I 
toreşte ei, şi că Italia, ţara cu In .ori~e caz, vreme de ~ lună, contră, noi profesioniştii ro- din OfCIdea, Încă a văzut Calea 6 V ânători 
cel mai mare preletariat din Eu- sa~ctl~mle se ~or mărgmi la, mâni suntem priviti ca sclavi} cum era sala de aranjată. L" <, • • 

ropa, e ţinută de marile state in mas~nle ce le la deocanidată I şi prin urmare desconside- Şoviniştii unguri au luat " ICJtcltlUn~a se va 
adevărată roble, dacă nu i se dă Anglia. I raţi şi umiliţi. tricolorul şi l-au distrus cu In confor.mltate cu 
loc ca să-şi plaseze populaţia Se .'o,.Le te la L n In urma acestui tratament tofuJ

t 
fără ca IJolitia, sigu- 88-110 dm legea prisositoare. .... u Ş o • 

Consiliul Ligii a trecut apoi la dra despre boico- I~aşter. din partea a~torită- ,. ranta şi )ust~tia să fi l~at bilitătii publice ?i, P " 
votare. Afară de Ungaria şi de tare Unllariei r ţJ!or dm l1rad, plus lipsa de , vre-o masura pentru sancţw- normelor de hCltafl1· 
Austria, cari n'au votat, toate ce- I . I solidaritate dintre meseriaşi, I narea celor cari batjocoresc vigoare, 
Jelalte 51 de ţări din ligă au j l1nglia a rămas foarte comercianţii şi muncitori ro- I tricolorul ţării. 
ratificat rap0r:tul c<?mitet~l~i ::are l susprinsă de declaraţia fă- _ .. _ .. ""'_ .. _ ..... _ ....... _ .......... ----: ..... ___ Ofertantii care vor 
a constatat vinovăţia ItalIeI, ŞJ au I t~ d ~ t' . U . tl'cI'pa la Il'cl'tat',une 
hotărît să trimită delegati în co- ! c~ a e 1 l~S na ~ ŞI ngana, 
misia care va fixa scara sancfiu- I ca nu vOIesc sa adere la Dt·n ra,·ol hort.·sf depune odată cu 
nHor. sancţiunile hotărîte de toţi (care se va înainta 
........ _-........ _-.................................. ~_ .... ---- dublu exemplar) şi 

PENTRU COPIII DV La 2 Oct. crf. s'a judecat la spune "Magyarsâg- din 3. X, că , rantia provizorie 
• fribunalul din, Seghedin un ministerul agriculturii a dat pe r 5 % din valoarea o 

cele mai bune publicaţiuni sunt: proces de calomnie, intentat seama şomerilor grâu cu 6 I A 

• •• ".,,1 de primăria din Kiskundo- pengo (180 de Iei) chintalul In numerar sau 

ti, .. Hl"f.t'!, ~ ~,', '.", ~,~. p'" -~ ~- roszma consilierului comunal şi că primăria l-a vândut cu garantate de
f 

Stat. _ Y i1 h ~ ti ~ ~ m:J ar iS~ " Carol Zadory, fiindcă a spus' 18 pengo (5'10 de lei), iar ce· oferta se va ace 
intr'o şedinţă a consiliului co- lor cărora li l-a dat pe credit în baza caetului de 
munal. că primări·a nu ştie pre- li-a mai luat pe deasupra 8 cîni care poate fi care apare regulat in culori 

in fiecare Miercuri 
., 

ŞI 

CEI \~ TREI CERCET ~ŞI 
publicaţie de a\1enluri extraordin~re, 
care apare i..\1. fiecare Sâm.băti. 

ţui avere~ comu~ei, ~eoarece pengo (2'10 de lei) camătă, in ~arnera Nr. 59 a 
a dat vOIe parhduiul guver- v • ... f' î 
namental să-şi deschidă un club mafIeI In leCare Z 
în localul primăriei. La 27 şi 28 Oct. vor I lucru. 

Acuzatul a fost achitat de- avea loc la Petroşeni mari I Arad, 
oarece s'a dovedit că 'nfrade- serbări ale ReUniunilor de 1935. 
văr organizaţia partidului gu- .. ... p' ". . 
vernamenfal a că pătat gratuit mese~Iaş~, com:r~Ia~tl ŞI r.marla man,e 
un localal in locul primăriei. muncilorl romam dm Ar- Arad. 

S'a mai arătat la judecată, deal. Nr. 26.808/1935. 

Tiparul CONCORDIA Institut de Arfe Grafice şi Editură S. A, Arad, Strada V. Goldiş Nr. 6 
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