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m~drul v 'Ungaria vrea să ducă Răvaşe 
din pusta chestl-a sanc11-unl-Ior la ~a;:::nr;;~~~~a;;:~;::~~/':i~7; ppelecfupile de judef o cipculapă 

a ministepului de intepne, ppin 

u~~~::eărŞ~ra~;s:e ~~~ Curtea dela Haga ~~~:a~~:~;~:r7av~~e;,~a s~e/~~ 
ani". Ar fi adecă urmaşi . de altă pasă şi de altă lege. Şi 

ai cumani10r veniţi in Un~ se apată cu degetul aceste zia pe: 
eipculapa s'a dat pentru oppjpea 

în sec~I~] al ~3-1ea. in Joi, la 30 Oct., s'a inceput temat al blestemaţilor, se vede urmă uitată ameninţarea, cum afâfăp;; ce se face ·n ppimu! 
năvăhru tătarl]or. Nu I la Geneva noua sesiune a co- c'au uitat că exis1ă un for, În a mai făcut-o în atâtea rânduri. pând fn cOn!pa noastpă, a mi-

ern la 'ndoială Că .. ° fi şi mitetului plenar al sancţi unilor fata căruia Ungaria îşi mai nopitapilop ungupi I Plindcă e 
. n1el adevăr in traditia _ast.a, hotărîte de Liga Natiunilor in Polita revizionistă atâta afâfap8 antfUngul'ească În ă f t f t - poate încă oricând apăra drep- d 1 • Kâ această Iapă, Încât a ajuns să 

s ap - un ap carUla contra Italiei, având să ratifice tatea sa juridică şi economică, a· UI nya ppimejduiasă opdineo publică. 
cii şi lingviştii" no~tri nu măsurile Juate pân'atunci şi să şi se mai poate Încă apllra Il rămas neremarcat ]a noi Ruzi nepuşinope I 
dat încă cuvemta lmpo.r- decidă data când se vor pune chiar şi 'n contra Ligii Natiu- un pasaj nostim din discursul Hfunci când instigafia il'eden-

un f~pt asupra . căru~a sanctiunile in aplicare. nilor." prin care ministru] unguresc de fistă ungupească nu vl'ea să 'n-
am mal atras .atentla prm 1 fiindcă printre măsurile ve- S N . externe l<'anya a expll'cat d"- ceteze, şi când toată lumea ve-

I - d pune apoi că Liga alium-'" ... ..J 

co oane, ca~ am VOf- nite spre ratificare este şi pe- lor şi-a dat ]a 13 Dec. 1910 unăzi parlamentului de ce a [le c~ c~ea;e nume~c aceşti in-
despre expansIUnea ară - . • cendtapt afafal'e anflUngupească 

- . depsirea cerută de d. Titulescu consimtă mântuI la infiintarea votat Un9ar~a la Geneva In con-\ este numai un păspuns, şi Încă 
c~nădană şi n?rd-bănă- 1 a statelor cari nu participă la judecătoriei internationale per- tra sancţmmlor. pPea sI ah, la afâlăpile maghiare, 
dIncolo de. .Tlsa - că I sanctiuni şi "n primul rând a d d" Il transcriem aci, după re-,' să vii să acpedifezi că minisle-
t t t manenfe ela Haga, şi eCI e 
oarea maJorl a e a aşe- Ungariei, (pedepsire care con- legată ea in primul rând faţă producerea din articolul de fond pul de infet>ne pomânesc găseşte 
acestora "cumane-, a stă în reducerea importului al lui Magyarsag" din 19 Oct: v~n?{)ati de afâfape pe pomâni, 

de azi şi-a celor dispă- ce-l fac din aceste state sta- de-această justitie. Prin ar!. 36 • .. ,. I ŞI mceapcă 6ă le astupe gupa, 
~ d 1 il al hotărfrii de'Ja 13 Dec. 1920, ." \rebu~ să ştIm ŞI trebue s o ! ca să hU pplmejduiască opdi-
In .ecu~su vea~r t r , tele parlicipante la sanctiuni şi statele din Liga Natiunilor s'au ştie n primul rând Roma, că o nea publică I 

ŞI prm nume or, in sporirea în aceeaşi măsură bl· x bl ţară mică şi sfârticată are gra-l * sistemul lor de orga- .... o Igat să recunoasca o iga-
inrudit cu voivodatul şi a jm~ortul~l I.or dom. ţările carI gaforii sentintele ce le va da niţe ~e acţiune rest:ânse. Noi ba 29 Oct. cpf. a apăput În 
,şi prin numele de au pierderi dm pncma nepar- judecătoria permanentă dela am facut pentru Italta tot ce am I gazeta" Csongpâdmegpei;Hipla.p " 

ni de azi şi de demult ticipării la sanctiuni a unguri- Haga in astfel de chestiuni de putut; acum e rândul Italiei ca un intepuiew cu Gheopghe /(ozma, 
partea ~ocului, ? origine lor şi a celorlalţi), sesiunea drept, al căror obiect este: "in- să arate o largă înţelegere faţă ppelectul şicom;sapul ministepia! 

mul rand romanească. comitetului plenar a fost aş- d· d ~ W f al judefului Csongrâd, desppe terpretarea vr'unui tratat inter- e pnetena sa unareana, aţă Înlss "/ ft f ci 
enim asupra acestei che- teptafă la Budapesta cu mare d·. n/N e acu e e guuepn po-

. t ă· Buda s1" national, orice chestiune de e ungunme, pe care o Incer- pulafiei ,udefului, cape a a,'uns 
1, pen ruc In.. pe I enervare. dat fiind 1n primul .. I ". din 25 Oct. crt. s'a - drept internaţional, constatarea cmeşte melul duşmani or". din ppicina secetei În cea mai 
cat o ştire care spune rând că era vorba de încă o oricărui fapt care dacă s'ar a- Fidecă domnul Kanya nici neagl'ă mizepie. 
toarele: accentuare a instrăinării An- deveri ar Însemna violarea u- n'aşteaptă să iasă Italia dela HI/ăm din acest intepview că 

t obicei de veacuri la cu gliei de Ungaria, şi prin ur- nui obligământ international, ~trâtntoare, şi îi şi întinde polita. s'au dat 110 de vagoane de po-
n" mI' CI· a dupăce ŞI· au d ~ v t ~ . ... pumb, şi că altele nu se mai 
Il t ,CIt d ă f- mare e mca o accen uare a şi în sfârşit modalităţile sau Cu adevarat "pneteneşte ŞI dau dap din mila mini te J. I 

ma reco a, up ce ur· impasul ui in care a aJ' uns re- 1 f·" dă' . ti' l> PU U 

I . "1 treb "t cuprinsul repara/iilor. cari au cava ereşte". lin c mlil1S ru de agpicultupă e post să Ee cum-
e ŞI CIreZI e au Ul a- vizionismul unguresc într'o t 
le in sat şi păcurarii şi vă- să se aplice in cazul călcării unguresc de externe a mai spus pere popumb cu ppef pedus, 
li au dat seamă de ele gaz- tară pe care începuse să con- vr'unui obligământ internati 0- şi-acest lucru în discursul său: dela o comisie cal'e În opaşul 
,r, să se adune in seara teze serios de tot. nal". că Ungaria s'a purtat la Geneva Szentes e ppezidată de ppeşe-
13, âmedru ]a un aldămaş.'t Dovadă a acestei enervări, I .. I v A d ." dintele organizafiei guvepna-

P . P t· "cava creşte , ne asan U-ŞI-I pe nt J 'a 'a il' J ~" 
Lf ti . ~·c· 1· I ă . f· fă t . recum am maI spus, " es I . .••.. .. me a e, I r /1 noumezouasap-
norma a semlOll 10SU Ul care 'n oc s -1 l cu pe cel pnetenll lfahem la stramtoare. help de ppimapu/ opa.t::ului, cape 
ernului spune mai departe dela Budapesfa mai băgători Hirlap" arc cele mai strânse y 

Iministrul de agricultură legături cu guvernul, dar mai lipeşte e tof om polific, fot gu-
.IOIOS

1
"t de-acest prl·lel· ca de seamă i-a impins ]a pro- ltalofilie sau revi- vepnamental. 

~ ă . t d"t· 1 l d J. ale" cu ministerul de externe. ? 
n, eargă în mil"locul .. cuma- voc rl, es e e I orla u e OI zionism . Şi a adăugat ppefectul Cion-

1 I P · H· 1" tX Ameninţarea la care s'a dedat t-mici" şi să le tină discur- a ui "esh Ir ap (gaze a . .... gpadului: ",Nu ni-o poate lua 
l A In ziua chl·ar când se 'ntrunea 'ţ:\"Junsă In IITII)as din prICina _ dar asta nu ne mai cu cele mai strânse legături cu 11 I nimeni În nume de pău că ne 
resează. Ne interesează guvernul, ca oficios ce e al comitetul sancţiunilor, e deci "cavaIerismtlhJi /1 deJa Geneva, I Îngp;jlm de memhpil opgani
lai secu]aru) aldămaş dela Ligii Revizioniste). in care se mai mult ca sigur inspirată de Ungaria s'a văzut nevoită să-I zafiilop guvernamentale, fiindcă 
ledru, pentrucă Sâmedrul oficiali1atea ungurească. Se pună acum două săptămâni pe al' putea şi"alfe pap!ide să Iacă 

ă băt ă ameninţă Liga Nafiunilor că f I 
~ S r oare ungureasc t vede că oficialitatea aceasta nu d' t 1 L·"· F' .. . t acel> tUCPU 
românească, şi pentrucă Ungaria va duce chestia sanc- preşe In e e igll \ev:zlOills e eiudă{enia CE se cuppinde'n 
~rii au altă sărbătoare de tiunilor la Curtea Internatio- s'a cumintit după cele păţite r:erczeg ferent. să exphce ches- declapafiile acestea nu e deloc 
ortanJa gospodărească a nală dela Haga. dela englezi din cauza votării ba cu votarea In contra sanc- lucpu nou. S'a mai spus de 
tedrului nostru: Sân-Mi- "Pentru cazul că se va ra- 'n contra sanctiunilor, sau poate ţiunilor printr'un articol din zeci şi zeci de opi că olicialita-
~. tifica la 31 Oct. această hofă- se vede că situafia ministrului "Pesti Hirlap" care a fost răs- tea ungupească nu dă a;ufoape 
fă dar un amănunt de pret • P t· H' l de externe Kânua e 'ntr'adevăr pândit la Geneva la Paris şi decât săpăcimii şi şomepi/op ce 
rifor la expansiunea noas- flre - spune " es l Ir ap" y • ' • Ee Însc/'iu În papfidul lui Găm-
leste Tisa, {ataşa cum e referindu-se la hoHlrîrea ce s'a zdruncinată, şi-i trebue gloria la Londra III englezeşte ŞI fran- băs, Htâta numai că nicio oii-
tllor in privinţa trecutului adus la cererea d-Iui Titulescu ce-o poate da o bravare. In ţuzeşte. ciali/ate n'a Pecunoscuf până o· 
IUlui Arad faptul că tâtgu- _ Ungaria trebue să fie încă orice caz avem de-aface cu-o De-atunci incoace .. Pesti liir- cum aceasfă popcăPle ca cini
~rădane s'au fixat prin depe-acum pregătită pentru 1 ameninţare cum nu s'a mai jlap" publică aproape zilnic ar-II ci:1 acesta din fpuntea judetului 
,Ia imperială de ~H:uma-s 'f F·· d ă d eJOngpad 

I 
l)\!te ue ani {e':nsrinfind orice apărare constituponală. pom:n1: :~m c. n.u se a re- i ti~ole dela cores~ondenţii "Săi ____ o ~ _______ • 

'~Ilr soro< .. ce (hl u,itr,1ni) Statele acelea şi oamenii aceia seaza LlgU NaţIUnIlor, pe care I dm oraşele amintIte, despre lm- -

: ': de S<i'1!~j ,: şi rL.: Să- de stat duşmani cari au găsit Ungaria a mai infrunlat-o şi presia mare ce ar fi Wcut-o I se arată: că ziariştii de stânga 
Il l·nmftnesc, d"ra stilul cu cale să se lege la Geneva alte duti. dupăce a supt-o la acest articol la toate somităţile dela Liga Na"ţiunilor nici n'au 
i .~Lan,"' '/~. . I de purtarea de genfâlmen a fiece ocazie, ci se adresează Europei. Unele dintre cores- voit să ia articolul lui Herczeg 
:':>':c :~~ "l::'~ un: I Ungariei pentruca ieşindu~şi Angliei. pondenţele acestea sunt de-a în mână, iar cei de dreapta au 
L.,) ,"".-~l·" el~/.e dl t: plurl d· f' Y f .. V d ". . d t l d 1· . 5rmăoara" b V t d ." ă U . ÎI~jk~Jrl, i.:repiul l1(:s~ru 1 mA lre sa s~umege u"rl~ş~ . ~m ~e ea vc~ va mal IeŞI rep ti e lClOase. ~ aga e vlIla C ngana COll-

, .d<'1 c.:î,lld niri nu-şi cerand pedepslrea UngarieI ŞI I ŞI dm nazdrăva1lla asta. Dacă I cea dela Geneva, din "Pesti fundă italofilia cu revizionismul. 
arătând-o lumii ca pe-un bles- Ungaria nu-şi va face până]a Hirlap· dela 22 Oct. In care Ilşa! 
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RODlâllii din Illgoslavia AUfori'ă!i!e maghiare 
dau cert.flcate false 

Monitorul oficîlior de stare ci- ' "diverşi" sunt arătaţi la o pop ~ pag. 40, cercetând situaţia mino-
vilă (nr. 13-1935) publică o in- : laţie de 12 milioane şi ceva peste rilăţii române din Iugoslavia, 
teresantă statistică, la zi, a situ- i 200 mii suflete. In această cifră spune că după a doua statistică 
atiei minorităţii române din lu-, sunt cuprinşi şi un număr în- a regatului iugoslav, numărul ro-
goslavia. ! semnat de români, pe cari sta- mânilor e de 229.393 suflete. 

Cifrele şi constată riie ce le des- i tisUca iugoslavă nu i-a identificat Un alt autor, italianul Atilio 
prindem cuprind înţelesuri asupra : ca naţionalitate. Deasemenea ro- Tamaro, admite că românii din 
cărora e bine să-şi plece atenţia 1 mânii din Kraina, Timoc, Morava Iugoslavia formează o unitate 
nu numai autorităţile, dar şi opinia I şi din Macedonia, nu sunt men- etnică intre hotarele regatului ve
publică. I ţionaţi de statistica iugoslavă. cin, cu un complex de aproxi-

Iată, in adevăr, ce atestă sta- I Cifra românilor din Banatul mativ 500.000 sufiete. 
tistica in chestiune: I iugoslav, în acest recensământ, e După d. Sever Bocu, românii 

Aproape o jumătate de milion . redusa astfel la jumătate. din Iugoslavia întrec această cifră. 
de români îşi trăesc astăzi in I In vechea Sârbie sunt arătaţi Autorul englez C. A. Macart-
Iugoslavia o soarte grea, de mi- I 151829 români, cifră care abia ney (National States and National 
noritate lipsită de drepturi şi ex- corespunde numărului românilor Minorities, la pag. 526 şi urm.), 
pusă unei complete desnaţiona- macedoneni, re când 250-300.000 după ce arată datele statistict:; 
lizări. de români din Kraina, Ti mocul oficiale iugoslave, afirmă referitor 

Elementul minoritar român din sârbesc, Pojarevaţ, Morava şi la cifra de 70.00:J români din 
Iugoslavia se poate impărţi in Ba1canii sârbeşti nu sunt menti- Banat, că sunt numai "figuri ofi
trei grupuri, pe regiuni, şi anume: onaţi deloc. 'ciale", şi cu toată probilitatea sunt 

]. Regiunea Banatului iugo- Cifra de 150,000 suflete e prea mult mai numeroşi. 
slav (românii bănăţeni); mică şi pentru aceştia din urmă. Dr. Otto Junghann, arătând 

- o mărturisire uimitoare a 
sirului maghiar de Interne -

In şedieţa dela 23 Oct. crt. a 
parlamentului maghiar, TIberiu 
Eckhardt a adus in discuţie cazul 
unuia Tildy, care deşi ar avea 
drept la încetăţenire, i se refuză 
cetăţenia, in vreme ce li se dă pe 
nejrept altora, deochiaţilor din 
tabăra guvernului. 

Fiindcă a simtit că se face alu
zie la deputaţii guvernamentali a 
căror cetăţenie a fost contestată 
(cazul Megai-Maisner, Kenyeres
Kauffmann, etc.), ministrul de 
interne Nicolaie Kozma a sărit să 
dea explicaţii. Şi a spus că nu 
trebue să se facă aluzie la certi
ficatul ce s'a dat acum câţiva ani 

deputatului de azi Megai
că nu este cetăţean maghiar, 
oarece acest certificat i s'a 
ca să-i servească la 
"Se dă oricui asemenea 
- a spus ministrul de interne 
Cl să li se uşureze 

Procedura aceasta se referă 

toată lumea". 
lată o mărturisire ne mai 

menită. Ministn.ll de interne 
cunoaşte că se dau în U 
certificate false cu privire la 
tuaţia cetăţeniei' E rep 
această declaraţie negru pe 
in pagina a 5-a a numărului 
24. X al ziarului 

Originea minis'rului Ko% 
2. Regiunea Kraina şi Pozare· Afară de aceşti' români, sunt cifra românilor din Iugoslavia In continuare la declaraţia de La un moment dat, 

vac, apoi a Moravei şi Timocu- trecuţi cu cifre foarte reduse şi după recensământul din 1929, fa- mai sus a ministrului Kozma, nistu! Anton Klein s'a 
lui (românii dunăreni)', şi nereale cei din Bacica, Barania, ce deasemenea rezerve asu'pra ve- 1 d . A opoziţia a sărit ca să 'ntrebe: dacă ministru e mterne spuna 

3. Regiunea Macedoniei sâr- Croatia-Slavonia, Bosnia şi Her- racităţii lui. Tot el mai spune, că se referă această declaraţie şi la "Nu va fi bine să căutăm 
beşti (românii macedoneni, ara- ţegovina, Dalmaţia, Slovenia şi prin noua reformă administrativă excrocul Kenyeres-Kauffman, al ginile, cui cine i-a fost mamă 
mânii sau macedo-româ~jj). . . Muntenegru, - cari trăesc în gru- s'a asigurat în BAnat o majori- cărui maudat a fost anulat săp- tată". 

In afară de ace~te tr:1 reglU~l p~ri " ~ai mic~, .distincte A d~ ro- tate sârbească, A •• tămâna aceasta în imprejurările 1 Ministrul Kozma a 
însemnate, româniI mal trăesc m mann tl[~oc~m. ŞI. de ro~aml ma- A?e~ărul ~ămane acel~şI: clf~a ce le arătăm in altă parte. I "Nu mă sperii! (Cf. 
num~r m~i mic in ţinuturil~: ce?o.nem, ŞI d~stlncte . ŞI de. ro~ r~mamlor dlO IugoslaVia se I1- Au urmat apostrofări degene- 24. X). 
Bac,ea ş' Barania, Croa,ra I mam bănăţeDl. Momtorul Citat, dlcă la peste 500 000 suflete. rate în vacarm. Ca să se 'nţeleagă Cfi fe] de 
şi Slovenia, Bosnia şi Her .. I ~~~~~~ a fost aluzia numitului Klein. 
,egovina, apoi in Dalmafia 1 amintim ceea ce am arătat 

şi Manfenegra. Ca sa"" moara"" de foame elegant primăvară după "Erdelyi 
Cifrele date de diverşi autori I despre originea ministrului vort 

specialişti variază intre 408,000- interne Nicolaie Kozma: că e 
450.000-500.000 suflete. 

Din statisticile oficiale ale re
gatului iugoslav fnsă, nu reiese 
în mod real cifra totală a ele
mentului românesc din această 

ţără. Recensământul din 1921 ne 
dă următoarele date asupra ro
mânilor: 

A luat în sfârşit şi iredentista ; provocat mare consternare în inchipuim pe-acest ţiran ma- 1 natural al unei evreice şi al 
.. Brassoi Lapok" dela Braşov cu- I opinia publică aratările statistice I ghiar ce tânjeşte in mizerie. Va general Kozma de neam 
noştinţă despre stările groaznice ' ce se ocupă de condiţiile de hră- ! renunţa pentru un timp la slaba care l-a adoptat apoi, 
ale ţărănimii din Ungaria, prici- nire neindustulătoare şi ne la I sa pâine, ca să adune nevestei numele Kozma de Leveld. 
nuite de iobăgia in care o ţin locul ei ale poporului dela sate. bani de drum. Nevasta se va 
latifundiariL "Din nefericire, nu numai lu~ duce in capitală, va sta acolo o 

Şi a luat cunoştinţă despre mea ungurească dela sate trăieşte săptămână, şi va învăţa cum să 
ele in legătură cu statistica ce aşa. Sau poate muncitorul ma- gătească fasolea şi cartofii În di Bila ntui Loteriei 

pân! a 
In Sârbia veche 151.829 ro

mâni; în Banat 72.327; in Ba
cica şi Barania 1.722; în Croaţia 
şi Slavonia 1.992; in Bosnia şi 
Herţegovina 1.333; in Dalmatia 
100; în Slovenia 39; iar in Mun
tenegru 6. Adecă in total 229.398 
româlli. 

am arătato-o în numărul nostru ghiar se hrăneşte mai bine? Dar ferite feluri." a dovedit că trecut, făcută despre aceste stări şomerii? Ei bine, să nu mai vor- "Şi dacă se va purta bine ne-
cumplite la expoziţia sanitară şi bim şi despre ceilalţi! vasta ţăranului maghiar, poafe BANCA Ill'SCU 
biopolitică ce a organizat~o la "Cu bucurie aflăm că sta gă- vor învă,a-o şi cum se poafe L 
Budapesta asociaţia studenţească sit o asociaţie eate vrea să ajute. muri de 'oame în chip ele-
.. Tu'rul-. Asociaţiei generale a gospodine- I sanf.CI este cea mai mare şi fto,ro,cd' 

In r:.lbrica intitulată .. Fereas- 1 lor i s'a rupt inima in faţa ace- Aşa I colee'ară Ardeleană şi 
trăU, a numărului său din 30 stei ştiri. Voi,eşte să ajute. Şi în- Fără comentar. Trimiţând Lei 207 - prin cec 

No.40.050, puteti deveni MIL Deci statistica iugoslavă din 
1921 nu aminfeşfe nimic des
pre macedo.români, deşi între 

Dct., gazeta iredentistă dela Bra- fiinţează un curs de gătit. 

şov scrie următoarele: "Deci - adaugă ziarul ire-
"Ziarele budapestane scriu că au dentist dela Braşov - să ni.] 

Cuprinsul, 
scopul 

mijloacele şi 
. rinţa de a restabili echilibrul for
I ţelor, pentruca să aibă curajul 
1 ~ă se opună Micii lnţelegeri şi 
~ Societăţii Naţiunilor. 

II. 

• • •• reVIZUlrll ungare 
Contele Bethlen, somat fiind 

de Alexandru O Iteauu de câtiva deputaţi să înceteze po
litica de supunere faţă de aceşti 

~â.n.ă ]~ incheierea t~atatului de 1 0
4 

ga:anţiune atât .pentru natiune, 1 factori internaţionali şi să înceapă 
amICitIe ltalo-ungar mişcarea re- cat Şi pentru străll1ătate. " 1). / o propagandă pentru populariza
vizionistă ungară a fost o acţiune Ungaria nu uitase încă SCri·1 rea doleanţe lor ungare in străi
neoficială. Condusă de Liga Re- soarea Miilerand, care i-a pus în nătate, in şedinţa din 290ctom· 
vizionistă, de alte societăţi şi vedere că atitudinea Societăţii vrie 1925 a parlamentului, a răs
particulari exaltaţi, ea nu angaja Naţiunilor faţă de dânsa se va puns: "Eu cred că nu guvernul, 
decât numai în mod jndirect răs~ călăuzi după lealitatea cu care ea ci însăşi societatea trebue să facă 
punderea guvernelor. Ungaria Si se va achita de obligaţiunile ce propaganda. Toată lumea trebue 
orienta după Societatea Naţiuni- i s'au impus prin trarate. Greu- să-şi facă datoria in domeniul 
lor, care singură i-a putut acorda tăţile interne, uriaşa muncă de literar, ştiinţific şi la conferinţele 

sprijinul de care avea nevoie la lichidare a pasiunilor revoluţio- internaţionale ... Recunosc oficial 
refacerea sa economică şi finan- nare şi reorganizarea noului stat că datorăm foarte mult Societăţii 

dară. independent din punct de vedere Naţiunilor pentru ajutorul ce ni 
,.Eu consider iredentismul - politic, social şi economic, i-au l-a acordat pe teren financiar, 

spunea contele Stefan Bethlen la consumat ultima picătură de ener- dar nu este mai puţin adevărat 

10 Ianuarie 1923 _. o injecţie gie. Nu şi-a putut permite luxul că in chestiunea minoritară nu 
aplicată nationalismului decadent. unei politici externe active. A este obiectivă de loc. Văzând 
Ca şef al guvernului ungar nu trebuit să aştepte ridicarea con- procedura imperfectă şi anarhică 
voi tolera nicio mişcare ce poate traiului financiar şi militar, ca în I urmată în această materie, ca fac· 
primejdui pacea Europei Centrale. polttica europeană să reînvie do-1 tor responsabil, de multeori m'am 
Din acest punct de vedere sunt 1) Op. cit. VoI. 1. pag. 289. întrebat: EstI! oare prudent ca 

Cefiţi şi răspândi,. 

"Gazeta AnlÎrev1zioni ~fă" 

Ungaria să rămână în Societatea urma campaniei lor, ar fi s ză , 
Naţiunilor sau ar fi mai bine să oarecari defecţiuni. Revizion; fw 
iasă. Nici astăzi nu pot da un în această fază, insista a t01 

răspuns hotărît. [n tot cazul, imi pretinseior inconveniente e 'una 
pot imagina situatii în care ar fi mice ale Tratatului dela Tri 'tar J 

eonslrânsă să iasă. De exemplu: lăsând să se inţeleagă că ung 
dacă s'ar încerca să i se suprime Tia renunţă la ideea reint cu al 
dreptul la revizuire asigurat prin şi acceptă o modificare pa natii 
art. ] 9 din pact sau s'ar vota o a frontierelor, făcând deci unos 
moţiune spre a perpetua inegali- siderabile concesiuniH

) le gl 
tatea ce rezultă din tratate ... " 1) D E '1 N tin pn . mI agy, au oru tă • 

Primele tentative revizioniste al campaniei rothermeriene, nt 
se fac în Italia şi Anglia. La 21 cunoscător al ]umei engleze, pre~: 
Iunie 1927 apare În "The Daily dat seama că o acţiune ir gam 
Mai! tj faimosu] articol "Locul t' tă t . t 'e ce 
U 

.. b d 1 lS poa e provoca In e . L 
nganel su soare",semnat e or- . ă t t I Şl . energIc a s a e or succesoa . 

du] Rothermere, care precOnizează '1 t ă t . d t oncl 
o modificare a statutului teritorial a crezu c es e mat pru en in C8 

stabilit prin Tratatul dela Trianon, 1) "Pesti Hirlap4, din 21 3t di 
egală cu o rectificare de fron- 1927 scrie: "LQrdul Roth ncesi 
Here". Di~ econmia acestui arti- !nvită societate~ ungar~ să-I con 

. ". I m cel de al dOilea pas al "" 
c~l, c~re. pretmde ~ă sa mSP.lrat nii sale: pe terenul amăn~·ah: , 
dm :Scnsoarea Ml11erand, reiese Nu doreşte ca opinia publ1 .,1 tr~ 
că precursorii revizionişti nu s'au gară să recunoască de acu J'~ c 
gândit la o revizuire propriu zisă, doreşte reÎntegrar~a foste~·.·.· kien 
ci s'ar fi mulţumit dacă princi- garii". Cf. Dr. ,turei 00 Jr , 
piuI intangibilităţiitratatelor, în România şi revi7.ionismul~·' ~8. • 

l)Op. cit. VoI. II. pp. 28-35. Bucureşti 1934. pag.:~ .;i,-af(: 
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I Sool'fea iobagilor 
din raiul horfisl 

critică sângeroasă 
regimului lui Gombos 

Deputatul Matei Matolcsy, care trăiesc ingrămădite câte trei fa
- Rostită de Tiberiu Eckhardt, cel care l ... a ajutai a sUi a părăsit acum câ:eva săptămâni milii. Se poate vorbi în impreju
iarnă lui Gombos să dea la o parte pe betlenişti şi să i partidul lui GombOs, a rostit in rări de·acestea despre morală?" 
'nceapă pregătirea dictaturii -. ·1· şedinţa dela 23 Oct. crt. a par- Apoi: 

. lamentului o interpelare în ,hestia "Muncitorimea maghiară agri-
In vederea alegerilor parţiale ce 1 să fie oare politica reformeior, că prefectul judeţului, Întreb: ce a- i jileriJor depe moşiile nemeşeşti. colă este 'n cea mai îngrozitoare 
făcUl azi săptămâna în cir- I ti se iau şi puţinele drepturi ce trib~ţje a~e un .prefect .În che:tii 1 Şi a spus între altele (cităm din I situaţie; sute de mii de inşi fo-

lIscripţia OobriţinuJui, s'a ţinut le aveai?" de Impozite? Cand văd că se In I "Magyarsag" dela 24, X) : I mesc aşa-zicând, pentrucă nu 
ro Oct. Ia Dobriţin o adunare "Ia seama, poporul meu maghiar, tâmplă de răsrepetateori că şo: i "Umblând prin casele sJujilor, mânâncă in fiecare zi de,ât napi 

',artidului ciocoiesc numit al căci dacă ţi s'au pus odată cătuşile merilor c,ărara treb~e legal să !I l' acestora, am constatat că poporul! fierţi, ei şi cu familia întreagă. 
"i1or agrarieni, şi a vorbit la robiei pe mâni, fără O catastrofă se dea ajutoare nu !I ~e dau d~cat unguresc trăieşte într'o adevărată \ Lumea aceasta se află in faţa 
'stă adunare faimosul asasin nu ti le vei mai putea rupe. Dacă după ce s'au Inscns In partidul: robie albă. Sunt camere, unde celei mai cumplite ierni u

• 

, riu Eckhardt, srunând des- s'a i,.fiinţat odată in Ungaria dic- guvernului, trebuie s'o spun că _____ ~_~ __ - ... _--_ ...... _-......-___ - ... _1 

: regimul lui G6mbOs unele tatwa, ea nu va mai avea influ- 1 avem de-atace cu cel mai grav 
fi de toată frumuseţea. enţă dincolo de graniţele triano- I caz de cămătărire a mizeriei. Se 'mputillează evreii . ereproducem după "Pesti Hir- nice, şi urmarea ei va fi aici Când mi-Î dat să văd că cei ce 

. din 22 Oct. acasă robia, iar În ţinuturile des- nu fac politică guvernamentală in Ungaria? . , Aşa-zisa unitafe no
I ,ională a lui Gombos 

Jipite scârba, Dictatura va 'nsemna se pedepsesc pentru infracţiuni 
că se definitivează domnia Tria- inexistente, şi că mil1l:;trul de 
nonuJui" : interne declară că dânsuI, ca a 

'. •• \' treia instanţă, aprobă orice pe- , In "M,agyarsag" din 29 O~t, crt. terile sunt mult mai puţine - chiar 
ckhardt şi-a bătut Întâi de 

joc de pretenţia lui Obmb5s 
face sub comanda sa uni-

C~al ~al '.ne pe depse ce s'au dat, apoi când văd s a publicat. J~ Poşt,a R~da,cţlel u~ şi la evrei - decât la ţară. In al 
Gombos 'a putere i că cine nu-i în partidul guverna- 1 răspuns oflclOsulUl slOnlst "UJ doilea rând e datorită emigrăriIor; 

, II Kelet" dela ClUJ' care se pla-ngea (precum a ară fat "UJ' Kelet", evreii 
naţională, şi a spus: "Ii 

lumesc de-aici lui Iuliu Oăm
că a înfăptuit această minune. 
rivinţa asta trebue să spun 
cţiunea lui Gombăs e plină 
uccese, fiindcă a izbutit în
,evăr să făurească unitatea na
nlă, dar nu alături de el ci 

mental nu poate face parte din or- • " , "fn şase luni - a continuat a- O ă f d' U' , tă 2241 tă 
ganizaţia foştilor luptători, că ce- . m n,-rul d,m 19 ct. C. CI ra ITI ngana reprezm . a su 

poi Eckhardt - guvernul Gom- , dă U d' t tii ' t'J d I lor ce nu sunt în partidul puterii I evre.llor.a n.ceput să sca. tn n-. m o a u emlgran~l or e-aco o. 
Ms s'a demodat aşa de mult cum 1 - tit ă J li se taie pensia de inva':iditate" gana, ŞI mal cu seamă In oraşe, In vreme ce procen u pe ar a 
n'a mai păţil-o nUun alt guvern. '1 d Itt 1 f I t 

că se J'udecă după criterii poli- ;1· în EChiPu simttitor. M '" evrei or - e a e as - es e In situaţia de astăzi nu 1 mai ţine -' d 5 1 OI) A t· .. ă tice meritele din război că se! a evara, spune" agyarsag. numai e , 18. reia pncln 
Pe Iu!iu OOmbăs nimica alta la ' A I 1920 t ă" t ă a A t t' 1· 'ncearcă să se puna toată admi- I După rece~sămantu d,in anul_ a s agn m es e c u Ince a Im-
Putere decât faptul că nu i s'a - 2 - 512 grările din Galiţia 

nistraţia sub controlul comanuall- : fuseseră In Budapes.ta b. . 

I
zală în contra sa"" 

găsit incă un urmaş'l. l' !'. d ă I d I 1930 Relativ la constatarea lui "Uj 
ţilor partidului guvernamental şi l' Izr3e i.ţl, Iar up ce In a. nu Vorbind apoi despre situaţia ex- 20.1 37/ ă Kelet", că deşi Împrejurările din 

fIla seama, popor 
II maghiar !II 

că secretarul general al acestui ~ numa1 '-t. ,ceea ce mseamn 
temă ce o are azi Ungaria, fostul fd ă ' tăI 20.3 procente din totalul popula- Ungaria sunt foarte critice, evrei-
Prim-delegat maghiar dela Oeneva par 1 spune r splca c nu l " . . mea se poate socoti statornicită 

. , . d . ţI el capItaleI. ' 
a spus: Că trebue o unire a tu- trebue să fie egaIttate de reptun ,. '"MagyarsagU observă că a.ceasta 

in această ţară, deoarece celor ce Se sImte decl o stagnare, ŞI e _ ' . 
vorbit apoi despre proiectele I turor ungurilor, "din punctul de luptă în fruntea partidului puterii datorită in primul rând îngrămă- \ m~eamnă, că are o ~Ituatle avan-
fgi ce le· a supus GombOs i vedere al pregătirii acesteia este l' , . Ită' t d _ dirii evreilor in oraşe unde naş- taJoasă, ŞI arată Că-l adevărat a-

• J . 'J t' ă' d . ·b·l I l' O" b·' I se cuvme mal fiU cms ee, tiI 'd t' d' B Imen,u UI, - unUl par amen i Ins ma mlSI I ca u lU om os _ , _ ces ucru: n m uS!la m u· 
~re l-a recomandat ca parla- 1 să mai rămână o singură zi în c~t altor cetăţe?l~ c~nd văd că dapesta numărul evreilor e aproape 
I al reformelor, al progresului. ; slujbă". sl~temul ~cesta lŞ;, spIOnează pro- vrăti în contra lui instinctul vital cât al creştini1or, iar În comert, în 
IUS că s'au prezintat acestui li pnui ,part~d, ca sa ~adă dac~ nu sănătos şi dragostea de libertate vieaţa financiară şi 'n slujbele in-
ment numai lelZi diclatoriale. 1. "Când văd că ••• fi ~e mIşcă In ca pul c~lva vreo Idee şi independenţă a naţiunii, ceea teJectuaJe deşi sunt intr'o oare-
I ~ mdependentă, - cand văd toate . • " . 
Pre legea apăI ării antiaieriene ',. Eckhardt a spus apoi că se a- i t t t' t b t ce însă ne va face să cădem tn- care scădere, totu~] procentul 11-1 aces ea, eu soco aces SIS em a - . A 

specificat Eckllardt - În- ! măgeşte Ggmbas dacă crede că ,. 't'ţ" (1 '1 tr'o revoluţie - "Sau poporul a cu foarte mult mal mare decat 
Joconrea um a 11 a uZle a pre-l' I t ă (5 1 ) 1 

primul ministru a spus că-i a desfiinţat legitimismul prin a- t ţ' l' O·' b? d fă· b cesta unO"uresc conştient de sine este procentu pe ar ,'1. a 
en. Ia UI um vS e a un su, _ b , . populaţiei evreieşti. 

care a sistemului juridic ma- ceea că·i inlerzice întrunirile, şi comanda sa unitatea naţională . se va Impăca cu el ŞI va devem O t t' 
D " f d t ă ă ' ,. d d ,. , I 'J e no a . . e atuncI nI-a ost a s c se nşea,a easemenea aca n. tr) un. popor c~ sptnare moJ. e, ge- Şi "Magyarsag" şi "Uj Kele~' 

~ că fabrică diferite proiecte crede că slujbaşii publici sunt cu Ilatmoasă, ŞI va urllla, I~crul de Îşi fac socotelile pornind dela pra-
ţi, cari toate rup în bucăţi ! el, fiindcă a făcul printre ei ple-, Va veni sau revolu- . care se temea SzechenYI ŞI despre centul din recensământ care este 

, . ă ă b' '. j't' ,ia, sau ficăloşirea I , ă ,< t ' Dmla ce mal r m sese a so- ~ lSCh po 1 lC, .\ care zicea c va auuce moar ea : fals, In recensământ, adecă, evreii 
, !. t< A' f te l' A 'a' J 'at stf I natiei mOrlhiare ~".'.... ' ,.. I mag llare. ,. pOl, ra pOl Jnc leI a e:. • e; ,,1 natIU1~1~ Pfnn. ca~ere m JOSIllClc ~ I nu-s arătaţi ca naţionalitate ci ca 
arel- a exclamat Eckhardt! "Când văd că şi aici la Dobri- "Protestez III contra acestUI SIS- i atu~~I. Insa ŞI Tnanonul ~e va fI I religie, aşa că tati ~ei trecuti dela 
e a vorbit despre desfiinţa- I ţin li s'a întâmplat unor cetătcni tem, căci dacă sislemul acesta se ; deflJ1lhvat deasupra, capulUi nosjr~, legea israelită la vre,o lege un
ItollOmiei avocaţilor, şi me- 1 de seamă, că administratorul fi- va osifica pe gâtuI naţiunii, atunci : ~ent:~că cu o ,naţIune căz~Iă r~ 1 gurească (şi sunt mulţi in Un
, şi despre desfiinţarea in- t nanciar la care s'au dus să ceară nu-mi pot Închipui decât aceste I JosOicle nu poţt rezolva ml:ilUlll garia aceşti convertiti). sunt ară-
jenţei magistr:tturii - asta ! păsuire de impozile, i-a trimis la două eventualilaţl: sau se va raz- l mari." taţi ca unguri. 

~ "un program redus" .. tratatelor",l) 
fusese saivată. Contele) Apelul loruului Rolhermere n'a 

1 totuşi a găsit de cuviinţă '. rămas fără răsunet in Ungaria, 
'una din şedinţele parlidu- j li răspund administraţiile locale, 
tar să demonstreze că "gu- : cari, în dteptul pub[ic ungar, e- •• 
ungar nu are' nimic de, xercitâ o influenţă directă asupra 
:u acţiunea rothermeriană", puterilor slatului, trimitând re
naţiunea însă trebue să·i prezentanţi atât în camera depu- ! 

moscătoare. Insinuiază că taţilor. cât şi în casa magnaţi

le graniţe nu ar fi fost sta- : lor. In 10 Septemvrie 1928 con-
1 prealabil de aliaţi, ci au ! siIiuI judeţului Veszprern votează 
,lărite în ultimul moment, o moţiune plin care popllldÎia se 
presia regimului bolşevic pronunţă pentru revizuirea trata
garia. Face aluzii Ia unelp. tului dela Trianoll. Aloţiunea ac-
~ ce ar fi avut loc între centuază că Ungaria, în reaJi-' 
şi Ungaria, În 1920, spre. tate, urmăreş'e redohandirea tu-, 
oncilia cu vecinii săi, tra- i turor teritoriilor pierdute, dar I 
n care aceştia din urmă: fiindcă o astfel de pretenţiune ar 
It dispuşi să facă "oare· ~ Întâmpina opoziţia violentă a sta· 
lcesiuni teritoriale". Pro- : telor interesate, pentru moment!. 
con/r;;. ( : ~:(),,,ici pulitice I se mulţumeşte cu o revizuire par- : 

:atf' phq r;rin..:ipiul intan- 1 ţială. Totodată invită celelalte ju~ : 
j tral:>!I. ;ll;, ilP8i averti- r deţe ale Ungariei să voteze mo- j 

e cun:i;i0naLi ~di că nu I ţiuni similare,2) ; 
kient ca Ju mea srl fie CI}fl_! A, doua zi presa budapes-; 

:11' (:repta,.c.1 lor, ci t'ste I 1) Op. cit. VoI. II. pp. 190-92.1: 
\.8. "si fOi'(,l ~ ~e pună 2) "Pesti Hirlap" din J I Sep-
Jt(: pentru miJJific<1rea temvrie 1928. 

fană constată cu satisfacţie că i- trabanda dela St. GodharJ, cari 
deea reviwirii a părăsit coloa
nele ziarelor şi a pătruns în să

lile de şedmţă al.: administraţiu
nilor locale,2) Apelul cons. jud. 
V c5zprern a l1lobiLzat colegiile 
locale, cari, la invitoţia discretă a 
oficialităţii, vo:eilz.1 unul după 

În presa naţională provoacă cri
tici violente la adresa guvernului. 
Ducele Mussolini se pronunţă pe 
faţă pentru revizuire, iar opinia 
publică ungară "asallcază" pe 
contele Bethien să pună chestiu
nea În UiscllÎla fOI milo!" inter
naţionale, Oânsul, de formă, re
fuză să s'ltisfacă "dorinţa una
nimă n, dar are grije ca propa
ganda să nu Înceteze o ciipă şi, 
prin discursuri ocazionale, suge-
rează presei şi deiegaţilor trimişi 

la diferite congrese şi conferinţe 

internaţionale programul ce tre
bu~ să,1 susţină, " Poporul un· 
gar spune la ] 5 Ianuarie 
1929 - trebue să creadă în rc-

altul motiuni similare, ConsillUl 
jUdeţului Pesta adresează guver
nului un memoriu prin care îi 
cere sa se conformeze "curentu
lui revizionist" şi să declare ofi
cial că stă pe baza revizuirii. 
Guvernul Însă găseşte că nu a 
$osit timpul pentru o astfel de 
demonstraţie şi Ja~:.l fără răspuns 

acest memoriu, Contele Bethlen I 'alizarea revizuirii, caci ţările 
con!i~uă a ~rcde că revizuire~! succesorale sun! în descompu-
n,um~1 a(~nCl ,se ~oate pun: Ofl- 1 nere, Aceasta nu este criza par 
clal In. dlscutl~, cand la oflz~nt~1 : lamentarismului, după cum le 
E,uropel or~anlzat~ pe baze Jun- i place să afirme, ci falimentul 
dl~e vor aparea p:JnI,e;e semne ale I Trianonului. A luat naştere În 
nOilor c~~fla~raţlUflI,.) w ! Europa Centrală o chestiune un. 
,In POht,lca II1ternaţl~nala . se a- gară, Energia şi cultura milenară 

gltă chestiunea optanţJ!or ŞI con- sunt garanţii că Ungaria îşi 
2) Idem, va realiza scopul..." 1) 

3) Op. cit. VoI. pp. 123-24 1) Op. cit. VoI. II. pag. 212, 

Discursul rostit la 26 Mai 
1929, de ziua eroilor, este prima 
Încercare concretă de a pune re
vizuirea, În mod oficial, în rân
dul preocupărilor politice ale gu
vernului. Prin cuvinte poetice lan. 
sează părerea că "naţiunea un
gară este capabilă să-şi refacă 
mtegritatea teritorială" ,2) Demersul 
energic al Micii Intelegeri însă îl 
intimidează. După multe peripetii, 
acţiunea revizionistă ungară intră 

în faza decisivă prin declaratlu
nea din 12 Octomvrre 1932 a 
generalului Iuliu GOmbOs, care 
spune că "revizuirea este princi
palul punct al programului de 
guvernare" .3) O-sale i se cuvine 
gloria efemeră de a fi abordat 
chestiunea revizuirei în mod o
ficial. De atunci asistăm la o 
extindere a propagandei în toate 
domeniile, cu ajutorul guvernului. 
Astfel că astăzi trebue să consi
derăm revizuirea ca un instru
ment politic al Ungariei oficiale. 

2) Idem pag. 22]. 
3) Cf .• Pestt Hirlap" din 14 

Octomvrie 1932. 

. ,~ 

.1 

., 
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4 Gazeta Anti'revlzlonlsUi Duminecă, 3 Noemvrie l(n5 ,um 

leo~e a· Pătăniile minislyuluid 
~ • maghiar de justitie un g n r est I Ministrul maghiar de justiţie I judecătoria administrativă după ,;m< 

Noua 
~ Lazar Andor, de numele căruia ,1 ştarldul acestel magi straturi s' n 

rămân legate o serie intreagă de umplut (adecă dupăce nu se It o ct 

Critici aduse legii 'n parla'ment ~ legi şi ordonanţe didatoriale me-l admite nicio numire nouă). a ( 
• nife să asigure regimului gOm- Ministrul de justiţie lăzăr~a I 

Am arătat azi săptămâna in legea de acum doi ani mai mică . celorlalţi datornici asanaţi: asa- bOşist trecer.ea dela dictatura cu '~cerca~ s~ r.ostea~că. o scuză, .şti, 
chip amănuntit dispoziţiile ce decât venitul imnnlţit cu 15 al narea lor va fi judecată caz de perdea la dlctatura pe faţă, arc sa potlcmt In chip mgrozitor, lui 
le-a luat guvernul unguresc pen- unui iugăr cadastral, sau a că- caz, de o comisie anume. ghinioane după ghinioane. 'nceput aşa: j 

tru noua aranjare a datoriilor ror d::ttorie de atunci a fost mai Fostul prim-ministru a arătat Se ştie că justiţia administra- '1 "Rassay afirmă că am făcut arfic 
agricole magl1iare, - dispoziţii mare decât venitUl unui iugăr că domneşte mare îngrijorare din tivă i-a anulat mandatul dela iloialitate faţă de capul statUi re 
cari se referă la o foarte mică înmulţit cu 200. pricina acestei prevederi a legii, Dobriţin, pentrucă 1-a câştigat prin I (punându-I adecă pe Horthy Jrita 
parte a datornicilor: la acei cari Au protestat în contra noii deoarece va putea fi aplicată .în excrocherii. semneze asemenea numiri, - ~u . 
au fost cuprinşi şi in legea, de legi toate partidele cari nu-s chip politicianist. "Am văzut doar După ghinionul acesta i-a ve- tr.). Capul statului nu e obicei. Îr 

acum doi ani. afiliate guvernului, dar mai ales şi în alegeri pe unii mari pro- nit săptămâna trecută altul. Fă- să fie adus în discuţie.u:acui 
Noua lege a stârnit proteste s'a ridicat în contra ei fostul prietari - a spus oratorul - că cu se două abuzuri ne mai pome- 1 A spus apoi că nu-i dator o 

generale, şi anume din pricină că prim-ministru Bethlen, care s'a au fost ameninţaţi că li se taie nite, şi a avut ghinionul să i le I arate opoziţiei ce a referat ani 
nu vine decât în ajutorul acestor folosit de-acest prilej ca să- şi arate creditul dacă nu-şi vor pune ca- afle opoziţia. Numise pe un avo-I gentului Horthy. Nu e răspun 'oval 
câteva zeci de mii de inşi. între tot necazul ce-l are de astă iarnă păt purtării opoziţioniste. Am vă- cat Bartok Ferenc judecător de. tor de aCest lucru decât fală hil 
cari figurează global toţi latifun- în contra generalului G 5mbOs. lut şi am auzit declaraţii, şi a- curte de apel, ca apoi să-I facă! regent. . tă, 1 
diarii cu moşii până la ]000 de Precum arată în numărul său de nume din partea unor conducă- după câteva săptămâni funcţionar. Vorba asta a provocat un E 'fi' 
iugăre, iar individual, adecă ju- Luni" ReggelH

, Ştefan Bethlen a tori ai partidului dela putere. că şi să-i socoată anii de avocatură ; carm de nedescris. 1 s'a si SI 
decaţi din caz in caz, toţi acei a reuşit cu acest atac să se facă cine îşi va face datoria faţă de la pensie, iar pe un anume K51- 1 că ~alcă constituţia. Că s'a lâ ' 
cari au peste 1000 de iugăre, socotit adevăratul conducător al NEP (faţă de ,artidul lui G5m- csey l-a făcut primar dupăce în- ! capitat. Că e deopotrivă răs . C' 

dar nu figurează în schimb ţării. în locul lui G5mb5s, care bas, - n. tr.), are dreptul la un tâi l-a băgat câteva săptămâni in ! zător şi faţă de parlament. Ş em 
in ea mlCIl gospodari a şi-a dat cu dela sine putere tratament de favoare. Când vezi magistratura administrativă. de- I "pe timpul regalitătii ar fi tr· Ş 
căror datorie a fost 'nainte de I titlul acesta. şi auzi asemenea lucruri, nu poţi asemenea pentruca să i se 50- I să demisioneze imediat . 1 

socoti această prevedere a legii coată 'n baza trecerii prin justiţie 1 asemenea declaraţie". că i 

Fostul prim-ministru B e t h I e n altceva decât o făţişă recunoaştere anii de avocatură ca ani de pensie. 1 Ca urmare ziarele au an le 
că proprietarii aceştia au ajuns Cele două cazuri au fost aduse : în zilele următoare demisia ami 
la cheremul guvernului,'" de fruntaşul opoziţionist Rassay; pludentului ministru, iar i H 

Ca adaos la aceasta şi ca în- in discuţia parlamentului la 23 i denţia consiliului de m:ni ic b 
cheiere, Ştefan Bethlen a pus pe Oct. crt Rassay l-a făcut pe mi- i dat ieri săptămâna un co stră, 

aţia e mai mult decât alarmantă. Gijmb5s în opoziţie cu Ştefan nistrul de justiţie atent (ef. "Ma- 1 cat. anunţând că ştirea nu-i va [ 
Guvernul fnsă nu trebuia să im- Tisza, arătând cum a procedat gyarsag" din 24 Oct.), că e lucru 1 vărat~. 'nsti 

despre conversiunea 
lui Gombăs 

Fostul prim-ministru a vorbit in 
şedinţa din230ct.a Camerei depu
taţilor. Şi a spus intre altele ur
mătoarele (rezumăm după "Ma
gyarsăg" din 24 X):' 

Guvernul a venit cu noua lege 
fără să aibă niciun fel de statis
tică a averilor agricole apărate 

de legea anterioar~ cari sunt 
apărate şi prin legea aceasta 

Legea e din cale afară de 
complicată, şi anume, pentruca să 
nu-şi găsească locul intrânsa decât 
câţiva favorizaţi. ' 

Era nevoie de o lege pentru 
aranjarea datoriilor, fiindcă situ-

pună statului sarcina unei con-
versiuni provizorii, ci numai a 
uneia definitive. In loc de un 
astfel de provizorat împovărător, 

guvernul trebuia să vină cu mă. 

suri pentru sprijinirea exportului, 
pentru desfiinţarea treptată a 
restricr.nor valutare. şi mai cu 

răposatul Tisza când a pornit scandalos ceea ce s'a făcut, a-}, Ministrul Lăzar a rămas ri~ 
Bethlen ~nainte de război acţiunea-i tunei când Ungaria se plânge . pe loc. Şi anume, ca să are 
cunoscută pentru a împiedeca mereu străinătăţii că i-i prea influenţeze alegerile parţiale neg 
ajungerea moşiilor maghiare din mare sarcina pensiilor ce i-a im- au fost ieri săptămâna la e p 
Ardeal pe mâna .românilor. ' pus-o tratatul de pace (plângere ţin, unde a candidat din 

Cităm: care, după cum se ştie, ţinteşte dupăce justiţia administra 
•• Eu am pornit inainte de răz- să arunce o parte a acestei sarcini anulase mandatul din al 

boi faţă de Ştefan Tisza o acI'. in cârca statele succesoare). generale. 
ne.' I-am arătat că din' .. IUă . Deputatul Horvath ZoHan a ln- Soartea ghinionist ului 

seamă pentru reducerea impozi~ pncm t tE" t 1 d' t ". ' că s'au băgat în datorii pa t rerupt:,. ne mal auzit să se ca or a Icta um g5mbăşl 
telor (cari - se ştie - deşi au cea mai mare a proprieta;i1or rd~: facă .:şa ceva într'o ~ară ~~ cer- poate însă so~~oti pe::etluită, 
fost pe vremea lui Bethlen uriaşe. Ardeal au ajuns să fie nevoiţi să-şi I şeton • ("Koldusorszagban .) budapestană 11 mal dă 
au fost sporite de trei ori atâta vândă moşiile, şi le cumpără Rassay a spus. a~oi că K5I- câteva săptămâni de stat 
sub guvernarea lui G5mMs.) dela ei românii. Opoziţia a des- csey a fost numit Judecător la vern. 

Se asanează domnii şi 
rămân pe dinafară ţăranii 

făşurat pe vremea aceea o acţiune 
mare pentru aranjarea acestei 
chestii. La sfârşitul acţiunii con
tele Ştefan Tisza m'a chemat la 
dânsul şi mi-a spus: "Văd că ai 
dreptate, trebuie să facem În in~ 

teresul proprietarilor. maghiari din 
Ardeal o despovărare, dar asta 
nu se poate face decât Juându-i 
individual. Asta însă atrage un 
odiu grozav, şi anume, se va 
băga de vină celui ce va face-o 
că nu o face cu imparţialitate 

politică; m'a invitat p~ mine, 
care pe vremea aceeia eram pe 

Calendarul Ligii 
Antirevizionisle 

nch 
ţiUI1 

Ştefan Bethlen a spus apoi: 1 iar cei cari beneficiază de ea o 
S'a redus camăta dela 71/2% l camătă de 31/2%, respectiv de 4 

la 5%, dar numai priveligiaţi1or' procente. Intreb: dacă se poate 
cuprinşi în lege. In loc de asta j spune că' aranjează definitiv pro
şi de multele socoteli incurcate 1 blema o lege care dintre 328 de 

. băncile opoziţiei, să fac eu dim
preună cu Banca Altruistă despo
vărarea proprietarilor maghiari 
din Ardeal, fiindcă contele Şte

fan Tisza n'a voit să ia asupra 
sa odiul pe care vi-I luaţi acum 
dumneavoastră.H 

se v 
hail 
urii 
e l 

Comitetul Regional pentru Calendarul antirevizion' end; 
Transilvania al Ligii Antirevi- anul 1936 cuprinde af trw 
zionisle Române a început ti~ numeroase articole in(er un 
părirea caiendarului Ligii pe un material bogat de scJ 
anul 1936. Dupăcum se ştie, gandă antirevizionistă. no-! 
calendarul acesta s'a dmJedit foarte numeroase clişee ul I 

in cursul anului trecut un bun il fac o lectură pe cât ele t 
miiloc de propagandă antire- lositoare, pe atât de . luc 
vizionistă. I santă. mm 

ce le conţinea legea (vezi-le in 
numărul nostru trecut), ar fi tre
buit redusă camăta pentru toţi 

la 21/2%. "Azi - a continuat 
[ostul prim-ministru - dintre 
1.800.000 de gospodari, sunt în
datoraţi 328.000. Dintre aceştia 

156.900 nu se pot bucura de fa
vorurile legii de apărare, iar e 

171. 500 ar fi putut să se incad
reze in ea (acum dai ani - n. 
tr.), dar s'au folosit de ea de 
fapt numai 78500 de inşi. Au 
rămas deci pe dinafară, deşi a
veau dreptul să se folosească de 
prevederile legii, 93 de mii de 
inşi, Dintre aceşti 93 mii de a
gricultori, 82.500 sunt ţărani cu 
mai puţin de 10 iugăre, şi cari 
ar fi trebuit să fie tntâii cari să 

se bucure de favorurile legii. Se
ria ordonanţelor ministeriale a 
împărţit această tabără a agricul
torilor in mai multe categorii. 
Intâi sunt cei neapărati de lege, 
împărţiţi deasemenea în maj mul
te grupuri. Cei cari nu s'au pu
tut folosi de prevederile legii, 
vor plăti o camătă de 5 procente~ 

mii de agricultori apără numai pe 
55 de mii, transformându-Ie datoria 
care întrece de patruzeci de ori 
venitul cadastral al unui iugăr 
în datorie cu anuităţi? Mi se 
pare că nu e definitivă nici mă. 
car in ce-i priveşte pe cei din 
categoria asta. Depinde numai de 
faptul: cum vor putea plăti ca
rnetele, şi cum se vor forma pre
ţurile bucatelor şi vitelor. Dela 
aranjarea de-acum a datoriilor 
sunt excluşi 81 de mii de ţărani 
cu mai puţin de 10 iugăre, cari 
sunt exact in aceeaşi situaţie ca 
cei 55 de mii pe cari guvernul 
ii scapă de crucea datoriilor". 

Anul acesta calendarul s'a I Pretul calendarului va gire 
bucurat de colaborarea co- 12 lei exemplarul. Caie ) f 
mitetelor judetene ale Ligii. va apărea la sfârşitul lu păc~ 
aşa că va apărea mai com- emvrie. Se va găsi spr use~ 
plet şi într'o extensiune mai zare la toafe depozitel ânia 
mare decât acel din anul trecut. rului "Universul" şi va rităl 

---... ------... ~--~-_ ... ,-.... mis în număr suficient ngar 
comitetelor judeţene di'a în 
deal ale Ligii. Comitete etate 
celelalte părţi ale ţării, n rtiz€ 
tinând comitetului re CUlti 

pentru Transilvania, da UdaI 
rese să aibă calendarul, mai 
cere comitetului cenfr litic 
comitetului regional di Aşa 

Un proces cu 
o 'este meni~ă s~ Un anume Luca Vukov, despre 
aduca pe lahfund, .. I care am mai scris anul trecut 
arii habsbarJi!Îşfi în fusese condamnat de tribunalu] 
labăra eavernalai din Budapesta la 4 Juni închi-

Contele Bethlen a vorbit apoi soare pentrucă a publicat un 
despre datornicii cu peste o mie pamflet ce·a fost socotit calom
de iugăre cadastrale. Aceştia, după- nios, in contra lui Tiberiu Eck
cum se ştie, nu-s excluşi dupăcum. hardt, fostul prim-delegat al Un
sunt excluşi ţăranii, în schimb li gariei la Liga Naţiunilor, în con
s'a creat un regim separat de al tra deputatului Ştefan Milotay, 

uşile 'nchise 
directorul gazetei hitleriste, gu
vernamentale, eckhardiste, etc., 
"Uj Magyarsăgj(t şi'n contra de
putatului din partidul eckhardist 
Ulain. 

Curlea de apel a schimbat zi~ 
lele trecute pedeapsa osânditului 
reducând-o la 3 luni închisoare. 

Apelul s'a judecat cu uşile 

închise. 

Cititi şi Răsp ~ i~~ 
G A

' lor 1 
" azeta ntl 'ca c 

zionistă" kă, 
J , , 
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aşfeptarea • unuI 
Henlein un~uresc 

Manifestaţii 
antirevizio
niste 

! SE SPORESC în 
Ungaria falimentele 

:1 ii1110Su1 Spectator dela Cluj acesteia o haină ungurească. Acum 
llumele~i civil Nicolae Kren- ; în loc de "logika", "logikusan ", 

j' cel condamnat deunăzi de ; domnul Spectator introduce în 
.ea de Casaţie pentru îndem- ! limba ungurească cuvinte nouă, 
'la răscoală 'n contra ţării ro- descinse de sigur din pusta Oobi: 

j şti, a publicat În fruntea nu- "esztan", "esztani1agH
• Dacă şi 

~1t1i de-acum săptămâna al Henleinul unguresc după care aş
lei cJujene "Filggetlen Ujsăg" teaptă d·sa va vorbi ungurilor 
articol de-o pagină întreagă, tot aşa, e sigur că hitlerismul ma

; re se plânge desnădăjduit că ghiar nu se va opri nici ]a Epis-
Jritatea maghiară din Româ- I copia Bihorului nici la ciangăii 
nu se mai mişcă, şi face apel ! din Bucovina sau de lângă Bacău, 

i!f înceapă in locul politicii de ci tocmai la marginea cealaltă a 
'acuma, care nu mai are niciun pustei Oobi. Numai să se îngri
o politică de felul aceleia a jească generalul OombOs de des

i anilor lui Henlein din Ce- tule dicţionare. 
I ~ovacia, cu alte cuvinte o po- * 
. hitleristă, hotărîtă la luptă pe P05t Sc!'ipf. - Deşi am întors·o 
ă, pe moarte. I pe partea glumeaţă, să nu scape 
E 'nvederat - spune acest faÎ- nimănui importanta acestei insti

Spectator - că timpul lu- gaţii. Condamnatul Spectator dela 
lA'n contra noastră, şi ne Cluj nu face decât să transmită 

ă cu atât mai mult cu cât ră- tmgurHor d;n România un indemn 

Azi săptămâna s'a sfintit în 
capitală drapelul secţiei Bu
cureşti - Est (Obor) a Ligii 
Antirevizioniste, făcându-se cu 
acest prilej o mare demon. 
straţie patriotică, cu o uriaşă 

procesiune dela centrul Ligii 
Antireuizioniste, de unde s'a 
luat în primire drapelul, şi 
până la gara de est, în sala 
de aşteptare a căreia s'a fă

cut apoi un serviciu divin şi 
s'au rostil cuuântări. 

Au luat cuvântul intre alţii 

d. ing. Valer Mereută, naşul 
steagului, d. deputat R. Set
şanu, prim·redactor al ziarului 
"Uniuersul", şi d. G. Lungu
lescu, secretarul general al li
gii Antirevizioniste. 

La Tarnu-Măgurele 

em mai mult in vechea noastră budapestan. Generalul G5mMs, La 28 Octomvrie s'a con-
şi nu ne căutăm o haină dacă nu-I va mătura ctl1l1plita 0- stituit cu prilejul unei mari 

. Trebue conchis in chip lo~ poziţie ce i se face de-o vreme adunări patriotice sectia din 
că naţiunea totalitară (ne nu- încoace, va întrona şi 'n chip ofi- Turnu-Măgurele a Ligii Antire
le totalitari dumnealui, care eial, in cea mai scurtă vreme, dic- vizioniste, fiiind de faţă din 
amnă pe unguri la acţiuni ca tatura, hitJerismul. Şi pregăteşte partea centrului Ligii d. dr. 
i Henlein - n. tr.) va repurta depe-acum extinderea influenţei ei Iopa. S'a ales un comitet de 

ic biruinţi exterioare în contra la ungurii dela noi. 1 actiune. 
stră, şi nu se va alina până ________ ~~_ ..... "' ... -~--.-.. 

va mai rămânea un singur loc 
instituţiile statului şi până ce 
arierele libere restricţiile uci
are nu-şi vor ajunge scopul 
negru. Ne vom pierde cea mai 
e parte a şcolilor, şi probabil 
vom mai putea folosi liber 

.' a maternă numai în vieata 
stră restrânsă-. 

oncluzia -- tot logică - a a
ei aiureli alarmiste, este că-i 
ue minorităţii maghiare "o 

: ă nouă" la apocaliptica vreme 
ă, îi trebue "mişcare,« şi-i tre-
un om nou, după asemănarea 

Heinlein al germanilor hitlerişti 
Cehoslovacia. 
logic, dupăcât e de logică şi 

nchiderea" d-Iui Spectator că 
ţiunea totalitară'1 a valahilor 
se va alina până nu va inghiti 
haina lor veche cu tot pe toţi 

. urii din România. Vn lucru 
e logic însă la bătrânul acesta 

endiar, care ne face hitlerişti 

lruca să aibă motiv să 'ndemne 
~ ungurii din România să Iăr
bscă până aici sfera alianţei ger
~no-maghiare făcută de gene
~ul G5mbOs la vânătoarea din 
lele trecute a generalului OOring. 
'lucrul acesta nelogic este: că 
pmnul Spectator îndeamnă la 
~girea până aici a hitlerismului 
H face GombOs în Ungaria, 
bpăce abia cu puţin mai 'nainte 
pusese, in aceIaşi articol, că Ro
,ânia a inăsprit tratamentul mi
brităţii maghiare din pricină că 
Ingaria se poartă faţă de Româ
~a în felul ce se ştie, şi că so
!etatea maghiară de aici îşi a
~rtizează conducătorii să nu 'mai 
sculte de indemnurile ce vin dela 
iUdapesta, fiindcă s'a săturat de 
. l mai răbda consecinţele acestei 
~litici. 
l Aşa e cu logica aceasta. S'a 
~tlerizat şi C.l decând a îmhrăcat 
,in condeiul c:Jndamnatului Spec. 
~tOt haină no:'~~ PâQ! acuma 10-
~ca era şi pe; ,I,l.ogur~9t ]0-

rică, fiindcă \nu se găsise 1\kii 
l ' ""' 

Câti germani şi slovaci 
'a inghitit Ungaria 
În 25 de ani 

"Revista Institutului social Bă
nat-Crişana ll ,arată în norul apă
rut acum (13, an. IIl) că după 
d-rul fr. Lange ( .. Sprachenkarte 
von MitteI·Europa", ed. Berlin) 
în Ungaria veche erau 2.995.5CXl 
de nemţi, iar în Ungaria actuală 
sunt 1.264.700. dintre cari 1 mi. 
lion şi 57.186 în 13 judeţe. l1fir
maţiei acesteia a lui L~nge i 
se răspunde sub semnătura Ro
nai 11.ndras prin "Magyar Szem
leU din Iunie crt., susţinându-se 
că în Ungaria veche au fost 
numai 1.903.357 germani -
după recensământul dela 1910 
- şi că în Ungaria de azi au 
fost la 1920 55U.Z4, cari s'au 
redus după datele recensămdn
tutui din 1930 la 478.630 de 
inşi. Polemistul lui ~,Magyar 

Szemlel' neglijează să arate 
cum e cu putinţă o asemenea 
reducere. De altfel falsificările 
statisticii ungureşti sunt· prea 
îndeobşte cunoscute, ca să mai 
aibă cineva nevoie de explica
ţiile maghiare ale acestor mon
struoase reduceri. 

In continuare la această ară
tare, "Revista Institutului social 
Bănat-Crişana" ne 'nfăţişează 
statistica stovacilor din Ungaria, 
după datele publicate in nu
mărul din Iunie crt. al lui "Na
tion nnd Staatll de d-rul Wa]
ler Wache . 
După statisticile cehoslovace, 

pe teritoriul de astăzi al . Un
gariei au fost la 1910 200 de 
mii de slovaci. Statistica ma
ghiară din anul acela arată însă 
numai 166 de mii, cari apoi în 
toc să se fi sporit. s' au redus 
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în statistica dela 1920 la 141 
de mii, iar in cea dela 1930 la 
61.181 suflete. 

O-rul Wache arată că cu 
toată maghiarizarea intâmplată 
dela 1910 până la 1920, acum 
15 ani vorbeau slovaca în Un
garia, după înseşi datele sta
'tisticii de-atunci, 240 de mii de 
,maghiariu

, cari nu pot să fie 
decât slovaci in lege. Şi totuşi, 

peste zece ani, la 1930, stati
stica maghiară nu găseşte în 
Ungaria decât 61.181 slovaci! 
. 

Consecventa 
d-lui bigeti 

Ziarul clujean "Filggetlen Vi
sag", despre care arătăm în altă 
parte că pregăteşte extinderea hit. 
lerismului g5mMşist la ungurii 
dela noi, se ocupă în numărul 

de azi săptămâna (in acelaşi nu
măr în care cere hitlerizarea mi
noritătii maghiare din România) 
de faptul că presa budapestană 

falsifică intâmplările depe fron
turile din Abisinia scriind numai 
lucruri favorabile Italiei. 

I Şi scrie .,FUggetlen Ujsâg" (de 
astă dată prin pana directorului 
său evreu Ligeti Erno) următoa
rele: 

"In lumea presei maghiare nu 
s'a găsit nimeni să ia o atitu
dine curajoasă, vertebrală. Dove
deşte şi-aceasta că În p!'eso ma
ghio!'ă nu există glosu!'i inde· 
pendenfe, lihel'e. Ziarul cinstit, 
care să scrie astfel, e încă aştep
tat de publicul maghiar". 

E bine să ne 'nsemnăm această 
vorbă! 

Semioficiosul .Budapesti Hir- 1 ştiriciri, justiţia a dat in cursul 
lap" anunţă în n-rul din 31 Oct 1 lui Octomvrie următoarele sen-
crt. următoarele: : tinte: 
După datele ftsociaţiei. ge.-l 49 cAoncordate forţate A (faţă 

nerale de apărare a credItulUi, de 29 In Sept. crt. şi 30 In Oct. 
au fost în Ungaria în cursul I anul trecut), şi 
lunii Octomvrie 50 de insol- I 8 falimente (faţă de 7în Sept. 
venţe, 8 concordate private şi 'ert .. şi 7 În Oct. anul trecut). 
8 falimente (faţă de 30 insol- I Sporul cotlcordatelor forţate 
venţe în Sept crt şi 35 în Oct. ! e de 68. 26% faţa de cele din 
anul trecut, faţă de 5 concor-! Sept., iar al falimentelor de 14. 
date în Sept crt şi 5 în Oct anul 28%. In total sporul faţă de 
trecut, şi faţi1 de 7 falimente în insolvenţele din Sept. e de 58. 
Sept. crt şi 7 în anul trecut). i 33 %, iar faţă de cele din Oct. 
După datele 11.soeiaţiei de! anul trecut de 54"/0' ... 

Răsplata amicului 
lui Dadav •.• 

La Teatrul Naţional din Bu- ordinară a PEN·Clubului, ca 
cureşti - instituţie subventio- să-I infiereze după cuviintă . 
nată de sfat ce să facă mare- Adunarea nu s'a mai tinut însă, 
lui public educatie culturală, Victor Eftimiu şi-a putut incasa 
artistică şi natională - e iarăşi la Budapesta fără sinchiseală 
pe afiş coada de topor care I răsplata idenlificării cu ireden~ 
răspunde la numele de Victor tistul osândit - (d. Romulus 
Eftimiu, preşedintele de PEN- Seişanu destăinue prin ,.Uni
Club românesc care fără să versul" de Vineri că i s'a ju
mai întrebe organizaţia scrii- cat după cazul Dada" o piesă 
toricească de sub preşidentia la Budapesta şi a fost sărbă
sa, a protestat in numele ei torit printr'o agapă 1) - apoi 
in contra condamnării instiga- re'ntors la Bucureşti a rămas 

torelul maghiar Dadav Lorant, acelaşi preşedinte de PEN
cel osândil de Consiliul de Club românesc, cu aceeaşi tre
Război din Cluj pentrucă a , cere neştirbită, iar astăzi i se 
publicat la Budapesta trei aşa- I joacă două piese la Naţional, 
zise romane. pline toate de luna 'n matineu pentru educa
atâţările cele mai satanice in rea tinerel generaţii şi aUa 
contra ţării româneşti care-l seara, pentru educarea lumii 
rabdă. de seama lui. 

Am aiuns să nu mai intele- Dacă nici asta nu e trist şi 
gem nimic. Să nu mai credem descurajator, nu ştiu ce decă
in nimic. In contra acestei cozi dere ar mai putea să 'mbujo
de topor francmasone, care de reze obraiii nesimtitorilor cari 
altfel nu e la inlâia sa trădare, aduc pe capul bietei Valahli 
se convocase o adunare extra- asemenea ocară! 

ŞTIRI EXTERNE 
Guvernul francez trece printr'o l1stă vară, în săptămâna 

epocă grea. I-au expirat decre- în care s'a semnat la Lon
tele legi aduse pentru Înfrânarea dra acordul naval germano
speculei, pentru asigurarea va- englez, s'au făcut precum se 
lutei, pentru organizarea unor ştie În Germania întâiele 
administraţii şi pentru o sume- recrutări regulate dela 1918 
denie întreagă de alte reorga- încoace. 
nizări cari toate au tăiat în carne Recrutaţii de astă vară au 
vie, şi s'au adus în loc la 31 Oct fost încorporaţi săptămâna 
alte 302 de decrete, primite de aceasta cu mare alai. Ţara 
o parte a ţării cu multă estili- lui liitler a fost străbătută 
tate. O mare parte dintre noile toată săptămâna de trenuri 
decrete au fost respinse de par- cu recruţi, primite prin gări 
lament, şi au fost zvonuri că se Cu mari demonstraţii milita-
clatină situaţia guvernului. riste. 

II' Inarmările nemţeşti au 
Cehoslovacia are un prim- provocat dealtfel alarmă 

ministru nou, în locul d-Iui Ma- chiar şi în l\nglia, a carei 
lipetr, care a trecut la preşiden- întovărăşire de astă vară cu 
tia Camerei deputaţilor. Hitler a permis să fie in-

11. venit în locul său la preşi- tensificate ca niciodată. S'au 
denţia consiliului d.Milan Hodja, făcut în ultimele şedinţe ale 
ministrul de agricultură de până parlamentului englez destăÎ
aci, întâiul prim-ministru de lege nuiri cu adevărat senzatio .. 
slova că al republicii. nale despre noile maşini 

II' ucigătoare ale armatei ger-
Mâine. 4 Nov., se 'ncepe la mane, şi despre înarmărilc 

I 
Curtea cu juraţi din Paris pro. nemţeşti depe apă. 
cesul afacerii Staviski. I • (..-, 
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Din lultle , . 
SI , din ţară 

In Spania a fost săptămâna 1917 În răsboi în contra mea sate1or. S'ar trag-e exploatată. In vreme ce alte ştiri 
aceasta o schimbare de guvern, Germaniei din pricinâ învătaminte din cale a- afirmă că minele dm cari scotea 
pricinuită de un ,perI de 100 că un submarin nemtesc fară de serioase. aur regina din Saba, cea cunoscută 
de mii de florlnl luat pentru a scujundat vaporul de * din Biblie, ar fi fost În altă parte 
autorizarea unui club de Joc pasageri "Lusitallia U

, . Am arătat într'unul din nume- a Abisiniei, telegramele italiene 
de cărJl. ce voia să-I deschidă "Lusitania'~ a fost a- rele noastre trecute marile avan- pretind că aurul reginei biblice 
la San-Sebastian un jidan oJan- cum descoperită de va- tajii ce le dau călătorilor din Oc- a fost din provincia Tigre, 
dez cu numele David Strauss saI explorator Orphyr, tom vrie încoace căile ferate fran- Odată cu ştirile acestea s'a ve
Şperţul fusese Juat de o persoană in apropiere de larmul ţuzeşti. ca să-şi sporească tra- stit că italienii au pus să se în
influentă din apropierea minis- dela Kingsdale, la adân· ficul. ceapă lucrul În minele din Tigre. 
trului de externe Leroux, care cime de 40 de picioare, lată Înc'o favoare, care se dă şi că au sosit Luni acolo in sco
i-a şi făcut rost tripoterului olan- acoperită cu un strat gros celor ce merg pe o zi la mare. pul acesta un mare număr de 
dez de autorizaţia cerută, ames· de nisip. Se aşteapta i'n- Li se restitue taxa biletului, ingineri din Italia. cari caută 
tecând in această afacere o mul- cetarea jartu nii ce bân- dacă se 'ntâmplă ca in dup'a~ după' aur şi după petrol. De-ocam
ţime de mijlocitori din lumea iue de-o sdptâmâ!ld fn miaza zilei să ploaie intre orele dată s'a inceput Jucrul În minele 
inană. Fiindcă, dupăcum am mai partea loculUl: ca sâ se 21/2 şi ' 5112 mai mult de 3 crn. cari erau exploatate şi 'n anii 
anunţat, tripourile au fost oprite Înceapă scoaterea isto~ cubi. Biletele pentru mare, luate din urma. Italienii au băgat În 
în Spania, presa a 'nceput o mare rica/ui vapor la supra- cu o zi 'nainft>, se dau înainle aceste mine pe foştii robi şi pe 
campanie pe chestia autorizării fală. ,de 6 seara cu reducere de 55 la prizonierii abisinieni. 
date lui Strauss, şi guvernul a Ştirea aceasta a pro- sută, Iar după 6 cu reduc~re de • 
trebuit apoi să 'nchidă tripoul vocat senzatie Îndeosebi 50 la sută. La trenurile de lux din-
.. olandezului". Strauss şi-a cerut În Germania, deoarece, • tre Paris şi Le Havre se 
banii 'napoi, şi fiindcă nu i s'au precunl se ştie, Oerrna- Jn Anglia, fiindcă se ştie c~ ataşează de câteva săptă-
dat, a făcut denunţ la parchet, n ia a incercat sa scuze sinuciderea e socotită crimă ŞI, mâni ÎnC(i)aCe vagoane-ba
dând În vileag pe toţi câţi s'au fapta sublnarÎnului sela sinucigaşt:f car~ a rămas Î~ vi- / ruri, în cari se poate dansa 
conrupt în această afacere. spanând că "Lusitania

li 

eaţă e supus rlgonlor legll, se I intocm~i ca la barurile din 
S'a iscat atunci un scandal şi nu transporta numai oa- pregăteş!~ acum un proiect de j oraşe. Deocamdată se dan

mai mare decât cel dintâi. Par- meni, ci şi munitii de- lege cunos, care să dea drept! sează numai după plăci de 
lamentul a numit o comisie par- stinate Marei Anianfe. celor ce sufăr de vre-o boală . gramofon. 
lamentară de anchetă, iar guver- ... nevindecabilă să-şi pună capăt ., 
nul a concediat pe o serie in- Ziarul englezesc .. Daily Ex- vieţii. Prolectul acesta de lege I Săpăturile arheologice ce se 
treagă de granguri, in frunte cu press" a făcut o anc':etă printre ciudat e pregatit de lordul J\'1ony- i fac În apropiere de Rothenburg 
primarul Madridului RataeI Sa- cetifoarele sale, ca să vadă dacă han, preşedintele medicilor din i aLi scos la iveală un sat din vre
lazar Alfonso. fost anul trecut e adevărată ştirea ce i~a dat-o Camera lorzilor, şi.! vorba să fie j mea neolitică, de peste 2000 de 
minh:;tru de interne, cu Jose VaI- o cetitoare: că femeile de astăzi depus in parlament cu consimt~- ! ani. Fiindcă satul a fost distrus 
divia, directorul genera! al Sigu- au laba piciorului . mai mare mântui preoţimii. fără veste de nişte năvălitori (se 
rantei, cu Aurelio Leroux, comi- decât cele de dinainte de război. Bolnavii incurabili cari vor voi I văd bine urmele distrugerii), au 
sar al guvernului pe lângă com- Răspunsurile primite arată toate să se sinucidă, vor trebui în baza j rămas În vase mâncăruri cari s'au 
pania de telefoane (pare-se frate că-Î adevărat, şi că se datoreşte acestei legi să prezinte autori- păstrat până acuma. S'a giisit 
cu ministrul de externe), cu Pich această schimonosire a piciorului tăţilor o cerere de incuviintare a I astfel in vase carne de cai şi de 
1. Pons, guvernatorul Catalan iei, femeiesc faptului că femeile de 1 sinuciderii. arătând că şi~au pus I porc friptă, carne" de căprioară, 
cu Santiago Vinardel. directorul aS1ăzi trebuie să umble mai mult 1 în ordine afacerile personale şi orz, mazăre şi semmţe oieioase. 
oficiului naţional de turism, etc. decât cele de dinainte de război j familiare ln baza acestei cereri Deasemenea stau găsit nişte pâini 

DestHulri!e acestea şi darea .. medicul celui condamnat la sin- primitive, necrescute. 
unor parlamentari în judecata După O statistică en- I ucidere va putea fj autorizat să-i * 
comisiei parlamentare n'au putut " gleză, consumatia de ouă înlesnească moartea. La 8 Noemvrie se va inaugura 
însă să uşureze situaţia guver- a englezilor este anual ., de cătră americani un serviciu 
nului. G~~ernu.J a ,trebuit S~-~i I de ] 51 ouă de !iecar~ g-~Ir.ă Telegramele ~taliene aduc şti.ri 1 p.o~taJ aierian peste .oceanul Pa-

• dea demISia, Şl_ sa reconshtUlt J de om. O alta statistIca, I aproape fantas!lce despre bogăţia I clflC, dela San-Franclsco la Ma
fără Leroux la externe şi fără I din Ameri~a, arata că ~n 1 subsolului din partea ocupată d.e ! nil1a, prelungit peste tre! luni 
Rocha la culte. Statele-Umte consumatIa ,'italieniaprovincieiabjSinieneTig~e. până la Canton. Drumul pană la 

• ouălor este de 273 de ouă Dacă ştirile acestea ar fi adevă- jl Manilla va' fi de trei zile. Mai 
In Anglia sta inventat un pe an de fiecare om. rate, provincia Tigre ar fi a doua, 1ârziu se vor face pe această 

nou apara.l de în~egistrar~ . N'ar s.trica să se facă între ţările cu aur ale lumii, şi II linie şi transporturî aieriene de 
a VO.CU ŞI a. cant~~uIUl'1 Ş.l ].a. nOI.o asemen~a sta- are avantajul că n'a fost în vre- oameni. 
numll "Fotohptofon. In tlstTca ŞI anume: m lu- murile mai nouă aproape de loc ., 
loc de plăcile obişnuite, 
aparatul acesta are nişte I -----------.,. 
~~~:t~F~~~~~~~c~cr~ A INCEPUT LOTERIA 9-a a Loteriei de Stat U 
raze electrice. , 

'1 clase, Trageri la 15 a \ fiecărei luni. • 
La un spital . din Londra era 

până 'n zilele trecute un bolnav 
în vârstă de 80 de ani, care de 
când a fost copil, de ţâţă ou s'a 
scăldat niciodată. Deunăzi a fn
cetat din vieaţă in baie, fiindcă 

I~au băiat în apă cu de-a sila. 

* 

140.000 Lozuri 
72.319 câştiguri în valoare de Lei 28~.63-l.560 

Tragerea cI. I-a la 15 Noemvrie 1935 
-=-....,..~'-...... ==mm--IdIIig .! . ........,.~ 

. Costul 'ozur.lor: 1/4 Lei 200.-, 1/2 Lei 400. ~, 
t,'1 Lei 800.-, 

In orăşelul Hersbruck din 
mania s'a deschis dăunăzi 
poziţie care 'nfăţişează 

nile militare nemţeşti din 
războiului, reprezentate prii, 
de mii de figuri de plumb dint 
rite 'n 25 de ani de ' fu 
orăşelului, după nume 

* 
La ] 8 Noemvrie, după 

ştie. se va 'ncepe la 
vence procesul celor 
complici late cu atentatorul 
Marsilia. Vor fi îngăduiţi la 
teri numai ziariştii, dar şi 

ei numai aceia cari îşi 

inaintat cererea până la 5 
vrie şi vor fi obtinut avizul 
rabil al poliţiei. Reporterii 
grafi vor fi admişi numai 
de desbateri şi numai În 
Ii-i interzisă însă întrebui • 
magneziului şi-a lămpii 

• 
Consiliul infiinţat in ,""IJ,"o.n, .. , 

să facă propagandă laptelui, 
cut intr'o slatie sulerană a 
vaielor ce merg prin La 
sub pământ un grajd 
mulg vacile în văzul că 

şi se serveşte călătorilor 
proaspăt. ., 

In India s'a făcut 
mare pe calea civilizării. 

truca pelerinii ce mergeau 
lerinaj la locurile sfinte dela 
drunath, pe muntele Hi 
să nu mai piardă cu drumul 
şi săptămâni întregi, s'a În . 
o cursă de avioane, care-i 
dela Oauhar la locurile 
tr'un singur ceas • 

• 
Premiul Nobel pentru 

cină a fost dat anul acesta 
neamţ, profesorului Hans 
mann dela clinica din 
Freiburg. 

• 

două rânduri rupere de 
Pela zece seara un trăznet a 
vit în reţeaua sirenelor de al 
şi a provocat un scurt circuit, 
pricina căruia sirenele au in 
să sune amarnic, ca pe 
de atac inamic. S'au stins ' 
diat toate luminile, şj oraşul 

stat pe întuneric, îngrozit, o 
mătate de ceas, până sia 
care e pricina alarmei. 

- * 
In statul Florida din A 

s'a Începllt deunăzi săparea 
canal care va fi cel mai 
dintre câte canal uri se cu 
legând râurile St. johns şi 
dacoacl1ee, ca să se poată 
direct din oceanul Atlantic în 
fu I Mexicul ui. 

• 
După recensământuJ ce s'a 

cut în luna trecută, Turcia De ieri săptămâna e în AngJ:a 
campanie electorală. 

Sunt 1400 de candidaţi, cari se 
bat pentru 615 mandate, şi ur
mează să se dea 31 de milioane 1 
de vOluri. 

Omul prevăzător începe jocul dela cI. I-a cu nădejde şi încredere 
pentru a lua parte la toate tragerile 

\ /16.188.000 de locuitori. Fe 
li sunt aproape cu un miJion 

I
<~ mu~te decât băr~aţlÎ. 

Comisiile electorale au angajat I 
", pentru ziua alegerii 90 de mii de ! 

muncitori intelectuali fără lucru, 
ca adunători şi numărători de: 
voturi, şi ca supraveghetori ai j 
votării. . 

Se_ şf{ie.,~ă.~tat~le-Unite I 

alew'grupurI:'"ll au Intrat la 
tut folosi 1 

CU LEI 200 ... PUTETI DEVENI MILIONARI , Oştile italiene cari luptă 
ff(lntul abisinian de miazăn 
n'au de luptat numai cu oam, 

chiar dela clasa I-a 1- negusuiui, ci şi cu ffiCtimuţl 
Lozurile se găsesc de vânzare la cO,lecturi şi agenfii lor '~.. După cum all ... "~ii o ştire a ilg~ 

t tiei tC1eg'rafice n~;ntr';lÎ, măi~' 

O inovatie 1 Jocul colectiv! Itele Înciuda(e că F'~;: turUr 
traiul,. umblti În ('.'te urjil~t:. 

Cu Lei 200.- puteţi juca 20 numere. Cer,efi prospecte gratuite dela colectori ' dăram~ b';;;t.~It '~'" 'I'lcgraf 
pun ~!djlenii ia '''':.;"tllrHe 

" __ mMt!§iţ4tjW~~lIţ.~~.t$#1lfJ 'li te deid iibislnit:n~. 
/' vor plăti o 

, -
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m se fac alegerile În Ungaria Depe ţrontu~ 
. "Sistemul electoral unguresc e ruşiflea Europei" trl P O urII o r 

.' j:e a anulat in săptămâ~ electoral care a fost înfierat prin Tobler: "La Aletea un j1ndarm "Brass6i LapokH din 30 Oct. I sau bani luaţi ca şperţ (fiinr.lcel 
~ urmă aproape 20 de,' sentinţe judecătoreşti. Primul mi- I a pălmuit pe un ţăran, şi când ar~tă că exista p~nă acum la 1 d~n re~făv nou-şi p~at; permite 

• le deputăţeşti (cele mai! nistru a spus că majoritatea <;a-I contele Gh, Szechenyi s'a plâns: Targu-Murăş un ~~IPOU la cafe- I OI~e~l sa, Joace "lOtr o ,noapte 
" dintre ele guvernamentale), " merei s'a constituit pe baza Ii- I căpitanului de jandarmi, acesta 1 neaua "Ne;~-Yoork ,?otezat.',Clu: mII ŞI zeCi de 1ll,I1 de let), unde 
~. fuseseră câş1igate prin berei manifestări a ungurilor Ii- I a răspuns că dac'ar fi adevărat,! bul, Murăş , ŞI că OIşte tnpoten nevestele oamemlor cinstiţi se 
,\erii de pomină, justiţia beri. Justiţia administrativă a con- ar trebui să se vadă urma ăI- I can au avut astă vară o speluncă vdnd primului necunoscut du
o, wativă din Ungaria a mai statat cOlltrarul celor afirmate de miio Partidul guvernamentai a ' la Sovata ,in a~ociaţie cu un a- p~ce au ~ierdut 111 cărţi leafa 

săptămâna aceasta un primul-ministru," împărţit alegătărilor bon o _ nume Welss dm Sătmar, umblă barbatulUi nerod, şi unde spio-
un pen ă ~ fOO ţ I d', t ' .' o )' o i guvernamental: al faimo- Apoi: tru vino" s In lin eze un a ot ea npou, nil ŞI a ţI duşmani ai statului 

',~ Kenyeres-Kauffmann, fiul "S'au sculat provizoriu din D tiT b o o in localul fostei Bănci Agrare, şi se adună 'n dragă voie, fiindcă 
· eputa u o ler ar mal fi con- I ă t ~ t f' ,o I ~o 

al rabinului Kauffmann morminte morţii, ca să voteze; t' t o o c au ceru lmprumu uma secţIeI umea 11 crede c'au venit să mua cu-aceste noshme destăI- I d I f' 'o., u 

!ul BeIi din Româniao i deşi presupun că faptul nu s'a o o dO' o e-aco o a satuluI Negusturese Joace ŞI fIIndca acolo se 'ntru-

I 
1 dă' ~ 'â It' '1' , nUI~I, adr l-au expIrat mmutele şi-apoi a Asociaţiei funcţionarilor nesc oameni dela cari se pot 

· (leu aces a, up cum se i Jn. mp a cu VOla pnmu U1 ml- ce I se aseră ca să vorbească '1 'd ' f f 
: alesese pe lista guvernu- nistru, răspunderea-i a JuLI< , I ' o , ,'partlcu an, ar Il-a ost refuzată. a la multe ce nu trebue spuse. 

G 
ŞI a semnul ministruluI de In- Se vede că numai Olimpia ' ~, 

: drcumscripţia Tarpa, trân- ombOs: "Mi-o Si asuml<o terne guvernamentalii au refuzat PIT o , J, Mat adăugăm ca deşI se Q-

opo 'ţl'onOst vestl't pe • , I " dm Arad se ştie preta la sc"nd b ?" un ZI I , Să-l prelungească timpul. f 0' u su nume romaneştl, toate 
I·Zsilinszky. A învins Prin-! In aceeaşi şedinţă (ef, "Ma- * I asemenea transacţu, aceste localuri de pierzanie sunt 

siune guvernamentală ne gyarsag" 24 X) noul deputat 0- , o, , ' ~ u~· t o în mdni jidoveşti sau ungureşti. 
menită, S'a mers până 1 poziţionist din Aletea, protopo- Sem~oft~10s~~ guver~ulul, "Bu- I flzi saptamana s a ţinut la In cele mai multe oraşe din 
că a făcut propagandă in pul Ioan Tobler, a vorbit despre dapesh Htrlap ,arată In n-rul din 1 Orade un congres al unor a~o- flrdeal au înfiinţat loc I r" d 
excrocului însuşi aşa-zisul nelegiuirile ce s'au întâmplat la 25 X crt. că Ia desbaterea dela ciaţii ale presei româneşti din acestea gazetarii magh,a ~ I , ~ 
viteJoese" (comandamen- alegerile din Sept. din circum- justiţia administrativă a contesta- provincie. Congreşiţii au fost ta ţi de câte-o coadă d1ean't aJu 

ţ o ' , fă . 00 t' l' CI b I opor ei ostăşeşti a "viteJ'iJor"), scripţia Aletii. tel ce s a cut In contra alege- oaspeţl1 npou tI1 " U U ga- românească. Indivizi ._ 
o, d' o ., S,( t '1" . d v "w pe can re 

enyeres-Kaufmann n'a fă- Cităm: fii 10 circumSCrIpţia zccseny, ze a~1 or , care şI-a a ~aug~t mc~ dacţia maghiară respectivă îi 
ata, şi deşi contracandi- "Notarii au declarat că aceia reprezentantul contestatorilor a I un bUu la acela de Impnetem- plăteşte câte cu o ' d ă d 

1 BaJ'csi-Zsilinszki e şi el cari nu iscălesc lista candidatului arătat că notarii publici, cari tre~ I tor al Budapestei cu România: lei sau indivizi car;"te °fu t ~ 
b ' ă °fo , '1 1 d l ' 'o I au os a 

, şi incă membru însem- guvernamental, nu vor căpăta ,Ulau s autenh Ice o recomandă- 1 tit u e prote~tor ~ asoclQţnlor zvârliţi de ani de zile din presă 
tagmei "vitej'Hor". grâu de foamete. (Adecă grâu file date de alegăton candidaţilor 1 de presă romaneştJ, şi tăiau câinilor frun v • o f 0ţo 'f za, lŞI ac 
Pricina asta Baj'csi-Zsi- din cel dat ca aJoutor pentrucă a OpOZI IOnIŞ 1, au refuzat să facă Cei cari se miră de 'ntdmpla· ca directori de astfel de I-

t t 'fO o ă' ' /lc u 
şi-a dat demisia din or- fost distrusă recolta de înghieţ au en I ~carea, ŞI c n cele dm rea asta, se miră de geaba. Nu-i buri gazetăreşti" lefuri lunare 

(ia ,tviteiilor", şi a urmat şi de grindină, - n, tr,) Revi- urmăosa găSIt un notar public, de mirare nimic, de 8-10-12-]5-20 de mii 
campanie în contra lui zoratul şcolar a adunat pe Jnvă. c~1 dm Retsag, care o ~'a arătat fldăugăm că Sindicatul Presei de lei, ca să-şi poată apoi per-

es-Kauffmann încât guver- ţători la Macâu şi li-a atras a- d,lspus să facă aute~hflcarea, dar I [-eomâne din flrdeal şi Bănat mite Iuxuri sfidătoare, sau sel 
a mai avut incotro şi a tenţia asupra datoriei politice ce-o şI-acesta a fost opnt de prim- n'a fost reprezentat la acest facă lucruri dăunătoare statului 
să.I dea pe excroc afară au, Jandarmeria a fost diriguită pretor să-şi facă datoria; şi congres ciudat. pe cari în sărăcia de mai "na-
rlidul guvernamental, şi să şi influenţată de astfel de mâni, anume, a f~st dus pe sus la pr~- * inte nu le puteau face, In plus: 
rchetul să-I urmărească încât s'a părut că nu mai e jan- tur~ ca să o 1 se ocerc~teze auton- Tripoul ,gazetăr:sc ,dela ~rad, llvând prilej la .c1uburile a-

, f/ 

i , 

~I 

';j o serie întreagă de crime darmerie regească maghiară, ci zafla de Circulaţie, ŞI a fost ţinut al ~azeBtafllor lUi ZIma ,llbor, ce stea să se bată pe burtă cu 

1 t ă ° f 1 Of' t 'd o d t'd acolo trei ceasuri până s'a 'nop- Ma]or ela et comp., can se a~ t t f" l'ti'itOI A' ce: pen ruc". şI-a a SI Ica 1 Jan armenee par I !' , f' ~,OQ e n lC1li 1 1 e rnmnnf>"iu...no:"-.......... __ 
şi religia, pentrucă s'a I Ministrul de interne Nicolae tat. Candidatul opoziţionist a tre- scund ~~b irma lInprurnut~t(j, lU 1 isprăviţii şi duşmanii aceştIa din .. 

, -C'~ 

rept cetăţean maghiar fără Kozma sare energic: Resping, buit astfel să ia pe 249 de ale- zoece m~1 p~ lună ~ clubulUI spo,r- presa maghiară pot să ţină sub ...... 
penlrucă a excrocat câteva nu-i adevărat. gători după el, şi să-i ducă la tIv "OlJmpla ~TT , ves,teş;e pnn influenţa lor toată vieaţa pu-

'e muncitori, şi aşa mai Contele Gh. Szechenyi: Ba-i un notar public din Budapesta, gazet~le .magăh~aret ICă Isai tăda! blică romdnească. 
e, I adevărat! ca să le constate autenticitatea autonzaţle s lOs a eze o ru e ŞI E de~ajuns cdt am arătat aci, 

ca să 'nţeleagă fiecine de ce ne 
războim cu-atdla 'nvcrşunare cu 
aceste localuri de pierzanie. 

datul lui Kenyeres-Kauff- Ministrul de interne Kozma: I iscăliturii. să 'nceapă jocurile de hazard. 

f t I t NU-lo adevărat 1 i E vorba d 'ăIOt OI 1 Nu poate fi decât o Încercare a os acum anu a pen- I espre ISC I un e ega e I ă d 'd 1 • 
individul n'avea cetăţenia o Contele Gho Szechenyi sare I cu IOla sută din totalUl alegă- groso an e-a In uce, umea l~ 

tia e bazată pe un act dat d 1 I I olt '1 d" o ţ' t eroare. Pe numele unel SOCIetăţi I ~\ e a DCU său ŞI strigă tare spre I on or m Clrcumscnp le, ce re-, ., o 
I săptămâna de ministerul ministrul de interne: Ba da I 1 bue să le adune dela alegători Sp,o~lve a unor tuncţlOnan pu-
11 J : c d'd tit ă . tă bilCI, nu se poate da asemenea lJ " 
lIeme, În care se spune că -adevărat! Pofteşte cercetează şi i an Iau pen ruca s 1 se poa ", o A U crurl ung u reşt." 
~'a constatat că a stat AIn ' I ., dOct t R dă autonzaţle. ŞI mal cu seamă cand ... apOI te pronunţă I i pnml can 1 a ura. " ecoman - I o o f o ° 

ITI 'a l"n anlol' 1912-14' ŞI o apoI' M ' '1" t f t ~ t d 1 trtpoul e fmanţat de un alslflca- I dO dO P · [ inistrul de interne Kozma: fi e aces ea au os In ro use o o a ra 10 In arls 
I " d ă ă t ., J . -', I t li tor de cecun ca. IOSif Leff, care I 
1918 încoace, nuc dovedit De ce nu s'a reclamat? up r z )01 In egea e ee ora, stă la răcoare la .Y.l!c!r~~c.,,-, 
binte de 1921 a stat în ţară Contele Gheorghe Szechenyi: maghiară oe contele \ Ştefan f--..,. "" __ ~..... '" L(f 21 Octomvrie, P:-E,CUln am 
I ani in şir, şi că ar fi plătit Fiindcă am invins I Bethlen,·~· Parchetul din Constanta a fă- I ardtatin nurnă;Olll pencdtim,s'a în-
Izite. _______ ~~~ ........... ~_ ...... ___ ...... cut o descindere la tripoul dela ce put la Buda n siu aşa-zisul "an 
Imarea acestui caz va fi că , cazinoul de-acolo, fiindcă se ju- al lui Liszt", C J festivităţi orga~ 

kul va fi azvârlit într'o zi 1 I G"o·~'mbo" 5 cau jocuri de hazard ,peste' ora nizate pentru exproprierea pe 
piată peste graniţă în Ro- Ci n e -5 O am e 'r1 i i 11 i regl~dimineaţa). seama ungurilor a acestei glorii 
~,::- Li. triplmrile din Arad - pre- muzicale de l1l.'am germt1l1, care 
~zea! .. o~__ cum ne-a informat o victimă -- n'a ştiut set kge două ciwinte 

• Poliţia budapestană ;, ;m>!;it i~;.' J ,a ,! Irceput apoi s'adune 
I ", 'i' ,,' "~o, dO f" F'o d ă se jo~că şi Dumineca 'nainte de ungureşti. 
şedlonţa dOn 23 act a C săptămâna trecută pe u mi h' . " ,e In O ICIU. lin c ;.; A t' 1 10 hO o I .' , 

! I . a.. , , ;" . d 1 tr t. amiaz(>o, In lmpu Iturg lelo n aceeaşI ZI - nI-O spune 
~ deputaţilor (ef. "Magyar- szala ]anos, care a ieşit c'v cu' '. ", ... ran U ecu o cau- i' UO M 'dO X o 

d 
~ , 1'" , l' l" .. t "d t' ţ"- ',-' * .. J agyarsG0 In 19. -ml-IdO 24 X) °t" t 1 rând din puşcărie, un e'"~,,,'f, ". 1. ~ '_01. ,C'b,lom e co Iza II ' 'o' , 

1 

-' i ·1 

:rt 
i In I OPOZI loms u 1 si " '1 " '" ~I ă h d ti'1 ppst script. - Nişte cetitori nIstrnl maghllIrdda P.ms, t' ~u"n 
Kun a vorbit despre siste- pentrucă a furat cauţiunn hu:~ 'J1 I'r .. ~' .' ~~.lIa Jcăp or "'co.}1 tUP ~a~raui ne întreabă ce năzdră- Hedervary, c ţinut la pO$tul de 
l dela 20 de inşi ne cari 11 i 'l"a ' "' ~.' ",1 ' ~Me CI nu f\;ll eau • " " , - " 

e ectoral unguresc (cu vot 'J'" , ;:.,' - t""'II"' "Iă~K 1"1./'! văni~ sunt tripourile alea, de ne ' radiO dm CQţ':ulct fnmţ"l o COl!..:...... f,: ,: 
I\ă, cu "recomandări" egale jase ca ,să ad~ne coti:aţii pcntr j ,e. ~~~)"1,o' ,o as~a a IŞl I Q2",~lm atdta de ele. I ferinţă cu titl~ll: .. Omajul Unga- ~:j 1 
001 dO t t J l 1 ăt OI un parhd faSCist al sau (cire c, r,' < , l' o, HdllJ!l pun mu:a pu- " , I .., , ,; f 
I II m o a u a eg on or o o • 1 I 1 o '" a n't să tă A Pe scurt: Sunt nIşte cafenele Inel lUi FranCISc LiSlt\ iar scrii- ' , 

X'sta numai ca mcasator ce co- I o ",,1' ., >. ve I p mana I "~ 
'circumscripţie, necesare ca 1 . II '.f 0,' .' 'e e l P sau altfel de case de-acestea, I toml şi folklnrlsrul francez Je...:n f ţ" / ' 'J',.l ,.l M~ angaJ z unu 0- ." " 
Ise primească cuiva candi- Iza 11. ,,' ă ° L' . ,. ,.[ ',i; , I t ţ' 'unde se Joacă Jocun de noroc, Vanot a vorbit .dt"spre lumea 

Abia ieşit dm puşc fie nil- .,,1,.1 , :. , sa lla o cau tune . 
ra, cu falsificările acestor re- .• .'00 ţ t ",' 1" 1 'Je'l T'O (cl'rca 4~OO d I unde funcţionarii publici joacă 1 legendelor şi a poveştilor ma-
dă' lă OI d szala şl-a u .. 110 a un nou Pll- 0<..' 1 , 1 • ~(J J e . ,. . o, . ' .. 

an n, cu anu n e e man-, 'd 1 ţo 1 I j' 1, I dllDă câteva °le că I bam luaţI dm caslernle obşteşti ghJQre. 
: ce s'au Întâmplat în săptă- ttd: "parh u na Iona a or', ;.0". '"'. ! ZI 
!Ie din urmă din pricina a- nei", iai ca sucun;ală a ;l,.C- I,J" I i ,.pedc, noul incasator 
D f l 'fo ă o d) , stuia / o "tabără natională de şi-a ", demisia, şi şi-a reclamat ,r a SI IC n, ş. a. mo " ŞI I ' 
~ut guvernului s'aducă de- murică", Amândouă şi le-a afiliat C(iuţiu.:"l. sa reshiuit însă nu-
~ făgăduita reformă electorală. apoi partidului lui GămMs, care mai 30 (le peng("), Popovid s'a 
~utatul Carol Rassay a in- s'a declarat tare bucuros de a~ dus deci la poliţie, şi a reclamat 
bt. 1 chizijia făcută şi i·a permis să CiW!1. K;iszala a ajuns astfel din 
~i~'emal electoral ma- adauge la firma celor două or- nou la răcoaTe. ; .r e ruşinea Europei 1" ganizaţii literele .. NEPo., cari sunt PartidUl lui Gom~s, de ruşine, 
~n a continuat: ...=; . numele prescurtat al., partidului n'a încer.::at încă să-I scapeo (Cf. 
~u se poate pă-6tra- un sistem guvernamental. ""Est( KlH'!r" din 24. X., crt.) 
I ,- .". ,. .. 

\ 
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Se 'ncinge tot mai tare război 
din Abisinia - Lupte crâncene la miazăzi, la cheia 

mului ce duce la Harar; ·înaintări mari 
italienilor la miazănoapte, pe frontul dela Makale 

Alaltăieri săptămâna parla
mentul englezesc şi-a incheiat 
legislatura. şi de ieri săptă

mâna s'a 'nceput in toafă An
glia campania electorală. Ale
gerile vor fi la mijlocul lunii. 
iar noul parlament se intru4 

neşfe la 3 Decemvrie. 
In Franta. de altă parle, e 

aşijderea o epocă de mari 
greufăJi interne. La 31 Octom
vrie au expirat decrefele-legi 
cari s'au adus anul acesta 
pentru oprirea specu]ei, pen
tru asigurarea alimentării, pen
tru asigurarea monetei şi pen
tru alte câleva sute de asi
gurări, aşa că guvernul d-Iui 
Laval a trebuit să lucreze 
ziua-noaptea o săptămână in
Ireagă, ca să poată pune Joi 
în aplicare nu mai puţine de 
302 decrete noi. 

Garahai, care e mai la mia
zăzi, formând un fel de ic în 
frontul ifalian. In fata acestui 
oraş s'au dat toată săpfămâna 
lupte năpraznice. dat fiind că-i 
vorba de cea mai puternică 
intăritură care apără 'ncepu
fuI drumului spre Harar. Abi~ 
sinienii au trimis in ajutorul 
oştilor dela Garahai trupe mari 
din rezerva dela nordul văii. 
DelegafuJ abisinian de:a Liga 
Naţiunilor, marele 'nvăţat Tekle 
Havariat, despre care s'a arlat 
abia acum că-j fot pe-afât de 
mare general, s'a 'ntors deja 
Geneva acasă şi a luaI co
manda supremă a acestui 
front, care este cel mai pri~ 

meiduif. 

Pe f,onlul dela 
miazănoapte 

E de sine Inteles că Italia La miazănoapte frontul Ha-
nu putea găsi un mai bun pri- lian care era activ numai pe 
lej ca să-şi fnceapă din nou o linie mai mică, dela Adigrat 
înaintările in Abisinia, decât ]a Acsum, s'a IăIiI la miazăzi
tocmai acesta, când ce]e două răsărit de Adigrat până la E
mari puteri cari singure o pu- daga-Hamus şi apoi până la 
teau domoli sunt angajafe aşa Debra Sion, iar ]a apus până 
de fare in chestiuni interne. depărtişor de Acsum, având 

Inainlă,ile italiene să poate lupte 'ndeosebi la 

'

aripa dreaptă. cătră graniţa 
de.pe }r.0n'a de Sudanului egiptean, unde abi4 

săplămânii trupe importante 
pe frontul din muntii inalti de 
patru kiJometri dela Mossa 
AH, ca să împingă oştile ita
liene depe granita Eritreii. 

Inaintările ;Ialiene 
spre Mahale 

miJifar abisinian Makale. Până Uriaşa tabără de 
la mijlocul săplămânii oştile frare dela Harar a fosl 
plecate dela Acsum au ajuns tată din oraş şi din 
]a marea apă Takazze. iar cele miri. fiind trimisă o 
dela Adua la afluentul ace- liniile Diridava -Jijiga, 
sfeia. Ia apa Veri. În fala mun- parte pe frontul ră 
tilor grei de trecut dela Ghe- provincia Ausa, unde se 
lebda şi dela pasul Abaro. că se va incepe mâine 

In timp ce ]a cele două aripi Mai la ră slj rit. italienii s'au în contra Erifreii, şi alU 
ale frontului nordic şi pe fron- scoborif deasemenea mult In spre frontul sudic. S'au 
tul răsăritean situaţia a fost in. I jos, sub Edaga-Hamus şi De- j. ziJlonat in regiunea 
cursul săplămânii aceasta, la bra Sion, ajungând la nişte toale animalele de 
miazăzi de Acsum şi la mia- văi ce duc la MakaJe. de- şi toate vehiculele, şi 
zăzi-răsărit de Adua frontul alungul cărora sunt drumuri mis În taberele de 
nordic al italienilor s'a sco· bune şi pentru maşini. Oraşul trare, iar o parte (20 
boril mult de tof in jos, cu Makale va fi mai mult ca si- de cămile, şi mai mu 
direcţia spre marele centru gur cucerit din partea aceasta. de căfâri, etc.) a fost 

Pregăfirile de olensivq 
in ajutorul armatei n"',."n_UIJL 

Fafan. Populaţia H 

fost in mare parte 
din pricină că aviatia 

Mâine, 4 Noemvrie, esle a
niversarea suirii pe tron a ne
gusului. 

Se afirmă că împăratul se 
va duce cu acest prilej la car
tierul general dela Desle (la 
nord de linia ferată), ca să ia 

A 

ale abisinienilor 
comanda supremă. Tot mâine a bombardat în câteva 
ar urma să 'nceapă ofensiva. duri oraşul, distrugând 
generală a trupelor abisiniene. altele statia radiofonică. 

In cursul săptămânii au de- nele italiene au ajuns 
filat prin capitală mai multe: fel până aproape de 
transporturi de mitrallere de 1 Abeba, bombardând mai 
fabricaţie engleză. oraşe. 

'" 
..., 

Papa Incearca sa puna 
- Noile propuneri făcute Italiei-

• mlaZQZI sinienii au incercat in răsre-
OfenSiva Ha lan sa re'nce. petate rânduri În cursul săp- In cursul săplămânii ducele . hotăririle comitetului sanctiu- mIne campania electo 

put deci ieri săpfămâna. exact fămânii să dea Jovituri din Mussolini a fost primit în au- r ni1or. iar de altă parte fiindcă De allfel. cu toale 
In aceeaşi vreme când se in- coaste şi s'aface Eritreia. Au dienJă de Sfântul Părinte, apoi! vreme de aproape. o lună 0- ce au fost in cursul 
cepea in l\nglia eampania e- fost uneori in partea aceasta a avut mai multe 'ntrevederi I şfile italiene îşi mai pot con- nii intre ]talia şi între 
tedorală. lupte foarte cumplite. Abisi- cu ambasadorii Angliei şi I finua inaintarea nestingherite şi Anglia, raporturile 

Luptele au fost crâncene în hienii au căzut de gloantele Frantei. 1 de presiunile Angliei. Comi, cele trei ţări au ajuns 
special pe frontul dela mia- mitraHerelor italiene de ară- 1 s'au făcut Italiei (şi-anu- 11etui sanctiunilor, adecă, ur- intr'o fază gravă, de·o 
zăzi, unde italienii aveau ocu- mas apa Setit roşie de sânge. me din inspiratia Papei, du- mează să fixeze a bia in şedin- din pricina sesiunii a 
patit de·acum o săptămână şi Dupăce hărJuielile din coa- păcum anunţă "L' Information"') tele dintre 15-20 Nov. data comitetului sanctiunilor, 
mai bine regiunea unde se stea aceasta n'au izbufif. abi- următoarele propuneri. ~O~ă: ! când ~e va incepe .ap1ica~ea alta fiindcă Franţa: c 
îmbină apele Fafan şi Sibeli, sinienii au început să 'ngroaşe Amhara (vechea Ablslme). măsurIlor luate de LIga NatlU- de imprejurările In 

infâia ducând cărră Harar, Ji- trupele in coasfea aripei ita4 va rămânea negusului, sub I nHor în contra Haliei, pentruca 1 dat tot mai mult in 
jiga şi Diridava (la miiloculJi- !iane stângi, ]a răsărit de Adi4 controlul Ligii Natiunilor. In acest timp Anglia să-şi ter- din urmă în brateJe 
niei ferate ce duce din capi- graf. deasemenea cu scopul ProvInciile alipite la Abisi-
f I Ab . . . 1 ) d niar-in vremea mai nouă: 
,a a iSlnlel a mare, un esă-.·hrpC'lfalieni din.,....c.oa· 81 U' t 11 11 ti d I B 11 t · 
sunt concentrate forţele de re: sfe şi să le'rupă legătura cu Ogaden, Tigre şi nanakil, vor as ama la e a a ~nla 
zistenţă ale armatei abisiniene, Erifreea. Pe partea aceasta a trece in stăpânirea Italiei, fie . • U 
şi a doua ducând spre Addis- frontului n'au fost pân'acuma ca c?lo.~ii îrt· 'regulă, fie ca ln staţia Bătania din Ungaria se afle ce avea să urmeze, 
Abeba. Deoarece in partea a- lupte de proporfii mai mari. ~rovmcn c~nlroJate sau prote- s',tI. întâ.mplat Luni o blestemăţie staţiei a dat drum trenului 
ceasta se poate merge cu Ofensiva abisinlan~a 'n- Jale de 1taha~upă un statut {le mai pomenită, săvârşită de de vreme. Bietii clerid 
maşini, italienii au băgat în cepe numai mâine, 11.r-4 l~ov" ce ar urma .să ~!lscă. t! autorităţile maghiare în contra sărmanul lor tată au fost 
luptă o multime de tancuri. şi se va da mai cu searriă in HararuJ-.a rămanea Ş"·~r unui tată român şi a doi fii ai piţi in bătaie până a doua 
Of f ă It 4 ' mai departe la Abisinin. -{ Să1' ce plecau Să-ŞI' facă la Bu'cu, 

ensiva a ost ins mu m~ direcţia aceasta. Aici, la ,răsă- Oraşul Acsum. ca oraş Sf~ . . . mineaţa, când obosite de 
cetinită de ploile ce se tin lant rit de Adigrat frontul i~alian 1 . . '1 - 4 reştl ulhmul an de teologIe. asiatism, autorităţile . ,. a ehoplem or, va ramanea D '1' 
prin partea Jocului, şi cari, n'a putut ii scoborit în' I'os d • -- kr.~ I upăce dela nceputu anulUi dat celor doi cIerici drumuI. '. '1 easemenea pe mana aUlSl- ~ . ~, . 
precum se crede, vor mai tinea spre miazăzi, până la linia nienilor. ~coJar ŞI, pan. ac~ma nu It .se dase frontieră, În nădejdea că n 
incă vreo zece zile. A fost de- înainfărilor aripei drepte, (Ia t, Abi~~Tnia va primi o ieşire 1 ~lor dOl fraţI LIP.ovan VOIe. ca :ă mai vadă niciodată. 

I 1 B - d - Fiindcă acesta a fost 
asemenea Ingreunată de _ uria- miazl!zi de Acsum), aşa· t:ă ' la mtire fie peste Somalia ;J ece a ucureştl, acum, can m maltratării. Ca să-i 

-' ş~~ pusetmpotrivă . de partea aceasta a front'ulul i engl!ză \au franceză, fie peste 1 s~ârşit 1i s'~ dat .În~uviinţarea, li pe cei doi clerici din 
:./ abisinieni, cari s'au apărat cu poate fi cu-atât mai ales "fJd. + .re<;Lposesiune italiană. s a băgat vma minCinoasă că au tim, să nu râvnească a se 

desperare, de-a parte ca să nu mejdui1ă de abesinieni, cu cât' Liga Natiunilor va da negu- Ia dânşii mai mulţi bani decât la vară preoţi în satele 
lase în mâna italienilor locu- intre frontul acesta şi intre sului sfetnici, cari vor con· e 'ngăduit. şi în loc să li se dre· din Ungaria tinute de 
rile cu ape. iar de aHa ca să frontul dela răsărit (la Mossa treJa adminisfralia. Armata a, seze proces-verbal, li s'a tras de păstori sufleteşti l Bestiile ungureşti nu 
nu scape din mână cheia ce- Ali, de unde italienii au fost t bisiniană se va reor ... \11: l

: 1 Luni dela amiază până Marţi di- insă lăsate să-şi ajungă 
lor două drumuri ce duc la împinşi până la graniţă şi n'au după sisfemul legiunii:: ~\\~t 1 mineaţa o bătaie soră cu moartea, acesta. Guvernul nostru are 
Harar şi la Addis-Abeba. mai pufut recuceri in două pentruca să poată pătrr. ~--ln I încât unul dintre cei doi clerici toria să facă cunoscut la re~ 

Italienii s'au străduit să lină săptămâni pozitiile pierdute) ea şi italieni. """,. I a rămas aproape asurzit. La 'nce- pesta,. că ~tim şi noi legea }-
frontul drept, adecă să Înain· nu este legătură peste Abis;- .. 1 put a fost bătut de şeful vămii. onu.lut: dmte pen~ru d după 
teze in aceeaşi măsură pe nia ci numai prin Erifreea Mussolini reruză şi tatăl clericilor, în vagonul auto- I °ăChl penl~rău oCf~~' dŞl~ Cănavde~ bu , . o "le • . A S o ap IC m, 11n ca a 
toată linia. Pe valea Faian nU De altfel odată cu masările de f n I propune,. moiorulU1 romanesc, unde sta de I pleacă de-aici la studii ' intel 
li-a reu.'}it însă, aşa că pe apa trupe din coastea aripei Ha-; După ştirile de P~ll'acuma vorbă cu băictiţ. Ap~i tot În vă- ! tiste ,sute .şi sut~ .de , a I 
Sibeli sunt maj inainfaii) până 1ie.ne stângi (la miazăzi-răsărit.1 Mussolini .. n'a acccp!q noile l.tll Pl'~so.naliJUI r~mJanes.C:li trc- I funcţlOr"t.!~ publICI, de pUl 
1 11 . I F fr .-;' ~ ~. d Ad' (b' ţ ~ ,. nulUl . .ou fest. daţI tt:~:rel JOs dm 1 unor ŞCfFL ce ni se ,'m 
a oven. J~r~ pe va.~a a d~ f ş~~.~a ~.asarlt .e. 19ra), a 1- propuner,. Şi a~nu me, 'iu pJ cat t,'cn. cu :,atunle Pll~' iior, de c,'itră J sân in vreme ce pentru 

sunt numLll In fata oraşulUi' slmenn au trm11s In cursul se pare. fH:~~vlf'a s':.~!J;e j,mdarmlr din ga;~, şi ('[1 ~;i nu i nu se e:a~::'şie o slujbă. 
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