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l~ta reciprocitate 
Reîntoreându-se săptămânQ 

c1sta În ţară, d. ministru (il 
·trucţiur.ii dr. Const. l1nge
cu a făgăduit hotărît În 9ara 
rticiului că va aplica unguri-
dela noi acelaşi regim ce li 
aplică românilor În Ungaria, 
;!ruca să constrângă oficia
lea maghiară la o pmiare 
;a mai omenoasă faţă de 
iii noştri fraţi din şerbia hor-

:lşteptăm împlinirecf neÎntdr
J a acestei promisiuni, pcn
:d e vreme după 16 ani de 
să ne fi convins că nu e 

. armă pentru cuminţirca UI1-

.:ei decât aceasta singură: sa 
icăm ungurilor dcla noi aee
i măsură ce o vedem apli

i5 În Ungaria fraţilor noştri. 

~ dela sine înţeles că repre
~e puse În vedere de d. mi
r:ru dr. C. f'ingdesclI au să 
~ ţipete cumplite la iredenta 
l:urească, cu răsunet în toate 
blicaţiile şi în toate lecurile 
I străinătate unde are influ
~ Budapesta. Nu-i nimic. E cel 
li uşor lucru să le înfruntăm, 
:nând obştei de pretutindeni 
e vorba numai de represalii 
llru obţi Berea reciprocitătii. T'i 
:i reci procităţi core ar folosi 
:i m<!se de un milion şi jtl
late de unguri dela noi, şi În 
imb numai unui număr de 
-60 de mii de români ce-i 
:m În Ungaria. Nu poate fi 
pe lume afară de satrlnicii 

a B1.JdC!pesto, căruia arătân
i aceclsta să nu ne dea toată 
platea. 
;d Înţelegem odată că ni-se 
~ puţină demnitate, puţină 
ărîre, dacă vrem să Înceteze 
[tii îndrăznelile din ţară şi de 
te graniţă ale bandei iredcn
lor. Exemplul Iugoslaviei ni-ar 
ea fi în sfârşit de Învăţ. Nu 
Iră mai respectată la Bu
Ie~ta ca Iugoslavia, deşi ni
~n minoritarii unguri n'au 
trai mai aspru. 
ledievalii asiatici dela Buda"
ta Ştitl numai de frică. Să-i 
ircăm cu măsura de care 
rtă respect. Cu măsura iu
lavă. Nu putem fi la nesfâr
.S~papa nemulţumirilor ce 
~ III Ungaria În contra latifun-
110r. Tratamenttll minorita
: maghiari dela noi şi insti
:0 iredentistă nu pot fi lăsate 
1esfârşit să fie exploatate ca 
:tere a urii ce fierbe în Un
ia în contra latifundiarilor. 
t(j~ăt nu-i putem pune ace
diversiuni blestemate decât 

Singurul mijloc ce-l ai faţă 
asemenea oameni: opunân
!~ demnitate şi hotărîre, şi 
tind cu-aceeioşi măsură. 

o lege binevenită: 
lellea pentru reglementarea 
profesiunii de ziarist 

S'a anunţat depunerra la toam- avertismentul, amenda în folosul Să mai vorbim apoi de exclu. 
nă 'n parlament a legii pentru, organizatiei gazetăreşti, interdicţia derea din tagmă a condamnaţilor 
reglementarea profesiunii de zi- ; temporară de a profesa, şi intcr- ' pentru fapte infamante? Numai 
arist, şi s'au adus la cunoştinţă dictia definitivă. Anteproiectul mai i în gazetărie dac'ai fost condam
principiile ei generale, propuse I prevede că se recunosc gazetari: nat pentru fapte desonorante, poţi 
comisiunii care face legea de d.! cei cari fac gazetărie in momen- ! să continui o "profesa". Adevă
senator AI. G. Săndulescll, pre-: tul de faţă. i rat că redacţiile româneşti inchid 
şedintele Sindicatului Ziariştilor; Dupăcum s'a putut veJca din ! uşa unor astfel de inşi. Dar cine 
din Bucureşti. i cele de mai sus, anteproiectui j te o~reş.te să-ti f~ci o gaze.tă, ~ 

Avem de-a fa.ce cu o lege pro- : de lege aduce o serie întreagă de I pubhcaţle a ta, ŞI să operezi mal 
pusă de preşedintele ziariştilor, l prevederi dintre cele mai bine- departe? In presa minoritară e 
deci cu o lege despre care nu se ; venite. şi mai de oaie. Acolo condamna
va putea spune că ni-a fost oc-! Se cere gazetarului cetăţenie rea infamantă nu e infamantă. 
troită. Vom spune-o din capul! română. Pentrucă astăzi iuntem Dimpotrivă, să fii condamnat pen
locului: E un exemplu această! În privinţa aceasta de râsullumii. . tru instigaţie, pentru trădare, e un 
lege ce ar trebui imitat cu toate! Presa ungurească. din Ardeal - meri~ c,u atât mai mare, cu, cât 
prilejurile. Aşa ar trebui legife- I să vorbim numai despre ea - e ROI~al11a nu, d~ aczste conoam
rat întotdeauna: cu consultarea 1 plină de gazetari în funcţie cari năn cu nemllUlfa cum le dădea 
celor pe cari ii priveşte legea ce i sunt cetăţeni de-ai lui Horthy, U~garia. Aş~ că se 'ntâmplă la 
se aduce, fiindcă ştiu de sigur i sau dacă au fugit la noi la 1919 nOI acest umc lucru depe lume, 
mai bine ca oricine ce le trebue 1 de frica lui Horthy, nu s'au asi- I că un Figus dela Sătmar. preşe
şi ce nu le trebue, ce e şi ce I ~ilat aici, ci toată gazetăria lor! di~te executiv al pa:tidulni m~
lIU e în branşa lor folositor so- I-O mea culpa faţă de Ungaria ghlar de-acolo, continuă să gl
cietăţii şi statului. j hortistă, pentruca să-i reprimea- reze gazete de instigaţie şi după 

Iată principiile acestui ante-; scă într'o bună zi la Budapesta, ce a fost osândit, iar un Kren-
proiect: i sau să-i îmbuibe şi pe dânşii din ner, un Szasz, etc. etc" să se 

Se cere ziaristului să fie cetă- ~ subvenţiile Budapestei. Avem ga- plimbe cu permis liber de căIă
ţean român, sll.şi aibă domiciliul I zetari de-aceştia cetăţeni de-ai torie pe căile ferate ale statului şi 
in ţară, să aibă 21 de ani impli- flui Horthy cu permis de liberă circu- dupăce o instanţă i-a condamnat 
niţi, să fi avut un stagiu gazetă- I Iaţie pe CFR. Şi li se tolerează să pentru instigaţie în contra ţării. 
resc de doi ani, să aibă măcar deschidă tripouri " gazetăreşti " • 
bacalaureatul sau alte studii co- (cazul dela Timişoara, dela Săt- Felicităm deci pe d. senator 
răspunzătoare, să nu fi fost falit mar, dela CluD, pentruca să Săndulescu pentru proiectul ace
sau condamnat pentru fapte infa- , strice şi pe-această cale morala sta de lege, şi îndeosebi pe d. 
mante (şantaj, escrocherie, trădare, publică a Românir;:Î, şi să dea ministru al justiţiei dr. Valer Pop 
spionaj, abuz de putere, fals), prilejuri de 'ntâlnire celor ce u- că a rupt-o cu tradiţia şi a dat 
indiferent că a fost apoi absolvit ne Itesc în contra ţării. alcătuirea legii pe mâna tagmei 
prin amenstie de această condam- Se cere gazetarului să aibă 21 interesate. 
nare. Ziariştii recunoscuti pe baza de ani împliniţi. Pentrucă la Bu- j Avem Însă de făcut patru 0-

acestei legi vor fi organizaţi în- cureşti începuseră anul trecut! biecţii, şi rugăm să ne fie luate 
tr'un corp gazetăresc, cu centrul nişte ţânci cu pistrui să scoată! în seamă. 
la Bucureşti şi cu organizaţii re- publicaţii pornografice, iar in di- Intâia: ') Drepturile câştigate~' 
gionale .Ia C~uj, Timi.şoara, Iaşi, ferit~ pă~ţ~ ale ţării tineretul ~.o-I trebue circumscrise, precizate 
CernăuţI, Chişinău, ŞI numai cine mumst lŞl maschează operaţule I bine. Un ins fără studii, un dat 
are Iig~ti~aţia ac~st.ui corp. se v~ i cu titlul ~e gazetar. Dar .mai al:s. afară din alte profesiuni şi refu
putea mtltula zianst. Cel can I pentrucă In presa ~a?hlară dm! giat în presă fără să întrunească 
nu fac parte ~in ,organiz~ţie sa~: Ard:al s'a făcut obicei d.e.o vre-/ conditiile cerute prin anteproiectul 
au fost excluşI dm ea ŞI totUŞI me mcoace să se dea btlul de de lege ziariştilor, un pseudo
se d~~ drep: zi~riŞti, vor fi pe- zi~rist .la toţi mucoşii cari nu pot I gazetar căruia i s'a dat legitima
depsltl cu mchlsoare. Condam- mantui o clas.li, două, de curs! tie pentrucă ţine paltonul patro
narea infamantă aduce excluderea inferior. [ nului sau pentrucă face slujbă la 
din corp, şi poate fi pronunţată Se cere apoi gazetarului studii. i un tripou gazetăresc, sau care 
nu numai de justiţie ci şi de con- Şi în privinţa asta presa românea- I scoate din an în Paşti o fiţuică, I 
siliul organizatiei. Se face adecă scă-i aproape deopotrivă cu cea i nu poate fi admis în tagma ga-! 
prin această lege o inovaţie mare: minoritară. E obicei şi la noi şi la ; zetarilor, chiar dacă sindicatele 
delictele sau crimele gazetăreşti ei de-un cârd de ani încoace, să ~I· minoritare se vor grăbi să jure 
nu se judecă numai de instanţele se admită năvala în gazetărie a I că-i ziarist în leae. 
obişnuite, ci lezatul se poate tuturor neisprăviţilor, -a ~ăzuţ~lor j A doua: Se b spune in ante
ad~e~a direct c~nsiliului o!gani- dela e~a~enele de cu.rs mfeno~, ! proiect că organizaţia gazetarilor 
zatlel gazetăreşh, care va Judeca a ucemcilor de prăv~he, a datl- va avea organizaţii regionale la 
sub preşidenţia unui magistrat. Pe- lor afară din slUjbe pe~trucă 
depsele date de juriul acesta sunt: I n'aveau acolo diploma cerută. (Colltinuare in pagina IV-a) 

Răvaşe 
Pe grronila arădană, În Un

garia, e un sat mare de şvahi, 

din pricina căf'uia am pief'dut 
la conferinta de pace Chiliha
zul, Pusta Ollăoii şi alte safe 
de f'oman;. Ii zice pe româneşte 
şi 'n diplom le vechi Rlelea. Pe 
npmte'jle n'are decât numele 
ungUf'esc Elek, caf'e e ulteriol' 
numelui va/ah. Rvam de·a face 
deci Cu-o aşezare românească 
şvahizată pf'in colonizare) ră

masă până astăzi cu 'nsemnafe 
urme efnice Fomâneşfi, cari ou 
fost sporite În . decul'sul anilol' 
cu cOntinue infiltratii de români 
Întf'ali ia stăpân la coloniştii 
şvahi_ 

In circumscriptia cu multi f'0-
mâni o satului acestvla şvăhesc 
ou lost acum câteva Săptămâni 
alegel'i paf'{iale. Sa ales În con-
11'0 candidafului guvernamental 
Rubinek PI'OfopoplJl şvab Rei~ 
hef' din Rlelea. candlda/ul opo
zitiei cf'eştine. Pf'8CUm om ară
tat acum două săptămâni, .. Uj 
lYIagpal'sog" 5·0 gl'ăhif să spună 

că noul deputat e Il'edenfis/, f'e
pafl'iat din Rf'dea/ unde o fost 
amestecat În pl'ocesullevenfişfi

/01'. şi l'epf'ezenfant deci În pal'
lamentul din Budapesla al .ti
nutuJui ocupaI 01 Rrdealului". 
Recomandările ace5lea au 105/ 

făcute cu fâlc. Piindcă avem şi 
altfel de informatii despl'e noul 
depufaf şi despf'e 'mpl'ejurăf'ile 

În caf'i s'o ales. 
Şi anume: Lupta nu s'a dat 

Înlpe guvef'n şi opozitie. ci Întf'8 
guvel'n şi minof'itap/i coalizali. 
Opozitia maghial'ă şi-a Iăcut 

, pf'opaganda În numele minol'i
făIilol'. 101' alegătol'ii unguf1i ou 
I'ostil În zilele campaniei eleclo
I'a/e vOf'he mal'i: că li-; mai 
bine ungurilor ift România 
decâ, in Ungaria. Rvem de
claralii despf'e pocăif'ea aceasta 
o a/etenilof' anlivalahi dela 1919, 
dela maNol'i cal'i i-au auzit. 

• 
l'of dela alegef'i1e din cil'cum

sCI'/plia Rlefii, şi fot de/o mal'
tOf'i oculaf'i şi :JlJf'iculaf>i: 

Şeful de paf1fid opozifionisf 
l'iheriu Eckhaf'dt, cel eaf1e o apă-
1'01 Ungaf1ia În felul ce se şfie 

În pf'ocesul dela Geneva 01 pustei 
lanka, 'la dus fn cif'cumscl'ip{ie 
ca să focă propagandă pentl'u 
candidatul "minof'ifăIi/of'". 'Jan
dal'mii i-au pus af'ma 'n piepf. 
Şi d. Eckhaf'df a tipat la ei: 
.Nu vi-; f'uşine? Eu mă lupt cu 
l'ilulescu, nu cu jandal'mul ma
ghiaf' r Jandal'mul i-o f1eplicaf 
pl'ompt şi hine: .Se vede ce 
hine te-al lup/of cu l'itulescu, că 
oi daf Ungal'ia gara 1" 
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E . "'. laraş • 

ŞTIRI DELA DOROG ŞI DELA SENTEŞ 

la ordinea zilei 
• • ep,scopia Dorogului 

- Se pregăteşte extinderea jurisdicţiei ei 
peste toti greco .. catolicii din Ungaria -

. 

D 

BIBLIOGRAFIE~ 
O istorie u..,nivetsală stat atât de frumos organizal' ~ 
ungureasca Jneptia şi falsificarea aceas~ I 

In editura Soc. Magyar Szemle cu inversarea aceasta atât de S(~ 
dela Budapesta a apărut sub gătoare a rolurilor (se ştie dGa! 

călăuzirea istoricilor Haman şi că ungurii au fost încreştinap L 

Szel\,fii o "Istoric universală" în atât de Ştefan cel sfânt al lor : 
patru volume, dela începuturi de autohtonii găsiţi aici, şi 

până 'n zilele noastre, a profe- organizarea statului a fost făcu 

Azi săpfămâna s'a tinut la 
Hajdudorog adunarea gene
rală anuală a Asociatiei gene
rale a greco·cafolicilor din 
Ungaria. 

socotită episcopia Dorogului.! budapestană au fost _ l citate sorului universitar Carol Ke- de Ştefan după modelul gă; 

"Pesti Hirlapu din 24 Sepl. 
relatează despre ea următoa
rele: 

A prezidat-o dimpreună cu 
canonicul Papp Janos preşe

dintele laic Ştefan Groh, că
ruia i-a expirat preş: denţia de 
patru ani şi a fost ales in lo
cul lui un anume Akos Far
kas de Dorog. 

Groh a spus în cuvântarea 
de deschidere a congresului 
vorbele acestea memorabile: 

.. Greco-catolicismul maghiar 
indep1ineşte o mare misiune. 
Prin el ne întindem braţele 
spre fraţii rupţi dela sânul 
nostru şi-i atragem spre noi. 
Greco-catolicii unguri săvâr

şesc in mişcarea revizionislă 

o operă de pioni." 
S'a răfuit apoi cu oficiali

tatea. pentrucă ii socoafe pe 
greco·catolici unguri de a 
doua mână, şi a cerut pe 
seama lor slujbe şi partici
pare egală cu a celorlalti un .. 
guri la înfruptările din vistie
ria şi din celelalte tâle ale 
ţării. 

A vorbit apoi despre pro
gresele organizării greco-ca
tolici1or la Budapesta şi 'n im
prejurimiJe capitalei. 

In legătură cu aceasta, un 
greco-catolic din Budapesfa, 
dr. Vladimir LaszIo, a cerut 
congresului să facă demer
suri ca să se extindă puterea 
episcopiei greco-catolice a 
Hai dudorogului peste toti gre
co-catolicii din Ungaria. 

Se ştie că episcopia acea
sta s'a infiintat ]a 1912 numai 
cu scopul maghiarizării ro
mânilor uniti, deci i s'au dat 
prin bula papaJă .. Christi fide
lis Graeci" numai anumite pa
rohii de dincoace de Tisa, 
rupte dela episcopia româ
nească a Orăzii, iar greco
catolicii de dincolo de Tisa 
şi de Dunăre nu i·au fost tn
globali, de oarece fiind ma .. 
ghiarizati sau neorganizati bi
sericeşte. nu mai era de ce 
să fie ataşaţi Dorogului ca 
să-i ungurizeze. Greco-catoli
cii aceştia, de dincolo de risa, 
au fost lăsaţi în seama şi în 
păstorirea romano-catolicilor. 
Ori, a arătat la congres nu
mitul dr. Laszlo. s'au sporit 
intre timp aşa de mult. încât 
trebue organizaţi şi înglobaJi 
la o episcopie. Cere deci să 
se extindă lurisdic1ia episco" 
piei de Dorog peste toti greco
catolicii din Ungaria. ,.Baza 
de drept există, deoarece in 
trecut episcopia dela Muncaci 
dispunea până şi peste cei 
din Somogv (Panonia). Ca 
urmaşă a episcopiei de Mun
caci în patria ciuntită poate fi 

ia 

Din punctul de Iledere al' două cazuri.) 
uniunii, sporirea eparhiei noa- Mai apoi s'a întâmplat că 
stre e excePtional de avan- guvernul unguresc s'a apucat 
lajoasă. O episcopie indepen- din nou să ceară patriarhiei 
dentă şi puternică, de rit gre- din Constantinopol o episco
cese - a spus In concluzia pie ortodoxă maghiară, aşa 

propunerii sale oratorul - cum o mai ceruse tot aco:o 
poate 'ace mari servicii pa- prin Nemeth, inainte de tre
Iriei prin asimilarea nema- cerea acestuia la erelici. Tre
ghiarilor de lege j!reco-ca- buia deci s'arafe că nu mai 
folică, în cazfd că se va are cu Nemeth nimic. A pus 
îmfâmpla revizuirea::' deci pl'imăria din Senteş, ca 

CongresuJ, fireşte, a primit patroană a bisericii ortodoxe 
propunerea, şi a numit o co- de-acolo, să-i intenteze lui 
miste ca să pregătească acţiu- Nemeth proces de evacuare. 
nea ce urmează să se ducă Procesul acesta nu s'a i u-
pentru realizarea planului. decat nici până astăzi, deşi e 

Excrocul Nemefh a 
pierdut procesul 

Se ştie că din pricina pro
cesului de astă toamnă dela 
Geneva al atentatului dela 
Marsilia, Ungaria a trebuit să 
ba1ă in retragere pe chestia 
episcopiei ortodoxe ungureşti 
ce voia s'o 'nfiinteze prin ex" 
croeii Nemeth şi Ruszko, şi a 
găsit un pretext pentru sacri
ficarea Jui Nemeih în faptul 
că a trecut de dragul mitrei 
vlădiceşti la ere zia monofi
sită. nerecunoscută de legile 
'1} vigoare in Ungaria. . 

intentat de astă primăvară . 
In schimb excrocul a pier

dut acum un alt proces: pro
cesul ce l-a intentat parohiei 
fiindcă nu-i mai plăteşte dela 
'nceputul primăverii saI arul. 
Nemeth cerea pe cinci luni in 
urmă 2000 de peng6 (60 de 
mii de lei), şi pretindea să fie 
recunoscut - el, ereticul -
paroh al bisericii ortodoxe. 

Reprezentantul parohiei a 
arătat comunicatul ministeru
lui, prin care Nemeth e de
clarat In afară de lege, nere· 
cunoscut de legea cultelor or
todoxe din Ungaria, şi a cerut 
respingerea acţiunii, iar jude
cătoria de ocol din Senleş a 
dat câştig de cauză parohiei, 
condamnându-l pe excrocul cu 
mitră - de arhiereu eretic la 65 
pengo cheltueli de i ude cafă. 
(Ci. ,.Uj Magyarsăg" din 18 
Sept.) 

renyi. aici), nu este cea mai mare di ;:! 
.Pesti Hirlap'l din 24 Sept. crt. tre câte a pus până astăzi ' el 

o anunţă astfel: "caracteristica hârtie acest geograf iredenti l[ d 
principală îi este că totdeauna Dacă a falsificat cu-atâta seni 
şi în toate ies pe primul plan tate geografia (vezi de-o piJ 
punctele de vedere ungureşti, cum a fost prins cu mâţa 'n 
grupând evenimentele istoriei de d. Sabin Opreanu, în "ReI 
universale după punctul de ve- de Transylvanie-), de ce ar 
dere a] naţiei maghiare şi· al fost mai cinsHt într'un domer.i 'ry 
Ungariei." in cel istoric, unde nu e atâl 

Nostim. flproape tot aşa de. "autoriza!" ca în geografie? e r< 
nostim ca opintirile faimoase ApI 
ale părintelui istoriei maghiare O carle despre Bihor 
liorvath, cel cu naţionalitatea 

,gar 
pa 

ungurească cI lui l1dam şi-a 

Evei, cI lui l\1oise şi a Faraoni
lor, a autorilor codului roman 
şi.a multor altora. 

Sub ingrijirea şi cu adno1ăf ~cta 
lui Edmond Mălnăsy a apăl ·lilo 
acum la Budapesta o lucr ."io~ 
inedită a istoriografului biseric 'pfI 
mort acum 20 de ani Vince,"' ă 

Dela Cholnohy cetire Bunyitay: "A varadi pilspokOk sl 
Geograful iredentist Eugen szamiizetes s az ujraalapităs p ~ 

Cholnoky, despre care a mai fost raban", tratând despre 20 de luI 
adeseori vorbă in aceste coloane, scapi ai vlădiciei catolice U COl 

a publicat la editura Franklin, în reşti a Orăzii dintre anii 15' oşt( 
Biblioteca îngrijită de el a Socie- 1780. !ost 
tăţii geografice maghiare, o carte "Pesti Hirlap" din 17, IX sp eliel 
'ntitulată: "Egen, fOldtln .• ,.. ("In despre scrierea postumă a un 
ceri, pe pământ"), tratând în chip Bunyitay că naduce foarte mi ece 
popular despre influenţa condi- date nouă referitoare la vi 'de 
ţiuni10r geografice asupra istoriei curţii vieneze şi a curţii prin tra 
popoarelor. pilor ardeleni, la istoria luple ulu 

Faimosul iredentist spune între pentru libertate ale lui Fran, Ilai, 
altele (cităm din recensia din,. Ui Răk6czy al II-lea, la asedi: la 
Magyarsăg- dela 25 Sept. crt.): Orăzii. Ia istoria economici i o 

"Ungurii veniţi aici (în Pano- Bihorului şi la valahizarea ' -, C 

nia) au fost din punctul de ve. tului. . Diplomatarul anexat ~.i~e. 
dere cultural la un nivel mai ţine 60 de diplome necuno~ UI J. 

înalt decât popoarele slave, cu ~ până aci, importante din P' Dad 
cultură ne'nsemnată, ce le-au de vedere istoric, dintre cari 'ui ~ 
găsit aici. altfel ar fi greu să ne au fost găsite în diferitele ari t, d 
închipuim că ar fi putut inte- 1 de cătră Bunyitay, iar 21 de 
meia încă sub Sfantul Ştefan un : mond Mălnăsy." 

Guvernul unguresc a dat 
deci la sfârşitul toamnei tre
cute un comunicat, prin care 
declară că neexistând in Un
garia după legHe 'n vigoare o 
biserică ortodoxă monofisită. 
nu-l poate recunoaşte ca preot 
sau arhiereu ortodox. "deci
tI invită să-şi organizeze in 
aîară de lege o biserică ere· 
fi că, in vederea unei recunoa
şferi viitoare. 

In urma acestei hotărîri mi
nisteriale, parohia ortodoxă 

din Senfeş -- care Bre de a

După congresul socialist 
dela Budapesta 

avia 
:sCOI 
Ko( 
nu 
mai 
âne 
,fiiI! 

proape şapte ani nenorocul Am arătat în numărul nostru 
să-I aibă pe excrocul Nemefh trecut că congresul socialist dela 
paroh - i-a dat astă iarnă Budapesta a fost un nou pas 
ereticului preaviz ca să pără. spre iredentizarea partidului so
sească casa parohială. daI-democrat din Ungaria, şi că 

Excrocul nu s'a supus fnsă. au participat la acest congres re
A intervenit deci oficialifa- vizionist şi delegaţi socialişti dela 

lea. dar nu dându-l afară din noi, de bună seamă din gruparea 
casa parohială, ci lncuind bi- social-democrată ungurească dela 
serica şi luând cheile, pen- Cluj, care a făcut astă iarnă ali
truca să nu intre ereticul în anţă cu partidul maghiar. 
biserică. Măsura aceasta - Congresul, după cum arată zi~ 
precum am mai arălat adese- arul ,.Magyarsag", a ales o CQ

ori - n'a fosl luată În contra misie de 70, cu însărcinauea ca 
lui Nemefh ci 'n contra . cre· să dea un nou program partidu
dincioşilor. Excrocul, tolerat lui social-democrat din Ungaria. 
şi pe maf departe in casa pa.. - un program nou, cerut de 
rohială, a fost lăsat să-şi facă Liga Revizionistă, in care să se 
acolo o capelă şi să tină slujbe, prevadă că partisul 8ocial-demo
în vreme ce credincioşii erau crat unguresc va lupta in contra 
opriti să intre in biserică şi păcii dela Trianon. Comisia, fi- I 
să-şi aducă vremelnic un preof reşte, va pregăti proiectul de pra
de-aiurea. Urmarea a fost gro- gram abia după spartul târgului, 
zăvia pe care am mai arăfaf-o ca să nu ia seam.1 la urita tră
aci: bietii noştri fraţi dela dare delegatii socialişti din stră
Senteş au ajuns după lnsăşi inătate. Noul program va avea să 
mărturisirea ziarului budapes- se ratifice ]a congresul viitor. 
tan "Magyarsâg" să se 'n- In afară de delegatii din Ro
groape fără popă. (In gazeta . mâl1i~, şi in afară de delegatul 

francez Jouhaux care a făcut dec- socialiştilor maghiari, pentrucă ujiOl 
laraţii revizioniste, au participat s'au grăbit să dea imediat 
şi delegaţi cehi şi slovaci. Spre răspuns afirmaţiei delegaţilor 

deosebire însă de delegaţii din h0slovaci, ci au lăsat să se 
România, delegaţii cehoslovaci, în rifice Cehoslovacia chiar din 
frunte cu preşedintele Senatului pitala maghiară. Fireşte, ase 
Soukup, au ţinut la congres cu.. menea notă discordantă nu 
vântări despre liberalismul din poate permite unui congres că. 

ţara 10r'A arătând ~~ ~ehoslovacia 1. n'avea pentru unguri decât ,'PU? 
e un stalp al păcu şI-al demo- nirea să ducă cu un ceas mal nşhl 
crafiei. bă 1 _. .. . mbri 

Ca t · d: t' gra a mscnerea reVIZIOD\S.1 urmare a aces el vre JlIce a 1- . _ . • . 'e d 
tudini, presa budapestană a sărit lUI In programul ohclal al so 
ca muşcată de şarpe împotriva democraţiei maghiare. 

In fiecare Sâmbătă apare 

Radio 
EiC:':======~==:::=:::::::::=========-=-=-=-=-~=======~ pe 
Revistă pentru popularizarea ştiinţei radiofoni :' el 

ră a 

De~rrieri de aparate noi În fiecare nurnă ?mâ, 

'l d f f··· h' 1" .)P·p 
j nso rt te e otogra II ŞI SC 1 te exp Icatlve ver 

Preţul 5 lei 'and~ 
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Tabery c~~~ se .. sp~ne in ~ficiosul 

Am demascat săplămâna fre- tul apropierii. Este momentul rea politică şi etică a statului i lupta i.n contra guvernului G6m- tia milenară şi libertăţile publice 
;Iă mobilul pentru care .facto- ca d. Gheza Tabery să tn- român, şi) când condiţiunile in I bOs, ŞI se dă această luptă pe inrădăcinate tn ea. Iar Între aI

fJ culturaW ai Clubului Ziarişti- teleagă că nu se poate rea- care s'a încheiat acest pact erau I chestia ÎncălcăriIor de Constituţie tele, fireşte, libertatea de presă. 
f1r din Orade au lansat ideea bW'a în ochii cercarilor bu~ , încă stri~t sec~ete, d, Gheza Ta- ce le săvârşeşte gu~ernul de dic~ Din punctul de vedere al apără
Wropîerii româno-ungare, Ori- dapes'ane pe contur noslra; bery, afland dm nu se ştie a cui tatură al generaluluI. rii juridice a minorităţilor e cu 
~re intelectual român sau ungur şi al apropierii româno~an- i indiscreţie unele dintre aceste . Dictatura lui G5mb5s s'a ma- deosehire importantă respectarea 
~ bună cr~dintă trebue ,să des-; gare 1 , I cO,ndiţ!uni, s'a grăbit să le pu- mfestat în t,recut,a se~i~ne parla- drepturilor de libertate, Dreptu
I/robe tactica foart,: puţlf1 ono-: ,Rezerva cu care pr~sa .. romană j bhce m "Szabadsag" pentru ca ~lentară pr~? ~ISpozltllle ,~ălba- riie de libertate apără În toate 
fJilă" cu care d-nll Oheza Ta- ' ŞI cea ungară a prnTIlt planul ; să le compromită şi să le cauzeze I t~c~ ~Ie legu zIse a apărăm an.! ţările pe cetăţeni in contra inge
~ry ŞI B.el~ Katol:a ca~ltă să ~:- 1 lor este o dovadă că n~ su~t i comractan,tilor dificultăţi la exe- halenene. , . 1 rinţelor guvernului, iar pe mino
[teze 0rlma. publică ŞI autonta- l persoanele chemate Să .• Illd~ph- f c~tarea. JOIal~ a pactului. In 1929, I Acu~ e la ordmea de ZI, pen- j ritari in contra apăsării majorita
le romaneştl, ! nească rolul de apostoh m IstO- I cand şI-a editat romanul "Pasă- I tru sesIUnea parlamentară ce se I rilor. Pe terenul acesta deci nu 
Apropierea spirituală româno.; ria poporului ron:ân şi-a, c~lui i rea de. foc " d. Eugen Pinter,' 'ncepe p:ste câtev.a săptăm~ni, se pot crea în Ungarj~ CO~diţii 
r,gară este o. problem~ care nu [ ~ngar. ~~ate că s au. speCIalizat', unul ~mtre cei mai mari critici legea noua. a p~esel, care A v~ 111- I ca acelea din statele succesoare, 
~ poate soluţiOna decat Cll re- 1 m adminIstrarea unUl tflPOU, dar, ungun contimporani, a spus că semna o Şl mal mare gatulfe a t sau încă şi mai rele decât ace-
!l:clarea reciprocă a susceptibi- , nu sunt intelectualii la a căror I "mai bine să nu existe literatură libertăţii de exprimare. jlea N • d " VI t ," ' . '1 . . umar ep Ina a ea f-ăplor, ŞI anume: de elemente 'i chemare pot să răspundă nişte ungară in Ardeal, decât d. Gheza In legătură cu legea aceasta ŞI be f V," bl' f 

I W • I .. A • C' T It A ăI ă' J C ' .. rai or pa .ce ne pou e rioase, cu o l'ea a mduenfa ~ romam ca generalul ondlescu,!! abery să fie considerat literat cu a e InC c n a e onshtuţlel d oi d t v,' .... 
1 • , • bl' • P . , a .. n rep a rre ca sa apa~ 

'Upl'O opiniei publice a celol' Octavian Goga şi Cezar Petrescu, , Iar pamfletele d-sale - literatură" sa pu Icat In " esti Hlrlap" din ra"m "" f"" d 
" .. : ' . ' 23 VII d' . ca cuvem a arie rep-'iJă făl'i. Ar fI, decI, o nalVI-, fără a face conceslUOI prea du- Iar astăzi d. TabCry figurează 1 . crt. un e Itonal ce tre- f o, d OI ° 'f ° ti 

; .. . urr e ansarr or mInor. ari. e să acceptăm drept reprezen- ! reroase in sufletul lor in contul ca vicepreşedinte in comisa de- bue semnalat, fIIndcă e al unei ,. 
~ ai intelectualităţii ungare pe : sentimentului lor national. ! stinată să decerneze premiul de I gazete a Ligii Revizioniste. A Vorbel~ ace~tea s au m~I spus 
i!uI secretar. şi referent cultural 1 Am răsfoit colecţiile revistelor : 25,000 lei instuit de primăria I "Nu trebue să uităm _ spune m Ungana ŞI. alt~ .da~a. Le-a 
comisarului poporului Petru; româneşti şi ungare cari au lan- ! municipiului Oradea pentru cea I "Pesti Hirlap" _ că propaganda ~pus ,acum dOI . am ,ŞI. Jumătate 
oşton, pe Gheza Tabery, care i sat in anii 1923/4 ideea apro-: mai bună istorie a literaturii ro- 1 revizionistă şi protecţia juridică tnSUŞI fostul pnm-mtlllstru ~eth
:ost discret excomunicat din! pierii culturale român o-ungare. i mâne scrisă în limba ungară, şi 1 a minorităţilor are nu numai le- len, .dar de geaba. Ungana a 
eliconul din Ardeal" şi din 1 Am aflat că revista .. Aurora", 1 are curajul să-şi ridice cuvântul i gâturi cu politica externă, ci şi contmuat să-şi gâtue minorităţile 
nunitatea ungară dela noi, de- ! editată la Orade În limba româ- ! "pentru apropierea cuHurală ro- r cu politica internă. E o puternică cum nu se poate mai asiatic, 
ece a semnat un protest, ală- ! nească şi ungară de un comitet în ! mâno-ungară". 1 armă a propagandei revizioniste. ' pentruca acum să o vedem că-şi 
i de mai mulţi comunişti, în j frunte cu d-nii colonel Gheorghe I In Ardeal trăiesc d-nii dr. Ar- dacă ne putem referi la faptul că intensifică instigaţiile în contra 
lira sentinţei capitale aplicate i Bacaloglu şi George A. Petre, i păd Bitay, Francisc Szemler, A- cetăţenii Ungariei se bucură de tratamentului minoritar din sta
lul~i comisar al poporu,lui

l
! s'a aflat in permanentă luptă cu I dal?ert l\'~akkay şi ~mer!c K.adar, I toate drepturile libertăţii. Aceasta tele succesoare. 

IlIal, executat acuma-s . câţiva Gheza Tabery, care a declarat '1 can au ţlClUt confennţe m limba 1 -"""" __ ,,,,_,,_-._-.--..-__ ,,_,,_ 
la Budapesta pentru mfrac- I drept .fI'ădăfof'" pe oricare un- I românească la Unjversjtat~a din 

li ordinare, şi ~e d, Bel~ Ka- ! gur care se "pretează" la o a- ! Vălenii de Munte, au tradus în PR O PA GA N DAc IREDENTISTA"'"" 
R, care are UnIcul ment că; propiere de români. Revista "Cele i ungureşte cele nui frumoase şi 
i~e ~a~or.itatea. acţiunilor Clu- I trei Crişuri", tot atunci, a înfre- , reprezentative opere ale clasicilor 
Ul ZIariştilor dm Orade. I prins o anchetă, întrebând pe in· ! noştri şi şi-au dovedit suficient sti- d · 1 1 . 
lacă "factorii culturali" ai Clu- i telectualii unguri din Ardeal a- I ma pentru cultura noastră, ba a car 1 n a U U 1 
~i Ziariştilor din Orade au l supra conditiunilor in care s'ar 1 cel din urmă este chiar colabora- S ~ d. 
1, de fapt, să întreprindă o! putea realiza o împăciuire intre 1 tor la nRevista Fundaţiilor Regale". ere 1 
une de apropiere serioasă, minoritatea ungară şi populaţia I Opinia publică românească, cu 
uia să invite la o consfătuire majoritară. D, Gheza Tabery a 1 drept cuvânt, se întreabă: dil1 ce 
literaţii: general Condiescu, 1 rămas consecvent vederilor saie! motiv aceştia, cu incontestabile Cardinalul Justinian Seredi, mi~ mirare că un călugăr englez be
Ivian Goga, Cezar Petrescu, 1 vechi, şi la chestionarul revistei ! merite Î11 apropierea celor două tropolitul primat al Ungariei, a nedictin, Turner, a spus în cu
;capul Alexandru Makkai, Ca- 1 a răspuns pe un ton mult mai I popoare, au fost inlăturaţi şi a fost fost trimis acum două săptămâni vântarea ce i-a adresat-o din uşa 
Ko6ş, Francisc Szemler şi a!- 1 jignitor la adresa românilor de- vârît în comisie tocmai d. Gheza de Sfântul Scaun (am mai vorbit nou-sfinţitei bazilici următoarele: 
~u să se erijeze în rolul de! cât însuşi baronul Samuil Josika, i Tabery, care nu numai că ne-a despre această 'nsărcinare), ca »Socotim ca o mare onoare că 
mai deştepţi oameni din ţara! preşedintele de-atunci al Uni unei 1 criticat, dar nu ştie o boabă să sfinţească o bazilică în An- ne sfinţeşte biserica mitropolitul 
ânească şi să ne prezinte 1 Nationale Ungare din Ardeal. i româneşte şi nu este în sta- glia. primat al Ungariei, al unei ţări 
'Iiile lor drept reţete pentru! De un deceniu întreg d-sa i re să citească măcar o nuvelă Insul acesta, cunoscut din alte căreia-i va fi spre veşnică mărire 
lionarea unei pfGlbleme care dă I luptă prin ziarul »Szabadsag" in j sau un articol in limba româ- 'mprejurări cetitorilor noştri, e ca- că a mântuit prin înfrângerea ata-
t de lucru bărbatilor de sfat II contra românismului, reclamând i nească? pul acţiunii ce s'a inceput acum curilor păgânilor (adecă ale turci-
alia d-Ior Titulescu, Lava! şi r anumite drepturi pentru naţiunea ! Alexandra Oltean" câţiva ani în Ungaria pentru ma- lor şi tătarilor) credinta şi civili-
solini. Protestăm cu- ultima I din care face parte, fără să-şi ia ; ghiarizarea numelor, şi e omul zaţIia ESur~Pd~i~. v t . 
gie in contra curajului lor de 'Il oboseala de a citi măcar odată I care a spus acum câteva luni ăl ară ert; 1 l-a răatspunsl . atce: ~l 
t t .. " '1 ţ' ţă" . t 'I't i Condamna"" rl- I'ntr'un l'ntervl'ew că t~latatul u'e c ug r necunosc or a lS onel: ~ ra a ca pe OIşte naiVI can I constJ u la ru sau IS ona I era- , . La f 1 Ar" t .. 
că tot ce sboară se mâ- I turii române. şi fără a învăţa cinci- 1 de s p 1- o n 1- .... ln pace dela Tnanon a fost opera ...e c~-a ng IeI, lS ona 

,x • d . t A t' O t I diavolului, şi că trebue desfiintat Unganel e plmă de lupte purtate 
.d. I zeCI e CUVin e romaneş 1. rep! ehI" -.. A t .. ~ '1 .. (Cf B d 
lUn sus şi tare: că Clubul răspuns la gestul d-Iui Octavian I e OS O J8Cla In numele lUi Dumnezeu, m c?n ~a pa"ga~l.or, .» U a-
'. .. ! . f ă U' fiN" ~ t d' • pesh Htrlap dm 17. IX). ,ştllor dm Orade, al cărUI I Goga de a face cea mal per ect 1 n funcţIOnar deja o pre ectură ICI ca se pu ea eCI ca 10-, C' t't 1 d' 1 't t ,_ 

b .. . • ă' ., . rt' . ă t d ,.! d' U 'Ş f B '1' D s~ c· a dată acum de Vat' I ms I u car ma a UI a s <l-I TI msmuJaz 10 cercun dls- şi- cea mal a IStlC ra ucere am m ngana, te an erze el u- ar .mare , . Ican!, dau e: 
~ că ar edita unele organe de I »Tragedia Omului", operă. pen- ; zsik, care-şi are părinţii în 810- , unUl .as.et~enea cap ?ISenCesc, să P~rtate'n contra tătarilor de 
ă româneşti, deci ar face f tru care unul dintre conaţionalii i vacia şi a pretextat că-i vizitează nu pnlCjulască abuzun scandaloJse!. 1 B I L d d B' 

, •. 1 ' d t' I ' eplscopu u cu a u e Izerea ,cii imense" culturii naţio- lui Taberi a spus că ar trebui ca să facă spionaj a fost con- 10 mteresu Ire en el mag uare. . d d' 1 I d St' . V • . . ' ŞI e car ma u e ngoOlu an-
: şi care a speculat bun~ propus ~entr~ premiul Nobel, i' ~~mnat săptămâna acea,sta ~e .i~s- Cardinalul

A 

un~u~esc a şi ex- cea, în vreme ce ungurii se băteau 
mţă a d.lor M. G. Saman- d-sa nu sa sfut a spune a doua i tltla cehoslovacă la treI aOl ŞI JU- ploatat cu vad ŞI mdesat acest cu cumanii cari fuseseră chemati 
,u, George A. Petre şi Octav zi că d. Octavian Goga nu eşfe ! mătate închisoare. prilej. Precum am arătat în rân- de regele unguresc în ajutor, iar 
tiu, punându-i să primească demn nu numai de Încrederea un· Un alt spion unguresc, negus- j dul trecut, s'a folosit de-acest În contra turcilor de valahii Iancu 
pretextul apropierii pe un gurilor, dar nici de onoarea de a torul din Budapesta Ărpad Szir- ! drum in Anglia, ca să facă de- Huniade Matei Corvinul Paul 
deriu KosztolAnyi, scriitorul fi propus ca membru in Socie- may, a fost arestat şi condamnat mersuri pentru ţinerea congresu- Chinezu' şi de zecile lor de mii 
al al revizionismului ungar, tatea literară Kisfaludy din Buda- l' tn Rusia subcarpatică. lui euharistic din anul 1938 la de osten. i valahi. 
)e un Ernest Szep, care pesta, care şi-a deschis porţile La o staţie cehoslovacă de fron- Budapesta, fiindcă vor fi atunci 1-------------
1 cum mărturiseşte pretioasa tuturor traducătorilor lui Madăch, ! tieră a fost arestat acum câteva mari demonstraţii iredeptiste în La Seghedin s'a organizat 
ă a d-lui dr. AureI Gociman : Cân~ d: Octa~ian Goga,. d~pă I zi~e un preot ~ng~r din ~Iovacia, ca,pi!~~a maghiară, cu. prilejul im- săptămâna aceQsta. in legătură 
T/ânia şi f'euizuif'ea tl'afa- lungI ŞI obositoare negOCIeri, a ! Samuel Korosl, ŞI cu fIUl său phl11rtl a 900 de am dela moar- cu congresul ee-l ţine azi la 
," pag. 171 - a scris pre- reuşit să incheie cu Partidul Ma- t Ladislau, student la Budapesta, tea întâiului rege maghiar, iar în Budapesta flctio Catholica, o 
versificată a lucrării de pro- ghiar pactul dela Ciucea, spulbe- r fiindcă erau bănuiţi că fac spio- Anglia a ţinut discursuri şi pre- zi catolică cu procesiuni şi 
Indă: • Df'epfate pentl'u Unga- ! rând astfel superstiţia incui bată : naj pentru Ungaria. Scotocindu- dici cari au fost adevărată pro~ discursuri. 11 vorbit printre alţii 
I - nu ştie să ne respecte I în capetele ungare din Ardeal, ! Ii-!'e lucrurile, s'au găsit la ei pagandă pentru cauza maghiară, preşedintele de secţie dela Curtea 
mai intime sentimente, prin după care maghiarimea nu ar : informatii militare scrise cu cer- După asemenea discursuri ale de apel de-acolo Muntyan Ist-

!re nu are ce căuta pe fron- trebui să contribue la consolida- ' neală simpatică. cardinalului unguresc, nu e de van. 
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.. DIVIDE et !MPERA" 

Dela nemtii , din Un 
. Un răs,puns demn la 

garla uneltirile ma8hiare 
- o luptă 'rafricidă, urmare a ÎnscăunărÎÎ la conduce-
rea K .. lt"rue,e;n"lu; a ,enegajilor din slujba guvern"I .. ; din America MII 

.&n~ 

izia 
La Asociaţia culturală nemtea

scă din raiul hortist (singura or
ganizatie admisă celor 600 de 
mii de nemţi din Ungaria) şi-a 

vârît iarăşi dracul coada, 
Se ştie că in urma morţii de 

martir a lui Iacob BleyerJ cel 
prigonit de oficialitatea ungurea
scă pentrucă a cutezat să ceară 

dela tribuna parlamentului să 1i 
se dea germanilor măcar dreptu
rile cele mai elementare, guver
nul unguresc a impus să fie ales 
preşedinte Ia Kulturverein in lo
cuI martirului renegatuJ Oustav 
OratzJ fostul ministru de externe. 
Calul acesta troian s'a purtat la 
început inofensiv, pentrucă altfel 
provoca o reactiune a membrilor 

, din Kulturverein pe cari trebuia 
să-i capteze. O vreme deci con
ducătorii dela Kulturverein ai 
mişcării de redeşteptare germană 
au putut acţionaJ şi ajunseseră 

aşa de departe, încât reuşind să 

pună În Martie crt, trei candida
turi pe listele de parlamentari ale 
partidului agrarian al lui Eck
hardt (care i-a primit ca să se 
pună bine cu Hitler în vederea 
unor socoteli politice viitoare), 
erau cât pe ce să reuşească in 
alegeri, dacă nu se ducea per
sonal primul ministru şi minis
trul de interne ca să ameninţe 

pe alegători să nu-şi dea votu
rile .trădătorilor" ~ ... " , . 

Dupăce ,"ve,n"' şi-a 
vârU in Asociatia ger· 
manilor ca'u' 'roian 

Curând de tot după aceste 
alegeri, guvernul a strâns prin 
Oratz al său şurubul. A pus in 
vedere Kulturvereinului o mare 
concesie: că va admite dela 
toamnă să se explic~ unele lecţii 

şi pe nemţeşte la şcolile din sa
tele nemteşti, dar numai dacă 

Asociaţia Culturală primeşte să 
dea afară dela conducerea sa pe 
pan-germanişti. Şi a mai pus în 
vedere că dacă nu se 'ntâmplă 

această sacrificare, Kulturvereinul 
au va mai putea activa. 

Sacrificarea pan-germaniştilor 
s'a inceput cu d-rui Franz Basch, 
fost candidat Ia alegerile din 
Martie, care avea la KuIturverein 
rolul de secretar generalJ deci un 
rol de seamă, şi era condamnat 
în a doua instanţă la cinci luni 
închisoare, pentrucă la o Jntru
nire a 'ndemnat pe germani să 
nu-şi maghiarizeze numele. Fără 

să se sinchisească că prin bla
marea lui Blasch, pronunţată ex
pres pe chestia condamnării sale 
amintiteJ ii prejudiciază acestuia 
recursul ce-I are Ia Casatie, re
negatul Oratz l-a exclus cu dela 
sine putere - fiindcă o parte 
din comitetul Kulturvereinului se 
opunea - şi l.a înlocuit cu de
putatul Pinter, cu renegatul care 
a spus astă iarnă că germanii 
din Ungaria nu trebue să vor
bească despre drepturile minori
tare ce le sunt inscrise fn trata
tul de pace dela Trianon, deoa
rece tratatul acesta trebue să fie 
şi 'n ochii lor un simplu petec 
de hârtie. 

Se 'ncepe ,i 'n're nem,i ganizaţiile Kulturvereinului să În
lupla 'ta"icidă : ceapă lupta pe faţă. Li-a trimis 

t 

Acum, dupăce biroul Kultur- j ?ela Aletea o circulară, unde le 
vereinului a ajuns astfel in intre- l lndeamnă să, ceară convocarea 
gime pe mâni de renegaţi, s'a lunei, adu?ări generale a Kultur
întâmplat iarăşi ceva la Asociatia veremulul, ca să detroneze con
culturală nemtească. Ceva jalnic, ducerea renegată. 
dacă e 'ntru toate adevărat ceea La aceasta Kussbach a răspuns 
ce arată .,Magyarsag" din 5 Sept. . trin:iţând şi d~nsul organizaţiil~r 

D 1 B h (" r b'l o Circulară, pnn care le averh-
-ru Aas~ . Şl-l exp .. ca I zează că ascultarea indemnului 

după cele mtamplate) a VOlt să l' Ba ch • p 'me'd'le 
, • " Ul s va pune 10 fi 1 
nce~pă ~u org~mzalule Kultur- existenţa Asoeiatiei culturale. 

veremulm o acţIUne secretă, ln- A t . ltă ' I ă 
cercării sale s a opus gmerele l' B h' fi' 

, '1 urma apOI o a CifCU ar , 
. a UI asc ŞI a pro esoru Ui 

regretatulUl Iacob BleyerJ Franz H d 1 U' 't t d' Dob 
K b h . d ă t ă uss ea IIlVerSl a ea 10 -uss ac , care-l a ev ra C o 

riţin, cel care se opusese în co-
apucase tranşant pe urmele so- mitetul Kulturvereinului exclude
crului său, dar am putut vedea 
adeseori la dânsul inclinAri spre 
compromisuri, aşa că ne putem 
explica de ce a fost lăsat vice
preşedinte la Kulturverein şi după 
trecerea conducerii acesteia în 
mâna renegaţilor, 

rii lui Basch şi spusese că se 
identifică cu el pe chestia În
demnului dat germanilor ca să 

nu-şi maghiarizeze numele. Gru
parea lui Basch declară prin a
ceastă circulară că nu-l mai re· 
cunoaşte pe Kussbach reprezen-

Alegerile parliale ce au fost tant al germanilorJ că îl revocă 
acum trei săptămâni in circum- din vicepreşidenţia Asociatiei eul. 
scripţia depe graniţă a Aletii, 1 turale, şi că nu mai vrea să ştie 
unde opozitia a dat lupta şi a I de dânsul. 
î~nvins în numele m.no,i.ă,i. "Magyarsag-' spune de aUfel 
'or, coalizându-şi pe minoritarii că legăturile intre Basch şi Kuss
şvabi, slovaci şi români, i-a dat bach sunt rupte de mai multă 

lui Basch prilej să Îndemne or- vreme. 

,Publicaţie, . 
de licitatie. 

Ziarul "Americ~· din C1eVe-j vizio~iste a Micii Antante i p~~ 
land publică următorul apel America. I 

A . f b' !fO adresaf românilor. cehoslo- r Zl pu. c~ vor I desp Jy, 
vacilor şi iugoslavilor din I această Liga, ca despre-o idfi lfis 
Statele-Unite: I tn!rupafă ca de un lucru infă1 \ m: 

"Se găsesc in America pe- ~ tuil. După două întâJniri aVui .~~ 
sie trei milioane de americani cu reprezentanţii cehoslo~a' 'ă 
de origine cehoslovacă, iugo' lor ş~ iugoslavilor, am făcui ~ 
slavă şi română, unii in prima planul de actiune comună,pl 
generaţie, alţii În a doua sau larg şi mare,. În care inca unt 
a treia purlând insă foIi În lot ce e roman bun, tot ce . 

, I . ~ea 
suflet conştiinţa originei lor şi ct.'hoslovac bun ŞI fof ce ei' ! ca 
dragostea pământului de unde gosIav bun. 'să 
au plecaf, ei sau înaintaşii lor. Liga Anfirevizionistă a Mi,! ' 

Această dragoste închiagă A.tanle merge pe linia pe C3!l o. 
• 4 la S 

azi pe fiii acestor neamuri de am mers nOI pană acum, 
aici, ca şi pe fratii Jor din fă- când am început, în ziarul n).E 
rlle de unde au venit, într'un slru, lupta antirevizionisfă, 10 

front comun, într'un zid de Ca zi În care americanii ;ui 
apărare unic faţă de primei- origine română, cehoslova ,răI 
dia ce amenintă România, Ce· croată, sârbă, slovenă etc.' ~ Ş 
hoslovacia şi Iugoslavia din vor spune cuvântul, apăsa! 
partea maghiarimei cuteză· Într'un singur glas, rămâne zi 
toare care se pregăteşte de de 6 Octombrie, indiferent 
un nou război. ce s'ar putea înfâmpla pâ, 

Intreaga mişcare revizioni
stă nu este altceva decât pre~ 
găti rea războiului de mâine. 
De aceia noi, fiii acestor na· 
{luni dornice de pace, trebue 
să ne ridicăm ca un singur 
om im potriva mişcării relJizi
oniste, luminând pe americanii 
de baştină asupra dreptă1ii noa
stre, ca să nu cadă victime 
tnşelăciuniJor maghiare. 

atunci. 
Cea mai impozantă şi e 

mai hotărîtoare manifesta 
româno-cehoslovaco-iugosla 
va avea loc În capitala tăi' l 
la Washington, unde se ri. 
concentra un număr mare ,!ă 
delegaJi şi asistenţi de ai a sai 
stor nafi unI. e 

Legături de prefenie Între fiii 
acestor neamuri au existat şi 
inainte de război, şi campa-

Se aduce la cunoştinta ,plic numai reCIPlSa re- nia contra contelui Apponyi în 
celor interesati. ~ că Pri- i spectivă. Oferta se va 1917 a fost dusă impreună. 
măria Municipiului Arad, I face numai în conformi- In timpul războiului am mers 
.. • d 15 Of· I tate cu'noul caet de sarcint iarăşi alături, dând şi ei, ca şi 
In ziua e C omvrle i care poate fi văzut in noi, un număr mare de volun-

A doua adunare, care * 
trebui să fie iarăşi printre ~ s 
mai impozante, se va ţine! 'om 
Philadelphia, unde se va o: Jdt 
cenfra foată românimea, cei. ca 
slovăcimea şi iugoslovenii ,. e 
Philade]phia şi din împrei n ( 
mile ei. Aici Îşi tin ungurii:sQ( 
ziua de 6 Octomvrie aduna 'ă ~ 
lor naţională revizionislă, un 
aici va trebui să răspund avi2 
şi noi prin mai mare nul st 
şi cu mai multă demnitate aze 
cât ei. In aceiaşi zi se I ai 
finea demonstratii de str 

1935, 01'0 II a. m. ! camera Nr. 59 a primă- tari, aiutând şi ei ca şi noi din 

va tinea în biroul Servi- • riei, ori]a Intreprinderile toate puterile biruinţa demo
cratiei şi a dreptăţii. 

ciului economic, camera: municipiului. Legăturile de prietenie din. 
Nr. 59, licitatiune publică! Arad, la 20 Sept. 1935. tre noi, cehoslovaci şi iugos
CU oferte închise şi sig-i- [ Primăria Municipiului lavi au continuat şi s'au întă
late, pentru procurarea a i Arad. rit in timpul de după război, 

iar dovadă de această priele-
7 (şapte) autobuse com-; Nr. 26.244/1935, nie este infiintarea Ligii Antire-
plect carosate pe şasiuri ______ ......... _~ ____ ... _ ........ __ .......... _ 

şi adunări în toate oraş 
din America unde trăiesc in 
număr mai mare de rom' I 
cehoslovaci şi iugoslavi, 
unde se vor vota hotărîri s a ( 
a fi apoi comunicate aufori , de 2,5 tone, pe seama i 

Intreprinderilor Municipi- i 
ului Arad. i O 1 g lilor americane şi aduse . e e cunoştinta publicului americ iri 

• • ...., 1 prin presă. cur 
Ucitafiunea se va tinea ~bl.DeVen1ta 1 Ziua de 6 Octombre treb nos 

în conformitate cu Art. , să fie o zi atât de mare pen ',lat 
I noi ca şi ziua in care s' 1: p 

88-110 din legea conta- (Continuare din pag. I-a) 1 numerică ce o implică dreptu- t 'h tiR â" M'r: onte 
b·t·t ~t·· bl' . t··t H ras o are e om ruei a. 

J 1 a 11 pU lCe ŞI pO fIVI . CI' T' . I . Că' j riie câştigate"? iar eforturile noastre pen stru 
1 d r ·t t" A • 1 . U], lmlşoara, aşlJ ern uţlJ I • 

norme or e ICl a 11 In Vl- Chişinău, Prevederea aceasta, care A treia: Nu vedem în ante- reuşifa manifestatiilor ce lUI ( 

goare. 1 se conexează cu .. drepturile câş- proiect nimic referitor Ia pseu- vor face, trebue să fntreacă nen~ 
Ofertantii cari vor lua: tigatee , n'o Jnţelegem de loc. donime. Şi a se lăsa să dăinue I toate celelalte de până acU Pa 

parte la licitatiune vor tre- l Fiindcă la Timişoara funcţionează şi mai, departe abuzul ?~ mai Co.m.un~c~nd ro~ânis.mul ~~te 
b' ~ 1 A w! o organizaţie românească de presă pomell1t ce se face astăZI m pu- de aiCI ca Il vomţmea!fi ,ş 

U1 s~a anexeze pe... a~ga : care a cules cu lopata toată blicaţiile antiromâneşti cu iscăli- rent din zi în zi şi din săp r~sl 
?ferta (care se va matn!a i plea,va societăţii şj i-a dat legiti- turile de contraba~dă, ar fi lucru mână, ~n săptămână desP,~n~ 
10 dublu exemplar), In. ma11e gazetărească. Se vor recu~ cu adevărat de neIertat. Ar ră- pregăfmle ce le facem in , 
plic ~ep~rat şi O g-arantie ; noaşte ,şi-aei .drepturi.le, c.~şti. mânea o ,pată .~e ~ceastă lege, mun cu f,~v~r~şii noşfr~: CUa :~~~ 
prOVIZOrIe de 5 % dm va- \ gate"J Şl se vor pune zianşfll a- adusă cu mtenţll atat de bune, hoslo~acl~ ŞI lUgoslavlI, P 

I d ă t" •.• b lăm ŞI aZi cum am apelal eu I loarea ofertei, în numerar I ev ra~l al reglUnu su controlul A patra: Nu vedem de ase~ ~ ,. w' Jos 
plevei acesteia care va domina . ,. In artIcolele premergatoare sau efecte g-arantate de i •• J . • ' menea in anteprOlect nimiC refe- ziarul nostru ca să vă pre:Sferl 

: fundcă este mal In număr? 't I d t 1 d'tă" Ad că l I l' Stat. Garantia fiind mai I .. . fi or a rep .. u ~ 1 rn. e a tili pentru ziua de 6 Odo gu l. 
d L' 20000 fi. A~ol. Impărtlrea aceasta pe re- eludarea legll pnn metamorfoza- urie, aşa cum se. pregăfe~ 'Ibun 

~e~r;ăra1 ce~nsemnatxa I~ ; glUOl în.seamnă o~re. că se . pu~ I rea ,,~i:ect~ri1o~" d.e ~ublicatii de un popor care urea să.~i fa :. să 
.. . f . ~ I sub. căCIUla aceleIaşI orgamza1u şantaj 10 slmph edlton, sub care o mare datorie şi să-şi ape aCt 

AdmInIstratia manclara, regionale români şi minoritari titlu vor continua să opereze la d t '1 • ă ~ t I străn1' ;Ua ~ 
f t t 1 t A d...· ,,' . rep uri e ŞI p man u . 

O er an u prezen an In fiecare naţIOnalitate cu proporţia fel ca sub regimul de-acuma. . şesc", '3 d(] 
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Duminecă, 29 Seplclllvrie 1935 Gazeta Anth'-eviziontsUi fi 
~ ~~ 

dusmanilor! aplauze 
"Pitirea fa prin fine, I tA .• d ~" bătă' A 't' . fII ~~ ~ ~ ~~ f\?l ~e 

ub călcâiul 
Israz/el" ngu e romanI prin 1. ces ' rul patriotulu1 gro, nu se mu -1' .,. &fiJ l!j~ .. a~J.ăq., " 

. criminal nu ştim prin ale cui ţumeşte cu pensia lunară de 1275 , 
.lJII prezmtat acum două săp- meschine intervenţii (dascăI şi lei cu care e remunerat pentrucl I 
~Jai cctHorilor "Ga:etei Anti- popă nu e, cu siguranţă, trebue n'~ voit a depune jurământul de Ziarul cu redacteri cetăţeni siunea de ziarist de-o anumită 
,iionist~~ ,câ,teva .dm~re m~l- Iiă fie un "mare român" cu "tre- i fidelitate ca funcţionar al statului. m~ghiar~ "Aradi KOzJl}"y" scrie în pregătire, căci e doar natural 
; ne:eglulrI ş~ abdldn :e s: ~- cere") a primit permis de port j Ci mai are şi cunet cu reducere edlturonalul del.a 21 crt. următoa- ca aceia cari diriguiesc opinia 
plă m paşalacul dela Săvar~m armă, după ce a comis crimă,! de 50 % pe CFR., cI. 1., dela olaltă ! r~le ?espre. pro:e~,.l de care vor- publică. cari voiesc să-şi spună 
!rofulUl deJa Budapesta Hu- Legea spune apriat că acei cari I cu membrii familiei. Pentruce atâta blm In pagma mtala al reglemen- părerea despre hot'lritoarele 
.j~, cărui~ i s'a tolerat ca ab- au comis crimă nu mai au drep- ! (avor? Câţi mutilati din marele tării profesiuni~ de ziarist; chestiuni de fiecare zi prin 
f!eJst să-~1 păstreze aYere~ su~ fui de port-armă, ,i totu şi lui 1 şi sfântul nosiru război se bucură "Este. nevOie de o nouă lege publicitatea presei care 'nseam~ 

l~rmă. de mpr~~ut,.a sO~letăţu Toni i se dă din nou, probabil 1 de favorul acesta? a presei 1 La intrebarea acea- nă mii şi mii de cetitori, 
O;:aZI~ "Corvm, • ŞI să Jâc~ă- ca să mai împuşte câţiva ro- I 3) AU caz şi mai tipic şi po- sta vom putea ~a .uşor răs- să aibă cuvenita pregălire şi 
~.:ă ŞI. să ter?r~zeze pe. credln- mâni, ci ~ezi şi ~şa sun~ de~- . trivit tiRlpurilor e cazul d-Iui pun.s dacă ,ne gandu~ la ~bu- cuvenitele cunoştinţe. E nevoie 
~il mal valahi mtocmal ca pe tul] Se.ntmfa Tn~unaiului dm falgocy, tot din paşalâcul aces!a. zurlle ce s ~~ făcut In ann. ~e aşijderea ca să nu poată de
~lJea ungurească. Arad pnn care e Judecat acest, Ca răsplată pentru meritele caş-I după răzbJI In numele ŞI n veni noi gazetari, aşa cum 
tDntinui cu alte cazuri, tn nă- Coroiu, se află la d. dr. Bărbl- I tigate pe frontul şi altarul patriei contul prestigiului gazetăriei. deasemenea o plănuieşte gu
Illea că se va găsi undeva 0- tei, apărătorul văduveI din Seca~. I (a fost doar în garda roşie a lui ~ fost u~ fenomen caracferis- vernul, decât acei in contra 
u care să facă dreptate, şi să Cine i-a dat şi aprobat certifica- I Kun Bela) este distribuitorul hc al amlor aceslora recenţi cărora nu s'a adus vreo sen
a să cadă din topor coada tele ce se cer pentru acordarea I C. A. M.-Iui din Săvârşin. Nu s'a apariţia ziarelor fondate după tintă infamantă. E nevoie de 
tătoare care prelungeşte nele- pcrmisului? Primăria, Judecătoria I aflat In România Mare niciun jocul inspiraţiei. fără nicio toate acestea pentru apărarea 
)!a satrapie. de Ocol, Tribunalul.1andarmeria? român, la un câştig de minimum bază morală, şi ivirea unor nivelului cultural şi moral al 
il E cunoscut în judet şi ven- Să .se ca~te pentru a se desco- 2-300.000 lei? as.tfe~~; "domn.i re.dactori". presei-o 
i in ţară de ziare cazul crimi- pen romanul fără de lege I Altele În corespondenţa viitoare, "zlarlşh, pe cart ~u l·a c~e- "Aradi KOzlOny· s'o fi gândit 
IÎui Urdl Toni din Troaş, ca- 2) Alt individ. tot din antura- Lupeşti, la 28 Septembrie 1935. mat in ac~asfă ~a.rleră v.ocapa, scriind cele de mai sus la presa 
I răpus vieaţa românului din jul contelui Hunyady din Săvâr- Ioan fomu,ia talent,ul ~l pregahrea, CI s ~u românească, "(jar constatările sale 
!Ş şi care terorizează pe nă. şin, d. Horvât Dezst'), inspecto- inv. preot. refugIat In presă ca la paIUl se referă 'n primul rând la zia-

salvafor, nădăjduind dela con- riştii maghiari dela noi. Recordul 

~ alarmă unl!urească SPICUIRI 
- Din pricină că a ajuns concesia 
sondărilor de petrol din Ungaria in 
mâna unui conserfiu 'ranco-român -

ZIarul budapestan .. Ui Ma
gyarsâg" scrie următoarele in 
editorialul dela 15 Sept., în le· 

I Ungaria se fac mereu venită la Budapesta acum, gălură cu primejdia de a nu 
I război încoace sondări "European Gas CO.II s'a pulea fi Inlăturat la Geneva 
Iă se descopere gaz me- contopit cu un consorţiu' ro- războiul dintre Italia şi Abi
sau petrol, În scopul mâno-francez din LyonJ că- sinia: 
i emancipări de SLlb in- ruia îi revine deci pe viitor .. Un război, chiar dacă de. 
nta statelor succesoare şi concesiunea sondărilor a- ocamdală ar putea fi localizat 
I special a Romaniei. ccstora din Ungaria. prin sf~:>rlărHe dela Geneva la 
:ercdărilc acestea, prea "Magyarsdg" dă alarmă Italia şi Abisinia. In caz că 
lduoase până astăzi, au că pe viitor se VCI pronunţa s'ar prelungi ar avea urmări 
concesionafe unei soCÎ- şi mai tare contrastul de in- ! de neprevăzut, cari In 24 de 
i englezeştiJ lui "Euro- terese dintre capitalul petro- ceasuri ar putea să schimbe 
1 Gas CO.Il, pe care" Ma- lifer străin şi dintre sondă- fata Europei şi raporturile de 
'~cigll din 24 Sept.. o riIe Ungariei, şi cere guvcr- I forte de astăzi. Iar dacă răz-
:a că a sabotat Inkre- nului să ia măsuri pentru 1 ' . . ~ ~. bOlUl acesta ar insemna ŞI un 
ungmeştJ, pentruca sa apararea Intereselor ma-iti t 
. t~ U . I t h' "'t~ d I ~ I amesec engez, aceasa va 

stram. cunoasca consor \U UI In d' I . t· t U 
IVlza~~ ngarw a pe -\ g Iare, :nvl an u- ţ' sai ~n dr~- duce la un nou război mon-

neta budapesfană e Lyon concesiunca avută de I ,18., ŞI a, unci ~ota,r ea tf n1gda-
t v .. d ~ t' E G C .. rlel va alunge H1 r un as e e 

na a ca upa o Ş Ire "urapean as ompany. "t'· ti' tf 1 var eI. In po opu unuI as e 
_"~""_"~_"-""_""'~~'~""'~""1 de ocean de flăcări, care va 

n potlogăriile ministerului 
aghiar de război 

aduce peste împărăţia lui Ar
pad şi a Sfântului Ştefan pră· 
pădul j udecătii de·apoi.-

111 
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tribunalul din Budapesta 
curs de judecată un pro-
10 stim, pe care l-am mai 
rat acum câteva săptă

: procesul de calomnie 
ntelui Carol CSâky, fostul 
,Iru de război de dina in. 
li Gombos, in contra 10· 
ent-colonelului in refra
Paul Pronay, cel vestit 
U isprăvile sângeroase 
~i!e cu detaşamentul său 
sI În anii dintâi ai regi-
lui Horfhy. 

InaV e dat în judecafă 
ucă a scris într'o declaratie' 
:ă despre Csăky. in legă· 
~u o afacere de onoare, 
fost destituit din fruntea 
ferului de război penfru 
luli. 
Dunalu) a admis acuza
să facă dovada. Au fost 
acuma două înfăţişeri. La 
la (18. IX), Pronay a spus 
dovedi că la 1914 Csâky 

s'a mutilat singur. ca să nu 
meargă la război, şi că a tre
buit să părăsească conducerea 
ministerului războiului din pri
cina unei afaceri cu somiere. 
A cerut apoi să fie citati ca 
marforigeneralii Gombl}s,lanky 
Kocsârd, VUhelm Rober ş. a 

Din .. Uj Magyarsâg .. dela 17 
Sept.: 

Consilierul agrarian şt. Pâsz
thory a arătat la adunarea con
siliului judeţean al judeţului Vas 
samavolniciile făcute de guvern 
în alegeri, şi a citat cazul preo
tului opoziţionist Francisc Vile
sick din Orszentpeter, care a 
fost arestat de jandarmi in altar, 
in timpul Iiturghiei. 

Procesul s'a amânat pe ziua 
de 30 Oct. 

Vine Tănase! 
cu H · H· U II ".p... .p... ro..., 

marea revistă polispo:iivă în 32 de tablouri, 
jucată la Bucureşti cu un succes ne mai pome
nit. Mare balet de 60 de persoane, sub condu
cerea d-nei fJorica Capsali. Jonglerii ne mai vă
zute ale celebrului Howard Nicols dela Colos
seum din New-York. 

llzi, 29 Sept., la 11.rad, matineu şi seara, 
30 Sept. Ia Satu-Mare, 1 Oct. Ia Orade, 2 Od. 

la Timişoara, 3 Oct. Ia Deva, 4 Oct. Ia Cluj. 

deiul gazetăresc o existenJă, angajărilor de "redactori" fără 
însă neputându-1 slugi şi com- studii îi aparţIne fără discuţie pre
promitându-I. sei maghiare ardelene. Şi nici 
Dacă privim chestiunea din excrocii, refugiaţi în presă, nu-s 

punctul acesta de vedere, e I mai mulţi în presa românească 
intr'adevăr nevoie de noua lege decât in cea maghiară din ora
a presei. E nevoie deasemenea, şele ardelene. O examinare canti
aşa cum plănuieşte guvernul, tativă îi va d.a presei ungureşti în-
să se conditioneze profe- tâietate şi 'n privinţa aceasta. 
~~~~~~"~~~~,.~ ... ~.~.~~,. 
Ca să-I compenseze ••. 

Cei zece parlamentari francezi pământ, a spus o prostie cât el 
cu nasuri coroiate cari au fost săp- de mare. I-a spus lui Eckhardt 
tămâna trecută in vizită revizioni- că ţărănimea ar trebui să~şi aibă 
stă la Budapesta, au fost purtaţi şi ea reprezentanţi În Liga Na
la despărţire pela cluburile poli- ţiunilor. 

tice, unde s'au manifesta! în chi- Te pomeneşti că s'o fi gândit 
pul ce-l arătăm In altă parte a serios că trebue dată această re
numărului nostru de fată. prezentantă lui Eckhardt, apărăto-

La clubul pretinsului partid ţă- rul dela Geneva al teroriştilor din, 
rănesc al lui Eckhardt; - după Pusta janka, drept compensaţie 

cum arată "Budapesti Hirlap" din pentrucă Ungaria i-a luat man-
19 Sept. - deputatul Guillon, datul de prim-reprezentantant al 
despre care aflăm că a reprezen- ei la ligă, fiindcă a făcut-o
tat ţărănimea franceză, in loc să . vorba lui Berki dela adunarea de 
se fi interesat de cei . trei miii· astă iarnă a parlamentarilor ma
oane de proletari agricoli din ra- ghiari dela putere - de râsul lu
iul hortist cari n'au o scantă de mii intregi 1 

PĂSTORII' "UNGURI" 
Se fac de~o vreme 'ncoace in 

Ungaria, precum am arătat ade
seori,dese exibiţii etnografice, 
pentru orbirea vizitatorilor străini 

ce ii atrage în raiul hortist ire
denta. Şi s'a ajuns cu-aceste exi
biţii până la organizări de ser
bări populare păcurăreşti - ca 
şi cum, adecă, păcurăritul ar fi 
lucru maghiar. 

Noi am mai atras adeseori a
tenţia prin coloanele acestei ga
zete asupra părţilor româneşti ce 

păstori la târgui din Nyirbogat 
(Bogata, din Săbolci), pentrucă 
neînfelegându-se la pret cu un 
cumpărător, l-au luat la bătaie. 
Unuia dintre cei doi păstori nu 
i se dă numele. Pe celalalt îl 
chiamă Herczku Andras (Andrei 
Herţcu). 

Uneltele slovace 
ale Budapestei 

ar trebui să le căutăm in folk- Am arătat acum săptămâna că 
lorul păstoresc al Ungariei. (Ar aşa-zisul "Comitet naţional slo
fi suficient, de-o pildă, să se spi.. vac" al jumătăţii de duzină de 
cuiască ceea ce e de spicuit din renegaţi din Budapesta ai popii 
scrierile vestitului Herman Oto). jehlicska, a tinut la Geneva şe
Revenim acum asupra acestei dinte şi conferinţe cu prilejul se
semnalări, pentrucă În .Vj Ma- siunii de acum a Ligii Naţiunilor, 
gyarsâg" s'a publicat la 19 Sept. \ c~ să facă a.g~tatie pentf!J reali
crt. o informatie care dovedeşte plre~ Slovacle .. la Ungaria.. . 
că există şi până astăzi urme \ Vlce-preşedmtele aşa-zlsulul 

" fAr ă . .,comitet", Dvorcsak Gyoz6, a. 
romaneş 1. in onomas A1C~ p sto~- răspândit la Liga Naţiunilor uri 
lor ungan. E vorba in mformafla manifest cu insulte la adresa 
budapestană de arestarea a doi d-lui Beneş. 
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~;~~ Din lUnle • 
SI din tară , 

Sovietele au reintrodus Femeile din Mexic au introdus La institutul de orbi din 
Luni în Rusia rangurile o modă nouă: ceasul atârnat de I New-Vork s'a inaugurat o 
oHţereşti,şi anume la inîan~ II gât. Moda a fost inaugurată de! nouă metodă de căIăuzire 
terie şi la aviaţie zece, iar nevasta unui deputat. ! a orbilor. S'au aşezat pe 
În celelalte arme nouă. * scări şi pe coridoare 0-
ranguri, corăspunzătoare La Londra s'au făcut deu- glinzi şi reflectoare, şi 
întru toate rangurilor din năzi sub sllpraveghierea labo- s'au dat orbilor nişte apa
celelalte ţări europene. ratorului spiritist nişte demon- i rate receptoare. cari de 
S'a introdus deasemenea straţii cu fotului originale. Un Il 'ndatăce nu mai receptează 
rangul de mareşa], care ind din tagma filozofică yoghi, lumina dela oglinzi şi dela 
va fi dat În cazuri excep- Kuda Bux, a mers de trei ori 1 reHectoare. adecă de 'n-
ţionale. cu picioarele goale, constatate I datăce orbul s'a abătut 

* 'ntâi că nu şi le,a uns cu ni· dela calea dreaptă. incep 
Se deschide acum o Hnie mic, peste un strat de jăratec să sune. Cu aiutorul ace

aieriană între oraşele Murga de cinci metri de lung şi de , stor aparale orbii sue şi 
şi Khorog din Asia centrală, doi metri şi jumătate de lat, I scoboară scările fără că
care va fi linia cea mai pri- care dogorea până la o de- ' lăuză. 
mejdioasă din lume. Cele două părtare de 30 de metri. Mai 'na
oraşe, ]a depărtare de 400 km. inle de a face cumplita incer
unul de altul, sunt la tnă1time care, s'a dat şase paşi tnapoi. 
de 3500 metri, deci avioanele s'a uitat fix inainte. cu ochii 
vor trebui să zboare la o înăI- bulbucati de uriaşa incordare, 
1ime de 5000 de metri, şi in apoi a pornit cu paşi inceti, şi 
afară de asta nu e intre cele şi-a repetat demonstratia de 
două oraşe niciun loc potrivit două ori, fără să se ardă câ
pentru scoboriri in cazuri de fuşi de puţin. A spus apoi ce
primejdie. lor cari l-au examinat .că cu 

• 
Maharajahul dinPatiala, care 

e unul dintre cei mai bogati 
domnitori ai Indiei, îşi face la 
o fabrică de avioane din An~ 
glia cel mai luxos avion din 
lume. cu o iuţeală de 320 \trn. 
pe ceas. Avionul maharajahu
lui, botezat depe acum "tro
nul zburător·. va avea o sală 
a tronului, o bucătărie elec
trică, o cabină pentru perso-

(Apropos: D. Gombos. care credintă absolută e cu pu
e din satul Murga din Pano- Untă orice". 
nia. va sari în sus de bu cu
rie când va afla ştirea de mai 
sus. Va pune imediat pe filo
logul Melich să declare şi nu
mele românesc al satului său 
de naşfere din Panonia nume 
luranic, aşa cum a turanizaf 
In cărţile sale de echilibristică 
filologico-isforică toate denu~ 
mirile româneşti de localităţiI 
de munţi sau de râuri din Ar
deal, din Panonia şi chiar din 
vechea Românie.) 

• 
S'a vorbit mult în vara acea

sta, in congrese şi în presa din 
apus, despre primejdia insectelor 
şi-a micilor animale dăunătoare, 

a căror sporire primejdioasă a 
fost semnalată din mai toate 
părţile. 

Acum in urmă s'a arătat acea~ 
stă primejdie la congresul ento
mologic dela Londra. Directorul 
insHtutului entomologic al Cana
dei. Crawford, a arătat că lă

custele pustiesc anual in Ame
rica nordică 80 de mii de iugăre 
de sămănătură. Conducătorul in
stitutului entomologic al Brita
niei, Sir Guy Marschall, a arătat 
că 'n India insectele omoară in 
fiecare an o jumătate de mHion 
de oameni, şi fac daune în preţ 

de 150 de milioane de lire ster
]jne. In Statele-Unite daunele 
cauzate de gângănii sunt de câte 
două miliarde de dolari pe an. 
Congresiştii au cerut o ofensivă 
puternică În contra insectelor, şi 

au spus că dacă stârpirea lor ar 
confeni numai câteva săptămâni, 

domnia omului pe pământ ar fi 
primejduită. 

* nalul de serviciu, şi o alta 
Sfatul comisari/ar so- pentru bagaje. Cabina bote~ 

vietiei a hotărît sdptd- l zată sala tronului va avea la 
mâna aceasta să dea un mijloc un tron aurit îmbră
ordin referitor la divor- cat în purpură, şi primprejur 
turi, decizând Ca de aci cinci jeturi de catifea pentru 
'nainte nu se vor putea I oaspeţi; va avea pe pereţ i 
declara desfacute căsa- ' blăni1i cu lcmn de cedru du
toriile decât cu Învoirea lapuri cu cărţi şi scrin uri de 
ambelor parti. Până aci coacteil, apoi. un aparat de 
era de-ajuns ca· unul radio şi o masă de şah cu 
dintre soli să se ducă la figuri făcute din pietre scumpe. 
respectiva autoritate ca Cabina va avea încălzire şi 
să spllnă că nu mai ventil are electrică, iar feres
voieşte să trăiască cu trele i se vor inchide fără zgo
sotul sau sofia cu care mot. .. Tronul zburător" il va 
s' a legat, şi era desfă- costa pe îmbuibaful maharaiah 
cut imediat. 10 mii de lire sterline. 

Iată încă o revenire • 
importantă dela comu- După statistica ministerului 
nism la datinile bar- englezesc de comert. Anglia 
gheze. s'a îmbogăţit in anul frecut cu 

* 478 de fabrici nouă, cari 
In capitala Belgiei s'a rulat dau de lucru ]a 37.200 de 

deunăzi un film referitor la muncitori. 146 dintre noile fa
conflictul ifalo-abisinian. Spec- brici sunt fabrici de îmbrăcă
tatorii au tof făcut la obser- minte, 85 de ţesălorie, 39 de 
vatii, unii luând partea Italiei porţelan, de sticlă şi de cără
iar alţii a Abisiniei, până s'au midă, şi 38 de alimente. 
pomenit luându-se de cap. '" 

Sala s'~ imp~rtit În două ta- Abisin!a ar~ şi ea un sfânt 
bere,~ Şl se 1 alungea ,la vărsare I in vieală. pe şeicul Mohamed 
de sange Gacă nu mtervenea I Zebedi din Tembien. Guvernul 
politia să pună capM războiu- abisinian a trimis zilele tre
lui. eule sfântului şase mii de ta-

* 
Un astronom dela institutul 

universităţii Haward din 1\'1assa
schuttes, Bernard Haursun, a mă
surat ani în şir căldura razelor 
soarelui, şi a ajuns la constata· 
reu ce şi-a publicat-o acum, că 

iarna razele solare sunt cu mult 

Ieri şi un catâr. ca să se 
roage pentru acest dar pentru 

izbânda cauzei abisiniene. Şei
eul a refuzat să primească da~ 
rurile, spunând că nu primeşte 
lucruri iăcmănife dela sără-
cime. 

• 

, 
Statele-Unile ale Americii se 

folosesc, nu ·glumă. de liber
tatea de a bea ce li s'a dat 
prin desfiintarea proibiliei al
coolului. 24 dintre state. după~ 
cum anunţă o stalistkă ame
ricană, au plătit anul trecut 
impozit pentru consumatia al~ 
cooUcă 140 de milioane de do~ 
iari, iar din suma aceasta 14 
milioane le-a plătit numai New
Yor]ml, iar 56 numai statul 
Ohio. 

'" 
o societate de scriitori ame

ricani care spunea că are 240 de 
membri ce trăiesc în mizerie, a 
cerut guvernului Statelor-Unite un 
ajutor, şi guvernul s'a grăbit şă 
voteze o lege pentru ajutorarea 
membrilor ei nevoiaşi cu-o ju
mătate de milion de dolari. Legea 
s'a promulgat şi era cât pe ce 

Huxley. Acesta a făcut Îmect;;
inovaţie: a scos din cuŞti' 

malele ce nu-s periculoase, s 
făcut cu ele o menagerie pe: 
copii, lăsând copiii să se 
cu ele in dragă voie. 

* 
Asociaţia magistraţilor din 

xas şi-a obligat membrii Să 1, 
treacă un anumit timp în 1.' ce 
gangsterilor şi·a celorlalţi ile 
diţi, ca să se' priceapă să-j 'Iii 
dece mai bine. 

* 
Dupăce a interzis turcoai 

purtarea vălului, Kemal pa 
poruncit acum să se lapede 
'ncepere din Octomvrie şi 

chea haină lungă dela gât lie 
'n călcâie, pe care de a!~ .nfl 
mai purtau numai turcoaicele i fe 
vr.âs!nice. Îi ,. 

să se plătească subventia, dacă' Fundatia Rockefeller şi a~, uni 
un deputat nu avea curiozitatea tia Mavo din America au ti i 
să se intereseze mai de aproape' chis acum şapte ani un cor' d 
de societatea scriitoriceasc~ cu; ciudat: făgăduind un prem:· zen 
pricina. S'a constatat astfel că 70 de mii de dolari aceluia Ira 
societatea n~are decât un singur: va putea să se chinue cât tivi 
membru I In urma acestei con-: tare timp de 12 ani. S'au ir. rii 
statări legea a fost desfiinţată cu , la acest concurs 432 de rşi 
toată repezeala. ! dintre cari 79 au dat ortul po: 

• ; din cauza caznelor la cari e i 
Doi americani, maiorul Kep- ~ supus, iar restul au renunla! ie . 

ner şi căpitanul Sfevers, se' intrecere, aşa că mai sunt n. 
pregăfesc să bată recordul· numai trei concurenţi. Unu; • 
urcării 'n stratosferă, plănuind tre ei se hrăneşte de şapte 

să atingă înălţimea de 24 de: numai cu pilule, altul d( 
kilometri. Şi-au făcut în acest răzimat de un dulap, iar al 
scop un balon uriaş, cu un lea doarme pe masă, schU!': ~ li 

volum de 3 milioane picioare du-şi însă in fiecare zi O" ~nt 
cubice, umplut la plecare nu- Jiu], aşa că a făcut pâr.' "ă 
mai pe J a zecea parte cu hi-' 120 de mii de kilometri. e r 
drogen, iar reslul umplându-se : * za 
în cursul zborului,· aşa că la· In America s'a descoperi; pu 
înăltimea de 24 km. va avea ser În contra răcelii cronic~ ;~u 
o circumferinţă de 60 de me- cut din bacterii găsite În 10 I a(' 
trj, fiind cel mai mare balon tde celor bolnavi de apr:, e ' 
pomenit până astăzi. Nacela de plămâni. de gripă sau d al 
balonului e sferică. închisă er- tar. Experienţele ce s'au ~Nă 
metic. şi e făcută dintr'un ma- până acum cu serul acest, at 
terial nou care con1ine' 95% dat rezultate foarte satisfăcă Uud

n 
• ,. J C~ 

O gazetă din oraşul Weeders-! I.n or~şu~ Warsaw din SI li a 

magneziu. 

borg din America a păţit-o rău; U~lte sa tmut .un congres şi I 

de tot. fusese asediată de câţiva j shm: al geme~tlor .. Au par; ferir 
ani cu manuscrise de că!ră un ( 800 de gemem, Şl au dl. sior 
necunoscut, şi după fiecare ase- 1 proble~e. cari îi privesc, in, 'ncii 
diu manuscrisele necunoscutului, 1 !ele star~trea glume lor ce. ata 
fiindcă erau proaste peste mă- l l~ Amenca pe socoteala ! 't o 
sură, luau drumul coşului re- ; mlor. • 
dacţiei. Acum, apoi, gazeta a a- :, "". , aCUl 
juns în mâna unui nou editor, ~ O .mtalmre la fel, ~ceask ta. , 
care nu e altul decât necunoscu- \ sportivă, a surdo-mu~lI"or, va d_1 
tul cu articolele nepublicabile.: loc la Londra. V~r fl m!rec c 
De 'ndatăce a ajuns stăpân pe· f~ot:ball, de tenms, de t~n· a pl 
gazetă, clientul de până aci al ; clchsm, et~., botezate ohi!, ;scul 
coşului redacţiei a dat poruncă; surdo-muţllor. ref 
să i se publice zilnic în pagina l ., ex 
întâia articolele cari i-au' fost re- 1 Nişte europeni cari se CI la Ş 
spinse sub regimul redacţional: seră cu negoţ de mumii, ătUi 

,. 
Sălbăficiunile din jungIele 

Abisiniei au simtit şi ele că 
pregătirile ce se fac in 1ara 
negusului nu-s a bună, şi şi·au 
mutat domiciliul in alte părţi. 

- infâmplăfortocrnai In muntii 
dimprejurul lacului Tana, cel 
păzit de englezi in contra ita
lienilor fiindcă alimentează cu 
apele sale Nilul şi irigaţiile 
-englezeşli din Sudan şi din 
Egipt. E poate un semn În ale
gerea aceasta a lor. 

mai calde decât vara, din pricină 
că distanţa dintre pământ şi 

soare e mai mică, iar atmosfera 
nu.e plină de aburi şi de praf 
cari izolează şi răcesc razele. Că 
iarna căldura soarelui e totuşi 

mai mică, se datoreşte faptului 
că soarele luminează mai puţină 

vreme, iar razele dela soare cad 
pe pământ sub un unghi mai mic. 

din trecut. 1 de cadavre cari s'au pâst ap 
O leoaică din menageria din * ! pricina îmbălsămării cu nf. iări 

SchOnbrunn a născut săptămâna Grădina zoologică din Londra f ani, au fost prinşi de polii~ e pe 

• 
AmiraIitatea engleză a ho. 

rît să se facă pe fiecare vas 
englezesc de război săli de 
cinematograf sonor. 

trecută trei gemeni, tustrei să- a ajuns zilele acestea sub o con- ; Cairo că au pus în pract:) Fr 
nătoşi. ducere nouă, a vestitului biolog ti' închipuire fioroasă a scrii: . d~1 

I 
Hans Heinz Ewers: au infi: ~nea 

Prima Societate de A .. tobase 1. MERA & eo. Arad 1 fabrică c1andestină de mum:; i, î 
Oaral: Str. Col. Paulian No. 10-12. : .. ; Telefon No. 427. I tuind pe paznicii de Ci ?Uă. 

CURSE D • 1 ca. s~ le dea cadavre_le din, ~I~e~ 
E AUTOBUSE. mmtlle proaspete. Şi prer' Jricât 

astfel aceste cadavre ca ~ .Ie 
pară că-s mumii de mii d! tâm 

I Vindeau apoi aceste mumH ~~ii. 
americanilor pe bani gre. 

_________________________ mumii depe vremea Faraor.1 

Arad-Lipova-Bata-Birchiş-Făoet-Lugoj 
Plecarea din flrad Ia 5 dim., sosirea la Ltlgoj Ia 9 dim. 

PlecareQ din Ltlgoj Ia orele 16, sosirea la l1rad la orele 20. 



upă vizita 'n Ungaria Potlogăriile dela ministerul 
a ~elor zec~ parlamen... maghiar al sănătătii 
tarI francezI E Iarăşi 1, ordinea zilei In prim-mlnislru Belhlen. care 

Oaspeţii ca nasuri coroiate ai iredentei 
maghiare au făcut declara/ii revizioniste -

Jupăce au fost plimbaţi, pre- nici el niciodată nedreptatea, Noi, : ernică propagandă, la Quay 
,am arătat în numărul nostru În decursul timpurilor, am ajuns : d'Orsay, la miniştrii noştri de 
·ut, pela graniţa dela Seghedin, in posesia multor date, din cari ; externe de . totdeauna, şi în spe
. cea dela Strigoniu şi pela putem să constatăm că aţi fost I eial la personalul ministerului de 
Jile iredentiste din piaţa Li- tratati în chip nedrept. Acum insă externe, iar prin ei la diplomatii 
.ilii din Budapesta, cei nouă nu stăm numai pe bază de date francezi." 
c1mentari francez: de stânga scrise, ei pe baza constatărilor "Eu, în ce mă priveşte - a 
. au fost aduşi de deputatul noastre personale făcute de repe- spus apoi amintitul deputat -
:er Vallat în Ungaria la invi- tate ori (Ia banchete şi la baruri văd deja înaintea mea marea mo-
lui "Pesti HirIap" ~i a Aso- I - n, tr.) In posesiu ~cest?ra de~ ! nar?ie dunăreană, în car~ Un

ei marilor fabricanţi, au fost ' c1arăm că suntem senos (Ihâ!) ŞI ! gana, cu hotarele sale mllenare, 
Woriţi la 19 Sept. printr'o ferm convinşi că vi s'a făcut o I va forma un te!ito~iu e~onomic 
~tie la sediul partidului guver- nedreptate, şi declarăm că dacă I comun cu AustrIa ŞI Cehia. 
rentaI, unde preşedintele parti- se va ivi prilejul, vom ajuta la "Noi, din parte-ne, vom face 
ri fostul ministru lvâdy, li-a repararea ei, care să fie paşnică 1 tot ce e posibil ca această ideală 
i intre altele (cităm după dar să fie şi pentru Dv. suficientă." '1 situaţie să fie realizabilă.· 

dapesti Hirlap" din 19, IX): Logosul revizionist s'a încheiat I Deputatul cu foarte puţin fran
)untem convinşi, domnilor, că cu o închinare pentru Horthy, f cez nume Creyssel a spus apoi, 
ep în deplina conoştinţă a "pentru acea Sfântă Coroană ma- I întregind ceea ce spusese VaJlat: 
n răspunderi ce vă apasă ca ghiară pe care un papă francez [ că ei ştiu că Ştefan Tisza n'a 
~zentanfi iluştri ai marei na- a dăruit-o regelui O-voastră, lui ! voit războiul ci i s'a opus din 
i franceze, şi că aţi studiat cu Ştefan I-ul, întemeietorul mărimii i răsputeri, dar fiindcă n'a fost în 
ctivitate şi fără părtinire stă- maghiare, şi în sfârşit pentru un ! contro, "ungurii şi-au făcut cu 
~rii şi naţiunii noastre, şi că viitor apropiat, când fiecare un- I cinstea naţiei aliate datoria", fă
Drşi în minunata d-voastră gur va putea spune cu sfintele cu- ! când războiul alături de nemţi. 
~polă veţi refera obiectiv' vinte ale dasicului: Pax et jUSti~11 • • 
re intolerabila şi neţiitoarea tia osculata sunt, - pacea Şl Aşa a trebUit să se incheie 
pe în care ne-a aruncat aşa dreptatea s'au îmbrătişat-. această prietenie "franco-ma-
e nedrept şi de nedemn Tria- Fiindcă a socotit. poate ~ă tră- ghiară -, ?rgani.zat.ă fncă depe 
J,~ darea săvârşită pnn cuvantarea vremea lUi Stavlskl: [cu acest ne 
eşedintele partidului guverna- de mai sus de călăuza lor nu mai pomenit certificat de nobleţă 
al li-a vorbit apoi despre este de ajuns, unul din ceata de ! dat Ungariei, pentrucă a pornit 
luI milenar, despre jertfele zece, Paul Creysse!, a dat dela I cu nemţii războiul în contra Fran
I~ mie de ani aduse de un- Viena, la Întoarcerea spre casă, ! ţei şi-a lumii. 

Ungaria procesul faimos al insii nu s'a prezentat incă. 
fostului subsecretar de sfat • 
dela ministerul sănătăţii Emeric Adăugăm la cele de mai 
Drehr, retrimis de Curtea de sus următoarele cnmenfarii ce 
Casatie la Curtea de apel le face procesului lui Drehr 
pentru noi audieri de martori. ziarul" Uj Magyarsâg" din 19 

Se ştie că procesul acesta Sept, in legătură cu desbate
a scos la ivealll potlogării de rile referitoare la asanarea 
ponimă, despre cari, fireşte, băncii lui Halăsz : 
presa ungurească dela noi nu "Unul dintre disfinşii mar-
spune o vorbă. tori spune acum că banca 

S'a dovedit la desbateri că Halâsz a fost asanată cu bani 
fostul ministru al sănătăţii şi dela stat, iar celalalt martor 
prim-ministru ad-inferim, fă- că nu ştie despre aşa ceva, 
posatul prelat papal Iosif Vass, ci numai că se făgăduiseră 
a prădat banii ministerului cum pentru asanarea ei bani pu
numai i-a plăcut, finantând din blid. In schimb lot atunci cir
fondurile invalizilor publica. culă in Budapesfa ştirea, că 
ţiile englezeşti de propagandă unele somităti din vieafa 
revizionistă ale lui "Pesti Hir- publică voiseră să-I convin
Jap", jucând banii ministerului gă pe însuşi 'ordu' Ro'her
la bursă. împărtind fondurile mere să asaneze banca, dar 
şomerilor la rudele sale, sub- acesfa a profeslat revoltat 
ventionându-şi partizanii poli- în contra ideii de a fi pus 
lici din fondurile destinate re- să scoată dânsa' din impa
patriatilor, cumpărând:pe sea- sa' 'inanciar in care .'0. 
ma ministerului vile, palate şi .ăga'~ pe anele somităfi 
conace supraevaluate (intre maghiare. 
altele un conac al fostului ~Nimeni nu ştie deci ce s'a 
prim-ministru depe vremea petrecut aci de fapt. în schimb 
aceea Ştefan Bethlen), şi că fiecine vede că s'a petrecut 
după moartea lui consiliul de sub muşamaua neobişnuitelor 
miniştri a trebuit să asaneze moravuri negnstoreşti şi po
o bancă evreiască cu care litice o enormă neregulă." 
opera răposatul, ca să nu iasă 
la iveală lucruri cari li com· 
promiteau memoria şi pătau 

pe vreo 40 de parlamentari 
guvernamentali, şi in plus a 

:K!ntru. sa.lvarea Europei (iarăş~ un in~erv~ew core:pondentului lui I Sunt, decăderi dincolo de cari trebuit să achite unei 

Publicafie 
de lic;'atie 

~ă nuncmoasă poveste 1), ŞI "Pesh Hlrlap", 10 care spune i nu mal sunt altele. 
re revizuirea ce o revendică (..P. H." din 24 IX) că au făgă- Şi dacă Franta trebue să pri
Iza acestor "jertfe"." duit "prietenilor" dela Budapesta vească la ele cu scârbă, nu e 
spunzându-i lui Ivădy, con~ şi în primul rând lui Legradi, mai puţin adevărat că .noi trebue 
orul imprudenţilor excursio~ editorul lui "Pesti Hirlap· şi al , să privim decăderea aceasta:a 
Xavier Vallat, a spus urmă- cunoscutelor cărţi de propagandă celor zece iude şi cu multă luare 
e (cităm după acelaşi semio- levizionistă englezeşti, franţuzeşti aminte. 
al guvernului maghiar): şi nemţeşti: că "vor face tot po- Va trebui să dăm mai multă 
"Noi, francezii, n'am făcut sibilul in interesul Ungariei", şi atenţie conruperilor ce le săvâr
lată răspunzătoare Ungaria anume: şeşte la Paris ministrul unguresc 
l declararea războiului, căci " Vom publica în cotidianele Hedervary, despre care am ară-

noastre o serie de art cole şi Ungaria i s'a impotrivit în tat destul de răspirat când a fost 
1 cel mai hotărît, dar ca vom ţinea conferinţe despre si. trimis acolo in urma afacerii 
li a trebuit să ne facem da~ tuaţia de azi a Ungariei şi des- Staviski, că a fost trimis anume 
şi ni-am făcut-o." pre justele şi drepteIe ei pre- în asemenea scop, ca unul din. 

tenţii; 
erindu-se apoi Ia faptul că "Vom desvolta în interesul tre cei mai pricepuţi diplomaţi ai 
sioniştii săi sunt din diferite dreptăţii Ungariei cea mai pu- ministerului maghiar de externe. 
leii ale Franţei, a spus că .................... _ ...... _~_ ......................... _ .............. .. 
lnţa-şi are mileniul ei .Au 
t o mie de a01 ca să se 

"După cum e obiceiu 
'n România ••• " 

doamne Potoran o datorie "de
licată-, şi să cumpere biblio
teca răposatului, pentruca să 
s'achife nişte datorii ale rude
lor. 

Toate acestea s'au dat din 
plin la iveală Ia desbaterile 
dela tribunal. 

Procesul a ajuns apoi la 
Curtea de Apel, care şi. a dat 
o ne mai pomenită silin1ă ca 
să-I înfunde pe Drehr şi să 
spele memoria răposatului 
Vass. De aceea afacerea a 
ajuns la Casaţie nelămurită in
tegral, aşa că a trebuit retri
misă la Curtea de apel pentru 
noi audieri de martori. 

Curtea de apel a re'nceput 
desbaterile cu cercetarea ca
zului băncii Halâsz. cea asa
nată de guvern in urma mor-
tii lui Vass. Desbaterile au fost 
publice, până la punctul unde 

uiască unitatea franceză, pe 
lcuma nimeni n'o mai poate 
.a. Aceasta vă poate incuraja 
d-voastră, că o să vină 

a când unitatea maghiară 

I putea socoti nimeni obiect 
!cuţie." 

referit apoi la faptul că doi 
excursioniştii săi sunt din 

Titlul acesta se repetă extrem 
de des în presa budapestană, 

şi mai cu seamă în gazeta "Uj 
Magyarsag- a asa sinului şi 
pungaşului Tiberiu EcI{hardt, 
dat unor ştiri în cari e vorba de 
pungăşii, de pot1ogării, sau de 
alte asemenea lucruri în cari d. 
Eckhardt s'a dovedit expert 
depe vremea cdnd a făcut sute 
de milioane ca director al pre-

au venit in discutie parlamen
a dat acest titlu unei ştiri in ca- tarii amestecati in afacerile 
re-i vorba de cunoscuta desco- acestei bănci evreeşfi. 

a şi Lorena, ca să spună 

Atură cu aceasta: .In tre-
apropiat au aparţinut la 

jări diferite, acuma însă ii 
~ pe amândoi patria lor stră
. Franţa. Cândva o să pu-
d-voastră reprivi spre un 

!lea exemplu.- sei. 
ftcum în urmă, la 19 Sept., 

perire ce 5'a făcut în gara din S'a luat apoi in cercetare 
Bucureşti: de coşul cu dinamită cazul d-nei Potoran, cea cu 
şi explosibiJe uitat de nu se datoria delicată". Doamna a-

" ştie' cine Într'un vagon. ceasta, fostă artistă, născută 
Vrea adecă gazeta celui care Elena RlistIer, din judetul .Ara

a apărat atât de jalnic la Ge- dului, a avut după moartea 
neva pe atentatorii dela Janka- prelatului papal Vass o pre
puszta, să spună că România e tenţie "delicată/' de 28 de mii 
tara dinamitarzilor. de pengo. din care guvernul 

Oho! s'a grăbit să-i achite prin fostul 

Neaprobându-se rezul
tatul licitati unei publice 
din 18 Septemvrie 1935~ 
se aduce la cunoştinta 
celor interesati, că Primă
ria municipiului Arad, 

În ziua de 12 Ocfomvrie 
1935, ora 10 a. m. 

va tinea în sala mare de 
şedinte din palatul primă
riei, a doua licitatiune pu
blică orală pentru aren
darea pe timp de 1 (un) 
an a diferitelor parcele 
mici de pământ proprie
tatea municipiului, cuprin
se în caetul de sarcini. 

Licitatiunea se va tinea 
în conformitate cu Art. 
88-110 din legea conta
bilitătii publice şi potrivit 
normelor de licitatii în vi-
goare.. .. 

Oferlantii vor depune 
ca garantie t O 0/, din aren
da anuală în numerar. 
Caetul de sarcini se poate 
vedea în camera Nr. 59 
a primăriei. 

Arad, Ia 25 Sept. 1935. 
Primăria Municipiului 

Arad. 

IiI în legătură cu faptul că 
luă şi cu dânsul zece sunt 
iferile partide (a uitat să 
; de stânga) : 
icât de diferite ni-ar fi însă 
le in problemele interne, 
Iăm unison în contra ne
I!ii. Poporul francez n'a voit 

gazeta faimosului moralizator 
despre care fostul prim-ministru 
BethIen a spus astă iarnă că 
.. a Întrat în vieaţa politică ma
ghiară în fundu gol şi are as~ 

tăzi din politică averi fabuloase-, 

Incă n'am ocupat pusta Janka, subsecretar de sfat Drehr 16 
ca să ni se poată spune măcar mii de pengo. Audierea d-nei 
sub acest raport că suntem ;otorâ,n s'a făcuty deasemenea I 

N r. 26.339, 1935 . moştenitori ai lucrurilor în cari n şedmţă secreta. I 
s'au ilustrat ungurii d-Iui Eck- S'a mai citat ca martor, In 
hardt! 1 legătură cu alte chestii, fostul __________ _ 
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4blrr:t#ă piă rrn il n a BI t ... II In ~, erna '1-0011118. 
- Din pricină că aproape 'oale sla'ele din Liga Natiunilor s' 
declara' pOfrivnice sanc,iunilor, s'a ajuns 10 o oarecare impă 
inlte An~lia şi Italia 

Săptămâna ce-a trecut a adus 
o insemnată descordare între An-

,glia şi Italia, dupăce pregătirile 

din cealaltă săptămână ale ma
rinei etlgleze concentrată în con
tra Italiei, băgaseră toată lumea 
in groază. 

Anglia, fireşte, nu voia război 

cu italienii in numele său. Voia 
sancţionarea, pedepsirea Jor prin 
Liga Naţiuni1or, in cazul că ar in
cepe războiul in contra Abisiniei, 
şi fiindcă celelalte state nu se 
îndemnau să ieie parte la sanc
tiuni (a căror scară este urmă· 
toarea: măsuri financiare şi eco
nomice, boicot comercial, măsuri 
militare), a căutat să constrângă 

statele din ligă să stea de par
tea ei,;impresionându-ie prin con
centrarea în apele europene dela 
miazăzi a întregii sale flote de 
război din Europa. 

In vremea aceasta Anglia a făcut 
întrebare hotărîtă la guvernele ţă
rilor ce fac parte din Liga Naţiu
nilor, dacă aderă la sancţiuni. Şi 
aproape toate guverne re i-au ră

spuns că-s în contra sancţiunilor. 
In urma acestui lucru ministrul 

de externe al Angliei a trimis la 
ducele Mussolini pe Sir Eric Dru
mond, iar pe ministrul Eden la 
subsecretarul italian dela externe 
Suvich, ca să arate că Anglia 
n'a făcut concentrările navale din 
pornire contra Italiei, ci numai 
pentru aplicarea stalutului Ligii, 
şi că n'are cu Italia nimic. D. 
Mussolini a răspuns că Italia 
deasemenea n'are nimic cu Anglia. 

Dup' această împăcare, a urmat 
la Geneva o uşurare. 

Comitetul de cinci, care fusese j 
d.elegat să 'mpace Italia cu Abi
sinia pe baza unor îndreptăţiri 

date Italiei in Abisinia şi a unei 
ieşiri la mare date Abisiniei peste 
Somalia britanică, şi-a prezintat I -
Miercuri Ligii Naţiunilor ra- i 

portul despre propuneriie făcute 1 

Italiei şi Abisiniei, şi despre ră l 

Tratative secrete 
GERMANO·MAGHIARO·POLONEZE 

E vorba 'n ele d'c România --
spunsl11 dat ~te acestea. Abisini~, 1 O lelegra~ă din Varş~ovi.? ' vânăloare" tn Polonia. I J!uve,nu' po:onez, a 
precum se şhe, a spus că vP~1- I o vestii 'a lnceputul saPla-1 La 25 Septemvrie, apoi, la Budapesta, de 
~e~~e 'n general, recomandarll~! I mânii că vestitul Ribben- I agen,ia Radio .. Cen'ral a 0- va "ace 'napoi la 
Llgll, d~r nu A poate răsp_u~de a-. frop, omul lui Hitler, care a nun'a' din capilala poloneză Radio·Cenfra' crede a 
rnănunţtt deeat dupăce IŞI va fI \ încheia' as,ă vară acordu' că o sos il la Varşovia şi mi- 1 că 'ra'ali.vele aceslea 
dat răspunsul Italia; Ia~ l,talia a nava' cu Anglia şi e frimis nistraf german al apărării 1 în legătură cu 
răspu~s că n,u poa,te pn~l11. pr~- de Hifler in cele mai 'mpor- aieriene, Milch, şi dupăce i unei convenţii "de ma 
punenle cOImtetulUl de CinCI, dm fanie delegatii, a sosif ,,10 şi." termina' 'rata'ivele cu I por'an,ă pentru Europa 
cauză că nu sunt bazate pe tra- I .,.... ___ ... _ ......... __ ...... _ ............ _~ ! sărUeană~I. 
tatul italo-anglo-francez dela 1906 I După o ,fire a R 

(pe care Abisinia nu l-a recuno- 1 N FOR M' "T 1 UNI ar fi vorba de chestia 
scut), apoi din cauză că nu sta t-l meI, dar după o altă 
ţinut seamă de dezideratele Ha- . ". gramă, dela Berlin 
Hene, şi anume, fiindcă în loc să se! R U ~ ~'f ono 1 mele ce provoacă confuzie' adec q fi' Radio-Central e vorba , , . I 1 L' agam s,ara. o, pe . 1 J U , 

r~n~ Ablslma ,sub cont ro ~ l~, rafii restan'ier! să-şi a~~. le 1 - după dânsul - nume ca· aranjamen'e in legă'" a( 

gll, I ~e dă aSlsten.ţă ca. ?ncă~UI I a~onamen'ul,. ,ar p~ ~ej _ al : acestea: Alexandri, Alexandrescu, l' expirarea aliantei P 
stat ajuns la neVOie, ŞI 1 re, dă I ~aro!a a expu'a', sa fU-' ~no- I Alexandru cel Bun 1 ;Decemvrie, polone. 
acce~ la. ~are, ceea ce. constltue lasea.. I 29 Decemvrie, Aviator Ionescu, I Se afirmă, spune 

O pnmeldle pe~tru ltaha. Banda de iredcntişti şi de I Take Ionescu, ş. a. m. d. Lista 1 ma ber'ineză, că 
Dupăce comitetul de cmCl a. 1

7
11" Z' i aceasta cu 70 de nume condam- Gombos, p,.eşedinlele 

bl· t t ă n . con- COZ1 de topor a... Ima , . • •• • pu lca aces e r spu sun, , '" . 1 ' L ff ; nate a fost dată apOl In seama I'.ulu, ungar va SOSI la 
siliul Societăţii Naţiunilor a ţinut Tlbor vŞI 9 Ţnpotrhr.ud UI t~" une{ comisii de doi dintre cari 1 cepatul 'unii Oc'. în 

d· ţlli tă ·mpu ând co- anunta ca-şI dese I e as Llli , .' ., .".." • o şe In d secre ,1 n CIt . I b ~ unul e preşedmtele partldulUl ma- %"a ollc.a'a 'a Be,.' .... 
mitetului de cinci să-şi continue la hO.klul. entra rvlpou Clo- : ghiar Parecz ca să-şi dea păre- Tra'a'ivele cari se 
A ă·I d A X • me tezat 111 ChlP provocC1tor u· l ' • 
Incebrc fi e§ r1m3P~.~e, a~~ a~~ al bul gazda;i1or din l1~ad ti. I rea şi să facă războtezările ce 1: 're G~rman.a, Po'~ 
pe aza -u Ul 1. .. '. • ! socoate necesare. Urmarea va fI Unga,.a sant puse In 
statutului Ligii, iar apoi să refe- l l1 ajuns deCI totUŞI !!r9- 1 de sigur că d. Parcz va şterge 1 'ură şi cu faph" că 

. .,. 1 ă 't d 1 t- t fV ă C IIIll? '1 reze unUl supra-conSI1U, actul li aces t1 se1 ar (. . I din nomenclatura străzilor Aradu- I polono-română care 
din toate statele din ligă afară Ruşine! I lui pe 1 Decemvrie, ziua adunării I curând, na va 'mai ii, 
de Italia şi Abisinia. . .... "dela Alba-Iulia, pe . 29 Decem- I 'oale probabili.ătile, 

Precum se vede, deci, se pre~ A~tiunile ~rede~hst~ dovedIte n vrie, ziua în care au fost măce~ I gită de că'ră România, 
lungesc cu încă vreo săptămână, sarcina ordmulm calugăresc al Il<'" d . 1 1918 ~.. I I • , ,. . rad i-aI mă- <1fl ll e ungun a romanu es e n prea,mo s 
două, zilele sacrificatului. mmonţllor dm AŞI ce-au venit la Arad in calea ge- I unai paei cu Rasia, 

năstirii franciscane ... dela Radna neralului Berthelot, pe Take lo- i exemplu' celui semnat 

P-e" O'" ',·r.·'e de ro .... zbo.· cu prilejul perchezltllior de astă f" d ă fă t - t! C h I • • R . li 6 I . .' nescu, lin c a cu m con ra i e os ovae,a Ş' usta. 
vară, au fost defente ,zilele trecute Ungariei Mica Antantă, pe avia- ! sta a, li mo'ivu' peRI 

din cursul săp'ămânii. parchetului, 'şi dat~ ~ cer.ceta~ea torul Ionescu, fiindcă a fost un I Polonia caulă să aco,,,,,,,,,,,, 
Pe Joi se anunţase o mobili- la marina grecească. Alte vase unui judecător de m.s rucţte . e- erou valah, ş. a. m. d. ,: Iralativele duse cu 

zare' generală de probă În Italia. engleze au ocupat insula franceză legat anume, a d-lUl preşedmte Dar aiasta nu se poate 1 nia şi Ungoi"ia. 
dar se vede că din pridna în~ Chei-el-Şaid din. cap~tui sud!c ~~ de secţie de tribu~al dr. .Costa, De bună seama că comisia in- '1 

torsăturii prielnice ce au luat-o c,a nalulUi Suez, ln faţa Entreu care a şi început mterogănle. t· ă AtI ă b 
raportur'l cAr f t amâ italiene. v •• • •• • enmar nu aşa a ~n e es r z 0- I 
nată. leu ng la a os - Trupele italiene au debarcat I ~ălugarn uede~t1şh SU?t ,daţi tezările la care s'a gândit. Aştep- ! 

S'au chemat la recrutare toţi pe partea asiatică a J\'ării Roşii i in Judecată, după mformaţlUmle ce tăm deci o revenire cât mai grab-! J' di 1 
reformatii din Italia, din contin- în provincia Yemen. E' de sigur ~ Je avem, pentru falsificare de nică până nu şi-a muiat de tot 1 fă AO

l 
m
t 

nl.eatBB adap~~".,.""..J 
t l 1 90 1 1914 , "t :o: A t e acest fapt se nza t t t • . t . d t· t ent' . r ves e a u ap gen ee -,. egu,ufa In r - sau e 1ll In eres ne en IS I P ru preşedintele partidului maahiar! 

Din Africa se anunţă mari COI1- ţional şi între acapararea de cătră Jegături iredentiste cu Ungaria b t 1 b i avion nemtesc. trimis 
centrări italiene de trupe moto- italieni a majorităţii acţiunilor ce- t b ţ." d fste primit~ ure e e. '" ! ler ca sA-I ducă pe p 
rizate la graniţele abisiniene 30 lor două societăţi englezeşti de pen ~u su ven 111r: en; r nistrul G5mbos in G~"'.""'U 
de avioane italiene fac zilnic re- petrol din Irak. dela Budapesta, ŞI pen ru ac Ivare Urmează să se inaugureze as-
cunoaşteri de-asupra teritvriilor Din Ogaden şi Tigre, provincii iredentistă sub masca unor soei- tăzi la Tighina În prezenţa d-lui ;, lAI 1 t b d 
abisiniene, Libia a fost transÎor- abisinlene învecinate cu Somalia etăţi zise religioase. ministru N. Titulescu podul de; m tz . B. ~s tr ur~i e 
mată de italieni într'o vastă ta- italiană, peste cari se va da ata- 1 I ăt ă . 1 mă peste Nistru, botezat cu numele pr md-mlnlds U lmag

t 
ar 

bără, gata pentru fiece moment. cui în cazul că Italia incepe răz- n. ,~g- ur. cu meu parea - ., , t con us e oeo .-c 
Fiindcă au încetat la 22 Sep- boiul, se anunţă holeră şi friguri năshru franclscane dela Radna, mlnJstrulm nostru de externe. ! Bodenschatz, adiut 

temvrie ploile, cari au împiede- galbene, de altfel obişnuite 'n fie- inchinată patroanei Ungariei, "~a Luna viitoare se va relua apoi! Goring. la castelul de 
cat până acum inceperea războiu- care an În urma ploilor. sosit acum patru zile la Arad traficul regulat între România şi j toare al prim-ministrului 
lui, negusul a semnat Marţ, de- , Marina turc:ascăşi cea grecească dela Roma "generalul" ungur al Rusia Sovietică. I slei. 
cretul de mobilizare· generală. fac manevre Impreună. ,. d' AdI • I Din partea Polonei au 
Mobilizarea s'ar fi început, dar In Iugoslavia se încep în săptă- ordmelor franclscane m r =a1~ Zia!'ul af'ădan "Ecou'/" a Îm- l' ticipat la aşa-zl~a v 
guvernul abisinian· o desminte. mâna aceasta manevre. S'au co- S. Sa Monay, care stă de a generalului GoriJtg 
s'a dat drumul din Închisori pu- mandat În Anglia pe seama avia- multi ani pe lângă Vatican. pIinii {line!'i zece ani de apal'i- Radziwil. preşedintele 
şcăriaşilor şi au fost înrolaţi în tiei iugoslave 10 avioane mo- '" fie, dintre cal'i doi şi mai hine slei pentru afacerile 
număr de ;reo 50de mii în armată. dente şi 70 de motoare pentru Comisia interimară 'a oraşului de aparitie zilnică. a Camerei deputajilor, 

Şasezeci de corăbii englezeşti avioane. A d t b 'ns . aţ'e ă E un l'ecol'd pe-această gl'a~ ne raIul Fabritius, 
de război au fost concentrate in Rusia face manevre pe Marea ra a avu una 1, p1r 1 s de armată. 
apele greceşti, în aşa-zisă vizită I Neagră. se ocupe de războtezarea străzi- nifă, şi au atât mai. ales Co-I Generalul Gomb5s 

lor cu nume nepotrivite (de figuri l'ezultatul unei st!'ădanii pel'so-, primit azi, Dumlnecă. 

Mica Inţelegere stă de veghe 
Miercuri seara s'a ţinut la Ge

neva o consfătuire comună a Micii 
Intelegeri şi a Intelegeri Balcanice, 
convocată de d. Titulescu. 

Conferinţa s~a ocuput de pro-

blemele discutate În adunarea şi 
consiliul Soc. Naţiunilor, urmărind 
cu toată atenţia desfăşurarea ulti
melor evenimente internationale, 
in special tratativele asupra con· 
f1ictului italo-abisinian. 

mitologice, de animale, de unelte nale, a dil'ectof'ului său d. Consf. celarul Hitler, Iar 
etc,), dar şi-a tradus foarte greşit 1. Ştefănescu, făl'ă legăful'i cu I avea intrevederi cu 

de externe Neurath. În fapt binevenita inspiraţie, dând vreo ol'ganizafie politică. 
însărcinare ca să alcătuiască lista .. Ecou/ti s'a impus celi/o!'ilol' Ziarul budapestan " 

arată că ministrul 
numelor condamnate şefului ser- prinfl"o notă nationalisfă 8Iato!'- rese de interne __ ",UUJI1,ni 

vidului edilitar,care a 'nfeles treaba lIică şi dâflZă, penfl'u care f!'e- află deasemenea 
asta aşa, că trebue eliminate nu- hue felicitat cu toată căldul'O. zile in Germania. 
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