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'allats;;~~:;:;1 CIIZA 0111- UIIGAIIA ~~i~U~O~P': 
1 care a condus în! La 'Budapesta e iarăşi ferb ere cei 160 de parlamentari moma- precum a ară la' ziar.' "Ma. Finante Hegedas Lel'onl ol'e 'n 

rânduri în anul acesta ~ mare, ghiari, despre cari presa ma- ,)'ar.oeu din 7 Nov. 1934 _ "Pesti Hirlap· o l'uf,f'ică săplă
de parlamentari francezi i Şi anume: din pricina urmă- ghiară spune că-s peste două .,mă'oarele: l mân9/ă, cu I'ăspunt!wl'i la 'ntl'e-

a, d, Xavier Vallat, cel ,; rilor ce le are în linglitl şi in sllte), şi să se pomenească cu .In primăvara arlului 1920, I băl'i ce i le adl'e5ează celilol'ii • 
. a avut incollştienţa să În- : lllte o seamă de ţări gestul de- un control sever al che1tuielilor conducătorii organizaţiilor naţiow i In cea dela 17 OeI. f'ă5pUnde 

la ba-,.chet'r1 dat la 5u- ,: te l1, atului dela Geneva al Unc.Ia- l' d 'b 1 J • ţ. t d' ! unuia caf'e-I Înll'eabă: Dacă ~ ~J sa e Ire entiste, can su guver- na e mag lIare au !nU Impre- i ' r' h' do - G 
echipei sale pentru Un- i riei, care s'a Hrtibil să jo ctJvdn- narea lui G6mbC,j sunt cel pu- ' ună cu prim-ministrul depe vre- i n ~I' II me - upoee el'n:.a-

Mare, a vorbit elcum din : tul inaintea tuturor ţărilor Itl ţin de trei ori mai mari ca înainte. mea aceea Ştefan Bethlen o 8- I ma a I'evenil 10 datinile păgane 
, h . .' .., ' - să nu se mai numel'e nici 

De astă dată ca să explice : c eshunea sancţll..in\(6r, ŞI să Groaza de perspectivele aces- ' dunare la Budapesta, ŞI s au stă· l' AU'· .J le' • 
t 1 d 1 G r ~ ~ t - , t ' ' , .", In ngal'la anII ue a f'/sfos, CI 

scuze ges u ea cneva! spuna ca vo caza 11 con n,l on- tea i-a ridicat imediat în cap . tUtt cum să propage reVIZIOnismul. , d 1 li ,., 1 Să / . , . , . Cea nd a ne cudwăm 
riei, votarea ci in con- ! căror sanctIUni, ŞI că-i vinovată ministrului de externe l\â!mdn el care a dat tonul la consfă- : .. { .. 

'lor, 'r' de ra~zb()I·ul d'·'l "'b'·"I'n,'a ll'ga t . t f t ! - spunea aulol'u SCf'ISOrll-

I 
It.., Kânya aproape toata opoziţitl, UHea aceas a a os un om care. făt ~ h . 

m şi 'n acest loc: Naţiunilor, fiindcă nu l-a evitat Socialiştii şi habsburgiştii au fă- sletea încă dinainte de războiul i SCl'lef'ea noalS, l' S I'Gvec e,SCl'le-
ne interesează de Joc ches- I printr'o revizuire, d' 1· 1 'b d' J : I'ea hunică, şi oă ne 'nloal'cem 

1

, cut front comun În contra lui, ce- mon la In S ~J a . I~ omatiei . 10 I'e/igia stl'ăbună. fA 

a sancţiunilor. Ne măr- l1rătăm În altă purte a numă- ~ d' I S,· austro-ungare Ş] 10cU1a 10 Bal-, D U d- w -' n 

1 ' 1 f ţă"t d' ran u·] capu, a prelJns con-! 'c t b· "1· nege Uo I'aspunue: "..,a sd arătăm gestul Unga- I ru UI nostru lea ca eva In- ! w •• , i cam, unoaş ea me socIetăţIle, ~ , . 
1, v ' ,. 1 t ă ·1 t' t 't· vocarea (e urgenta a COm]Slel , p bl' , t d 1· l sa "m consecvent,_ mal fr-ehue ,cu exp lean rev.z.o- re urm n e (Ices tii ges : efi 1- f ·1 t ' AU; U Ice ŞI secre e e aco o, ŞI I 

, , • • U '1' 1 f . IV' a acen or ex ernc, Iar pana a- numai oă ne 'nfoal'cem În pusla 
· ŞI să-I prezmtam urmă. I CI e ce! e ace presa eng eza, 1 t . 1" l' ţ'·I· t i în special organizaţiile de comi- GObl', J::I' am /Ampl,·nl" atuncI' ceea " l' ţ' . fV t v 1 l· N unei, a exp lca 1l e incerca e I y 
· Celfl ŞI exp ,ca Ia asta I ŞI cererea acu a a 'ga a· 1 d 1-' • 1 t ! tagii. Mai târziu, revenind la ce lIe cel" neopăgânii nOJ::fl'i şi 

I . . (e , \anya 111 par amen acum y 

Vallat e una. ţltlmlor de dc!egatul rusesc, ca \' '·1 'ţ. ă ; centru la Viena, s'a străduit să Mica Intelegere", 
I . d J G 1'·· \. t ă . . treI ZI e, OpOZI \Q a r spuns cu 1 ; că gestu el ea Ieneva sa se la lmellCl m sun m con- " . Ţ~. U provoace conflicte. Acestea i le ! * 

I '1· I tU··· w tII contInue ntrerapen: " JQlClsca b izat pe englezI ltera - ra ngartet ŞI sa se con ro eze I 11 r /1 : cunoaştem ine, in special din: Rnglia a pel"mis luna fl'ecufă 
r capitolele camufl-.1te din bugetul I ng la .•. , ,', \. . ,: desbaterile procesului Fridiung; Companiei hJ>ilanice de l'adiofo. 

), Ungaria sia grăbit să ,maghiar, destinate înarmărilor I . Cu o ~,m.~1 namte,. K(I.ny~ 1 dela Zagreb, Omul acesta era' n,ie să difuzeze. c~ezr:1 il'ed~n~ 
caţii. Ministrul de ex- I şi complotărilor revizioniste, I ŞI cu Oombos au .f~st In aU~l- l Kanya Ko'man, ministrul ma- fIS!,!1 UngarieI ŞI 50-1 mal ş~ 

Kânya a ţinut Miercuri în I Nu e tocmai de şaga. I ~ntă l~, ~orth~, OfiCiosul SOCI~- j gbiar de mai apoi dela Berlin, ' e:::~';tcu ~;/;;a'n:e6:tPR;~~~ 
ent o cuvântare nici albă I Fiindca şi daca alte urmări i hst "N~pszava a a~unţClt că n ; astăzi ministru de externe al Un- ,ziol'ele şi postul'i/e de I'adio 

neagr~, întmwptă cu stri- ~ai serioase n'ar, ye~lj" e .dea- ' ce-I pr~veş~e pe ~aIlY{f, a. f~st ' gariei. . en[l/~zeşti nu mai, con~enesc cu 
,.TrăIască llnglia". Şi fi- 1 Juns pe~tl~u ~nga~'JQ sa~,şl pwrd,ă I O aUdl~l1ta de .a~llo, Va (,v:_.Q Propunerea sa, Mcntă la cons- lf'/mJt~~~a ungul'llol' In pOl'lu/ 

I1nglia nu se poate do .. i cu desavarş'fe slmpatule revl- 1 adecă sa plece zilele ~,c('stea (.In fătuirea organizaţiilor nationale, ,JY!ars/IJel, A •• 

Ai·· . 1 •. t • I r - t' . i tn~ j. ' h·' Rcum e I'andul Gef'mamel să cu·atat a fost pus preşe- 1 ZIOl1lste ce ŞI r-a caştlga !TI t lrun ea mm 5 ~,u Lli mag Iar ae a fost În esenţă aceasta, că tre- .• R. /." n ă .b W , ,,' '" ;, ". , ; I'epete gala ng Iei, ...,a o al a 
· Llgn RevlzIOmste, Her-; I1ngllCl isă ne ganelJm numaI la externe, bue organiz(ltă o armată secretă ca mâine ce să f'epal'e 

Ferenc, să scrie un articol i 1 şi anume din oameni hotărîţi Id Postul de radio din Niimbel'g 

icaţii în publicatia en-! Cel ma: .·ncend:ar dt~nt,e II orice, a căror misiune să fie ca a emis Mal'li pe ungul'eşle cl'e-
L' ". I II·;:' Eul if'edenfei maghiare, şi dupăce a Ig11 ReVizioniste, îm- : sa pregătească terenul pentru 

.. ti' • •• d I B d t {·a fl'adus pe nemteşte, o mai 
Miercuri pela toţi dela I sncenn.arul e a u apes a j întrarea trupelor regulate. 11r- I pus şi un COl' de copii să cânte 
câţi nla veau cu ce să I ! mat~ aceasta secretă a fost în- j .. Himnusz", 

rgă, iar corespondentul! Cine-i acest domn Kanya, că- Rpoi: 'sărcmată apoi să pregătească i Repede au mai' uilal aceşti 
Paris al lui .. Pesti Hirlap" a ! ruia procesul dela Geneva al M • d 01 A d atenta te în contra capilor state- , leutoni ceea ca s·a SCl'is În caf'-

" al are oare e A a .. " • 1 I " IL '/.J G .. , mat să ia par1nmentari- pustei Janka şi apropierea italo- 1 .... v, lor vecme ŞI m contra oameni- ea ".,0 K lensel sueI' I'enzen, 
. , (generalul Gombos), dupace l '.. că Ungaf'ia e cimilil"u! gel'ma-

eZlcanaufostînvizită'n franceză nu i·au putut mânca: '.a numifpeColomaAKan)'a; or d: st.at şI-a dlpl~m~ţ~l?r,de ni/oI'''' (al gel'manilol' cefăteni 
, declaraţii prin cari să I astă iarnă capul, dar e vorba minia'ru de exferne, .ă a- ~ se.am~ al a~elo:a: I?,1n lOlJtahva maghial'i), ŞÎ ceea ce s'a SOl'is 
fapta Ungariei şi să re- i" să i,l mâncc-Qcuma l1nglia? ' I 'b b" • ' lUI Kanya s a ŞI mfnnţat 1O Un- deunăzÎ 'n ziol'e/e nemfeşti de-teze n a uJ e pa Ice Ş' pe,. , , . . 

cd franţa n'a făcut la fel. l~ E binevenit momentul să-i re- 1,' "" ' • f •• fi' . gana o societate secretă ca să spl'e expl'op!el'ea de cafră un~ a , par aş. al a acer.. a 8'- , ,.. tI· R L' t' 
pică d. Va,Hat în c~orba 1,: comcl11dăm mai deaproape ceti- j f' '" '" d f '1" (D x!, pregătească orgamzarea, Mal de- gU1'1 a neam il UI I"onz 15Z., 

P ă Iăt - Icatl or e ranci up .... 1 A " că atâta obl'ăznicie numai la 
liS ca s -ŞI p casca po- : torilor noştri Magyarsa'g" dela 16 Febr 1933) i parte planul era ca să mfnnteze , l' h' " 

i\lstificând astfel prin ,.Pesti i,' It ' ': d 1 1 'ţ , h' ungUf'1 se poa e nc IPUI 
I • • • te-a ungu gram el mag Iare • 
:~" dela 18 crt. fapta un-I' P,ovocă'or of războ- .A~tivltatea incendlară a acestuI! tabere de comitagii. în cari să 
::1: , " iurai ,mondial şi fal. mrnlstru cu nume de corb a re- , , v mai ofiţeri şi Genef'alul Gombos o vOl'bif 
,:gana a trebUIt să fie cu sificofor de franci venit din nou în discuţie acuma i, :~b~~tl:r~a~~~aJ'~ş~. Oamenii a- deunăzi la o 'nll'unil'e politică, 
c, pt>ntrucă moare de groaza I f· e a ul de data aceea cu' şi o finul să explice de ce Un-
It va face l1nschlussul (iar J ,ance-zi n-A ' ceştia aveau s~ figureze în faţa gaf'ia a votaf la Geneva În con-
~,precum se ştie, este o ga- i Precum am arătat in numărul mare răsunet - In legătură cu' lumii ca plugari paşnici dar fl'a sanctiuni/oI', ,,/'iU e ·decâf 
fe ~ă alipirea l1ustriei la ! lntâi din anul trecul al Gazetei asasina~ul dela Marsilia, Ziarul trebuia să se transforme la' orice foal'fe naluf'al a spus dânsul, 
ilanlQ nu se va face), 1'."" .. .. Vreme dela Belgra,d, ,prec"um moment in ostaşi, Un magnat că atunci când a oOf'ha de-un 
,,\tept' . I 't·t AnhrevlzlOntste t deputatul so- ăt t d ă P • H] i o !.Z' t .. In un staI arl'l'can ŞI' ~y Şi mat a es ClnS I ne· " . ' am ar a up • eSd Ir ap n cunoscut şi-a oferit pe seama c n IC In ,e 1, 
IllJare _ după cum vedeţi : Ctahst Emerlc Gy6rkl a atăcat Înll'e pl'ietenil noşll'i italieni, noi 
!:~est domn Val!atl Ungaria violent pe generalul GOmb5s in numărul nostru dela 4 Nov. anul unei astfel de tabere moşia ca am sfat de pOl'feo ultimilol',-
Păcut la Geneva ceea ce.a şedinţa dela 15 Febr. 1933 a trecut, l-a acuzat pe Kanya ci I bază militară în contra Ceh 05- Fl'unfaşu/ opozitionisf Caf'ol 
~ cu gân9t:1 că se In:potri- parlamentului maghiar, pentrucă nu .. 1 striin de cele ce s'au 1 lovaciei. Planul le era ca această Rassay i-a făcu! lui Gi5mbos o 
:eGe!mamel, (La Pans aşa l-a făcut m'ln'lstru de externe pe pus la cale la Jankapuszla. I parte a armatei secrete ce-o or- ob5eI'Valie memol'abilă, În cu-

sa b ă vântal'ea ce·o l'o6fil-o Miel"clJl'i 
:ist al ,,:or easc. un ~rop~- ministrul de pân'atunci al Ungaw' dupăcum tot dansul a fost! ganizau, să năvăIească în direc- 10 o ~dunal'e politică din Buda-
, lredenter magluare ,) ,., acela care a redactat uiti- ' K" It y rt U 't,r cum stăm atunci, stimate nel la Berlm Coloman Kanya, I tia oşlţe, Jar o a a pa e sa pesfa (o. "Pesti Hil'lap" din 
,,',gandist dela, Paris al ire,- despre care interpelatorul a spus: matul dela 1934,' treacă graniţa printre Komarno 17 X,): 
ItI d . B t' l tf I v ă .. Eu Îl doresc domnului pf'im-
'1':' '. un~ureş 1, cu a 1- "In ministerul de exferne După acu zaţ. a acea.fa e- ŞI ra IS ava, ca as e sa rup 
mIlItara un aro erma ă d· t ă ~, minisfl'U şi făl'ii să nu vină ;, . g ,~g n, d"'pe vremur: I.-m "'avzu' pe o •• bit de dr • .,ă, a venif la legătura In re partea r saf]- • /. A..J ,toate mamfestaţllle de ger-'" • ~ ... .. A.. • I t v' ă bl' '. vl'emea sa ni lie aplIce canuva 

~')fi1ie iredentistă făcute de Co'oman Kanya prin'r. cei raAd pes'e cate.,a z.le alfa, I eana ŞI apusean a repu ICU, nouă pf'incipiul moral ce o'a 
r::Îa ~i inainte şi după ges- cari au aneW' să se facă a zia"d.i "Pravda" ~in Be'.. Planul acesta a ieşit la iveală expl'imaf pl'in consfalal'ea 0-

i,da Geneva? războiul," grad, care a publ,ca' -, (Contmuare in pag. V·a) ceas/a," 
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Expozitia dela Cluj a Lijii Anfirevizi nis! ~ 
In dramul său triumfal prin Ardeal, expozitia antirevizionistă a repu 'ale 

în capitala Ardealalai succese răsunătoare - ' 
Azi săptămâna s'a deschis la Cluj, în v~?ta s.al~ trimoniului naţional, din care nu ' 

de expoziţii a Bibliotecii Universităţii, expoziţia Llgu renunţăm niciodată la .,nici-o 
Antirevizioniste, care a ajuns acum in capitala Arde:;:- . brazdă". 
lului după un turneu cu mari succese făcut la Sibiu,! Iat.ă scop~r ~x?oz,itiei. iată de 
Brăila şi Craiova. . I ce LIga AntlrevlZlomsfă . Română 

Deschiderea expoziţiei s'a făcut cu mare solemm- ! a făcut toate eforturile, ca să do
late. in prezenţa tuturor autorităţilor, a ~uturor perso- f cument~ze publicul românesc din 
nagiilor culturale din capitala ArdealulUI, a reprezen- ţară prlll aceste documente nu
tanţilor tuturor societăţilor patriotice, şi-a unui public meroase. Ea f~ce şi cu ocaziunea 
deosebit de numeros aceasta făgădumţa solemnă, de a 

Au luat parte la marele eveniment numeroşi de- sta de veghe neadormită Ia hota. 
legaţi ai secţiilor Ligii din Ardeal, dintre ~ari ~ta r~- rele ţări~. şi de a căuta ca prin 
marcat în special numeroasa delegaţie dm Slmerla foate mijloacele să trezească lu
condusă de d. dr. Jula. mea românească din nepăsarea 

Cuvânlarea d·lui 
praf. Ioan Lupaş 

D. Pf1Of. dtt. Ioan lwpaş, ptte-, Expoziţia aceasta are un scop 
şedinfele comitetului Iegional i de orientare ştiinţifică in ce pri
din 7'ttonsduonia al Ligii finl/- iveşte problema revizionismullli. 
tteviLJonisle. a deschis expozitia j AIă.t~ri ~e produsele. propa,ga~dei 
cu uttmăloottea cuvânlott8: revlZloUlsfe ungureştt aveţi Insă 

ei, scuturâl1d.o din amorţeala in 
care se găseşte, spre a o putea 
pune în mod solid ar şi cu en
tuziasm in serviciul scumpei noaM 

stre ţări." 

Cuvintele d-Iui preşedinte r. 
Lupaş au fost primite cu vii ap
lauze. Lumea a manifestat căldu-
ros pentru Liga Antirevizionistă 

Română şi pentru preşedintele ei, 
d. Stelian Popescu. I 

l'a i Alte cuvântări lae Ivan, care din cauza 
Au vorbit apoi aducând oma- ceL-a ţântuit la pat n'apU!Ul; to~ 

giu] autorităţilor d-nii dr. Cor.. cu prezenţa Sa expozitia, a . AI 
nel Anca, ajutor de primar, in dr. Ioachim Tolclu. În n, ,r 
numele primăriei, 1. Fedorca. in "Acţiunii Patriotice". II 

i ~~ numele administraţiei, păr. An- D. E. S mtion a dat aţi] , 
drel Ludu, asesor consistorial, blicului lămuriri amănunp' 1l1= 
în numele bisericii şi'n numele foarte interesante despre U5j 
? S. Sale Episcopului dr. Nico- 1 menfele ce se arată Ia eIp: a 

Omagii d .. lui Stelian Pope$Cutatc 
In decursul cuvântărilor ce lor preşedinte omagiul lor ma 

s'au rostit, publicul a manifestat cunoştinţă şi îi promit a-l ~ 
de răsrepetate ori pentru d. Ste- fără şovăire in lupta pentru ,o E 
lian Popescu, preşedintele Ligii rarea patrimoniului naţional. . şi 
Antirevizioniste, din a cărui ini- I nezeu să vă hărăzească. dir 
ţiativă şi prin a cărui jertfă a îndelungată şi să vă dea să, re 
luat fiinţă strălucita expoziţie. pentru ducerea ]a indepli ceZl 

La sfârşit s'a trimis d-lui Ste- tutur.or dezideratelor pe '. eel 
Han Popescu următoarea telegramă: le-aţi,. pr~pus,. pentru. nd, 

Cu ocaziunea deschiderii Ex- ~onşh!nţ~~ naţIonale ŞI ap 
".. , ., , . mtegntăţll hotarelor. 

pozlţiel anbrevlZlomste ]a Cluj, p "L 
. 1")0 d b" ro. • apa, a cel aproape 30.0v e mem n al Preşedintele COffin 

Ligii Antirevizioniste Române din regional pentru 1 • 
capitala Ardealului aduc iubitului I vania al Ligi: I .,Dela incheierea războiului lu- şi planşele, graficeie şi literatura 

mea n'a putut beneficia de pace. antirevizionistă română, cari toate 
Cu tOllte că s'au incheiat diferite 1 pledează sobru şi sigur pentru 

tratate, pe cari naţiunile şi-au pus, dreptatea, cauzei noa~tre. Ele .vă Inca"" o lerie pen~""'u "',n'·1h' rio--ea Utbrel~c 
semnăturile. seninătatea păcii nu 1 vor convmge cu uşurmtă, că once 5 la "'I§ fii 

s'a coborît peste ţările din EU-I' ar zice revizionişti.i unguri, ~rep- celo'" d:n ra:ul h0
1lt
f: "FSi 

ropa. Lumea se amăgeşte numai tatea omenească ŞI dumnezeiască ..... a 
că trăieşte in pace. I este a noastră. de 

Adevărul este că războiul nu j Expoziţia vă va convinge in Proiectul de lege referitor la magistraţi - a, ( 
s'a sfârşit. EI s'a transformat nu. I acelaş timp, că nu există nici un !ost 
mai dintr'un război al tunurilor scrupul de conştiinţă, nici $imţ . I d . P t· H' 1 ". Şte Parlamentu] unguresc şi-a în- ţlUne temerară r ! us pnn H es J IT ap In, " 
şi al tancurilor într'unul subte- al realităţilor şi al tăspunderilor ceput Luni sesiunea de toamnă. Dulin: Se amestecă atunci j proiectului de lege, aşa Clllll ~laI 
ran, pus la cale de anumite na- la revizioniştii maghiari.· Şi şi-a început~o cu un proiect când ia din mâinile tribunalului I sese. făcut în pr~măv~ră, pri. , pa 
ţiuni învinse spre a menţine Eu- Ei sunt atât de orbiti, încât nu de lege care pune justiţia şi mai I chestiunile ce sunt acolo, le duce , ~efern?r la magIstraţl s'a ar ef.al 
ropa intr'o stare de zbucium con~ mai ascultă nici chiar pe oame- mult ca pân'aci la ch.eremul gu- la minister şi le ţine acolo până mtrucatv~. t ' , ~1 
t"lnuu. nii cu mai mult bun simţ şi ( '1 TotuşI n au putut fI etc vernului~ hotărÎnd între multe a1- la sfântu aşteaptă. "Magyarsag,... .: ... 

Tara noastră, având atâtea gra- obiectivism din neamul lor. tele că Glrice magistrat poate fi din aceeaşi zi adaogă: S'a speci- depe el toate extremIsmele .. ,~1 I 
niţe periclitate de duşmani, şi-a j Iată spre pildă cazul profeso- concediat dacă ministrul socoate ficat că-i vorba de actele alege- când justiţia administrativă meel 
dat seama că nu va putea fi Ii- l rului Francisc Eckardt, care în- că nu mai poate corespunde, şi rilor contestate din circumscriptia deunăzi a an~lat ~~ndalui ă I~ 
niştită câtă vreme ]a graniţa de I tr'o lucrare istorică a sa a avut că poate fi mutat in interes de tia Baia. Au fost luate la mini- ?ep~!at al chla~ mlmstrulm laţi 
Vest vom avea-o pe Ungaria, ţara a- I curajul a recunoaşte că teritoru] serviciu. fără să se specifice care ster până a trecut termenul de Justiţie ales să fie gazdă a mag 
ceasta a vânătorilor de himere r Ungariei de azi, ce i s'a atribuit este ac~1 interes de serviciu, judecată.) tui proiect, cân.d (ace~stă ju În' 
cari n'au ştiut să ţină seamă de prin tratatul de pace dela Tria- La discuţia de Marţi a proiec- Dulin a incheiat spunând că a co~damnat ŞI v~ mal con, 
realitate, continuând să pretindă non, coincide întocmai cu gra- tului (cităm după "Pesti Hirlap" parlamentul ce se va întruni de slgur ~.u ?data le~ea e; 
rectificarea granitelor stabilite la niţele pe cari le avea statul ma~ din 16 X) s'au spus despre acea- cândva pe baza votului secret rală a ţăru ŞI toate sIsteme: 
Tria non. , ghiar ]a întemeierea lui. Răspun- stă viitoare lege lucruri drastice. (paşte murgule 1), are cea dintâi de ~le?ere d,etaolaltă cu ~oa 

In această expozijie se poate I sul ungurilor a fost că profeso- Intre altele: datorie să restabilească indepen- tuaţla-l publică, acum can' 
vedea cât de multiple şi variate Irul maghiar era aproape să fIe a- Deputatul Eugen Dulin: Inde- denţa judecătorilor. umbra puterii guvernului?u n d 
sunt mijloacele cu cari au intre- I lungat dela catedră. pendenţa magistraţilor există şi Horvath Zoltăn: S'a spus că 1 secundare de factură noua 
prins lupta duşmanii noştri revî- i Revizioniştii maghiari ,co~tinuă acuma numai pe hârtie. In locul proiecte de legi din domeniul! şează În dtmuriIe unor rn rj fa 
zionişti. N'au lăsat nici cărţHe de : cu multă perseverenţă agitaţia lor, proiectului ~acestuia,> ar fi, t.rebuit dreptului cons.titutional nu ~e i ~~~ cetăt:ni~ea băgată jn.,,~;r~ 
rugăciuni fără otrava propagan- ! spre a nu lăsa răgaz de linişte unul care să facă lmposlbJl ca, vor aduce. PrOIectul acesta e dm j led încă liberă, acum ea, 
dei revizioniste, ura şi răzbuna- ! şi de reculegere Europei, şi pentru puterea executivă să s'amestece I domeniul dreptului constituţional, I car!otecile de diferite colori, ~e 
rea luaAnd locul J'ubl'rl'J' creştl'neştl', 1; a dovedi prin propabaanda lor că d D . ~ zl'e la car.otecl"le partl'duJUI. hlar mereu în treburile justiţiei. ~ şi totuşi a fost a us. e ce atuncI ! t " 

Se poate vedea apoi aci în căr- i nu va fi pace in acest continent Ministrul de justiţie Lazar An-l nu se poate aduce şi proiectul GomMs în cari se 'nsene săpt, 
ţUe lor' de şcoală, cu câtă înver- I pân~ ce nu vor, fi satisfăcute pre- dor: Unde se amestecă? Afirma- de reformă electorală? erul fiecărui cetăţean - n. să. a 
şunare caută ei să otrăvească tentule ungureşh. se 'nseamnă in procente cr l-a 
sufletele copiilor din şcoli şi chiar J In timpul din urm~ ei au. în.- Dela "Pesti Hirlap" ce tire ! !itatea politică a cetăţenilor, 
ale celor ce încă nici n'au ajuns ceput să facă oarecari conceSlllm, • • • j când se pretinde obligatoriu 
pe băncile şcolii. promiţând a se muiţuml cu un "Pesti Hirlap" din 16 Oct. a' resc spre noi credinţa că dânşii! ţionarilor publici să facă 

Veţi vedea apoi la această ex- inceput de revizuire a hotarelor, închinat acestui proiect de lege 1 vin 'napoi in vechea Ungarie, în guvernamentală. trebue 'nmiil 
poziţie produsele extrem de nu- bun înţeles pentru a declara in un editorial vrednic de toată Iu- Ungar:a cea întru toate mare. rat judecătorul liber şi ind. 
meroase ale unei pseudo-litera- acelaş timp că Ungaria nu re- area aminte. Bilanţul nu ni-i favorabil. Noile, dent care să apere pe ce! ulţu 
turi care îmbrăţişează toate mijloa- nuntă niciodată la graniţele sale Iată ce spune editorialul ofici- străduinţe de făuriri juridice atacă nul liber". . ur 
cete şi toate posibilităţile prin dinainte de război, orice conce- osului ligii Revizioniste: În indepenţa sa tocmai intelec- .. Tara să poarte bine de oară, 
cari ungurii cred că ar putea lovi siune fiind doar inceputul proce- Nu putem să ne uităm nici in tualitatea ţării, şi O pun.! intr'o independenţei judecătorilor, I~ tOI 

in tara noastră şi în aliaţii noş- sului de revizuire pe care ei îl mijlocul evenimentelor internatio- situaţie care depinde foarte mult I piere liberul judecător mag der ~ 
tri iugoslavi şi cehoslovaci. . reclamă. oale cari se încurcă înspăimântă- de cei de sus." I s'a dus şi libertatea cetăţean să 1 

Este interesant de constatat că Revizioniştii descreeraţi şi dis- tor, de treburile noastre interne. .,Luarea independenţei asprilor I s'a dus Iibertat,ea de presi reş 
ei nu cruţă nici chiar pe Italia. Veti pelaţi reprezi~tă cu ~ncăpătânare Se fac in jurul nostru lucruri de purtători de steag ai societăţii, a vom me~ge m~! departe, dar , d 
găsi aci expuse documente cu fel prostească o Idee falImentară. organizare a ţării, şi nu ni-i in- inginerilor, a medicilor, nu se drumul Jugulm . ~azet~ 
de fel de injurii şi ocări la adresa Noi nu ne facem iluzii în privinta diferent nici chiar privind prin împacă cu cerinţele unei ţări li- C 't't·" ~~ 
Italiei. din partea căreia revizio- ! revizioniştilor. Realişti cum sun- prisma situaţiei noastre interna- bere, tot aşa după cum o ţară I I I ŞI: uc 
niştii maghiari reclamă oraşul I tem, ţinem ca lumea românească ţionale~ dacă Ungaria fine pas liberă nu se poate inchipui fără R ăs p â n d iti ;~~eCi 
fiume~ in momentul ce pe altă să-şi dea seama la această expo- sau ba cu cerintele culturii mai majestatea spirituală şi materială 
parte asigură Italia de prietenia zlţie de tot ceeace fac revizioniştii inalte, dacă nu cumva dă înapoi a judecătorilor neatârnători". "Gazeta Antire~ :n;;:, 
lor "sinceră". Iată valoarea prie- şi in acelaş timp să luăm la timp I ca racul, şi dacă nu cumva omoară Ni se spune în continuare că z'lonl"stă" D. \\ 
tenlei ungureşti 1 toate măsurile de apărare a pa~ in milioanele de inşi ce se do~ I in u.rma marei campanii ce, s'a 

# 
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o grevă 
la Dobriţin t ~ ajuns să 'nvinuiască! 

~--

Apucăfuri 
iredenfiste 'azeta budapestană "Magyar- 1 nostru trecut, În legătură cu pro- . ~ 

a publicat la 11 crt. o co- ' cesul fixat d. 1 . t Am arătat ŞI săptămana tre-ndenţă din Paris în care se I tru Noemvr" e to on~~I'1 ot pen- j cută că oficialitatile ungureşti La Galeriile White Allom din Kisfaludi Strobl. ce poate fi ur-
ă in legătură cu procesul ce tatorulul' cale al con:p ICI or ~t~n- ! sunt nevoite să dea f1ămânzi- Londra s'a deschis o expoziţie mărit in zeci şi zeci de numere 

re -a UCIS pe mlms- I l ' b f care trebue să ne intereseze: e o ale lUI' Pesti' HI'rlap" că 'n tl'mp 
fa incepe în Noemvrie al a- trul polonez de . t P' k' i or aJutoare su orma unor ", 10 erne lerac 1, I ~ b" t 1 ă' br expoziţie a sculptorului ungur ce face bustul câte unei somităţi 
, tOfitor dela Marsilia, că n'ar iredenta ungurească a 'nceput o I sam rII pen ru ucr~ rt pu Ice. Sigismund Kisfaludi Strobl, cu engleze, aduce pe secretarul dela 

În dosarul arestaţilor nici , mare campanie de d fă' I ca să le abată gandul dela I e Imare a I ă ... busturi de ale somităţilor vieţii Londra al Ligii Revizioniste ca 
;" ~ră de legătură a lor cu Un- Cehoslovaciei şi-a Iugoslaviei, r zvra I:e. ') .. 4 publice engleze, începând cu-ale să·i ia modelului decJaraţii refe-

, prezintându-le ca ţări teroriste I "Pesti Hlr ap a anunţat 10 faml'll'el' regale ŞI' sfa~rşI'nd cu po-' l U . . d . 
J. u· , n-rul din 12 ert că şomeri"J moare a ngana, can e e sme 

~.agyars<12H nu se multumeşte nde se pregăte c at t t l' )' ., ,. ~ s en a e po 1- 't ţ' l O b '1' t h' l l!1clenu. înţeles că nu pot fi obiective. 
li) minciuna aceasta gogonată. Ci tice. alu a 1 a o rl In n e lpU ' 
::' !Jgă: că "s'ar fi constatat" că Să ne m' . ă ~ acesta, au declarat la 11 Oct. Urmărim de mai multă vreme date in atelierul unui ungur ca-al mir m r d 1 r 't t d'n A r t' re-ţi copiază mutra. <; 

I care l-a doborit pe Bar- Ce mârşă 'e . t . greva, părăsin ucrul din pri- ac IVI a ea I ng la a aces UI C I ) VI ar mal pu ea mua . ă )' l' ţ' d' 1 fă sculptor unguresc, pentrucă nu se ata ogul expoziţiei de-acum, 
, a fost glonte francez, şi că la nişte propagandişti iredentişti! CIn ca, J se re In. ~n ea. . precum arată "Budapesti Hirlap" 
[tatorul Kaleman, pe care nu diriguiţi de un ministru de ex-; 30 de file ti (10 leI ŞI ceva), ",lărgI,neşt: la artă ŞI la neg~s~o- din 16 crt., e prefaţat de G. 

mai chema aşa ci Kerin, ar terne ca faimosul Kânya,cel des- i ~ub cuvânt că le vor fi dati la n~, CI slUjeşte t~to~ată revlzlo: I Bernard Shaw, care îl compară 
, naştere tot aşa de c h . ! Iarnă. msmul. E un obicei al acestUI pe sculptorul unguresc cu Rodin 

" e ca pre care presa lugoslavă a arătat I . 
ospişil sau ca Maria Wondra- cu documente că este organiza-~~~~-~~ 

li. Ba merge gazeta bUdapes-1 torul terorismului din Ungaria şi I D -1 "b··· ..., 
ş~ mai de~arte. Şi spune că , despre care deputatul soci;list I 1 ema a ISlnlana 
dm Praga a plecat ca să Gy~ry a afirmat in parlamentul 
re pe preşedintele republicii unguresc că a făcut parte din u· · 

L ~:::ma~e~ta~~~~t i~O~guO~~~:i ~r:~~:Zi~alsificatorilor de franci I a ngarl el 
.~~~--~~~~~'I 

I La 9 Octomvrie; tocmai când 

cap it 01 u I leg aV tu rl-I o r : delegatul maghiClŢ deJa .G.~neva 
i aducea la cunoştmţa LIgII Na-

Ţ_ ' A •• ! ţiunilor că Ungaria nu ia parte 
I S zac u ro ma n II la sancţiunile anti-italiene, zia-

rul budapestan .Magyarsag" a 

ubhdstul maghiar Ignotus în
trează in n-rul al 39-lea, de 

I săptămâna, al gazetei elu
"Filggetten Ujsagtl

, un amă-
de preţ ce ti are dela d.Oct. 

a, cu privire la trativele ce 
fost în anul 1914 Între con
Ştefan Tisza, prim-ministrul 
hiar de-atunci, şi Între dele-
partidului naţional-român. 

. 'efan Tisza i-a primit curteni-
~i i-a invitat să-şi arate 
t cu punct desideratele. De

rti partidului naţional-român 

început cu desideratul sporirii 
ă la patruzeci a numărului 

taţilor români din parlamen-
maghiar, Tisza a stat uimit 
intrebat: 

_ Pe ce vă intp.meiaţi dorinţa? publIcat sub titlul de mai sus 
_ Pe statistică! _ i.au răs- un editorial, în care cerea Un

puns; _ atâţia deputaţi cores- gar.iei sd se mărginească la o 
pund proporţiei dintre român' ş' abţmere dela vot (dela votul 

1 1. , h ă ~ . 
dintre ceilalţi locuitori. I p~m care sau ot nt sancţlU-

- Statistica aceasta e falsă _ I mie). 
a replicat Tisza plictisit. _ Z~arul buda?~stan scria: 

_ Se poate, 1-au răspuns de- "Scopul ~oh~IC ~e vreau sd-l 
legaţii români zâmbind. Căci e apere sancţlUmle: mdependenţa 
statistica maghiară oficială, ftbisinie~ p~. Un~aria . nu o i.n~ 

"Tisza, _ spune Ignotus _ tere.seaza, fundea .. ~?I . de.-alCl 
s'a întunecat şi mai tare, şi după d?n~ succe~ . pohttcu ItalIene. 
câteva discutii şi ezitări li-a spus I ŞI n avem mCI moralmente de
verde: ! cât puţine motive ca să ne 'n-

_ "Se poate să aveţi dreptate, , sufl~ţi~ pentru un pact al ~igii 
dar un stomac unguresc nu poate i NaţlU~llo.r, c~re este parte mte
inghiti una ca a staU. I granta dm dictatul de pace dela 

Şi cu asta tratativele a luat Trianon. In realitate situaţia e 
sfârşit. Însă totuşi aceasta: că pactul 

Ligii Naţiunilor pe care-I ble-
stemăm, a fost acela cu ale că

• • • rui articole am putut nu demult 
să sdipăm Ungaria de invazia 
unui stat vecin. fiindcă deci 
Ungaria va rămânea şi pe mai 

U 1-1. rUSllDe , 

din argumentaţia delegatului 
maghiar dela Geneva Velics 
Laszl6 : 

Infâi, delegatul maghiar a 
spus că votează în contra sanc
ţiunilor deoarece. Liga Naţiuni
lor n'a căutat să împiedece 
războiul printr'o revizuire. lldecă, 
veşnicul cântec! 

m doilea, Ungaria votează 

în contra sancţiunilor deoarece 
majoritatea exportului ei se 
duce în Italia, aşa că dacă i 
s'ar tăia acest export, şi-ar 

pierde echilibrul economic şi 
financiar. 

Ziarul budapestan "Ujsâg", care 
e admis să intre 'n România, a 
publicat la 16 Oct. un articol in
titulat: "Ungaria la Geneva", in 
care se spune că Ungaria trebuia 
să voteze în contra sancţiunilor, 

pentrucă e vorba la italieni de-o 
aplicare practică a paragrafului 
al 19-1ea al statutului Ligii (cel 
cu revizuirea). 

"Ujsag l
' spune apoi următoa

rele: 
"Unele ziare engleze - faţă 

de al căror spirit iodependent 
avem de altfel tot respectul -
nu numai că critică Ungaria pen. 

E cazul să reamintim dec1a- tru atitudinea ce a luat-o în fa
raţiile ce s'au rostit astă primă- voarea Italiei, dar îi aruncă in 
vard in parlamentul ~a~hiar: : obraz nerecunoştinţa faţă de Liga 
cd pove~t:a ast~ cu maJontate~ I Natiunilor, şi o ameninţă mascat 
exportata 10 Itaha a exportulUi ba chiar şi pe faţă, că Liga Na
unguresc, este simplă poveste, ţiunilor n'are să uite această pur
inventată de Gomb05 ca să tare a Ungariei, şi c'o să' mai 
~ibă cu ce se .'mpăuna, In re~-I vină el prilejul să o pedepsească." 
htate - se ştie - convenţ\Q In continuare gazeta budapes
comercială maghiara-italiană a tană admisă la noi se ocupă de 
dat din punctul de vedere un- I ceea ce va veni: 
guresc fiasco. 1 Arată că e inevitabilă ieşirea 

fireşte, facem aceste obser- Italiei din Liga Naţiunilor, şi că 

va ţii nu pentruca să pledăm Ungaria trebue să rămână in 
pentru sancţiunile a ntiita liene, ligă, "pentrucă dreptele sale a
cari sunt numai treaba l1ngliei, spiraţii, cari sunt lozinci dogma
ci J?entruca ~ă arătăm vicleşu- tice ale politicii maghiare externe, 
gunle maghJQr~ nu şi le poate întradevăr infăptui 

In deputat din partidul ma- mai poate desminţi. Dar dacă departe, cel' puţin o bucatc:f de 
T, faimosul Iosif WiIler, despre morţii nu pot să desmintă, rămân vreme, în situaţia aceasta,' ne
cărui profituri depe urma bi. declaraţiile ce li s'au publicat apărata şi 'nconjurată de vecini 
iui de petiţii al partidului aces- când erau în viaţă. Noi ştim, şi duşmani înarmaţi pând 'n dinţi, 
se spun în unele publicaţii toată 'lumea o ştie, că fostul prim- Ungaria mai poate incă să aibă In .. Magyarsag- dela 13 Oct. 

'hiare multe de tot, a ţinut ministru li-a spus-o mereu jel- nevoie de puterea acestui pact s'a publicat tot în legătură cu 
săptămâna o adunare ]a Orade, barilor partidului maghiar, că nu al Ligii Naţiunilor, Rezultă din sancţiunile un articol al lui 
să arate alegătorilor unguri la Geneva ci la Bucureşti au de aceasta că n'ar fi din partea l1lex. Peth6, directorul ziarului, 

decât dacă se strădueşte, stând 
in ligă, să pună această insfitu
tiune în slujba adevăratelor idea
luri ale unei Ligi a Naţiunilor, 
făcând-o să socoată chestia 
maghiară o chestie a sa de coni-a fericit cu deputătl'a sa. .. l Ungariei un gest prea elegant, sub titlul acesta: "Quid novi ex mers cu; ponoase e. llfrica ?" 

vorbit omul ce-a vorbit des- Nu roşeşte d. Willer de vorba ca să voteze în contrf.l proiec- I Tema autorului e aceasta: 
ştiinţă." 

• 
isprăvile sale, apoi a trecut ce i-a ieşit din gură? tului sancţiunilor care e bazat N'ai putea decât să râzi - P' H d 

plângerile "ungurimii". Şi a pe ideea aceasta.· ., esti irJapu in II Oct. re-
irat câte'n lună şi'n stele. Ca să nu supere însă nici pe dacă n'ar fi jalnic - că ţările produce telegrafic voci din presa 
~dcă, de! e nesfârşit lanţul Dt'fi Iugoslavt'a [talia, .. Magyarsag" a propus aşa-zise culte din Liga Naţiu- engleză referitoare la atitudinea 
,ulţumirilor ce le are minori. În Incheiere soluţia amintită: nilor se ridică de dragul u- dela Geneva a Ungariei. 

nei ftbisinii în contra Romei 
:a ungurească in ţara aceasta abţinerea dela vot. "Daily Telegraph" scrie că .. care le-a dădăcit. şi anume 
'oară! \ • .. dupăce pân'acuma nici n'au membrii ceilalţi ai Ligii Natiuni-
in toiul acestei peroraţii, d. "Pesti Hirlap"' din 12 Tocmai când i se amintea lor au rămas consternaţi de fapta , clipit din ochi când au făcut 
~Ier s'a apucat la un moment ert. anuntă că noua lerre guvernului maghiar în chipul Ungariei, dupăce Ungaria a fost iZ> din naţiunea conducătoare a 
să vorbească despre pârile administrativă ce s'a pro- de mai sus folosul de care i-a aşa de mult ajutată de Liga Na-Bazinului dunărean (adecă din 
IUreşti dela Geneva. Şi a spus mulgat acum câteva zile fost in urma atentatului dela ţiunilor cu imprumuturi peste im· . unguri, - n, tr,) un Lazăr al 
Jm din corespondenţa orădană în lurroslavia, prevede că Marsilia pactul Ligii Naţiunilor, prumuturi. & popoarelor, şi când părţile na-
1azetei budapestane "Uj Ma- nu vor putea fi comune delegatul său dela Geneva vota ţiunii maghiare stau de 17 ani "Daily Herald" îşi intitulează 
irsag t • din 16 crt.): cu mai putin de 3000 de in contra sancţiunilor. în temniţă.· articolul referitor la fapta Unga-
,Duca a avut curajul să de- locuitori, şi că datoriată E cunoscutfaptul, precum şi re- Intr'adevăr, să râzi de ţările riei: "Austria şi Ungaria, vazalii 

Je, când i s'a făcut amintire acestei prevederi a legii volta ce-a pricinuit.o în contra acestea culte ale Europei, dacă lui Mussolini, se împotrivesc sanc
;pre plângerea ungurească dela 31 de sate ungureşti cari Ungariei în ţara lui Rothermere n'ar fi 'ngrozitor de jalnic. lluzi ţiunilor." 
:neva, că ungurii au dreptul să n'au atâta populatie, vor şi-a celor o sută şi nu ştiu câte ruşine! Să se ocupe de-o ftbi- "News Chronicle" scrie sub 
:argă cu ponosuri". fi încorporate la comune zeci de parlamentari filoma- sinie din l1frica, în loc ca să titlul "Ungaria a provocat indig-

, 
-;' 

, ' 

! ' 

ID. WilIer spune vorba asta sârbeşti, ca să fie sâr- ghiari. Revenim asupra lui pen~ desfiinţeze Trianonul! oare": 1 

rm, când regretatul Duca nu-J bizate. truca să reţinem două amănunte • (Continuaretn pagina IV-a) ::' 
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Dilema abisiniană 
a Ungariei Societatea "Curvin" din 8ăvârsi ~ , 

1 "Cu curaj la izbândă ru 
- este ~ să le răsplătească D-zeu acelora r Căci Casa Centrală a Impiop, 

(Continuare din pag. iii) Liga Naţiunilor. Liga Naţiunilor 1 dictonul cu care îşi termină pă-' ce te protejează! tăririi are să vază procedura 
"DelegatuI maghiar a avut, nu~i i a ascultat într'o tăcere penibilă i rintele l. Tomuţia apelul din no. ~ Adevărat, am văzut două ghioz- să aprobe, are dreptul să 'i. 

vorbă, atâta bun simt, că aH-cut ! discursurile provocătoare ale aIia- i 39 a. c. al "Gazetei Revizioniste", j dane ă 800.COO Ici prezentate leagă şi să opteze 1" AŞa ~e 
ulterior aluzie că Liga Natiunilor! ţilor lui Mussolini, dar nimeni! referitor la anchetarea ce ar trebui ; de avocăteii celor doi prin ţi, dar tise doar d. Director În actul 
a salvat băneşte Ungaria, dar· n'a ridicat mânuşa." I să se facă, a potlogăriilor prin; am observat că d~lor nu au cum- troducător în licitaţie. 1 

critica sa la adresa Ligii Naţiu. "E considerat ca o specifică! cari a fost metamorfozată şi scă~ l părat nimic, pentrucă se temeau Vom fi fost noi, cei cu a ';~r~ 
nilor a provocat o mare scanda- i trădare faptul că au întors Ligii II pată de expropriere averea dela i de contele-avocat Kendefy şi de cum zice an. judecătorie ::ate 
Iizare, deoarece Ungaria nu este ; Naţiunilor spatele tocmai acele Săvârşin a contelui absenteist ; admiRistratorul Horvăth cari re-; Radna, secţia C. F., În "Deci ,ne 
vecină cu Italia. şi e 'n parte I două state, pe cari Liga Naţiu- I Hunyadi. i prezentau "Corvinul". : nea" sa No. 2054-935 şi 'ia~ 
vina propagandei iredentiste ma- , nilor l,e-a scăpat. după r~zbo.i d.e '1 Izb~ndă vreu şi eu, părinte I . I "Corb la corb nu scoate ochiul! I diviu şi "netimbraţi<i şi ~ ,:~ 
ghiare că negoţul ţării e 'n aşa un fa:lm.ent naţlOn~l.. S a sImţit I • S~c~etatea pe care nu ~ POţI ~ '- zice românu!. Şi l'lici nu e I "nespecIficaţi cu §"~ toate .~IS 
de mare măsură avizat la' bunăvo- o puţ.lntlc~, comp~hmlfe faţă d~ j mghlţl D-ta, p:ntru Ungana este ; ciudat, fiind vorbă chiar de "Cor- ; vărate să fie, dar una e nea ~al, 
inta Italiei. Guvernul maghiar n'a Aust:la, fIIndcă. mdepen~en~a el I o f?rmuIă .magl~ă co~sa~rată de 1 vinul." Lighioanele Sfintei Vi- II văr! .?u am fost şi "neintere,~ta. 
făcut nici revizionismului un bun e aVlzată la balOn~tele. ltal.len~, 1 ~eglle ron~aneşt~> can .11. prote- ; neri s'au înţeles pe deplin. Re- " cum 11 mai place a ne socoli !el: 
serviciu prin aceea că şi-a îndru- dar fat.ă , de Unga,na, n,~melll n a J~ază salva~du:l dela plmea ce 1 ~reze?tanţiii bietului stat au chiar I Noi am. fost de bună credi ':~ 
mat delegatul să tragă la 'ndoială avut niCIO compănnme. , li " se cuvI.ne III a:::eastă !ar.ă ro- ,incheiat în limba română I :,redeam ŞI credem .Că a.c~a" fiml 
reaua credinţă a delegatului Ita- * ! manească. Iar pentru romant este 1 proces-verbal asupra procedurii 1 L.entrală a Impropnetănni", ,de 
Jiei." "Uj Magyarsag" din 16 ert. se ! o nouă doză de venin turnată \ corect îndeplinite, Este doar nu- la Bucureşti, nu Ia Buda : ac 

"Daily Expressu scrie: revoltă că d~legatul Rusiei Sovie- I peste jarul năcazului nostru de; mai ciudat puţin, cum s'au plămă- ! Credeam că cel puţin acolo 'lA,., 
"Austria şi Ungaria, aliaţii Ita- tice, Potemkin, a vorbit la Ge-:

I 

veacu~i. dit toate, în faţa noastră, public 1 oameni ]a locul lor. Credeam ~~ 1 
Jiei, au desfăşurat la şedinţa Li- neva in contra Ungariei, acu- SocIetatea aceasta a creat-~ neputincios şi amăgit, care la i Bucureştii nu vor putea îngb! :ice 
gii Naţiunilor drapelul răzvrătirii. zând-o că complotează 'n contra co~tele absenteist H~nya~y ŞI sfârşit am mai văzut şi ciocnin- ! ei această - simfonie... . trui 
Delegaţii lor au recunoscut-o păcii şi că are în buget o gră~ j mal pre sus de el romanaşll noş- . du-şi fuicile intre grofi pe Fr,! fund - deşi cu formă de ad 11 ~ 
fătiş, că Austria şi Ungaria pre- madă de sume eamuflate desti- tri cozi de topor, ca să salveze 1 Deak (inţeleptul avocat Iancu) şi i Domnul avocat Iancu juri :tul 
ţuesc mai mult prietenia faţă de nate inarmării, şi cerâ.nd în con- l o moşie dela pierzare şi mai vâr· 1 pe Fr. Liszt (muzicalul popa Pe- I sultul contelui şi al C~rVinui Kal: 
Italia decât obligaţiile faţă de tra ei măsuri de pacificare. ! tos dela 'mpărţirea ei între ţăranii \ tre) in sănătatea acestei simfonilavocat intelept fiind:' de sigur ;~r l 
---... --... - ... -------...... ------ I rom~ni." '.' ! (O:i cum să-j 7.ic) ... valaho-ma-1 noaşte mai bine ca mine j ~en 

I M am mtrebat Şl eu. Să fie \ ghIare. "de-a fondul şi forma" ~ a ' 

l
i oare aci un nou Concordat cu 1. Este armoni'os da d)" I turc să fiu eu dacă nu' .or, 

t ~. .. d' ! r nu ep In . se ere 
. s ramII, sau :ste ~ tră are a In- ! Unul dintre tovarăşii lui Vug 1 scârbi şi D-sa de pro!e Ş dl o '" noua falsificare 
I teres~lor ro~a~eşh? . . : Ivantie~ care a cerut chiar Ia in- 1 D-sale, când va afla delaelur 

Precum se ştie, dupăce au săr- obraznîce ce se face prin come- Pnnţul ehopl~n Gu.gşa lŞI ~ă- j ceputul licitaţiei să nu se scoată ! că ei nu se mulţumesc cu sinil 
Mtorit ca tricentenar al Univer. morarea lui Liszt, decât organi- d~ază ne~muI ŞI patna,. P: :m-! la vânzare moşia in table mari ',IiPirul atât de ieftin apuC4 lui 
sităfii din Budapesta tricentenarul zând şi dânşii ocomemorare a lui paratul ŞI socrul său, ŞI ramane \' de pământ (160 J'uO" t) f t mai caută şi alte ciola ,al 

t t t· ţ AtAt dă' o' ca .• a os I ne lJap 
fostei Universităţi slovace din Liszt al lor. Tare se pare însă că o uş~ seme, a a e~ rtare ŞI I respins de d. director al Cărţii 1 ros. ApOi, da: Mâncând iţi ,,'aci 
Tirnavia, ungurii se pregătesc a- şi-! vor jertfi pe Liszt pe altarul ~tUŞl at~ta ;se~~?tre mtre cazul j Funduare. Inzădar a obiecţionat I pofta lum, 
cum să comemoreze ca fiu al noii imprieteniri politico-militare l ugş.a ŞI, II .orvm " . 1 respectivul amator că in parcele. Noi, părinte Ioane, nu ni [ntâi 
naţiei lor pe compozitorul neamţ iăcută cu prilejul "vânătoriiH din 1 b' Once mddig~are'f~ romaml?r de I mici vor cumpăra şi micii pro- I perdut credinţa nici in împ. pre 
Franz Liszt, care n'a ştiut toată zilele trecute. Altfel n'am înţe- me este ar Just! Icată. Pănntele ! prietari până caAnd • bl" I rări mai rde dar asta" ., /'\.: Jsa 

T . dă I l ' "In oc vor I ' ZI. v:. .) l' 
vieata sa, deşi a trăit uneori şi lege de loc cum e cu putinţă că omu!Ja o a .ar~~ la c~re ~re- 1 cumpăra numai d-Ior, "conţii". avem noi la Bârzava un 5e!\1 fo~ 
la Budapesta, două vorbe ungu- socieiăţjle corale din Germania bue s asc~lte tOţI caţ! mal simt 1 Căci reprezentanţii statului ro~ , nu avem noi Ia Arad un prcl . că 
reşti. vin tocmai acuma în preajma I curat romaneşte. .; mân au răspuns: "Condiţiile de 1 Sau acest partid IJberaI pe ·lt .fl 

Anul muzical uuguresc ce se comemorării lui Liszt, in vizită Să. ne cun~aştem, dommIor I i licitaţie le-a fixat proprietarul şi eu il servesc de atâţia ani ·ue:. 
începe cu toamna aceasta e în- in Ungaria. Mul!1 ~unt tceJa ce se laudă cu I nu le putem schimba, cine vrea mândrie, toţi aceştia vor în'~ tl~ 
chinat amintirii lui Liszt. Come- - iW ' patnotJsmu ~or, dar faptele lor 1 licitează, cine nu, nu Il< oare această broască râioasă. ~n( 
morarea se va începe la 21 Oct., P ro ce sul O re' h r ~:e~o~~~~ăna a fapte de coadă! "Nu poate fi excrocherie, O-lor! I Un apel .adifree 
cu O slujbă oficiată în biserica , 
încoronării din cetatea Buda de La trecerea moşiei Hunyady în i t o 
episcopul renegat şi iredentist La Budapesta se desbafe în ! proprietatea firmei "Corvin'\ sta~ I ~m, 
Glattfelder, şi cu o şedinţă fes- continuare faimosul proces al I tul român, bietul stat, a fost re- ZIS-A FARISEU nţul. 
tivă a societălii care organizează fostului subsecretar de staI prezentat prin directorul de carte M l'j. t· D :~egl 
comemorarea. Seara va fi o ser- dela sănătate Emeric Drehr, funduară şi prin notaml public n a fllmesca"',l, oamne, .!.et~4 
bare de gală ia operă. A doua de care ne-am mai ocupai În din Radna, doi cetăţeni români 

foarle multe rânduri. I de lege străinăI ,ra""' nu sant ra roi 'alil-" zi, când se 'mplinesc 125 de ani I Vi vi vc.,.,tll 
dela naşterea compozitorului, so- In esenţă chestia .ce s~ des- I Cum să se fi comportat dum- I , 

bate este: care e dm UrIaşele nealor altfel în faţa sifuafiei date? I cietăţile muzicale vor încununa t I Sub sem ăt Z It l' d 
tabla comemorativă a lui Liszt potiogării ce sjau făcut la mi· I Era lucrul pregătit de mai 'nainte, [ ", n ura s~: a ~l! ~ omni cu dreptate şi cu cu 
dela vechea Academie de mu- nisterul ung llresc al sănătălii i De fată erau trei conţi ungurj, şi : ~~rsan~l. Zs?lt dela OfiCIOSUl, L~- ; l~teleptesc intre popoare si 

partea subsecretarului Drehr, doi prinfi români. Ba mai era: oII ReVIZlOnIste care a fost m.vI- I Şi peste popoare străine. zică, apoi se va aşeza o tablă i lat să f ă IOd 
şi care e partea răposatului interesat şi un ministru român! ~ ac a. ra, e apro. pIere :,. niciun iei de forme ă la comemorativă în sala Vigado. I roma o m h ă bl t 1 
minL,{ru şi prelnt Iosif Vass. care moştenise "ca donatie" dela ; n - ag Iar , ~ a p~ ~ca a; Naţiunilor, şi fără 

Vor urma apoi in decursul anu~ Fiindcă Drehr spune că n'a bătrânul conte Hunyady "vâna- i 8 act. crt, un artlcot IntItulat: i cătuşi de hârtie ale dreptllcOr~ 
lui comemorativ festivaluri, emi- Să ne bă ă ' t • It I ' lăzI 

delapidat dânsul ci răposaful, fuI", pe viaţă. Vezi bine, un mare:" ~ g m u.nu n rau', a- '1· minoritare, a ştiut să dea o ~ siuni de radio, etc. I peland 1 ă f " cu 
iar justitia vrea să-I apere pe interes românesc! I ~ a . un?u.~l ca s ie una I de ani, numai pentrucă avea' j cu 

Acesta-i programul unguresc. Vass şi să·l înfunde pe Drehr. Era adecă să asistăm la o Ii- m faţa ~nm~Jdl~lor ce. le poate 1 fuI toleranţei şi-al dreptăţii, :ăde 
Rămâne să ·vedem celalalt pro- Acum in urmă s'au audiat citaţie aranjată de un nemeş un- ' aduce snuaţla mternaţlOnală tul- cire, libertate, îmbogătire, d it la 
gram, al germanilor. Cari acum f tI' .. t B lhl ' 1 bure 

os U pflm-mlnlS ru c en ŞI gur (contele Hunyady cel tânăr, i • .. ~. • turi, la mai multe neamuri ,imă 
două luni, când GombOs nu fu. ministrul actual dela agricul- care in treacăt fie zis, este vice- I ~. HarsanYl se ras~oleş~~ m cadrele naţiunii maghiare, n din 
sese Încă la "vânătoare" la Gti- tură Darânyi. Li s'a cerul să presedintele unui partid revizio- I artIcolul său cu fabncanţl1 de ţuJui valahului slovacului, Si ar 
ring şi jn audienţă militară la spună dacă ş1iu că din suma nis; din Ungaria) pentru prietenii i mun.iţii.' fiindc~ turbură .pacea. \ bUlulj vendului: ruteanului..." lntâi, 
Hitler, li-au spus-o ungurilor de 28 de mii de pengo ce i j săi conţi maO"hiari şi prinţi va- I NimIC de ZIS. NumaI că t 1 d " • d rer lum, 
oar~a~" in caAteva ga et d'n 1 b I • ~ t td' I ar Upa ce se In U e p.< 

L " pr. zel s'a dat de guvern după moar· , lalli de aici cu scopul vădit să-şi, aşa-l m o eauna m presa ungu- I ă . ~. ă b 1" 1 me ~ 
Germania, că "numai o obrăzni- ,'. ~ tit b ă ă c e lar •. şl r z o m u ,'nt, I 

tea l~~ Va~s ca să achite nişf~ ! cumpe.re de formă prin societatea II reasca --: au, ~ru Are ue spun I Harsanyi Zso1t se bate în pi ~UŞii' 
eie turanică poate incerca o ase- datorll delicate ale reposatulUl ; "Corvm" moşia ce o moştenise acest anhpaclflsm m contrast cu I ". ' ă :mla 
mellea expropriere" "~ .! 'f' I h' "Ş' '1 "NOI, naţia a:.la maO'hlar '"~ . Vass Drehr a· platrt de fapt dela tatăl său pe care altfel ce- .. pacl ismu mag Iar. l-apOI ~ • ,. 1:> :'~ut 

SI ., dă' , I ' 'd'" ţ' t' I cata IrI plCIOare suntem :n' ovaCIl, up cum am anunţat aşa precum sustine, ca dato- , tăţean străin fiind, nu o putea ac a ajuns aCI, me- e . I . , . .' j:,ai 
în numărul nostru trecut, răspund . d l' t ~.. l' V 16 stăpa" nI' Nu e misiunea noastră spune cea mal hmşhtă, cea ma ,:tă <: fle .. e lca a a UI ass,· 1 " ',. 
la provocarea ce s'a comis prin mii de pengo unei foste Adecă câţiva acţionari de for- d. Zsolt Harsanyi, să pacificăm ]u- n:că, cea mal răbdătoare,;; 
"trkentenarul" Universităţii dela t 'ţ d" '1 Y d ă Aţ' ă ăt . t t I mea să impiedecăm răsboiul şi vantul unguresc nu se au e 

ac fI e In părt~ e ara ane, ~,ca i~a cump r on o . aşa" • arte dar cu toate astea s'a. ':ene 
Pesta, organizând pentru luna care poartă asfăzl numele de ' ŞI "eu vand, eu cumpăr", ŞI aşa să facem dreptate mtre popoare. ~ .' • li 
viitoare o comemorare a tri- PoloTan Kornelne. 1 să trăesc eu dacă voi avea altă Am şti~o face dacă am fi "na- tJt Intotdeauna In decursu . "~~ 
centenarului Universităţii celei I Interogările s'au făcut În şe-l pagubă afară de impozitul pro- ţiune mareu • biruitoare. Putem riei pentru pace". 
adevărate, a celei slovace dela dinlă secretă. Fostul prim-mi- porţional cătră statul românesc! să afirmăm fără să ne lăudăm, Ar mai fi multe de cita!, 
Tirnavie. I nistru Bethlen a fost audiat un 1 Halal de tine ciocoiule, pare că că naţiunea maghiară a ştiut să ne oprim. 

Germanii, ~şijd~rea, n'ar p~te.~ ./ c~as şi jumătate. (Cf. "Pesti! tu ai menţinut suflarea româ~ trăiască o mie de ani în pa.ce I Atâta ~ăţărnicie nu poaje i' al 
răspunde mal bme expropneru I Hlrlap", 11. X.) : nească în Valea Murăşuluit Aşa cu tot felul de popoare. A ŞtIUt să te scarbească. .. 
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ăzboiul din Africa si dela Geneva , 
- l'arsenii Înainfeoză mereu. Se apropie luplele decisive. Mij60cirea 
primului minis'ru francez pentru 'ncheierea păcii tlalo-engleze n'a 
da' niciun rezul'at -

In vreme ce Liga Naţiunilor I şi au dat declaraţii pe cari pro- în privinţa ofensivei viitoare. Tot I s'au efectuat după ce aceste măr
'lăca acum o s;"plămână şi ju- paganda printre abisinieni a ita- în ace5t timp mareşalul Bado- furi au părăsit definitiv Italia sau 

:;ate sanctionarea Italiei, şi în jlienilor le exploatează cu vârf şi glio, venit din Italia, a sosit pe posesiunile italiene, 
, ,:11e ce s(;! credea că ofensiva , 'ndesat. frontul nordic şi a luat 'comanda "Mărfurile care sunt obiectul 
,iană s'a oprit pentru o bună In, rândul al doilea, cucerirea tuturor trupelor italiene. unor contracte in curs de execu-

, ;ată df.~ vreme la linia Adi- oraşului l1csum e de mare im- Pauza a fost scurtă. ţie nu sunt scutite de prohibiţie. 
:, ::-Adua-Acsum, Italia a sur- portanţă pentru italieni din punct După două zile s'a reinceput Mărfurile aflate pe drum În mo-

putea, pentru înlesniri de (,rdin 
administrativ, să fixeze date ţinând 
seama de timpul normal necesar 
pentru transportul acestor măr-

I furi din Italia. După această dată 
I mărfurile vor fi supuse prohibiţieL 

"Bagajele personale ale căIă

tOI ilor venind din Italia sau din 
~lS lumea cu un succes senza- de vedere mUltar. Până la ocu~ ofensiva pe văile dela miazăzi, mentul când prohibirea va fi apli

a;al, la care nimeni nu se a- parea I1csumului, oştile italiene şi apoi frontul nordic a înaintat cată, sunt scutite de interzicere. 
rta. se aflau la l1dua apăsate din În jos spre oraşul Makale, pe Pentru punerea in executare a posesiunile italiene pot fi scutite 
Telegramele depe fronturi ve- coaste de abisinieni. Totodată care l-ar fi cucerit În cursul zilei acestei d~spoziţii, guvernele vor de prohibiţie". 

: :cră mereu că italienit fac o abisinienii puteau să facă la a~ de Joi. 
I ::e propagandă printre triburile pus de licsum incursiuni în E- Avioanele italiene au făcut toată 
, ',siniene ca să se dea de partea I ritreea, cum se ştie că au şi fă- săptămâna recunoaşteri. Unde s'au 

,dar ni:lJeni nu atr:buia ace~ cut. J'icum, J'idua nu mai e pri- Întâlnit cu lagăre abisiniene, au 
,acţiuni o prea mare lJllpOr- mejduită din coaste, şi oastea descărcat asupra lor O ploaie de 

:t[1, italiană poate ameninţa pe abi- bombe. S'a bombardat cu prilejul 

Italia nu s'e sinchiseşte 
de sanctiuni 

- o va aproviziona cu de foafe Brazilia 
Şi iată, tocmai a doua zi du- sinienii cari ar atăca Eritreea, câtorva raiduri Diridava şi Harar. 

n 'e Liga Naţiunilor hotărîse să înconjurându-i pela apus de J'ic- In câteva rânduri escadrilele it a
:ice sancţiuni în contra Italiei sum. Se mai adaugă Ia aceasta Iiene au făcut raiduri până la 
,trucă a 'nceput războiul, un faptul că dela J'icsum italienii Addis- Abeba. 

b' ,. G' Ilcum două zile a venit dela! 2) Din provincia Tigre, se . ill a Ismlan, ugsa, coman- sunt mm aproape de valea Ta~ Pe fron!ul de miazăzi, trupele 
I t Ol d' f ta l' 1, d Roma o ştire de senzaţie: i constitue un stat autonom, sub ,tu oş I or In a oraşu Ul t\azze, un e a concentrat trupe italiene Înailltează grahnic 'Je va-

'1 ' d t Ducele Mussolini a trimis În ' protectorat italian', ka e, sa pre at italienilor, rasul Seium, ca să apere dru- lea Webbe-Sebeli. Abîsinienii au , 
1 ,preună cu alţi şase coman- murile cătră lacul Ţ ana. concentrat În faţa lor 200 de mii Brazilia pe marchizul Marconi, i ~;) Provinciile Harar şi Ogaden 

" t ă d 00 d 1 ca să Încheie cu guvernul bra- \, trec la Italia', " , ~II ŞI cu o rup e J2 e 11 urma acestor întâmplări, de oameni pentru apărarea dru-
meni. frontul italian s'a fixat la în ce- mului spre Harar şi spre linia zilian o convenţie pentru apro- ~- 4) Italia aprobă înfiinţarea unui 

'S'a aflat apoi că prinţul de- putul săptămânii la vreo 30 de ferata. Oastea aceasta abisiniană vizionarea trupelor italiene cu i port liber abisinian la Zeile (So
or, altminteri om cu mare kilometri din jos de linia ftdi- e comandată de Wehib paşa şi hrană şi cu toate celelalte ce maha engleză), iar Abisinia ap-

, 'Ab'" f" le trebuie. 1 robă, I'n sclll'mb, COJlstl'tul'rea u-ere In lSlnla, undcă e ur- grat - T'idua - llcsum. de generalul neamţ von Loeben. 
~ Ş de domnitor, era de vreme l1 urmat apoi o pauză. • Pe frontul de miazănoapte, la Ştirea din I~oma adaogă că 1 nei căi ferate, care să lege Erit-
elungată în legături cu oştile In timpul căreia comandantul ~ Makale, ras Seium s'a unit cu dacă are asigurată a provizio- I reea cu Somalia o italiană; 
siniene Dupăce s'a predat ge- frontului dela ridua, generalul I ras Kassa, a cărui dezertare la narea din. Brazilia! d~e unde \ 5) Restul Abisiniei să fie supus 

transporturile pela capatul su- I ' ' ,'. . lului De Bono, a fost făcut De Bono, a dat O fugă cu avio~ italieni, odată cu Gugşa e deci d' 1 l1f' , . l't t • re''';IlTIUlUl stablltt In propunenle 
al provinciei Tigre, ocupată nul peste l1bisinia, la generalul neadevărată, O parte a oştii lui Itl~. a ncel. nrs tper;c I a, e! I din 5 Septembrie ale comitetului 
ciape toată de itnlieni, fostă Grazziani care conduce frontoI 1 Seium încearcă să'nvălue pe ita- a ta, n~ se ~mc l1~e_ş e • (C mc~: de cinci, anume să fie pus sub 
,,'aci în stăpânirea lui Ras dela miazăzi, ca să se 'nţeleagă lieni la apus de Acsum. un te.1 • e bOlcot facu~ m con. i control internaţional, iar Italia să 
um. !ra el m a p.ele medIterane ŞI i aibă un rol preponderent In a-
btâiele telegrame au vorbit MarI- m canalul Suez. \ cest control; 
rre dezertarea Împreună cu concen"trări de 1\fedialiunea p~imu-l !.?). Itali~ aprobă ca aceste ,~o~ 
)sa a unei oşti abisiniene de lui minisfru francez t~Tln s~ ~~e ex~cu.tale prm mlJlo-
.) 15 mii de oameni. Ştirea trupe în capitală ,. b ,., clrea Llgu NaţIUnilor • 
• fost însă adevărată. Fapt este n a IZ U. Fiindcă mijlocirea încercată de 
, că dezertarea aceasta a dis- p' Add' Ab b t t t . d' ă d In cursul săptămânii au fost d. Laval n'a izbutit, a fost des-
'It frontul abl'sl'nl'an dl'n faţa nn IS- e a au recu un Impreun cu gar a sa spe- T 

to Iă ă tă A f o t ., cial x de 4000 de oamen' mereu tratative între d. Laval, minţită. otodată ziarele franceze 'uei. Pe frontul acesta italienl'l' a s p mana spre r n Uri; a 1. 
trupe uriaşe, de zeci şi zeci de I V"~' prim-ministrul Franţei, şi între I au fost puse să atragă serios a-

,~ inaintaţi vreo 20-25 de ki- mii de oameni. In mcona.nu mu- ambasadorii dela Paris ai Italiei tenţia guvernului italian eă trebue 
,dri la miazăzi de Adua, şi I ni ,ii şi arme În şi Angliei- II să pună capăt războiului, deoa· 
să cucerească oraşul Makale, In împrejurimile capitalei sta-: , • • S'a zvonit că d, Laval a făcut rece dacă sancţiunile nu vor iz-
direcţia spre JMagdala ŞI' spre ţionează câteva sute de mii de \ Ab.sin.a b . A " ă . .. d' , propuneri de pace În condiţiile UtI, ng la va recurge Ia m-

,a ferată, l'tal l' enl' l' aveau de "In. ostaşi, cu neveste ŞI COpil Im-: Odată cu hotărârea sancţiuni- . 'd' . d I f' următoare: sun mal rastlce, ŞI eoarece e 
ni o mare oaste a prinţului preună, gat~ să p ece spre !on- i I~r în cont~a Italiei, Liga Natiu~ 1) Trupele italiene rămân în cu putinţă să nu se mai ivească 
ium, acoperl't dt'n spate de ' t.ur.i .. In lagarele" acestea sun,_t.lOtre. ;' n,llor a.o,p .. nt exportul d,e. a,rme ' '1" d tA 'Iă . I ălb ponţiile lor actuale; apoI pn elun e argUla . 
nţul Gugsa, in nişte locuri a,tu 150. d~ mn ~e, s atJlI, car! ; ~l m~~ltll pe se~n~a Itahei ŞI a _1>1>"_1>1>_"~_"_""_"" _____ 1>"""""" 

CRIZA DIN UNGARIA 
,tegice din cale afară de grele i n a? mal vazut pa~ acum oame~1 ! l~c~vJ1~ţat aprovlZlonar~a, ~u mu- I 
'darea lui Gugsa a descoperit I albi: Trupele s~lbatice trec~te prt~ I mţu ŞI cu, arme a a~lSlmemlor. 
tele trontu!ui lui ~eium, şi a I caplta.Iă, ,so~ott,nd .că tOţi albll! De-~tuncI, de 10 ZIle, t!'a,n~
cînuit la abisinieni o explica ,sunt Itahem, .s au .~pucat să J?a~- ! portUrile de arme pentru Ablslma 
. groa7.ă. I trateze pe tOţi albn ce le:-au IeşI! 1 se tin lanţ. In portul francez ]i- (Continuare din png, l-a) i să se 'nfiinţeze depozite de arme şi 
In toiul mutărHor de tru e ce în cale. De .a~tfel s'au A lsc~t ~l; buti din Somalia ancorează mereu în toamna (mului 1929, cu pri- munitii pe teritoriul maghiar de-a 

pricinuit în această f te între sălbaticI. unele IncăterărI, i corăbii cu arme pentru Abisinia. ICJ'ul procesului lui Bela Tuka. I 1 f r .. 1 M' 
~Iului abisinian dezertire~ IU~ d?r fără vreo Importanţă deose- I . De alt~el ,englezii, de~i pr~n ungu ron lerel lUgOS ave. .IŞ-
gsa, italienii şi-au inteţit ata- bltă. . I Liga NaţIUnilor ~desc ţăr~le, dl." Mâna diplomatică a lui Kânya carea aceasta s'a încheiat cu con-
'ile în contra oraşului Acsum 1 La 1! Octomvrle negt!~ul .a! EU,ropa să nu vandă nimic ~tal~- Kâlman a fost prezentă şi 'R or- trabanda de arme ce s'a făcut 
miazăzi-apus de Adua), care primit In .faţa parlamentulUi ?efl- I en~~or, fac ~ereu neg?ţ cu ltal1- ganizarea aşa-ziselor trupe nere- prin Austria. Aceasta-i faimoasa 
istase cu multă vrednicie două ~ar~a uneI trupe <;1e, 50 de mn de I e!1l1• la granIţa Somaltcă. ~orba gulate. Comanda supremă a aces- chestie Hirtenberg. Furnitura de 
tămâni împlinite, in lupte corp mşl, pe care a tnmls-o pe tron- ala. Les affatres sont les affalTes,.. tei organizaţii a luat-o asupra sa arme a fost destinată emigran-
corp, şi azi săptămâna, la colonelul Paul Pronay (astăzi şef- filor croaţi organizaţi In Ungaria. II 
Jă zile după trădarea lui Gugsa, DI-SCUţl-l- ia"":'ra- spor pe u cucerit prin 1upte de baio- inspector de aviatie, - n. tr.). în 
ă cu adevărat cumplite. h t· ţ- -1 primăvara anului 1921, când a, .-
:ăderea acestui oraş a prici- C es la sanc lunI or izbucnit în Burgenland o revoltă S a amanal ale-
:t la abisinieni şi mai mare Ce transporturi d~n p'ricina tre~erii acest.ei. pro- I gerea de episcop 
:imă decât trădările depe fron- Dupăce i~a fost atât de uşor , • vmCl1 la Auslna. Scop SimIlar au \ • 
. din faţa oraşului Makale. să hotărască aplicarca sancţiu- ! sunf oprde avut şi aşa.zisele cete ofiţereşti.! al AradulUI 
Si anume, din două pricini: ni/or financiare şi economice în Liga Naţiunilor a adus săptă- , 

contra Italiei. Liga Naţiunilor s'a mâna aceasta următoarea hotărîre: A fost deasemenea ideea lui! 
',ntâi, pentrucă oraşul acestat 'mpotmolit de tot în discuţiile "Guvernele statelor membre ale Kanya, că s'a înfiinţat o bancă i Marţi urma să se facă alegerea 
ium, e pentru abisinieni ceea privitoare Ia aplicarea hotărîrii. Societăţii Naţiunilor vor interzice binecunoscută, pentru finanţarea! episcopului l'\radului. 
el p.entru ital}eni Roma: oraşul S'au numit comitete şi subco- importul pe teritoriul lor a tutu- tuturor organizatiilor maghiare se-; S'au dat 79 de voturi P. S. 

:1, 111 care s au îngropat toţi mitete ca să facă propuneri, dar ror mărfurilor provenind din Ita- " Sale arhiereului J'indrei Crişanu 
(uşii ţării, şi în care-şi are re- mai departe nu s'a ajuns. 11 !ia sau din posesiunile italiene, crete şi-a trupelor neregulate. I 
:inţa capul bisericii copte. S'a r b l d ' d Tot Kanya, organizatorul acesta dela Ora de, şi 70 de voturi P. 
:raut deci un oraş care nu e Presa engleză alnuntăş.că s'a cu ~~cep la are ~~ ed~ur ŞI te d' t' f t ' ă . t· I S. Sale Vicarului Patriarhiei Tit 
:nai un oraş istoric, ci e tot- ivit O nouă dificu tate. 1 anu- argm ŞI a mooe e or 10 aces e IS ms, a os inS rcma ŞI cu I Simedrea 
:ltă centrul vieţii bisericeşti a me: c"i d. Titulescu a cerut com~ I două metale. . . . chestiunea emigranţilor iugoSlavi,/1 DIA' d bit" . 
:siniei, putându-se de-aci câ- pensarea acelor ţări, precum e I ,,~rodu;ele cu.lhvate Jl mărfu~IIe în 1930, când era ministru la Ber- ec aran u~se a o al, s a Ul-

A • ". ~ fabricate In Italta sau In poseslU- . . A ., • tat să se faca CI doua alegere 
~a supunerea tribunerilor abi- Romama, can an fi grav dau- nile italiene, care au fost supuse Itn. ~mea AlOcă de mal. nalOt~ le: imediat, şi a fost amânată con-
'ene prin presiuni făcute asu- nate prin aplicarea sactiunilor.! unei transformări în alte ţări, gătun stranse cu emlgranţil. II trar regulamentului pe a treia zi. 
tapului bisericesc, De fapt, Dauna României nu e numai precum şi, mărf~rile ma~ufactura~e era ajutor credincios În domeniu] ~in pricil!a aceasta. alegătorii 

"ndatăce a căzut oraşul pe I materială; pentrucă debuşeu] I m .pa~te ,.n lta.ha sau m poses!- I acesta dr. Ivan Frank, conducă- dm eparlllc:r ftrc:rdulUl . au pl:cat 
jna italienilor, şeful bisericii cel avea în Italia grâu] romd- j' umle ltaliene, l~r altă. parte 10 torul croaţilor Jegitimişti. Planu- ! demonstrahv dm. capItală ŞI~ a-

• v alte state, vor fi conSiderate ca , . " Ilegerea nu s'a mal făcut, urmand 
)!e şi cu clerul şi călugării nesc. va fi acapara: de o ta~a 1 supuse prohibitiei, în afară de nle ce 1: avea cu emlgranţu Ka- să se convoace Consiliul naţio-
lr 'Ireo 15 mănăstiri din Ac- duşmană, de Ungana, care n a r faptul dacă pentru o valoare de nya, au Inceput să se desemneze nal bisericesc printr'un nou de-
, au făcut act de supunere voit să adere la sancţiuni. : 25 la sută, transformările suferite încă în 1928: a fost ideea lui ca I cret regal. 
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Gazeta AntirvelzlonisUi 

Din luJt1e şi din ţară 
Putini vor fi ştiind că Impă .. 

ratul împăraţilor, Haile Se .. 
lassie, are şi aptifudini scrii
toriceşti. S'a aflat aceasta din 
vitrina unei librării londoneze, 
unde sunt expuse două cArIi 
ieşite din teascurile tipogra
fiei imperiale din Addis-Abeba: 
una dintre aceste cărţi e "Vieata 
Sfântului Ioan Crisoslom ~. cu 
o preraţă a negusului in limba 
amareică, iar cealaltă o de
scriere a călătoriei făcută de 
negusul de astăzi în Europa 
acum 1 t ani, când nu era încă 
încoronat. (Se arată in această 
a doua carte cum a recăpăfal 
dela englezi coroana abisi
niană, pe care generalul Na
pier o dusese in Europa după 
înfrângerea dela Magdala a 
negusului Teodor al lI-lea, cel 
născuf În România din fală l'0-
mân şi din mamă grecoaică.) 

Primarul oraşului Antofa
gasta din Chi:i a dat o po
runcii nostimă de for: a hotă· 
rit că de aci 'nainte nu vor 
putea ieşi vopsite pe stradă 

decât femeile cari au aufori
zatie dela consiliul comunal. 
Politia a căpătat ordin să legi
timeze pe toate femeile vop
site. 

*' 
In Noemvrie va fi anul s'a 

infiintat in statul Cuba din 
America de miazăzi un regi
ment de femei, care are astăzi 
5000 de amazoane. Regim en
tul feminin a făcut acum în
tâiele manevre. 

*' 
S'a stabilit că 'n urma inun-

datiilor ce au fost acum două 
luni in China. au rămas pe 
drumuri cind milioane şi ju
mătate de oameni. 

*' 
La Valievo, In Iugoslavia, 

s'a infiintat un frigorifer pen
tru broaşte de export. duse la 
Paris cu avion. Se plăteşte 
oamenilor cari prind broaştele 
câte 20 de dinari de fiecare 
sută de broaşte. 

• 
La căile 'erate Iran'uzeş'; 

s'a in'rodus dela Il Oc'. lUI 

'aril nou, 'arilu' kifomefric, 
meni' să sporească călăto
riile. Ino.,ati,. constă îa a .. 
ceas'a: Tarilul se plăte,te 
după kilometri (20 cenfime 
1 "m. cu el. III, 30 c. ci. 
Il, 45 cu el. 1), şi călătoria 
poate fi în'reraptă oriunde, 
plătindu-se o 'axa de între
rupere de 2 'ranei. Din're 
membrii 'amilie' numai în .. 
'âi; doi plăfesc bilelu' în
freJi, iar ceilal,i din Jirup au 
redacere de 750/ •• Grupurile 
mai mari de 10 persoane au 
reducere de 50 'a sulă. Au
tomobifele pol Ii da'e ca ba
goi, 'iind 'axale cu un 'ranc 
la an lUome'ra; In laxa a
ceas'a • socofilă şi căIăto

r'a a şase insofilori, cari 
as"el călătoresc grafuit. 

III 

Guvernul francmason al 
Mexicului a luat o nouă 
măsură în contra bisericilor. 

li hotărît confiscarea fărcJ: plătit vama pentru caravanele ce I Nu de geaba e pl'ouel'hială 
niciun drept de apd (] tutu- 1 ii mergeau în Eritreea). Printesa l'ăbdal'ea osfronomilol'. lald u-
ror averilor bisericeşti. 1 Azrede Arfan, văzând că prinţul nu" englezul Dovidson, cal'e a 

*' prăpădeşte cu chef urile sale totul, auul răhdal'e să numere timp 

Un anume Edward Girard din 
oraşul american Filadelfia are o 
colecţie cum de sigur nu e alta 
pe lume. Tot căutând după trifoi 
in patru foi, Girard a găsit trifoi 
in cinci, în şase, in şapte, ba 
chiar şi în opt foi, şi are până 

acuma in e:olectia sa 200 de ra
rHăţi de-acestea. 

* 
După O ştire dată de o 

revistă miJitară, aviatia 
militară a ltaJiei face Z,IM 
nic de un an de zile zbo· 
ruri în stratosferiil, depe 
aierodromul depe Monte 
Celio de lângă Roma. Se 
fac zboruri la ină1timi de 
11-12 krn .. şi anume în 
scopul unor bombardări 
din stratosferă, cari după 
socotelile ce s'au făcut, 
sunt insutit mai eficace 
decât bombardările obiş
nuite, neputându-Ie rezista 
niciun tel de fortificatii. 

* 
Guvernul danez a trimis în 

Grijn landa·o corabie ca să facă 

explorări. Expeditia aceasta a gă
sit nişte câmpuri de aramă ŞÎ 

nickel. şi anume după o indica
ţie nostimă: a constatat că ori
decâteori treceau peste on anu':: 
mit teritoriu, postul de radio al 
expeditiei nu mai functiona. Ex
pediţia şi-a dat cu părerea că tre
bue să fie prin partea locului ză
căminte de minerale. şi părerea i 
s'a dovedit adevărată. 

• 
Guvernul chinez din Nanking 

a schimbat acum mărcile poştale. 
punând pe noile mărci inscripţii 

educative ca acestea: "Nu scuipaY"; 
"Nu uita să te speli 1"; ,.Dacă 
eşti bolnav. caută-te cu doctor!" 

• 
După condamnările din 

săptămânile trecute a1c că
lugărilor din Germania prinşi 
cu contrabande de devize, 
a venit acum o nouă are· 
stare senzaţională, tot in le
gătură cu astfel de contra
bande: a episcopului cato
lic Peter Legge din Meissen. 

Când vom învăţa şi noi 
să ne purtăm cu cuvenita 
autoritate fată de ordinele 
căfugăreşti maghiare cari s'au 
dovedit că primesc în scop 
iredentist subvenţii dela Bu
dapesta? 

• 
Se spune despre ras Seium, 

viteazul comandant al oştilor abi
siniene depe frontul Acsum-Adua
Adigrat, că pe frontul familiar nu 
e aşa de curajos ca în lupta cu 
italienii. Prinţul Seium e urmaş 
al împăratului Ioan, dar nu i·a 
rămas deja acest negus decât 
simpla glorie, iar avere nimic. 
Prin nevastă-sa, Azrede Arfan, 
nepoata negusului de astăzi, a 
ajuns şef al provinciei Tigre, dar 
o stăpâna mai mult cu numele. 
fiindcă stăpâni a adevărată e prin
tesa. Om cheltuitor, ras Seium 
a ajuns dator Ia toată lumea 
(până şi italienilor, cărora nu li-a 

l·a pus pe Ras Seium sub papuc. de doi ani de zile sleI ele căză
Şi-a infiintat un minister de fi· 1 'oare, ca să uadă do că 6e ade
nanţe al ei. biruri ale ei, o po- uereşte uOl'ha că la moal'fea fie· 
liţie a ei, aşa că de fapt pro- aăl'ui pământean cade din ceri 
vinda Tigre (astăzi aproape toată; o stea. Rstflonomu! englez a sla
ocupată de itatieni), avea de fapt j hilif că credinta aceaMa nu poale 
doi stăpâni. 1 li adeuărată, deoarece număl'ul 

Ras Seium e azi in vârstă de mefeol'ilol' e de ul'eo 20 de mi-
50 de ani. I lioane pe zi, În ul'eme (l(l din 

• I populatia de două miliaflde de 
Generalul De Bono. care a cu- oameni a planetei noa5tfle nu 

cerit dela abisinieni provincia mal' Într'o zi decât cel mult o 
Tigre până din jos de Adigrat- jumătola de milion. 

. Adua- Acsum, e un vechi cuno- I ... 
scut al negusului abisinian. In S'a scris deunăzi 'n ziare 
anul 1924, când negusul - pe I că la Moscova este un mare 
atunci printul Tafari - a fost in ceas public numit al comisa
vizitA la Roma, regele Italiei i-l rilor. care are nişte statuete 
dăduse aghiotant pe generalul De ce ies pe rând din ceas la in
Bono. tervale de câte cinci minule ... 

Se ştie ca generalul De Bono 
a fost pus de ducele Mussolini 
comandant al oştilor italiene tri
mise în contra Aduei. fiindcă a
cum 39 de ani De Bono a făcut 
parte ca sublocotenent din armata 
italiană care a mâncat la Adua 
bătaie. 

Tot astfel generalul Santini a 
fost pus să cucerească Adigratul, 
deoarece la 1896 luptase ca sub
locotenent în armata italiană care 
a suferit înfrângere la Adigrat. 

Amândoi au spălat cu multă 

vrednicie pata rămasă pe armata 
italiană dela 1896. 

şi reprezintă pe comisarii po
porului. 

Acum se face şi la Seghe
din un asemenea ceas, in bal
conul insfilutului de chimie al 
Universităţii zisă .a Cluiului'". 
Dinfre figurile ce ies din ceas. 
una e a pedelului actual al 
Universităţii, iar celelalte ale 
unor decani şi profesori dela 
Universitatea antebelică din 
Clui. Se face adecă şi prin 
copia aceasta a inventiei so
vietice treabă revizionistă. 

... 
Profesoru' dr. E. Rosenow 

dela Universitatea din Min-
• nesota a prezinfal deunăd 

Se plănuise în japonia să se Asocia,iei medicilor din s'a
păstreze pentru viitorime aminti- ta' Kentaclty un ser în con 
rea cumplitului cutremur de pă- 'ra paraliziei infanlile desco .. 
mânt de-acum doi ani, săpându- peri' de el acum câ,i.,« ani, 
se numele victimilor intr'o stâncă ca care a izbutit să .,indece 

10'01 60 de bolnavi. Serul 
uriaşă de granit. Planul acesta 

lui Rosenow are efec' dea fost apoi părăsit. deoarece 
stânca ar putea să nu reziste prea plin n~mai A dacă e injec'a' 
multă vreme limpului. De aceea bo'navdor In 24 de ore dela 
s'a făcut acum o altfel de eter-' declararea boalei. . 

" nizare" a amintirii catastrofei: S'a * 
scris cu tuş de China istoricul cu- Unul dintre numeroşii vul
tremurului şi numele victimelor' ~ani din. J.aponia, Aso depe 
pe 500 de pergamente pregătite I msula KJUSlU, a erupt acum 
special, cari au fost aşezate În. săptămâna, .şi e de-atunci me
nişte vase de cvarj de Brazilia reu in funcţle. 
din cari s'a pompat orice urmă * 
de aier, şi apoi au fost depuse In Abisinia nu sunt decât 25 
]a o mănăstire budistă. Se speră de cinematografe, dintre cari 
că pergamentele acestea vor pu. sonore numai şase, toale şase 
tea astfel să dăinue vreo zece mii in Addis-Abeba. Negusul îşi 
de ani. are la palatul regal un cine-

... matograf al său. Filmele ru-· 
In anul viilor pleacă o nouă late sunt in cea mai mare 

expeditie, a lui Hugh Rutledge. parte franţuzeşti. 
ca să exploreze culmile mun- (Bine inteles. ştirea aceasta 
telui Ewerest din Hirnalaia. se referă la vremea de pace. 
ExpediJia aceasfa a făcut de Astăzi nu le mai poate arde 
curând explorări de probă. ca bieţilor abisinieni de astfel de 
să se deprindă cu greutăţile distractii.) 
drumului. Cu acest prilej a • 
găsit in ghieturile depe cul- Dania şi Suedia vor face 
mea muntelui Roug buk ca.. împreună un pod peste Ore
daQrul inghietat ca fierul al sund de 20 de kilometri de 
exploratorului Maurice Wilson. lung, între localităţile 11ma
cel plecat in Mai anul trecut ger de lângă capitala da
de unul singur ca să desco- neză şi între Limhamn de 
pere înălţimile necălcate încă lângă Malmo. Va fi, ni se 
de picior de om ale munlelui pare, cel mai mare pod din 
Ewerest S'a găsit lângă ex· lume. 
ploraforul înghietat un sfegu- * 
let englezesc şi un carnet cu Doi aviatori americani au 
insemnări. ! avut deunăzi o pălanie sinistră. 

• . Duceau dela Detroit la BnUalo 

pe un vestit jucMor de 
baII, pe Len Koenecl<e. . 
inchiriase pentru călătoria 
ceasta un avion. Pe drum 
pomenit că jucătorul de 
ball vrea să apuce cu 
cârma, ca să mâie 
Abia atunci şi-au dat 
că e biat ca un porc. 1 
opus, fireşte, şi s'a incins 
tre ei in văzduh o luptă 
plită. In cele din urmă 
dintre aviatori a luat 1'<>,,~l.lMr 

rul şi l~a împuşcat. Aviatorli 
aterizat la Toronto şi au 
cazul la cunoştinţa p 
care i-a ţinut o zi închişi. 
poi ]i-a dat drumuJ. 

• 
Din Ungaria au plecat 

năzi ]a Londra, ca să-şi 
hârtii pentru Australia, 
Weisbergeri. Se duc În 

tralia ca să-şi facă stagiul 
vederea incetălenirii, şi 
poată astfel întra în p 
unei moşteniri de o sută 

milioane de lire sterline 
a rămas de pe urma 
Weisberger originar din 
garia, care fiind inrola! 
câfeva zeci de ani la 
a dezertat fugind in Au 

• 
Un jokeu american a 

exclus dela toate a 
de cai din Statele-Unite, 
indcă s'a aflal că îşi 
calul cu pinteni electrici, 
erau în contact cu o 
ce-o Jinea subsuoară. 

• 
Căminul săracilor din 

are un pensionar care e 
cel mai bătrân om din , 
Ibrahim el Helbawi -
e numele - face 
acte că e de 138 de ani. 
că-şi datoreşle această 
lungă îngrijirii nevestelor 
A avut până astăzi 78 de 

... 
•• Magyarsâg" din 9 OeI. 

anuntă că in Joc de 
circumscriplii de hornâril 
avea până acuma B 
vor fi in viitor 90. Li se 
reşte număral pentruca 
vină 'n ajutorul coşarilor 

racl. Pân'acuma reveneau 
circumscriptie 4300-
fumuri, cu un venit 
1300 pengă (circa 40 de 
de lei). Pe viitor numărul 
murilor dintr'o circu i 
deci şi venitul. va fi mai 
in proportie cu sporirea 
lată a numărului circum 
liiJor. 

Am ruga auforităţile 
să ia bine seama~ la 
aceasta. 

In Ungaria, deci. 
tinlă să se taie in că i 
coşarilor săraci din . anul~ 
coşarilor cu circumscripliJ, le 
la noi, deşi e vorba de 
monopol rămas dela 
exercitat aproape numai 
minoritari cari poartă . 
sâmbetele. nu se poate 
nimeni de. drepturile 
tare- ale domnilor coşari ori 
noritari, fiindcă sin di catul e iil 
şi l-au înfiinţat anume 'n act:e d 
scop, se pricepe să Zădăl. il 1 
cească orice incercare ~e J 

luI aceleia ce e admlS~ ,ey 
Budapesta. 

1'5 
...................................... ------------------------------------------- ~ 
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xcrocheriile electorale !lmănunte. !ll!u~ despre . 
din Ungaria falslflcarlle de francI 

d'Jstiţia administrativă din Un-
2, '~judecă 'n :continuare ale
s ,e contestate. 
a, Î'au anulat până acum vreo 
11 ·mandate de deputaţi, şi fiind
l! unul dintre preşedinţii de secţii 
a I'olare din Budapesta a fost 
s' :; vinovat de falsificare şi in 
; '5ecinţă condamnat, s'a anulat 
:u ~,andatul de senator al ace
u 
li. i~tre alegerile contestate cari 
i în curs de judecată, pasio
ii' mai cu seamă cele dela 
i thely. S'a făcut dovada laldes-
i. riie de până acum că guver

a adus o seamă de flăcăi ce 
drept de vot şi i-a pus să 

a e de câte 10-20 de ori, 

pricina asta. 
Cele câteva anulări de alegeri 

frauduloase au readus deci in 
discutie caJamitatea sistemului de 
alegeri prin "recomandări", in
ventat de fostul prim-ministru 
Ştefan Bethlen. 

Preşedintele Ligii Revizioniste, 
Herczeg Ferenc, a publicat deu
năzi in "Pesti Hirlap~ un apel la 
guvern şi la parlament, ca să 

desfiinţeze sistemul acesta, chit 
că nu s'ar adu.e încă votul se. 
cret. 

Apelul lui Herczeg a avut un 

destul de mare răSunet. fireşte 
numai la opozitie. Mai mulţi de
putaţi din opoziţie au inregistrat 
săptămâna aceasta interpelări cu 
privire ]a acest sistem, care
perfectionat de GOmMs cu falsi-

I ficăriJe amintite şi cu anularea 
după bunul plac a recomandări
lor adevărate, sub cuvânt că ar 
fi false - a făcut din alegerile 
din Martie ale d.lui GomMs cele 
mai scandaloase alegeri dintre 
câte s'au pomenit până aci 'n 
Ungaria, de le-a intrecut chiar şi 
pe.ale lui Banffy. 

DISCUŢII 
1 'că s'a votat cu buletine de 
J câtorva sute de morţi şi de
~ câtorva suie de alegători pie
I din circumscripţie, deaseme

că 140 de bărbaţi de încre
de-ai opozitiei au fost ţinuţi 

işi ia pretură. şi au votat in 

Ultimele acorduri 
pieriiu dela Orade 

ale "apro-
de Alex. Olfeanu 

ele lor alţii, cu guvernul. (Cf. D. M. G. Samarineanu, direc-
gyarsăg" 9 X) forul revistei "Familia", s'a su-

Budapesta s'au declarat va- părat foc pentru demasca Clubul 
e prin anularea alegerilor din Ziariştilor din Orade, şi mi-a 

Q mscripţia sudică 12 man· răspuns pe un ton necivilizat. 
, Noile alegeri se vor face în Las la aprecierea ceUtorilor dacă 
stă circumscripţie la 25 şi 27 limbajul d-sale este sau nu demn 
mvrie. de un director de revistă. 

i mai mult decât alegerile a- Regret foarte mult că d-sa a 
pasionează alegerile ce împins polemica noastră spre 

i tor face la 28 Oct. la Dobri- panta atacurilor personale, dove-
in fostul fief al conteJui Şte- , dind astfel că nu poate combate 

'Bethlen, de unde generalul afirmaţiunile mele. Doar se ştie 
,Ms l-a izgonit pe fostul pre- că cel care faCe pe furiosul, _ 

. te de consiliu şi creator al de obicei nu are dreptate. Va 
'Iiei sale politice de astăzi veni timpul când şi d-sa se va 
,ai în Panonia, ca să aleagă convinge că a fost indus În 

"ocul lui pe ministrul de ju- eroare. 
, . Uzar Andor. Mandatul lui La atacurile personale ale d-sale. 
: 'r a fost contestat şi anulat cel mai potrivit răspuns ar fi tă-

Până la sfârşitul lunei Iulie, 
aproape în fiecare zi m'am văzut 
cu d. Samarineanu, la revistă am 
avut o perfectă libertate de acţiu
ne in che~tiunea ungară - deci 
aşi fi fost primul care trebuiâ să 
fiu informat, - totuşi niciodată 
nu mi s'a vorbit de proiectele 
d-lui Gheza Tabery. 

2. D.Samarineanu cunoaşte prea 
bine părerea mea despre Clubul 
Ziariştilor, căci nu' m'a putut 
convinge niciodată să-mi pun pi
ciorul în acest local, care - după 
mine - este o adevărată ruşine 
a societăţii. 

Să mă ierte Dumnezeu,~ eu îl 
cred pe d. Alexandru Gaal, co
respodentul din Banat al gazetei 
"fuggetlen Ujsag, - care a spus 
că curentul apropierii româno
ungare a fost cloctt în laborato
torul spiritual al Clubului Ziariş
tilor dlll Orade. 

cauza unei serii întregi de cerea. Cred însă că incindentul 
. uli. Ministrul Lazăr candi~ ivit în jurul apropierii româno~ 
: ă acum din nou, şi fiindcă ungare nu este o chestiune per
ziţia se menţine tare tn cir- sonală a noaStră, deaceea ~ ex
scripţie, s'au re'nccput d'a clusiv numai din acest motiv _ 

fărădelegile pentru cari d Motivul este foarte simplu. mă simt obligat să.i răspun' 
datul ministrului de justiţie a următoarele: Conform legii numai acele per. 
it odată anulat. soane juridice pot obţme autor1-

xcrocheriile electorale din Un- 11)d NU est~ adevăratAcă curen; I zaţie de jocuri de hazard, cari 

dela Budapesta 
Faimoasa afacere a falsificări

lor de franci dela institutul car
tografic al armatei maghiare e 
din nou la ordinea zilei. A rea~ 
dus-o însuşi prinţul von ,Win
dischgratz, unul dintre capii ace
stei blestemate afaceri, din răz
bunare pentrucă guvernul ungu
resc a reabilitat pe toţi cei im
plic~tti în falsificările acestea, iar 
pe el l-a lăsat pătat. 

Prinţul von Windischgralz se 
răzbună cumplit pentru nedrepta
tea aceasta ce i s'a făcut. Şi-a 
scris memoriile şi le-a dat spre 
publicare unei edituri vientze, 
iar până când vor apărea, a dat 
părţi din ele ziarului .Reichpost" 
care face acum cu publicarea 
Jor mare senzatie. 

Ziarul vienez arată că această 

Grumert, consilier de legaţie, şi co
lonelul Bauer, aghiotantul mare
şalului Ludendorf, s'a propus să 

participe şi Ungaria la acesti 
afacere. 

In acest scop colonelul Bauer 
şi prinţul Lowenstein au condus 
pe oaspeti într'o fabrică de hâr
tie, unde se incepuse prepararea 
hârtiilor În vederea falsificării 
franci lor francezi după un pro
ceqeu adus În Germania de un 
social-democrat, care lucrase mai 
demult timp la o tipografie a Băn
cii sovietice. 

Alte vizite străine 
în Ungaria 

In zilele din urmă au fost în 
carte este o acuzare politică Îm- Ungaria o nouă serie de vizite 
potriva unor persoane cari şi străine: a unei echipe de 26 de 
azi sunt la pUlere fn Ungaria, şi ziarişti apuseni, a unui grup de 
destăinuie că afacerea falsificării 240 de corişti germani, a altui 
de franci francezi s'a pus la cale grup de 30 de medici americani, 
Ia Berlin, şi anume la d-rul Stre~ suedezi, polonezi şi belgieni, şi 
semann şi în unele cercuri din a 1:lnor demnita~i bulgari. 
cari făcea parte şi un print Lo- I După obiceiul iredentei, au 
wenstein. I fost purtati pela statuile ireden-

Intr'o consfătuire dintre tV.al- 1 tiste din Budapesta, şi îndopaţi 
zahn, secretarul lui Stresemann, I cu discursuri revizioniste. -------_ ... :~ ... ~--~ 
Din piatră 

Ziarul budapestan "Magyarsag" 
ti anunţat in n-rul din 10 Oct. 
crt. că administiatoruf ~ finân'ciar' 
al judetului Zala (de sub lacul 
Balaton) a arătat la şedinţa con
siliului judeţean că sunt scadente 
în acel judeţ restanţe de impozite 
de 110 procente, şi că 336 de 
sate, dintre cele 393 de sate ale 
judeţului. au restanţe din impozi-

"" seaca • • • 
tul depe anul acesta de peste 75 
procente. Administratorul finan-

. dar ~a 'cerur coiisiliuluf -'judeţean 
să facă răspunzătoare primăriile, 
şi consiliul a aprobat fără discu. 
tie. Ceea ce înseamnă că se vor 
suspenda primarii şi notarii, adecă 
nu se va ajunge până acolo, pen
trucă vor scoate impozite din 
piatră seacă I 

Potlogăriile partidului 
GOAIIBO& 

lui 
se fac, precum se ştie, în tu e .apro?le:e ~~man.o-u.ngar nu au scop lucrativ. Clubul Zi-

'ial în legătură cu aşa-zisele a porn1t "dm Jurul revlst~1 "Fa~ ariştilor din Orade a avut deci Partidul generalului G5mbOs I meu o ştia aceasta. Mă aflu acum 
mandări. Candidatul trebue milia". Această teză num~1 atuncI nevoie de un certificat de mora- are pentru provincie un secretar tot unde-am fost, fiindcă m'au 
prezinte comisiei electorale se poate accepta, dacă Şi Clubul litate prin care sa se dovedeasca faimos, pe un anume Kollij Gă- i tinut în loc procesele. 
Jituri dela J O la sută dintre Z~ariştilor ~in Orad~ fa~e parte ca nu este o întreprindere co- bor, care dă mereu de lucru jus- l La judecată a venit apoi vorba 

dm anturajul acesteI reViste. mercială, ci "o institutie cultu- tiţiei de vreo doi ani încoace. ! despre o iscălitură indescifrabilă ători, şi se face cu aceste 
lituri o ne mai pomenită co
ie, vânzându-se ca la bursă, 
,ai mulţi candidati deodată. 

ă în Martie aşa-zisele "reco
,dări" n'aveau decât scăderea 
sta: că un alegător dedea 

·litura la mai mulţi candidaţi, 
otdeaUM se prezinta Întâi cu 

de recomandări la comisia 
'lorală candidatul guvernului, 
că iscăliturile opoziţionistului 
anulau dela sine. Acum, în 
lerile din Martie ale lui Gom
I s'a inovat falsificarea iscăli
lor. Guvernul şi-a pus oa
ii să iscălească In fals pe 
. :i·a pliieut, şi s'a t'l.!cs în 

accsf'i. "La ZUdanesta, 
'0ară, s'au plezintat de vreo 

Adevărul este că ideea apropi- rală· • A incercat să procure acest E reclamat adecă acest domn \ depe un act. Acuzatul a cetit.o: 
erii româno-ungare a fost pusă certificat dela d. Augustin Chi- Kollij pentru fel de fel de excro· I "Gartner Kăroly, şeful secţiei de 
din nou în discuţie de d-nii Nan- riia, subprefectul judeţului Bihor cherii: că a luat şperţuri ca să I petiţii a partidului". 
dor . Hege?i1,~ ~i Ghez~ Tabery in care l-a refuzat mdignat. Atunci facă unoraMaltora rost?e slujbe, I ~iindc~ judecătorii au stat ~i
,,?zabadsag d~n 11 ŞI 12 VI. a.c., a recurs la trucul .apropierii ro- I că a .furat un automobIl al ne- raţt (CăCI, spus pe şleau, asta lTI

cand se apropIa termenul pentru mâno- maghiare", spre a obţine I veste! sale divortate, că a luat j seamnă birou de inferven,ii 1)_ 
eliberarea. a~torizaţii1or de joc. apr~barea. presei româneşti. Oare 1 d~fe:ite c~utiu.ni ~Şi a păpat banii, ! KblJij a ~at imediat adresa aces
Tot atuncI şI-a făcut d. Gheza d. Samanneanu tot pe mine mă ŞI cate ŞI mal 'cate. tel "secţu de petiţii", ca dovadă 
Tabery şi cun~scut~ sa scrisoare fa:e vinovat şi ~entrucă presa ro- . Acu~, în săptămâna aceasta, 1 C~.i o ~eaHta~e ~ strada Eszter
cătră d., LudOVIC Ztlahy, propu- manească a sesizat mobilul en- l-a vemt spre desbatere un pro- ; hazy. (ef ... UJsagl', 16. X). 
nându-i organizarea unei confe- tuziasmului d-lor şi l.a trecut ces de 'nşelăciune şi de şantaj. I Mai trebue să arătăm în legă-
rinte a literaţilor români şi unguri discret sub tăcere? Acuzatul a invocat că n'a es- tură cu această destăinuire un 
Literaţii grupaţi în jurul "Fami- torcat banii cu pricina, ci i-a că- lucru: Gartner Karoly e tipUl 3. După ce s'a publicat pro-
liei" nu aveau cum şi când să pătat împrumut. Intrebat de pre- despre care am arătat anul tre-cesul verbal prin care s'a hotă-
aflere in prealabil aceste fapte. şedintele completului de jude- cut că a scos o carte cu chipuri rît convocarea conferintei literare 

Din acest grup fac parte şi cată cum de i s'a dat împrumut macab,e d, espre lagărul de priza-care să facă apropierea româno-
d-nii Ion Agârbiceanu, N. M. atâta bănet, când nici leafa deja nieri dela' Şopote, - o carte de maghiară. d. Samarineanu - fată 
Condiescu, Romulus Dianu, Pe- partid şi nici alte averi mobilizarea infamii în care se denunţă Ro-de un martor - m'a intrebat: 
tru Manoliu, Teodor Neş şi Cezar ce le are nu-I acoperă, acuzatul mânia că şi-a tinut in timpul răz-ce părere am despre acţiunea 

'ori mal 1l'ulte iscalituri de- Petrescu, cu toate acestea nici 1 a răspuns cu o desinvoltură des- boiului lagarul de prizonieri ma-lor? . am spus sincer că a pro-
f,e ilum3.rul atcgătorHor; ale· unul n'a ştiut în prealabil şi cred cedat "fără cap". L-am prevenit armantă: ghiari din Moldova cu mămăligă. 

I
':e din ciroHIu;cripţia de mia- că nici astăzi nu ştie că d. Gheza că. unH dintre scriitorii invitaţi - Mi s'a dat pentrucă eram din făină stricată şi cu ,fasole cu. 
, : ~ I3udapeste~ au fost an~- j T~bery ar fi pro.cedat ~i~ ( încre- pe cale să-mi fac prin partid o gârgărită, in loc să-I fi tinut cu: 
~ 'o ~ in pnr.,ul r.nd dm dmlarea grupulu ... fanuha '. (eo.lin..,. in paziM V/lI-a) silualie mare, şi imprumutătorul cozonaci. 
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8 Gazeta AnUrevizionistă 

Pentru intensificarea actiunii 1 ŞTIRI In cheslia lripoului 
antirevizionistc -~~~~t~~~~~~e~~i~etu- Ptl~U~~~i~~~~:J df:A!:dSC 

Comitetul restrâns al conduce- prin conferinţe, piese, coruri, etc., I 1 B 1 .•. "' '. 
Tii Ligii Antirevizioniste s'a întru- chestiunea antirevizionistă. n u gana e laraş,\ ~.rlza Tribunalul arădan a respins I sub semnătura d-Iui Ion B" 
nit Marţi seara spre a examina P.arti~ipar~a efe.ctivă a .. Lig~i de. ~uvţrn., cu d~tŢllS11 de I ~eri. ~ăptămâna cereril.e . perso~nei 1 tin, dire~to~ul .. Ş~.irii· şi . 
situatia comitetelor şi organizaţii- AnhreVIZIOnlite, pnn delegaţll SăI, mmlştn Ş1 arestari de oa- Jundlce "Clubul zlanştIlor mmo- ! sorul lut Zima 11bor la 
lor judeţene, şi a hotărît urmă- la orice manifestare românească I meni politici . Iritari din Arad" de a 5ie numi pe I denţia clubului cu tri 
toarele: din oraşele şi judeţele ţării, pen.. :. I viitor • Clubul ziariştilor din Arad'" i'1m avea dreptul să 

Adunările naţionale dela 1 De- tru a instăpâni aslfel în mod viu Prinţul regent Paul al J g _ I sau "C1uhul ziariştilor, Arad". atacul d-Iui Martin un 
cembrie - ziua patronală a Ligii îdeia anţjre~.iz!onistă şi ins:mnă- Iaviei a făcut o vizită la ga~~ Ţrip?u.l înfiin!at ~e ziariştii mi~ tologic. la care: nu ~e 
-:- p' in cari se. va com~mora u- ta~ea a~ţ1Unl1 In toate cercunle ro- care a pricinuit multe comentarii' nor~t~n In tovarăş~a a~estatulUi dar dm. conslder~ţle p 
mrea ArdealuluI cu patna mamă, maneşh. * . falsIficator de cecun Iosif Leff nu d-sa e director de zIar 
s~ aib~ O amp.loare neobişnuită S'a prOpus deasemenea şi s'a I T' ~ s'a mai putut deci deschide pe 1 şi totodată pentrucă opinie 
Ş.l să fIe orgamzate până in ul-1 acceptat ideia ca reprezentanţii Japonla se ~pregt;lteşte numele totatităţii ziariştilor de blică trebuqte lămurită, 
umu} cătun. culturali ai satelor să insiste a- pentru o noua lnalntare aici, şi fiindcă cu numele recu- răta în ce ne priveşte 

Reorg.anizarea neîntârziată a supra acţiunii nationale a Ligii şi în China. noscut de lege al "Clubului zia- rele: 
unora dmtre comitete asupra datoriei fiecărui bun ro- * riştilor minori ari din Arad' nu le 11stă primăvară, prin 

Interveni rea la toate asociatiile mân de a o sprijini din toate Cancelarul Hitler a redeschis da mâna să-I boteze, l-au deschis [on B. Martin a chemat 
culturale ca să pună ca primă puterile, atAt moralmente cât şi Academia miiitară germană, care azi săptămâna pe un nume Îm- 1 dactorul nostru în două 
preocupare a manifestărilor lor, materialmente. fusese desfiinţată prin tratatul de prumutat cu 10 mii de tei pe: rânduri, la IIŞtirea" şi 
-~,~."". __ "".o:;.-. ...... ~ pace. lună: pe numele societăţii spor- i d-sa, ca să~i spună că 90 

Totodată Germania a lansat tive "Olimpia PTT" a ,fullcţiona- 1 minoritari pun la cale un 
slptămâna aceasta 21 submarine rilor dela poştă. ; gazetăresc, în care vreau să 
noi, pe cari le-a trimis În Marea E de sine inţeles că ceata fal- I şi vreo 3-4 români. D. 
Baltică, în coastele Rusiei. sificatorului de cecuri Leff nu Martin şi-a făcut slujba de 

• poate ierta aceste neplăceri, pri- locitor cu toată ardoareo, 
Ştiri şi spicuiri 

Ieri săptămâna, la 12 Oet, 
s'a inaugurat Ja Budapesta 
noul poligon de tragere al 
func1ionarHor dela poştă. (el 
•• Magvarsag", 13. X.) 

de profeguire a muncii n<lţio~ I Fostul prim-ministru bulgar cinuite 'n primul rând de zia- primit intotdeauna din 
nale şi se vorbeşte de aceste Gheorghicf, care a fost arestat cu ri~tii români cari au refuzat să redactorului nostru ""~""'''''PSI 
1 · t t d '1' prileJ'uI complotului de-acum două i se facă cozi de topor şi s'au: "l'ista nu se poate o 
egl pe oa e rumurl e. Iar ~ ă ~ 6 împOlrivit şi prin presă şi la capul-. 

rezultatul nu se vede nicăieri. s, pt mani şi a fost pus· la 1 justiţie tncercării ziariştilor mi-. Pe vremea aceea 
• Oct. in libertate, a fost arestat noritari de a fura titlul totali- În l'irad nici tripoul 

Dupăcum se vede. e pacifică 
din cale afară Ungaria d-lui 

I la 17 Oct. din nou. consoiP' 
La 18 Oct. a fost la Academia ... . tăţii ziariştilor din l'ira d şi a-l Leipniker, Zsedely şi 

de, muzică din Budăpesta o şe-l In Austria s'a întâmplat în pune firmă unui tripotl. 11 'nceput nici celalalt al pripăşi 
Horthy! i zătoare liberară a scriitorilor un~ cursul săptămânii O remaniere deci s'arunce bale pe toate dru- tulaţi "Proprietarii urba 

• guri din Slovacia, iar la 26 Oc- I ministerialâ. Maiorul Fey s'a re- :nu: ile" şi. a me.rs până .a~olo afară de asta: redac!Of?1 
trai din guvern dar va continua mc~t s ahrm~. ca a Jost VIctIma dela d-sa ~ aflat mtal 

Din .. Budapesti Hirlap" dela tom vrie va avea loc tot acolo o I să-j dea s ri'in' unei campann pusa la cale de planul cu tnpoul g 
13 ert: şezătoare a scriitorilor unguri P J '. I jidanii Leipnike.r,. Sche~ şi Zse- răspunstll şi I~a dat sta 

Acum trei ani erau în Un- din toate "ţinuturile ocupate": Guvernul iugoslav a desmin- j ?e1y. dela "DaclQ , can vedeau A v.enli apOi pcsfe 
., " v 1 m frlpoul "gazetăresc· un con- tămânl adunarea generală 

garia 1200 de ingineri fără din Ardeal, din Slovacia, din tit ştirea că s ar fI facut con- wrent serios al triponlui lor. dicatului Presei Române 
plasament. Astăzi mai sunt Voivodina. Dintre scriitorii dela centrări sârbeşti la graniţa fU- I l1firmaţia aceasta a apărut a- deal şi Bănat. Care a 
numai 200, fiindcă guvernul noi sunt trecuţi În program, între baniei. ! cum trei zile în ziarul ",Ştirea", interzice membrilor Sin 
Gombăs a ştiut să-i plaseze alţii, Iosif Nyirtj şi Ioan:Kemeny. ___ ... ~ ... ~ .. _, ................ __ ......... _.... sub pedeapsa excluderii, 
1 t t . d '1 t ti' Scriitorii unguri din Slovacia se i parea la tripourile gazeta 

1: i~t~:~~~d~~il: s ;a~t~~ul:::' află la Budapesta încă' de-acu '1l Ult-Imele acordur·, ale ~â~!~riia ~~~~~~=a aceasta 
La noi se aduc mereu Jegi I zece zile. "apro- tru şi a d-Jui Sever 

_ • F" iMli •• __ "~ .......... ,_ ... _... Nici pe vremea aceea nu 

RaporturIle dintre 
România şi Rusia 
- UII comunicat al minislerului de ex'erne 

Fiindcă s'a făcut În vremea i nea sistematică ce se duce dip 
din urmă mare agitaţie pe che-I anum~te ,cercuri s!răine, pentru 
stia raporturilor noastre cu Rusia c~, 'p T1n mducerea. 10 eroaTe a 0-

.. . A , 1 plOI noastre pubhce~ să se de-
sovlet!că, ~ftrmandu:se că. ~ ar j termine o schi~~r.e a politice~ 
trata lOchelerea unUl pact militar I actuale a Romamei precum ŞI 
prin care să se dea voie armatei I alterarea bunelor noastre rapor
ruseşti să treacă intr~un caz de turi cu U. R. S. S. a căror păs
război rusesc prin România, mi- trare t:ebue să răm~nă unul di.n 
nistrul nostru de externe a dat s.copunle de căpete':le. :11e poh-

. . hcel externe a Romamel. 
Marţi urm~toru[ comUnicat; C-t d t d . . . '. a espre un pac e a81-

.Şttnle . dup~ care ar f: ~xlsta! stenţă între România şi U. R. S. 
sau. ar eXlsta mt~e Romama. Şi S. nu a făcut nici el obiect de 
Um:rn~a Kepub~lc~lor S';>V.letJce negociaţie intre cele două gu
Soclahstc negocierI cu 'pr~v1fe la veme. 
tre~er~a arm~telor SOVI~tJC~ pe In consecinţă ministerul afa-
tentonul roman, sunt lipSite de . .', . 
orice temei. cenJor străme n are alte comUnt~ 

Aceste ştiri fac parte din acţiu. cări de făcut în această privinţă," 

Altă provocare 

pl'erI1t'h .dela Orade I în!fcadvr'un tripou, nici ţienilor dela ~ Dacia" şi 
de Alex. Olfeana celorlalţi. 

După hotărirea aceasta 
(Continuare din pagina Vil-a ' dicatului, d. Ion B. 

din Ungaria vor face declaraţii apropierea diferitelor ţări?" e şi d-sa membru al 
lui Presei Române din 

ce n~au să-i facă plăcere. Imi rezerv dreptul de a reveni Bănat, a mai încercat 
Evenimentele mi-au dat drep- asupra felului cum d. Mihail Ba- rând să-I facă pe 

tate şi au demonstrat că ofici- bits îşi concepe apropierea Ro- tru să adere la clubul 
alitatea românească nu este de mâniei (mai bine zis: a Ardea. minoritari, dar a pri 
partea lor. Altfel nu ar fi refuzat lului) de Ungaria. Deocamdată răspuns: "Tripoul 
zilele trecute d-!ui Mihail Babits este suficient dacă spun că d-sa va lua fiintă în numele 

gazetarilor odată cu 
autorizaţia de a intra în Româ- redactează revista "Nyugat", îm- D. Ion B. Martin a 
nia. Comentariile presei ungare preună cu d-nii Oesideriu Kosz- sfârşit, şi până la 
dela noi sunt elocvente. .,Confe- tolanyi şi Sigismund M6ricz, care, August şi-a luat· gându 
rinta dela Orade - scrie "Flig- la chestionarul meu amintit în tripou. Pe la sfârşitul lui 

tI U" H d' 12 articolul de-acum două săptă. I-a oprit pe redactorul ge en Jsag m cor, - a stradă ca să-i spună că 
fost organizată cu o aprobare mâni, nu s'a sfiit a răspunde clubul gazetarilor minori 
prealabilă a cercurilor de sus. verbal că "Oradea nu este În dat răspunsul: "Vei trage 
Ori, dacă d. Babits a putut fj in- România ci in Ardeal". Oare d. cinţele." 
vitat dimpreună cu alţi colegi ai Samarineanu susţine că aceşti li- Apoi s'au întâmplat 

t . f t' " t' lOd Campania din presă, in săi la consfătuirea dela Orade, eraţi au os mVha 1 a ra e mele d-Iui Martin nu s'a 
atunci trebue sit i se permItă să cu aprobarea prealabilă a oficia- nit o singură dată, pe 
vină şi singur la Târgu-Mureş, Iităţii româneşti? Nu s'a convins starea lui Leff, despre 
Dacă literatul ungur nu este bine ce chestie doresc confraţii noştri Martin o fi vrând să nu 
văzut in România, atunci proba-, unguri să desbat~ în consfă~u~rea nici noi, căci riscăm să 
bil că nu sunt bine văzuţi nici dela Orade? NU-l este sufICIent tati ca puşi la Cj; le de 

cari tripouri adversare 
aceia cari, invitaţi direct de un că chiar şi Ludovic Zilahy a (e noslimă de tot această 
prefect liberal (sic !), şi-au anun- răspuns la chestionarul d·sale că care a faptului că nu-ţi 
lat participarea la consfătuirea "în Ungaria nu există niciun TO- ştiincios datoria ".,,,,,,,t'ir.oA.<1. 

din Orade. La urma urmei nu se mân"? - şi pe urmă sentinţa 
poate face astăZI' una maAI'ne l-aş mai putea servi alte in- lutui: respingerea cererii 

Azi, 20 Oct., se inaugurează in dentîste în sate neungureşti, ca' lor minoritari. 
satul românesc Ugra din Ungaria, să silească populaţia românească, alta. Ne place să credem că este formaţii şi mai interesante, dar Rcesta e /sfopicul 
pe graniţa bihoreană, un steag sârbească sau slovacă să facă la vorba de o eroare fatală, care renunt la acest oficiu, spre a nu anume. În ce ne 11/"''''''.''1 

din seria acelora botezate .,stea- inaugurare declaraţii în contra fra- se va repara. Jar dacă nu, atunci . face impresia că vreau "să-i dau L-am arătat ca să 1 
gurile cu moaştele patriei", pe ţilor Jor din România, jugoslavia, să vină cât mai iute consfătuirea ! directive". Nu contest că d-sa - opinia publică, şi ca să-I 
cari le ridică prin satele din Un~ Cehoslovacia. I b' pe d. Martin să fie precis ( 
garia o societate anume. a cani- . După Chitihaz, după Cenad, dela Orade, pentruca literaţii ro- I după cum spune - a vrut 1> 1- spună oamenilor şi faptei. ,(' 
balului Urmanczy, ca să facă de după Pocei şi după celelalte sate mâni şi unguri să dea in vileag I nele

u
, dar cum a procedat - in nume. I 

gardă in fata lor oastea camuflată româneşti, a venit astăzi rândul această insultă şi să pună în I complectă necunoştinţă de cauză Altfel, dacă nu se va 
a leventiştilor. satului Ug~a. 1 discuţie problema: Oare este per- I -:- a făcut mai mult ră~ de:ât vom şti noi ce i se cuvin 1. 

Canibalul Urmanczy, cel care a Ce-~r z~ce. oare Budap.esta, 1 mis ca să se impiedece libera I bme. Eu unul am conştIInţa lin.. .. 
ars de vii pe motii dela Beliş, dacă l-.am ~mlta exe~p.ldul ŞI. arnă· petrecere a spiritelor europene I păcată că i-am făcut un mare I Ce'i,i şi răspândi,i It~ 
are o deosebită predilecţie să-şi pune ŞI n01 pe ungurI 1 e-acl s \ . . . diA r fi I G ....." 
naugureze steagurile acestea ire- 'njure Ungaria 'il ! care doresc nu îndepărtarea, ci 1 :;ervlciu, prevemn u- in tmp u 1 • " oze'o I-AnftreV1%IO 
----------~----------------~----~--~~------------------~------~~--------~------~--------------------------------------~c, Tiparul CONCORDIA Institut de Arte Grafice şi Editură S. A. Arad, Strada V. Goldiş Nr. 6 ~ h 
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