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ilBantroPbi~h I Poveslea CU refonna ndei~comisurilor as ara la ~ 

e arul "Universul" a dat 
J 

l' i alarmă, iar d. depUtat 
n:escu a înregistrat la biroul 
C menlului o illkrpelarc 

rîvirc lu un c;urJat jumal 
o, ns;liului de miniştri 3f)a~ 

:c eunuzi in I\'ionitarlll Ofi
Ir prin care s'a încllvEn!a! 

ialiei pentru coloniz::lrea 
lor, rezidenlă la Londra, 

r !ieteze 'n Basarabia o StI

e 11111 cu sediul Ia ChL~in;.îu, 
v d de scop intre altele: 
l pcril fiJ<ln(ropid În st:'i.nul 
~ latiei sarace evrcl'~)H din 

.'nia, 'liL,tand-o maieriLiIi-
in exercitarea diverselor 

',1 rii: lâmpIărit', 13cMuşerie, 
; rie, etc., şi in agricultură, 
a. le procura scu!e, seminÎC' 
il lcrial pentru plante şi 

al rlicole necesare pcnfru 
carea meseriei lor, il le 
il Împrumuh;ri pc'ntru di

, lucrări tl înÎiin\J insla-
In ' 
:J li agricole, prl'eim şi alte 

minte care al' servi la 
cerea şi des~ac('rea pro-
ui agricol, efc. 

a sprqtnl aşezăminle 
. u ai ulorarea mereriaşilo r 
LI' icuHoriior israeli ti·. o ' 
1" nlropia tLspre care e 
el in s!atuleJ~ acesfei filiale 
'ilfi asociatii care-şi aralil 
~illÎnsu şi titlul ei aUe\lttrCltu I 
Â eoloniz<J.l'ca cu evrei a 

J~lări înscrise in planu; ilc 
jUCerire ale Sionului, e 
~ i.:usută cu a\ă albă ca să 
~ adi' fiecine coltii, şi gre~ 

- să-i zicem numai ast
le ce s'a beui prin încuviin~ 
c unei asemenea "fiJan

, e prea uluitoare, ca să 
'1 olesteze În contra ei toată 

ea romanească. Paman
, loldovei dintre Prut şi 
fi a fost prea mult colo
n cu iot fe},ul de aduşi de 
lu ri, ca să ~se poată acum 
i 'le 'nslrăinarca lui de că
fa săşi oficialitatea româ
re ă. CU totul altceva avea 
t ut in Basarabia această 

~.
litate, 'acum când mizeria 
uită de seceta de astă 

:u vine să silească pe bieţii 
re, dari români să se folo» 
lă de ingăduinfa incon~ 
1 " ce li-a dat-o fostul mi~ 
is de agricultură Ion Mi
:el ,f', de fl-şi vinde p!'iH1nn~ 

c5rt! <lfl:> prin reforma 
i, Treh!l:,t S;l ~(' vina cu 

n f. car! ~:ă ~nlll~_a.:;ea
(,1duif1~."'-lrc{)uia Înt';"Hă 
IL,ca pro\lin'~lei ~I"i '1 ai u
eÎic:H' .... ţ.j in iv\.' de Tonte 
~'(lduc acum pe CJP 

~,Il'j ~;:.-; cumpere pitnuin
~:, h ;:-[a nu ~~;;< n--se 
" ~ '11il cuc~! P ul ! 

o 
Guvernul m(l~lhillr a UJ1Ull

ţat în t\ll~JUst că (1 'ntocmit 
Ui] proiect (L:: rcTn;'rnJ CI fidci
cpmi:':':'lrilD:, ilif },iÎ (l fust 
5t-q)tJmtÎI111 !-lt t' ~'pus Cd surle 
şi cu bllibiţ: ÎI1 p,irkllî1Ci1t, 

o relormă care 

care nu 
.. 

! ),iu.:;ti nd uil~Juri lor eli (k:-dcunw 
li -el Pl,::' !):.1 111 T~(,'-l lilei IW î 11 

("111 fl','ll L", ",. (J""::.""]'"; ~/·O __ '-' t l...~,~d ... "1_ 1.. "l.\ __ '-.~ Li 

ICI S~I;.Ci di:lti't " .\n.J:ilunk ]iJ-
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t ". ' . l 
~',c JJd '~:(]lJ i:l~:;[rJli1O SdLl V!ll< ,'o 

e 
cura~:ă excrochelie 

Ne-am ocupat î:1 dl)uă rânduri, 
Î:l AUl;llst şj 'n Sl'pjelllvrk, de 
re;',lrma acea~;ta, jlld!~<:ând o UUi1ă 
pu \irlcle a:1id il ume ce Se das(;j ~i 
a, unei in vd~(lg. Şi am ar[llat d i 
V()flJ:: de-o clrată tXc;oclL'rie, . . 

5.a nu n;~:l 

tJ .. ,idii n::instiăi:J<lbite de zeci şi 
de SUie de mii d t: i Jlgjre, fiinJca 
nu mai sunt decât de "lQ"O -5000 
ue iuoă e. T':dorma lui G(iil~b[l;; 

t'> 

constă ade,:~\ in aSi CI: m()~iile fa-
miiiare ndnsi,;',ina',j e, cJri pân'a
CUilla (ca s?l !IU PUiHă 33unge 'n 

lrl:ini s:r:~iJll:) figurau llUlIltli pe 
nunde Ulluia singur din familie 
~l sr.~ trJfi.,'..:r;&u numai pe nu
Illl'it! unaia singur dinlre ll1o~:e

Iliţoli, CI.:i1a;~l având numai parti
cij1arc la vt:nituri, se vor lm
p(lt'fi Ir.tre membri: ~ll:'l~iliei 
şi Înfl"e moş~€nHo;r;, ca să 

n'u~b.i din pămân'urile >r.tra
b~ie mai muU de 4000··- 5000 

de iU,~ut'e uffuF, şi as~~ef să 

nu se mu~ p,);z~ă zice că 

P?i,nţM~ ESZ:~Ci';,':hy bU::1G'O(uă ' 

clI"e S~I?:J),.U o c,:",şi-e nzÎns~r(ji

nacilă de 2.21.'i,S1 i~tture ca-
't) '; ~a-

gyal -.;;T~~~d I.' .. ~ ~ 7 cr~. r[t ;:1'1:) 
/\~~~! (h{,j 1". ":...... \~l<. ~_}('in1hi)':~ 

d~;păcum am dedus din amănun
tele ce s'au lJu:ut aÎltl În AUgllSl 

şi SeptefllVl k. 
Se JoveJeşlt; acum, când pro-

iectul de :t~~;:; e dat în vj!c::g, că 
am aVllt [Oala d!'C;~I;:l'e} Ca re

f(lrm,l lui Gi'lm'n()S e nUlll;j ,'raf 
în (H.' Ih }l: l~şlij{Jf, ~: cci pd Il ;J' i-

C:li i 
n'a!! avut ;,ân:J. <l(Uin:{ ~\,~es( drept, 

Ci Sii-şi dec];i:<! ll)l)~!iilc j[:[ei-cl)

mlsmi, adecă mv,ii ce nu se 
pot vinde şi Î!lstr(iina, scoate 
d:n Wlell'O c~:,cu.:a"e şi Iti ti
iunâi' cari pall'ccuma se pa
leatl v~l'Hle şi p~deal( rU'11i!
t,.'o mi.nt~!H? ~i1: a;ungă in 
mâinne fuvomtc 7. 

Si'u",ia de 
(reca' 

astăzi si din , 
a lidei-comi'surilor 

Semioficiosul guvernului, ,.,Bu- , 
dapesli Hirl,ip", c~rata În nurnă- ; 
rul dIn 18 Oel. crt. proieclul ce 
s'a depus in pdriament, şi dă in 
introducere câlcva lămuriri inte
resante despre situaţia fidci-co
misul"lor. 

In <'juliu! p,thl~şirii Ungariei 
(l9 ~;:;) erau 92, d flIre cari patru 
erau averi mob:le; ia realitate e~ 

l'au deci 83, şi a Vt:(lU În total 
2.310AOO. iugăle caJastrale. 

In Ulltiaria de azi sunt 67 de 
fidei·comisuri, dintre cari 6 cu 
averi mobile; latifunLlii neinstră

inabile sunt de,'i 61, şi au 

dă tăranHor 
. . 

nlm!c , 

823.324 iugăre cauastrale. 
Fidei·comisuriie din Ungaria 

de dinainte de război se afla'.! 
cele mai multe dincolo de 
Dunăre, apl)i între Dunăre şi 

Tisa, şi [J oarecare parte dintre 
ele in dr..:apta Dunării (adecă in 
SlovJc.a). 'in Ardea! abia c,au 
ctÎi~va~ (Se şiic că contej~ Şte

fan Sethlcn, prim-ministrul de mai 
ap(~i, p;{mui:, În timpul razboiului 
să aducă pe latifunciiarii Cl! fil1ei-
comisuri din Panonia În Ardeal, 
făcând astfd neinstrăinabile şi 

moşiile nemeşeşti de aici, ca să 
nu poală fi cumpărate vreoJa:â 
d.e rOlr;:1,1 i şi de saşi.) 

. OaÎlliităn'par(ijic; artitalc mai 
sus a fldtt-COmlsuriJ,Jr din fosta 

Ungarie, Ungaria de dUp[l război 

s'a pomenit că 62 la SUlă uin~re 

atifundiile de felul acesta se 
află pe cuprinsul ei, şi anume 
îngrămăJi,e 'n special dincolo de 
DUllăr(', unde aslfd Si!:!ilţ,a ţ:l!ă

nimii e de-a dre;1tlll ja!nidl. 
Dintre ceIe 61 (t~~ Ldei-comi

suri din U;lg:tria de azi, 37 sc:nt 
I În Pannnia, tFncolo de Dur:ăre, 

şi au o 'ntindere de 602.221 iu
găre cadastrale, în vreme l'C re 
aşa-zi"-a Câmpie sunt numai 16, 
cu o Întinuere de 151.903 iug:'ire. 
(Ccca Ce nu Înseamnă că aC(ilo 
nu su;t llfasemenea latifundii. 
Deosebirea e numai că lalifun
diile ccleiJlte nu-s ('prite prin 
lege de a fi lllo"tcaite de mai 
mulţi membri ai f2miJid, sau de 
a se vinde altor nobili în cazul 
dt oroorietarul s'a 'Ilglodat în 
dalOfli,) 

Din Îminuerea de 823.326 iu
găre cadastrale a fldei-comisuri
lor, 463,636 sunt pământ arabil' 
f~estul SUTIt păduri, vii, heleştaie, 

păpurişuri, etc.. cari după 

proiectul de reformă al 
lui Gombos râmăn şi pe 
mai departe neatăcabile. 

III ~.1 itUţtH ftdci-comisurilor, ve
nită În Ungaria din Spania, prin 
Italia şi Germania, a fost înscrisă 
în lege la 1687 (art. de lege 
X). La 1723 (art. de lege V), 
dreptul nobililor de a-şi declara 
moşiile fidei-comisuri, adecă de 
a le transmite numai pe numele 
unuia dintre moştenitori şi a le 
declara oprite dela vânzare, a 
fost extins şi la aşa-zişii nobili 
de rând, cari tot nobiH erau. 

Ce prevede proiec'ul de refornlă 

In cei dintâi 150 de ani de 
când există în Ungaria fidei-co
misurile, au fost În total 27 de 
fidei comisuri, cu o înt;ndere de 
1.500,000 de iugăre. 

Şi-acuma să vedem in'ru~ 
cât schimbă proiec'ul lui 

1 

Gamba. situa,ia de asfăzÎ 
în folosul celor 'rei milioane 

I de ,ăranÎ cari n'au o palmă 
1 de pământ, saa al celorlal,i 
,ă,ani cari aa propriefă,i. 

Proiectul prevede următoarele: 

Partea arabiIă a fidei-comisului 
se fixează la atâta întindere câtă 

este egală cu un venit curat de 
30 de mii de coroane aur (3000-

4000 de iugăre cadasfrale, după 

calitatea pământului). şi va fi, În 
orice caz (sic 1), cel puţin cât 30 la 
sută din teritoriul arabil de astăzi 
al fidei-comisului. 

Nu cad sub legea de faţă, a
decă rămân neînstrăinabile şi pe 
mai departe, pădurile, păpuriştile, 

teritoriile cari după legea de astă 
primăvară a impăduririlor tre
buesc impădurite, apoi edificiile, 

(Contmuare in pag. V-a) 

Răvase , 
7'l'ei echip; de 5cI'iilori un

gureş(i din "tinu/urile ocupate"; 
din Rrdeal, dIn /laivadina, din 
Slovacia, se allă de peste o 

săptămână in Ungaria, şi au dat 
aseară 10 Budapesta o serată 

pri/ejuilool'o de mal'i demon
stratii. Echipa ce/of! din Slova
cia a făcut În cursul săptămânii 
fUl'neie prin Panorlia, şi a fas! 
obiectul unol' mari m anifos tatii 
la Şopl'on, unde dupăcum se 
ştie e un Înfocat centl'U ireden
tist, studenfesc şi militol'. la 23 
OeI. apoi, reprezentantii literari 
ai "tinutUf'ilol' ocupate" au fost 
I'eunj{i la clubul gazetal'i!or şi 
scriitori/al' din Budapesta, la 

"FrJszek", ca să fie prezintafi 
presei. "Budape5fi Hir/ap" din 
24 ef'l, arată că au f05! f'eco
manda(i de deputatul burkpes
tan IhJmctft Imf'8. core e pf'(?,~e
dmle/e comIsiei permanente ce 
se ocupă cu !ul'neele acestea În 
Ungaria ale sCl'iitol'i/of' maghiari 

"din finutul'i/e minol'/tare". .u 
s'a spus ziarişti/al' că se ul'mă
reşfe pl'ln aceste tUl'neie şi 5e~ 

f'ofe: "de-o paf'te ca să fie În
lei/nif'; spirituale pel'iodlce ale 
diferite/oI' {inulUri minol'ital'e, 
iol' de altă paf'te să fină mereu 
(I'eaz la ungufoii majof'ifaf'i in
teresul sta/amic şi ISpl'ijinifof! 
fală oe literatura ungul'ească 

minol'itară. RceMe Ser/ Minof'i
tare voie,';c să facă din Buda

pesta cen/I'ul simbolIC al litel'a
furii minol'ifaf'o magll/al'e, care 
e În foaie dif'ectiile de-atât de 
mare Însemnătate." 

* 
La 7'imişoal'a au fost conce

diafi pe ziua de /5 Noemuri~ 
85 de minol'ital'i cari n'au ştiut 

româneşte la examenul finut a
cum câteva luni. 

Faptul acesta j-a dat partidu

lui maghiar din 7'imişoal'a pri
lej să Îndl'ăzneascrJ să Il'imltă 

M, 5. Regelui şi !Jl S. Reginei 
Mal'ia telegrame prin cari Le 

cel' protectia pe seama celol' 

"o su'ă de uictime, caf'i ... " - aşa 
şi pe dincolo. 

Cei 85 au devenit deci În te
leg l'am ele nef'uşinate ale parti
dului magMal' o sută În oap. Şi 

pl'ecum e ci/l'a, aşa e ;ii :texlul 
acestei insolite inlef'uenfii, caf'e 
vrea nici mai mult nici mai pu
fin decât să amestece pe 5uoe» 
f'an În chestia examenului de 
limba f'amână. 

/şi dă pal'lidul maghial' seama 
ce mai pl'oces al Memol'andului 
of' fi ieş" În Ungal'io din/fI'O 
nel'uşinal'e ca 06ta? 
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Un proces j:§'1teresant Loiali'afeungureasc B 
La 10 Noemvrie se lac monstralia aceasta al 

la Magvar6vâr, în capitala austriacă - făcută de 
judeţului Moşon depe gra- ieI în fiecare an la 10 

< - Despre calitatea !nilitară a lai Oombos şi despre 
subvenţiile de milioane ale gazetei sale "FiiggetlensegU 

niţa maghiară dinspre I emvrie - e tot atât' 

Astă v,~ră a fost anul s'a des
coperit la Budapesta un spionaj 
de proporţii aşa de mari, încât 
guvernul a dat spre surprinderea 
generală un comunicat prin care 
spunea că sunt amestecate În 

afacerea ce s'a descoperit toate 
straturile societiiţii. 

Curând după aceea s'a ţinut 

in sala Vîgado anuala cină a le
gitimiştilor, cu prilejul comemo
rării regelui Carol al IV-lea, 

La cină, fiindcă participanţl1 

fuseseră hărţuiti şi huiduiţi la in· 
trare de anti-legitimiş1ii lui Gom
bOs, pa!atinu! Gheorghe Palla
vicini a spus între a!te!e vorbele 
acestea: 

"La cina aceasta sunt cu-ade
vărat reprezentate toate straturile 
societăţii, dar aici nu sunt spioni, 
nu sunt trădători, nu sunt ofiţeri 

de stat major." 
Ziarul gombăşist .. Filggetlen

seg" a reprodus cuvintele lui Pal
lavicini astfel: "Ia cina aceasta 
nu sunt spionj, nu sunt trădă

tori, nu sunt ofiţeri de stat ma
jor," Şi i-a tras palatinului pentru 
vorba cu ofiţerii de stat major o 
săpuneală cumplită, 

Palatinul Pallavicini a răspuns 
prin ziarul "Esti Kurir", spunând 
că "Fuggetlenseg", care e între
ţinut de guvern, i.a falsificat cu
vintele in chipul cel mai 'perfid. 

"FilggetlensegU l-a dat pentru 
asta în judecata. 

Procesul a venit spre desba
tere la tribunalul din Pesta la 25 
Sept. crt" şi a rămas să se con
tinue audiindu'se o nouă serie 
de martori. 

La întâia înfăţişare - repro
ducem după "Pesti Nap16" din 
26 Sept. - Pallavicini a arătat 

că cuvintele sale au fost rostite 
în legătură cu comunicatul refe
ritor la spionaj, care a scandali
zat pe toată lumea, şi că "Filg
getlenseg" i le-a reprodus tru 11-

chiat. A arătat apoi că ultimele 
cuvinte - cele cu ofiţerii de stat 

major - i s'au referit la Gom- deci În chip cu-adCVRrat perfid 
bos, pe care În fiecare discurs: întelesul cuvintelor mele." 

Austria, serbări de doliu. caracteristică ca ~i rer B 
cu concentrări ostăşeşti. dicarea dela "fratii" 
I~i serbează doliul, îiindcă , licni a oraşului Fiume 
au fost trimise la vatră, 1 Să ne mai mirăm' 
oştile maghiare neregulate I României i se poartă iet 
cari au năvăijt în Burgen- ! Ungaria dragostea ce i p02 

landul austriac ca să-Il poartă, când nu scapă-
ocupe. I asemenea dragoste 'ars 
Du~? nenumăratele dc- i g}~iară, nici fraţii atâl reI 

darata de dragoste ce le I ahntaţl ai ungurilor, la '1 

face Ungaria Austriei, de- I lienii şi austriecii? 

I-a numit aşa, "Recunosc, a spus; Avocatul lui Pallavicini a cerut 
acuzatul, că am vorbit cam liber, ' apoi să i se admită să dove
fiindcă Oămbăs nu e ofiţer de' dească că "Fuggetlenseg" trăieşte 
sfat major, ci numai a fost re- : 'nfradcv[lr numai din subvenţii. 
parlizat la statul major, Eu de 1 A cerut să fje citat şeful direcţiei 
aceea ,îl critic pe primul ministru, ; de pre<;ă Antal Ş1efan, în nu
fiindcă a lipsit dela recviemul 1 mele căruia au fost siliţi slujbaşii 
slujit în amintirea regelui Carol,: publici să aboneze gazeta, şi prin 
deşi M, S. Regele l-a numit ofi- j care s'au luat bani grei pe seama 
ţer şi M, S, Regele i-a plătit da- lui "fUggetlenseg" dela marea la ( 

toriile, Nimeni nu poate presu- industrie, iar dela primăria Buda- Dt'I t"' It. . • ităţi 
~~~e: :;s:;efi =:!~~I p~arl::i s~l~~ ::;::~\l,:;,;I~;~ji (~:s/:~~~:: ni r ae arma 'In magi'ua ~ 
~~gÎ~"dge a~:~~ a~aeJa'Osrt'a 'c'aFIUeggeeupCan= d:.: l~i) II ţi'l~!~ ~N .. 'fl~~J(tI CI- f··~ .s~t;l~r I.~~n.<. t~t, Tdb~l!i:::lIl a ]'î.litat dovediiea U~Il ... :liIll.1M"" ~ 10 RIu ~i~I!J u,;. " 
razitul filerilor adunaU din impo- la cuv;llte'e s'~use de Pa!lavlc1l1i, 1 Il, 

zitele contribuabililor, a schimbat i şi a amânat desb:~!crj!e, i" ţ t' d d v a ( 
l
i am a.l1u~[\ a, III ,arca eseama" ca să se poată acumllla În d", 

___ ...... __ -..-.. .... _ .. -_ ... ,.. . 1 d t - ă 

1 a aşa-Zisei Zl C a lre ~n el ar ~ sul sold2ţii depe fronturi, a ~ 

Paralizia infantilă 
din Ungaria 

I dane, dela 6 Octomvne, că la incarniltic transplantată'n 
,! demonstratia ce au făctlt-o în a vecIli~i armate." o n 
I acea zi la Budapesta foştii luptă- '" 

I
I tori, au luat parte 30 de mii de [n coniinuarea scrisorii s saI 
foşti luptători din diferitele părţi că statutele organizaţiei f es 

Am dat această cifră după dă- vremea din urmă condu iile 
1 

ale ţării, I luptători exclud politica, to sai 

I
I rile de seamă ale gazetelor bu- a~o' ţ' 'a • , lui nugtlst. De altfel din pri- ::. Cla lei u Impms sama ing 

cina învecinării noastre cu fo-I dapestane. asociaţia in braţele partidu tăţi 
, Se dovedeşte insă că presa Gămbx d' , ' ă 

carul acesta permanent de epl- h' ă uS, 1Il care pncm ti I 
'd <, 1 ," /- I d ,. d' t mag Iar a exagerat. lanţ în sânul ei disensiuni1 
: emlc, a Si)lea il e copn m 1 In Ma arsâ" dela 19 Oct 
. nwd au fost tratate aproape l' ", gy g , . ' a ( 
: in fiecare an cazuri de paroli- I s a ~ub~lcat o scr~soare, a foştilor M e m ':"': n t O CI 

I lîzie infantilă în vreme ce În alte ; luptaton 1. Schmldt Şi Tanoss ~ 15 
părţi ale r~omdniei cumplita I Dezs5, în, legătură. cu, frictiu~i1e 
boală nu se l'\re,te deca~t arare- ; ce sunt m orgamzaţla foşhlor La 17 Oet. s'a tin e l 

l1tragem ca şi 'n rândurile tre~ )! ,e , "1 ' ori. ·,~i~atuncî ll&usa~ cu sl'guranţav ,1 lup,t,ători d,in pric,il,lă. că, con,duC,ă- aşa-zIsa Asociatie a 
cute atcnţra autemtăţl or noastre ' '1 n 

1 
' 'b l' i de Clici 'ţ tom lor sau pohhclanlzat ŞI sau bat1 or ardeleni din 

După cazurile de paralizie În
fantilă ivite în UnGaria În l1u- > 

gust şi Septemvrie în părţile Se
ghedinului şi 'n părţile dinspre 
Slovacia (jud, l1batlj), cumplita 
boală s'a ivit deunăzi şi dincolo 
de Dunăre, în jud. ToIna, (Cf. 
~Uj Magyarsâg" din 19 Oct.) 

asupra mersu UI acesteI o 1 un-l' I " d t d 1 c r d f t ~ d 1 f\dăt1găm că cele vreo 10 ca- I dat cu guvernul: ŞI se arată 10 apes a --~ a ecă a s 
gf,ureş 1, d et~are:ede ŞblUâ tC~ le 1 zuri de paralizie infantilă ivite I această scrisoare că au fost de repatriatilor din Arde ll' 
lecare a a can a n UIt al"" ' f' 1 sa . 1'" f t'l ~ 't I la l1rad şi în judeţul t'iradului I zIUa iredentistă a AradulUl la Bu- O con enntă a ui Z t 

nOI, para IZIa m an I a a venI 1 " 'P' Il d U 
.' , v 1 în urma iredentistelor vizite la l dapesta 35 de companl1 de foşti a, espre "situati ' 

dm l!ngana, De-acolo sa ras- Seghedin ale clienţilor presei i luptători, fiecare cu 64-89 oa- astăzi a băncilor mag u,rr 
pând!t peste J'irad acum patru I h'" d .. f< ă t > meni în total vreo 4000 de I'n ŞI' ardelene.... <- ŞI, 1 

• A • w' mag lQ,e e mCI, useser fa- • • 

am !ll ţara mtrea.ga, ŞI tot de !j tate cu succes la spitalul de • Ni se pare că confe ': 
acolo, dela Seghedm1 unde e un ... . ~ , 1< In scrisoarea aceasta se spun aceasta nil vi ne dl·

n 
1 

; COpII dm I1rad, ŞI in ultlmele , , a 
foca.r ~permanent d,e l~aralizie in- : săpWmâni nu mai era în îngri- de~pre orgamzaţla foştilor luplă- nin. Se pregăteşte 't 
fanhla, a fost adusa la T1rad . " " I l' ., b l d ton următoarele' doar şi poate ceva, 1 , . .,; Jlrca spha u U1 mcmn o nave' 3

1 

şi 'n vara aceasta, de cel tnmlşl • r" S~ <~ A t "Asociaţia foştilor luptători e I nume ca răspuns la ' 
, I pClra IZle. apLal1lCllla aceas a 

de gazetele maghl(lre arădane I n b 1 w , "t d' în toată ideea dela baza sa o or· luI ce s'a publicat de 
la iredentistele spectacole de I ;ump, Ita~ doa,a s a IVI" mA nofu, 'ţ' "'1 E "1n presa roma"neasca

Y 
II 

, " 1 mregls ran u-se un caz 111 a- gamza le cu spmt mi itar. sin- A ~. "' nt 
teatru sub cenul lIber ce au a- 1 mi'ia unui slujbaş dcla o fabrică gurul cadru admis marelui trecut tru mtanrea bancI10 < 

vut loc la Seghedin la mijlocul din flrad, militar de tratatul dela Trianon, mâneşti din Ardea1. ~ 

Cuprinsul, 
scopul 

mijloacele şi 
, ţionarea tratatelor (cari, ca orice i Doctrina însăşi a rcvizion;s- 1 2. O parte din populaţi ul 
; cre(]ţiune omenească, ar fi im-; mutui se alimentează din con- i gară ar fi fost pusă sub 
l perfectc), iar stricto sensu în-! vingerea greşită că· tratatul deJa i nirea altor popoare, cari ns( 
! semnează străduinţa Ungariei l' U • • •• de a atrage statele succeso- ! Trianon ar avea la bază ideea I inferioare din punct de m; 

rale intr'o disculie asupra! de pedeaps(5). şi că ar fi viţiat I cultural.7
; la 

da Alexandru Olteanu condiJiunilor tn c3?-,e s'ar pu- ! de lipsa de consimţămdnt el t'imbele argumente sun d 

reVIZUlrll ungare 
1. 

I1cţiunea revizionistă ungară 
este o acţiune eminamente po
litică. Un revizionism sui gene
fis, menit să agHe spiritele eu
ropene şi să comtituie într'un 
eventual conflict baza juridică 
a revendicărilor politice şi teri
toriale pe care Ungaria are de 
gând să le formuleze la viitoa
rea conferintă de pace, cu aju
torul altor state simpatizante, 
Prin urmare, revizuirea un~ 
,ară exis.ă numai în. func
,iane de mijloace şi scop. 
Pdnă astăzi Ungaria a refu

zat să precizeze ce înţelege prin 
revizuire. Şeful guvernului, so
mat de presă şi de opinia pu
blidj: să definească doleanţele 
revizioniste, a răspuns ironic: 

nLa momen'ul opor'un, 

tea opera reorgamza~ea ba- 1 Ungariei, prin urmare, clauzele prumutate din arsenalul G e 
când voiu fi invital de un tZinulul dun~red3n,. "Dm par-I sale politice şi teritoriale nu nei de rasă germane, du m 

for interna,ional fn cafifafe t t 1 t'd I ' 1 ' s ar putea conSidera .Iege mtre TI 
e-ne - scne -sa ca repre- , . A dreptul de posesiune al uf_ol 

• zen an a par 1 U UI mag llQr '~ ţiuni asupra teritoriului s : 
de şef ar guver,udui ungar, d' I~ A, f' I părţI. 
lI'oia spURe răspica' : ce 1,.- d lll t bomajn,!Q -: arI l~ lmp:u- 1 J'irgumentele invocate în spri~ ţional isvoreşte din sipl de' 

1 • •• p" v I en, a c Har tmora sa respm- 1 .., . al ocupaţiunei şi din plnso 

a'une, nu este cazu' sa ex- care simbolizează voinţa şi aspi~ etic şi de raţiune internaţională, :,upe~lOr; ~ ~ a 1 nti~unJl ':~ ( 
re eg !"IR rev:zutr~. v ana l gem ideea revizuirii tratatelor 1 JlIlul acesteI teze sunt de ok' J . 't t,. ~" ~"1 

pan ~ă,e~ea guvern~lui Sprf! ! raţiu;ile unanime ale poporu- Se susţine că tratatul dela Tria- Ive aţ~l e ce ea. e na!1 în 
". I~,,:ur. cercu" neoli- i lui ungar, lJimpotrivă, ca mino- non nu ar corăspunde regule- , .. M~~vele ~e ratlU~e 1 asil 
cmle • ) ,., .. ! ritari, trebue să ne facem in- t Jor echităţii, deoarece: I ţlOn a ici prezmtă schlmb1lb v 

t t 
v' d f' " erme lam aces el mlşcan po 1- • oporu ungar ar avea un 1 v·' '1 eml In astfel de condtţtull1, autoru I t d'" t" v' l' t P I perate de tratatal dela J' ] 

/a eaza
d 
ŞI ă e mesc ţ , reVIZUIrea i tice, CQre nu admite invingători drept istoric asupra teritoriilor 1 c,a ~ sursa ,me?~IzQbl ă eZE 

i le,car; up, c~~cep ta s~d prt ! şi invinşi, oprimatori şi oprimaţi, pierdute, în afară de Croaţia t ţmlll, o pnmebdle p~rCm m 
jpn~. t:ancl:c ţ' ay ?2)c~nslfer : I ci numai popoare ce se cunosc care Întotdeauna a fost inde- pentru pacea uropel spă 
lIre en lsmu na tuOel, Jaf ran-! . A d ' • pendentav6. In această ordine de i 
" H ţ' It ŞI recunosc 10 ma reciproc, 
I CISC erczeg: o ac IUne cu u- D ]' ' , afirmă că: 
I Iă 3) D ă d P '1 t'i d upă ace aş] autor, reVlZUI-i rda • t t AUP I r. atai rp~. 1 rea vizează modificarea trata- 5) Gheorghe Sofronie: Tratatul 3, Ungaria de odinio 

epu a 111 pm amen u roman, t 1 tb 1" ,dela Trianon şi acţiunea revizio- fi constituit o unitate eco 
geografică Şl politică, d lato sensu însemnează perfec-! elor pos e lce prin reexamlOa- "istă. Ed.IL pag. 14, Oradea 1933. . t:;'î 

7) Vezi Alexandru Oltean lŢlO 
ghiarimea impotriva ,Europ I .. n 
mUia" Seria HI An.· Nr l, 

1 rea situaţiei etnice şi politice 6) Dr, Jean Karâcsonyi: Les droits 
') ef. ~Pesti liirlap· din 15 lanu-I de dinainte de război 4 ). historiques de la nation hon-

ar~) }1~~· din 10 Septemvrie 1928 (l It Keleti UjsagU (Cluj) din 17 grois -a l'integrite de son pays. 
3) Ibidem din 16 Decemvrie 1934. lume 1929, Budapesta 1920, 



~ ,minecă, 27 Octol11vrie 1935 

I expozitie a groaznicelor 
stări sanitare din Ungaria 

Budapesta s'a deschis la să plătească taxele de intreţinere. 

'ul lunii acesteia o interesantă In ultimii 10 ani au murit de tu
, ilie "de apărare sanitară", berculoză 200 de mii de inşi. 

iatiei studenţeşti .. Turul" şi Sala a opta recapitulează cele 
i . ielăţii de biopolitică. I de mai sus. 
i poziţia are patru secţii, şi a~ 1 .,ln s,ala a ?oua se arată ~ rava
l _ dupăcum destăinue .. Uj- gllle hfosulul. In vreme ce tn 0-

'arsag" din 13 crt. - ur- landa nu mor de tifos decât 5 inşi 
1. rele: dintr'o sută de mii, În Danemarca 

la 'ntâia înfăţişează populaţia 6, iar în Anglia 3, În Ungaria mor 
de tif"s dintr'o sută de cetăţeni 144. 

•• la a doua arată descreşterea Sala a lO-a e închinată boalelor 
ităţiL In SO de ani, naşterile venerice. Se arată că sunt boi

I ăzut în Ungaria la jumătate. navi În Ungaria de boli lumeşti 
î 80 au fost pe teritoriul ră- ( 950 de mii de inşi (a 9-a parte 

azi Ungariei 380 de mii de din totalul populatiei), iar morta
ri iar azi sunt numai 190 Iitatea pricinuit\ de aceste boli, , 
.. Ia noii născuţi sau la vrâstnici, e 
11. 
la a treia arată mortalitatea. de 28 de mii. La atâţia bolnavi 

1 datele anului 1934, in tot de boli venerice, nu sunt În ţară 
a clipită se 'ntâmplă În Un- . - precum arată expoziţia din sala 
o moarte, ceea ce corespunde ~ a 23-a - decât 20 de institute 
proporţie a mortalităţii de jl de cură. 

49. ,In cele trei" săli ce urme~ză, se 
sala a patra se arată grafi- i ara~ă ?rop?r1u1e , ~ancerulU1, ~eu,~ I 
escreşterii populaţiei. i meI ŞI b~11I de ~mmă .. ~n ~lhmll I 

I sala a cincea sunt arătate i 30 de am, ~ortJ!,e PATlCm.Ulte de 
I iile aşa-zisului sistem al u- ! boală de Immă sau mtreIt. A 

l' aur copil. Dintre cele 3410: In sala a 14-a se arată cat s'ar 
In b ! f' d t l't t dă' t 

I Iăţi din Ungaria, în 509 nu lIre u~ m?~ a I a ea ac eXls a 
, I d 'r' t' ! o altă mgrtJlre. 

ti mal mu t e un cop' m ro! 1 ăl'l 15 20 tă' Ins I e - se ara apOI 
• fă . ă situaţia actuală a îngrijirii medi~ 

a a ş~sea In
b 

ţlşeaz mi orta
l
- cale (numărul medicilor, spitalelor. ' 

copIIlor su un an, n u - I ţ' It ţ"l t ) I ~. . • . propor la consu a II or, e c" a 
b am au munt In Ungana i oraşe, la sate şi în şcoli. 

Gazeta Antirevizlonistă 

Un nou succes românesc 
la Geneva 

S'a hotărit pedepsirea Ungariei prin mic
şorarea- importului unguresc al statelor cari 
participă la sancţiuni -

Ieri seara a fost săptămâna (re- sporească exportul în Italia şi să 
latăm faptul abia acum, fiindcă tragă poliţe revizioniste asupra 
s'a 'ntâmplat dupăce numărul nos- Romei, ci totodată să-şi realizeze 
tru trecut fusese trimis cetitorilor) I din neparticiparea la sancţiuni ve
s'a luat la Geneva În legătură cu niluri pe cari să le desfineze 
sancţiunile o hotărîre importantă, II propagandei şi înarmării 'n 
cerută de d. Nicolae Titulescu, contra României, iar pe dea
minis'rul nostru de externe. supra să continue a trage toate 

ram compensarea statelor cari ar 
avea pierderi depe urma neparti
cipării la sancţiuni a celor trei 
ţări, a Ungariei, a Austriei, a Al
baniei. 

o propunere care e
ra să excludă pedep
sirea Ungariei 

Comitelul sancţiunilor a ajuns 
ieri a fost săptămâna să ia o ho
tărîre În chestia compensării. Ches
tiunea se punea aşa: Statele cari 
participă la sancţiuni, să-şi mic
şoreze importul ce-l fac din Un
garia, Austria şi Albania, şi 'n 
primul rând din Ungaria, care ne
fiind vecină cu Italia şi nestând 
ca Austria sau ca Albania sub a
meninţarea Italiei, n'a votat în 
contra sancţiunilor decât din so
coteli revizioniste. In loc să iru
porteze din aceste ţări, ţările cari 
participă la sancţiuni trebue să-şi 
sporească importul din statele cari 
participând la sancţiuni au pier
deri din cauza neaderării Unga
riei, Austriei şi Albaniei • 

Urmând să se aducă ieri săp

tămâna o hotărîre, s'a redactat ° 
propunere, la care Anglia şi Franţa 

<OI işi daseră consimtământul. 
e de-a 'mpUni un an aproape I Sălile celelalte, ale secţiei a 4-a, 

I e mii de copii. Mortalitatea I arată viitorul, aşa cum se poate D. Titulescu pusese la Liga Na-
n an a copiilor e'n Unga- 1 deduce din mizeria În care trăieşte ţiunilor, Îndată dupăce Ungaria, 

. cinci orÎ mai mare ca 'n : tineretul intelectual, din slaba hră~ Austria şi Albania anuntaseră că 
~ Zelandă. I nire a populaţiei săteşti şi a popu- nu iau parte la sancţiunile ce aveau 
;- sala a şaptea se arată pus- i laţiei urbane de jos, din condi- să se hotărască in contra Italiei, 
: tuberculozei. In anul 1934 l ţiile casnice, etc. Una dintre a- o chestiune cum nu se putea mai 
~ urit de tuberculoză 13.451 ! ceste săli e închinată locuinţelor; dreaptă: chestiunea compensării 
'şi, adecă 39 pe zi. După! se arată că 700 de mii de case acelor ţări participante la sanc
') statisticii medicale, sunt în i sunt aşa de nesănătoase, încât ar 1 ţi uni, cari ar avea pierderi din 
- ria 350 de mii de tubercu- ! trebui dărâmate din oficiu. O altă pricina neparticipării la sancţiuni 

foloasele ce decurg pentru ea din Propunerea era aceasta: 
rămânerea în Liga Naţiunilor, pe Să se micşoreze impor-

la o populaţie de 8 miloane ! sală arată că longevitatea a cres- a Ungariei, Austriei şi Albaniei. 
i bine de jumătate). Dintre: cut mult În ultimii 30 de ani - sin- Ministrul nostru de externe ară-
350 de mii de tuberculoşi I gurul lucru îmbucurător, constată tase eă România nu 'nţelege să 

care o înfruntă prin călcarea pac- tui din Ungaria, din Aus
tului L~gii.. . tria şi din Albania al sta-

, Ang;ha ŞI ~oate cele 51 de ţăn telor cari participă la sanc
~IO .Llgă cau au ~dera~ la sanc~ ţiuni, şi anume în măsura 
ţ1UOl, au de:larat, l.medla~ că SO-\ veniturilor ce le vor avea 
cot observaţIa ml~lstruIUl. ~ostru.. 1 aceste trei fări din 
de externe foarte Justă. ŞI mdală I Ifi P us , ..t . 
comitetul Ligii care discută apli- I cee.ace vor exp?rt~ m ~taha 
carea sancţiunilor, a pus în pn.g- 1 mal mult ca pana aCI. 

ln'erven,ia d-lui Tifulescu 
cum s'arată în sala a 21-a - "Uj Magyarsag", din toată ex- aibă pierderi şi morale şi eeono- Inainte de a se pronunţa după l pcnsarea la reducerea plusului de 

venituri realizat de cele trei state 
dela italieni. Şi anume, pentrucă 

compensatia trebue ~ă fie şi-a pe
deapsă pentru aceste state, cari 

mii ar trebui izolaţi, dar poziţia. In vreme ce limita vieţii mice din luarea unei atitudini în Anglia şi Franţa delegaţii celor-
l nt decât 6000 de paturi, şi era în Ungăria la 1900 de 40 de contra Italiei surori şi din supri- lalle ţări, a luat cuvântul d. NI-
) intre acelea nu~s ocupate II ani şi 9 luni, azi este de 63 de marea exportului său În l:alia, şi 1 colae Titulescu, şi.a arătat că e 
două la sută, căci nu e cine ani şi 9 luni. tot atunci Ung:uia nu numai să-şi nedrept să se mărgtncască com-

~ ------ -- - ---~----------.---~------.- .. --.------.--.- ... - -- continuând să tragă foloasele ră-

'i 'ul dunărean nu se poate 
nsa. 
Ungaria şi naţiunea un
nu ar putea prospera în 
la lor compoziţie din punct 

1 dere economic şi politic 1) 

Graniţele trianoniene nu ar 

·~ontele Ştefan Bethlen: Dis
_ Ti. Budapesta 1933. VoI. I. 
~r: "Existenta natiunii ungare 
I.de de şansele de a-şi reface 
,1nsolida dominaţiunea asupra 

~
iilor Încercuite de Carpati. 

'i tă naţiune se va prăbuşi de
, intre actualele graniţe, cari 
asigură nici o vieaţă }Jolitică, 

ăb vieaţă economică indepen-

1
. Ea se află În fata unei 
eme pe care trebue să o so
eze prin orice mijloace, căci 

1 mai curând sau mai târziu, 
; spărea depe faţa pământului. 

i Subotiţa c0l1s1ituesc ghia
\;\I..'ştelor sb ':e, cari se vor 
ie indatu ce va răs:'iri sh.aua 
iil::smulni slav prin refact:!'ea 
i. Esfc.: !at a'ât de sigur cum 

ot.:a ori doi tac patw, ,,~a-
1 lŢlomen! ;;~ 50~ it ,~i.Jacă pa.nă 
tInu ne VO!l1 "el .. ~ura e'{IS-

-, t -"".,r· \.. ~;urile slave 
'~.- I ~ ~ 

corespunde principiului naţiona- "popoarele inferiollre ca forţă şi să se admită cazurile excep- mânerii în ligă, calcă pactul Ligii 
1ităţilor, deomece în regiunile : culturală şi spirituală, ne pot i ţionale, În cari contractele, con- Naţiunilor. 
"I.tigioase" nu s'ar fi aplicat j strivi fără sancţil)nÎ. forţa ne-a: siderate "legi Între părţi", pot Ministrul nostru de externe a 
nici principiul, naţionalităţilor, 1 răpus, dar suntem ~onvinşi că : fi reziIiate prin intervenţia justi- arătat că propunerea ce-i vorba 

. . d t 1 d tit ' j t .1 - I să se voteze, creează trei eate-
mCI rep u e au oc e ermmare 1 n~ vom re,naş,e uaca nu ~enun- i ţiei. l1utorii unguri asimilează 
al popoarelor.2) . . ţmn ICI tentorule 110astre. 3) I tratatele internaţionale contrac- gorii de ţări: 

6. Mi,~carea revizi?"istă ar fi I , Din.aceeaşi convin~ere s'a ins- I telor încheiate în toiul luptei, În Categona întâia, a ţărilor. mari 
o .reac tune ~pon ~l1a a poporu- plf(! ŞI ?uvernu. prezl C e

y 

1- i care invingcltorul, cu cuţitul în ţ t - Iti dat I COl cari nu fac parte din Liga Na-
lUI ungar, ŞI daca Europa va tele Paul Teleky, care dupace-a mână SI)une celui dezarmat: ţiunilor. Acestea vor câştiga din 
refuza să o aprecieze, Ungaria I semnat tratatul dela Trianol1, 0- S ' • ~ . . r I sporirea exportului lor în Italia, 
va deveni un centru incendiar I dată cu proiectul de ratificare t" "emDnea:Q don ~Ol.con ml~f~ up- dar ele n'au violat niciun pact 

. . d .. a. eCI, upa el, moc I lcarea . ternaţ'o al p' epart'cI'parea 
, ~ continentului. şI-a prezentat ŞI . emISia, pro- t . t t t . tim 1 n nn n I 

- AdI ti' ă 1 d QC, es .U1 •• ra.a ar. P,lI e.Q avea o.c la sanctiuni. 
Din literatura revizionistă se punan par amen u tu s - ea d ţ ţ t 

în J'udecată pentru inalta trădare. 10 tOl whva ŞI (Iorm a uneIa Categoria a doua e a statelor 
desprinde grija de a evita măcar . '1 t . tăU' Propunerea a fost respinsă, dar dmtre părţI e contrac ante, pe 1 cari sunt membre ale Ligii şi re-
ŞI aparen a c ngana a con- I l U' 1 

1 1 
., J • gestul a rămas _un protest so- simp u motiv că ngana -ar fuză să~i aplice pactul. Unul din-

simţit la cauze e tentona e ŞI - • 

I 
lemn- în contra tratatului pe fi semnat sub amemnţarea că, tre ele (Elveţia) a spus că i-i greu 

politice ale tratatu ui dela Tria.. .. d f '1 l' 
care semnatarii unguri erau ho- 10 caz e re uz, puten e a wte să ia o hotărîre în contra italie-

non. l1ceastă negaţiune este con- . 
tărAlţl' din prl'mul moment să nu-l şi asoctate o vor ocupa.4) nilor, atunci când o bună parte 

siderată adesea baza juridică a revendicărilor .• Europa _ a spus respecte. 4) Cf ... Pesti Naplo" din 15 Iv\ai dintre cetăţenii săi sunt italieni. 
contele Ştefan Bethlen la 18 fe- Tot această concepţie a su- 1932. (Continuareln pagina IV-a) 

bruarie 1919 - cu drept cuvânt gemt publ~ciştilo: unguri ~deea ~~~----~~ 
ar putea să creadă că am în- să .propuna ~a 1~ dreptUl, mter
cetat a exista ca naţiune şi că naţIOnal publtc sa se aplIce re-

, ) gulile dreptului civil. Ei cer să 
~ 2) Gheorghe Sofronie: Contri- se interzică în dreptul interna
buţiuni la cunoaşterea plebiscitului 1 ţional contractul cu durată eternă 
internaţional. "Revista Fundaţiilor I 

Regale" An. I. Nr. 6. pp. 146-154.. 3) Op. cit. VoI. I. pag. 165. 

Tot româna! de bine celeşte ziarul . 
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Un nou succes românesc Li 
la Geneva 

s 'a făcui şi "nflurilor 
lehanrfe de-aşa revizionis 

(Corttirtuare din pag. Jl!) aşa cum le concepeţi dvs, aICI, 

nDin nefericire - a spus d. Ti- fără să-mi daţi o posibilitale să-! 
tulescu _ în asemenea Îmrre- asigur pe concetăţenii mei câ sta
jurări nu ne putem lăsa călăuziţi tele care nu aplică pactul nu vor 
de sentiment. avea o situaţie mai bună? 

"Dar dacă ar fi vorba să facem Cum puteţi să-mi cereţi mie să 
aici o chestiune de sentiment, de- apar în faţa României şi să-i spun: 
sigur s'ar găsi amiciţiei italo-ro- "Tu, tara mea, trebue să pierzi tot 
mâne o bază mult mai adâncă ce-ţi cere Geneva; cât despre 
decât aşa-zisa bază seculară a a- Ungaria, nu va pierde nimic". 
midtiei austro-italiene sau a re- "De ce?n voi fi întrebat. Şi va 
centei amicitii ungaro-italiene. trebui să răspund: "Pentrucă Ro-

"Şi totuşi, românul ce sunt şi-a mânia este un membru al Socie
călcat pe inimă şi şi-a făcut du- tăţii Naţiunilor care aplică pactul 
reroasa datorie de a accepta pro- in chip credincios". Şi mi se va 
punerea delegatului Marei Britanii. spune: "Dar de ce-I aplici, dacă 

Dar ce văd? nu ai niciun risc neaplicându.I?". 
Azi, naţiunile cari refuză să a- Şi cum românul este şi Jogic" 

plice art. 17 nu vor avea reduse româoul va adăuga: "Apoi. dacă e 
exportaţiunile lor În statele parti- vorba să nu aplicăm pactul, de 
cipante la sancţiuni decât în mă- ce mai stăm la Geneva?" 
sura În care vor face câştiguri su- Domnilor, am curajul să ţin a-
plimentare in Italia. acest limbaj la Geneva chiar, pen-

Deci, pentru aceste state nicio trucă sunt un veteran al Socie-
pagubă, dar pentru noi toţi da. tăţii Naţiunilor, care de scurt timp 

A treia categorie, care cuprinde a primit o investitură internaţio
pc membrii Societăţii Naţiunilor nală aproape unanimă. 
cari aplică În mod credincios pac- Nu m'aţi auzit niciodată ţinând 
tul, va suporta deci singură po- un asemenea limbaj cu privire la 
vara sancţiunilor. chestiunile care interesează direct 

Cum, domnilor? [mi cereţi mie, ţara mea, 
reprezentant al unui stat care face I De data aceasta îusă este vorba 
parte din grupul naţiunilor latine, I de ceva mai mult: de o chestiune 
imi cereţi mie, ministru al afa- de justiţie internatională. 
ceriJor străine al unei ţări care! Aflaţi dela mine că românii ac
iubeşte adânc Italia, imi cereţi mie! ceptâ toate suferinţele, dar tot eu 
să mă duc in faţa opiniei publice! vă spun că ei nu vor accepta ni
româneşti şi să apăr sancţiunile! ciodată nedreptatea". 

Şa dai României dreptate 
Cuvântarea d-Iui Titulescu a 

făcut o mare impresie. 
Imediat au luat cuvântul repre

zentanţii Angliei, Franţei şi Rusiei 
sovietice, şi i-au dat dreptate. 

D. Titulescu a fost apoi rugat 
să redacteze d-sa propunerea, şi 
propunerea a fost votată aşa cum 
a făcut-o ministrul nostru de ex
terne: adăugându-se la textul din
tâi obligaţia pentm statele cari 
participă la sancţiuni de a se a
juta reciproc, în întelesul ca sta-

tele participante la sancţiuni să 
n'ajungă intr'o situaţie de inferi
oritate faţă de cele cari deşi sunt 
membre ale Ligii nu participă 
la ele. 

Aplicarea acestei hotărîri va 
veni 'n discuţie la 31 Octomvrie, 
când se întruneşte din nou co
mitetul sancţiunilor, ca să hotă
rască data când are să 'nceapă opri
rea imporiului de mărfuri din Ita
lia şi a exportului de mărfuri pri
me pe seama italienilor. 

"Ungaria e granita 
culturii aviatice !" 

Sub titlul acesta (cu semnul 
de exclamare cu tot) s'a publi
cat in "Magyarsag" din 23 crt. 
o ştire tendenţioasă, În legătură 
cu faptul că un englez care avea 
treburi ]a Budapesta şi-apoi În 

Balcani, a venit până la Buda
pesta cu avionul iar de-acolo 
trebue să-şi continue drumul cu 

I trenul. fiindcă societăţile engle
zeşti de asigurare nu primesc 
asigurări pentru călătoriile cu a
vionul decât până la Budapesta. 

nl\'\agyarsag" aflând de treaba 
asta, spune că a luat un inter
view unui ungur expert În ase
menea asigurări. Care i-a confir
mat faptul şi i-a spus: 

"Graniţa răsăriteană (a culturii 
aviatice - vezi titlul! - n. tr.) 
se termină cu Ungaria. Ba încă 
cu Ungaria istorică. Aceasta o 
motivează (străinii adecă, - n. tr.) 
cu faptul că încă Înainte de răz-

boi a funcţionat în acest ţinut o 
administraţie culturalizată, şi când 
statele vecine au intrat în aceste 
teritorii, au luat În stăpânire acea
stă administraţie înaintată. Ţările 

balcanice n'au ajuns încă, după 

societătile de asigurare, la gradul 
de cultură care să poată fi apre
ciat de Anglia sau de alte state 
apusene culte." 

"Magyarsag", care pune în 
gura "expertului" unguresc al nu 
ştiu cărei societăţi de asigurare 
budapestană aceste tâmpenii 
grandomane, e una dintre gaze
tele maghiare cari se cred seri
oase. Halal! 

Mai multe sute de turci au fu
git săptămâna aceasta din Bul
garia În România, din cauza pri
goanei sălbatice a oficialităţilor 

bulgare. 

Iredenta ungurească a născocit ! pustă au fost primiţi numeroşi 
astă vară o nouă momeală pe! oaspeţi străini. Au fost de faţă 
seama străinilor ademeniţi În scop olandezi, estlandezi, finlandezi, ita
revizionist ca să vină in vizită în lieni, polonezi, francezi, germani, 
raiul hortist: a organizat un raid englezi etc., - toţi oameni cu 
de călărie, cu popasuri bahice şi trecere, Moşierul şi administraţia 

de altă natură la conacele neme- au organizat o serată în cinstea 
şeşH din pusta maghiară. lor. S'a aranjat o serbare ireden-

Unul dintre popasurile amintit.e I tistă, spre a se arăta oaspeţilor 
ale raidului a fost la Pusztazer, ce am pierdut şi ce ne doare. 
în pusta din apropierea Seghedl- J Era un tablou minunat. Noapte 
nului unde traditia maghiară pre- cu stele şi focuri de pustA, Dar 
tinde că s'a ţinut Întâiul parJa- ceeace ni s'a dat În cadrul pro
ment unguresc după venirea' ma- gramului, in tablouri vii şi decla
ghiarilor aici şi li s'a dat ungu maţii foarte-foarte stupide, cari 
tifor o constituţie, mai veche prin din fericire n'3u fost înţelese, în 
urmare ş! decât a marei Britanii. discursuri cU foc bengalic, nta 

Ziarul .. Magyarsâg" a publicat fi'lst decât o tâmpenie. 
în legătură Cu cele întâmplate la Stăteam când jos, când in pi
Pusztaszer următoarele lucruri cioare, pe un dâmb ce servea drept 
vrednice de cea mai ml1re atenţie: scenă. In momemul când a fost 

"Sunt lucruri, dt! cari nu se târită pe dâmb o cruce, (expre
cade a ne atinge. Aşa este şi a- siunea este a ziaristului maghiar. 
cesta. Totuş.i trebile să ne atin- N. R.), ce purta harta ţării ciun
gem de el. Călătorind în dreapta tite şi in faţa ei s'a postat un 
şi În stânga, am avut multe de grăjdar mascat in caricatura lui 
văzut, dar ceea ce voi spune Rakoczy, cel dintâi s'a ridicat un 
mai jos, este ceva cu totul I maior german, spunând cu scârbă 
stra~iu. ,. . Î groaznică: ~Na, jetzt kommt Tri-

N are mei o Importanţă unde I anon!". ,,(El, acum vine Triano
s'a înlâmplat, nici cu ce ocaziune, nul!".) A aprins pipa şi s'a Îna
destul că pe o mare moşie de pe : poiat la masă, L-au urmat opt

zece persoane. Un olandez, 
dormit lângă mine. Dorme, 
toată regula, cu gura dese, 
sforăind. Estlandezii şi finlani 
chicoteau cu un mic subloc,- ,;ni: 
nent francez. Un englez îşi c,:Jii 
câinel,e. Şi aşa mai departe, Do :iial 
aceştia coJindaseră jumătate 

incasând în toate părţile dOza 
dentistă cea mai bombastică 

goală şi mai proastă, şi m~ 
seamă mere~ aceleaşi lucru. 
toate părţile. Frazeologie ne: 
leasă pentru ei şi supărător 

stupidă pentru urechi mag, 
de bun simţ, ioc bengal şi 

louri vii. această ramură ar! 
despre care se poate spun 
nu există alta mai lipsită de 
ţire şi mai ridicolă pentru 
de aSIăzî. 

Trebue să se facă ireden, 
- dar pentru Dumnezeu, 
felul acesta! Nu trebue să se. 
ieze pentru asemenea lucru 
oficiu nou, totuşi propagan 
dentistă ar trebui să fIe o 
zată de cineva, spre a nu se 
permite ca cele mai sti nte I v 

să fie parodia1e fără răspu: ,sa 
nici în faţa noastră, nici î \Ie 
străinilor, căci ceeace se fac ă, ( 
tocmai contrariul a ceeace jeli 
să facem". ce 

-----------------------....j:Tniv 

---= ltn:ForU1.a ti ul~i , 
Ţara românească a săr~ Ne poate f! dovadă de-ajuns I Zilele trecute a pără5it 

bătorit Vineri a 14-a ani· aceasta că pană nu vom pune! A' 
versare a Marelui Voivod 'n aplicare măsuri de reciPro-', dul. un r~m@ de bme, 

citate - ochi pentru ochi, dinte I pănntele capl({rn Tcodor G~ 
MiAhai de Alt:a-Iul.ia, i~r poi- ~e~t,~u dint: -. în contu! mi~o- j ghiu, parohul gornizoanei, l~ 
mane va praznm amversa~ ntaţl1 bulgareştt dela nOi, once I mutat la garnizoana focs ' 
rea a 60-a a M. S. Reginei 1 nădejde 'n cuminţirea Bulgariei II In cei 9 ani cât a stat la' lt~] 
Maria e de geaba, tot aşa cum e de v • t 1 Gh h' f 1J1 

. geaba orice nădejde că se vor pann e e eorg lU a ost la 
Cu emoţii şi cu speranţe : cuminţi asiaticii dela apus, până zent la toate acţiunile rom s b 

binecuvântate, poporul ro- . nu le vom plăti cu-aceeaşi mă- ce au fost aici, şi s'a Ştiu\tă 1 
mânesc şi-a unit rugăciu~ sură, În dauna minoritarilor ma- iubit şi apreciat de toată I Se 
nile pentru -viitorul strălu~ ghiari dela noi, tratamentul ce-I românească a l1radului, ci urI' 
CI't "'1 moştenl·torllluI· Coro"" aplică fraţilor noştri rămaşi în u u- militară ca şi de cea civil lrg' 
nei care a dat atât de tâ- Ungaria. '* urma străduinţelor sale, i a ~ 

năr dovezi că ne va fi Literatura şi presa românească ~as cetăţii l'iradului o fru nt; 
~ânldva un stăpân la toată a pierdut ieri săptămâna pe u. bIserică ortodoxă sfinţită î fitu 
mă ţimea chemării, şi cu nul dintre cei mai buni scriitori 1.928, pen,tru care se cuvi Ofl 
sunetele pline de recunoş~. . fIe pomemt. t . Şi ziarişti ai epocii de după răz- S a 
tmţă mulţumeşte proniei b· l· De despărţire, regimen 

OI, pe omu precat de mare V 
cereşti că ni-a daI. o stă~ A infanterie şi ofiterii din t· . pe-atelt de modest care a fost S I 
până în cele mai grele Gib J. Mihăescu, referent la Di- zoană i-au dat S. Sale o r 
ceasuri ale istoriei noastre comună, la care şi-au ex Pe e M S R· M ) recţia Presei, locotenent în re- sl 
pe . . egma aria, i zervă din răsboiul desrobirii,o- odată cu odmiraţia pentr·tăf i 
îăuritoarea alături de ma· dul cum şi-a 'ndepIinit mis' S .,1(1 

1 f d d I 1 
fiţer al n Coroanei României II şi 

re e er inan -u a Rop medaliat cu (;rucea de război regretul că trebuje să s oiu 
mâniei mari şi libere. b t MV v t·· lvl partă de un colaborator ţ'le 

B 1 
. cu are a" araşeş III ŞI cu" e· unu Dumnezeu să ni-I I zelos. ritul Cultural", stins din vieaţă • nu 

ocrotească, spre gloria şi după o grea suferinţă în vârstă 
fericirea neamulUI', a ţav rI'I' lnvăţătorii romano-catoli ; În 

de 41 de ani. h' 'd' h T <::Î a dinastiei române. g lan m epar ia imişo nor 
.., • Indeobşte regretatul a fost în-I ţinut săptămana aceasta o en 

mormântat Marţi la Drăgăşani, nare la Arad, sub preşi tra 
Vin iarăşi, şi din zi În zi mai localitatea sa de naştere. Episcopului Pacha. După ~ 

fioroase şi mai revoltătoare, ştiri fie i ta~raAna uşoara~ ŞI' aml·n 1 f r d :. - , - estivă, a urmat o Înfl'unÎ 
despre prigoane şi despre atro- tIrea veşnlca~ d , • . cl'etă. e 
citaţi săvârşite de tura ni cii dela i OS] 
miazăzi În contra fraţilor noştri 

eaş 
din robia Bulgariei. 

Se vede treaba că Romclnia 
a părăsit iarăşi gândul măsuri
lor de reciprocitate, cari îi fă
cuseră în lunile din urmă pe 
sălbaticii din ţara Bai-Ganciului 
să-şi bage minţile 'n cap. fusese 

Congresul general ie~~ 
al AGRlJ-Iui r~\ 

de-ajuns Asă se înainteAze la G:n:- r Asociafia generală a ro-
va o plangere romaneasca mi'" t. . . 
contra acestor atrocităţi, ca bul. ~amlor .un!ţI (AGR~) şI-a 
garii să se astâmpere ccîtăva vre- Inceput IerI la Caral con~ 
me.l'iu văzut apoi că România nu gresul anual. 
m~i stă:u~ în disCt!tare.Q . acest~i Au loc cu acest prueI 
plangen ŞI că nu lQ 111CIO ma- A. ,. v w. 
sură de reciprocitate) ca atroci- m In.satral13atu! ora~ dep~ 
tăţile şi prigoanele să se 'nceapă frontIera satmareana mari 
in Bulgaria d'a capo. demonstraţii româneşti, în 

'\ ce. 
preze.nţa . tl!.turo~ arh!â ~ 
lor blsencllumte, a I efn' 
g~lut cler unit d~pe dil 
mţa apuseană. ŞI a qhi 
mare numă,1 de intele ;,ai l 

laici, în it.l,lnte cu te ( 
t 1 . fI.'" f .......... 

ru Jus. 'J tIr I~\I,. ! '...... '. 
Pop. .,....,-
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,... Q.ELA LlG: ANTIREVIZIONISTĂ! PO VE S TE ACU RE FOR MA 
e va lnfllnla la ClUJ o expo-'.. ... 1 

ziţie antirevizionislă fldel-comlsurIlor 
perma t

...., (Continuare din pag. !-a) ! ceasta să se 'mpartă în n en a minelt"', banii În numerar, odoa- i îamilie, păduri sau tere-
rele scumpe, creanţele, şi pe dea- nuri ce trebuesc impădu· 
supra încă atâta teren arabil cât rite, cari după legea lui :. Jlnitetul pentru Transilvania 

:. :gii I1ntirevizioniste a luat 
1 :lkltivc1 importantă: a hOl 

CraiovQ, ]a Cluj expoziţia orga
nizată de comitetul central al 
Ligii nntirevizioni~te, şi-au putut 

pesta, această a doua expoziţie 
permanentă a Ligii rlntirevizio
niste are pe lângă importanţa 
practică şi o importanţă sim
bolică. 

corespunde la un venit curat de Gombos rămân fidei-co-
5000 de coroane aur (adecă misuri ori câtă le este în
peste 60J iugăre cadastrale), nu·- tinderea. 
mit avere culturală, destinată con-

Demonsfratia an'irevi- servării arhivelor şi altor colecţii 
zionisfă dela A.ninoasa de rarităţi. 

Alte fidei-comisari 
Ca adaos ta toate, proiectul de 

lege dă drept, pe sprânceană, să 
se înfiinţeze fidei-comisuri noi. 
Adecă, dupăce se vor fi împărţit 

eventual fidei-comisurije de astă"li 
între membrii familiei, vor fi 
declarate şi moşiile acestor noi 
proprietari nominati moşii ne'n
străinabHe, pe n t r u c a nu 
cumva s'ajungă vreodată 
în mâna ţărănimii. 

I~ 

In centrul minier nninoasa 
depe Valea Jiului s'au pus acum 
săptJmâl1a bazele unei subsecţii 
a Ligii Î1nrevizioniste. 

S' a ţinut cu-acest prilej o 
mare adunare, la care au ltwt 
cuvântul d-nii ing, T. Timoc, 
director tehnic al soc. ..Petro· 
şani" şi preşedinte al ligilor 
I1ntirevizioniste depe Valea Jiu
lui, protopop L Duma din Pe
troşani şi ing. 11. Braha, preşe
dintele subsecţiei din fininoasa. 

Calendarul Ligii A.n
'irevi%ionis'e pe a
nul 1936 

să 'nfiinţeze Ia Cluj o ex- . da seama de importanţa uriaşă 
lie antirevizionistă perma- ,. ce o are o asemenea expoziţie, Zilele acesfea va apărea 

sub îngrijirea d-lui dr. Aurel 
~, care va fi inaugurată cu II şi pot să aprecieze în toată Gociman, secrefarul Jiene-
Jul cursurilor a~tirevi:io- 'nsemnătatea sa hotărîrea de a- rai al Ligii AnfirevizÎoniste 
I :e se. vor II1ce~e 111 vcurand ~ cum a Ligii l1ntirevizioniste din d~n Tran~ilv?nia ş.i preşc: 
·mversltatea clUjeana CI . 1 r· ţ t V 1 O.' ~ . dtnfele SmdacatuluJ Prese, 

ţ • Aţ' . .' UJ, n un a a a uJ, In capl- Române din Ardeal şi Bă ... 
? I ca I ~u. VIzitat la ,Bucu- taIa provinciei după care jin- I na', "Calendaru' pe 1936 o, 
, la SibIU, la Brăila, la duesc revizioniştii dela Buda- I Ligii An'irevizionisfe". 

ura păcătosului. • • 
legătură cu expoziţia visează la recuceriri în loc este numai praf În ochii 

itară despre care vor- să aibă grijă să păstreze naivilor. In sinea sa Un
În pagina a treia. se "măcar ştandul unguresc garia nu crede în aşa ceva, 
la Budnpesta un con- de astăzi", ci şi pentrucă îiindcă - vorba lui Ko

,S biopolitic, la care se se dovedeşte încă ceva: văcs Alajos "recucerirea 
Ită pr~n <:.onîerinte ,S!tu~ c~ revizuirea pe cale paş- i vechilor graniţe ale Unga
~ s~mtara a UngarIeI ŞI mcă, despre care vorbesc I riei este de fapt chestie 
Isunle ~e trebue luate. aceşti cretini străinilor, I de iorţă". urgenta. ! ________ .. ~~ ___________ ... 

~a 21 Octomvrie a con· 
Inţat la acest congres 
ilitul Kovăcs Alajos, di
torul Oficiului maghiar 

Ca ara "Aradi Kozlony" cu Poka-Pivny 
statistică. Vineri, 25 Octomvrie, s'a ţinut 

~ ~o~bit :- .cităm după : ]a radio din Budapesta o confe
.stl Hlrlap dm 22 cri. - I rinţă despre un colonel maahiar 
ipre scăderea naşterilor! din secolul al 18-lea, despre

b 

Ko
d~~pre. creştere,a n~or~, vacs Mihaly, care a trecut în A
lata dm UngarIa, ŞI' a i merica şi a făcut acolo carieră. 
IS: ,c.ă !rebue in~ugurată I Conferinţa a tinut-o un domn 
)O~It .. ca de sporire a po- I Poka-Pivny A!adar. "Care
aţlel, deoar~ce Hac~a- I spune • Ara ai Kozlony" din 24 
~u e nwumat O che~~lU- j X. - e de origine arădană şi îl 

I In l.eşat~ră .cu pohhc~ i leagă şi azi legături puternice de 
nOffilca, CI e Importanta I Arad, şi' de bună seamă foarte 
~ent:llca . ~ă ne putem I mulţi dintre rudele şi prietenii săi 
Itra In m1llocu) popoa l ! din Arad îi vor asculta conferinţa 
)r duşma!.'e. macar şta~- ; care merită mare atenţie." 
de astaZI. PopulaţIa! Aşa scrie Aradi Kbzlony" Aln_ 

1 .. t'" " , 
~os ?VaClel . creş e m j demnându-şi cetitorii să nu scape 
:.e~şl proporţl~ ~u ~ U~- ; ocazia de a asculta pe domnul 
le}, .tot ~tAuncl msa ~n I care are legături cu AraduI. 
nlama ŞI In IugoslaVIa Reclama aceasta a ga etc· . Ir 1 d d W 'tAt z I lre-,u e e oua on a a a demiste dela Arad • . t I 
Jn patria noastră. Ori, lŞI are ros u 

ucerirea vechilor g ra-

ei. Pentrucă acest Poka-Pivn)', în 
civilie judecător la oficiul breve
telor de inventii, este comandan
tul care întruneşte din lună în 
lună la Budapesra pe ofiţerii şi 

reangajaţii din fostul regiment ma
ghiar de vânători din Atad. Se 
'nţelege deci că are "puternice 
legături" cu Aradul. Şi dovadă 
că-i sunt puternice, este şi reclama 
aceasta ciudată a lui "Aradi Koz
)Ony". 

De notat: In gazetele maghiare 
din Arad apar ]a anumite răstim
puri convocări semnate de acest 
Poka-Pivny, prin cari sunt che
maţi la Budapesta "Ia întâlniri 
camaradereşti" foştii ofiteri şi re
angajaţi ai amintitului regimen. 
de vânători din timpul războiului 
Să se ia măcar de-aci 'nainte 
seama la uneltirile acestea. 

r 

alI! Unf!"(!r'iţ'f' este 
LIP;' o:.hL'stle de ~Jrtău. l 
emnahlm aceste \1orbe I 
directorului Oîidului 1 

fjhiar de statistică nu 
nai pentrucă se dove
,te cât e (p. cretină oB· 

Turneul Teatrului 
"REGINA MARIA" Marele succes 

I ,~,- . ~"hiară când 
<~.. "': ''\-' , 

In .frunte cu marii artişti Na"'" de· d 1 
LUCIO Sturdza Bulandra, ) e. 
~on" ~~'and,a, G. Sfori,. Piesă În 3 acte de H. ~ernstein. 

AZI la ~Işoara, Luni 28 Oct. Ia Arad, Marţi 29 Gct. la Orade. 

"Budapesti Hirlap· face În baza 
celor de mai sus socoteala (cât 
se poate de exagerată) că devin 
Înstrăinabile după legea lui Gom
bas (înstrăinabile în înţelesul ce-l 
vom arăta îndată) vreo 235 de 
mii de iugăre cadastrale din teri
toriul total ce-l ocupă astăzi fidei
comisurile, iar din teritoriul arabil 
de 463.636 iugăre cadastralc al 
fidei-comisurilor de azi, cam tot 
235 de mii de iugăre. 

Adevărata' În'eles 
01 reformei 

Ce se Întâmplă cu- aceste te
renuri, cari se chiamă că-s În
s!răinabi/e? 

Toată înstrăinăbilHatea constă 

in aceasta: că 'o loc să figureze 

* 
A.sla e legea lui Gombos, 

pe care ziaru' "ErdeZyi Hir
lap" al tripoferilor ireden'iş,j 
din A,.ad o numea astă vară 
reformă agrară mai socială 
decât ,.efo,.ma agrară a Ro
mâniei. 
Pentrucă ziarele maghiare 

dela noi vor tncerca de si-
gur să 'mbete lumea cu a· 

pe numele unuia singur, al pro- firmatii că s'a sfârşit de 
prietarului nominal de acum, iar acum în raiul hortist epoca 
ceilalţi proprietari din familie să latifundiilor, e bine să ,fie 
se mărginească la incasarea părţii toată lumea ce e cu refor
de venit respective, moşiile cari ma aceas'a. 
între<: mărimea fixată fidei-comi-I Şi, să se refină: e vorba 
sul~i prin legea aceasta, se 'ran- numai de lafifundiile nem
scriu pe numele celorhdfi sfrăinobi'e. De cele'alle 'a
membri din familie şi al I tifundii, clIrÎ . sun' de cinci 
moştenitori'or •. Adecă, precum ori atâta, nu e pomeneaM 
spuneam: ca să nu se mai poată nici măcar sub forma acea
zice că sunt in Ungaria latifun- sia înşelătoare. 
dii neînstrăinabile de zeci şi de _____________ _ 

suie de mii de iugăre 

Impărţirea între membrii fami- Un refuz a lui 
Jiei şi 'ntre moştenitori se face 
după o anumită cheie: două cin- I Rothermere 
cimi trec la cel care era şi după Arătasem într'unul din nume-
legea de până acum primul mo- rele noastre trecute că ziam] bu
ştenitor, iar restul trece la urma- dapestan "Uj Magyarsâg" a 'nre
şii ultimului proprietar nominal gistrat ca pe-o ştire ce circulă in 
şi la fraţii şi urmaşii fraţilor lui. I toată Budapesta, că politicienii 

Şi-această împărtire însă I maghiari l-au rugat pe ;'~other
nu se face până când pro- mere să asaneze o bancă buda
prieturu' nominal al lidei- pestană, banca Halasz, pentruca 
comisu'ui se află în vieafă, falimentul ei să nu aducă in dis
cu excepţia cazurilor când el in- cutia obştească invârtelile ce le-au 
suşi renunţă la calitatea de pro- făcut cu-această bancă evre
prietar nominal al fidei-comisu- iască oamenii regimului hortist, 
lui, sau când pierde din vr'un - dar Rothermere n'a voit să 
motiv oarecare această calitate. facă desnădăjduiţi lor dela Buda-

Vreme de 12 ani apoi dela pesta acest . serviciu. Urmarea a 
transcrierea pe numeje lor, fost că banca a fost asanată din 
noii proprietari nominali nu banii contribuabililor, lucru care 
pot lace 'estări şi niciun fe' s'a aflat apoi din desbaterile fai
de îns',ăinări din moşie la mosului proces al fostului sub
oameni cari nu lac parle secretar de stat Drehr, cunoscut 
din lamilie_. Ministerul de ju- de-ajuns cetitoriIor noştri. 
sUlie va putea da însă deslegare "Uj Magyarsag" din 23 crt. 
in cazuri când o cer motive de revine şi cere să se facă lumină 
politică naţională (colonizări, etc.) în chestia acestei bănci, Şi spu-
~~~~;,'.::. • .. ., __ ,_ .. " ~.~~;.,.j ne: "Adevărul nu mai poate fi 
~".""J W~"·IlCd sa se poala mai rău decât fantezia înfierbân
·l.:~3.t~i călca leaed tată, chiar dacă unii ar fi cerut 

Şi-acum urmează un lor~~lui. Rothermere ••. in scop 

t e anulează toală r~vlzlOmst, să asaneze banca Ha-
punc car. . lasz," 
legea: proprIetarul noml- 1 ---------
nal de astăzi (care rămâne I Sâmbătă, 26 Oct.: 

singur proprietar no~nina~l j Mare Serată 
toală vieaţa) poat~ sa fac~ 
schimburi de moşle, ca sa 

I câştige în locl~! ter~nurilo~ 
arabile şi al payumlor carI 
ar ajunge dupa legea a ... 

a Asociaţiei Ziariştilor şi 
Publiciştilor Români din 
Arad, 

in sala festivă a prefecturii 
judeţlllui. - Intrarea gratuită. 
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6 Gazeta Antirveizionistă 

Din • 
SI Iunte din ţară 

Oraşul Cranford din Midd!esex 
şi-a făcut o biserică in stil mo
dern (ce ciudăţenie o mai fi şi 

asta 7), şi În loc să-i pună clo
pote, i-a pus pentru chemarea 
credincioşilor la slujbă o sirenă, 
ca sirenele dela fabrici. 

• 
In şcolile din Anglia s'a intro. 

dus in anii din urmă predarea 
unora dintre materii prin filme, 
explicate de profesor după ma
nuale anume. Acum s'a tinut ]a 
ministerul de instrucţie o consfă
tuire pentru introducerea filmelor 
şi ]a lecţiile de istorie. 

'" 
Nişte pescari cari voiau să an

coreze în insula Griend din Ma
rea Nordică, au adus vestea că 
insula a dispărut cu totului, aco
perită de valurile mării, Acum câ
teva veacuri insula Griend era 
mare şi vestită: avusese un oraş, 

fabrici, două mănăstiri, În sfârşit 

vieaţă foarte înaintată, dar de două 
secole incoace valurile mării au 
redu~-o din ce in cer până n'a mai 
rămas din ea decât o bucată de 
pământ nelocuită, vizitată numai 
de pescari. Acum apoi a dispărut 
de tot depe faţa pământului. 

'" La Montevideo, in America de 
miazăzi, un fabricant de ciocolată 
a implinit deunăzi anul de când 
mănâncă numai ciocolată. S'a 
apucat de-acest regim ca să le do
vedească' fabricanţilor adversari, 
cari l-au dat în judecată pentru 
concurenţă nelegiuită, că este a
devărat ceea ce spunea în reclama 
pentru care l-au dat în judecată: 
că ciocolata sa conţine toate vi· 
tamine1e cunoscute. Trei notari 
publici, cari au stat tot anul lângă 
dânsul, i-au dat certificat oficial 
că n'a mâncat tot timpul altceva 
decât ciocolată. 

• 
La societatea de patologie com

parată din Paris s'a făcut de cătră 
doctorul Jules Blier o comunicare 
interesantă: că a constatat că mă
celarii nu se îmbolnăvesc de can
cer extern, şi că se poate tămă
dui cancerul extern punând pe 
rană carne crudă. 

In ţările federalizate din penin
sula malaieză Malacca e vacant 
un tron, al statului Selangor, ca
re-şi are capitala in oraşul Kuala
Limpuar şi numără 150 de mii de 
cetăţeni. Regele acestui stat, sim
ţind acum că i se apropie sfârşi

tu], a anunţat guvernul 'britanic 
că-i rămâne tronul vacant şi că 
trebue căutat un urmaş, deoarece 
cei 12 fii ai săi nu voiesc să. dom
nească. Pentruca să nu provoace 
rivalităţi daunătoare, i se cere Ma
rei Britanii să nu aleagă domni
tor pe cineva dintre mai marii 
localnici, ci să trimită unul alb, 
Însă nu de neam englezesc. 

It 

Un profesor dela o clinică din 
Paris, d-I Jules Aviot, a comuni
cat Asociaţiei medicilor din Franţa 
că a constatat că aburul piperului 
şi ardei ului e un desinfectant 
excelent, şi că a făcut această 

cQnstatare cu prilejul unei opera-
, tii de apendicită, la care i-au lipsit 

desinfectantele obişnuite. 

, 
Guvernul spaniol a dat I luni, vestise că armata engleză In republica Tagikistan de lân- prindeau nişte sume det 

O ordonanţă prin care in- j a ajuns şi ea În posesia unor gă Afganistan au fost în luna ; însemnate ce trebuia să le 
terzice pe tot cuprinsul raze morti~ere. aceasta două cutremure de Pă-I' tească fostei sale soţii, de 
ţării cazinourile şi cel~~ Tot atunci s'a vestit că un in- mânt, cari au şters depe faţa fost despărţit de justiţie' 
lalte localuri de jocuri de giner danez, Ravn, a descoperit pământului 12 sate. cinci ani din vina lui. 
hazard. nişte raze cu cari a izbutit să * I . '" 

Când o să se cumin- 1 facă să explodeze un avion ce Expdei1ia australiană a. ]~i H~- In T,urcla au fost ti 
lească şi-ai noştri? l zbura la mare depărtare. Puterea des care a f~cut cercetăn . m ţl- ' v~ţe ZIlele trecute!:~l~ 

• 1 razelor sale s'ar întinde până la nuturile locUIte de papuaşl, a gă- IOJIJe francmason~. ,e 

Am arătat în numărul nostru: 100 de kilometri. l sit acolo un neam de oameni averea lJ-a fost conti~ ize~ 
trecut importanta ce o are pen- 1 Acum vine o ştire că armata: albi despre cari lumea n'avea I în folosul statului. ,,~Zl 

, j " r ţă Alb" f, ... li V tru italieni cucerirea oraşului Statelor-Unite a experimentat dea- i nICIO cunoş m. 11 aceş la l' , ' , 
, 1 ~ t ă' I f 1 ca papuaşii in to- Se pare că cel mal 'e,' Acsum: de-o parte strateglceşte, , semenea la manevrele de astă i r Iese a e '1 . 

, A ' ' ,\ t lă ălbăf' mandat de deputat dIn lu per fără Acsum nu se poate stăpanJ : vară nişte raze mortJfere. ! a s lCle, . , " 
. , i v • • fost al lUI Sir Henry Fleldes., ,Ilor 

cu toată siguranţa Adua, ŞI se; De altă peste se anunta că sai lanul 1940 se 'lmpl)'nesc după l' , ~. . D f'" 
t d ' d' A' , , , j n su clrcumscnp1lel un ne, 

poa e omma In csum, care e ' arătat la aierodromul militar dm i I dă 2600 d . de caAnd A l' B' t ] l' 
• " i J egen e am ng la. le u ex-par amen' 
m, capătul sud-veshc al podlşu- ' Los Angeles un ,. avion făr~ pe- I există poporul japonez. 'Aniver- cheltuit cu alegere ] 130 de 
lUI: valea ce duce la apa Takaz- recl.I~, boteza!, f!Indc~ e bhndat, ! sarea va fi sărbătorită în japonia I sterline, şi a participat nu, ona 
ze = .d~ a~tă parte Acs?~ e pe~tru .anclUl zburator . AVlOn~l acesta i printr'o expoziţie mondială şi! trei şedinţe ale Camerei co :um: 
ablslmem oraşul tradiţIIlor sfmte poate zbura fără scobonre 4800 i 't' l' . dă entru cari lj] d f ti: ari . ',' ă 1 d" 1 pnn r o o lmpla , p or, coarece a os a es Il 
ŞI ~al cu se~m ,a coman, amen- : de km" cu Iuţeală de 384 km., pe ; se fac pregătiri depe-acuma. I gerile parţiale din zilele t iug2 
tulUi lor blsencesc. pnn care ceas şi se apără În contra atacunlor I • 1, I ltă" ItI 'o . . , , , '. ' Iar a a len par amen u a e 
poate fi mfiuenţată pohhceşte ŞI i de-o parte cu crusta: blindată, de I E..t !' Bit·· I l' b '" ·ral 
I b· .. ă "i .. xeCUtoreo UI runo I nmls a p Im are, ca Sd .! , 
umea a ISlflian care n a ajuns ( altă parte cu un depOZit de OXI- 'H t I·f f I "1 1 I 'N " rdo 

ă ~. ·t l' ă D' f .' ..! oup mann, ce conuamno i a mi] ocu U1 oemvne 
sub st pamrea I a lan. m mo- I gen care-l permIte să se ridice j t ~, '/ I ' / . 1 nouă ele 
t · ) t b" ,. . 1 " pen ru rapIrea capI U UI U/ j • 
Ive e aces ea, a ISlenu au rezl- 1 'n stratQsferă şi să-şI bombardeze ' l' dh I f /.' f W 1 '*:e I 
t t ~ 1 f~ t 't'" ,. I iJln erg, a 105 Ixa a De I L B '1 ' j , sa m oraşu s an cu-o VI eJle i adversaru de-acolo, ! . J /6 N H ~ ~J I ! a ratls ava s a dat d efan 

, 'tă ~ 1 t . ti" ă ~ , zIUa ue 00. para/oru, r ă d' , 
ne o:al pomem .' tn up e plep 1 Din Angha~ apo~, se anunt ca i său face ultimele sfortari i o sen mţ care e sIgur le , a 
]a pIept ce au tmut două săptă- 1 armata britanică şI-a făcut acum I t bf' , h' I comun, A fost condamnată I ar~â 

A • •• t i d ă e "'l't pen I'U o lnef1eo uneI sc Im" : 1 . ~ h' t t ,-mam ZI ŞI noap e, ar up c ,in urmă nişte aVIOane mI 1 are , b W • J' I um InC Isoare o u ung, ) ( 
I t 't l' .. 1 al, ~ fă+' I arI a peuepsel, 1 M ' E' ă I ' -au ocupa 1 a leml, negusu ; înşelătoare, can au In tlşarea 1 • I ana 1ger, pentruc -a 
hotărît inceperea unui război pe ) exactă a avioanelor civile, dar cu I , ă . ă ! pe agentul de urmărire ce 
vieaţă şi pe moarte pentru recu- 1 o apăsare pe un buton se trans- i In, Piemont se g sbeşbt~1 o Vlţ, ; să-i pună sechestru pe 
cerl'rea lUI' 1 f .' t·· 1 de ,Vie care este pro a I cea mal j' d~ d ' • 1 d b " . ormă tn onee momen tn aVlOa- , , an U.l m oc e am 
Dăm acum alte câteva amă- l' d I tă ' . d 1 ' lă ţ' . veche dm lume. Ea a fost sem-: 1 el' f' t f" ( 

I ne e u p ,leşin a 1 vea e- 1 1 t w • ' • 1 1673' I sa e. azu s a a la, un e a 
nunte privitoare la acest oraş: 1 vile mitralierelor şi bombele. Ca- l ~a a ~ 10 cromel a ŞI era ~ gentul de urmărire s'a m abi', 
După tradl'ţl'e l'storl'a Acsumu-!, . . i In plm rod la această dată. As- l' , , ' 'btna pJlotulm se transformă de-· . . , • ŞI altă dată dup'aceea ]a 

lUI' se 'ncepe cu regl'na Macheda ! ~ i tăzl tulpma el ore 1 m. 45 10 , •. (ci 
. , i asemenea la o apasare pe un bu- j . . . I _ 1 toarea sa, ŞI au ajuns astfel 

dIn Saba care s a dus la Ieru- 't A b' ă bl' d t" 1 clfconferenţă, Iar una dm,re ra j d' b . d ăţ" ,,~ , ; on m ca m m a a. . , T'! 01 pe anca JU ec Il. în ~ 
salim să-1 vadă pe Solomon.; j mUri atmge 1 m. J O. otahtatea '1' • 

. ' * 1'1 ă f ţă d I'ei Macheda a avut cu Solomon un; i\iedicul francez Jean Tibot a j r
1
a
OO
mun ar, acoper. AO SUPăra ~ţă e i Se anunţă din Roma Ur i \ 

coyil nel~gÎuit" pe ,Mene!i~" care publicat zilele acestea o carte ! metn pătra~1. ,ceast VI • se- 1 rele:, Opinia publică itai; 
a mtemelat dmasha ablslnJană, ' d> t d"1 1. fă t ! culară produce In fiecare an mtre 'primit cu entuziasm ştir,· 

d' ţ • A ' espre s u 11 e ce e a cu cu I 200 '500 k'l d t '1 

cUDr~şe m a I~I csulm. f' l' ; privire la mal arie. Autorul arată I f tŞI . lţ~~ramt e tăe s r.ugun, ' marchizul Marconi a plec ua 
m vremun e ac~ ea ar I.C 11- ; că sunt bolnavi de ma!arie în i oar e aprecia I l~ oa regIUnea.; voluntar pe frontul abisinia~ ce 

votul ce se poartă n proceslune l - t ă t 200 d ._. : rele fzician va conduce ac 
•. • D ' umea In reag pes e e mI I 1913' P bl'c' t "n R I I Cl 
10 fiecare an, 10 ecemvne, pe l' dIn sau ula I u- statiune de telegrafie fără 
t ă '1 AI' Ch' t 1 f" Ioane e oamen. i sia cărţi în 29 de limbi iar in . ' suc 

S r ZI e csumu UI. IVO U ar 1 1 * j _ • w •• va pune In aplicare, pentr w 

fost furat din Ierusalim de un ~ i 1923, In 89, AstăZI apar cartI In r' ă t za 
cocon de domn abisinian şi ar j Guvernul chinezesc a I 104 limbi. S'au editat 75 de mi- , ala o~r 1 noua. sa . rue o . ţii, 

• , d, t ~ w , ~ , comumcare radlOfomcă <: 
fi fost ţinut ascuns în Egipt, ca; a po~unc~ .sa se 1!ceap,a I Hone de cărţi în limba ucraine- : M li I M . d l~ rcin 
să nu-l ia 'napoi evreii 1 la prImavara InstrucţIa obh- I ană 18 milioane În diferite limbi: .a~c..lzu arcom.a e~ a le( 

]n epoca creştină Ăcsumul a ' gatorie pentru toţi analYa· Il ale' Transcaucaziei 16 milioane i mCI un alt stat decat I~aha torii 
, '. b 1"' d' . 0 1 Ch' . . .. ,.' , poseda vreodată cheia a . 

ajuns vestit incă din primele se- i e,l~ In CUPrI~"U . meI. 1 m hmbtle ASiel Centrale ŞI 11 : metode secrete. emt.t 
cole, Aici era centrul de unde i C~ ~ncepere .dm [Vial 1_937. 1 milioane in dialectul Rusiei Albe. , *!O 11 

nişte călugări au convertit la' o~lcme . va . Îl p.rInS c~ nu I In ] 934, 40% din lucrările edi-; In Anglia şi în Austria a ai T 

creştinism Etiopia, prin secolul ştie ~crte ŞI ceh, va ... Îl pe- i tate tratau despre problema poli- : săptămâna aceasta zăpad' 1 n 
al 3-1ea. In secolul al 16-lea Acsu- depslt. C0n.~rolul Il 'y0~ I tice, oconomice şi sociale. ~ avion engleze ce trecea aUi 
mul a ajuns pe mâna iezuiţilor, iace sergenţll de strada Şl j * ! Austria a fost nevoit să ateu 5 

dela cari au rămas două dintre· p,andurii. op~ind. pe ~ri~ 1 Azi, 27 Oct., se sărbăto-' fiindcă' i s'au îngrămădit p SC, 

bisericile existente azi in Acsum: : cme p~e str~da . ŞI_ punan- i reşfe in "ofia a 14-0 an.ver~ ; strături de ghiaţă de 10 chin an 
a Sionului şi-a Sfinlei Mării. " du:l sa ser,le ŞI sa celea- i sare a marşului fascist asu- ; * Fac 

• ; sca. Vor It deasemenea! ll'O Romei. i Revista fascistă OHobr at, î 
Un doctor american, Charles: pe~epsit~ întreprinderile '1· . ,*, . ! ocupă de' bogăţiile din Ab: pre( 

Mayo, a anunţat la congresul ţinut· car .. vn,U-Şl vor decla,~a au:, Un POllţlst dm ~Qn~ouv.re, i şi arată că în provincia rau 
săptămâna aceasta la Detroit al torl!aţllor, anaHabeţn Ce·l; ]ohn Vanoe, se lauda ca a lll- , ajunsă pe jumătate în mâna ecu' 
medicilor americani, că a desco- ; au In slUJbă, I vcntat un ~p:ctroSCo? cu ., care I nilor.' se ,află Însemnate ză~~ ,ă. ; 
perit un ser pentru vindecarea ne- ! * 1 poate urman pe. ,facătoru de de fIer ŞI aramă. eJ:~, 
buniei, pe care l-a experimentat l Două intreprinderi concurenta: rele după urma plc:oarelor. Pu- 1 • de 11 

cu cel mai mare succes. I din New-York au întrodus în lu- j nandu-Ie urma sub spedroscop; Explorator,ul Sc.hackletoPo, nanţi 
* ; mea feminină din America o modă \ apar pe placă linii colorate. i era plecat dm Iulie 1934 1 sut 

Se ţin lanţ invenţiile şi desco- : nouă: a beretei il ]a Mussolini, cari dispar când urma nu e i lui NorAdic, s'a intors ala: a p, 
peririle menite să facă din răz- i purtată puţintel pe-o ureche, şi a cea adevărată, şi reapar iuda- i săptămana la Londra, Ex nde 
boaiele viitoare războaie apoca- t turbanului abisinian, sămânând I tăce ~i aj~ns din nou pe urma i a fO,st ~~cu.tă pe cheltuiala't cu 
Iiptice, ! infrucâtva cu fesul turcesc. I urmăntulUl. I verSltăţu dm Oxford. tate 

Acum câteva luni venise zvon ': * 1 * I '" ca 
că vestitul Marconi a descoperit! Ministerul de~ustiţie din Nica- Din America a venit săptămâna j La Leichester a ieşitacum li VE 
nişte raze ale morţii, cu cari ~ c.agua a dat o dispoziţie prin 1 aceasta o ştire zguduitoare: că a , fabrică un ceas care e cel în 
opreşte avioanele şi automobilele f care permite femeilor chemate ca l înebunit vestitul artist de cinema- 1 mare ce s'a pomenit până ; ca 
din mers şi sămână moartea la 1 martori să nu-şi spună vârsta cu I tograf Malec (Buster Keaton) şi E făcut pe seama aierodro, oni 
depărtări uriaşe. După o decla- 1 glas tare. Dispoziţia a fost dală 1 a fost dus la os~iciu în ~ăme~ă I african din ~ew-Rand, şi \ :u r 
raţie dată acum de Marconi zia- 1 din pricină că justiţia din Nica- j de forţă. I-a vemt nebuma dm aşezat pe alerodro.m cu î r , 
relor e vorba de unde ultra-scurte l ragua condamnase un număr mai J pricina unor necazuri financiare ~us, . c~ să poată h yălut l:e t: 
Pe c;ri le-a experimentat cu suc~ mare de doamne la Închisoare 11 şi familiare. Avea o datorie de Dm~ltlmtl dle.l?edste 1~\ mIe~ ~e> ' , ... , laffie ru 1-1 e u [TI rl" ' , 
ces. A mai rămas numai să per- pentrucă şi-au declarat o vârstă l peste 300 de mi: de dola!l, ŞI I tarul de 5 metrl i:ll • >'_ ,~, ''\' 

fecţioneze măsurile de asigurare. neadevărată. ~ toată averea nU-I era decat de patru metri. E "',.oot. fir .... ' .tne, 
Un alt zvon, de-acum câteva • . ]2 mii. In datoria aceasta se cu- putere electrici. ',,' ~f'i 
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Noua aranJ-are Expoziţia revizionistă 
•• • dela Budapesta 

datorIilor ungureştl Muzeul parlamentului maghiar i albă a lui Horthy. la epoca lui 
• • I a organizat sub conducerea isto- Beth!cn, la cele două 'ntoarceri o conversiune menită 

guvernului 

v 

vâre datorniCI I ricului Homan Balint, ministrul în ţară ale fostului rege Carol, la sa pe 
Îfl partidul 

cultelor şi instrucţiei publice, o epoca lui GombOs şi la acţiunea 
expoziţie a istoriei politice a ul- revizionistă. 

Umilor 20 de ani. Sala specială închinată acţiunii 
:,;,rnul Gomh6s, silit de pro- ; 
, ~, din ce în ce mai mari; 
, jzeriei obşteşii şi de valu-
: ,~oziţionist~ ce-l zdruncină 

că erau de aranjat următoarele 200/0; din partea egală el! mu'- I Se arată la expoziţie placarde, revizioniste e 'mprejumilă cu un 
daturii: 1150 milioane de peng6 tiplii 100-200 10 la sută.· La i tipărituri şi alte documente din lant pe care-l taie sabia "dreptă
datorii la bănci. 150 milioane de moşiile dela 10 la 20 de iugăre timpul războiului, de ale unguri- ţii". Se expun în această sală 

~i vijelios de astă primăvară 
. 'e a dat la 12 crt. o ordo-

pengo restanţe de datorii ţără- <lcara e aceasta: după datoria lor şi de ale celorlalţi beligeranti, tipăriturile propagandei revizio
neşti şi 100 milioane de pengo corăspunzătoare multiplilor60-80 I apoi documente referitoare la i niste şi alte asemenea lucruri • 

: alte datorii (un peng6 e cotat azi ai venitului 6n/,; după cea co- i co:nunismul unguresc, la reacţia 1 (Cf. "Pesti Hirlap" din 19. X.) 
cam cu 34 de lei), iar guvernul răspunzătoare multiplJlor80-100 i _ ......... _ ...... __ ... _ ......... __ ... _ ............ ~ 

, , 
pentru o nouă regulare a 

i .. Dor agricole. 

o conversiune 
politicianistă 

vine şi face separaţie, lichidând I 40/. ; iar dup;" cee corăspuuzătoare I 
numai partea de datorie care in- ! multiplilor 100 200 20 I • . uucruri despre cari nu se 

vorbeşte în presa maghiară 
dela noi 

ananţa ministerială se re...: 
, umai la moşiile cu ,datorii 
i ari decât de 15 ori venitul 
iugăr şi mai mici decât de 
'e ori venitul unt:i iuglir 

: Iral, cari au fost scutite şi 

trece de 40 de ori venitul cadas-! Creditorul poate refuza aceste i 
trai, şi care face abia 24 la sulă lichidări dacă crcanţa provine din I 
din masa datornicilor agricoli, restanţă a preţului de cumpărare I 
;,decă din 78 de mii de datornici a unui imobil, sau dacă creanta 1 

11umai 20 de mii, .,Se pune deci se bazează pe un raport de drept I 
î :trcb,nca - spune ziarul citat famitiar sau succesoral. In ase- 1 

- ce se face cu acei agricultori menea cazuri justiţia fixează mo- \. 
I.'ari au fost lăsaţi pe dinafară? ~ (lalităţtle de plată, putând să re- r Trihunalul hudapestan, precum a fost condamnat la 8 luni in-

: rdonanţa de acum doi ani 
ele sechestrări şi vânzări la 

ie. Precum a arătat deputa
efan Silndor în şedinţa deh 
, a parlamentul ui (vezi "Vj 

,\decă ce va fi de liniştea şi si- i ducă corăspunzălor suma dato- I arată "Uj ~lagyarsag" din 17 
guranţa f:nanciară a celor 76 la: rată, sau chiar să dispună ca da- I Octomvric, a lansat mandat de 
sută de agl icul!ori?" I tornicul să-şi poată achita dato- I arestare În Cdl1tra fostului julie-

"Ce va fi" - o spune tot zia- ! ria prin cedarea unei părţi din I că!or de tribunal dr. Ştefan Nagy, 
rul "Magy~n;(!g". Până acuma au imobil. pen\ru O;)t crime de Îi:şeIăciune. 

chisoare un consilier municipal 
din partidul lui GOmbos, pen
trucă a depus jurământ fals şi a 
falsificat acte publice. 

1Z".~Ii<~~~~-.r.AN'li!!ill 

: arsag" din 19 crt.), dintre 
.) de datornici agricoli, or
ţa de-acum abia se referă 

de mii de inşi, iar dintre; 
ile de 828 de milioane de 

fost scutiţi întrucâlva de execuţii .•••• Acuzatul a disparut dela vechiul 
prin ordonanta anterioară, Ince- Exph.caţul~ mln~ s-I domiciliu. Ce fel de înşelăciuni in c ă U il U I ca re 
tând acum această scutinţă, se trulUI de fInanţe a com:s, şi in ce vreme (adecă 
vor înc,:pe execuţiile. Dar cum I In urma criticilor aspre ce il dacă.le-: fi1ptl.lit pe vremea când aiurează 
ordonanta de-acum prevede că se I s'au adus ordonanţei in Camera 1 era ludelăt?r sali numai dup'a

( circa 28 de miliarde de 
'e acestor favorizaţi, se aran
abia 300 de milioane de 
(circa 10 miliarde de lei). ; 

" "Magyarsag", de altă parte, . 
în obiecţiile ce le face or
I(ei în numărul din 13 Oct., 

va putea da eventual prelungire! deputaţilor şi în comisia de 33 a cceJ), nu JlI se !pune. 
de scutinţă pe doi ani dclJ CCl.Z I parlamentului (numită pe vremea 

11 devenit obicei sub regimul 
guvernUitli Gambă::., ca primarii 
generali ai Budapestei să facă 
la instC11are declaratii iredentiste. 

I "Magyarsag" din 18 crt, anunţă 
la caz, va însemna că regularea I crizei din 1931 pentruca să dea 

1 
că secretarul pentru provincie al 

datoriilor va fi un nou prilej de guvernului acoperire financiară 
a guvernamentaliza pe cei cari II excepţională), ministrul de finanţe I partidului lui G6mb0s, vestitul 

P
ân'ilCl1ma nu s'au dat cu a J • Kă1l6 Gauor, care dă de doi ani 

tol - a dat ziarelor unele lămuriri. din \ de vIe într'una de lucru tribuna-

Noul primar general al capi-
talei un<Jurcşti, Carol Szendy, a 

vemuJ. cari reţinem următoarele: I lelor ungureşti, a fost condamnat 
Datornicii cu moşii până la 10 de tribunalul din Budapesta la 6 

iugăre, a căror datorie este de luni temniţă pentru furt şi pen-

1. 

ţinut să nu rămână mai prejos 
decât înaintaşul său tluszar, care 
visase să se refacă Ungaria-Prevederile of(lol1anlei 

ua ordonanţă prevede că! avea de saiisfăcut obligaţiile di
ce în~rece de 40 de ori nainte de 31 August 1935 după 

40 de ori cât venitul unui iugăr, tru înşelăciune. Mare sub primariatul său, şi a 
spus şi el Ia instalarea dela sfd
şitul lunii trecute: 

1 cadastral, a datoriei mo- prevederile ordonanţei vechi, iar r 

sub 1000 de iugărc. se li- dela 1 Sept. crt. Ii se reduce ca-

vor plăti anual 180 de peng6, [n afară de crimele pentru cari 
ceea ce este egal cu 10 chintale a fost condamnat acu m, KOll6 e 
şi jumătate de grâu. urmărit pentru o serie întreagă "Un înaintaş al meu a spus 

că vrea să fie primarul sărăcimii. 
Eu aş vrea să fiu, şi sper că v0i 
şi fi, primarul capitalei bogate. 
înstărite, dătătoare de trai pe 
seama fiecărui cetăţean, a Un· 
gariei-Mari." (Cf. "Pesti NapI6," 
26. IX). 

I 
~ază in contul statului, prin : măta dela 4 % la 31/! %, iar din 
pţji date de stat creditorilor capital vor avea de plătit în Joc 
~rcina fondului asigurărilor' de I procent o iumătate de PiO-

Datornicilor cari n'au avut scu· de alte înşelăciuni. Şi deşi are 
tiri în baza ordonanţei anterioare, mereu procese de-acestea de doi 
nu li s'au dat păsuiri şi înlesniri, ani incoace, partidul nu l-a con

I 

,le (OTI) şi a fondului MABI. cent după venitul înmulţit cu 40 
pentrucă s'ar fi distrus prin acea- ccdiat încă. 

4< 

Itoriile mai mici ca Ge 40 de al iugărului cadastral. 
sta creditul. 

Ordonanţa de acum se referă 

la 18 de mii de datornici, cari 
erau scutiţi de execuţii şi in 

renitul cadastral ale moşiilor Camăta de 51/2% a celor cari 
!O iugăre, cum şi ale moşii- n'aveau (şi prin urmare nu au 
~ai mari al căror venit ca- nici acum) scutire de execuţii, se 
rai nu Întrece suta de co- reduce dela 51/2 la 5 la sută. baza ordonanţei vechi. Se dau 
~ aur, se transformă din da"" Moşiile cari au datorii mai. înlesniri moşiilor cu mai puţin 

d ţă tă ' d t 'mari ca ce 200 de ori venitul! de 1000 de iugăre. Moşii înda-cu sea en scur In a 0- i .,. 
d ţă I ă lăf 'b'l' ; cadastraI nu se bucură de favo- torate mal man de 1600 de lU-

~ sca en ung, p 1 1 e In ~ , d 
1

• 't' ţ' . d 41/ 1 irurile acestei ordonanţe şi îşi găre sunt vreo 160, reprezentân e am cu anUl al, e ! al· ~ D 
F ţ . d t" ··1 f ţă I pierd deJa 31 Oct 1936 şi scu- un total de 480.000 lUgc..re. a-. ac excep le a om eal . .. • 

I t • t ·1 . tirea avută 'n baza ordonanţei tomle acestora se vor lua 111 con-a, lmprumu un e cu IpO- . . . 'd l 
. I d t" .! vechi dar dela caz la caz li se slderaţlC mrllvl ua. 

r precum ŞI ace e a oru, can i ' . • ' " •• 

~Iau cuorinse în scutinţele i poate prelungi scutlrea de exe- ConverslUnea (hchtdarea) părţll 
xecuţie 'din ordonanta ante- 1 cutie cu încă un an. de dato~ie care întrece venitul de 
'li. 'I 40 de ori al unui iugăr) se re-
! extinde ~i la moşiile sub Achitarea datoriilor feră la 55 de mii de moşii cari 
de iugăre favorul dat prin I ce trec în sarcina aveau şi până acuma scutire de 
nanţa de! acum doi ani mo- . statului i execuţie. Pentru acoperirea ei tre-

r i 
r sub 10 iugăre, de a li se 1 Ordonanta prevede cu privire i buesc obligaţii de 80 de milioane 
da partea de datorie • ce co. I la achitarea de cătră stat a cre- ! de peng5. ce se vor da în contul 
unde venitului cadastral îll- ditorilor următoarele (în cazurile: Casei de asigurări sociale şi a 
it cu dela 30 la 40, plătind arătate mai sus, când datoria în- : Casei MABI. 
itate din această datorie, iar trece de 40 de ori venitul ca-! * 
:a care e mai mare ca de 40 dastral, dar nu atinge multiplul I Dapăcam ananlă "Mo-
Iri venitul cadastral lichidân- de 200 al venitului unui iugăr); gyarsâgH in critica pome
e în contul statului, prin ob- Statul plăteşte creditorilor in nltă mai sas ce-o face in 
r; cak dt! stat ereditorilor. contul cametelor şi al rambursă- namărul de'a 13 Oct. ordo-, 
t0nile latitundiarilor cu mo- rilor 3 %. Lichidarea se face după nanle; ministeriale, ministral 
rJ.i mari~e o mie de iugăre următoarea scară: se va achita de finan'e Fabinyi ,a decfa
tr rf>~\11a aela C;.ll la caz, creditorilor toată partea de da- ra' că va aduce în curând 
ke tşj ;;pa fi dat părerea o torie egală cu multiplii 40-60 o lege, prin care se va da 
1;" 311uII ..... __ ai venitului; din partea de dato- pa'in,ă datorni~ilor să·şi a
'1" c.' ','q c,Hi s'au hucurat I rie egală cu moltiplii 60-80 se chife daloria cedând credi
r.t!re d~·'~,~.~cutH in baza or- va achita 40 %; din partea de da- 'orilor o parte din imobil 

~f>i dt: acum 2!!ni, vor torie egală cu multiplii 80-100 egală ca da'oria ce-o aa. 

La Eger, dupăcum anunţă în 
acelaşi număr ziarul ,,[vlagyarsag~ , 

I~U"''-:::·· "':'''' '. 

· ... ,1 

Se ştie că partidul lui Gombos 1 sunt o mulţime de inşi cu roluri 
se întitulează în chip iredentist mari, cari s'au rătăcit în politică 
"partidul u~it~!ii naţionalei.. Pe I fiindcă în alte cariere au rămas 
ungureşte, Imţlalele acestor CU-· oameni de jumătate, şi 'n igno
vinte sunt NEP. Aşa ii zice toată ranta şi'n uriaşa lor desorien. 
lumea din Ungaria partidului lui tare politică copiază inconştient 
GombOs: NEP, fiindcă, cu diho- mostre străine al căror prim izvor 
nia ce domneşte de astă primă- este Moscova." 
vară încoace în lumea politică Se referă rândurile acestea la 
maghiară şi cu ura ce e 'n con- fostul căpitan G5mMs. cel făcut 
tra partidului guvernamental la după demobilizare de-adreptul 
lumea de jos. e de·a dreptul ri- general şi acuma 'n urmă vice
dicol să i se zică pe numele în- mareşal? 

treg, numindu-l partid al unităţii 

naţionale. 

o nouă demonstra
ţie iredentistă 

"Magyarsăg" din 18 crt. în
chină numelui acestuia prescurtat 
al partidului puterii câteva rân
duri foarte tăi oase, ca răspuns 

unui nedumerit, care se întreabă Aseară, 26 Octomvrie, 
de ce şi-a botezat GomMs ta- a fost la Budapesta o nouă 
băra cu-acelaşi nume cu care şi,a manifestatie iredentistă, 
botezat Lenin vestitul. său plan priţejuită .de .seratc~ scrii
de comunizare a lumi]. tonlor "dm tmutunle OCU-

"Asemănarea - spune gazeta paie": din Ardeal, din Slo
budapestană - există din nefe-I vacia ş~ din Voivodina iu ... 
ricire într'adevăr. E ]ucruneno- goslava. " 
rocit că in viea1a noastră politică Vom reveni. 
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(bi ll II mi I 
' . ~ ~ , ' .. Rt:;!. 1101'.' ? ~,~ i , , il ~ Iii, ~. ti itU i 

I 
din Sub titlul: "Românii oi" 

deal <!nrc:;c să revi 115 stă 

P t. t· .... · • A· - e .ron ur, pregatf,. connanue, dar altceva nimic deo- I 

nlag~lj~~;~ u, ~, (1: ,ii; i.~t in ~;~ 

dapestană "Milgyarsag" 
erI. urma,oalea bjes~emă\je: 

seb~s. In Europa senIne de pace intre Anglio şi lfafia 
mare pa.!te sălbatice ce stăoânesc 
împrejurinle capitalei, . 

1 războiul din llbisinia. De alaltăieri săptămâna, când 
oştile italiene dela gratllţa dintre 
Eritreca, Somalia şi Abisinia (ma- I 

sivul d~ 4();111 de n1O'tri lvioS3 Ali) 
au fost împinse d:' ';:1.·inicni 'na
poi p;";n:t la gran'(,: LOial'ii, nu 
s'a mal Îlll&lllp iat pe r;-eJ!hul r;t~ 
săritean ni mic. 

Concenlrări le cele mai mori se 
fac în parte1 de m;;c7.2-d, în regu
nl:e ap'!ur 'vV'{:!,ht> Sdx:ii şi T~l', 
f;w, i;~, lil mi:::,;i?cOap!e ţ,e '.ipa 
T"kaZ?:l: şi pe eli! s"lll.!t:l!or il 

aceslCJa, unde UpOC.\;Zil ras 0:1 
Aielu. 

Hickctt, căriJia i s'a dat de cătră 
nCDus în ojunul războiului COJl

cesio cxplodiirii s<lbsolului, a 
trimis în contul occski concesii 
un prim tilll~'J)lJn (k Illullitii 
dcill UZilll'k C[l~ikzc ;"\rllhtroIlSJ
Vichn:-, ctl:i tI:! :>: :oo:"iit în por
tul Jibuii dill ~t,mtllin irnnculi. 
i-:t',Fh,!l li ciipă!tlt d!l1 ?\rncriw 
tin [Ivion modern, «1 CGre tl rl'~ 
fuZ{!t Î:15(J si! f[lc~l zl)(,ruri, pre
k':i::d :-;:, ,,\lomt: cu e: fiul v~chi 
ce-! mTcl, C.j C,lr:' iJ f:iCiJt wi
d,lri G::itipra k~,:ă;clor dbisinicne. 

I l1dcvărul e că nu VeI putea 
, pune pace şi din Glte două mo- , 
: iive: dc-o 11:lrtc/ fiindca 7-\!Jisi-) 
! l1io Înccnrc,l o împotrivire dcs- : 

- _. d ~ t tă' 

"Ni se anullţ,'j din 
Renumitul publicist rornâ~ 

zar Petrescu, unul dintre 
!iştii cei mai eminenţi ai c; 
unii a~delene, a publicat ir. 
mărul din urmă al .Cu I 

un articol de fon d intitulat 
antirevizionism". Constată k 
colul său de fond că 

perata, Vt:Zlin ca o a:',' cap' I 

Pe frontul no,dlc (Acsum-Adua
Adlgrat) iwiielliî s'au scoborit 
acum sJptăinana până nu departe 
de l\,takale, dar urlmiivă n'a mai 
fost nici în aCt'Jstă parte, ~tlrt'a 
că iialienii ar fi ocupat Joi s:lptă
mâna oraşul lVkhie nil s'a do
vedit aucv[lr;dă, ;\".' a depe 
frontu I acesta şi-a c' jf,(i [luat ra I~ 
durile 'Il AhisinlJ, ajw gânJ până 
la lacul Tana, tiar tipa să mai 
facă ravag:i. 

i 

Vin zvoIlt:ri Ctl (lbisinicnii eu 
primit în z.:lt:t:lCl vreme nUir'lt'
roase emnc si liHlniţ:i C,Hlkz'·, 
Între altele l;:itrdlicrc)i 'p<:~li 
cu fJloan~e dum·dr.!m. !'dimos~!l 

Semne de pace 
- Anglia începe să se înţeleagă 

cu Italia -

acum depe [leute" l'\I1~Jlici o 
;;omle Cel il Polunic; depe vrc
mnri; itlr de elIta parte pen
trtl că !1lÎ nc1 l(l 3 l.)ccclTlvric f1n
pliL! nu <;t: va moi p<iko oCl:pa 
.i:.: llbi:;inia în chipul de pdnă 
oc:i. ekn,::rccc pdul! (aunei nu 
l1ld urc pmloll1cnt, şi 'urmeClză 
::;d ti"..:'(lC(l printr'o epocă de frâ
m(,î!L~ri C]cctOf(;]e cari se UJlUllta 

destul de {lpri~lc. italit.T se \ill 

PlltCLl folosi de c:Jcea:-iW COlTl

plicoţic inkrnJ din t\n~llia ca 
să Î:winkzc 'n [1bi~jlliC1, ielr f\n
([Iio .- dacă de. fopt voieşte 

TrLlfat:vc1c p:'im" 111 Ll1imuleli 
frnl1c(z LllV(1[ pentte! 'lllpdcllrC(! 
ltel:i",i cu J\nqlin Ci;] (]I,'iJ( :<111-
t(1 mtrn el acel!:' to U Il reze: ltut ln CI re: 
il rn bCl.';Lldorlll dtla Un t1':<1 Ci de' t 
el-lui ,\\cts.~oijni llsi~FlnJ;-i C('I ~llt
nlia Vrl'([ rX1CC CI !tOj;c1, dpoi 
millistrul de CX,t:rne ell [\n~;jjci, 
I [o<Jre, a ţimlt în Comcw co
munelor un Jiscurs Îl! (lctlt1~i 

sen:~, ic1f sicJ<Jrările accsfe(! CiU pacea - nu se Vei C111icskCLl 
fost rei)('tl1~(' o doua zi în pilr· dccdt ne9tlstore~t(', E\sJnd-o pe 
JdJncnt şi de prim-ministru! Cll- i Ita li cl să-şi sporc<1scd CtlcC'lirilc 
~Jlcz~'sc Jkichx'jn, i În masmo ca să pootii apoi În-

"TJ(li: y T dc~! toph", a! cepe tratotive Li e pLH;C. 

t1!iZi!!ţ::t 1:::<1 că Itulltl nu va 1';:'1- f Somtea războiului şi-a f'ibi-
ied LIce r.hJC'2'J dco~;rcce . C'_l·:e ... 1 •• ".... _ ,. 1._'" 

ririle ele p(Îa'(lC'l.ltn din tLbistllid I slmcl, ~Q:a alte COnoPi.lC(i~I.] nu 
nu o compcnscmă pentru urkl- I se vor IVI, se porc (kCl că-] 110-
şcl c cheltuieli ce le-a W:tH cu 1 tărîtă. 

I ... -=-.. ~ ...... -..... _ ... -..... _ ... ~ ..... _ ... -..... _ ... ~-... _ ... --... _ ... --... --... ~,. .... _ ... -,. ... _--,. ... .-.,.-... _ ... ~". ... _I111".---............ I,......,~_WfI'-... ___ --.... _ ... ---". .. _ ... ".~--.---~ ... ".---... ~-,.-... ~ ... ".-.. ~ ... "._ .. ~ ... "._ .. ~ ... ".~ .. ~ ... ". ......... 

nesigură, că adeseori auzi 
ca aceast<l, că a fost mai 
situaţia românilor pe ti 
narhiei austro-ungare d 
momentul acesta. In A 
mânii şi-au pierdut vrice' 
d('re h1ă de guvernele din 
reşti. Să vedem situaţ;a 

ardelene. Abia este În 
bancă viabilă. De aceea s', 
acolo că românii din 
resc să re vină vechiul 
în loc să aştepte ajutor 
cureşti, îl aşteaptă dela B 
La sfârşitul articolului 
trescu propune ca mi 
revizionis!ă să nu fie 
vorbe ci prin ajutorarea 
nimii din Ardeal". 

Recitiţi această bleste 

Abi:! la extrema dreaptă a 
acestui front, in veciniHMile Erit
reii apusene şi Su!t1alu:~i eg!p-, 
tean, a fost o cio.:nire tie mari 
PrukOTiii, Jar şi aC~d"ta nccau
tată d~ italieni. In partea aceasta 
nord-vestică a Allisinieî e o o~t're 
zisă "legiunea morţii", a ras'ului 
Aielu, care dupăcum se ştie a 
năvălit Într'un rând în Entreea. 
Oastea 1 ui A ielu s'a ciocnit cu 
italienii impotriva poruncii co
mandantului ei, şi a fost deci
mată de mitra!îerele italiene 
Aielu însuşi a fost rănit grav. 
Rasul Kassa care comanda tru
pele de rezervă dela Makale şi 
de din jos de apa fakazze, aco
perind pe rasul Seium, a trimis 
1.legiunii morţii" ajutoare. 

I Cum se 'ac alege
rile în Unflaria 

Altminteri abisinienii au con- Precum am arătat şi în numă- meni cari nu au drept de voL i 

ne mai pomenit cu-aceste iscăli
lituri),-' şi mai ales înseamnă că I 
adun;}torii de iscăllturi au falsi- j 

ficat nume de alegători pe caii '1' 

nu-i aveau, căci se ştie că in Bu- I 
dapesta sudică pentru aceasta se I 

confruntaţi· o cu ce a scris 
zar Petrescu. Incepând d 
mele autorului, tOIul e fals 
durile acestea satanice ale 
budapestane. 

I s'a 'ntâmplat d-Iui 
trescu ceea ce i s'a 'ntâmp, 
unăzi scrisorii reproduse 
rul .. Universul" din Ion G . 
care se arăta că r:eguşul 

s'a născut În România. Co 
dentul din Bucureşti al 

tinuat toată sătămâna concentră-
riie pe frontul acesta, in vreme i rul nostru trecut, justiţia admi-
ce italienii au organizat provincia ; nistrativă din Budapesta conli. 
ocupată (Tigre ŞI Agame), po-. nuă judecarea conl€staţiifor ce 
runcind indigeniJur S,I facă act: s'au făcut în contra alegerilor de 
de supunere, şi răsplătindu-i prin 1 astă primăvară ale generalului 
desfi.inţarea ~c1ăvj.ei, prin înwijiri j GombOs. 

lnseamnă numai că unii alegători l anulaseră alegerile: pentrucă adu-
şi-aţl - vândut iF,că!itura de reCQ- ;1 Il;ltodi de iscălituri au falsificat 
mandare la 2-3·~4 de odată {se cu mâna lor zeci şi zeci de mii 
ştie, anume, că se face un t3rg de iscăli:uri. 
..--_--~_ ... _ .... _--------...... 

medicale, pnn ajutoare ahmen-! • 1 

tare şi prin alte o mulţime de; Acum e In desbatere a,e~er(a 
A. voi' contele Be'hlen să vândă 

col,ul din're Tisa şi 
l\-furăş României? 

acte de civilizane cari au făcut f deja Totkomlos, unde camildalul 
mare impresie. I guvernam;mtul Lanyi Marto Il a 

Abisinienii, În schimb, au răs- . fost ales fără contracandidat, din 
puns la aceste acte de supunere pricină că adversarii săi n'au pu
distrugând satele ce~or ce s'au tut aduna cuvenitele recomandări 
supus italienilor şi confiscând ave-
rile lui ras Gugsa, ginerele trădător (10 la sută din totalul alegători' 

Am arătat c ândva, anul trecut, . lucrul acesta, când a oferit ro. 
că un fo st comisar ge pOliţie,! mânilor (inainte de era hortistă) 
secretarul general al Ligii habsbur- 1 colţul Tisa-Murăş cu Seghedinul. 

al negusului care a părăsit fron- lor din circumscripţie), necesare 
tul.dela Makala trecând la italieni. ca să i se primească cuiva can-

giste An drei Dayka, a fost con- i Condamnatul a făcut apel. 
damnat la 4 luni închisoare pen- I Curtea de apd i-a judecat pro-
tmcă a publicat acum câţiva ani cesul săptămâna trecută, Si după 
o broşură în contra prim-minis- cum anunţă "I\,o\agyar Hirlap<4 
tru(ui de atunci Ştefan Bethlen, din 20 Oct. crt., luând în con si
aCllzându~1 că umbla să vândă deratiune că o:::ândiH e tată a 4 
Ungaria României (în legătură copii şi că a publicat bmşura 
cu audienţa ce a avut-o la Sllve- din palimă poWică, i·a redus 
ranul nostru la Timişoara), şi că pedeapsa la 2 luni inchisoare 

Ofensiva ilaliană 
depe f,on'a' sudic 

Pe frontul de miazăzi, deşi a 
plouat mereu ca din 01, italienii 
au dat o ofensivă reuşită în re
giunea cu izvoare unde se Îm
bină cele două apc importante: 
Webe-Sibeii şi Tafan, Întâia du
când spre miazănoapte - apus 
iar a doua spre miazănoapte-ră
sărit, cu direcţia spre importan
tul cenlru abismi3n Harar. Re
giunea ocupată e socotită de lllaTe 
'nsemnătate strategică, din pricină 
că stăpâneşte punctul de plecare 
al celor două drumuri, spre Ha
rar ŞI spre Addis-Abeba, Italienii 
au cucerit odată cu această îm
bucătură a apelor două ora$e şi 
numeroase izvoare, de altfel olră
vite de abisinieni înainte de a le 
lăsa italienilor. I 

Concen"ă,ile de 
"ape din Abisinia 

Negusul s'a folosit de pauza 
italiană dela nord ca să facă 
concentrări În spatele ambelor 
fronturi: şi la miazănoapte şi la 
miazăzi. Garda împărătească a 
fost şi ea trimisă pe front, spre 
groaza europenilor din Addis
Abeba, cari se văd astfel fără 
apărare, la discretia trupelor în 

didatura. 
I La desbaterea contestaţici -

precum arată "Uj Magyarsâg" 
din 22 Oct. - avocatul contesta
torilor a arătat că Lânyi a pre
zintat 12832 de recomandări, în 
vreme ce circumscripţia n'are 
decât 12302 alegători. 

a mai voit şi altă dată să facă Dajka a făcut rec~r5. --_ .......... -....-._--""~ 
E în tOiacum:ampania electo- Episcopul Makkai prezidează 

rală pentru alegerile parţiale din O demonst. raţie la Budapesta 
Dobntin şi din Budapesta de 
miazăzi, unde dupdcum se ştie I La 31 Oet. şi 1 Nov. \ zilei de 31 Oct. până Ia 2 
judecilloria administrativit a anu- I se tine la Budapesta o 1 Nocmbrie. 
lat în luna trecută alegerile dc 1 mure adunare bjsericea- C:..rvilntrireet de deschi
astă primfwară, deoarece s'a Con- scă protestant[~, cu p;i1e- dere va rosti-o la con
statat că "recomandările" prezin- jul anlvers;jrii lui Luther. gres - de sigur că nu 
tate de candidaţii aleşi au fost În Guvern ula decretat fără tâlc episcopul 
bună parte false. pentru aceste' zile repaos protestant al Clujului, A-

Fireşte, condamnarea aceasta a cIumtnecal în 'toată tara. 1exandru Makkai. al că
sistemului alectoral din Ungaria I Gazetele au fost oprite 1 rui băiat Ioan lV\akkai e 
nu Înseamnă ca falsificărilc să nu să apară din dup'amiaza ! deputat la Budapesta. 
se repete şi in alegerile parţialt!. '''''''-----.----.......... - ....... ------... ~ 

"Magyar Hirlap,ţ din 20 Oct. _lk!lU.\ ... W\WIiil'*) .. ~!t'itl.,.,.,.W.l!..~,_'"( ... ~ 

anunţă astfel că s'au depus]a T ţ" " t" d I CI· 
Dobriţin la comisia electorală O 1 Cari ave,1 rum pe a li], 

.1'" 59.847 de recomandări, în vreme nu uitaţi să vizitaţi expoziţia Ligii 
ce numărul total al alegătorilor Antirevizioniste din sala de ex ... 
din circumscripţie este de 40,650. 

s·a~c::::ar;c:~:~~:~n:i ~:~ o~~ ~~~b~ ta 
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I Magysrsâg" a falsificat SCri 
1 I Teodosie (in loc de 
I fost Jin neamul Ghiculeşti 

car, Însă, corespondentul 1 
Mal!yarsag" a fal::ificat din 
tie şi din necunâş'erea de 
limbii rom(~neşii. Ai lui" 
sag" însă a falsificat di 

Instigatorul acesta nu e 
tâia sa instii~aţie de felul 

\ T . ! otUŞI e iolerat la Bucure 
I poate se Jăfăieşte şi astii 

I unele m:nistere, cum S·,! la 
I vremea naţional-ţărăniştilor 
I şjdenţia consiliuiui. 
I * 

Excrocul ~emelh 
St:nteş a avut iarăşi ,\h: 
proces. r l-a intentat un 
numele Iosif Arnoczky, ca' 
blă acum să se sfinţească 
maghiar ortodox" in Bu 
fiindcă excrocul a spus 
el unui COIlJiS'lT de pol:tie 
membru al unei societăţ 

beş:i iredentiste din Ş 

Nemeth a declarat la j 
nu s'a referit la reclam 
preotul sârbesc Ştefan Gy 
vits din Seghedin. Avoca 
Arnoczky a cerut Rudiere 
misarului de politie, dar 
i-a refuzat cererea, şi I-a 
pe Nemeth din lipsă de 
(ef. "Magyarsag" din 23 

Ucspre Arnoczky acesta 
mai auzi de altminteri. E 
nat să fie foarte 'n curând 
maghiar al ortodocşilor din .,j 

teş, în locul ereticului N 1':3 

căruia, precum se ştie, i S'ii~:,~ 
pal<Jhia. ~~'. ris ... 

..... .. 
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