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sa 'rlcefeze f(J)sificăriJe 
, '-Ju maru 1 de f.1\.: al "G.lzet..:'Î; tarit proclamarea Aradului ca 
Intircvizioniste" ap;lrc in 16 pa-I munieirill, doarece patenta im~ 
nlj în loc de 8, închinat in p:trtc refî:t!.'!, smuls.1. ClI nespusă greu~ 
rttoaJei lui Hore.1, dela ishucni
t, c.ireia se împlinesc la 31 

t:tte, n 'il mai trecut prin parla~ 

m('nt, deşi se prevedea in ca că 

~e este cu recunoH~tereH excrocului ~tefan 
nemet~ ~e cUra ~Htriar~ul co~t ~in Homs1 

- O dispozitie recentisirnă a ministrului de culte maghiar -
tom vrie 150 de ani, şi 'n p!rte 

!I/ţ:lltului rom.lncsc al Aradului, 
'pprilejul congresului ce-I ţin 

"m la Ar.d primarii oraşdor 
el ţara. 

aOaca prinosul pentrll rilSCU-
i lui Horca. Cloşca şi Crişan 

n~ d,ltorie pentru orice g;lzet,l sau 
i,blicaţie rom,lnc,1scj, 111.lrea 
(ei atitudini in legatura Cll COI1-

alISul dela Arad al prîmarilor i 
! litnpune unei publicaţi ca acea
II; in chip imperios, dup,'ice une!
II~ revizionism ului ali încercat 
ee';.e folosească de congresul aces-

:.1 să afişeze Ar.ldul intr'o lu
Ită revizionista, -.' _. __ .-

. .e 'este bine cunoscuta r:lulto-
~Iintre cetitorii no~'trî această in-
~re antiromânească. Fiindcă in 

Pf 1 f' . h' , djlP area a acut sa se ot.lreasca 
~ongresul din anul trecut ţjnc~ 

.; congresului de-acum Ia Arad, 
I ~indcă se împlineau în v"ra 

r 

stui an o suta de ani de cind 
'proclamat AraduJ municipiu, 

e~ltcle revizionjsmul~i au socotit 
It t' 1 . 'd .po sa exp oateze comci enţa, 

aercând soi pună Ia calc 'n le~ 
,b 
. ,tiră cu congresul primarilor o 
l:?tămână a Aradului", copie 
;ăptillnânilor~ din Ungaria, în

Ihată centenarului municipiului. 

nl:pregâtiscrii pentru mascarea 
lrhirii expoziţii de vitrine şi 
lo·alte alea, se vorbea de "tre
~ ieftine" cari s'aduc.i oaspeţi 
a prin toate părţile ţării, şi câte 
II • • T fat eate, oate nu erau dedt 
u.ă abată atenţia dela celelalte 
id!cte de program, dintre cari e 
tajuns să cităm: Comemorarea 

:1:1.1 mării Ar'ldului ca munici-
: care a fost treabă nu numai 
r;urească ci fundamental anti
rţânească ; serbiri sub cerul liber 

irt seghedinean şi budapestan) 
I~bulevardul din faţa bisericii 
P'oriţilor, organizate de ireden~ 
.,/1 ordin călugăresc; "filereşuri" 
. Budapesta, pe seama cărora 

aidyi Hirlap" cerca scutire de 
Iport şi de taxe comunale. 
tr'o imprudenţă, inscenăriIe 

dC"îne valabilă numai in caz că Am arătat în numărul no. 
ya fi votată. .Ungurii de~atunci stru trecut - prin cele scrise 
ai Aradului n'au mai trecut cu de colaboratorul nostru f. 
ea pela parlament, şi au procla~ C. - că ştirile ce s'au lansat 
mat Aradul municipiu prin astă vară despre recunoaşte
fraudă, ilegal, totaşa cum fără rea ca episcop a lui Ştefan 
lege a fost proclamat municipiu Nemeth, au fost simple inven
in acclaş an 1834 Vărşeţul (vezi fiuni ale excrocului care se 
declaraţia preşedintelui Ligii Re- voieşte cu orice pret «epis
vizioniste maghiare Herceg Fe- cop peste. ortodocşii ma
renc in ziarul budapestan "Ma~ ghiari», şi am adaos la acea
gyarsag" din 25 Dec, 1933), şi stă punere la punct ştirea 
poate că şi alte oraşe din fosta nouă a ziarului «Magyarsag» 
Ungarie. J~ăscumpărarea dreptu- şi declaraţiile date acestui 
filor ce le avea asupra oraşului ziar de «vicarul» lui Nemefh, 
imparatul a costat de fostul poliţai Boros : că excro
mii de coroane, sumă uriaşă pen- eul dela Senteş, Ştefan Ne
tru vremurile acelea. - Ungurii meth, s'ar fi întors acum 
A r a ci li 1 ti l au dat~ repede. dintr'un nou drum făcut pen
pentruca imparatul să nu se raz, tru ca să obţină recunoaşte
g~.ndească, şi au dat,o tare bucu~ I rea din partea vr'unui pa
CtlfOS, pentrucă n'o dădeau dela I triarh, şi că a şi obtinut-o, 
ci ci din buzunarele unui oraş ca- dela patriarhul siriac din 
re era pe-atunci pe jumătate rOJ Homs. 
mânesc, şi pentrucă pe preţul a~ In legătură cu această ştire 
cesta toate incasările viitoare ale a lui «Magyarsâg», repro
primăriei le administrau ei aşa ducem următoarele din n-rul 
cum voiau, aşa cum cereau inte- dela 20 OCt. crt. al lui <1 Pesti 
rescle pan-maghiarismului. Şi b Hirlap», pag. 9: 
au şi administrat pânâ la 1918 - .Biserica ortodoxă mamă 
cu o mică atenuare pe timpul ab- a siriacilor din Antiohia, 
soIutismului - numai in aseme- care nu este identică cu bi· 
nea scop. Urmarea ilegalităţii de- serica siriacă grecească or
la 1834 a fost că Aradul s'a ma- todoxă de sub jurisdicţia 
ghiarjzat În chip aşa de alarment, patriarhului de Antiohia 
rncât daca nu dădea Dumnezeu Alexandros Taham, resiaent 
să fie dcsrobit la 1919, astăzi n'ar în Damasc, a finut la ce
mai fi de românii cari l-au inte~ rerea bisericii naţionale or. 
meiat decât amintirea, todoxe maghiare din Senteş 

Iată ce lucru se cerea congre- un sfânt sinod. Conform 
suluî de-acuma al oraşelor Româ__ hotărîrii sfântului sinod, pa
nici să comcmoreze! Iriarhul slnac /. Ignaliu 

Incercarea a eşuat, dar oneltele Aphram, resident în Homs, a 
revizionismului nu~s de acelea luat pe credincioşii dela 
cari sa se dau bătute cu una, cu Senleş sub pro lectoratu 1 său, 
două. Deunazi avurăm Ia Arad iar pe preotul Ştefan Ne" 
centenarul societăţii pompierilor meth [-a numit arhiereu şi 
voluntari ~ societate aproape ex- vicar apostoUc peste teri· 
dusiv de unguri şi ungurizati, şi toriul Ungariei. Deoarece 
preşedintele ei Zăray a publicat biserica ortodoxă - siriacă 
cu-acest prilej un istoric al soci~ exislă în neatârnare şi de 
et,iţii, care-i in cea mai mare par

te proslivire a proc1amării antiro-

lntea au ieşit la iveală. Cre- măneşti a Aradului ca municipiu, 
~u-se 'ntr'un sat Liră câini, Deasemenea s'anunţă pentru zilele 

biserica romana- catolică şi 
de cea veche oriodoxă, încă 
dela schisma sa din sec. al 
6·lea, dar în." Ungaria nu 
esle încadrată' între bisericile 
acceptate legal şi nu este 
nici recunoscută, ministerul 
de culte a făcut ac.: -
noscut lui ştefa~r.1f't1emeth' .Că 

,.rocătorii au avut nesocotinţa acestea o istoric a ultimului zeac 

l' publice ~Ianurile in gazete, unguresc Aradului, închinată dt" 
âr dat atunct alarmă, şi insce_ aşa-zisa secţie culturală a partidului 

lita la avortat Am citat pe .• is- maghiar centenarului municipiufui. 
:u unguresc oficial al Ara-
,. Al M' k' Se impune in faţa persevcren-
, II . ar t, aratind cu cu~ 
rt\e1e lui din voI. al doilea al ~Is- ţei acesteia indrăcite să ne ată~ 
~i Qraşului, şi judeţului A- făm drcpfatea cu aceeaşi stăru-

, că nu există in Corpus ju~ inţă cu care 'ni-o atacă adver, 

~'~ lege prin care sa se ii ho- sarii. 
.. ,,- o" 

. nu poate ceei ,tsă facă 
după aceasta fun ie bis~ri. 
cească dar poate ~l.erclta 
li~e:r: ;Ii.rnpre.un~ ~~ c~e~. 
dlnCloşli SăI tnvll"ur 
bisericii ortodoxe sit:iace. 

\. 
\. 

" 

Atât el cât şi credincioşii 
săi sunt însă obligati a-şi 
anunta individual autorită
tilor administrative ieşirea 
din biserica orlodoxă, pen
trucă atâta vreme cât nu 
vor obtinea la cererea lor 
ulterioara recunoaştere le
gală, cad într'o categorie cu 
aconfesionalii" • .. 

Rezultă din cele de mai sus: 
Că dupăce n'a izbutit să 

se vadă recunoscut de niciun 
patriarh ortodox, caterisitul 
cu balabustă Ştefan Nemeth, 
delapidatorul de bani bise
riceşti dat de enoriaşii săi 
în judecată, s'a dus la un 
patriarh schismatic şi şi-ar fi 
obţinut recunoaşterea dela 
acela. 

Că ministerul de culte ma
ghiar nu-şi mai aduce a
minte de comunicatul dela 
15 Martie crt., prin care-j 
aducea lui Nemeth la cunaa 
ştinţă că-1 va pedepsi pe viitor 
cu ultimele rigori dacă mai 
umblă să 'ncurce cu ambitiile 
sale episcopale tratativele ce 
le duce guvernul pentru a
ranjarea chestiunii bisericii 
ortodoxe din Ungaria, - şi-l 
aprobA si1 se organizeze 
exfra ecclesiam, adeci1 

,,,. 'se' . . ., 

aşa cum convine mai bine 
planurilor maghiare, ba·i 
mai pnne In vedere. la 
sflirşif, ,i-o recunoaştere 
din partea guvernului. 

Se poate vedea din toate 
acestea că ministerul de cul
te maghiar a mintit când a 
dat comunicatul dela 16 Mar
tie, şi că acpunea dusă pen
tru maghiarizarea bisericii 
ortodoxe din Ungaria n'a 
contenit după acel comunicat. 
iar acum a Întrat într'o fază 
nouă, în faza cea mai pro
vocatoare, 

Atragem deci din nou a
tentia celor chemati dintre 
ai noştri, să fie băgători de 
seamă la tot ce se petrece 
în Ungaria pe-această che
stie, iar reprezentantilor noştri 
dela liga Natiunilor să arate 
opiniei publice internaţionale 
cum se respectă drepturile 
minorifăfilor În acea Ungarie. 
care se plânge mereu de 
Încălcarea drepturilor mino
rităţilor maghiare din statele 
succesoare. ' 

In specit" tltrage", as,,
pra cehw de fIM; B"S atenţitJ 
congres-ulul Frăţie; Orlo
d~~, core pri"tr'o lJifU
'DeniM 'ntdmplal'l1 se ' "trff
nefte loc.-a; tIC".",tJ. 

= .. $"'" ...... A Q 

Un 
A. ' proces ro"!anesc 

în Ungaria 
• 

Am arătat intr'unul din nu~ 
merele trecute ale ~Gazetei Anti
re\'izioniste" că. Ia judecătoria din 
Jula s'a des bătut in două randuri un proces ce l~a intentat În con
tra catorva credincioşi ai săi pre
otul român Ioan Borza din ehi . 
ti haz, pentrucă s'ar fi plans în 
contra lui la episcopia Aradului 
ca ntl~şi face datoria, 

Procesul a revenit pentru :l 

treia oara in faţa instanţei, dupăJ 
ce la desbaterea a doua judecă
toria hotărise să aştepte răspun
sul ministerului de culte cu pri~ 
vire la faptul--dacă hiserica orto

din Chitihaz depinde de 
episcopia Aradului. şi dacă 'n 
general bisericile româneşti din 
Ungaria depind de vr'o episcopie 
din ROlnillia, 

Raspunsul ,ministerului - pre
cum aflăm din "Fiiggetlcnseg" 
dcl a 14 crt, - a fost că până când 
~""''' ~anja chestiunea religiei 
ortodoxe din Ungaria, chestiunile 

acestea sunt de competinta mi 
nistcrului. 

In urma acestui răspuns, acu
zaţia a tost schimbdGl in simpLi 
calomnie. S'au citat pentru pro
ducerea dove:ci1or pro şi contra 
:200 de credim:ioşi din Crutihaz. 

. n"". .A • $ -

$ • • • 
Congresul Frăţiei 

Ortodoxe. Ro- ._._"'~~. 
, ~. - -~, 

'mâne 
Dumincc.\ ŞI Luni, 28 şi 29 

OLt., uc loc intiiul congres ge, 
neral al Frăţiei Ortod~xe . Ro· 
mâne, organizat dimpreună cu 
soc, Sf, Gheorghe a tineretului 
ortodox, cu Asociaţia generală a 
clerului ŞI cu Oastea Domnului. 

S'a acordat participanţilor re
ducere de 75 G.!u pc C. F. R 
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Dumfnecă 28 Oct. i 
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Pe urmele atentatorilor 
Arestarea directorului biroului 

maghiar de· turism dela Londra 
Precum se ştie, propa~ I dor dela Loadra, s'a scris 

ganda ungareascd a inflln- Iia inceputul acestei sdptă 
ţot pe banii primdriei din mdni in • Daily Herald" c' a 
Budapesta oficii de turism fost arestat In legdturd Cll 

In toale capita/ele apusene, atentatul dela Marsilia. 
ddn du· le misiunea sd tri- Cum nici ctJ se putea alt~ 
mif(J in Ung7r~a Illere$ur' fel, • Magyarsdg- din 24 
cu parlamenla", _ zIarişti şi crl. din care reproducem a
u /tfel de oamem bani de 
convertit pehtru; actiunea cestea, desminte foarte ener-
retJlziordsld. vat ştirea ziarului eng/a, 

Despre unul dintre con- spundnd cd are desminţlrea 
ducă/orU acestor ·birouri .de dela biroul din Londra al 
turism, despre Petrovics Vi~ numitului Petrovlcl Vldor. 

Resposabilitatea Ungariei 

Din n-rul dela 20 O.;t. crt. al deoarece un jacnallst francfz I 

nvlstd franceze "Ie suls par- v:zltat aceste locuri şi le-a I1dslt 
tout·, lub sem[]ătura d-lul Oe- evacuate, - că din Aprlhe, In 
orgu Marcenay: Cirma denunturllor pobllce adre-

"Cu rapiditate neaşteptată ce sate de Iugoslavia LIgII Natlonl
avem s'o maltamlm tn afară de lor, ea (Uogaria) a Îoch!& ferma 
orice dubla amploarei scaadala- dela Janka· puszta şi· 8 imprăştlat 
lai ,1 colaborărII - Iau ame- pe locuItorII acesteia. Ea afirmă 
nlnţ1irll de co.Jaborare - a po- de alti parte, că purtarea sa 
11 f!llor străine, mfsterul dela toleranti fatA de em1granţtt di[] 
Marsllfa l'a clarificat. Toate fi- Iugoslavia e conformA dreptului 
tel~ duc la cuibul de terorişti al International corect ş' dreptului 
emtgranţilof croaţi dela lankez- de 1811 •.• Nu e mal puţin adevd
Puszla, fermă sltuatJ io Ungaria, rai, cel aceşti emigranţi sunt te
la cAtt va kilometri de frontiera for/şti, că fanka puszta a Junc
h.:goslavă Se pot felicita aache- ţlonat din plin plinel 'n prtmdvara 
tatorll şi diplomatII, precum ,1 acestui an, şi cd acest efort a 
principalele gaverne interesate, constat din omor1rea prin 
pentru. fi putut descoperi tOlte bombe ori gloanl' a funcţionari
plltele pIlnă la acest centru, lor Reeatulul vecin Budapesta 
fărl explozie, firi accident. A- are deci ta lipsa anei respoza
cest Doroc tnsl trebue si contl- blIIUiti directe a atentatalul din 
Due. PArA rAzboi, fărl ultlmat, MarslJla (ce tOlte lnf,)rmatluolle 
fArl I!H4. cauti a releva) cel patln o rel-

Ungaria are Ttspon,abilltdll_ I pODubllltate generală tn actlvl
Ea afirmA Ilgar, - 'l acellta I tate a, to libertatea teroriştilor 
leamAnI (1, D. tr.) a fi exact, croaţl-. 

Prov,enienfa armelor teroriştilor croaji 

Ag~ntia Radio-Central anuntă 
din Paris: 

Dela inceputuA cercetărilor pen
tru Iămurir€a atentatului dela 
Marsilia, atentia politiei franceze 
a fost atrasă de faptul că toate 
armele teroriştilor proveniau nu
mai dela fabricile Walter. şi 
Mauser. . ~ 

Numerele de ordine ce le pur· 
tau pe arme au făcut dovada 
că erau fabricate in serie, de· 
oarece cea mai mare parte din 
ele erau numere succesive. 

faptul acesta a fost comunicat 
fabricilor, care au inceput ime
diat cercetările in această di
rectie, stabilind că armele te
roriste fuseseră cumpărat de un 
armurier din Triest. 

Politia de acolo, cercetând re
gistrele armurierului, s'a convins 
de exactitatea datelor fabricilor şi 
a dat În acelaş timp şi de nu
mele celor cari cumpăra seră ar
mele. Sunt iminente arestări în 
legătură cu această descoperire. 

măsuri In contra emigrantilor croati 
Consiliul de miniştri belgian ziarelor maghiare, sunt în Cehos

a hotărît Luni ex.pulsarea unui !ovacia 2436 emigranti germani 
mare număr de croaţi emigranti (evrei), 216 austriaci, 134 ma
cari domiciliau in vremea din ghiari şi 27 din lugosLvia. -
urmă in 6e\gia. aceştia din urmă stabIliţi in spe-

Politia. din capitala cehoslovacă eial prin oraşe slovace. 
a. luaţ 10 deaproape cercetare Guvernul cehoslăvac face acum 
s~t1;1atla tuturor emlgrantilor sta- 1 pregatiri pentru o severă revi
blhtl la Praga. DUPă telegramele 'Zuire a tuturor străinilor. 

Alti croati terorişti arestati 
- Şi tot cu paşapoarte ungureşti! -

Un alt terorist croat, Pe
rici, a fost arestat in Belgia. 
Avea şi acesta paşaport un
guresc, dar pretinde că dAnsul 
n'a fost prin Ungaria, ci i-a 
adus paşaportul in Belgia un 
emigrant croat. 

ftresfarea unui te· 
Torist]a Budapesta 

In urma demersului făcut 
Marfi de consulul iugoslav 
din Budapesta la ministerul 
de externe unguresc, guvernul 
maghiar a arestat Miercuri 

pe un terorist despre care 
se afirmă că-i amestescat în 
atentatul dela Marsilia. Nu· 
mele lui e finut in secret. 

I 

ftresfareH fostului m!~ 
Pribicnolcl 31-8 băiHtuloll~ 

j 

Incă din prima zi du~ 

lari,i Ke~e .. en tat, precum se ştie, polii 
ziana a scotocit casa i 
ministru jugo;Ia \1 Sveto. 
bkevici şi a bjiatului luii 
RJdici, stabilili de câtival 
Paris, băr.uindu·i că a~ 
gături cu atentatorf\. CeJl 
lor a continuat până M~ 
au fost declarati 3restal~ 

Ziarul grec .. Vradini.. afirmă 
că femeia tânără şi frumoasă pe 
care o tot caută de două săptă. 

mâni politiile europene, pentrucă 
a făcut parte din banda atenta
torilor ducându·le arme şi bombe, 
a fost acum o lună la Atena, de 
unde a plecat Ia Marsili8. lşi 

dedea la Atena numele de A· 
ranka Kelemen. 

Ştir<,a aceasta a faci 
s€nsaţie, cunoscută fiind' 
deosebită ce· a avut-o Prjj 
În Iugoslavia. E , 

tltmosferCl ungureClscă din cClr~ 
pornit CltentCltuJ 

Agenlia Ceps 6nuntă din Bu
dapesta următOarele: 

Opinia publică maghiară ară. 
mas surprinsă de faptul că re
prezentantii diplomatici ai Unga
riei dela Paris, Londra şi Praga 
protesteaza vehement în contra În. 
,.inulrilor aduse llnguriei că or 
fi vinovată moral de atentatul dela 
Marsilia 

Inatigatie asasină 
Protestele acestea nu sunt 

greu de inteles atunci când s'a 
urmărit de aproape cele scrise 
in gazetele dela Budapesta. In 
ziua de 9 Oct. a. c., când 8U 

sosit 10 Budapesta cele dfntâl 
ştiri despre crima odioasă din 
porlul Mediteranel, maghiarii ou 
uitai ce anume au scris ziarele 
ungureşU tn Mai şi Iunie despre 
mInistrul de externe al Frantei, 
Louis Barthou. Urmarea aces· 
tor instfgatii din presă Il fost că 
in capitala Ungariei s'o Simti' 
plutind in aer pregătirea penlru 
crima dela l'farsilia. Ziarele bu
dapestane .(Magyarsăg- din 
27 Iunie 8. c.) din acel timp 
au îndemnat pur şi simplu 
Ia atentat. 

Inceputul demonstratiilor la fă. 
cut organizatia militara secretă 

MOVE (Federatia de apărare re
gională maghiară), care in ziua 
de 23 Iunie a. c. a proteslat şi 
alături de ea întreaga opinie pu
blica dela Budapesta. 

ti 
sânge încât ca să se linişlească Percaf. t. Frank. impreU*4 
a fost nEVoie de interventia noralul Sarkotici ,i cu " 
politiei din urmă ban croat ŞkeJb 

Trebue să mai amintim ca, in i"l,.odu8 pe PQfJlefJici" 
ultimii doi ani, de şapte ori ft cel in cele mai Inalte!l 
circulat vestea în capitala Unga- I maghiare dela Budapeata. 
riei că regele IugoslavieI a fost f Acest Frank impreuna ~ 
ucIs. Pentru ultima oara când I miŞCl\rii .,Usta,a- ,'au 't 
regele Alexandru se afla la Za- in Ungaria după revolta ~ 
greb, presa ungară s'a ocupai In fruntea lor 89 afia cr,.1 
de apropiala moarte a regelui A"lukovicl. n 
ca de ceva foarte sigur. Frol1k, la Budapesta, In 

Veselia Budape.. un ziar in care a scri, ~ 
tai... rorişlii din Ungaria abIul) 

Din aceastA lume ,1 atmosferA momentul prjel~1c penfnr~. 
au porMit criminalii, care la inc8- foală forta să mtoarci b 
putul lui Octombrie au Inundat isloriei-.-. Fiecare deci, te 
Franta. Da aceea după crimA un garia, intelegea prin acelE 
fior de veaelle I cuprins capitala o mare crjmă se pregAIn 
Ungariei. Postul de radio a avut colo şi că vestea atentalţi 
In ziua aceea un program veael Marsilia după cum era t 
dela 9 dimlnea1a până la orele leptat, nu a produs O pretl 
10 seara. surpriză AI 

La acestea se mai edaogă şi 
alle mlirlurli de mentalilate ma. 
ghiară. Astfel in satul Ovar, la 
nord-est de Dobritln, proprleta· 
rul maghiar losef Naghya apro. 
bat În fala multimii atentatul dela 
Marsilla în aşa masură incAI 8-

restat şj dus in fata judecătoru
lui a fosl condamnat la. trei luni 
Inchisoare şi cu pierderea drep· 
turilor publice pe timp de trei ani. 

Ungurul dela Ovar a fost con~ 
damrzat pentru "elOl!lul crime'-, 
lucru de alttel care se observă 
zilnic in presa blldapestană şi la 
diferite alte asoc!aUi secrete. 

La Kaposvă,. 

In cele S'Crise de fj\o! 
ziua de 17 MartJe 8. c. ill 
său, e Interesant faptul Q11 
de atunci anunta: fiecaua, 
croat s'a exercitat cu 8I1C 

mână; exact ca la atenll', 
Marsilia. t 

Se ştie apoI că marenl 
din presa budapestană af, 
la Iugoslavia şi la ministl~ 
externe al FranteI. al 

Astfel s'a pregăUI cltCJ 
pe lormul Medlteranel: If\l 
factorilor riispunzlitorl lipi 
g8rla. (Ceps). Ot 

In ziua amintită asociatiile se
crete din Capitala Ungariei au 
organizat manifestatii de protest 
in fala lega fiilor RomânieI şi Fran. Imediat după sosirea şlirilor dela 
tei. Vineri 25 Iunie a. c au Izbuc. MarsilIa, ofiterii de stat major 
nil apoi mânii1e de ura ale celor ca şi parte din functionarii su· 

periori au plecat la Kaposvar şi 

o vorbă m~ 

dela Budapesta in satele din imprejurimi. La 
Şi în ziua aCf1asta piata lui Kaposvar, nu departe de granl. 

Calvin s'a umplut de stud~nfi tele Iugoslaviei, s'a descoperi' 
fanatici şi d€ membri ai asociatii. un depozit de arme ale teroriş· 
lor s€crele. De fată au fost desi- tilor macedoneni şi croe!;. Des-

pre acest lucru s'a scris încă 
gur fi criminalii dela Marsilia dela 16 Martie a. c. in ziarul 
strigând lfl olaltă: "Să piară ",Pesti Naplo", de către 1. Frank 

La Dieppe, in Franta, a dela 1932 ~ până ~deunăzi 8 Barlhouf· Cu 6lilş tare s'a str;- emigrant din 1 ugosla via, care a 
~ost tiI' 1 gat acolo m9!lrtea pentru oa- om!nlil că depozitul de arme se 

O delegaţie de· ~ 
dela politthrlfca din lu 
pesta s'a prezintat la le 
tia ziarului. Magyarsjill' 
să-şi expnme solidai

1a 
cu articolul in contra ( 
Eduard Benes, pent~e 
zjarul cu pricina a f()~r( 
pend~t de guvern pe tr1 
de patru zile. t 

li· a răspuns stud~e 
directorul ziarului AI. r I 
autorul articolului, 'u 
du-le de Ungarja-M~n 
spunllndu-le Intre aU\tn 
degeaba mat fnvaţă s11 
degeaba mai umbllst. 
diplomă, dacă U.lgtr 
mâine nu va fi "mai S~· t 
(adecă mai putln feudlll4 
latifundiară). 

I ares a a mceputu slip- stat in Bulgaria şi In Unga· fl- I I A flCmA i· t· menii de. -'CJi ai Micii [nfele- o a, a avocafu rpad Hegy. 
a an I un eronsl croat, rÎa, şi că a organizat dl'mpre- ~a S Il adu at c 1 .J Y I 

A d i A k g ... ri ApOi g d' 1" J1 a o o un allevara 
n re rfu ovid, cunoscut ună cu K vaternik şi cu falsul.~ fl~ un ur In mu - arseJ161 cu 10; telul de arme"', 

8uforH~filor ca unul dintre Novak' atenlafe contra tre- t,me. proba[,zl instructor dela I scria emigranlul iugoslav. 
cei mai periculoşi membri nurilor austriace:- '.. şcoala tero"fşlilor din Ianka~ I 
ai ~rgt1niz:tiei I!Ustaşa"'. . S~a găsit la el os .."c ... r..,js .... o .. a"""r .... e~·J puszla a afborat o figurină din 

S a găsit la el un paşa- a lui Kvaternik dUră un en... hlf~~care scria: .Barthou'· 
rf l In stng/Mele aiilbatice ale mulfi-po unguresc.'p~ numele gJez, C!l să i pună lui Arfu- .. f, 

Asgram . Artu~ovlCl, născut I kovics la d!~pozi.iefomiurfle mn a .08t .Barthou· spânzurat 
la B d t S · t b'l I . • şi corbul lui ars. ea era u apes a. a sai it CII ..•. ~~.i,.trebuesc;· aşa,..,rie de 

i , 

PaveUci Pepcel ,i Ariukovici la 
Budapesta. 

1. Frank a fost fjul fondalorulul 
partidului Itfrankist" din cal'e s'au 
recrutat criminali ca Pavellci ,1 
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,;CURTA ISTORIE A ARADULUI r ,~lg.1 de falsurile n.roade .al. acluol. şi dispărul. sau p~rll cep. indII o r.a A rodolul. T .rl şi mari emu.' I~ ace.sl5 normsle,. luplei pentru ,om & • 
• mta lost dat să le citesc de hotar cari se chiamă ca ace· Cu putin 'nainle de Mihai Vi. v~eme l~ Arad sarM. Aveau nizare8 scaunului vllidicesc. 

mifp~· - 1 d I d iti Adi . t f t BIci garnizoană proprie. In aşa d re Arad In vdsta lui fsto.ie etil € a noi şi-a eseod se nve· eazu, ra u ajunge pen ru oar eli â b I -t fiX d- I o urmat aceslei epoci o oua 
li i xIII lAt • Y b' .. d Z su oraş s r ese, a ca U a In v ~ l I 

OIIp'hier.lJ, şi mai cu se am n- cineliza une e cu a ee In ocmal scurta vreme su prmclph ar e- d'ai lor şi din români. Primăria epoca premergatoare revu uliei ui 
Jat ca n'au fost puse de ni- CII aici, dar au sfat sub stăpâni- lenL A stat in vremea aceea sub şi-o aveau de-asemenetll sep8rată Kossulh, deci o epocă de şi mai 

dUVnea Ia punct in decenii intregi, rea, de sigur ereditară, 8 unora comanda romAnului Ioan de Să- de-a coloniei nem!eşl!, ~ârgurlle pornită actiune moghiarizatoere. 
pol:~m apucat acum vre· o patru cari sfăpâneou şi sale omonime liştet care a făcut aici o cetute ImeSr~e~u dupăI sSoArbatd0rlle EI~r: De alunci dotează românlzarea 
sa y bli· S cietatea de de]o noi, Încât se p06rt1i de a- Improvizato şi care mai C\J seamă a. tlnJorz ŞI a ame !u. . PIS- scaunului vllidlcesc. dar tol ele-

sa pu c In "o , . . '. copia ortodoxă, mulalo ald la 
'etoline" o revizuire a Islonel J a: colo procese pentru osemenea trebUIe Unut. mmle pentrucă ~re: inceputul secolului al 18.lea, era atuncf datează şi 'ncepufurtle 

lui ,tel afât de Imporf8flte aşeZ8rJ. proprlellitl arădane până şi după când apoi an oastea lui MIhai de. asemenea aC6parală de el. unu! curent de apropiere sociulă 
!ival oprit Însă publicarea ei după Izgonirea lurcilor. Mai mult inel:\. Viteazul, a fost cumplit s ~hin- , In. a 4 a decadă a secolului de unguri, care avea să ducă la 
aWdOileft sau al treilea fragment Mi se atrage de către confrlltele glult de unguri la Şiria, după că· sa Intâmplat insă, o m~re re.pre- bizare tovărftşii cu koşufismul, 
Ce . ând mi s'au dat din OctaYian Lupaş alenlia. că in derea intâlulul unificator al ro. s~une 8supra sârbdor, dlTI~ pricină I continutlfe apoi, după absolutism, 
M J ~POl'y ~ • d ,,, bli . fII I d I m~n;,lor. ca se apucaseră pe MUfttşul Jn~ l-bl' '1 1'1' I . ~~nte parii in emnun Sa pU C vremi oarle eprop ace nOt - - ierior să provol!ce răscoale, Au cu sa clUm e po llce fi e unora 

ft;:.a1Sât de scurtă istorie a Arlidu- acum vreo 200 de ani - se re- Nu e Înse numtti 8ceasld ceea ce plec8t alunci cu ghiotura in Rusia, dintre conducă!orl, din fericire 
,d~U am răspuns că nu e încli patrIază la Arad descendenli de. se poate spune cu pri\lire la Arad unde - precum a arătat păr. foarte repede dominate de nalio
IprlPul să se scrie acellstă istorie, al unor români din Mort1vili! in leg6tur~ cu represiune a ce.a dr. O. Ciuhandu - au intemeiat nfthştlj inlransigenti. Să adăugăm 

nu'. sibiUi incă decât frag- (Fiindcă s'a observaI, cred, din urmat căderii lui Nihal Viteazul. sale cu nume ariidane. • , că din anii aceia premergători 
ntar. PO inşirarea de mai sus 8 teritorii- Am adresa unul document din Locul evacuat de et sa rO'toluliel lui Kossulh, este şi 

ţrebue să mă explic. Nu nu· lor de dincolo de granita ro- care ar rezulta, că Mihtli Vilea- umplut cu români. La 1774 frauduloasa proclamare a Araclu-r mâno,maghiara a expansiunii ară I h X' românii erau în preponde- 1 1 tă le' i pentrucă ceeace Tol spune dane, că această expansiune ur. zu a olant şi pe-aproape de u ca municipiu, cuta In scopul 
putea să dea sugestii şi al- mează linia ce vine din Bănat şi Arad românizarea odministratiei ranţă, nu numai in ce pri- maghiarIzării oraşului. 
a .carl se ocupă de trecutul dinspre Panciova, şi duce peste (Szilâgyl. Erdelyi Orsl. Eml. IV, veşte numărul, ci şi pro· rn anII ce.au urmat după scur-
,ional, ci pentrucă desgropareo Budapesta cătră Talra şi colră 526). De8ltă part",. aliiluri de priefătile. precum o arală tui ahsol"t!sm care a domolit pe 
~sJui Irecut depinde in esen- Horavia). '" Ioan de Sim~te se aflau in jurul statistica nominală ce-o re- ŞOViRişlii lui Kossulh, acfiunea 
!i măsură de auforităli, fără al In acest cadru deci _ pentru lui Mihai [fi DecM şi frt Mirilll.- producem in altă parle. La de rn~ghllldzare a luai un Avânl 

eURI-,or COllcurs o temeinică JS·:t t .. t b ltu, în ccnfm lui Basla, şI oşti 1777, precum arată la pog. din ce "IU ce m·'>I' agresl'v, cu ", ara area ceruie, repe. e a 50- 54 d 1 Il 1 ~ . ... 
,U ~vaV nu se vo putea niciodată dela Ineu şi Lipova (Mârk1, Arad in vo. al "storiei făt mai d"! e~ect cu cAt dl'n vre. 

I lută nevoie s'avem toponimie A d l "O L k ,- a 
~ke~e. 10" I II 33) Rep e '1 a s" ro u ui to a alos -
r - compleclă Il li!1ulurilor desrobile r., , r sune a Jn- d' 15 d mea aceasfft, îndeosebi după 

desfiintarea dela 1872 a bresle
lor,· incep sa se 'nmuilească În

CU3('! irile cu străinii, să scadă 

proprietăfile române-;ti, să fie 
frecventate şcol:\lele maghiare, . 

ci "TU mă gândesc numai le jel- tins deci până la Anul. La 1614 mtre 8 3 e locuitori ai 
1'1 - se sltuează inceputurile Am· AdI 

ite:a fap!ă a acelor aufol'Uiiti cari duloI. românii din Arad, din Lipova şi ra u ui 5595 erau "orlo-
lta. dnd arhivele ]ft bticanl, sau Nimeni nu le poate şti. cari 6U din imp~ejuriml, Irimil o deputa- docşi români-, 2434 roma 
ni fi au lăsat să le fie exportate fost aceste incepuluri. Numa! tie in tara ungllrcflsdi ce mai ră- no-catolici, 124 israeliţi, 
IU IUngaria. Ci ~orbesc mai ales istoriografii unguri 8U fost alât măsese neocupafă de turci, siU adecă în procenle: 72.59% 
ta 'spre daloria lor imperioasă de deştepti S8 pună (ca Marki, scape de ungurii erdelenl, că de "ortodocşi români", 27.4°/ tJ 

cr~a ne da cât mai repede - in voi 1 al Istoriei Sale arădeme, nu, se dau cu turcii. (Markl, I c. romano·catolici, 0.01°/0 isra-
nii nu se pierde 'n uitare - to- pag 59) cii ungurii s'au oprit in 11,60). E inUlia mentiune despre eliti. Statistica aceasta, Iă~ 

" 'nimla romtlnească compleciă cucerirea lor din zilele din urmii românii Aradului, urmată ie o cută de episcopia romano
i, finuturilor aesrobite, aşa cum ale lui Ştefan l-uJ (adecă acum alta din acelaşi an .'- in Erd catolică a Timişorii, greşef/e 
I!u~ ştiut·o eterniza România mică o mie de ani. Ia 140 de ani Ors7.. EmI. VH, 184 5, de sigur. inglobează la ro
mr-. illgrijirea Societătii regale de dela presupusul lor Arpad) pe Erau deci la această dală ro- mâni şi pe sârbi, cari ju· 
:1 bgrafie prin Marele Dictionar granita de azi dela Cenad. dar mani in Arad. Nu erau insă nu- decând după statistica dela 
:1, ~ogranc al României. cineva pe care "I-o fi putut cite. mai el. La 1607 au fosl mlltatl 1774, vor li Iasi până la 
lce·iifo.ră 8ceaslă toponimie, atunci ma Arad sau Orod-, .va fi pu- aici dela Lipova un număr mal 1500 de suf/efe. 
g~lnd nu ai de splcuit decât din lut inainta incoace" şi "va fi pu- mare de sârbl. NIcio pomenire 
t loJ I li f I 'f' xf I d In secolul acesta. fiindcă sârbii e,'uer ungureş a SI lea oare sau fut intemeia Aradul sau Orodul'. nu-i despre o f neam e oameni 

. nu 'ncepusera încă să se ungu-
1 , diplome ungureşfi cari scht- FalsifJcarea istoriei Aradului se la Arad, nici plină 'ntr'asta nici rizeze şi erau biserlceşle una cu 
pretnosesc numele pâni5 la nere· 'ncepe deci cu originea loca. după asta până la izgonirea tur. românii, asupririle oficialitalil _ 

poaştere. o Istorie regională IUnlf. ci1or. E logic deci să se con· pe atunci mai mult cu caracter 
fr-l cu pulinliS. Se conllnuă apoi cu numele: state, că românII sunl Bntohlonii nemeşesc şi antiortodox - se în 

:. ilar istoria Aradului nu e cu Arad _ Olod, sau invers: AraduluI, dupăce mai 'nainle în- drepiau in contra lor şi e romA .. 
I nilor. Se citează nenumărate ca-rUintă să o scrii dec(Jt înca- Orod = Ar"'d. că de colonizareo sârbilor, se 

U zuri de silnicii şi barbarii indreptate 
auată în istoria ţinutului Pen. Nu voi arăta aci pentruce pomeneşte aici biserică ortodoxe. 'n special in contra breslelor. 
mcă oraşul acesla a fost un biet OroduJ. care a fosl pe Jocul • La Începulul secolului următor 
mii', fără nicio altă istorfclfftte de- Ologovătuluf,]o tasarit de Arad, Până să fie izgoniti turcii de - al 19-1ea - odală cu mfFlIrea 

I aceea a satelor din Unut, nu se poate confund8 cu Aradul. aici la sfârşitul secoluJui al 17 lea, pan.maghiară ce 8 urmat morfli 
~ . I 1 I AracJul a cunoscut sub eloI ]ui Iosif al iI lea şi răseoalel lui artna prin zi e e ul Mihai Vite a- Am 8rolat-o cu fOHtă prisosinta 

uriaşe Înflorire. CăIEforul furc HoreB, şi care 18 Arad 8 dus Ja 
I al. când a fost ridicat de.asupra in foiletoanele "Aradul şi Oro- Evlia Celibf 8 vazul aici fârguri 'nfiintări de bresle maghiare cu 
nisilorlalte safe de oastea tur· duI" din "Ecoul", anul 'crl. ~izitate de 70 -80 de mii de 08- nemiluila, la Încercări de a im 

esdi. Ba m6i mult. Dela turci Voi sublinia numai atât: că meni, şI a găsit illstiluta turceşti pune limba maghIară, la prlgo-
crk:oace, in timpul ciÎrora etnicul Mărki; delo care porneşte con. câte n'ai crede. nirea lui MoIse Nicoară şi·a ce-

A d' f • DlIpă plecarea turcilor de.aicl, lorlalfl conducători al mişcării : Ifllanesc e fuci a ost Inoil cu fundareo acestor două 10caUlăll, 
elnicul românesc şi sârbesc al nationaliste româneşti, sârbii o-

iporluri silnice din judef, Îm. le·a declarat in 5 rânduri locall- oraşului s'o 'mpesldlal cu o co- jung in confljct acul cu românii. 
ospătările cu români din alte tăU diferite, până la 1892, când lonie din ce În ce mai numeroasă cari cereau românizorea lermhiei 
lf1i sunt aproape continue. ŞI f s'a comandat să revizuiasca in de nemli. bisericeşti, şi tolodată se apropie 

·01, Istoria mal nouă a oraşu- vederea aşa· zisului mileniu Islo- In pri"'(1 paf'ls secolului oi social de unguri, începând să se 
este permanent dominată de ria Arfldulul. Toti cari s'au ocu- la.IM (lU aJJ(J,ul a/loi Intd.ii ungurizeze. 

l L â i ."gll"; (ef. Feiblein. Arad leiras8, Se cunoaşte prea bIne oceesUi 
~ nil mprejurimUor. pat pânle 1" acea dalav (1892) de I ) I T h d J 1 J au. 151 , veniti după mutareo atcl epocă, a ul ic in ea. a u 
Este deci de-adreptul 'als şi Arad şi Orod, le'lIu decl".rat a prefecturii. Moise Nicoară, a înflÎnlărU şcoalel 

I &bitrar să desprinzi Istoria Ar8· deosebite. 

* n lui din istoria IInufului lui. Iar 
::~lcă te.apucl de istoria finululul. In vreme ce Orodul (cetate 
ja:nstatl un fapt care I.ar descu. comandată şi 'n al il·lea secol 
W1a pe cine vrea cu orice prel de cenfurloni şi de bodnogi ro
t dea gala o carte, dar pentru mânl, şi reşedinta de capiflu ca ; te cercetează de dragul de a nonfcesc şi de vlădicie caloUcă 
() rceta, esle cea mai sat!sfacă- onorifică apărule probabil pe 
petre surpriză. Şi 8nume: frecu- urmele unei mănăsUri sau chiar 
~d tinutului Aradului este strâns episcopii româneşti) e pomenU 
I retesut cu al unei sumedeniJ incă din secolul al 12.]€a, Ara
. rute linuluri, toale dincolo de duJ se pomeneşte documentar nu
V1~!nita romono.maghlară: cu a] mai din secolul 61 15.lea. 

'U~nadului. cu al Blchişulul, cu 61 Până la turci. cari au şters in 
tă~lnocului, cu al regiunii Buda· secolul al 16·lea depe fafa pă. 
lislel, cu al regiunii dela Buda- mânlulul cetatea c1erJcală dela 

) sia şi Agria la Tafra, cu al u- Orod. fi 816' sub lobăgia Oro. 
gtr regiuni dIn parlile BraUs]avef dulul. 
~'I d ' d e uc ~ urme arădane până in TurcII ş(-au fixat mai apoi aci 
1 IIlOn'a. Sunl, acolo nu numai un comandament.· De atunci ~ 

{ 

• 
". ,. 

Şcoala saperioar' de Comert dIa Arad. 

Institutiile bisericeşti, presa ce· a 
'nceput să se 'nfiripe pe lângii 
episcopie ajungând opol dup6 
infiinlare8 ziarelor politice să 

conducă politica de rezistentă a 
românilor din toate tinuturile sub
Jugale, apoi organizatia politici 
ce om avut o arci. şi celeJalte 
organizatii in frunle cu banca 
II Victoria", au purul sa tină. me
reu trează conştiinla nationali! a 
grosului românilor din Arad, pre
gălindu·i pentru ziua cea mare. 
De asemenea e însă adevărat, 
că in miisura.-~n care mlşcar:'8 

aceasta nalionalislă radia dela 
Arad in cele mai indepartate 
linufuri rohile, AraJul românesc 
Începea să se piardă: din pricin6 
desrwtionaUzării ce se 'nlâml'fa 
pe cale socială E dureros şi nu
mai să te gândeşti, C8re ar fi 
fosl perspectivele dadi, anul des
robirii mai Întârzia. 

I.a fost dală insă Aradului o 
mare compensatie pentru câi li 
suferit şi a pierdut. Desrobirea 
Ardei'llului se leagă de numele 
lui. Aici a fost inl4iul coman·!a
ment al armatei româneşti 8 Ar
de(.luiu' - al giirzilor nalional~ -, 
elel sau respins propunerile luJ 
Iaszi, aici s'a hotărît şi s'a pre
golit adunarea dela Alba Iulia_ 

Nu se putea o mai glorloasll 
Încheiere li UflHÎ trecut de hlpte 
şi de suferinte. 1. T. 

------------------------------------------------~ 
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Un • pilduitor prInos 
- De3velirea monumentului dela Chlşineu al 
relui luptător Mihai Veliciu -

ma-

Duminecă 8 avut lec la ehi. la Supreuş, în saful lui Veliciu, şieu, dr. Ioan Ursu, praf. AI. 
~ineu. după programul ce l-om în numele şupreuşenUor, apoi Constantinescu, parlamentarii N. 
8nun1at in numărul nostru din d-nli O. Lungulescu, secretarul Păuşeşti. N. Ardelean, consilierii 
urmă. desvellrco bustuJui ridicat gener81 al Ligii Antirevizionisle. cparhiali Muscan şi Păcătian, 
de-un comitet de localnici În I dr. Romulus Cotoiu, deputat, in I p:eşedintii de sectii de tribunal 
frunte cu d. dr. 10aR. SUclU, I numele baroului din Arad, Iosif I dr. Romăntan şi dr. Moldovan, 
marelui luptător şi memorandist I Moldovan, in numele Frătiei Of- d.nii dr. S. Păsculiu, dr. Eugen t 
Mihai Veliciu. fostul preşedinte lodoxe, Mircea Popluca, in nu· Beleş, ing. Şincai, T. Chera, pro· I 
al pElrtidului national român din mele sludenfimii, dr. Ioan Arde- prietar, Iosif Moldovan r preşed. 
tinuful Aradului şi conducatorul lean, in numele chişeuaniloi, d. frăliei Ortodoxe, dr. Cornel tmcu, 
luptei nalionaliste ce $'. dat dr. Ioan Suciur preşedintele co· dr. Ăurel Raicu, dr. C. Stoinescu, 
pe granita 8f6(1aoo in cele douii miletului care a ridicat monu- dr. Şt. Anghel, I~şeanu, dr. Trii
decenii dupo Memofancf. mentul, şi la sfârşit păr. prolo- iJescu; dela Ofade d. dr. Valer 

S'au adunat de dimineata in pop Petru Marşieu. Popovici. chestorul politiei, con-
fata monumentului depe strada Oratorii au arătat marele rol silierul eparhial Evuleal1u, dr. 
principală, aşezai peste drum de ce 1.8 avut Mihai Veliciu în Liviu LazElr, dr. Nena lercan; 
casa celui cOmemOl'8t. români lupta românească a acestei gra- dela Salonta fostul primar Po
de prin toale p81We, ca ~o dea oile etnice, stăruind OSUP1'0 cura- popid; dela Curlici d. deputat 
memoriei marelui luptător prÎllo- jnlui cu care a apărat drepturile dr. Adam Idncu; dela Lipova plir. 
nosul de recunoştiRtft al genera- româneşti. asupra marlirajulul· ce protopop Fabriciu Manuilă. dela 
tiei ajunsă prin lupta lui şi a l-a iRdura', şi asupra abnegatiei Radna păr. prot. Oivulescu, dela 
inainloşilor la desromre. S'8 for- lui dOl'edită oridecâteori ar fi Hălmegi păr. prot. ŞI. Bogdan, 
mat apoi un uria~ cortegiu, siră. 8vul prilejul să se 'mpodobea- dela Şebiş d. Grozda, dela Ti
bătând străzile târguşGruhd pină ici cu OllorurL S'a subliniat in- mişoara d-nii dr. Anton Bogdan 
la cimitir, unde s'a tăcut o slujbă deosebi că indârjitulluplălor care fosl prefect, dr. Lazăr. dr. Eugen 
18 mormânlul lui Veficiu. Con- 8 fost Mihai Veliciu, a refuzat Suciu, dr. Dionisie Moldovan, 
volul s'a inapoiat OfIoi la monu- intotdeauna candidatura de de. dela Cluj d nii prof. univ. dr. 
ment, unde au linul cudlltări de pulal ni Chişineului, cedând·o Marius Siurza şi dr. O. Popovici, 
proslăvire a memoriei sir It ătorl- altora " rezervându.şi lui numai iar din Şupreuş, salul natal al 
tului P. S. Sa Episcopul dr. greul luplei. lui Veliciu, o mare delegatie de 

Origorie Comşa, d. ministru al La pioasa comemorare au IUElt tărani. 
cultelor Al. Lopedat., p, S. Sa parte intre altii, în afară de ora. Familia marelui luptător a fost 
Arhiereul Andrei Criş8RuI in nu. lorii aminl!ti.: deJa Bodrog P. C. reprezentată prin d. dr. Emil Ve· 
mele P. S. Sale Episcopului Oio- Sa Arhimandrilul policarp Mo- Jieiu. avocat în Arad, dr. Mihail 
rogarlu, d. prof. tlfti\'. 4r. 108R ruşco; din Arad, d.nii dr. M. Velieiu, şeful contenciosului băncii 
Lupaş. preşedintele Ligii Antire- M V 1 d C . d "Albina" din Sibiu cu dona, dr. arcuş, \' cepreşe. amerel e· Valer Muscan, Zoe şi Stela Velieiu, 
Yizionisle din Ardeal. 4. prol. putatilor dr. Ioan Oroza, pre- urmaşele lui Romulus Veliciu, 
univ, dr. Martus Sturu. niscul feelul judetului. familia dr. Mar- primul prefect român al Aradului. 
•• __ u_e_'~'''~$~,_.~n''~U_'.h~'''_$_' •• ~~_".$$.)._._ ...... ~.~_ .. _%~~.v.n .. __ , •.• ~ .... ~_n_~~p_n,,~.~~~,.p .. _%~n.v.n .. _._=., .. , .. ___ ._ 

IluOlinatul electric al 
Municipiul Arad este deservit 

pentru toate necesitătiIe sale de 
iluminat şi fortă industrială de 
centrala electrică din calea Radnei, 
a "Societăţii Anonime de Electri
citate Arad". 

Societatea aceasta a fost in
fiinţată in anul t 899 din initiativa 
.. Societătii Ano"n1'lile pentru Intre
prinderi Electrice şi de Comuni· 
catii" din Budapesta, care deţi
nea prin cumpărare contractul 
rin care oraşul Arad conces1ona-
~!. 50 ~ a!:i firmei C~nl &: 
Co." areptul de produ.cere şI fur
nizare a energiei electrice pe tot 
teritoriul oraşulw. 

Exploatarea centra{ei şi retelei 
6'a făcut până În anul 1920 de 
societatea amintită sub CQ"01lal 
eSocietăfji Anonime ,en". [ •. 
treprinderi Electrice. tUn s..da· 
pesta. care delinea patru cinci_i 
din actiunile 6Ocietalii. 

In acel an {192Q} a intervenit 
o transactie intre satietate •• e(i
nătoare a actiunilor şi un gnap 
de bănci româneşti. având in 
frunte «Banca Românească", care 
• cumpărat în bloc actiuaite lRal 
multor sodetăti de electf'icitate 
din Ardeal. şi a infiintat CII ele 
o noua societate denu .. ită cCre
ditul pentru Intreprinderi Electri· 
ce", cu sediul la Bucureşti. 

De atunci şi până ari sode~ 
fatea a functionat mai teparte 
ca institutie românească, litlb 

controlul "CredituM pentru Intre
prinderi Electrice-. 

pul războiului nu se putuseră 

procura materialele şi piesele 
de schimb necesare bunei intre
fineri a maşinilor şi retelelor, 
iar de altă parte din cauză că 

pierzând Ungaria războiul, socie' 
tatea budapestană proprietară a 
a actiunilor refuzase să m:ti 
iMobilizeze capitaluri noi în în
treprinderile din Ardeal. 

Starea aceasta în care se gă
seau instalaliunile şi reteaua, 
impunea societătii româneşti să 
se pună imediat pe lucru. Noua 
societate a făcut îndată replra
Uuni şi complectări, şi a izbutit 
aitfel ma numai să mentină ser
viciul in. stare de functionare 
neîntreruptă timp de 14 ani, ci 
să·i aducă mari îmbunătăliri, 
incât Aradul a putut ajunge prin 
aceste sforţări să ocupe în Iri· 
viAta luminatului electric un loc 
de frunte Între oraşele din fară. 

Aradului 
Datorită acestui contract. lacu

nele ce le are astăzi ilumina luI 
electric al Aradului - lacun~ 
pricinuite de creşterea continuă 
a oraşului. pe care societatea 
budapestană n'a prevăzut-o atât 
de rapidă când a făcut reţeaua 
vor dispărea in curând,' şi se va 
putea asigura oraşului un i1u· 
minat ieftm, fără intreruperi şi 
şi fără alte neajunsuri. n, .. J~ ea' .. bat' 

Folclor din cartierul 
arădan "Pârneava" 

MăI mândru/ă cum. te-aş şUinge, 
Dar eşU tânără ş/.i plânge. 
St,o.nge bade cât il vrea, 
Eu oi plânge ş'oi tdeea. 

Cânta cucu 'n dumbrdv fă, 
Mândra şede la ulJţd. 
Dard badea când venea, 
EI din grai aşa gfăia: 
De te-aş avea eli pe tine, 
M'aş da murllul de sub mine. 
Mai bădiţă bdditele, 
Vin' la maica şi mii cere. 
Dă m'o da, da nu m'l) da. 
M'o da codrii şi frunza, 
Când m-oi face mdnioasă} 
Eu m-oi du,,:e bucuroasd, 
Fdră cercei şi mărgele. 
Fără voia maicii mtle. 

F,unză verde-a fost şi nu-l, 
Am lost dfogd oarecul, 
Dar aCN1IUJ nimănui. 
Dar dacd mlJ !Mltrac frumos, 
lard·' dra~gă cu-.' am fost. 
Pt1nd ce eu iubeam 

-Vnde mă . ulcam dormeam, 
Md~ri~m-"'.n9 bruşil gol 
Şi credeam 'ad-s ptrltzl moi. 
Dard de cO"_1 eu iubise. 
N'am cap sd mă odihlltSC, 
ca 1J'td'·~"'c pe perini moi 
Şi gdndfl!ic ca..s bruşil goi. 
(Pub~+ de d. ·'Î'rol. Moise Cola. 

Episcopi ai Aradului 

Fostul episcop al Aradului, apoi m~tropolit. Ion Mejianu, inteme)ţi 
Ti,lografiei Diecezcne. prima tipografie românească III. Au4d 
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Societatea românească a l.at 
In primire instalatJunile şi retea
ua fntr'o stare foane proaită. 
4s·0 parte din cauză el În tiN-

IIt ultimul timp directiunea s~ 
ci.etătii, ingrijindu·se de nevoile 
ol'aşw.lui în viitor, a propus pri
măriei ,l aceasta a primit, să 
eKa mineze posibilitatea prel ungirii 
actului de concesiune, care eKPirc\' 
ÎII anul 1947. cu incă 23 ani, 
adică până in anul 1970; ea fă· 
gădueşte in schimbul acestei pre· 
lungiri, să extindă reţeaua în 
părtile oraşului care nu sunt încă 
prevăzute cu luminat electric, să 
transforme centrala prin o reno· 
vare generală. astfef ca să treacă 
dela distributia bitazică la cea 
trifazică, care este adoptată actual. 
mente in toate oraşele mari din 
Apus, şi ii acorde oraşului gratuit 
o cantitate Însemnată de ener
QÎe pentru iluminafw., căilor 
P'lblice.- .. ". 

tOV lDJ .Monografia Clircumsccipţiei 
rlLflllea3r •• , tgU). .. <" P. s" ia Episcopul Grlgorie G. Comşa, membru onorar al Ad 

'- o ........... dinl.l. o<cll.1 A,ad • Lig" Antornbion,.I. 
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Gazeta AntfrevJzloolstă 

150 de ani dela răscoala lui Horia 
REVOLUŢIA LUI HORIA * 

de Z. Pâdişanu. 
Un document 

inedit despre RĂSCOALA LUI HORIA Rascoala condus.l :_ de ~:~Horia, populare numai pentru omoruri 
Cloşca şi Crişan, dela a cărei iz~ şi pustiiri de averi..... nu au 
bucnire se implinesc la sfârşitul existat niciodată". Revoluţia din 
acestei luni 150 de ani, este cu- toamna anului 1784 a fost cu ta-
noscută in desăvărşirea sa exteri- tul altceva. Ea a fost rascoala 

impotriva Ungurilor au socoti-o 
şi ţăranii care au luat parte la 
ea, şi elementul maghiar şi impă
ratul Iosil Il însuşi. De aceea, in 

'ublicdm mal laS ac:esl docut1lmt, 
lIIat dela gUl'enwl Principali/III; 

:11sih,atzÎci di" Sibiu, Pl'i'l C<1re 

:71forma comitatlli Arad despre 
uctlirea raswalci [ui Hor,a. Dill 
1e vădeşte il! acelaş timp spaima 
cuprinsese clI/tarilatilc ungur.::şti 
'cama lor ca mişcarea sa IIU 

runda şi ill Ungaria. 

* 
0.500 

Slăvită Obştie! 

/\ erupt deodată, in unele 10-
i ale comitatului Hunedo,ua 
t cu al Zarandului şi În 1\lba 
~rioară, răsvrătirea Plebei Va
~, unita acum cu fapte crude 
lenţe, şi năd.ijduind la intreaga 
Jurare a liniştei publice ..şi a 
lranţei in acele p:trţi, pe c,lnd 

e)ţi Nobili au fost ucişi in 
ldd groaznic şi hlftc multe 

ţi şi case de-ale lor cu un 
aj nebun au fost in parte 
pate, iar, în parte. arse; această 
be riisvr,itită n LI s'ar in~păi-

1ta să mearga mai departe in 
la.rirca şi despuicrea Nobililor. 

~entru oprirea şi infrânarea 
.tor indrasncli şi pentru resta
'ea liniştei publice şi a szgu
ei, turburată in acele parţI, 

.1 
'ernul Regal, in inţelegere cu 

• jta Prdectu.t.oi. a Armatelor 
:eme din acest mare Princi
al Transilvaniei, nu a lipsit 
adevăr să ia toate dispoziţiile 
~sare; totuşi se teme de. acest 
u ca nu cumva, pe când din
parte aceast,'i rasvrătită mul
~ a Plebei Valahe, atac.i.nd cu 
:ime bunurile şi averile No
or, sol nu fie oprită de a fugi 
lunţi de armata orânduita. ~i 
altă parte sit fie constrâns,i 
deschidă la urmă cale în 

!l chip spre p.lrţile Măritullli 
Igţt al Ungariei ŞI astfel S,1 

............... L'a· ' .. 

aduca chiar şi acolo aceiaşi pus
tiire. 

De-aceia Guvernul Regal a 
hotărit ca trebuie să comulllce 
in acest scop Maritei Obştii 

aceasta relaţie neplăcută, din zelul 
de a conserva liniştea publică şi 

de a preintimpina, într'un mod 
preventiv, o paguba uşor ame
ninţatoare şi sa poata lua fară 

greutate şi in siguranţă, acele dis
poziţii provizorii, ca răsvratlta 

Plebe Valahă, hotarită aici la o 
prigoana continuă, - dacă nu ar 
imbrăţişa gânduri mai sănătoase, -
având de gând sa-şi părasească 
refugiul dupa neplăcutele urmari, 
să. nu ajungă in acele parţi, ci sol 
fie reprimată acolo. De-aceea gu
vernul. Regal doreşte ca Mărita 
Obştie sol nu intarzie a-i comu
nica din nou despre dispoziţiile 
ce se vor lua şi ramânem al 

, Măritei Obştii. 

Prea gata la servicii 
B. Samuel de Brukenthaly 

Dela Guvernul I 
Regal al Marelui David Bekessy 
~rincip~t ~~ Ţra!1-1 
sl.lvanlel. Slbm U1 • Antonius Hor-
zma de 11 No- J vâtssen 

emvrie 784. 

In dosul paginei sunt urma
toarele: 

Citit şi ficut cunoscut in con
gregaţia Aradului, ţinută in zIUa 
de 20 Noemvrie' 784. 

Primit la 18 Noemvrie 784. 

Spre in,tiinţare 
Se notifică rascoala seditioasa 

a gintei Valahe; şi să se ia toată 
paza, ca soi nu erupa din nou 
turburarea scdiţioasă. 

(Original. In 1. latină. Arhiva 
jud. Arad, a. 1784, fasc. 9, scria 
7, no. 646. 

Publicat de 
Ed. 1. Gaţ'Qllesw. 

lan S$' , Etan , uet, 

.• -

oară, până in cele mai mici de- Românilor asupriţi impotriva Ungu-
talii. Nu sunt insa tot.atât de bine rilor asupritori. A fost Î1Jtâi-;-;ci7-
cunoscute sensul ei şi resorturile coala llaţiollală românească indrep
intime sufleteşti din care a por- tata direct şi exclusÎl' impotriva 
nit. Unii au văzut şi continuă a elementului maghiar stdpânitor şi 
vedea in ea o mişcare iscată şi impitator. Răscoale ţărăneşti, reva
calăuzită de mari idealuri politice luţii de iobagi am avut şi mai 
naţionale şi de concepţii sociale; înainte: am avut râscoalele din 
alţii, iarăşi, o privesc ca pe o 1437 şi din 1514. Amândouă au 
răzmiriţa intămplătoare, fară nici fost răscoale ale iobagilor impa-
un plan şi fără nici un rost na~ triva domnilor, fără nici un carac
ţional ori social, ceteleJui~Horia ter naţional. Cea din 1784 a fost 
fiind considerate simple ~bande o revoluţie făcută numai de ro
de jaf şi distrugere - s'a folosit mâni şi indreptată exclusiv contra 
pentru caracterizarea lor chiar Ungurilor. Mobilul ei nu a fost 
cuvântul haramie! - ceva mai atât ura de clasă cât, mai ales, 
numeroase, mai indrăsneţe_şi mai ura, o cumplita ură de rasă. 
sângeroase decât celelalte, care Lucrul este explicabil. Acei 

I se iveau atât de des in parţile "oameni din moc.inime" vedeau 
cele muntoase ale Transilvaniei. pretutindeni, şi acolo in Munţii 

A atribui lui Horia şi tovară- Apuseni şi in oricare parte a ţarii 
şilor sai idei şi idealuri politice ii duceau nevoile ori interesele 
Sau concepţii sociale este, fără de toate zilele, şi in părţile Ara
indoială, o greşală. Nici mediul dului, şi la Deva, la Alba Iulia, 
in care trăiau, nici cultura pe Aiud, Beiuş, Cluj şi Sibiu, ace
care o aveau acei simpli, aspri şi eaşi situaţie: de-o parte marea, 
săraci noameni din mocarlime" _ nesfârşita masă de români iobagi, 
cum ii numea Samuil Mieu Klein exploataţi şi impilaţi, iar de cea
- care nu cunoşteau nici meşte~ laltă parte. micul număr al dom
şugul scrisului şi al cetitului, nu nilor unguri, impilatori. Şi in ju
ne îngădue sa atribuim astfel de decata lor problema, fatal, se sim
lucruri. Un ideal politic abia in- plifica, transformându-se dintr'o 
tâJnim, inainte cu 50 de ani, la problema socială intr'o problemă 
Inochentie Micu Klein şi, peste de rasa: iobag = român, stăpân = 
alţi câţiva ani, la autorii marii ungur. Astfel ura docotitoare din
mişcări politice din 1790-92, I tre aceste două elemente se trans
intre care găsim încă pe Ion I formase şÎ ea intr'o ură de rasă, 
Para, Petru Maior şi Iosif Meheşi, I in ura Romănului contra Ungu
toţi cu studii superioare facute la rului şi in ura Ungurului contra 
Viena şi Roma. Este adevărat că Românului. 

in cetele lui Horia se intâlnesc Masele de ţărani chinuiţi şi 
ca sfetnici şi chiar ca simpli lup- exploatati nu făceau teorii sociale 
tători şi o multime de preoţi, dar şi nici teorii politice; ei vedeau 
acest fapt nu a putut imprumuta şi simţeau un lucru: românul e 
rascoalei caracterul unei mişcări I maltratat de unguri şi dreptate nu 
călauzite de principii politice şi poate face nici impăratul, pentru 
de idealuri sociale. Preoţii erau că nu vrea ungurul. Ţăranii atâta 
ţărani şi ei, ţărani ceva mai rasă- vedeau şi atâta ştiau! Iar când 
riţi, mai cultivaţi, dar in fond tot paharul s'a umplut, a izbucnit 
ţarani. Toţi marii invaţaţi ai tim~ furtuna. A izbucnit vijelios şi 
pului, un Gheorghe Şincai, un napraznic ca orice furtună. Şi 
Petru Maior, un Samuil Micu Klein tocmai de aceea, răscoala lui 
au fost cu des,lvârşire străini de Horia, Cloşca şi Crişan n'a fost 
ca - acesta din urma o aminteşte precedată de-o pregătire tehnică 
chiar cu indignare şi revoltă _ şi. n'a avut un plan de execuţie 
iar vestitul oculist, francmasonul precis: incepe in ziua cutare, in 
Ion 1\10lnar, a luat contact cu locul cutare şi se dest'lşoara in 
ţărănimea răscuJată nu ca indru- ordinea stabiliă. Nu. A avut jnsă 
mător şi conducător al ei, ci ca o lungă, dureros de lungă pre
om al guvernului. Singur lui 10- gătire sufletească.. Cumplita ura 
sif Meheşi, funcţionar superior la acumulata in sufletul ţărănimii 
Cancelaria illllică din Viena, i-au româneşti de nesfârşitul şir al ac
atribuit nemeşii din judeţul Hu~ telor de asuprire, persecuţii, te
ncdoarei, t,irziu după moartea lui roare şi şicane, numai ea a pre
Josif al II, un anume rol, dar gatit revoluţia. Aceasta ura a f;~
acesta numai la' că.IălIzirea lui cut in deslanţuirea ci cutropitoare, 
Horia in invăJmaşagul capitalei ca oameni altfel miloşi, rabdători 
imperiului, un rol care nu este şi potoliţi sa s.'ivârşeasca fapte 
exclus, şi nicidecum in pornirea sfâşietor de crâncene. Izbucnirea 
şi desf<'tşurarea rascoalei insăşi. revoluţiei in anume zi şi in a-

Prin urmare, tC'meiurile sânge- nume loc. a fost opera hazardu-
roasei revoluţii nuer.\U nici ide- lui; odata insa izbucniti, a de-

I cursul ci nu a fost vorba de 
I slugd şi stapân. ci de româll şi 

ungur. Ţăranul losil Bida din Ilia 
spunea unui nemcş ungur: »acum 
aţi gătat-o şi voi Ungurij . ,. peste 
15 zile primim arme şi atunci vă 
tăiem pe toţi ungurii" ; Ion Lu
paş din Sacamaş ameninţa: ~să 
capătăm odată arme, că apoi ta, 
iem capetele Ungurilor ca napii"; 
Todosie Tomescu din Tuştea (jud. 
Hunedoara): ~mat întâi să-i stin, 
gem pe Unguri, ca apoi pe nemţi 
nici nu-i Iwm in seamă"; Florea 
Cosma din Gârbău spunea neme
şului Szent-Pali: "ţara asta-i a 
noastră, a voastra-i T aTa Ul1gu~ 

reascci
u

; Crişan însuşi spunea ţă
ranilor la 1 Nocmvrie (1784) in 
biserÎca din comuna Curechiu, că 
are ordin dela împăratul să o~ 
moare pe toţi ungurii. Prin urma~ 
re, pretutindeni şi totdeauna un
gur, şi numai ungur. De aceea 
aommfl ungur că:l.ut in mâinile 
r<isculaţiJor, dacă voia să scape cu 
viaţă, trebuia să se facă român, să 
se romalliuu, bote:zându-se ro
mâneşte, iar femeile unguroaice 
erau cruţate daca se cununau, 
sub 0chii râsculaţilor, cu români. 
De aceea au fost ucise persoane, 
care nu făceau parte din clasa 
nemeşilor proprietari şi au fost 
distruse şi icoanele, care in con, 
cepţia ţăranilor reprezentau sfinţi 
ungureşti. 

Stăteau deci faţă in faţă, urma
rindu-se şi extenninându-se, nu 
două clase, ci două rase. Conşti
inţa că revolutia cu toate actele 
ei tragice e indreptata impotriva 
lor ca naţiune şi nu clasă socială, 
o aveau şi Ungurii. Reprezentan
ţii lor din judeţul Hunedoarei 
spun in memoriul prezentat la 
30 Noemvrie 1784 contelui lan
kovits, că "Românii au jurat 
moartea nu numai rlObililor, ci peste 
tot Ungurilor", ca "dacă vor ţine 
turburările pana in primăvara 
viitoare, atunci vor lua parte pe 
intrecute şi Româ71ii din celelalte' 
parţi ale principatului, carc; ascul~ 
tă Cll cea mai mare supunere 
toate câte li se spun, in numele 
religiunii şi~- al nationalităţii". lIn 
memoriul inmânat aceluiaşi con
te lankovits de reprezenţanţii 
Maghiarilor din judeţul Alba de 
Jos se spune că scopul răscoalei 

a fost: "exterminarea /laţilmii 
noastre", ca Horia a razvrătit po, 
porul "rentru, stârpirea 710bilimii 
şi IIc.ţiUllii Imgllrcştj". 

" 

ologia politica, nici, cQncepţiile n pârjol distruga tor, ale 
sociale. Tot atăt de g~' . Insa cărui vâlvătăi au înroşit săptămâni 
a vedea În răscoala: tii Horia o de-a rindul zările, până departe 
bara mie, o injghebarcS':'!l vederea , in ~arţile Ara~ul~li, ale Sihiului, 
jafului, pentru că, ctr4' spunea ChlJuhll Şi Orazu. .' 

Sentinţa însăşi adusa contra lui 
Horia şi Cloşca in 26 Februarie 
1785 afirmă, că aceştia "au aţaţat 
turhurările . .. ca sol exterminc pe 
toţi magnaţii, /lobilii, cetăţenii şi 

iobagii unguri-. Astfel fraza lapi;" 
dară a contemporanului şi foarte 
inteligentului 1. C. Eder, că pen
tru ţaranii români era l) crima el fi 
nascut ungur (Hungarico sanguine 
natos crimen erat) caracterizează 

situaţia mai bine decât zeci de 
pagini. 

. triva naţiunii maghiare. Ca O 
CI 
1, Primliria Aradului 

inainte cu o jumătate ~e veac I Revoluţia lui: Horia a tost deci 
Nicolae Densllşeanu, »re~luţiuni .~;'oluţie naţională românească 

. *) p~n n-ml depe Oc~. 1934 al ,",Re- I 1 ţi naţională a Românilor. 
vlslel r'und.t;l1lor Regale . ~ revo u e 

Iosif Il insuşi amintea in scri
soarea sa din 13 Decemvrie 1784 
adresatâconte1ui lankovits de 
spiritele extrem de agitate al e 

\ 



RQ/tuinilllr impotri"" intregii 1wţiw!Î ricc$( al mitwpolieî ortodoxe MONUMENTE ISTORICE 
ul1,1iurcşti, cât şi de sentimentele ardelene, gll\'ernul motiyiindu-şi 
Ullgurilor contr~l Româllil.))" (aufs orrcli5 tea (II teama exprimată 
alisserste allfge~1rachte Gemuther f.itiş ca membrii con~rcsuilli pot 
der \Valachen gegen dic gallze folosi prilejul adunarii lor la SIbiu 
ungarische N;lţion). iar in seri- C1 sa comemorc7,e pc Horia şi 
soarca din aceeaşi zi c,1tre ba ro- sA vorbe<lsc,i d<?sprc d,lnsuL ali
nul Bruckcnthal accentua din ment,ind prin aceasta llr,l hţii de 
nou m:tre.1 ură 1iuţillllalâ şi con- naţiunea maghiar;i. De aceea ,1 

f I R "1 f' J I i t 1 '1 't' 'ntrod Ic('rc~ \'n --. ,', • -', ;'. 'I;.-~' ~ ..• "'-,;<'"" f<!... J_~. ';', ~,' -1 >t- . esiona ă a 0111,1111 Of ap lIe .0$ pro lli)! .1 1 l,,, ".;'.:J.~ ;c'" . _<,~,,/~. "', ',' - ,~""c--'; r.~ - "1 -''>,. t:~.:- ~~ . ~ 

Unguri şi a acestora fatJ de Ro-' TransilYania a ±rumoa"ei 111('110- ;::::;~~~~_ \~~'~;~~'~~~:';/~~J,r:~?~~;~~,~~~ . ~<t~;~: ~~tf~~~~~~'~14 - ,~: 
111,\.ni (auf das alisscrste gebmchtc ~r.1fii Renllllţiwl~a Ilii Horia .1 lui .. ~:-, 'c'-' ~'" _" ~ ~'>"~~;; '~.~/ -- ~ ~:'''''' - ';)o" ~ :: .• {!,. ,.; ,,' ,~;~l' o -~.(, :''Î. ;.\oţ:t' 'Ve' ".~~ l!~~~ 

1 1 f '. ~ ; ~-!. ~:~ - ~ '-,> :.,.. ~~ ~:... .... ' .--.'~ ~:), '..... 'V' ~,~ ~~ ,,' ~'~Lţ ,r .. ~~ _ •• ~ ~~, ~~" -,-' ~~~ ~. ~~~. V, t--:'~"'7~-'" l J ~ 
N:1tion \l!lLt Rcligic,tOshass, we- Nicoae Dcnsll,5i.1IlU şi ~l COl1e- , .. .;;"; ...• ::." .. "'~ .. ~>,~{.,.,!".~,;--~_. '.":'~'::; . • ;.,! .... ,.;~~,.>;'_,.~ ... ::~c .. :·:s:. ... ~\~,J.~~.~,.,. .• \.,·;·~:<.., "":il' 

che sich in .11kn Angelegcnheitel1 rinţelor Mo/ii şi Ctlr.:al1ii ;llc lui l, 
z\\'ischen LTng:1!'n und \\'a1<1chcl1 Alexandru Odobe"cl1. iar ci:nd 

. t) UDul din I11cmhrii societ.1ţii stu, zC1gc . 
Atât de ~onyim,l er,l toat,i lu dCl1ţcşti P,'lfli Mai.'" dela Buda-

mea că rascoala lui Horia forma pesta a scris o piesa de teatru. 
inceputul unei mari revoluţii a 1 Cli subiectul IU;\t din .1ceastj re-
R,1mallilc>r Îmţ'olri,'a Ungurilor, încât ,'oluţie, guvernul a interzis fUIK- '.!".,.~._~L-C: 

juJetul Hunedoarci amintea. in 1 ţionarea societatii. '" ~,;:"","; ;,_, ,< 

r 

9 
9 

memoriu! amintit Jin 30 Noem- Amintirea el insa. ClI to,de ,-,.,,: ,,.>':-

0~~i:J::t~~,i~::7i;~~ ;!~~ ~;i~:~f!~~~?~~::ţ\), 'ii~!t:. ~.'.". ',. . ."~t '. ··i; .•.• ~.~:,.;,~./~.fl~l Ci 

sih'ania, Banat. l\luntcnia şi Mol- a drui soartă ali vrut $,1 o l1 ş U-I' ~~:;\ l - .. ..; ... ..'~.:~ .... 

dova contra naţiei ungurcşti. In- reze şi pentru c,lre ali fo~t fr,lnţi L':';(,'Y",;·..,;;;;.'.cie' :...... . '_ _ VI 

d ~ 
trc Maghiarii cuprinşi e panică pc roab croii martiri dcla 178-1. I Fosta 11ldi!..istir~ romi~!o-sârbcască a reşcdil!ţei ep'scopeşti de l'ara depe WCl1!HTi dil! subwl'iul Cai, 4l ai 
se răspandeau cele mai alarmante Z. Pac/işaI/!!, 1 biserica romalleasca ortodoxa. E wllIl dintr.:: cde mai vechi I1W11l/rtt<:llte din Arad. 
ştiri: ca Horia a cerut aj utor 
din Principatele româneşti, că se 
pregatea să Între in Transilvania 
in primivara anului 1785 o ar
mata de 30.000 moldoveni in 
srrijinul rasculaţilor; că Turcii 
năvălesc pe la Orşova cu 25.000 
oameni ca sa dea ajutor lui Horia, 
Chiar şi ambasadorul Austriei la 
Constantinopol scria, peste câţiva 
ani. cancelarului Kaunitz. că Ho
ria a trimis emisari la voievodul 
Moldovei cerându-i ajutorul con
tra Ungurilor, iar Frederic al 
Prusiei bănuia că armele, despre 
care ii scrisese ambasadorul său 
dela Constantinopol că le trimite 
Poarta in Bosnia, erau trimise 
răsculaţilor din Ardeal. 

Numai convingerea aceasta. că 

revoluţia lui Horia a urmărit 

exterminarea naţiei Imgllreşti, ex
plică furia extraordinara deslăn' 
tuită, dupa moartea lui Iosif II. 
in unele judeţe ardelene, impo
triva elementului românesc. Un
gurii din judeţul Hunedoarei ce, 
reau destituirea celor câţiva ro
mini care reuşise se ajungă in 
slujbe de stat lIosit Meheşi, Aron 
Pop, etc.). pentru simplul motiv 
că făceau parte din aceeaşi naţie 
ca şi Horia. Violenţa expresiilor 
şi ura sălbatică. ce izbucnesc ca 
un torent vijelios din acest me
moriu C0l1t1.1 neamului românesc 
- nu impotriva iuh<H~ilor rOI11ăni 
ci impotriva Românilor (,1 r:lsă -
fac din el un exemplu unic .11 
şovinismului patologic. 

Răscoala lui Horia a fost deci 
intâia incercare sângeroQsd. dure
ros de sângeroasă chiar, a Româ, 
nilor din Ardeal de-a frânge că, 
tuşele - robiei ungureşti.· Aceasta 
este importanţa ei in istoria lup, 
telor noastre de emancipare. Ca, 
racterul de-a necruţatoare vio, 
lenţă al ei, precum şi brutalitatea 
represiunii n.1prasnice care -i-a 
urmat. a ad,lllcir prâpastia dintre 
cele dUlI.l I1C,1n1llri: l'?ol11,lni şi 

II nguri. Amintirc,l l'l S ',1 ~'.t,tr·,l! 

vie şi puternică şi la unii şi la 
alţii, devemn<l unul din elemen
tele ~1re i-au ţinut depărtaţi su~ 
flcteşte. Tocmai din acest motiv, 
gU\'ernc!e ungureşti de maj tar
ziu nu îngăduiau nici un act 111 

măsura a rascoli, in sufletul neamu
lui nostru de peste Carpaţi ,1du, 
cerilc aminte ale acelor vremuri 
de urgie. De aceea, la 1884, n'a 
fost ing,iduit nici congresul hise-

~. ",,,us_e l'A'" uNA , ....... '. AASA MItio:_'1l$tJ , • :;1'4' ...... vi 

Exemple de vrednicie arădană 
- o hotărire istorică dela ~ a şiclăuanilor -

Ziarul «Alfold .. 1, 63,15.KI861, I nistratorului de plasă Gh. Con 
p. 1, col. 1, publică in traducere' stantiny, român prin naştere. 

in co in administratia interloaro 
a comunei pol să Întrebuinteze' 
limba românească, dar in co
respondenta cu dânsul numai 
limba ungurească. 

ungurească exemplara hotărîre 
de mai jos, adevărat document 
istoric, pe care regretăm că ne· 

o altă comună 
vrednică I Şiria 

Delegatia - adaugă ziarul -
a declarat că nu Si va opri 
până la Viena, 

ştiindu·i textul românesc şi ne- "Alfold" 1,69, 22 X. 1861, col. 
ştiind dacă acela mai există pe 3, publică in~re informalii ştirea 
undeva sau ba, trebuieşte să o că primări61 Ştria a hotărit să nu 
dăm într'o versiune moderni· mal primeas.::ă decât acte scrise 
zată, după traducerea publicată in româneşte şi să nu mai co. La Curtici s'a dat 
d.epe româneşte de ziarul amin./ respondeze decât româneşte atât foc şuru .. nu;a 
tit: cu autoritatile administrative su. care n'a semnat 

eStimate Domnule Prim-Pretar! perloare sau cu justitia, cât şi cu protestul contra 
eIn urma hotărîrii unanime a guvernul tărli. limbii ungureşti 

populatiei comunei Şiclău, s'a Idem, 1, 72, 25, X. 1861, p. 2, Dovadă că această mişc\'lre a 
tr~cut astăzi, 24 Sept. st. v., 7 publică un articol de insligatie în fost generală sub absolutism in 
Oct. st. n., in proces-verbal, de- legătură cu faplul că o mare de. ) judetul nostru, sunt informatiile 
claratia privitoare la limba ro· legatie de şirlen!, condusă de următoare din acelaşi ziar deakist : 
mână: cll aceasta se decu- K-s şi D - S, 8 prp.zintat 161 23 cAlfold", 1, 74, 27, X, 1861, 
leallit litnlnJ oficialll cu pri- X crt. comisarului ministerial al p. 5 rectifică ştirea ce·a dat.o 
fJ;,e la orişice lucru, atlU di" Ăradului o hotărire, prin care În no 73, 26 X 1861, p. 3, 
interiorul ctîl şi di. afara introduc limba română ca limbd prin care anuntase că la 
fJltJşii. Acest proces·verbal s'a oficială şi decla ă ă Curlid s'a dat foc şurii fostului 

. . c nu vor subprefect Voros Ant!'!l, şi că 
şi trimis congregatiei jud. Arad. răspunde la mCI Un fel de adrese populatia a căutai să impiedice 
ca să o publice. Al doilea exem- scrise 'n altă limbă. stmgerea; spune că nu e vorba 
plar s'a depus în arhiva comu· Ibid. 1, 74, 27, X. 1871 p. 5, de şu~a }ostului s~bpr€.fect cl.d~ 
nei, ca să servească de îndre". anuntă că comisarul m' f tii a unUl taran roman dm Curhcl, 
t 1 1 1 .. In S er a care nu a aderat 18 protestul 
ar con si iu ai comuna, care 611 Aradului (loctIItorul de pre· unanim el comunei impotriva 
dacă va proceda contrar ace- fect) a răspuns acestei delega- limbei moghiare. 
stuia, se va considera demis "'-
din fruntea comunei; al treilea .. ' ". V $ .... " 4. utn c·'" cr .. • bUe 
exemplar s'a predat arhivei con
sistoriului eparhial. 

Drept ce noi subscrişii. în 
baza legilor existente, in baza 
sfinţeniei egalitatii, in baza 
diplomei din 20 Octombrie 1860, 
şi deasemenea in baza decretu
lui imperial din ziua aceea, Te 
înşl\\ntăm :(:4 deaeu'" fi ," 
fJec;; fJ~cilOf', "u fJDtn ma; Pri· 
m; ,eso/uţil fi poru.e. decdl 
""ma; şi "umat daciJ 8U,,' 
,edaettJfe in U",ba romtîneaseiJ, 
care. limba ofieialit a comu
nei şi n 10e"lto,.ilor ei, şi exclu· 
dem odată şi pentru totdeauna 
pe toate cele redactate În altă 

limbă; deasemenea toate agen
deIe comunei se vor face în a
ceastă limM, lucru pe care îl 
aducem cu toată satisfac}18"la 
cunoştinţa publică ... 

Procesul· verbal purta 127 sem· 
nături, cari spre regretul nostrI,;,' 
au fost suprimate-~de redactia 
maghiari. A fost adresat admi' 

Toponimie ~arădaB,ă 
D, dr. Sever Pop, asistent uni. lui, vom cita în acest loc din 

versitar la Clui, a descoperit mai cartea «Monografia circumscrip. 
anii trecuti, cercetând la fata 10' tiei Pârneava" a d lui prof. 
eului limbajul românesc din Arad Moise Colarov (pag. 16), urmă. 
şi din judetul Aradului, un docu- toarea toponimie a vecinătăţii 
ment cu tostului caracteristic: dinspre Ceala şi Bodrogul, Nou a 
cuvântul mişel conservat în Aradului: 
toponimie cu int21esul său me· Căsoaie, Topolăvăt, Iarac sau 
dieval, însemnând adecă: sărac, Roata, Moltaret (baltă cu du
după latinescul mi ser. Se chiamă tinj), Cotu lui Novac, Şurile la 
astfel o stradă. Ulita mişeilor, bisericută sau Biserica turcească, 
în Micălaca,~tăzi cartier ară· Cetatea turcească sau Grădişte, 
dan, până ~năzi sat indepen- Mura (baltă cu lipitori), Bărania, 
dent. 

Ar fi bil\e ca primărl'a să Opâncioara, Geala, Jomba, Chel-
VIZ, Dughlbara, Huncove, Mort· 

schimbe nOl.t nume ce eventual vac, linia lui Cocioabă, SuvJrici, 
îl

A 

va ~i d1 acestei străzi, re Romanda! Râtu vasi~, R~tu a· 
dandu-J n,u9le1e de demult. fiindcă fu~d. Ratu cu plOpi, Tarşete, 
ave....atltoria să conservăm fie- POlana la Cruce, Hada, Şimova· 
care do,lJadă a . 't· ţ" • cea, Seliştea, P~raul, Rascanitei, 

.,......-: . "...,. romam a 11 a P.odu~ ~al,coşulUI, POIana cu spi. 
ce~to~ lOCUfl. ."~., I OI, VlzUI.m, Casa lui Picu, Lenia 
.' Ca '" Jldovulut, Cotoroacea, Parăul lui 

~ dovad~ a absen1ei unguri- Ghica, Dealu mic şi Dealu Mare, 
Io/r' In vechIUl trecut al A.r~du· Tolmacea. 

. ~ 

S4 

Evreii în Ara le 
dl 

Din cartea epuigat6' N 
"Eore;; ptJmtînle,,; şt. p' 
",tî"t",,;;" li 'l'gretabl in 
Bogdan - D,,;ciJ.: in 

"Aradul adm:se in 1717 
tâii sai evrei: Isac, şi i 
Maver, Isac este intâiullt dl 
vreu în acest oraş. La m CI 

în Arad 6 familii. Ar fi 10: f~ 
multi dacă guvernul IIU ~ el 

oprH~şe_za!..ea odată, !a..lţ:~ 
1742 ei aveau o casă nu 1\ 

rugaciuni, intre sârbi; cen 04 

li se ia dări mici j erau 1I1~ 
de banuiala guvernului, c ~ 
face servicij de spionaj şi I III 
drept natiune: heber l1ell! t. 
1745 erau 12 familiij I 14 

trecură şi in comuna Ş ~ 
La 1751 erau tot 12 fam lt1 

175~ 24 lamilii; la 175' g1 
destui ca să poată clădi l ~ 
gOga mică, iar ]a 1764 ~ 
seră şi un rabin. Exact ~ pl 
stată recensâmântul din pl 
Erau 81 de suflete, 11 bări V~ 
femei, 19 bă.e ti, 26 fete. [ n~ 
evreii arenda şi adaugâ ~ CI 

rabin un judccălor naliolli iti 
când până la 1785 ei SUI m 
41 de familii, cu mai al 4· 
200 suflete. La capatul re 
lor epoce in Arad, epoCI pi 
ani, ei şi 'au putut desd ÎI 
şcoală. c, 

"In două generaţii « 1< 
alcatuisera toafa viaţa: a il 
cu sinagoga, justitia t~ tr 
şcoala. al 

Epoca a doua o condt A 
bmui Aron Chorin (1786- h 
care deschide o şcoalâ • ti 
reească. Cu sfatul lui a n 
reii trăiesc aşa de bine i ~ 
inmultesc tare. Pe la 1S) d 
817 • Atunci se începu { il 
unei sinagogi mari. In li 
2200 de suflete. La lS6~ 
se facuseră la 6910 în ~ 
3710 în oraş. Nu trecu ( A 
arado.nii aleserâ in 187: 
şi un deputat evreu, pe 
binului Chorin. C 

La 18~4 consiliul (Of P 
Aradului avea 40 de Ci 
evrei. In trei generatii, f n 
cerirâ Aradul." 2) Ş 

2) V. despre treculul rl 
în Arad 'li Gaal Jeno. AraI Il 
leirasa, p 604- 607 (ibid, i d 
'li organiza,ii1e lor)j Marki, ~ 
Il. 757. seq • 
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__ ~_~~ _______ .:tit!'!!~~ ____ ~ ____ _ 
Gazeta Antfrt'"vizlonlstA 

~UNOURII DIN TINUTUL ARADULUI 
, , 

Precum am dl"ălal şi cu alt 
rile] (.Cuvântul" (lin 1 Nov. 
931 şi "Hotarul". no, 6 din Oct. 
933). nU se poate produce ni
fo singură dovada că inainte 

d?: tătari ar fi fost in linulul Ara 
ului vreo penelralie maghiară. 

... Granita arăJollă de aslllzl era 
" granită Între români şi unguri şi
: 8cum 900 de de ani, când se 

apropia Sfârşitul domniei lui Şte· 
. fan lui, şi lucrul acesta 1 a re· 

cunoscut şi un istoric maghier, 
r. FrMcisc Eckhardt, in a sa "istorie 
: a Ungariei" tipărită anul trecul 
~. (pog. 21), Abia peste o sută de 
~ ani - secolul al 12.lea - se 
, 'ncepe o influenlă ungureasdi, 

pdn intermediul mănăst,rilor. Mai 
de grabă insă se poate spune 

. că influenta era dela noi asupra 
ungurilor, fiindcii legăturile ce 
'ncep să se observe din această 
vreme, merg de.aici Încolo; rnă
năstirile cu pafrolli ereditari de 

ill aicl, stăpân peste moşii din tI. 
nuturile ocupate de unguri, dau 

.. "flădici şi alte fete bisericeşti bi
sericH maghiare. Oricum ar fi, 

"a legăturile acestea bisericeşU nu 
dovede5lc nicio penetratie etnică. 

it Nicio dovadă a unei asemenea 
• penetralii nu se poate produce 

'IIi Înainte de Angevini, adecă ina, 
inte de epoca feudaJismuluf. 

l7 .. 
i j In noua epocă, il 'nstrăInărilor 

I de proprielăti şi a maghlarizarii 
7l celor ajunşi in rândul nemeşilor 
10: feudali, e mai presus de indoială 
I ~ că in jurul domnUor de pământ 
nse vor fj formal şi aici nimuscule 
rniillsule maghiare, lotaşa cum pe
en netralia maghiară din secolele 
.18-19 (exceptând colonlzările) 

t s'a intâmplat in judetul Aradului 
li in leglilură cu domnii de pământ 
m: Inceputului acestuia de penetra. 
I tie maghlari'i I·a pus insă capăt 
Ş ocupatia turcească (sec. 16). O 
lre H\ftriurisesc inşiş[ Istoricii ma· 
5! ghlari 01 Aradului, "După 1566 
ii - Spune Markl in voI. II al .. Ist. 
~. Aradului-, pllg. 174, - moşiile 

~ preoleşti (adeci'i catolice) s'au 
n prfipădit total, iar cele mal multe 
In vechi familU nemeşeşti (deCi mi· 
[ RUS unele româneşti. n. n.), şi-au 
~ c6utat fericirea aiurea". Acelaşi 
ni istoric spune în .. Oszfrak.magy. 
UI mon. Irasban es kepben", pllg. 
al 445, că Itdupă plecarea turcilor 
1 românii 8u dat năvală spre cârn
l pia ftTDdaoă. luând locul del nut 
iri înainlea turcilor de unguri" (ade-
că de moşierii ungurO, iar Într'alt, 

a loc ("Pero 16zadasa, Budapest 
a 189:5, p.14) că: ,.In războaiele con. 
.~ tra turcilor. ungurii (de aici. n. n.) 

au fosi aproape total desfiintaW' . 
II Aşljdel'ea constati'i disparitia to. 
l' lală a proprietălii catolice din 
• "~ut Somogyl, în "Arad vm. 
l neprajzi lelrasa", voI. III. P. 1. 
!i ~in ._Arad monogr.·. 1912, p. 4, 
8' Iar In oltă parte - ibid. p. 5 
I disparitia ungurilor de aici şi 
( întărirea străinilor. 

\! '" 
67 Prin urmare: 

~ Ungurii de astăzi din linutul 
l Aradului sunt unguri noi. 

~' UnU - câtIva 1 - au venit in. 
coace singuri sau rălaclndu-se 

)f pe·alci. Ceilalti sunl coloniz.ati. 
~ La Arad - aşezare româ. 
I neasca, dela 1607 românească 

şi sârbeasca, cu respectiva colo. 
lJl fatura lurcească În timpul ocu
a~ patiei musulmane care a făcui 

I 

'~ din ea oraş, româneasdi, sâr-

bească şi 'n mică măsura germană 1 români ortodocşi, 223 "paplsfaşi·, "aduenae", şi românii sunt ela- Aradul·Nou a fost inainte de şvabi 
după furci, - Întăij unguri apar .şi cât iva unguri reformaU", iar saU in locul Îniâi 1) românesc, la fel Ologoviitul)I}. 
la inceputul sec. 18 (ci. Fâb iâ<1, . Ia PăuHşul-Nou 47 de case nem· La Curtiei şi la Macea ele- La Iermata-Neagră s'au su-
Arad leiras8, p. 151). La 1774 teştl, de colonişti dela 1771, mentul unguresc il alcătuiau la prapus trei rânduri de colonişti 
românii f€prezenlflu .ncă circa ef. ibld. P 20 şi 50). 1900 slugile şi angajatii laUtun- unguri, în sec. XVUI-XIX, veniti 
70~/o din totalul populatiei şi Ungurii dela Gioroc sunt În diarilor, "la cari se adaugă, din părtile Dobrilinului şi depela 
circa 60 G

/ o din lolalul proprieta. n1ajorifale colonişti ciangăi (din fireşte, slujbaşii publici; .aşa a Oyongyos; sunt Între ei şi rus· 
rilor de case; la 'ncepulul sec Bucuvina) şi săcui împroprieUiri1i obişnuit să ia fiinţă elementul necJ ungurizali, - el. Somogy 1. 

r al XIX-lea oraşul e a În,'ă tot cu pământ dela slat şi dela ca- I unguresc in comunele mixte c. 260-261. - Pe vremea r:e
românesc, sârbesc şi nemtesc, mună, - ef. Somogyl, p. 258. mai populale ale judetului A· 'latirii tătarilor era aici voivod, 
şi în măsură mică de tot un- Satul e nou, pe ruînile unuia rad", d. Somogyl, 1 C., p. 258 deci salul era românesc, ef. Marki, 
gnresc I}. vechI, numit la fel. distrus la - La 1835 Curticiul era româ. Arad tort. 1. 231 2). 

In judet. după monografia oii- sfdrşitul evului mediu; la 1833 nuc. "cu putini catolici-, atâr- Adea e veche aşEZare romA· 
cială flA.rad varmegye es Arad era încă "pfljedium", - d. niltori de parohia din Sân Mărtin; nească. pe vremea năvalirii tăia· 
szab, kir varos neprajli leirăsa", ibid.; la 1835 Însă avea trei bi~ Mecea era exclusiv românească, rUor cu voivod 3.) In timpul re
('101 111, P. 1. 1912, din Nono seriei, ortodoxă, catolică şi re. - cf. Fabian,l C' t p. 95-96. voluliei lui Horea, preotul orto
grafia judE'lului), cllpitolul .Arad formală, iar locuitorii ii erau ro. Ungurii din Otlaca (Ia 1835 dox de aici era cu răsculaW). 
megye magyar nepe", de dr.lu- mâni. unguri şi nemti, - ef. Fa. niciunul, ef. Fabian, 1. c., la 1900 La 1835 (ef. Fabian, 1. c. 138) 
liu Somogyi, erau la inceputul biao, 1 c., p. 13; românii nu pol 204, cI. Russu.ŞirÎanu. l. c) "s'au era deja "localitate ungureascii". 
secolului nostru unguri in urmă- fi noi. iar ungurii nu pot să fie introdus răzlet", ef. Somogyj, 1. Ungurii de. aici sunl aduşi din Jud . 
loarele sate orăddne: Radna, decât colonişti, dupăce saluI aC" 260. Să18j, B:hor, dintre Dunăre şi Ti. 
Păuliş, Oloroc, FBkert, Sân ea ni, fost Întâi "praedium" neme. Ls Giula- Vărşand (unde la sa. din jud. Bichiş, Ciongrad şi 
ZimanJ, Zimandcuz, Peregul·Mic, ş\Osc. 1). 1835, ef. Fabian, 1. c. 129. erau Heveş, cf. Somogy,l. c 260 dupii 

jlratoşul Mare, Varioşul·Mare, Satde Liuada (Fekerl), Sân- 457 de "nemli şi unguri") ungurii Pesti Frigyes5
). 

1 Semlac, Rov ne, (Pecica·Maghia. lfani, Zimandul.Nou, Zimand- sunt colonizaU din jud. Heves, - Vadasul a fost dislrus de un-
ră), Curtlci, Macea, Ol6nlceri CI1Z, s'al1 inflir.ld 13 mijlocul ~e. ef Somogyi, 1. c., 260. gurii lui Răkoczy, iar dupi'i 1111 
(OUaca), Olula-Vilrşand, Socodor, colu!ui trecut (1842 _ 52); cei La Soeodor "pu1inii ung;~ri s'au populatia a revenll in sat. Ar re • 
Şumand, Hărdăijl (Plidureni), Chi. din Livada tiU fost aduşi din pu. aşezai rtizlet şi pe neobservate-, ieşi din această arătare a lui So
şineu, Sărind, Belzerind,Iermata· sia Szent-Tamas. cel din Ziman. ef. Somogyi, 1. c. 262. Erau la mogy, 1 c. 261, că e vorba de 
Neagră, Adea, Vădas, Simoneşli, dui Nou sunt din jud. Nograd, 1835 474 catolici unguri, plecareo şi de revenirea unei po· 
Tipar (Sza.paryliget), Olari (Văr· cei dm Zimandcuz din jud. Heves, ef. Fabian 1. c. 127, ier la 1900 puletii ungureşli; dar la 1835 po· 
şand), Sânlana, Şiriot Pâncota, şi cei din Sânleani din Cenad, 947, cI. Russu·Şirianu, 1. c. 80. pulatia era jumătate ungureasdi 
I C el ŞT dia S t M t S i 1 251 Z) La Şumand, Somogy, p. 261, şi jumălate românească, românii neu, erm, 110 • fi u-e, - c. omogy, .c. ., 
Şebiş, (LIpseşte Idvlnişul, Şofronia U lasă să se 'n1eleagă c'ar fi vechi; cu biserică ortodoxă a cărei ar· 

ngurii din Peregul·M,c sunt 
Şi Tomea, cari acum trei decenii d S bila 1835 fnsa. precum S-ft văzut hiv8 data dela 1668, iar ungurii in jud. za O cs, dela 1787, cf 
nu erau decât moşii cu câte.o mal sus (Fabian. 1. c. 91), nu cu biserică reformală facută la 

Somogyl, 1. c. 263, şi Fabi8n, 1. e 'sta 1832 r F b 1 
minusculă colonie de muncitori, 34 XI u. • - c. a ian, . c. 141. (La 

Şi Nădlacul, cu unguri în mică c,. p. . La Hărdăij ar fi deasemenea 1900, fără să se pomenească 'n 
Cei din Iratoş "sunt venili hi (S 

minoritate. epartlnstor pe· atunci vec omogyi. 1. c. 260); in sai vr'un sârb, erau 628 ortodocşi 
acum 6G - 80 de ani din Ungaria 11 t 1 d h 

Cenadulul. Mai lipsesc satele se e e paro ii catolice satul nu şi 4 uniii, dar numai 532 romeni, 
nordică", ef. Somogyi 263 3). ~ f R Ş 

unde nu se aflau decât câleva e pomenit In nici o epocă; arhiva. - c' usu- irianu, L c. 80). 
Colon ia dela Variaş e după b' "i f t d l C 1 'S' t' (S familii de unguri; vom vorbi IsenCI re orme e e e a 1786 o.oma lmoneş 1 imonyi-

Fr. Pesly dela 1771, după So- (ef. Markl, Arad tort II. 753) " la falva) e intiinta1ă la 1883 şi inlă· 
totuşi m8i la vale şi despre ele). . 1 263 d 1 1828 1 'IX 1 1892 l' f" d . mogYI, • c ,e a ; a 1835 trei sferturi din populatie rl a a ; co omş Il e·alci 

Dintre satele de mal sus, ur· 1835 (". mai sus la Eabian, 1. c.) sunt dela Bă/anea şi din jud. 
matoarele lipsesc cu lolul din erau unguri. iar un sfert români Csongrad, ef. Somogvi, 1. c. 262 

avea 98 de case ~}. ( f F b' I 1) b .T 
lista satelor ară dane, Ia Făb an. c, a lan, . c. 33; Iserica (La 1900, - la 17, respectiv 8 

La Sem/ac, ~ungurii sunt putini. şi şcoala româneasci'i (ortod.) ani dela infiintarea coloniei, -
Arad vm, lelrasa, II.. 1835, (lne· şi şi acela Intru..:l, ca intelectuali il A t 17 t d i 16 

T sunt pomenite şi la 1798 {ef. se a au In sa or o OCŞ Ş 
dUo, ms, la Palatul Cultural din sau slugi", ef. Somogyi, 1. C 263. Mllrki. Ibid. 747}. umti, far români 17, - ef. Rusu· 
Arad): Fakert, Sânleani. Zimand, IncepU'5er6 să patrunda in sat cu Şirianu, 1. c, 80). 
Zimandcuz, Peregul.Mic, Simio. Despre ungurii din Chişineu, Tot atât de nouo. infiintatii la 

câliv8 ani Înainte de \835, - ef. S 1 1 261 ' neşli. Tipar. Salu.Mic, Şirla ma omogy - c. n are nid o 1883; cu colonişti depe marginea 
ghiară (Vilagăşul). Sunt sate de Fabian l. c. p. 32 - 33. altă mentiune decât că sunt. La jud. Cenad, e şi colonia Ţipar 

Colonia Rovine (Pedca-Ma- 1835 "şapte optimi din populatie- (Szaparyliget), cf. Somogyi, 1. c. 
colonişti aduşi după 1835. ghiară) "s'a Înfiintat virtual la 262, unde deasemenea la 17 ani 
Varl'aşul şi Iratoşul Mare erAU erau români ortodocşi şi o op· dela. infiintarea. coloniel se aflau 

OI 1753-, cf Somogyi, l. c. 262. In r ! 11 • I b 
la 18.)"5 moşii ("puste-) cu câte- (me ca o CI, .. car vor esc un· deja 55 români (56 ortodocşi şi 

recensilmintele dela mijlocul sec. t tiI v OI 

O micx colonie de muncilori a, gureş e, nem eş e şi s ovaceşte, 5 uniti), - ef. Rusu· Şirionu, I c. 
a 18 ungurii figureaza sub titlul f F bi 1 123 L' t 1 80) 

gricoli, Întâlui cu 98, al doilea cu c. a an • c. • a ncepu u . 
88 de case (ef. F6bian. l. c., p_ sec. al XVUJ.lea satul era pustiu Satul Olari (Vărşandul.Nou) .. e 

, 1) De notat pentru vechimea ro. (cf. Somogyl ibid.); deci cu atât colonie mal nouă", de unguri 8-
78-80). mânească a acestui sat de lângă ve. 

In următoarele nu erau la data chiui Orod: un sat, ° moşie ,1 un mai putin cei ce "vorbesc" la duşi de pesle Dunăre şi dela 0-

d ( Pârâu Giorocelul, ° vale şi două sate 1835 ungureşle, se pot socoti un· roshaza la 1192. ef. Somogyl, 1. 
aceea unguri: Şuman se vor· Giorocul.Mare, nu departe de satele guri vechi. c. 264 La 1900 - d. Rusu-Şfri-
bea Însa ungureşte, fiindcă erau OrodeluJ, Olodelul de BUB şi Orodelul La Sărind (străvechiul Zeleni - a.nu 1. c. 83 - ereu in sai 191 
693 de evrei. ef. Fabian, L c., d' O'" D l' el M 1 , e JOs, se a Il ŞI m o J,-. are e Sălenl) ungurii sunt venili din jud. ortodocşi, dar numai (1) 80 ro· 
91, şi ftindcă era administratie Dicţ Geogr. al Rom. lU, p. 532.3 ) f Bihor, Szabolcs, şi Bereg, cI, mâni (sârb niciunul: se va j nu-
de plasă); Mac,a (p. 96; OUaca şi IV fasc. IV. p 603 j un Giroc Somogyl, 1. c. 261. La 1835 sa- mIt o parte a lui Olahfalva din 
(p. 126); Şilindia (p. 173), CeT- e în Banat; în Nitra, judeţ cu stră, 

ve~hi aşezări româneşti (ef. Drăganu, tul era "în general- unguresc cauză că erau atâlia români, sou 
mei (p. 149); R adna (p, 22) Il), "Românii în sec, IX- XIV. după to· protestant, ef. Fabian 1. c. 132- fiindcă e şi aceasla O veche a· 

Amintita monografie oficială ponimie şi onomastică", 170, passim, 32). şezare româneascA 1 Despre in. 
dela 1912 a lui Somogyi (pag şi act noastre "Expansiunea rom Saful Lunlreni (Belzerfnd) e vecinatul Viirşand românesc. Fa-
257- 265) arată despre vechimea peste Tisa" în "Cu\'ântul- din 15 

ă ai 23 Apr. 1933) este un Gyarak, dela 1800 pe locul de azi, pe un bian scrie la 1835 (pag. 99) că 
şi originea acestor unguri urm - ~ în sec. al XIIl Gyrok. Gyorok 61t loc exista la 1731, şi Somo· sunt in sat şi unguri, şi "aceşti 
toarele: (ef. Nyitra vm. 1893 p. 5g). Pen- gyi, 1. c. 260 ne lasi'i sa 'nlele· unguri şi.au făcut biserica cu o-

In plasa Radnei, la Radna şi t b b'l 1 • ă d' I 1 ru pro a 1 a egatur In re ee. gem că Q o continuitate intre po' cazla coloniz6rii lor, acum vreo 
Păuliş, ungurU .. s'au aşezat raz vezi următoarea toponomie arădană a l f Iă pulatia celor două aşezări. Tot 40 de ani"; co onla a osl a -
Iei, ca meseriaşi şi functionari-. Nitrei: Scleuş, Ker, Ban Keszi, Arda- f 

(L 83 1 
nocz, Gellenfalu, Şcg, Kelecscny. iar aşa s'au mulat sau s'au refăcutşl al· turalii deci la. incepu satului ro-

ef. pag. 263. a 1 5 erau a . 
in învecinata Bratislava, SZlhony, te sate, dar nu e de multeori nicio mânesc, de care apoi s'a rupI. 

Radna numai români şi o seamă Csentefa (Csentefalvd),:Magyarat, Nyek, legături: intre vechea. şi noua lor --
de bulgari catolici, "zişi şi şoa- (1245 Neku), Botszeg, ş. '., plus un populatie. (Colonille ungureşti din. l)~ La 1900 erau in Belze:i~d 2 ...... 
căII-, Fabian, 1. c., p. 22; - la Csanad, . ~ romani, - cf. Ruau-ŞfriaDu. Ibld. 
PăuHşul-Vechl erau fată de 1673 2) La 1900 erau in Livada 259 tre Arad-Curhcl-Sanlana sunt i) La 1900 erau 75 ortodocşi ti 

I A ~ Z· pe locul unor sate medievale rO'12 uniţi, dar numai 16 români (sârb 
1) V. in "Ecoul-, "Meseriaşli rom. 

din Arad". Deasemenea: dr, Gh. Ciu
handu: "Să cucerim ce·avem de cu
cerit", În Tribuna Nouă (Arad), 193 L 

2) La Şumand erau după recen. 
sământul oficial dela 1900 1231, la 
Macea 851, la Otlaca 483, la Şilindia 
514, la Cermei 1592, la Radna 755, 
ef. Russu·Şirianu, Românii din statul 
ungar, 1904. p, 78, 80, 82, 83. 

romani, la Sanleani 42, la tman-
duJ.Nou 16, _ 4. Russu-Şirian~ I~ ~âneştf, ca hul, Deşcheni, etc. niciu~uJ? cf. RuslJ·Şirianu ~bld.. Aveau 
o. 78. _ Zim,~ - (ati Gheorghe 1) L 1900 416 t d t· Ia sfarşltu. l s~c. 19 parohle .ortod.oxil 
Pop de Băseşti)':iipseşte din lista lui 9'~ Aer~u f. ă ~r \OOŞ ŞI - ef. Marki. 1. c. 11, 147. 

1~ ' .2 UOl,ţl.; ăto:nan, 1, a~ b sa I
gu

1
roezee :l) MlIlki, 1. c. 1, 222. 

Somogyi', la nu eXista, - v. t t t 10 sa IS IC _.n.1Clun sar, erau , 4) lbid II, 743, 
mai BUS, Fabian, c. f R ... 81 

-- 2 e. .·..,.lr1anu : il) La 1900 erau 38 de romanI, 
8) La 1900 eratţaci 63 români, ). La 190~ .er~u .UI. sat ~3 orto. cf. Rusu.Şiriantl l ibid. De notat: Ho-

ef, R ·Şirianu. 1. c'.; 81. dOACŞl şi A t umţl, ln1B)a fnRumal Ş~~ ro- ial ul sa\ultJi are nume românellti 
4) La 1900 erau'-lO& români. ci. muni (sarb nl'j'mu c. usu· manu, 

R.-Şirianu, 1. c. 81. " __ ".' 1. c. 80. (Continuarea în pag. 8) 

~. 
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un~URII DIn nnUlUl flH~D~lUl 
(Continuare din pag 7) 

Despre ungurii din Sântana. - ef. Rusu.Şirienu, 1. c. 79. Şi 
Siria, Galşa, Pâncota, Somogyi românii ,i profestantii eu căpătat 
nu se pronunţă, mărginindu-se siH ingăduintă să-şi zideasca biserica 
amintească (pag. 26-4). Ia 1774; profeslanUi şi· au zidit o 

La 1835 erau la Sânlana, .1;, la f785 pe locul uneia ruinate,
maghiari iar reslul germani de ef. Marki, 1. c. II. 745, 752; va 
bun sânge, porniti spre moghia- fi fost Însă cea veche ungureas· 
rizare", cf. Foblen 1 c. p. ,1. că, dupăce se cunoaşte proseli· 
Salul e Însă co"onie de după lismul printre românii din liceste 
turci; prezenta ungurilor O ex- părti făcui de prolestantii lirde
plică faptul că a lost inlc'o vre- leni? Biserică calolic:ă n'a fost 
me aici prefectura judetului. in comună niciodată, ef. Marki, 1. 

Şiria era incă Iii 1835 r~n~â- c. 720, pessim, ded chiar dacă 
nească, dlir se sporea "de catlV~ ar fi fosf acolo unguri pe vre· 
ani cu colonişti unguri, germont meo protestonlismului, inainte de 
şi slovaci ce se 'nmultesc zi de protestanlism nu erau. 
zi", - d Fabian, l. c. 87. S 1 

Din lista lui omogyi ipsesc 
Galşa 8veli la 1835, 2239 su' 

flefe, .cari, exceptând pe unii ca. ungurii flotanti. slujbeşii de stat şi 
loliei ·slovlici şi unguri, sunt in slugile boiereşti din celelalte sale 
genere valahi ortodocşi~. - ef. bie judetului Atad, din cari, pre. 
Fabian. 1. c. p 101. . I Cum o spus.o Id rubrica Curticiului, 

Pâncota. sat cu cele mal ve~· se alci'ltueşle .obişnuW elementul 
tile târguri din judet, ero l8 unguresc al satelor mixte arăda. 
1835, după Pabian, maghiliră. ger. ne. Pentru compleclare vom arăta 
mană şi fireşte româneoscă, - deci următoarele, după Fabian, 
ef. Fabian, 1. c. 89. Vechimeo 1. c.: 
germ8nilor se ştie că nu merg: Lo Moneasa erau la 1855, 116 
dincolo de turci. A ungurilor IUl romano catolici şi 7 reformlili, cu 
fie oare o exceplie delli regula natlonalit6tea nearătată, - pag. 
ce s'a pulut fixa din cele de pâ- 215 
nă aci? Adevărat cii Pâncofa a Lll Gurahontului nu eCIi la 

Gazeta Antlrevizfonfstă Duminc:că 28 Oct. 193(J 
"'="W 

Un profet al desrobiril 
poetul Ion Tripa 

Acum vreo trei ani profe-I mânilor dela aceas:ă gra
sorul AI. Constantinescu. ac- miii etnică., nu va putea să 
tualul vicepreşedinte al co- lipsească dintre viitoarele 
misiei interimare a Aradului, podoabe ale acestui oraş de 
a dat la o parte intr'o con- frontiedi 
ferintă ce-a 1inut.o·n cadrele Reproducem aci câteva 
Ateneului Popular, colbul ne- dintre poeziile iredentiste 
meritatei uitări ce acopere ale acestui cântăreţ al des· 
opera poetică a celui mai robirif, tipărite sub Mlul 
mare şi mai uitat poet român .. Poesli", cu ortografia de pe 
ce l-am avut in acest tinut: vremea aceea, la 1882, ia 
a notarului slHesc Ion Tripa. Tipografia Diecezană. din Arad. 

Fapta d-Iui prof. Al. Cons- Unele dintre ele sunt cunos
tantinescu se CUV'fie urmată. cute şi cântate indeobşte. dli1' 
Numele lui Ion Tripa nu Aradul se va 'nvredmci vreo, 
poate lipsi din nomen~latura o~aiă Să-şi înlocutas~.ă sta
străz;lor arădane, ŞI dacă tutle şi bustul'de strame ce 

Nainte Române! 
Marşul lui Mihai Viteazul în bătălia dela Călugăreni. 

Trompelele sună prin munti şi câmpii, 
La luptă cu totii ai Romei copii, 
Natiunea vă chiamă. acum ori nici când 
S'o scoateli din lantul ce·o trage 'n mormânt! 

Nainte Române cu armele 'n mâni 
Şi-ti apără tara de cruzii păgân;! 

Strămoşii noştri încă luptau ca şi lei 
Duşmanii în sânge zăceau pe sub ei, 

le mal are prin parcurile 
blice, monumentul acei 
care a cântat ca putini dil 
poetii de sub jugul ah 
ziua mare a desroblrii in 
abia prin exceptie mallrc câte cineva cine li-i aut~ 
Vom adăuga că. in afad' 
poezHle nationallste tipăJlri 
a rămas după. Ion Tripaii 
mare volum de poezii În Icr 
nu scris, in special anacrt.j 
tice, atât de româneşti, IOd 
de desă.vârşite, incăt vor ~ . 
mânea peste veacuri Se11t! 
găsi cineva să facă un tIa 
de pie1ate editându·le1 up 

d 
SUS opincă.... i 1 

e 
Sus opincă până poţi, \1 

Sus opincă sus! eri 
Căci mai am vre o doi, trei z! 

Sus opincă sus I )e 
Şi dacă te· i găuri, ze 

Sus opincă sus! vii 
lariişi singur te·oi cârpi, idt 

Sus opincă sus! 
Un~e-ti'oi curelele,st 

Sus opincă sus! 
De· or scbp; ca stelele, iti, 

Sus opincă sus 1 Ist 
La gurgui ti·oi pUile flori, n I 

Sus opinCă sus I 

fost dela Angevini pânii către. tur el 1835 niciun ungur, ci toli erau I 
protopopiat catolic. Dar s'au~ m~en. "valahI ortodocşi", peg. 194. I 
tinul ungurii ruei şi sub stopani- La Rocsâg erau .câliva cato
reli turcească, numoi pentrucă is- Uci şi protestanji", cu nafjonalita
loricii unguri trec peste licea»tă leo neindicată, pag 165. 

Şi noi c' ai acestor urmaşi strănepoţi 
Lăsa ni-om natiunea junghiată de hoti? I 

Nainte Române cu armele 'n mâni 
Şi-fi apără tara de cruzii păgâni! 

Pămânlul acesta în lacrimi scăldat 
Românii cu sânge rau răscumpărat 
Şi·acuma tiranii înspăimântători 

Să miroase pân' la nori, t 
Sus opmca sus! 1Şt 

La noj/fă zurgăIău, ! ~ 
Sus opincă sus J 

Să 1 audă Dumnezeu, 
Sus opinCă sus I 

Ca să vin' aici ia noi 
epocii? In ce·! priveşte pe romani, La Dezna, la fel: "câtlva Cii-
Mlirki 1. c. II. 750, me.nlioneazo loIi ei" , - pag. 160 -161. 
un preot român. dela 1781. A.,ea La Mocrea erau 264 slovaci 
de tapt pe vremea aceea trei augustini, - pag. 162. 
preoti români. La Chireluş "putini catolici de 

lneul a fost intr'o vreme cel n!llionalltate moravă", pag. 136. 
mai influentat din tot judetul de La Ruteni .. caliva foarte putini 
principatul protestant al Ardealu· unguri, nemU şi slovaci", restul 
lui. Sub turci insii, ungurii (cel valahi ortodocşi, - pag. 157. 
de rând, fiindcă ceilalti vor fi tu- Numlii la Săvârşin, cu .ma
IU-o ca to~ moşierii maghlliri din joritate vlilahă ortodoxă, erau mai 
tinut) fug din lneu in doua ran- in număr (.circa 245 unguri şi 
duri, la Mic61aca şi Mini"Iii 1595 nemti"), şi liveliu biserică, -
şi între 1658-169~, şi le ·iau 10- pag 26. 
cu) românii, - el. Somogyi A- In foate celelalte sate arăda
radvm. }elrasa, 114. (La Mim, ,1 ne, .Ftlbian n'a .. găsit vl~ 183~ nici 
MIcălaca n'au putut rlim&nell, fi- alatlli unguri macar, sa·1 po~l~ tr~-

d ă li d v 1 1"1':411 ce sub foarle modestul "catwa . in c amon oua oca 1..., e ae po- .. 
menesc mereu cu etnic romB.
neseH

). La 1835 partea cea miii 
mare a locuitorilor era româ-
nească, şi numai o mică. plKte 
ungurească, slova că şi germani, 
ci. Fabian, 1. c. 1SZ-l. 

Cermeiul efft la 1835 numai ro· 
manesc, cf. Fabian, 1. c. 149; un
gurii sunt din prima iumlitaie. 
sec. X1X.lea, din judetele Hel'e" 
Blchiş şi Bihor. cI. SOlllogri. A
radm. neprajzl leirăsa, p. 2i9. 

Şilindia era la 1835 in u.&e. 
'" gime românească, cl. Fabiaa." 

c. 1.71; ungurii sunt veniti opol, 
din Peclcli Maghiari. Bătaaea .. 
jud. Honl, - ef. Somowl, 1. c. 
P 264. . -"'" 

Colonla Slitu.Mic (DezsoltazaJ 
e delli 1866, cu ungvt depe 
marginea jud. Cenad ,1 din lud. 
Csongrad. - ef. Somo",. 1. c. !64· 

Despre ungurii din Şebi" So
mog,i, 1. c. 259, spuae ci .plla_ 
trează mai multe IrasiHuri yeehi-. 
La 1855 Fabian, 1. c. 15&, găiea 

. cll jumite.te din sat e unguresc. 
La 1900 erau iOn unguri (C1I e
vrei cu fot) şi 1025 romani (or
todocşi erau 1054, far unifl 14). 

") La 1833 locuitorii Micilăcii. 
rau .. toţi valahi ortocloc,t-, of_ 
Fabian, 1. o. 31; la fel erau .apr",
pe toţi valahi ortodocti- ta Mi.i,
ibid. 49. 

Singuri, prin urmare, ungurii din 
Hărdiiîj şi din Şebiş, unde ÎllS8 
Inainte de protestantism nu se pOt 
meneşte plirohie sau biserică ca· 
folică, deci ungureliscă, nu sunt 
urălati de isforicii maghiari ca fi
Ind vemll de undeva in ultimele 
două secole. 

E intrebare, şi cercetările vi· 
toare ni·o ",or devedi, dlică 
trecutul unguresc merge tfira în· 
trerupere până la protestsnHsm 
macar În aceste două sate. 
ue .a" ca, ,u. ..... 
Din raiul hortist 

• Magyarsdg- din 130ct. 
crt. anunţa, ctI ministerul de 
finanţe unguresc a dat ad
min'straţillor finanCiare un 
ordin secret ca sd inscrie 
in cdrfile junduare ca da
dalorii impozlfele ,estanle, 
şi cd in urma acestui ordin 
s'au scos la Klskunhalas la 
/lcifoţie 500 de imobile. 

Ztaru! budapestan adaugd 
la ştirea aceasta declara/ta 
celor dela administraţia fi
nanciard, cd cetăţenii din 
Klskunhalas sunt foarte buni 
platnici, dar au ,dmas tn 
restanţd cu Impozitul pen
trucd. cu cea mai male 
bundvomld, n' au de unde 
pldti. 

Ne calcă pământul pe anost teritor! 
Nainte Române cu armele 'n mâni 
Şi·ti apără tara de cruzii păgâni! 

Stindardul natiunei e mândru, sublim, 
Jurăm pentru dânsul cu tofi să murim, 
Ve cât în robie să fim subjugafi 
Mai bine in luptă şi glorificaf;! 

Nainte Române cu armele 'n mâni 
Şi-Ii apără tara de cruzii păgân;! 

Curaj şi virtute cu voia de ler 
Românul acestea le are din ceri 
Şi astfel de arme când poti a purta 
Mai crezi tu voinice că nu·i triumla? 

Nainte Române, căci cruzii păgâni 
Fugi-vor de tine cu armele 'n mâni! 

Către ţara românească 
Tu regină 'ntre regine, 

Tară românească, 

Dumnezeu sol-ti di?e bine 
Şi să te mărească! 

Din pământul tău să creasca 
Glânele de aur, 

lară muntii tăi rodească 
Cel mai scump tezaur; 

Pe a ta câmpie grasă 
fJoriie să înflorească 

Şi în iarba de mătasă 
Să se adumbrească. 

Şi În fluviile tale 

Ca să Iii ca luna plină 
Mândră, rolelată 

Şi să verşi a ta lumină 
Peste lumea toată! 

""-A-.ti roma ••• 
A fi român adevărat, 

, E-un lucru binecuvântat, 

E darul dela Dumnezeu, 

E simtul sufletului meu! 

A fi român dar renegat, 
'E cel mai ticălos păcat, 

• • 

Soarele se spele, 
Să-ti prOducă minerale 

Scoici, ghioci. mărgele! 

E baterea lui Dumnezeu, 
Blestemul cel mai r~u şi greu 1 

Ceriu-ti tot senin să fie, 
Norii tăi să piară, 

Şi în sinu-ti pe ve~ 
fie primăvară! . _ 

Fiii tăi să se ,...iI?orească 
Mândri. în ~t.hi,e, 

Lumea 'ntreaga ~să simtească 
A lor vitejie.f' 

.,.,.-'~ -.--.- ..; 
Să-ti ma ..... ască viitorul 

Prin o-m~e laptă 
CâştigândY!-fi teritoriul 

C.-ai ,vut odată' 

I 

Eu tot aceea îmi doresc. 

Ca numai atât să trăesc 

Cât voi avea un simt curat 

Să fiu român adevărat. 

Şi dacă doar în al meu sân 
S'ar stinge simlul de român 
Şi aş cădea 'n acel păcat 
Să fiu şi eu un renegat, 

Atunci, atunci pe-acest pământ 
Să nu am loc nici in mormânt, 
Ci-ajungă-mă blestemul greu, 
Să pier bătut de Dumnezeu! 

Sus opincă sus! 
Să ne scape de nevoi -

Sus opincă sus! . 
ee .-4 $ _ I ,vr ""SI \1 

BIBt10GRAFlE 
Sapllmentul duminical din 

act. ert. al lui "Budap 
Hlrlap'" publică o recenzie II 

nată de Lambrecbt Kălman 1; 

lumulul al 2-lea (apărat le 

ta seria "Hungarologla" a I 
turii tlpograllel Unlversltătlll 
Budapesta) dIn .. A mag}'l 
neprajza". Noul volum e (: 
de Şt~faD Gy5rffy şi de O 

: Vlsky. Partea scrisă de Oy~ 
se ocupă de lucrurile 'n I~ 

turA cu aco patllle poporuilli! 
ghlar, şi receDzeDtal Itlrule 
supra faptului cA le trateazhfar 
putin romantic decât Otto mte 
mann. Adaugă că autorul loar 
losit la capitolul phtorltulo!Un4 
plome DOJ, referitoare la Klsk t 
lag. Să 'nsemne oare remocr 
recenzeDtulul ci d. Oy5rff)ă j 

eUmlnat urmele româneşti dul 
cari cartea despre păstorltul nii 
ghlar a lui HermaoD Ofta /IlOl 

magyar pasztorok Dyelvklcc~ur 
este intr'adevăr - şi foarte: să 
tural - grozav de pllnăi.ân . 

Parted semnată de Carol Vlat 
trateazl despre lucrari in arun 
gere eu psihologia (oaşteo I 
moartea, etc.) 18 

• ruI 
La Budapesta a 'neeput da n 

parA, iDgrljltă de Nlc. Aszla! pă 
o revistă blbllogratlc!, intiiul de 
"K6oYlflarl Szemle". IU ' 

, ati 

di 
;te 

CUI li şi răspândltl fer. 
l ~ 

"Gazeta turi 

Hntireuizionisfă~~: 
de 
nui 
să 
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Consideratiuni asupra politicei Românilor 
t t 

II 

ile 
cel 
dil 
sh 

din judeţul 
ii inceputul veacuJ~i al XI~·.lea 
Illrchează in istoria Romamlor 
11~ judetul Arad o epocă de 
:~ri frământări ~at~o~ale. f~C
~aii cari au contrtbUlt In speCIal 
nlcrearea acestei stări de luc· 
re.j trebue cautati pe de o pa rte 
, lideologia conducătorilor noştri 
~rlitici de atul1CÎ, ideologie for-
~e 1 f . 
l.lafă la ]791 în ace a~~os 

upplex libelus Valachorum • Iar 
de altă parte În situatia cri

i in care se aHau Românii 
eparhia Aradului din punct 
vedere al org:mizaţlei lor 

eri ceşti. 
~ . 
)eşi documentatul memorIU 
zentat de episcopii Bob şi Ada· 
viei împăratului Leopold II nu 
Idus rezultatul dorit, totuşi 
st memoriu constituie unul 
: cele mai însemnate acte 
Uice din epoca redeşteptării 
Istre naţionale, dat fiind că 
n el s'au pus luptele noastre 

baze de drepturi istorice. 
1ştiinta acestor drepturi isto
! j.a determinat pe Românii 

E 
a 
l~ 

II 
1, 

ac 

biserică Psalmii lui David. ("fa
milia·, August, 1934 p. 46). 

Lupta pentru desrobirea bise
ricii româneşti se duce contra 
Sârbilor şi după revolutia din 
18118, cu toate că intre timp pe 
scaunul episcopesc din Arad 
ajunseră şi episcopi români. Cât 
de încordată era starea de spirit 
intre Români şi Sârbi încă în 
anu.l 1851, se poate constata din
tr'o interesanta polemiCă ce s'a 
angajat ir,tre ziarul "Sârbske 
Novine" şi "Gazeta Transilva· 
niei", pe chestiunea trecerii mă
năstirii Hodoş la episcopia sâr· 
bească din Timişoara. "Românii 
îşi caută şi ei dreptate, - scria 
in paginile "GazeteI- Arădanu! 

N. 1.. - de după intelesul con
slitutiunii imperiale de astăzi, 

ca să nu vă fie (Sârbilor) con
tribuenti numai spre sustinerea 
privilegiilor voastre,.... pentrucă 

nu vă place luminarea Românilor 
şi vă temeii că veti pierde ocârmu· 
irea de peste ei... Să creadă 

Sârbii, că Românii noştri cu 

e MOISE NICOARÂ 

Idani să Înceapă la 1814, în Românii uniti, in privinta natio· 
mte cu D. Tichindeal, Moise nalilăfii şi a scrierii (cu litere 
oară şi Diaconovici·Loga, o latine) vor rămâne într'un 

I!une energică pentru scoate- cuget. ... •. 
k bisericii româneşti de sub Desigur se pune aci întreba
locratia vlădicilor sârbi. In rea, care a fJst tinuta Arădani
fă fiind Încă episcopul sârb al lor În revolutia din 1848? Dacă 
duJui Pavel Avacumovici, Ro- În privinta unor inalti demnitari 
nii din Arad redactează un din Arad s'ar putea ridica even
lJloriu către împărat, cerând tual unele exceptiuni

J 
din cauză 

:~upă moartea lui Avacumo- că ar fi chochetat cu Kosuthiştii J 
I să li se numească un episcop lrebue să constatăm că tărăni
l.ân. Acest memoriu este in- mea din judet s'a aiIat pe linia 
'hat ~Supplex libelIus Vala- marilor interese ale neamului, 
Itum diocesis Aradiensis Fran. urmând in frunte cu preotii şi 
~i) ] imperatori collato mense învătătorii satelor, pe Avram 

1814" şi în el se Spune, că Ilncu. După cum rezultă din
ruI cel mare sârb2sc Închide tr'un a!=t semnat de însuşi Lu
fa neamului românesc, care cu. dovic I<ossuth, la data de 18Iu. 
~ părf~ este mai mare la nu- nie 18~9, autorităţile arădane ti
u decat neamul sârbesc, ca neau sub supraveghere un nu
IU poată avea ocazie de a măr de 82 săteni,'sub motiv că 
;at.e J~ ni~! o treaptă a vre- . erau revolufionari: Putinii Unguri 
I dlregatoru~. I cari se aflau prin judet fură 
;te semnificativă pentru at-' cuprinşi de groază. Astfel co. 
fera de oprimare ce o eXH- mandantul gărzii nationale ungu
t Sârbii asupra Românilor reşti din Ghioroc, I<elemen 
turia parohului Dimitrie No- Liszle, cerea subprefectului din 
~datând ~in_17 Martie 1816, Arad, la 23 Iunie 1848, un 
are arata ca era să fie in- d e ta Ş a m e n t de sol d a fi, 

I 
de. ar~i~andritul Hodoşului, deoarece locuitorii din Cuvin. 
nUllovlCl, pentrucă îndrăz- Miniş, Păuliş şi Sâmbăteni îi 
să citească româneşte in ameninţă pe gardiştii unguri, că 

Arad" 
A 

111. veacul trecut 
de Octavian ,Lupa,. 

s'a hotărît desfiintarea vechiului 
p,utid şi inlocuirea lui cu «Reu
niunea politică a tuturor Româ
nilor din comitatul Aradului'". Con~ 
f,tituirea «Reuni nii« s'a făcuti 

I abia la 20 Apr. u1871. Arădani 
erau decişi să lupte acum pentru 
egala îndreptatire a nationaIilă.
filor şi pentru autonomia Tran
silvaniei. 

Nevoia înfiinţării unui, partid 
politic cu cadre mai largi devine 
însă din ce În ce mai actuala. 
AsHel, la 9 Mai 187?, in preajma 
noilor alegeri dietale, Bănăţenii 
şi Ungurenii se întrunesc la Arad 
şi intr'o atmosferă de impună
toare solidaritdte pun bazele unei 
"partide politice nationale de si
ne stătătoare"_ In acest timp, 
fratii lor din Ardeal continuau să 
rămână desorganizaţi, dibuind 
Între «acfivitate lO si "pasivitate-. 

Dlh\lTRIE ŢICHINDEAL 

Alegerile din 1878 ii aflară pe 
Români, chiar şi pe cei din Un" 
garia şi Banat, Într'o situatiune 
critică. Majoritatea cercurilor e
lectorale româneşti erau decla· 
rate pentru pasivitate. Arădanii, 
la 23 Iulie 1878. tin sub preşi
dentia lui M, V. Stănescu o a· 
dunare, În care se decide pără
sirea luptelor politice, din cauză 
că toate încercările de a incheia 
o infrăţire sinceră cu naliunea 
maghiară au rămas fără rezulta
tul dorit şi pentrucă Românii nu 
pot participa în libertate la ale
gerile dietale, unde domneşte a

"nu peste mult vor face p2pri· 
caş din ei», dat fiind că tot la 
10 Români se vine un Ungur 
•.•. spunându·]e, Ia îndemnul pro' 
topopi/or şi al preofilor, că: 

"Luaţi seama, că acuma·i vre
mea să doborâm Ungurii. Jos cu 
ei, cu toti! Să fină Dumnezeu 
neamul nostru, pentrucă a noa
stră· i legea. al nostru·i sângele, 
acum am dobândit ! ... " Această 
stare sufletească ii fost crunt 
reprimată de Unguri prin măce
lărirea ţăranilor din Şiria, Co-
vă sint şi Şoimoş. • 

In baza diplomei din 20 Oet. 
1860, publicându·se la 21 lan. 
1861 legea electorală, cu această 
dată incepe un nou capitol in 
istoria luptelor noastre nationale. 
Luptele se dau acum pe două 

fronturi: în adunările comitatu
lui şi in Dietă. Românii din Arad 
pun in discutiune problema re
prezentării lor în adunarea co
mitatului încă dela prima întru
nire a acesteia, care a avut loc 
la 10 lan. 1861. Cu patru luni 
mai târziu, intelectualii români 
din Arad trimit o adresă. prin Em. 
Gojdu. deputatilor români din 
dietă, făcându-j atenti că IOnu 
sunt împuterniciţi din partea na- i 
ţiun!i române să pertract~ze şi 
să lege tnvoieIi cu nimeni", de
oarece ei reprezintă numai cer
curile Jar electorale şi nu întrea
gă naţiunea românească, iar ca 
o consecinjă a acestei adrese ei 
trimit comitetului permanent din 
Sibiu o cerere' pentru a fi con
vocat un congres national al tu
turor Românilor din monarhia 
habsburgică. Iată teci că nece
sitatea unui singur o1:S:J.nl~ pO

litic al Românilor dl""dincoaci de 
Carpati s'a pus pentru prima 
dată in disculiune Ia \Z\rad, tre· 
buind să treacă însă 20 de ani, 
până la realizarea ei, d ·183 t la 
Sibiu. .--'''-

In t>poca dela 1861 p~!1ă--fe 
1865, Arădanii sunt reprezeptanti 
in dietă prin Sigismund Poj)b'Jici, 

George Popa şi Ion Popovici buzul şi violenţJ, alegătorii ro-
Desseanu. mâni fiin:i suspectaţi şi persecu-

L3 14/26 Dec. 1867, consta- ta ţi, fârâ speranta de a aştepta 
lându·secă deputatii români din vreun remediu, din partea cuiva • 
dietă nu pot să· şi impună punc' In anul 1881, prin infiintarea 
tele de vederi În lipsa unui par" partidului naţional·român, apar 
Ud politic national, se convoacă alte orizonturi pentru politica ro
Ia Arau, din p.utea protosincelu- mânească de dincoaci de Carpati. 
lui Miron Roman şi a avocatilor Certurile mărunte dintre fruntaşii 
N. filimon şi lazar Ionescu, o politici amuîesc şi toate energiHe 
conferinţă n<-1ţională, în scopul se contopesc în acest nou instru
organizării Român'lor într'un par- ment de luptă nafonală. 
tid politic. Această conferinta a Armonia ce s'a stabilit în rân
votat un «prog;am national:o, în dllrile o3rbat!lor politici români 
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care se declară, că intelectualii nu a durat în$ă decât 3 an;. DE's~ 
români din jud. Arad, neputând binarea a provocaf-o, ]a 1884. 
fi indiferenţi iată de treburile obş- Iosif Gall care a pus bazele unui 
te şti şi mai ales fată de in te- partid moderat român, din al ca-
resele speciale ale poporului ro- rui program s'au exclus autona-
mân, decid infiintarea unui "par- mia, dualismu1 şi votul universal. 
tid national·român din comitatul Unguriiauprjvitcusimpatieact~
Aradului-, cu a cărui conducere unea moderatilor români, socotind 
a fost incredintat un comitet de că ea va distruge partidul nafional. 
50 membri, în frunte cu Miron o. Soarta a voit însă altfel. In 
Roman şi Sig: Popovici. veacul următor, tocmai partidul 

Raporturile dintre fruntaşii pc· national-român este acela care, 
litici arădani au inceput însă să cu ajutorul soldatului român, do
lase dela un timp de dorit. Pentru boară definitiv la pământ pajura 
restabilirea armoniei, s'a ţinut, cu două capete, ne teritoriul Ar
Ia 2 Mai 1870, o adunare în care dealului. Octavian Lupaş I 

___ ~_, ___ .. ~ ________________ ~J 
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Populaţia Aradului,'acum 160 de an~ 
Il 

Să 
~. ~ graiasca despre vechiul etnic al Aradului numele locuitorilor! 

~, 

"', tol, 

Replodlilum în cele ce UlmeaZă, dupa "Arad tăltbute" a lui 
010 Lokalos, statisfica nominala dtla 1774 a otaşu/ai Arad, ca sd
şi aminteascd acel cari la/slfică în In/uis revizionist trecutul şi et· 
nicul acestui oraş, ce au arătat despre el înşişi istoricii lui unguri. 

Sunt tn aceasta statistica 1249 copt de fumilie; prOptittarU de 
cesd erau 874, iar caseLe 1110,. restul locuitorilor au fost chiriaşi. 

Cel cu nume româneşti {;nc/uslv macedonene], sau cu nume 
de Jamille înstrăinate pe cari numele de botez ii destdlnue insa că 
DU fost cu siguranţă români, sunt ardtaţi In teproducerea noastra 
distinct, t1lcepdndu-/i-se numelemailastângadecâtolcelor/alll.Cfi 
Insemna li cu steLuţă au pi~tut să fie şi români, /Inând seama cd sâr
blzdrlle de nume se Jdeeau pe" atunci de catre OI ganele bIsericeşti 
aproape oficial, şi cel administraţia civ.Jă nu se lăsa mal prejos cu. 
maghiar/zorUe Sale. 

Am păstrat, fiTfşte, ortografia originală. aşa L.'Um se găSEşte 
in reproducerea lui Lakaios 

Arădanii -dela 1774 
" Adamov 100'ao, blănar, 

Aicbler Fenmc, pantofar, 
Albu Iovan 
Alettyan Vasziliij 

Alocz Adam 
AnbanJer lIIihâly, olar, 

Andi Iuon 
Andray Pera 
Andras Mihăly 

Aodreoyi Mihâly, blănar, 
Angyalaa Szhio 
Angyalan Vaszilie 
Annanaczko Gyorgye 

Annioger Andras, pantofar 
Apto Roza, văd. 

Aradon Iuon 
Ardelan lakob 
Ardelan lovsn 

Aram Kristof 
Ardelan Antonie 
Ardelan lrimie 
Ardelao lrimie 
Ardelan Iuon 
Ardelan Iuon 
Ardelan Makarie 
Ardelan Maxa 
Ardelan Mltru 
Ardelan Mitru 
Ardelan Nikola 
Ardelan Nikola 
Ardelan Simeon 
Ardelan Simeon 
Ard .. lan Simeon 
Ardel.ln Simon 
Ardelan Simon 
Ardelan Stephall 
Ardel&ll 1'0gyer 
Ardelan Togyer 
Ardelao Vallzilie 

Armuczky Arsa 
Arsits Stefan, negustor 

Arsza Marian (Marian Arsenie) 
" Arszin lovan 
~ Arszid reni, croitor 

Athan lanin 
Athanule Ano 

Azliug JozseÎ, rotar 
Aziing Sebestyon, şelar 

• Babo Pitip 
Babocs Vaszilio 
Babocs Andras 
llaboc!l Ferenes 
Babocs Uirincz, begustor 
Bics Mh.uy 
BalAs Iovan 

" Balint Fissa 
... Balog Jânos 
• Balog MiMly 

Balta Petru 
Baba Mitru 

Barth Scbeslyell 
Barth Vilmos, văduva' lui 
Bartha Mik16s -

Be:san Pera 
Begler Gyorgy,' tâmplar 
Belgess Janos"; • 
• BeJo Jozsef 
• Berllf5zky Arsza 
.. Berarszl...y Gyurka 
Berber Jozsa 

Bercsan 1110n 
Beris Ateu 
Beris Luka 
Bers7,.ak Maxa 
Berszak TOKyer 

Berzoviczky Iknos 
• Bibics Jakabne, llohilă 
Bires luon 
Bires Petru 
Bires Togyer 
BirKeS Onya 

Biro Lae:5ko 
Blasko Andras 
Blaskovics ,\lihall', d7mar 

Bodobu Pasku ' 
Bodorla Pasku 
80dorla Petru 
Bodrosan Nlkola 
Bog Mihaly 

Boganisty Nikola 
l!o~dan \"aszilie 
* llogdanovics Lezar 
• Bogdanovics Niko'o, croitor 

Bognari Adam, văduva lui 
Bogye Jgda 
Bogye lova 
BogY6 Toma 

Bohosne, \"ăduvă, nobilă 
Bokollits Pav8o, croitor 
BoJdizsar Gyorp.y 
Bombicz Janos 

Bora Gyorgy 
" Bosin Atsza 
• Bosin luka 
• Bosin Pera 
Bors!1l lIia 
B05zoboj Kos7.ta 

Bolt Jozsef 
Botta Togyer 

Bozoghy Gaborne, văduvă 
Bozoghy Matyas, rotar 

Brassovăn Ioane 
Brasso\'lin Iovan, hangiu 
.. Brastval luon (?) 

Braunbock Janos, rolar 
Brinheffner Gyorgy 

Buda Flora 
Buda Mihaly 
Bugariu Ignaty 
Bugariu Mia 
Bucur Ardeleanu 

Bureczky Karoly, hanglu 
• Butta.rity Gyurka 

Bottin Pera 
• Cantana Sandor (?) 
Constantin Niga 
Consumtin NikoJa, bliioar 

Csatary Sebestcn 
CSllvint Zubin lovan 
* Csako Jozsef 
Csernovicsae, nobill 

Csernye Toma 
Csimpojas Dr.igoj 
Csimpojas Nikola 
Csintyi~n Pavel 
Csizma!> Gligor, cizmar 
·Csoacsia M'a 
Csoban Koszta 
Csoban 1'0gyer 
Csokan Gergely 

Csokovszky Gaja 
• Csosz Szlma 
Czel! Burghard, notar 
Czengcr Marton 
Czihula Marton, cizmar, consilier 
Czirkin Pavao 
Dacsaty Konstantin 
• Dam'anov Iov& 
* Damianov Lazar 
p. Damianov Mitar 
• Damianov Vasza 

Dann Antal 
Danc"a lIia, cizmar 
Dann Mitra 
Dehelan Dimitru 
D~helan Pal 
Demeter Alexa 
Demeter Jan05, cizmar 
r erec !lin Andras 
Derecsin Gyorgye 
Derecsin Gyorgye 
Derecsin lovan 
Derecsin Mihaly 
Derecsin T(,gyer 
Devan Gyorgy 
Devan Vaszilie 

Dieser Ta.de, tăbăcar 
Dobra Andrăs 
Dobra lstvan 
Dobra Iuon 
Dobra Marian 
Dobra PăI 
Dobra Veszilie 
Dobric:la losza 

Donschachner lak.ab, morar 
Dracsin Iov a 

- Dragity lova 
Dragity Lazar 

Dragojlovits Lazăr 
Dragojlovits Jakab 

I 
Dragojlovits Zima 

Dudan Simeon 
* Dum'trov Szava, blănar 

Dumitru Mihaly 
~ Eberlein Borbam. vAduvA 

Eherlein Sllbestyen, chirurg 
Eckmiillcr L6riocz, croitor 
Edelspacllerne, nohiJii 
Edclsparher fogadii a. z,jld koszoruhoz 
Eldmulier (on05, rotar 
Einzinger Sebestyen, văduva lui 
Englin Eva 
Englisch Antal 
Erdesz, văduva lui 

Ercl11ies Mihaly, negustor 
Ethnger Illes homar 
Etschner Er,,;sebet, văd. ,.'-
Faberhofer Gyorgy, pantofar 

Falvaya, nobilă 
• Farkas Demeter 
• Farkas Jozsef, cizmar 
Farkusan Iuon _"~----"'" .. ----~.~-"-

Farne Franciska, \"ăd" 
Feher Magdalena.· C J 

Fekete PaJ. ' 
Feldmnnn Lipot 
Felin M:itYllS, cUlitar 
Felkarer M!ityâs, ll'orar 
Ferber Frigyes 
Ferlentusza Anna, \"lid, 
Ficzkovler Milan 
Fingcr Kal"oly, rohlr 

Flora Gligor 
Flora Toma 

Fagl Farkas, văduva lui, ~trungar 
'" i"oltall Samu 
Forgan Karoly, rotar 
Forray Andni.s, subprefect, nobil 
Freitag Nandor ' 
Frics Foren( z, chirurg 
Frice l\Iihalv, văduva lui 
Fridrirh Jozsef, zidar 
Fruscha Nikolr, negust 

• Gaal Mihaly, rotar 
Gahon Gyurgr 
Gaban Gy()rgy 
Gajcsan Petru 

Gajnov lava 
Galiczky lânos, văduva lui 
Gallinovics Janos, vădum lui 

Galolllcjti lIia 
GavriJo Ardellca.nu 

GavriJovics levra, vădu \'a lui 
Gazda F('rencz, văduva lui, hn!'.I\H 
Gebauer Pal. negustor 

Gecsnn locza 
Gec8~in Toda 
Geczejan t-1ihuly 
Georgie Nikola 

Georgiev lanko 
Oligor Ioane 
Gligor Katalin, blănar 

Gligorin Pavao 
Gligorestye Gligor 
Gligorestye Ongya 
Gligorestre Pavel 

Grabacher Gyorgy. IăcAtuş 
Gracsanin Pera 

'" Groack Ianko, (Grec Iancu i), negudor 
Granatirov Arsza 

Groszav Gyerman 
Grubar lozsef 
Gmin ulaja, văduva lui 
Gruin Ştefan 

Gruia Marczik 
Gruity Pauli, văd lui 
Gruity Szava, bllnar 
Gruilyo Pera 
Grun Luca. văduva lui 
Grunwald Matyas, zidar 
Gudlen Matyas, timplllr 

Gulyas Gligor 
Gulyas Peter 

.. GlIzmanov Maxc 
Gyeorgyev Pava, negustor 
l;yuragy Stafanov 
Gyurgyev Andraş, arămar 
Gyurim Abraham, croitor 
Gyurkin Laz&f blănar 

Hackl 1an05, văd. lui 
Bacsia Pavel, negustor 

Hagen Gyurgy 
, Hr.gu JaMS, pălărier 

Hajka Jozsef 
Hajvaty Jora 

Halmasan Danilo 
Hahnassanyi Istfau 

Halovszky Andrea, vădu\'a lui 
Hancz Pal, zidar 

Harsan Gavrila 
Hassia JOl'lSef 

Hatzl Tamas 
Hausl Frigyes 
Hallsleitner Andraş, D9gustor 
Harom 1\ orona fogados 
Heim Antal, pantofar 
Heinez Henrik 
Heller Ernhardt, rotar 
Henity Magds, viiduvă 

Herczegan Janos 
Hermann MattOIl, fierar, 
Hesz Gyurgy ~.;.,',;e;.~~j 

Hibasfalvan luon 
Hlin lovan croitor ;"~ l-,c_l 
Hochmeyer Jozsef, negustor 

Hocsia Konstantin, negustor 
Hajek Vene el, zidar 
Hubscbner Keresztely 
Hubner Matyas, pantofar 
HuU Gabor 

IJlliatov Pera 
19oya Ferdinand 

Ignyat Panin, croilor 
Ikszin Pera, vădu\'. lui (Istin?) 

Ilka. Laur 
IIka Mitru 

Ilosvay Gyorgy 
Incza Gyorgy 
Iszakov Mia 
Ivanov Alexa 

IVa.llOV Gyugja 
laksz:n Pava 
lakszin Pava 
lencskin Radivoj 
Janaso F\lrenez 
lanin PerII. -.,. 

Jank Aga 
Jankov llia 
Jankov JOVIl.G, 

lonosc\" ~t;.laly 
'ambor Lorincz 
* lanosy lova. 
lono\"ai Egyed 
feremicse{.a Marta, văd. 
aremiQ" Pera 
lere~zky lova 
leremin_ky Szava 
Icszdln ·'ilia 
leszditl }'era 
ies7"dlvoj lovan, cizmar 

I08n ~rog:yer 

.r 

• Ioano\'Îcs Demetcr 
" Ioanov Matyas 

Ioan lovan 
Iorga Oolcsnn 
Iova Andrea 
lava Zsivan 

Iovanka Andrina 
Iovanov Per .. 
Iov8nov rera, bliinar 
Iovanov Sizm'l 
10\'lll1cse\'a lova 
Iovicsin Sla\'a 
lllilobov Pana 
luris Ianos măcelar 
Iurisin lozsa 
K"aarl l'1 a/tone, morar 

·Kafecsiae A ex, văduva lui 
Kalaicsia Todor 

Kallinger Antal, osplaar 
Ka.llinger G,ispu, pantofar 
Kallinovics Gyorgy 
KalmlÎr P:ivid, cizmar 
Kammer Simon, totar 

Karavla Radul 
K8rae~onyi Janos 
KaloDa Gyorgye 

Kazancsia lstvan 
Kazancsia Iovan 
Kazancsia La7.a 
Kaszonyi Andras, prim notar jud, nobil 
Kcller Guspar. pescar 
Keller J{mos 

Kerelmn Kriszta 
Kerekan Tyityo 

Keresztes rerencz 
Keresztes Petet 
Kercty Laza 
Kernovlen Andras 
Keszler Dorottya 
Kevery Istvan 
"Kiriakovics Varsan 

Kirfen Nikil, arămar 
Kiss Felencz 
Kiss Istvan, croitor 
Kis!l Tam:is 

Kis Todor cs Nepos 
Klaity Lazar 
Klaity Szava 
Klaity Taxa,- blănar 
Klaitye\'a Anna 
Klee Mih,ily 
Klein JgnElcz, croitor 
Klein lorincz, rotar 
Klein Sebestyen, tâmplar 
Klempa.y Marton, subprefect, nobil 
Klimpflinger Rozina 
Klugovics Peter, bărbier 
Knobloch Jeremias 
• hocsis Islvan 
hol ar Maxa 
hollor Gyurka, rataI' 
Kolorov Pera 
Konrad Gyijrgy, zidar 
Konrad Miluily, olar 

Koppan Gyorgy 
hoslo Simon 
• Koszta Szabulov 

Koszlyin Atyim· 
\{Mztln !ot'a 
Kosztin rovan 
Koszula Koszta 
Kovinan Mojsz. 

KoIl Anlal, sticlal" 
Krajlev Nikola 
KfI\usz Gyorgy 
Krauţwachel Nando{ 
Krbnld lovan 
Krbald lo\'an 

Krecz Ioan 
Krecza Gyorgy 
Krecza KiUo 
Kreeza Mihăly 
Krekics Petru 

'Krekita Lăzar 
Krenauer JOllsef 

Kreszta Ionatan 
Kreszta Mihaly 
Kreszta Mihăly 
Kreszta Toma 
Krisztin PerII. 
Krisztin Toma 
Krizsan Iuon 
Krizsan Onn 
Krizsan Pera 

Kroner Gyorgy 
Kuhtreiber Gyărgy, morar 

Kuk Pe:ru 
KupU Vllszille 

Kurjak Pera 
Kurticsan Toda 
Kuzman Gyorgye 
KlIzman Lacko 
Kuzman Leonard 
Kuzmanov Katalin 
Kuzmanov Pana, cismar 

Kull Andras, zidar 
Laklltos Pera 

Lapadat Gligor 
Lapadat Gligorestye 

• Lazaroff Iefta, croitor 
Lazarov Gligor, negustor 

" Lazar Va!kov 
Leb Feter, cizmar 
l emer F crenez, Ş-elar " 
Lehomulszky Adam, hangiu 
'Lekin Pera 
Lcngyel Istvân 
Lengyel Maria 
Lengyel Mi~ko 

Lenncr Tamas 
Lepnjla Miajlo 

Leucsan Peter 
Liebenrock Bonifacz, croitor 
Linger Jazsef, rotar 
Litricsin Pavao 
Loehner Lipat 
Locczor Pera 
• Lorencz Mâtyas 
Lovâsz Gyc;rgy, nobil 

L{jkes Gilbor, cizmar 
• Lorincz Janos 

Luka Szabin 
Lukin !llitya 
Lupardity Martin 

Lupp Gâl)or 

<1 
la 

N 
15 ,S 
,S 
IS 
It 
Id Lupp Miksa 

Lul'P flera 
Lupp Pereza. 
lupp Vaszilie '" ~ 

• I upsity Ilia, croitor 
" L upsit)' lo"a, blănar 

Lusznyek Antal 

)Ii 
oii 
'ill 
liI1 

Macsan !\ia ro, 
Macsan I uon Ik, 
Macs~n Urszan r 

;),Iagyar Andrns, nobil r 
~-Iagyar Gyărgy ~ 
Mogyar Istvlln r 
Mahler Istv,in, zugrav )U 

MahJ..r tslvlÎn, zugrav Ig 
I'lainhardt Pal, hangiu igl 
Majhinyi Janos igl 
Makai Ferencz Igi 

t Mandcrlokan roane )~ 
• Nanoilov Gyorgye )~ 
• ~I anoilo\"ics P~ra 1:9 
Marczikov Junko cs 
• 1\>larinko Trefan ::>1 
• Marinkov Arsza 
• Marinkov Marko ~~ 

Marjan Luszn OI 
Mark Onu Dt 
Mllrk Petru Or 

Marko hanov OI 
Ma ko Pavlov OI 
Marko SZllbulin OI 
Markov M'R "Vi 

Marosan Alexa 'ViI 
Marossn Georg O! 
Marosan Jakab O! 
Mafoslin Koszla .01 
~Iaxa Gligorestye O: 
A>\axin Jova Ol 

Maver Alberl O! 
.Mayer To~yer O! 

1\11\ţyas Nandor, croitor O! 
l"leicr Andreas O! 
1'1cnner leonard, brutar Ol 
Menschenkino Jakab ~la 
Mias7.to Tomin ~y: 
Miatityev Peca, negusztor {)I 
Miatov lesza Dl 
Mia.tovics Gyărgy, bllna( Oi 
Miatovics Peter, blintr Pa 
• Mihlljlo Ieremia Pa 
• Mihajlov lova ." 

__ .Mihajlov Sivaa, blănar -'\Dt 
• Î'"liltajlovics Axentie, croit('PI 
.. Miha.jlovics i\'anoilov, săP~PI 
.. Mihajlovics Toda, vădU1"LllIk 

Mihaleszku lov·an as. 
Mlin Gyorgye P, 
t\1i in lovan p, 
Mi:n Pava P, 
Miin Stoian, negustor p, 

Mikolaku Onya . p, 
.. IV' ilenkov Todor p, 
J\.":ilics Antal P: 
Milosev Arsza ' P, 
M ilovanov lovan P: 
Mirki:v lanko . p, 
Niskova Ana, văduvă . P, 
Mi"kov Vasza 'alt 
Missln Demeter, blănar 'ali, 
Missin Janos 'ali, 
.. Mitrov lova, cizmar alii 
.. Mitrov I azar -.IiI 
• Mitrov Pava 'alu 
• Milrov Stojao 'alll 

Mltrova lelka, văduva lui Hirta1!l 
• Mllldenova lella. p, 

Mocz Mihaly ~Ci 
Modorosan Pavel p, 

Moimrov Suba fJ 
"~ojsza Jano! fJ 
Mojsza luon :.ek 
Mojszin Szava :.ek 
Moldovan Irimie :.ek 
Moldovan Ivan "'k 
Moldovan lovan ~k 
Moldovan luon :» k 
Moldovan luon eli 
Moldovan Niszczul ;:ek 
Mdldovan To~yer ek 
Moldovan Togyer ~k 

Molnar Andras k 
Molnar Janos, cizmar ~er. 

t)er. Molnar Togyer 
Momcsilov lova !>eri 
Momirov Mitar ~t, 

Morar Daniel Per 
Morar Toda, zidar Per 

Moreli Georgu, văduva lUI [
Moszburgcr Petet, pălărier [
""razek Ferencz, hangill ! 

Mundicza luon 
Mundru Maasn 
Mundrucza lIia 
Munlvan Anuc:r,.a 
Munt)'an Battyul 
Muntyan David 
Muntyan Konstantin 
Muntyan Manan, rotaT 
Muntyan Mer~za 
Muntyan Radul 
Muntyan Sideon 
Muntyan Stefan 
Muntyan Togyer 
Muszkan Onul 
Muszkan Onva 
Muszkan To~a 

Miiller Domokos, brutal 
Miiller Ferencz, farma.cis~ 

N. Rokus 
Nngy Antal, nobil 
N"gy I~tvilD 
Nagy Janos 
Nagy Hnos, bărbie~ 
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1lV pl~ter, văduva lui 
n;io Szim., n,gustor 

, Togyer 
Iztih 18nko, arl'tmaT 
Sedelkov tovan 
Sedclko\' lukil 
~edelkoV 5zimil, zidar 
din Mia 
1fl\6CZ Jakllh, ?'idar 
Neskov loca 
Istorov Zsi\'an 
tszitj' /o,a 
Iszity Osztoia 
Iszitv PAva 
lum~nn 0ylirgy. vădu\'o lui 
Idermayer Ecrcncz, mi\celaf 
t Konstantin 
Nikolac\' Dima 

)lin lova 
olin Jnvn, negustor 
'inkov TodoIOV 
[inkov Pera 
roalidity Annn, dic!uI'ă 
Iko Ooya 

Novaknv han 
N,w.k Tcrez 
Novakv ,\n:l. \'ăduI'll 
Novaky, dlpitan 

lU Dal'id, croitor 
Igru Nikola 
iga lvan 
iga lo~za 
iga Vaszilic 
)bcrst Ferenc7. 
'kalovîcs Konshntln, blilnar 
l:s?,a loszia 
esa Pusk 
::lpitz Jakab, blănar 
ga Gyorgy 
::lriecskll KFÎroly 
Drlo\' D'l\'id 
Or1ov ~larko 
Orlov 5zava 
Oroli Janos, cizmar 
Oroli p.u, cizmar 
Orosz Janos 
"Villan 10sza 
",illan Milutio 
Osztermayer Ferencz, zugrzv 
Osztoin 100:a 
Osztoin lova 
'Oszt0in Invan, SărUnef 
Osztoin Lola 
Osztoin Manan 
O!ztoin Pavao 
Oszvllld Anta1, cărămidar 
Oszvald B<lnllvcntura 
Os~valJ ZSUzsRna, vădu\'iI. 
ttlakan Andras 
ityan Onn 
'Onnl'ny hnos 
()rmcny Mlhaly 
Osz J;'lzsef, rotar 

Panin Andrea 
Paoin Iona 
'. Pankov Koszw, negustor 

·1lltilia Ardeleanu 
,itt'Parth Mihaly, IăL:rttus 
a?~Partl Tamas, rotar 
ca 'lSk Ieremia 

aska Mik16s 
Paucr, m'lior, nobil 
Pauer S,ill ior 
Pava Gyorgy 
Pava ]vanov 
Pava lo\"all 
Pava Klnity 
Pava o Lazaf(l\' 

, f'av9.o Mariukov 
f'a\'&o Perar 

, f'avics Juzsef, mă~eltl.r 
, Pavin Ulsula, \'ădm'j1 
'allnkas Dunitru 
'alinkas lo~sa 
'aliokas Jozsef 
lalinkas {"on 
-.!iokas Mojsza 
'aJinkal Onul 
.linkas Peter, vAduva lui 

irtalinkas Togyer 
Pecslo:aoin Pa.ao 

\'cskan Istvan 
, Peier Ignacz, zidar 

Pein JRoko 
Pekar Aodrea 

lekurar Athanasie 
:teku rar AUyim 
lekurar Da Vid 
:lekurar Gligor 
~kurar 1I1anyutz 
~kurar Marian 
'ckurar Simon 
[)ekurar Szima 
!)ekurar ToJor 
~kurar Togyer 
t\,kurar Vaszilie 
[)era Gvo rgve 
t)era N~stor 
t\,ra Zima 
~rar Gavrila 
Peraf Stefan 
PerI\! Todor 

Pergauer Matyas, Iăcătus 
Per ger Leontin, rolar 
Pergwein Jt,zsef 
• Peszko l\1ihaly (Psscu?) 

Deszran Mituil}' 
Petengraber Borba!a, văduvă 
Petkov [ovan, brutar 
PetckO\' 1 van 

?etranov Marko blănar 
Petritv Naszo' 
Petro:" Ilia 
Petro\' Janko 
Petrov lovan, cizmar 
Petrov Mia 
Petrov Sza va 
Petrov Vasza, ne"ustor . ." Petra les Gyorgyie 
Philipp Peni 

t'lotye ~lilalesko 
t Piperszky 1 II ka 

Piringer Gyorg\' rol ar 
Piringer Gyor"y' rotar 
Piros Simon h , 

Pittuer Dl\ni, fflbri~ant de ciorapi 
Pivoda lanos .. nosturi 
Pizekio GYllra 
·Pochauer lozscf 
.Pochner Bernat, zidar 

Poller Ian05, primar 
Pontilln F(ilUp 
Pontyan Onya 

Popagyukin Pal 
Popagrukin Peter 
Popoda lakllh 
• l'opnv AUyim 
• Popo\' Isl\'an 
• Popov Iefta, negustor 
• Popov losza 
• Popo\" Mileta 
• Popov Nikola 
• Popovics Damaszkin, blilnar 
Popovics Istvan 
Popo'vics lstvan, săpunar 
Pppovics Ivao, crmtor 
Popovics Kuzman 
Popvics Mihajlo, hlănar 
Popovics Pavel, săpunar 
l>opovics StaI 

Popo Rada 
Pracdity Sztojan 

Prekuf 1uon 
Prekuf Vaszilie 

Prenczin Matyas, pantofar 
Prindl 1au05, croitor 
Provoda Petor 
I>rudnyay Zsigmood, rotar 

Pujka l'larka 
i'unin Pa\'s'o 
• yuskas Andras 
• I'uskas Antal 

Puskas LJimitru 
• Fusklls Imre 
• Puskas Pavao 

Rllcsan Andras 
Rllcsan Todot 
Racsan Toagyer 

Radh'oi lovan 
Radivoj !'laxa 
Radovan lanko 
Rakin GyurkA 
Ray ~'era 
Raksz Anrlras, nohll 
Racz Io\'a 
Racz Marton, curelar 
Kak Antal, hangiu 
Rak lozsef, tabăcar 
Recsnyi lanos, Zidar 
Reczenfinger lanos, zidar 
Reichhardt lozof, lotar 
Raingruber lskab, psutofd 
Roishe lanos, morar 

Reityan Toma • 
Remenyik Iozsef, nobil 
Ridl !'"Iatyas 
Rimboner Karoly, morar 
Rilter lanos, hangiu 
Ritter lauos, lăcătuş 
Rodivoj ~ era 
Rohacs Pera 
Rohacs Ferencz 
Romio Iovan, neguslor 
Romm losza, văduva lui 

Rossiu Nis7." 
Rossu lanko 
Rossu Opre 

Rumel !"latyas, curelar 
Rusz AnJras 
Rusz luon 
Rusz Peter 
Ruttar Aleu 

Saidl Ferenc, rotar 
SalY Marton, rotar 
Snndicsev lava 
• Sandor Dem.terne, văduvă 
* Sandor Fulop, cizmar 
• Sandor I'lllrton 
.. Sandof Mihaly 
Schlluer lan05, brutar 
Schck Gyorgy, negustor 
Scheindl Vilmos, \'ăduva lui 
SchempRlIer lol~ef, hangiu 
Scherfeuedcr Gyorgy 
Schillinp:er lakab, croitor 
Schippl Gyorg'y 
Schmiringer Ferenez 
S~hneider Gyorgy, zidar 
Schneider lauos, rotar 
Schooud Gyorgy, rotar 
Schondl Egyed, zidar 
Schonbauer Adam, morar 
Schul7. lonos, rotar 
SChl1sz1,y lauos, tâmplar 
Schuszter Ianos 
Rchvale Bertalau, negustor 
Schwarz Matyas, zidar 
Schweiger Rozalia 

Siklovan Gyorgyi, zidar 
Siklovnn Nikola 
Siklovan Vaszilie 

SiPOS Pera 
Soldat Szava 

Soress, nobil 
Stadler Kondrad, vădm'[I lui 
• Stanko Missio 
Slcf anO\' Istvan 
Stcfanov 10\'8n 

Srein Maxa 
Stein Szava 
Staio Zsivan 
Steioer Gyorgy 
Stengler Hcnrik, cărămid~r 
Stoţ~n Bosin 
Stojanov l87.& 
Stojanov Mia 
!:îtoianov Rista, negustor 
Stojko\'& Ana, văduvă 
Staub lozsef 
Stau hin ger Gyorgy, pălărier 
Stumpf Ioz.sef. pantofar . 
Stt ckmcistcr Miha!)', chirurg 
Sulticz :-ndrai, cizmar 

Susan Z~i\'an 
Suto\'szky, labr, de nasturi 

~tlnd ](onrad, lilcătuş 
SulO lanos, subprimar 
Sulo Matyas 
S\'ira~z Gyora 
Szabo Fercncz 
Szabo Jazsef nobil 
Szak Ferencz, ~elar 

Szaka Gyog~;c 
Szaka Iguya 
S~kuty h'an 
Szakacs Mihal\' 
Szalay Istmn,' nobil 
Szalsv Petor, bărbier 
Szandity i\larko 
Szanditycv Pavao 

C5azf'ta Al1Urevizlonistă 

S7.aolit\' Stefan, văduva lui 
Szapu~czia Janku 
Szapunczia lova 
• Szara Damianov 
Ssara '-azur 

Szaraodan Mikula 
~arandan Togyer 

Szarod Silllon 
Szava Gyorgye 
S~ava To[,.'yer 
SZ9.vulin Flora 

Szasz ~istre 
SZlIvits Gyorgyc, negustor 

Szs\'icseva Alka, văduvă 
Szehcnyi lova, nC!lustor 
Szebenyi luon 
Togyer Szavulin 

Topolovit,y Pera 
Tornyan Lazllf 
Tornyan Neoad 
Tornyan Szava 

Toruyanin Gyuka 
Tornyunin Tassa 
Toth IllOko 
Tokolv Ana, nobilă 
Tokol)' Ianos, nobil 
Torok Mihaly, subprimar 

Triff Gior!()' 
Tsmtyan Onu 
Tsintyan Onra 
Tucsan Ivan 

Tungyerin Trifon 
TlIpsin Pera 
Tyrilty Fulop 

T\'Înta '\[ilo 
. Tviriti Ninko 
TYllkin Szava 

Uczul Kregtin 
U aszky Gaja 
Ummerl lozsef, rotar 
llnterfeller I\atalio 
Untersteller Peter, blăoar 

llrsz 19tvao 
Vacsadas llona 
Vaodrak Andras 

Vnrjasan Bogdan 
.. \'BSZitS Peter, blănar 

VBszilia Irak 
Van,Jy lanos 
Veliszkov Gaja 
Vcliszav Sza\'a, vaduva lui 
Veneczia haz 
Vcszin Ncnad 
Viczko Andras, şelar 
* Vidulov Iacov 
Visoyay Gyorgy, cizmar 
Vissoda Iozuf, croitur 
\"iszurszkY UlIna 
.. Vlaicov' Mia, blănar, 
• Vlaikov Necza 
• VlajeO\' ::'zavao 
Vynovits Szura, văduva lui 
Voros Pal 

Vragyila ISh'an, cizmar 
, Vuic!! Szavao, nogustor 
Vuka Marcova, văduvă 
Vukodll\k lanko 
Vukovics, procuror dom.nial 
\Vltigler Iozer, zidar 
\Valdszeiner Andras zidar 
Woldvogel lanas, ttimplar 
Weinhardt GYOI gy 
\Vimmer loszef 
\Vimmer lozef, fabr de nasturi 
Wimer Sebaslyen, morar 
Wînkler Caroly, zidar 
Wirtl Tade, hangiu 
Woller Adam 
W urfl Keresteloy, fieror 
Zaitv Pavao 
Zelovsky Flora, văduva lui 
* Zimeonov lova, croitor 
• Zivan Maekov 
Zivsno\' Szintilia, blănar 

b) Chiriaşi 
Alexa N. 
Andras Ioan 

Arady Iozsef 
ArgY~lan Alexa 
Argyelun R03a 
Ar~ychn Rossa 
Argye i an Maria 
ArgyeIan AnUC-Zi 
Argyelan Mlhaly 
Argydnn PeIre 
Argyelan Mihaly 

'" Buborovics lanos, cizma-:
Bassovszky lanos 
BaumgaTtner Adam 
Bess lanos 
Bildhauer ]an05, sculptor de lemn 
Szecsanszky Arsza 
Szecsanszky Szima 
Szeczer Cl"cilia văduvă 
Sze;zcr lanoB 
Sz~din Miajlo 

Szedin Nlkola 
Szedin Pcra 
Sz< kues GYULagy 
Szekercs Oilya 

Szck.!:n Arszi!. 

Szck Jkan Gl'gor 
Szerak liia 
Szorb 'Athanazie 
Sz~rb Illon 
Sz~rb Toja 
Szerb Togyd 
Szerdm .>\ttyim, 

• Sz kely And~~ ~-
• Szekdy Ian~~· 
* Sz' kely Mfh~ly 

Szibian loaa şi g'lerele, aurari 
Sz;g~dan Atlyim ' ...... 
Szigedy Andras ") 
Szig~dy Mlkur.l ,~,_ 
Szl ;edy Ursz-
SZlkl N, 

Szikra :-'llha!~' 

SZ!h;gyi Andras 

Sz;lIagyl Laszlo, cizmar 
Szimandan Mru k 

Szinislay Gyorgy 
Szirtl Vida, fabr. de funii 
Szitterne 
Szivan Alenton 
Szivan Mllosev 
Szivanov locza 
Szivanov Mia 
Szivanov Szava 
Szivojnov Iuka 
Szlatinacz Pera 
Szorg Antal, măcelar 

Szojadin Markov 
Szokodol'an ivhhaly 
Szokodo;'an Onu 
Szokodoran Petru 

Szokority Ivan 
Szolak Pera 

Sombetheiyan Stefan 
* Sztaflko MIa 
* Sztar,kov Gyuka 
• SZlankov ltSZld blânar 
• Sztankov Peru 
• Sz.tankov Mlbko 
• Sztojanov Riszta 
• Sztojkova Uka, văduva lui 
Szubm Alexa 
Sz;ubin lova 
Szavalîcz Antoni 

TLkac8, procuror domenial 
• Telecsiln locza 
Teleesanin Iovaa 
Temmer Antal. fabr, de na"turi 
Tenkovics Iosza, camerier ortşenesc 
Terenicsne 

Ternovan Iri mie 
Ternity Z'fko 
Tesity Matalo 
Tirszin Nesza 
Tls~hler Anlal, zidar 
Thoacsia Tosa 

Toda Gligoreslye 
Thodol' Pavlo 

.. Tho;iorov Zzivan, pescar 
• Thodorov Gyuka, blănar 

• Thodo'ov lovan 
* Thodorov Nikola 
.. Thodorov Nir ko 
• Thodorov Pera. c;z 'tlar 

Thoma Iocza 
Tocsa lanos 
* Todorov Laza 
• Todorov M!aj~o 

• Todorov Mlka, negustor 
.. Todorov Pera 
• Todorov Ştefan 
• Tody Gyorgy 

Togyer Krecz 

Bodorlo Simon 
Bogsan Mojsza 
Braa50van Dimitru 

Csengery ]an08-
Csizmas VaszWe 
esoban Gligor 

CZ8t'h Gyorgy 
Cz;ell Burgh'll d 
Czibula lstvan 
Danyanov Pavao 

Dobra lozsef 
Dobra Sandor 
Dracsin Kracsun 
Dajka Mojsza 

Eberl.in lanos, morar 
Eder Sebestyeny, Cabr de cuie 
* Elekes Ianos, cizmar 

Farkas Onu 
Ferenczy Ferencz, chirurg 
Fideli Bernat, hangiu 
FJeischacker lanoa, hangiu 
Florer Aflta! 

Flora luon 
Folgl Gyorgy, ară mar 
Forgacsev G yorgye 
Fridrich Ianos 
Fridrich ?vhhaly 
Fridrich Mihaly 
G. vrilo N, bărbier 

Gruber Bonaventura, eroilor 
Guvman Nlkolia, blănar 

Gyerkov Peter 
GyorgTev Laza 
GyorJ!yev Stefan, negustor 

Harduss M ttru 
H<!~~dus Peter 
Ho,h~tein Kristof 
Hoffmann Kdslian 
Huber lozsef, zidar 
Hubner Pertgrin. rol ar 
Hic!I lovan 

lrimie luan, hangiu 
Ivanov lova 

lvanya Petru 
losics Arszen, bl<inar 
lovanov Va'lZi!. 
Kaleezky M1hail~T, fubr, de nasturi 
Katona Aibal 
Kazapesi.- Istt"an 
Kelkzaumen Ferencz, ciasornicar 
K~ Jo'erencz 
Kis Marton 

Ks To;lor ~i frate· său 

Koch Mih lIy, negustor 
Kojty Antal 

3 y 
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Koller Mlhaly, fabricant do nasturi 
Komloas)' Ianos 
K I planyi lozsef, cizmar 

KO;lzta Togyer 
Krebald Sia\·a 

Kţeszta Nlkora 
Kriszlin Laza, pădurar camera! 

Kdzsan Nlkolae 
Ku~zkunov Szava 
K')gier Mihai)' 

Kurticsan Moisza 
Knzman luon 

Lang lanos, pălărier 
Lsz':r ~l)hl:Y 

Leldenfro~zt Lorincz, mo. ar 
Lek<!l F~renl:z 

Leuesan Mlhljy, blănar 

• LupsilY Anlal, croitor 
Lupu Lorencz 

M.yer Illth morar 
Major Mlh~,y 
Mathea F,ora 
Meroy Ferencz, negustor 

Mes-zaros Mlha y 
l\1iatov Ie~zta 

Millics F~rencz, blănar. 
Mltaller Peter, zidar 

Mocz M:tru 
Modrosan Pavel 
Moj,za Anttyim 
Moldovan Petru 
Moldovan Togyer 
MOlgucza Gligor 
Morllr Iovan 
Mor08an Vaszilie 

Moser Ianos, negustor 
Mun!y ~n jakab 

Muntyan Marian 
Muntyan Todor 
Mtlrk Allyim hangiu 
Murka Flora 

Muller Krisvtisn morar 
Muller Kqsztian 

Nagy Andras 
Neumann Iozsef, pieptănar 

Nikola 0110a 
Nlkolau Marko, pălărier 

Novak Florian 
Novak lanos, olar 

• Nov ky Ferencz, hallgiu 
Oncsa Mlha1y Orga Fulo!, 

Olt Mlhaly, fabr de funii 
Ozol Mlhaly, Oguslor 

Palis Nlkola 
.. Papp lan09, ciama! 
Pauer Ianos rotar 
Pauer Sebesteny, fierar 
Pavlov Marko 

Palirkas Ioan 
Palinkas Ioan 

Pe.:hler Gyorgy, zidar 
Pecser Pal, zidar 

Pekurar Danilo 
Pekurar Danita 
P~kurar Fihi? 
Pekurar Iovan 
Pe~zkar luon 

PelUer Ianos 
Piringer Anla] mOrar 
Plever Ferencz negustor 
Poz90nyi Iezsd 
Purech UJdncz 

• Rad'l Adam croitor 
RaUiich lan08, pantofar 
Rallsch Szibilla, văd. neguBtoru9' 
Revsz Mlhoa 
R,bnyanszky lanos, 'croilor 
ROdnery Fi.i;QP, totu 

Rossu 911U''':" 

s.jer Marlon 
Schippl Gaudentius, pictor 
Schteiffer DomokoB 
Schmi.tt Henrik 
S:;hlogl lstvan, negustoo 
Schusz;ky Gyorgy, fabr de puşli 
• Soldat 10van, t'lllbprimar 
Spitzenbergar Matyas, rota.r 
StlllZ I\lalyas 
Szabo Istvan 
SzabathYI Ferencz 
Szavor1ty Miklos, Fabr. de nasturi 
Szedin N.kola 
:"'zlkra Fertncz 
Szirtl Vilus, fabr. de funii 

Szladicsek Matyas, t,i,:nc,h,. igiu,~ 
SZlanko Mia . _ . 
Tettler lozsef 
TO~S3 Peter 
Todorovici Mlhaly 
Tre~z!er AndrllS, zi :lar 
Tdeb Zak:u;~s 
U nd:'aJ Lzsef, tâmplar 

Varsandan Onu 
Va· konyi Ferencz, eroilor 
Vojnic! Veme! 
\\,T. ber lozsef 
W cg'1an Gallus, l~gător de cărţi 
Vlcgmann Iozsef 
\Vllmann M!haiy, haogiu 
Zaity Z,\'a 
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De vorbă cu preşed. Ligii Vieata industrială a Aradu 
Antirevizioniste din Ardeal -lJzinele "Astra~~-

D. prof 
provocările 

unÎv. dr. Ioan 
revizioniştilor 

Lupaş despre 
• unguri 

Subtitlul sub care-s cunoscute 
uzinele "Astra- din Arad: Prima 
fabrică română de vagoane şi 
motoare, explică 'ndeajuns ce este 
această intreprindere şi p~:>ntru 

Am avut Duminecă prile- duc, zizanie intre Statele Micii In categoria 6ce6sta intră le- Arad şi pentru fara întreagă, Este 
jul, după desveli rea monu- Jn/,legeri? găturiie prietineşU dintre tarile cea mai importantă intreprindere 
mentului lui Mihai Veliciu, - Nu vor da nici acestea rezul- Nicii Intelegeri. I d~n Arad, şi i~ acel~şi !i~p una 
să stăm la Chişineu de vor- talul 6şfepfat de revizioni .. ti. S.:Je- - Ce părerI! aveţi despre în- I dmt~e ce~e ma) mari uzml meta-

l", ]urglce dm tară. 
bă cu d. pref. univ. dr. Ioan ranta intr'o desmpmbrare el Micii cercărrle af! apropiere unga ro- Societatea anonimă română pe 
Lupaş, preşedintele Ligii An- Intf')egeri va rămânea şi ea o hi. polonă? actiuni "Astra lt a luat fiintă in 
tirevizioniste din Ardeal, mero din domeniul celor mat ab- - S'a scris despre ele încă din anul 1921, din contopirea a două 
despre provocările revizio- stracfe plăsmuiri. In locul visatel anul când a fosl comemorată la mari fabrici aşezate alături una 

In acelaş timp a renova: 
tru Administratia Căilor 
Române: 4550 vagoane d! 
soane, 11215 de marfă şi 
locomotive. . 

In prezent Uzinele din 
au reluat fabricaţia lIa 
automotoare, având În 
imporlante comenzi de 
nea vehicule pentru admi 
fiile de căi f~rate din tarâ. 

Numărul de vehicule noi 
se pot produce simultan 
ar fi: 

J • h . de alta. şi anume: .Iohann Wei· nismu UI mag iar ŞI despre desmembrărI reYizionişlJi pol fi Varşovia şi la Budapesta aniver- tzer, fabrică de vagoane şi tur- cca. 120 vagoane de per 
deşertăciunea visurilor lor f/1artori 6i hotaririi neclintite din stirea de .oi secole ft naşferii lui nătorie de fier" care functiona fapisate. pe patru osii 
cu cari încearcă să turbure partea celor trei state nu numai Ştdan Bathory. fost principe al Încă din anul 1891, şi .Marta- cca, 1200» • ma 
]' . t J .. 1 P I fabrt'că de automobl'jo, care fune- cca. 500 • cisterne mlş ea umn. de a riimânea împreună, Conso- Transilvaniei şi rege a o onief. ~ I f ă d ·'1 

fiona din anul 1909. n a ar e sectII e pen!: Distinsul academician, fest Jidând şi liirgind alianl6 lor de- Adeveral că oarecari amintirlls- bricarea de vagoane şi a 
ministru, profesor universi- fensivăt ci şi de 8 clsdi impre- torice despre legăturile ungaro- Capitalul social inifial i-a fost lor componente, uzinele 

. . I ·'1 I • f I d l O de Lei 75.000.000, care s'a ma· mal' au·. tar ŞJ preşedmte a sectll or Jllru el un sistem Intreg de ·.)JI;- po one in trecul nu ipsesc. ar . t . - ă IL' 20 
Jora succesIv pan a el 4. O ..... cRe a l'ocomAt' ardelene ale Ligii Antirevi- flcalinnl pentru intangibilitetea gre· po:ilica relllislă nu se lasă îndru- 000,000, ultima urr.are având loc ... '" ." 1/ 

zioniste ni-a împărtăşit pe nilelor pe cari se intemeiaza pa. mată de amintiri istorice In pa- în anul 1928. maşinilor şi cazane cu ab 
't't'l t . E iCI , d b tIt I I'i Aceste sporl'ri de capt'tatur') au zervoarelor. pontoanelor. (l seama CI t Ort or noş rJ Uf- cea urope. uvinte e rosIi e e gu a in erese or ac ua e Ş VI - t l' . 

servit la construirea de noi afe- e lere mecamce proprii. mătearele: regretatul ministru de uleme al toare. Con ducălorli de azi ai POe O t' t 
Here, la Infiintarea de noi sectii sec le a con! rucţ' 

- Ce credeti aespre propa- Franlel, L. Barthou, au produs loniei nu ~or puiea să alunece de fabricatii şi la complectarea mtltalice şi podurilor de 
Ilanaa revizionistă a con telul un rasunet puternic in statele pe povârnişul revizuirii trafalelor şi modernizarea radicală a insta- macaralelor şi elevatoarelor, 
Bethlen. va mai dura multă Micii Intelegeri. Sunt amicilii - a- pa cari se Întemeiaza existenta lafiunilor, în concordantă cu ul· stalatiunilor de abatorii, I 

vreme? firma el cu toală căldura şi con- slalului lor intregi'. Deci anevoe timele perfecţionări tehnice, spo· Fabrică de arcuri ae 0/1 
- Cred clJ nu va inceta propa- I vingerea - cari r,u pot fi dis- va pu~ea gosi d. Oombos la Var- rind astfel considerabil capacita- Fabrică de butoai~ d,_ 

w tea de producţiune - care poa- sudate electric. g6nda aceasta, ori câte deceplU Iruse, fiindcă se intemeiaza de- şovia o compensatie pentru ceea t . 'f L . 
e ahnge cu uşurintă CI ra de el Sculărie. 

1'or intâmpina Initiatorii şi sus· opotrlvă pe sentiment şi pe ra- ce nu a putut să realizeze Ia 1.000.000.000 anual.' N Y 1 I vi'l 
Iină-torIl ei. Dupi faimoasele con· tJune şi fiindcă trecutul impune Romo t politica revizionistii fiind Uzinele actuale ale societătif • u~aru ucra ~m or 
ferlnle re1'izlonisfe dela Berlin şi • dăinufrea lor şi În vfilor. potrivnică intereselor polone. ocupă un teren de peste 210.000 • In uzmă este de circa, 28OC. 

m. p" din care c1ădiriJe acoperă să acest număr. lIafta2a. 
dela Londra ei vor fi putul sii-şi - ............. _.--... --......... , ., ..... , .. '.$ ..... ' ....... ,1$11,.-.............. ' ... _ ....... y .. '-.... ,.,j$' ......... .)11 70.000 m. p. gra~ul de ocupatII: al UZI . 

dea seama că efectul produs era O mare parte din clădiri au putand creşte. pană la ,~ 

departe de cel aşteptat cu infri- H ~ O C II H t II D ~ e tur II ~ m "l HOr u m" lost construite după preluarea 4~00, dacă fabrICa ar luc '.l': 
gurare de naivii lor partizanL uzinelor de către "Astra'". plin. : 

- Ar fi posibilă o revizuire Forta motrice instalată, de R li ( 
ptt cal~ pacinică? care dispun uzinele, este de ea . zari 

- Nu este nici de cum posibilă. La initiativa profesorului Tra Activitatea de.fă. 2800 C. P. 
Atelierele sunt prevăzute cu Uzinele 'CAstraa s'au rer. \) 

OricAfă trudă şi-au dat şi îşi vor ian Mager a luat fiinlă la 1925 ,urată: maşini-unelte de cea mai mo- tot pe.atât de mult în ultima ~ 
mai da revizionişfii si slrecoare în oraşul nostru aceas.ă asocia· dernă constructie. me prin grija ce o poartă .. ~ 
in opinia publică mondiala Iluzia lie. menită să contribuie la crea· Terenul de explorare al ace· Parcul de maşini cuprinde peste tăfif şi educaţiei muncitori, .. 
ci revizuirea tr6fatelor de pace rea unul m6i sanătos curenl de stei Asociatii fiind Munti Apuseni, 800 maşini - unelte. ucenicilor lor. .~ 

fi bilă i f • 1 t· I educatie morală şi fjzică. 'd'l dW O mentiune specială merită A fost astfel o adevăral l 
ar posl n emelU 6r ICO u- s 8 zi I un e aposi provizoriut O maşinile de fabricat şi incercat foarte plăcută senzatie pent; 
Jui 9t făra a provoca un nou raz- In şedinta de constituire, tinută b8rcă de lemn. pe muntele Oăin8. arcurile, ciocanele cu vapori şi rădani jnaugurarea din anulq; 
boiu, el nu 1'Or reuşi În această la 13 Aprilie 1925 sub preziden· Acest adăpost. deşi modest. a pri:sa hidraulică ale atelierului cut a Cercului sportiv alllii1 
lentatlvă. Cei mai aulorizafi taI. Iia de Onocre f!. regretatului dr făcui mari servicii excursionlşlilor de forje, uscă10ria de lemne, cHor fabricii .. Astra .. , făc, 
miicltorl ai textului din acest ar- Sever Barbura. preşedinte de tri- mai ales pe vreme de ploaie şi laboratorul de încercări, proce- prezenta p, S. Sale Episco 
Ucol au lămurit deplin imposibl· bunal, în asistenta unui public furtunii. Clădirea unui han con- deele de sudură electrică in con- Grigore, a tuturor autoritătij 

număros şi sf'lecf. au fost votate structia vagoanelor metalice, ma- a iubitorilor de sport din 
litatea unei schimbiiri de granile statutele societălii, care prin de fortaM a fost amânafă din pri· şinile de fabricat butoaie de tablă nostru. Cercul sportiv al uc 
pe cale pacinică şi in temeiul ciziunea Tribunalului din locali· cina crizei financiare, care o dis- de fier prin sudură electricăt etc. lor are un teren de footbal: 
acestui text care prevede numai tate, Nr. Pj. 25-925 dela 30 lu- lruscomp leei fondul de construc- Intreaga uzină este străbătută terenul fabricii, o garderobi 
revizuirea unor dispoziliunf din Ue. a fost declarată persoană lie depus la o bancă. de o retea de conducte cu aer duşuri, o salii de gimnasti· 
traltltele de pace, rămase neapJi- juridică. comprimat pentru maşinile şi menajată cu toate aparatele 

Asupra Întâiei conduceri, nu- Dacă re6lizarile de adăposturi ciocanele de nUuit. buitoare, un cor şi o sectie 
cote şi ded tără efect pracllc. t d t i f- t i·l d Deasemenea aproape 13.000 m. . .. dU· mită prin aclul constitutiv, s'a con. sun prea mo es e, n ap u TI e e tru exerCItII sue eze. een 
Dar stipu]aliunUe privitoare la ti. d' d t' t i linii de gafa,' cu ecartament nOf- II' se pune la dl'SPOzl'ţl'e totul venit în următorul chip: Of in E uca IV sun ma remarca-
xarea granitelor fiind aplicate şi b l J f f bl mal deservesc atelierele şi de- tuit= săli, aparate, imbracăm 

Preşedinte: Ing. Ioan Piso, dir ; e. n iecare an 8U ost pu i- 'f 1 d t' 1 ! avându·şi efectul practic necon- POZI ee e ma erJa e, vagoane e Ei au şi răsplătit această pur 
tesla', evident că nu pot intra in regiunii s:lvlce; vicepreşedinte şi cale prin gazetele din capitală.,i şi locomotivele fiind actionate de de grijă a directiunii fabricii. 

secretar genern]: Traian Magc>r, pro,incie articole de propagandă o locomotivă electrică, cu care când din Cercul sportiv al < 

prevederile acestui articol. pro~.; jurisconzult: Or., AJex6nd,u turistică, indemnând publicul la se face legătura şi cu triajuI sta- trei» una dintie cele maÎ CIt 
- Speranţele ungurilor în Sto:nescu, adv.; medICIi Asoe.: ... M t .. A' tiei C.f.R .. prin linie dublâ. putat','e formaţl·unl· sport',ve, 

Dr J I·u Vl'caş Q' O O"' €Xcursu In un II pusem, cu o· • sprijinul italian şi german ce . u I .,.1 r. Ulm ru .•. _ Sectiunile principale de fab· Arad. ... 
... Cosm6.· director de f'xcurslJ: Nes. I cazla targulUl d(>pe muntele Gaina. . ,.. t 

şanse pot avea t nea 11 sun : In anul de fată uzinele at 
_ Foarte reduse. Cu toate că tor Blaga. prof; membri În co· I La chemarea Asoctat!ei noastre, Fabrica de vagoane, cu sub- dăugat o nouă creatie filanlr 

milet: Ing. Nicolae Petr~s;:u, dir, in fiecere lin, suie de inşi din sectiunile: turnătoria de fontă că la cele din trecut, făcând 
Ştefan Belhlen tinea să·şi amii. fahr. "Astra"; It col. P. Geor· intreg cuprinsul ItirU au participat şi bronz, forja, atelierele meca- seam::. muncitorilor o baie, 
geasca p8rtizanii cu aşa zise cer· gescu, şef de sfat major; dr Cor. It· . I d bt nice, tinichigerie, nichelaj şi care se folosesc zl')nl'c doua", nel Lutai adv; maior Luca Sem. 8 aces e ex~ursiUm. n eose • 
tuudini asupra unui sprijin. pe care proniu. ' tradiliona!ul târg dela Găina a cros mai etc. . sute de muncitori. 
I ar putea obtine revizionismul ecţia de vagoane, conslde- Sunt creatii pilduitoare, pe 
budapest6n -:-". atât dela Roma. Conform ari. 3 din StatuIe. sco devenit datorită acestei aclivităti rabi! mărită dela Începutul do, dacă le-ar imita şi celelalte n 
cât şi dela Berlin, - putini li vor pul Asociatiei este: a) să faco centrul de Întâlnire al ullui mare minafiunii române, şi·a intensi- intreprinderi din tară. ar facf 

excursiuni in Iară şi străinătale; numar de amatori ai frumusefilor ficat treptat productia, tinând cu nepreţGit serviciu clasei 111' 
fi dat crezare. Evenimentele re, b) S8 desvolte gustul şI dragos~ naturii. fală piept concurentei străine, toare. 
cente au demonstrat şi pentru lea pentru '9i6t6 in aer lIber şi Tot o realizare~- ti Asociatiei atât prin calitatea produselor, "'l$III, t ... , ....... u ............ IIIII·_ .. UItil$.n. .. • •• __ ţ"'I~ 
orbi, că dictatorul italian Musso· pentru frumusetile nblurH; c) să care rivalizează cu ale celor mai < 

lini este cu muIt mal pătruns de se ingrijească de buna primire noastre este şi inaugurarea obi. mari fabrici din ]ume, cât şi prin INFORMAŢIU} ~ 
simlul realitillilor politice 61e Eu- a excursioniştilor ce vin din striU- ceiului de a se Unea în dimineata mijloacele perfectiona te de fabri-

notate, sau din alte părti bie tării; zilei de târg un paraslas la Troita calie, mai presus de orice laudă. 
ropei centrale decât să-şi poată d) sii infiinteze hanuri in Muntii lui Avram Iancu depe piscul Oă1- Vagoanele speciale livrate în 
permite a depăşi barierele Unor Apuseni şi un cămin in Arad ultimii ani - la curent cu uIti. 
declarati! platonice. riscând să·şi pentru găzduirea excursionişfiJor, nii. Pentru celebt:.ii'ea acestei mele perfecţiuni tehnice, şi care 
arunce tara Într'o aventura. Iar can ne vi'lilează; e} să inteme- pioase comemorări anuale a me· s'au fabricat pentru prima oară 
dichtlorul dela Berlin. după o ieze un cerc turistic Cu menireB moriei marelui erou. Asociatia în fară, au justificat cu priso
respectabilă serie de gafe în po. de a stabili şi intre line legături noastră a avui ..... ;e.ricirea să COn- sintă sperantele indreptăţite pe 

intre membrii Asociajiei şi Între ducă in excursie ~pe Inalt Prea- care C.f.R. ]e·au pus în această 
lifica externă 6 Reich.uJui, s'a vii. alte asociatii similare din fară şi industrie nalională. 
zut surprins la 30 Iunie de nece- străinătate; f) să amenajeze şi clIvioşia Sa Arhimandrilul PoU· Pentru administratiile de căi 
sUalea de o inlocui lozinca revi· repare căile de excursiunl din carp MoruşcJl dela mănăstirea ferate şi pentru intreprinderile 
zuirli granitelor cu fapta retezăril vecinăt8t~a Aradului şi in special Bodrog~lui ip\ anul 1932, iar in petrolifere din fară. "Astra" a 
capetelor unor foşli priefini per- din Muntii Apuseni; g) să facă 1933, pe r.--pJ C. Sa Atanasie executat până în prezent urmă-

cunoscute in străinătate, fara, cos· dela mănăstlpea Jzbucului, forul material rulant. nou: 447 
sonali şi partizani fanalid ai săi. !l~omneal'ee., cân.fece .. _I.e_._ .. ~.:.i" .... jO~ .. iI:_~ •. .,....-~- _.1 G. b. vagoane de persoane, 2830 va-

- Dar încercările de a pro I < _------ • goane de marfă şi cisterne. 
, _-r:"-...~-J ' '!'" ~ .. -";; ....... , , 

010 numărul dda 13, X, 
al ziarului .Magyarsăg-: 

Comltţtul Asociatiei notai 
s'a iotruolt ca să preglte' 
ordinea de zi a COD greS! 
Asociaţiei ce le va tlnea 
Noembrle. S'a pus pe ardl! 
de zi tntre a1tele: Protesta! 
ÎD contra zăbavel urla,e a I~ 
rHor şi 'o contra amenzilor 
Il le aplică notarlJor daci 
suot ]a curent cu IncasArile 
ImpOZite. 



-

le 

Vederi din Arad 

Episcopia inainte de 1919 

Catedrala ortodoxi română dia Atad 

Bustul profesoro.lui CÎolllea in gr~dilla seminaruJ..i 
din Arad 

Casa N8ţional~:din suburbitd Pirneava 

ULinel€li~Astr8."lVedere generală, 

, -a • , ... .. 0 ..... ee, ·tI IA *Q,1I!jţ" 

Un ~lHS n~ur~sc ~esore :SUCC8S0rUr lui « D r t ~ OU 
----~u~~ti~t1~u~1 ;":-,,~Ce vrea franta?-, 

oficiosul Ligii Revizionhofe .. Pesti 
Hirlap" se ocupă de succe· 
siunea lui Barlhou, şi constată 
eă politica externă ce·a făcul.o 
Louis Barthou n'a fosl o poli. 
tică personale, ci ft fost dictată 
tie opinla publtcă franceză. De 

.Jr 

\ 
'-,_,~ rez.Jti că deşi succesorul 

sau, d. Lava), este un alt tem, 
perement, mai Înch:s, mu.i Dple
cat spre com~romisurf~ va con· 
tInua intocmai pO)Jka lui Bflrthou, 
mergând in Noembrie la Romft. 
ca se reconcilieze Iugoslavia Cit 

itai a, şi lucrând mal deparle la 
iulărirea alianteior create de 
regretaM Barlhou 

- -- -,-- ----~~ ~- --- --- ---~-----~--~----------



Realizări româneşti la Arad: 
Se datele velltt., fo Inll trl"

c!!tl, .pel de Mot a Aradullll. de 
ru ce devnlle, ŞI mal cu lU

mi .,1 dedela IU!!:ta si facA si 
I le daci vestu ongurll, Ctl 

de-.lcl ,1 cel dtJ. Blid, P' Ita. c. 
,1 cum a rominUor ar fi Vl0. cA 
ungurII aa ficat uzina de apA I 

man!dplalul Ar.d fAr. prea mul1e 
cODllderatll la crfş1trta ce a
vu s'o albi oraşal, ,1 firi cu· 
vrnlta prec,ullune la Ilurta ID
,taIa ti uoilor. 

, , 
,"-

itnbunătăţirea apei de băut 
3: 

Nu vom uita ca câtl Ironlt 
scriau gurtele magbl.,e desprr 
pr!mlrea ce \1 se fA,=u la c]l
nlelle dela BI1~(lptit. bolnavllor 
de Itomac ven:t' dela Arad. St 
alta medicul la el, nIci no-I mat 
t'xamlo., ,1 le pUDra dlacnostlcal 
(dupA ce aflase el vIa de aici) 
.Se cunt-a,te el vII dela Arad J 
Tr.al tmbololvlt dia pricina 
apel 1-

Astlz! faima aceasta I apel a
rAdare s'a dOI. Datorltl expe-

.. ~." ..... -. - ~~-- ...... -. ' 

Uzina de apă o municipiului (Fatada). 

Sala bazlnelor. 

rlmtntArllor de mal mulţi ani de 
zile ale d-Iut inginer Mihai Trlpa, 
directorul azi oei, şi datoritA apoi 
transformArilor fundamentale fi· 
::ute de d-IIa, Aradul are nI ti 

• pl bunA, pe cale de a deven 
,1 mal buni tn tOlte cartJerele 
Toti cAtl au caDOlcut calaml
tatea ce, o 'nstmna pentru ora
eul nostra • pa de bAut, aprecia
ză dupl cuv.iuţl aceastA reali
zare, cu care ne potem mândri 
ciH numai românrascll. 

Un scurt istoric al uziuei de ~~ 
Apadactul ,'a Inaugurat 1. 'elor şi slrfcând 8p8 In II!: 

Arad la 1896. Dar a fost fAcut sură, incât de pela 1%Jr 
ca-aşa de neprevAzltolre 10CO

t~lla, tocat la 1924 a dat fiasco 
şi a devenit o calamitate pAnl la 
1931, când ,'a dat Josărclnlru 
d-lul log. Trlpa aA·1 metamorfo-
,ne. 

Pusele InflntatA uzina de apA 
- la J 89ti - to baza an1l1 contract 
de cODceshme peotru uo deb:t 
InIţIal de 1200 m. c. la 24 de 
ore, socotit pentru circa 22 de 
mII de locuitori. lochlputascA-,1 
deci fleclne, cum mal patea co' 
respunde uzln., cind popalatla 
Aradului a .juoI II fie apre sUr
,Itul erei Dogureştl de peste 50 
de mII de inşI, Iar astAzi de 
77 de mI! 1 

Curând dupa infiintarea apa
dudului, s'o constt\tat că fi'sfe ne 
cesar 88 se construiască insfa'a. 
tluni pentru deferuginarE'a, de
mflnganizarea ~i deSoctiv6rea apei 
şi s'a adoptat sistemul aşa.zls 
.deschis", ridicându.se apa din 
puturile cap/ante cu ajutorul oe· 
rului comprimat, prin pompe 
Mammulh. 8şa că apa bruta se 
amesteca Încă in puturi cu acrul 
in vederea oxidlliiunii. şi prin 8-
ceasta se urmăreo să se pro· 
voace trecereo flerului şi man
ganului din stare soiubilă in stare 
insolubilii, penlruca să pontă fi 
retinute printr'o fillrare mecanică 
a apei. Prin acest sistem - se 
zice - s'o obtinut până la 1918 
o apă bunii şi'n C8r litate sufici
entă, deşi consumut se urcase, 
şi deşi vechea societate care fă. 
cuse apaductul şi care era inci 
dela inceput in proces cu primă
ria, n'o mai fiicu' uiclun fel de 
reparatiuni şi ampliflcări, 

In vremea aceea s'au scos din 
functiune plAcile de filtrare 
Worms, cu rolul infundflle, cari 
serveau ca pat de contact; pre
cipitatele de fier şi mangan nu 
mai aveau aslfel unde se opri, şi 
treceau în rete8ua de conducte, 
depunându se pe peretii conduc-. ..... , u_· ............ 

Pu~iic~tinne 
Se 'lduce la cunoştinţa ce

lor interesaţi, că Primăria mu
nicipiului Arad, 

în ziua de 7 Noem,)rie 1934, 
OTa 11 o. m. 

va ţinea în biroul serviciului 
economic, camera Nr. 59, a 
doua Iicitatiune publică orală 
pentru arendarea pe termen 
de 1 (un) an a următoarelor 
intravilane şi parcele mici de 
pământ: 

1. Parcela de 300 st. O. 
din Str. Ţepeş Vodă. 

2. Parcela de 2800 sf. O. 
din Str. Petru RareşNr. 89/99. 
, 3. Intravilanul de 600 st. 
D. din Str. Cornel Leucu
tia 58/62. 

4. Jntravilanul de 154 st. 
O. din Str. Sft. Ioanică Nr. 1. 

5. Parcela de 288 sf. O. 
din Str. Budai Deleanu Nr.30. 

6. Parcela de 607 st. O. 
din Str. Trianon. 

venit impolabllii. 
S'a 'ncercet elimJnareta 

şi a mang8 nului prin fr81t> 
var o apel. lucru care ~ 
Încercet şi la alte uZinL" 
d t' • d m esac lvarea apel, ar nl 

feruginare şi 10 demsll!!n 
S'au făcut mari inveslilijl 
experImentarea aceaslal.r 
- deşi s'a ajuns la rezul' 
prin depunerea unui str .. 
cinos pe tuburi opo 8~ 
contactul cu flerul condUd 
Încercarea de a se da CE 
bună n'a reuşit, şi ~ă 
liile pubUculul s'au Unul Dh 
După foate acestea, ,. 

a 'nsărdnat in anul 1931 a 
ing. Tripa să studieze ~
să prezinte un proiect. ~ 

Pe bltze planurilor ti ~lS 
făcut apOi ~ol expNimeli1 
lorltă cărofa apa Ar6d~ J 
-- in sfârşit - bună de;'c 

S'a ajuns le acest reZltja 
urmlltord procedeu, ~jl 
tat dela 19 ~ 1 până osIi 
când - la 25 Marile }3 
inaugurat noiJe insfaialli, ie 

Apa se aspirii cu po;!' 
trlfuge din puturile cap!~li. 
se trimite la cele patru tu: 
d~ . pul,:erizare ~ela et~N)'
aiCI, prm pulvertzare, I ~ 
no gazele şi mirosul p 
ce }.a avut in epoca lui;Je 
malln; se elimină aci ~)jl 
rând bioxidul de c8rbi!l. 
sărurilc feroase şi mIII ~ 
frec din starea solubilă ~ 
insolttbtii;-ea să poată· \~ 
nule prjn filtrare; apa trP' 
pol printr'un strat de CII' 

prin bazlne de sedimen'e 
jungând la filtrele tubulB!I1 
chise, umplute cu nislp'c 
aci ajunge in bazlnele SP 
apă Mlrată, opoi dintr'un)il 
zin e aspira fii de pompe:. 
tribuită la reteaua de ta 
printr'un grup de filtre· b 
In rezumat: apa ajunge ~ 
sumalor Jipsită de fier, ~iE 
şi de celelalte compozija 
nătoare. un 
IA • " $ v ... ,ri • 

Oi] 
7. Parcela de 25033: 

din Str. Vulpei Nr. Ita 
Licitatiunea se va i d 

conformitate cu art. 8!'i , 
din legea contabilită~su 
ce şi potrivit normelcliiE 
citaţii în vigoare. Oii 

Ofertar,ţii cari vor ~3 
pa la licitatiune vor ~a 
imediat la inceperea ~~~~ 
nei o garanţie de 10' OI 

arenda anuală in nu 
Caetul de sarcini se 
vedea in can:era Ni 
primăriei. 

,.. 

Arad, la 24 Octomvrit 
Primăria Municipiul 

Nr. 124/1931 n, ..... • *it 

Manifestatie antirevilll 
La Bucureşti, in CI 

Pantelimon, s'a finu!: 
necă o mare adunoft 
revizionisUt Au luot Cf 
d-nii prof. Enescu, p& 
sile Ionescu, dona pro! 
d. Haralamb Constanl1 

d. N. Ohiorghiu şi d,: ' 
Brănişteanu, iar din' 
ziarului "Universul- d 
Un Iliescu. 
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Pesti liirlap" dela 28. XII. l11rdt, au atăcat 5 avioane dela l1 poHtehillcei din Budapesta. E 
J~ Szombathely. gata şi "Gerle 15-. (Avio3ne fa. 

Ştiri despre aviatia , maghiara Cum a inceput 
sportul româl16SC în Arad? 

- Un 8CU.rt istodc -
E'ctia aviatică a Ao;ociatieî cer· Din .. Magyarsag<r dela 25. XI. bricate în iabrica studentilor dela 

~ şilor a in!iintat la Harmas· 1933: ţolifehnică). Incepând abia din amll 1902, lea, Gheorghe Ferdinand, A-
h r In J'ud, Zemp!em se infiinte~ză O· M ' - d I Xl' b . • Ithegy un ang). In. agyarsag ea 22. , ~e o .,(,Crvâ unf,"C' Incercari ~p'lr drian D'Z(17. Nicolae Moldo-

[~;in "Pesti Hirlap" deja 17, un dub aviatic 21 lui "Move- 1933: rive, fo,nle p<liide. şi Ia tirll:rdul vtm Şi Gh. Ienciu . 
• 1933: (organizaţia milit.nizafă ami'sfe· O ştire in care.j vorba despre român din Arde .. 1 şi Bilflat. Şi St~tutde vOkiie în acestă in-

f ' 't l . borcpj d,.la cată în abcerea )arkapuszta). 1 I b' I 
Ireta s arşi ulam "-d fostul deputat H. jjas ban _ Ul to"te ca pri,n ce f! ~al~e c!u ~fI sui!e1i!a adunare generală, in 
tr81 6!1 o a fost o expozlt!E' e Dfn .. Magyarsag" dela 18. XI. I . 'tor' 't d 1 O I ;'naghi '1re. atI, tII romaru se dl5' I care s'a pt<s bl'la primei sode· 

, s'au disti'l~ 1933 - almOSUI ... on!:> ea rgo' I . ~ t" ~ t' I : IIde de aVl02ne; ~ , '3 : , llilgeau, de organ,za JI romaneş i t:Hi sportive din Arad, au intâm-
tin~ii şcoalei d~~ reparaţie de a· Se inaugurează noul 2vion, pany ,-.- act.u,,~n1Pnte ~n~pector propriu zl"e pe aceilGtâ vreme i ph;::\[ mari grclJlăfi din partea 
6:}ne bd;::l~ 50510 şi cereetaşii "Gerle 14-, al asociatiei aviatice Il Oficiul aV!3fi:: d;n minister. încă nu p~utea fi vor~a~ Pe de-o ! alJtor~t~por n:'aghiare, până ,câ~d 
lilia Do ritm. p,ute SPOI tA la roman, TIn p;~ I ;ill fo ,t totuŞI a' .. JrOblte, abIa In • d I 26 ........,.CJ'h' • 'tIP "lfIV\ ... n". ve. .., iClltli!oM:i" ..... ~ I 
,s!a'.n -B.d, H!rlap· t' a • trulhlse prea mua, iar p~ de alri> , !ulla M:;d 1914. 
!z1l1933: ( f - t d J i=I ~ p Irte o dpsvo'tare mli intensa Prima activitate sportivă a 
311~ A)Jrilie 1933 a fost la Sa· on erln' a e CI l.ni{âra I nici nu ge"'-]1utea să fia căci au· ~Gloriei" saa mal bine zis a 
~~ o eKP~zitie a cel.ol·, t 4 trupe. toritati1e maghiare nu permiteau It Tînerimei sportive Tomân.-, 
a cer,~etaşi de acolo, s au expus O 1" a!tfel de organizatii. decât cele :;>'a de~faşurat la 7 Septemvrle 

La 30 d., a doua. zi dqp,ă Ankara a Int~~ ':>"'3"11 l3-aIca 
~ă avioane. . . ,<::;,,~.... , .- cu caracter strICt ungr~resc. H13, cu o~azÎlJT1ea inaugurărli 

li Din .Bud. Hlrlap" dela 13. Sel'b3rHe naţionale turceşli, mce va .ft d~CI.o C0~lpl_ect~are Cu toate acestea tineretul ro- şcoa.!ei eparhil1e de fete .V. 
are loc la Ar.l<ara conferinta a confermtel dm saptamap3 , ,. 1933: _ . ' mân din Ciuj - elevi şi studenţi Stroescu" ast2zi internatul die-

~31.a Szombalhely e o ş::oală miniştrilor de externe ai sta· tr_ec~ta dela .Belgrad, ale - Încearca totuşi o primă adi (t:zan. 
i . " d' telor din 3locul Balcanic carei demer~url pentru pe pIloti, a oficiuluI aVlallC In . ,:').,. _.: vitate sportiva independentă. Cu această ocaziune s'a dis. 

. (Turcia, Românb. Iugoslavia, depslrea turb1 p"ţ1tOrtlor pacii 
~ lister. . ' '. EKClliOlul dat de ei a pllns pubt un mare mat·'h de footbaU 
'>in .Pesti Hlrlap· dela 24 Grecia), Intelegere~ ~BalcamCă le-~ repedt', 'fiind urm~jt mai in toah-~ . p, t 18' _. ...: 

lle! Se atribue acestei confe. d t ~ d d J"trp' 50,:. • ~ rU lY.lalOr ŞI • .Il-
d~ 1933: secan a mea e a oua Zl. centrele dm Ardeal şi Biln<if. A· nţ1rimea sportivă romană- (010-
de;'a infiintat un aerodom la Tinte o importanţă interna- Telegramele agentiilor de t de'far"ta orgamzatie sportiva ro' rl:;), R zUltdtU! fL13l a fost lavo. 
el111aesrs. tionâ!j deosebită, deoarece I . urmează sj se ia hotărîri presă arată că franta şi mâneas ii in"ă se produce mult rab,1 gazdelor, cari au invins CQ 

~jn .Bud. HirIap· dela V.20. , t Italia se interesează in chip mai târzIU Stlldent,i romani din 3:0. Tn bue să cidăugăm aci că 
sli'3: pentru as~gurarea păcii n 1 

, Balcani :;i in ceI2blte părti deosebit de conferinţa din Bu~apt'st~, de d so~letatea «P~tru ŞI rezuitalul financiar a lost 
u)ectia de sport automobilistic T • y Malor-, frlc prl'llele inceputuri dt' 10 ute frumos. S'au incasat peste 

~l b 1 . AtI t' . inf"I'nt t o ale Euronei. Conferint.a dela capltala turceasca Ol\l""'u u Ul e le ş!·a al· orgal1iz-lfie sistema1ica, formân. 600 coroane, ceeace pe acele 
p!~lie de aviatie, sub preşidentia • "'.SA .... " ....." Ai .... ..,.J:V ,unur.'elWNW! $~ du şi o echIpa de foolbaJl, care vremuri constituia o sumă foarte 
~ ,utatulw Rudolf Gallasz, fost a jucat apoi [n cele mai insem- fnsemnată, La match au asistat 
*)t in timpUl războiului. Va Dupl atentatul dela Marsilia I nate centre din Transi,vania. m3i mult de 2000 de spectatori 
I ~ cluburi de aviatie la Margit. ! Antrenamt>ntele sportive ale român', ceeace a făcut pe un-

lJret şi )a Siofok. . Aresta""'rlale dela Arad ! tineretului român din Arad şi guri sa intdeaga eă au In lala 
~)in -Bud. Htrlap· dela 26. ~ J din impreiurlmi se faceau pe lor un element peste care nu 

birl. 1933: ! maidanele oraşului, unde infla- se poste trece oricum. 
nlliI Clubul atletic şi·a infiintat la Ministerul de Interne comunica: I din Ung3ria În f;ira noa!:tră. i Căratii ŞI pasionatli jucatori işi In prima echipa a Gtoriei au 
~ ~Ok un aerodrom. inaugurat .. Zvonul lansat referitor la a· I Aceştia au fost prinşi tot in t aduceau in spinare, portile, d,..r jucat urmatorii: Ciungan. Rusu, 
!!prezenta mal multor gene- restarea unor terorişti bulgari: regiunea Araduiui, şi după na- de unde erau mal intotdeauna Pt!liea, Lăzărescu, NichinJ Ilisie. 
CIt coloniei. şi-a altor ofiteri. sau unguri la frontiera română,' ţionalitatea constatată in pa şa· aiungafi de patimaşa vigiienta a Turcu, Ambruş, ferdinand, Şl-

~n'erodromul s'a infiintat pe un riU corespunde realitatii. poarte anul e croat, altul bulg~r, pollţlştitor maghiari. risn, Morariu. 
llH1en dăruit de caJlitlul din Din rapoartele primite la mi- iar al treilea francez. In oraşul nostru numai dupa J lcătorii Gloriei nu erau pll-
J'C 
lesprem. nisterul de intern~, rezultă că Numele lor e finut deocamdată o indelungata straduinta s'a pu mili pe t!?renurile ce existau tn 
un)in. ,Pesti Hirlap· dela 19. numai Ia Arad a fost arestat un secret. deoarece se crede că nu. tut forma o echipă de football, localitate spre a-şi desăvârşi 
pe:. 1933: supus german, anume: Sauer mele lor n'ar fi cele trecute tn ceea ce pe acele vremuri nici nu conditiunea fIzică. SporU",n ma· 
o ta intrecerile de avioane dela Wiliy, de profesiune zugrav şi paşaport şi că ar fi false. putea fi de mirare, căd dreptu· ghiari îi batjocoreau şi ii alungau 
~~boree participă avioane deJa scamator, care a peregrinat fără CercEtările Sigurantei caută să riie minoritatilor 'erau cu totul de pe arenele lor. Cazul dela 50-
, ,Uerul de reparatii din 505t5, acte şi mii'oace de existentă prin stabilească dacă nu cumva aceşti desconsiderate. cietatea ATE, astăzi SOA. 
IZlja tabăra din Szekesfehervar, Ct hoslovacia, Ungaria, Austria şi indivizi bc parte din bandele de Primul concurs de footbaU Dar cu toate asupririle auto-. 

un Gy(5ngyl)i (adeCă un avion din nou prin Cehoslovacia şi terorişti, cari au gisit adâpost care s'a disputat in Arad a fost rltă.!ilor şi ale celorlalte grupări 
.. leat la Gyongy(3). Ungaria, fiind izgonit de pre- În Ungaria-o in anul 1912. sportive ma ghi;:; re, sportul ro· 

Din .Magyarsag ll dela 15. VI!. tutindenl. * , s .,ve __ ya an $au Echipa "Petru Maior- din Bu· mânesc n'a putut fi distrus. tâci 

O 33: In ultimele zile a fost trimis Ministrul de externe bulgar dapesta a jucat cu formatiunea iata, in anul 1914, la Orăştie, se 
Ila tnmormântarea inspectoru· de autorităfile ungare în locali- a fost Invitat la Ankara românească de aici. organizează prima .Olimpiadă-
! i de aviatie Rohla au dat ono- tatea L6k5shaza şi trecut noaptea t La acest interesant ,match a a gruparilor sportive române de 

i Cu ocazia sărbătorii nalionale s' t tit ufl· , 1 A d luJ' . ~ avioane conduse de ofiterii fraudulos in România, împreună a IS a n reaga 5 are roma· p~ intreg cuprmsu r ea UI Şl 
turceşti din 29 Octombrie, Tew- ~ A d .. 

~subofilerjj dela grupul de a cu alti 5-6 vagabonzi, cari n'au fie Ruşdi Be,. ft in'fitat pe d neasGă atat din ra cat şi din al Banatului. 
IOliie din Szekesfehervâr. fost găJtI până în prezent~. Bafolotf, ministrul de externe imprejurimi. Rezultatul moral a .Gloria- se prezentă şi ea cu 
Din Magyarsâg ll deJa 3. IX. * bulgar, sa vInă 18 Ankara. Întrecut orice inchipulre şi a dat toti sportivii săi la această mare 

r ~3: Ziarul .. Universul.. a adăugat Dacă guvernul bulgar va pri- cea mai mare satisfactie. - manifestaţie sportivă românească 
~a demonstratiile de apărare a.:estui comunicat următoarel€': mi invitatia. 'fll fi numită o deie· Mişcarea primă a footbalului şi a obtinut rezultate larte Iru
l" - ă' I ga1!e in frunte cu Balalofl care românesc a prini imt'!diat radă- m03se, faia de marea concurentă K lalerlan .orgamzate cu con· «Autoritălile politieneşti au mal va pleca la Ânkara, p8rlicipând 

{\lrsul pompleri!or din regiune prir.s 3 indivizi, din grupul celor insă numei la sărbăt08rea natio. cini, ia care trebue să adăugâm ce o avea de invins. Au parti-
~ oraşul de frontieră Szt. Got' cari au trecut fraudulos granita nală turcă. largul spriiin al intelectualilor cipat la Orăştie 5 cluburi româ-
nu din acest municipiU, cari au con· neşti existente pe atunci: Glo· 
ieU \IiI\Ia. A' ... ' Mc' 1\ " e *"Ao". "FQ ~"_"'W'. .to' ca, ) rrs ..... ,.... il. : ... - tribuit cu bdni şi cu alte ajutoare ria-Arad ... Petru Maior- - Bu-
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LIceul ~Mo!se Nlcoară" 

pentru promovarea românismu- dapesta, Clubul Sportiv - Ora,ş-
lui şi pe teren sportiv. tie şi Şoimii - Sibiu. 

La 24 August 1913 se fine o A intervenit însa războiul, care 
pri!nă adunare de constituire I a rupt p<,ntru un moment acti .. 
sportivă. Cu multă insufletire se vibtea sportivă a românilor din 
formează o asociatie care pri. Ardeal. 
meşte numele de .Gloria-. După slabele începuturi spor-

Cei prezenti Ia acea.:ită constă- til.'e româneşti ale arăJanUor de~ 
tuire au ales următorul comitet: din3i!'lte de război, cari tnfond 
preşedinte dr. Gheorghe Crisan, au fost' de foarte mare insemna .. 

<::;;I\;;\.II,U,I..,' dr.' Avram Să- tate pentru poporul românesc de 
~ __ -t'"ftllnltl,· secretar Remus Moldo·, aici, astăzi se ştie şi şe cuno;)şte 

van, casier Eugen Ci o rog a riu. etapa Ia care a aiuns prima e· 
wntrolor Vasilie Avram, juris. chip:! românească din Arad. 
consuit dr. Al. Stoinescu, me, Gloria. 
die dr. Stefan Tămăşdan. eco
nom Aurel,C,ungan. 

1. Dabiciu. ... . ..,' .... .... n • 

Comitetul a fost format din Citiţi 
~-~ dr. E, Velciu, Saua Sevl-
~;~:-~ eia, Bazrl Moga. Vasilie Boncu· 

şi. raspândiţi 

nfi~IH~ HHlm[~llmnl~18" \, Ioan ~1ŞtQrOtleteanu. Ioan Pin-



-;;' 

16 G3Z~t8 Antrr~vizfo8;st:i 
• > •• •• • > ~ • ""\. 

Duminecă 28 net. '\J 

Congresul Uniunii oraşelor Procesul funcfionarilG 
minori/ari cu sfat - ProgranlU! celor trei zile ale adunării generale -

-'" 

Uniunea primăriilor arba· I municiPiulll;, din ba /1. i; ŞtlM (;r exercitllli 1933-1934. 
n4! dm tură i-a făcui Ara· I 'line; populaţii in preponde- Observatlunl aiupra incasărl! 

roman 
d 1 d I 1. ' C ,. cotdor adiţionale prin organele D~:pă cincisprezece ani de nar român la statul magi 

U l.li cinstEa ea-şi convo ranţti nemagiltară. ă a~tJ- l 

d 1 d d 1 1 J . statuluI. sLlpfmire românea:>că, statul care nu îşi schimono~ 
cer a unmea genera ă in erea. e li teme in iecare, Asupra repartl:d.rll fondului român nu cere nimic altceva l' t ' 

~ e. slujbaşilor săi minontari - toată s31bătăcia OI1<l. 
anul acesta aici. inslitutii as'" Infiintat comuoal d ... călr m1a'sterul de me e In ungureş e ~ 

E nu numai o cinste pen la. Arad pe selJnltl pan-ma- intefnt. •. • i . ~ ,', /"''''' 
Iru arădani, ci - să spe· g!tiar;smu}ui (teatru şcoli Propuoena oraşelor Corab:a I cm OI a .Ie aSt~l,l~a o eXIstenţa! desfiintare a elementuh 
rtim - şi un indiciu că U secu nada re căm;ne' clll- şi Olhe!, ca U[)lunea Oraşelor I~ ofera pos~bjhlatea d~ tral mânesc din fosta Ung) 

d ..' . să crefze o )ostltuţiune de cre· ŞI de munca - decat să C t't' . I 
n{unea înţelege să ea o "tit, sport'1Je. efe.), o con-I dit il ftln pentra a se acorda . ~ )' 'b t tI' . eli apOi co oanele • 

. IV t' ... ~ .. t'1 ţ' P' v •• d t W
' cunoasca lm.1 sau UI 10 se)' )'udeo maghl'are d' speclU a a enfle romamzanl r,vu te lJ r'",lJrlel, a lJ ImprumuturI, ia vederea execu- t _, . - t~ 

oraşelor noastre şi mai cu din !Jut:JuNarul conl,.i!JulJ- tărli de lucrări edilltare. care ralesc. deal, cu tărăboiul şi li: 
seom~a celor de pe graniţă. bililor nemaghiari Şi ma; Chestiunea acordarii reducerii «Şovinismul» nostru natio~ contra măsurilor luate ţ 
Un congres al Uniunii tinut lJles s6 nu se uite că la de 50% pe ~. F. R. JuncţJona- nal nu pretinde conlocuitori- înlăturarea din servici,. 

1918 .4 J •.• Tllor comanaIl. I r -t 'do It W ~'t't ţ"l t d la Arad, într'un oraş care , Cu",. a 'lJeml . mCI Refacerea oraşului MlIrăşeştl, O ~O)l rt ~ a a !asa ~l s I U II or noas re e Sk 
a fost dela on'gine româ· generalul Berthelot ca să raportor d. 1. Va6\l1u primarul funcţIOnaruluI maghIar dm slujbaşilor minoritari," 
n~sc şi s'a înstrăinat nu nu- ni-aducă di" pa.rtea F,allţe; or8ş'llul. ' insţituţiiJe statului, decât o nici după 15 ani nu '. 
mai prin acaparări sau prin ~estea desro!Jirii, poliţia. !fi La ortle 21 are Joc banchetul servire a interesului public, vătat şi nici nu au V~ 
uneltirile oficialităţii maghia- bandele car; au căsăpi! pe oferit de m1mlclplal Arad in ula - scris şi oral, - În limba invete româneşte. 

. . I .. W .4" 'f' ~ t i Palatului Cultaral. roma' neascaw 
' itc re ŞOVlnlS e, el In mare ma- rom",,,,, f1en, , ."n ru II- '. Partidul m.aghia~ a, al 

su;a prin politica edilitară, tdmp;nar~lI .marelui. ~aspe, Ziua a III-a Duminecl28 Oct. Este o cerinţă şi conditiu- mzat o 'asIstenţă I~ 
şcolară, culturală şi de oile aII fost tr"",se ,,, mISIunea Şedin'a a IV-a, orele 10. ne atât de firească şi ele- gratuită acestor recaf. 
Itlluri ce a dus o in 84 de at'~a~tn crim;nlJlă de/a pr;- mO~~~:i~~trul~~~: l~uc:a~:~eg:~~~ mentară, pentru bunul mers faţă de limba statului,~o 
de ani primăria muncipiului, ,!,t .. r,~ .. Plină acolo a mers rală trecuti, ca propaner' ce tre4 al trebilor publice şi pentru dunările politice pe u~ 
nu poale să treacă peste ,de!II,(,carea cu pa~.u,a..- baeac avute ia vedere ea oca· respectul datorit suveranitătii corifeii lor tună şi ~~'v 
datoria ce o au primăriile gh,arumul" conducator,- zlunoa modificărII legII pentra natio:1ale a statului româ- tru aceşti "martiri şi f~l~ 
oraşelor noastre de·a servi ior mag/tÎa,.; ai aces~u~ o· organIzarea admlnlstrallel locale nesc, încât orice discutie pe a persec~tiei din parte;d~ 
cauza românească măcar in raş ro",d"esc dela or,gme! şi a Itl{ll fInanţelor locale. această temă apare ca o tului român; instanţek 
măsura în care au servit·o . Suntem deci fe~icjti c~~. t1u~~m~nic:~:~rO~~:[~!~~:c~; provocare şi sfidare a legi- decătoreşti din tot A(~ 
pe cea ungurească primări- ~I~n~a oraşelor dm Roma~la gospodărie comunal!, după In- lor tări~ şi a conştiinţei noa- sunt asaltate de proc€$'. ~, 
i/e maghiare de ieri. IŞI tme congresul de acum m- scrierile ce se vor face la biroul stre de stăpâni in casa şi I cestor indivizi, cari fac;n, 
Să NU 6e uite că trei tr'.un asemenea ora.ş, al că~ adunărII flenerale pânA in aeara pe pământul nostru. I un caz de conştiinţă Il' 

:::~~'''~i:;''~;tJ~t'o~!e j;;; ~~n:~ecut :iC~n l:t~~:~ftă me- ztl;~c:~d:r~a ~~~nlrll generale ş' Nu li s'a cerut nici să îşi I nfl~, I~e T~n~, învăţa ~ 
&reate pe seama pan-rna- tuturor acelora cari inţeleg fix nea oraşului tn care se va renege limba şi nationalita- o lC1a a a am, in, 

tlnea viitoarea adunare. t ~ j Incurajarea in aceas~.is ghillr;slnulu; de primăria să şi slujească neamul şi ţara. După congres va avea loc, ea, sa nu şi crească copiii 
Dumineci după amiazA, o escur- in şcoalele lor, să nu îşi titudine o primesc tnsâ~c. 
I i d I 1 I noi! 1 ' 

II e n po gor I oraşu a • facă afacerile, să îşi conducă 
ru" "Ac· ...... • b , trebile şi să nu îşi afirme Intraţi într'o prăvălie i ~ 

Programul congresului 
Ziua 1, VinerI, 26 Oet. 

La orele 9,30: Te- Deam h 
catedrala ortodoxă. 

La ore le 1 1: şedinla festlvd a 
tongresuiui in sala Palatului 
Cultural: 

DeschIderea congresului de 
dtre d. prof. Ion Inculel. mi
nistru de Internto. 

Salatal d·lul dr. Ioan Ursa, 
presedlnttle comlslunei Interl
m;re a municipiului Arad. 

Salotal d,lui dr. Ioan Groza, 
prefectul judetului Arad. 

CuvAotarea P. S. S. dr. Gr/
torie Gh. CDmşa, Episcopul 
Aradului. 

Cuvântarea d-Iul AI. C_ Do
nescu, primaral general al Ca
pltald ,1 preşedtntele Unlunei 
oraşelor. 

g) Propunerea oraşului F~ga.. 
u" de a nu se mal face nti
neri de pensie din onorarilia 
prtmarllor ,i ajutorl1or de pri
mari. 

h) Idem, pentru crearea UDul 
fond de penslunl al funcţionarI
lor comDnall, care IiA ae admI
nistreze s~parat de Casa Gent
rală de Penslunl a statului. 

S t · . iască sau maghiară ~I 
1 rt caracterul etnic cu deplină '.' ........ --;--- -.~. tu 

;bonamente: libertate prin presă, şcoală, auzI pe hecare roman işi 
bind ungureşte, în ori(ţ 1 

Pe un an 160 lei biserică, comerţ, teatru şi În 
cal, in orice oficiu unde .. : Pe şase luni 90 lei raporturile zilnice particulare, 

Pentru autorităţi, insti- În limba lor propie. funcţionar minoritar, prE'n: 
tuţiuni, intreprinderi 600 lei. de ni unde stau de vorb d 

• Asemănaţi toleranţa acea- uă români şi un magh{~l 
S'a anunţat zilele acestea sta, cu legea călăului Ap. chiar şi «fruntaşii 1) nos.tlcaa~ 

d I 1 j w 1 P S S ponyi de pe vremurile un- • e a aş, ca . . . a f t' . . f' 
mitropolitul Plmen ar avea gureşti, când preotul român pre ec 1, pflman, lşCm 
de gând să se retragă din nu primea congrua, dacă nu functionari, preşedinti dst 

V!z?t!~I:~a1a e rrnrvatâ pentru motive de sănătate din sca- catehiza ungureşte, cu anii mere.... vorbesc lntre zb1 

unul de mitropolit al Mol- de inchisoare pentru orice Il'mba maghl·arav
• Dacav ,dr~ 

Ziua a II-a 
SAmbiUl 27 Octomvrle 1934. 

Uzinei de apA a Mllnlclplulul ~ d 
Arad, a fabricii textlle ,1 a 14- dovel. ran de gazetă, care viza rii n'au Învătat nimic re 
bricll "Astra·. .- «statul nJţional maghiar«, cu . ov. 

DupA amlazi, la orele 5 şi 20. Prim.ministrul turcesc Ismet. bietul dascăI român, care ani, noi incă nu am uii'.c.i 
are loc şedinţa a treia a ccn- Paşa şi cu 35 de deputati s'au nu era bun patl'iot maghiar, mic din s!ugărnicia tre(l.te~, 
gresulul. cu urmatoarea ordine imbolnăvil Duminecă grav din cu acel corb alb, - funcţio- Dr. Dante Ghtin 
de 1': I cauza unor alimenle alterale ce !os 

Sedinfa a II-a, orele 1720: RaporlaJ comlslunll re,frraer li s' 8\1 servit la un banchet ce 8 ea "', ea $ 'w - ce... .... ....... il 

1!J:eputul Jucrllrllor coug,'esu- la descArcarea gestiuoll 1933- avut loc cu prilejul fnauguri:'irii v .. , 

:~~E;~~~~~~;;~:;::;TJ~U~; 193::10 ::IUI u~:nel ~r: u:e: I.bri:~e .. :: .~; .~USDen~~reD li~rului "MalyarS~i~ 
Un'unel oraşelor din RomanIa, I Itall·a s ' t '"'. ...., d 
eOllfrm .tatutelor, şi constitul- l' e ns ralneaZa e Pt'E'cum s'a comunicat "cum 1 ministrul de ~xlerne alo, 
fU blronlul adunlrli generale. săptămâra. guvernul maghiar a slovaci4?i. lat 
Raportor d. Ioan Roban, aeerc- 1 Ungarl· a suspendat pe timp de patru zile "nal 
lar\.l) Keneral al Umund. ·Magyarsag- a n"erca! 

b) Raportul se;:retarulul geDe- ! ziarul iredentist .MagYdrsâg\ I t ă . ... e ' 
rat asupra activitAtii Uniune! " - Se aşteaptă debarcarea generalului Gomb6s din pricină e'a publicat in legă- reş e _ - s bata monedă tfă 
J t· 1 \ U " , . ceasta suspendare. A pus .. os lIutu tl rbln\sUc. tn cursal { 1ură cu aSi13matul dela MarSIlIa ~ , 
anulul 1933 - 1934.·_ Agentia Radio·Central din nu se va lămuri situalia com.:.,lucruri dăunătoare .presligiului» ~e deputatul, Grieger ~â !z_u 

c) InstituIrea coml.funel pen- Praga comunică următoarele: prom/ţdtoare creiatd aces- Ungariei. snterpelare n Camera, Cţ.1, 
iru Verificarea gestlunel 1933- Lid I\.t teia In urmaalenlafulal Aela "Magyars"g- şl'.a reluat M'ler- refuzat interpeJatoru]ui CU;nl1 

i J934 şi a bugetului pe allul " ove l"fovinyA anun/el u, d h 
1934-1936. din Budapesta ca cercurile MarsJ/ia. '. I curi aparitia, şi se ocupă pe pa· De altă parte a luat mai' ( 

d) D, Emil Dandea, prlmaral polii/ce ungare sunt decep- Se prea poate ca acest gini intregi de această sU5pen- parlamentari interviewuri, i ~ 
oraşului Targa-Mure,: 1 LucrArI lionate de rezultatul puţin atenfat sd aibă şi urmtJrltn . dare. Aflam as1fel că suspenda- ror leit-motiv este că .MIle 
rdllibre fn regIe proprie. 2. O satisflJctJtor al vizitei d./ul leg6turd ca politica inlernă rea a fost hotărîtă din pricina a sag» s'a făcut prin artico!epr 
:t~~:II~~todă pentra stropirea Gomb6s la Varşov'a. a Ungariel.'In aceasld dt- două articole: "Marele Otrăvi tor· criminate ecoul opiniei pt a 

1) Propunerea oraşelor Odor. Pe de altd patfe, !!uver- ree/ie l se afr;blfie mare ln- din n·rul dela 16 Oct., şi .In Iată de·o pildă ce·a spus l/8a 
bet ŞI Făgăraş privitor la f!xa· nul italian a comunicat celui semnălale aUdienţei minis- puhoi •.. ·, din numărul său dela sul emisar al Unguiei lava 
ru Catlzaţlllor oraşelor, ÎD ra- un~ar sd amane vizita d~/uj trului de 0J>/CUltUTd !<d~'ay 19 Oet. greseJe jnterp~rlamentafft.e 
port ca bugdol flecArut ora- la re'u.entul 10rthy In t pu 
Jljtmbru ,1 modIficarea În .eest Q6mb6s la Roma. cart! fu- d O'. d I ' a am e Acest al doilea articol care a Lukâcs: "Prin articolull~ 
sens a art. 8 dia Statute. sese (lxaid pentru săptd- e SOSlrea . - Ul tJmbog pricinuit suspendarea nu ne este gyarsâg", cu care toti sunt(~~ 

f) Chestiunea subvenţlel SPfw mâna viitoare. dela Varşdw!o. Anumite cunoscut. Celalalt l,am repTO' acord. au vorbit toate in ! 
claie cerutA oracelor de Cua cercg,rL lJU exclud posibi- d A w Iti ,.l 1 

Generală de Pell~lunl. Raportor ItaUa e ce părere cd nu b.·.ttltea. ~eba.rclrii d.l' us an numaru nos TU reca 1, Accentuez că fiecare cuva!ar 
d. Costicti Rdduiescu, primarul se mai poate. afişa alături Oemb . in l c· 1 u~ şi dupăcum se ştie, fi plin de articolul lui Alex. Petho (r, s: 
oraşl1l'lf Corabia. de Unf[aria, atâta timp cât cu rl,~ â'~lay:<o UIrea UI celemaiincalilicabileinjuriitorlad.Beneş._n.1r)~ 

la adresa d·lui Eduard Benpş, a'~f'v~r., 
Tiparul Tjp fa fiei Diecenn.e. Arad. _trl 

ni 


	Gazeta antirevizionista_bw_058
	Gazeta antirevizionista_bw_059
	Gazeta antirevizionista_bw_060
	Gazeta antirevizionista_bw_061
	Gazeta antirevizionista_bw_062
	Gazeta antirevizionista_bw_063
	Gazeta antirevizionista_bw_064
	Gazeta antirevizionista_bw_065
	Gazeta antirevizionista_bw_066
	Gazeta antirevizionista_bw_067
	Gazeta antirevizionista_bw_068
	Gazeta antirevizionista_bw_069
	Gazeta antirevizionista_bw_070
	Gazeta antirevizionista_bw_071
	Gazeta antirevizionista_bw_072
	Gazeta antirevizionista_bw_073

