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Altă Îndrăzneală Fra ternizări o !!};t d~ ~/il~ ~PljSI 
Deunăzi - precum se ştie - • . ... 11 • mamă a cinci copii, anunţă Pl'i~ 

ziarul iredentist "Erdelyi Hir]ap" prIaD1.e-n u10aSf!~ mica publicitate o gazelei hl/da-
din Arad ne mustra că nu ne ~ ... -..... pestane ,,/YJagyaI'Ol'szog" că-şi 
IlIIplinim obligaţiile luate faţă de vinde una dintl'a cele cinci 0-

minoritari prin tratatul de pace, Recensămân!ul dela 31 Dec. mâni, din slujbele municipiului, I vremea asta se pune la cale cu dl'asle ca să scape pe celelalle 
şi ne dedea ca exemplu de trata- 1930 ni-a dat despre progresul şi a izgonit la cererea aceluiaşi I evrei ungureşti înfrăţire româno~ patl'u de foame. 
:nent minoritar gestul Ungariei, românesc din oraşele Ardealului avocat şi negustor de lemne pe maghiară, oficiată in limba lui Gazefele maghial'e dela n~i nu 
care "fără să aibă un' număr mai I date îmbucurătoare. Pretutindeni Motii ce vin aici cu lemne ief- 1 Arpad. VOI' sulla nici despre tl'ogedia 
mare de minoritari români", a! populaţia românească a crescut tine. Dar câte asemenea isprăvi I La Sighet suprema oficialitate osfo nimic. 
:nfiintat to!uşi O catedră de limba ! văzând cu· ochii. Dar recensă- n'a făcut această răposată comi-, românească, prefectul român, s'a ,. 
:omână la Universitatea dela Se- i mântuI acesta nu e sufIcient. sie 1 Şi câte isprăvi ca ale ei nu ; înhăitat cu toţi duşmanii neamu- Genel'olul Gombos a ooit să-şi 

. . căptuşească pOI'lomentul zis 01 
;hedin (o catedră . dupăcum! Trebue s'i:ljungem unde-s ungu- I fac În oraşul acesta ceilalţi ro~ ~ lui, încât a ajuns - adevărată I'efol'melol' _ săl'mane l'efoI'me 
im mai arătat - pentru prcgă- I rii, ca să ne putem da seamă de I mâni cu răspundere, orbiti a- 1 minune - să fie azvârlit din 
~rea spionilor ce ni·i trimite ir.e-,I realitatea românească din aceste, proape tot al doilea de loja masonă! ~ fruntea judetului. făcute de lati/undoI'Î şi de lJnpl. 

• R â tele 101'1 - cu .. l'epl'ezentanli ien!a ungurească n om ma, oraşe. Ne trebue o statistică e- Acum in urmă Vtni şi rânduJ ga- I La Mediaş ungurii au făcut 
~:ut fiind că Universitatea dela xactă a ceea ce reprezentăm, a t zetariJor - al câtorva exceptii i progrese !-ub stăpânirea româ- ai tinutul'ilol' ocupate·, şi a 
"ghedin. zisă in Hmbaj ireden- I ceea ce am realizat dela desro- dintre gazetari - ca să 'nfre- i nească mai mult ca 'n toţi anii hl'odit-o I'ău din cale ofal'ă: 
st "Universitatea dela Cluj" este bire până astăzi sub raport eco- gească cu tripoul lor hora înfră- I dela Arpadieni până la 1918. E ~nii ~infI'ă,e ~ceşli deput~ti s'a~ 

t 
'b d ") . It I ' I . 'f'" I't ş., l' I - făt' - uoveud c n au cetă(eme o/fII 'CUI e SpIOni, nomlC, cu ura, SOCla ; o statJ- Iru cosmopo 1 e. I n vreme ce şI-aco o 111 r Ire romano-ma- w w.!. ti .: . . 

Acum ni se dă ca exemplu de I stică a proprietăţilor, a profesiu- I Zima şi cu Falus al său dela I ghiară. Şi datorită ei Mediaşul :!. ca"t'
s 

ceta!em l'au u/~şl. ŞIIO~ăşl 

1

'1 b J " d l' led ţ tăI lă . t 't~' ă' a fi ca-o eXCl'ocll-eXCl'ocJ!OI'. atament minoritar - prin .,Te- ni or, a a so venţLor e şco 1 cu amera e comer pa roneaz are as ZI pen ru n ala oar a]u- 1 R ". ~ w 

I 'bă . fă ă I 'bă t d' l' ă 1 ăt t' - făt' . t d . '1' . I cum tocmai o a emis da caf!'a il,tSvari Hirlap" - marea con- s U) ŞI r s U] , a salu Ul i s r) oarea. a. ces el In r t lrJ , se l' or e pnmar ungur, conSllen i h 1../' B ci 

I â ·_x '". . ,. bl' . d că I A "-c., • ţ' d' ' pal'C efu uln U opesfo man-:(1sie despre care am mai vorbit, rom OIL.<lrll mstltu~lI!or pu Ice, a jU e a ;J~4IU mal pu me e unguri. I ../ t ..J t. .. . . 

~ 
, ., t' b f"'1 t d' -1 D' ă . b' d uO ue 0l'e5 al'e ImpotI'wa unuia 'cută de GombOs germanilor repartltlel e mce a ene ICII or ce op procese e spionaj e priSOS s mat vor Im e I d: t. . .. . . 

'o Ungaria. le dă statul cetăţenilor sub o La Orade, aşijderea Nu ti se I celelalte oraşe. Pretutindeni căsă-: In l'e e~ -: Impof~/oa lUi /(oul1-

, E b" de l'novaţia ce o va formă sau alta (debite de tutun, răspunde intr'o singură prăvălie torii mixte. cu odrasle crescute n;;~k~~ olzes a"ao /(~nye~e6 
vor.. .. 1" .. t t) ă '"t ă I f I d -t t! - l' b ., . 't It' mIlOS - penll'u nu mal putme 

~ce uvernul unguresc în noul an conc~~II, lc~ta111, e C., e: ' ~ c - m~nort ar a t e eea u~gureş e, ; mIm. a .ŞI n S~tr1 ti . p~s el .un- ca 12 c!'ine şi delicte I 
"01 g d a "Ingădui să se ex- sătornlor mIxte, a româl1lzărn sau (~I-S aproape fără excepţIe evre~ I gureştt, ŞI pretutlOdem "mfrăţlre" /(enUel'es ac t f d" 
~ ar, e f "') • .• b ., . c es a, cunoscu In 
,I'ce unele lecţ'l' ŞI' pe nemţeşte desromânizârii ce s'a ăcut prin leşh, In tramvaie, In auto usele . ŞI SPtrlt mason. alte l'e1atăI'" "t" t . 
"1 I I A F' " . '. I • • ă d • l' cell OI'IIOI' noş 1'1, 

n 1'1 ' e d'ln satele ele, Ş. a m. d. Pană nu vom ce duc la el!x, 10 unele OfICII I Aşa stăm. ~!al r u ecat rău, el'a şI' l' B d f, I 
şco I e primar' I . . IU la u apes a ca unu 

• I vedea că progresul ni se vădeşte publice chiar, nu auzi decât, fiindcă de nicăIeri nu se vede o dl"ntl'n of, '.". "t' h do' l' ;.rmane, . _ . . , " '" n OI'III ,el'Ol'lş I e l'e IŞ', 

R
· .• Să r i ŞI m toate aceste pnVlOţe, n avem boscorodeală ungllreastă, şi '11 . trezire. antisemiti ş' a făcut afocepi cu 

ef,tnC,ţI bine: se exp Ice de ce ne bate pieptul. Ne temem _ ......... ..-~"" ....... "" .. """""" ...... ~ ... _... oamenii ;cglmului În baza acea-
umal ŞI p.: n~ilIţ~şte, nu să se dimpotrivă că dăm in privinţele ~ta. Pe ul'mă, dupăc.e l-au ales 
redea lecţIIle In lImba maternă t"' I Ş' . At t·' · t In pl'imăvaf'ă deputat s'a aflat 

. acesea lOapolca racu. I pn~ en le s au sporI' ' elevilor nemţI I I 'd' t C' " că-, eVl'eu, că-i fiu 01 l'ohinului 
. . . me] la cea mare nu e as a. I din Bellul Bihol'ului l'omâ es 

Unaşa aceasta concesie e ară- că ne 'mpăcăm cu-această si- ă I h' w LI II n. Că' .' . b · 1 C· clama naUllmann, ŞI C 
Iă de gazeta IredenlJstă dela tuaţie. A·· · t t şi-a fo/si/icot I'e/igia şi numele. 
imişoara drept exemplu de tra- E aproape pretutindeni in ora- ca In II . ur a l' • Rcum ou aflat şi aufol'ită(ile 
ment minoritar, intr'o ţară ca şele noastre un jalnic compromis noa~stl'e ceva A de..spl'e. ~/. Că-! 
mnânia care fine pe cheltuiala "t" t'f' - ă' - Câinii ce scapă peste rirani'a Irianonică ceto(ean l'oman mSOl'lS In l'egula , .' . . cu mmon aru cen fi Ugl, o IflSp 1- .. În lisfe /a 19211, făI'ă să-şi fi 
I şcoh pnmare cu ~lmbă de mântătoare cucerire a ceea ce se muşcă in fiecare an În 'ara ciunfită de cel'ul cetăfenia, şi ,ăI'ă să şi li 
~dare germană, maghiară, ucra- chiamă spirit francmason. două ori atâ,ia oameni ca 'n Ungaria mare fost dela 1918 Încoace pe tel'ito-

Iană, rusească, bulgărească, etc., La Arad fosta comisie interi- Titlul şi subtitlul acesta e al 1 altul animalele domestice, şi răs- l'iul l'evenit României. Cine l-a 
cu învăţători de-acelaşi neam, ă fă' t fI" " I 'ncetăfenit şi cum, e un mOI'8 . ... mar a cu unera Il mumclpa e unui lung reportaj din uMagyar- ! pândesc turba într'un cerc larg. misfe!' 
lI'o ţa~ă .. u~de mmontaTll au lui Bela Barabăs, dar ftindcă s'a sag" dela 7 Sept. crt., În care se l' "In contra procedării balcanice . • 
,:e poslb~htăţlJe I~~ ir~sperare opus partidul maghiar a refuzat arată că se tratează anual de a vecinilor noştri mi e niciun Să ne moi mil'ăm? 
~Io~aIă. ŞI :oate

fâ 
J • ert

d 
ti e ce se să boteze o stradă cu numele lui turbare la institutul antirabic dela mijloc de apărare. Dacă tinem Nu-i de mil'ol'e nimic. bistele 

II"ChIPUI, bS ~~tn clu:a~e~a Barthou, şi fiindcă nu le era pe Budapesta 10-12 mii de oa" seamă că fara ciuntită de astăzi ndoastl'e de cetă!enied s"un! PDline 
: a ucra pe anII statu Ul ŞI n I c frallcmasonl'lor a refuzat să . d' U e asemenea Il'0U u oş,. eu
'b .. l' - t tI' pal meni, şi că directorul institutu- e numai a treia parte Jfl nga~ năzI fu la I'ond .file ă" /(iS5, 
!~ a.~~~u ~\ .. n ~~t .ra t s atu UI dea unei străzi fără nume nu- lui, dr. Emeric Ajtos, spune de- ria mare, fată de cele cinci-şase cal'e a slof pafl'u ani dil'ectol' 
'1 ra ŞI I g I Uleş e. mele lui Lueger, protectorul din spre această sporire a turbaţilor mii de turbări ce erau in anii de de ahotol' la Rl'ad cu cetătenie 
,.Tem~svâri Hir~ap" nu. se ad- întâmplare antisemit al români· din Ungaria următoarele: pace, sporul de acum al turbări- falsă. lePl se descopepi cazul 
iei ază msă numai statulUI r?mân. Jor din robia maghiară; a re fu- _ "Sporirea îmbo'năI1ÎrÎ- lor (din Ungaria, n. tr.) este nu f(enyel'es-/(ouflmann Reum $8 

ad ă d d tă " d 300 I tă " descop8I'e că individul Rana, . reseaz easemenea ŞI ger- zat deasemenea (noroc că n'a.! lor de .arbare poale fi _; ea e-o su CI e a su . 
Y căl'uia i s'a dat de cătl'ă pI'imă-

!nilor dela noi, şi-anume ce~ avut timp să-şi dea refuzul ŞI; pasă în sarcina dicla'altli Aşa glăsueşte insul care l'ia Rl'adu/ui concesia pentl'u 
~du·le ca dup'această bună- oficial) să admită Ligii Antirevi- 1 de pace dela T,Îanon. Hota- lecuieşte pe unguri de sfagiunea viitoal'e o teafl'ului 
inlă a guvernului GOmMs, să lioniste să ridice pe bulevard o 1 rele au fost trasate cu compasul turbare. Nici că 'ncape în- municipal, e oşijdel'ea cu cetă
~ă consecinţele şi să colabo- cruce - fiindcă crucea n'are ce ; şi cu rigla, nicăieri nu este gra- doială că tol lecuindu-i, a (onia În nel'egută. Şi câte nu-s 
~ "t t h' ă 'f . , turbat şi el de .. abinelea. aceste cazul'i, dela CUFfici până cu mmorl a ea mag Iar • căuta într un oraş rancmason, ŞI niţă naturală, care să pună pie- la Nistl'U I laI' sanctiunile nu 68 

~oroc că deşi presa maghiară Aradul e fără discuţie cel mai' decă strecurării permanente a In capul d-Iui Ajtos mai văd nicăiel'i. 
~ noi nu suflă niciodată niciun francmason dintre oraşele din' câinilor vagabonzi. In ţinuturile colcăie însă şi alţi microbi. Dimpotl'ivă. Rcum veni 'ndl'u
lant despre asiatismele jrata~ Ardeal - În amintirea martirilor I ocupate autorităţile nu iau nici Microbii sîrentei. Şi am vrea mal'e la autol'ită(i/e din pI'O-
in!ul • '1 d' . l români din oraş şi J'udeţ, căsă- cele mai elementare măsuri sani- să ştim dacă şi·aceia au v;ncie să complecleze listele 
, Ul germal1l or Jfl ralu b d t ... ~ 1 B d celol' cOl'i cel' cetăfenia cu indi-
~ist, germanii dela noi ştiu piţi de unguri la 1918 şi 1919; tare. Câinii turbaţi îşi fac acolo vaga on a pana a u a- vizil ca!'i au uitat s'o ceal'ă. Şi 
~şi prea bine ce mulţumită ii a căutat apoi, fiindcă i-a cerut-o de cap în dragă voie, şi În vaga- pesta tol de peste grani- tofi câti nu a au se VOI' gl'ăhi 
~lează regimului din Ungaria, membrul din comisie Czettel. să bondările lor se rătâcesc şi aici. tele trasate cu compasul să spună că uitasel'ă. Ba hine 
te Consecinte au de tras. dea afară pe rurali, adecă pe ro- Aici, fireşte, molipsesc unul după ~i CU rigla. că nu I 

1, 
I 

; ; 

j 
, 1 
'~ 

1 



i, 

-

, 
2 Gazeta Antirevizlonistă Vuminecă. 15 Sepfemvrie 1935 D1 

~ - - -.............. ~ - ---- --~----.....-..~_ =------~~~ . .JIII ~~~~~~ ~~~~~ ~~ -~ ~ 

o expansiune 
III 

• 

Dialectele "cumune 
It 

din limba maghiară 
Dintre dialeclele limbii un- mai de grabă altceva pe cer

gureşti, cu al ciangăilor din celătorii acestui fenomen de 
Moldova nouă ia mână, nici- limbă: expllcalla lul.)a care 
unul n'a dat Hnguiştilor şi însă n'au putut s'ajungă nici 
istoricilor unguri atâta bătaie până astăzi, decât această con
de cap ca dialectul aşa-zis statare care nu-i putea de 
"poalotesc". vorbit în nOI'dul loc încânta. Şi nu-i putea în-

din~r~ Dună~e şi Tisa al <Un-II cânta c~nstatar:a că ac:st ~fel 
garIel de aZI, pe Dunăre wtre de \lorblre e atat de raspan
Vaţ şi Bratisla'Ja, şi 'n toată dit încât rivalizează cu limba 
partea Slovaciei, până cătră ungurească neaoşă, pentrucă 
Coşiţe, invecinată cu aceste dialectul aşa-zis "poalo1esc· se 
locuri ungare de astăzi. caracterizează tocmai prin cel 

Discuţia ;scată cu privire la mai rezistent refractarism fală 
dialectul ace~ta : ~e aproap~ de spiritul limbil ungureşli. 
O sulă de~ am, ŞI ~ a pufut sa faţă de cele mai elementare 
ducă de cat la o smgură con- legi ale acestei limbi. 
cluzie: că dialectul .. poaI01esc· E de-ajuns ca să ne convin~ 
nu este limitabil. fiindcă trcce de asta să reţinem câ. 
şi in raza celor mai multe din. gem . 1 d' 
tre felurile de vorbire ungureşti.1 te va numai, prin~ipale e, mtre 

l-ar fi interesat de sigur caracteristicile acesfui idiom. 

Din ciudăţeniile dialectului "poaloţesc" 
Limba ungurească are in pesta: hâromszer, otszer, nâ, 

aiară de conjugarea verbelor: lunknyi, mâsszer (mâskor),-, 
terminate la persoana a treia ~ eL "Gomor \lm .... 1. c., şi .,No
dela singular în -ik şi în afară I grad vm.". 168; la Ciangăii din 
de conjugarea din propozitiile ! Moldo\la: haiszâvel, nenemnâl 
cu compliment direct la per-! viznâl. - ef. Jerney, .. Kel. ut.", 
soana a doua, două conjugări ; 27, şi Gegă ... Moldvai ul." 21, 27. 
cari o deosebesc de toate Iim- Alte particularităţi stridente: 
bile ce le cunoaştem ~ una Rotacismul, în Nogrâd: vero. 
pentru propoziţia cu compli- în loc de veIO (d. "Nograd 
meni direct nedeterminat (văd; vm," 1. c.) 
văd o casă; scriu ceva);. şi Posesivul neunguresc, ex
alta pentru propozitia cu obiect primat şi cu sufix şi cu pro
direct determinat (iau car- nume: enyim kalapom (pălăria 
tea cuiva; asta n'o ştiu; l-am mea, - în loc de kalapom).
chemat pe Gheorghe), pentru ef. ibid. 
fraza cu propozitia secundară Neasimilarea sufixului .. val. 

arădană pesfe Tisa 
.. vei (prepozilia românească: S'a discutat in schimb orlgI- date româneşti intre Dun!,;' 

c.u): komâmval; î~ l?c de 1 ne.a, cumană a di~lectului: din şi Tisa. de din i os de Şub> 
komâmmal: (contammăn: regg- ' prICina asemănănlor cu hmba tita până la \loivodalele di 'fa 
vei, tn loc de reggel), - ef, ciangăilor din II' oldova, dar judeţele Solnoc şi Heveş dt~e( 
"Gomor vm.", 1. c.; lâbval, kez- s'a uitat cu toată prudenta să pre cari am făcut amintire i sI 
\o'el, el. "Nogrâd vm," 1. c. se tină seamă că aceşti eian- capitolele precedente. O _s~~~a 

Asimilări: melâlod (meglâ-l găi trăiesc între români. că în nalăm numai, şi anume p~.~ie 
fod), u\lesz (u9Vlesz), tennap chestia cumană sunt părţi trucă are strânse legături ~ 
(tegnap), gyere' el{Îs tânczra i chiar şi 'n Ungaria, ce duc di- expansiunea românească pes~dl 
(egy kis), ef. "Gomor vm.", 1. c .. 1 rect la cumani, că in continu- Tisa, şi in special -- precc şti, 
gya1l6 (gyarI6), pegy horhe- are spre nord dela ţinutul .,CU-· s'a inteles de-ajuns din el 'pe, 
montam (pedig hogy megmond. mănesc· dintre Dunăre şi Tisa minarea aceasta a dialeclu: Sel 
tam), 1. c.; annak (adnak), ep al Ungariei au fost după cer- "poaloţesc" sau aşa-zis i' tI 
pâr (egy pâr), ef ... Nyitra vm .... I cetătorii unguri Borovszky şi unguri "cuman" - cu exp,- d 
1. c; Herman Oto voivodate româ- siullea arădană, sărăndană,~Şi 

Articolul intrebuintat In Ni- neşti, iar după preşedintele de nădană şi nord-bănăţeană, ~i I 

tra tocmai cum nu trebue (se astăzi al istoricilor unguri, legături cari nu-i de loc exci ,MI 
foloseşte astfel: az înainte de ministrul de instrucţie Homan să dea in sfârşit explicaţia. U 

\locală. a înainte de conso- din guvernul Gombos,slovacii darnic căutată de istoricii ~e 
nantă); a okor, az gazdâvel. au devenit majoritari în Slo- filologii unguri, a acestui t 'e I 

aulăn. - ef ... Nyitra vm.\ 1. c; vada numai dupăce în sec. 16 ; dat dialect.-) 11',1 

Melaleze: eftetek. în loc de s'au slo\lacizat românii de i Aprilie, 1933 ~til 
tietek; tuldaf, în loc de kutat; acolo. 1. TOl P 
in Nogrâd; isz1{ra, in lo~ de Nu e locoul să se trateze În ini 
szikra, In Nitra. această schiţă partearomâ- ) Semnal!rneaee~te!l despreel\pli fj 

nească, cum nu se poate în- nea arldllnli peste fisa, red,ate aci \lUI 
Fără să ne mai extindem aci şi h' . d d' h f' prea gazeUlreşte, adiel pe nţelesnl • 

la altele dintre particularităţile C Iput e .mare, ,In C es I~ I cui. fac parte dintr'un ciclu de In: a, 
nenumărate ale idiomului, ca- cumană dm UngarIa, a căreI gram despre trecutul ţinuturilor ar!~ ghl 
ractedstice deasemenea pen~ amănunţită cercetare duce la i dintre cari inlâiul, despre epoca lQi nă 
trucă depăşesc raza aşa-zisu- o serie de aşezări şi voivo- I tun, sper s'o dau la iveală la larni laţ 

_ ...... ~_ ...... __ ..-. ...... --................................................ _ .... -..-...... idl 
lui dialect .. poaloţesc", vom --
mai remarca numai vocalis- C 
mul acestui fel de vorbire un· e 
gurească, Limba maghiarlt 
n'are diftongi şi triftongi (prin 
conlaminare dela ea, lipseşfe 
după consonantă şi din româ-
neasca noastră din Ardeal dif-
tongul sau mai corect trifton~ 

gul DA, UDA :.,411oară). La fel 
cu dialecful ciangăilor din 
Moldova (cf. Jernei 1, c.) dia
lectul "poalotesc" e plin de 
diftongi şi de friftongi, barba
rizaţi însă din pricina trans
plantăril intr'o limbă care nu 
putea rosti astfel de sunete 
prin excelenţă duld, 

ăn 

cântări "religioase" s~~ 
cântă În biserici le: 

protestante dela n: 
- In afen,ia minisferului de CI pst 
şioa cenzurii _ Imi 

inl 
«Voi c/ilSflţi orice rânduială eal 
Pe care se tntemeiază pacea. lor 
Dar să nu mai auziţi niciodată tii sit 

r d' 
Cuvântul lui Dumn.ezefl pe ung/l~ I 
Iar copti"i voştrt; în şcoală, nu 
Să nu mai audă cuvântul părinţiorJ I)~ 
Nu vă lăsaţi biserica, rd, linând loc de compliment di

rect (aud c'ai fost la noi), sau 
pentru propozitia In care com
plimentul direct e un pronume 
la persoana a treia sau pro
numele de-a 'ntâia magam, 
magamat. magunkat. Dialectul 
J,poalotesc" are in cele mai 
multe locuri numai întâia din
tre aceste două conjugărj, iar 
în unele ţinuturi (regiunea 
Rozsnv6) numai pe a doua 
(ef ... Gomor-Kishont vm.",p.199. 
seq.). Subdialectul din regiu
nea Csucsom (iudo Gomor) 
nu cunoaşte nici conjugarea 
aşa-zisă a verbelor in -ik (ef, 
ibid.) 

Explicatii cari nu exp&ică nimic 

La teologia subvenţionată de 
statul român a protestanţilor dela 
Cluj, funcţionează o asociaţie a 
clericilor, studenţilor, liceienilor 
şi celor]alţi şcolari maghiari pro
testanţi din Ardeal, şi are o re
vistă şi o editură: "Ifju Erdely", 
"Ardealul tânăr", Biserica şi şcoala! bil 

Asociaţia şi revista aceasta a 1 Cerşetoru~ paria, ,sil 

O altă lege fundamentală a 
limbii ungureşti este, că nu se 
pot da unui cuvânt decât su~ 
fixe cu vocale de aceeaşi ca-

Este dar evident după atâ· j au fost combălufi cu un ar
fea fundamentale abateri I gumenl in fata căruia n'au 
dela ade\lărata limbă maghiară, mai avut ce face: de-o parte 
că cercetarea acestui fel de li s'a arătat că de-asupra Bu
vorbire trebuia să pună tn .. dapesfei, in raza aufenticului 
mare încurcătură pe istoricii dialect "pao1olesc", n'au fost 
şi pe lung\liştu unguri. cumani, precum n'au fost nici 

Majoritatea lor au căutat in Slovacia apuseană; de altă 
fenomenului o explicaţie la parte li s'a obiectat, dupăce-au 
cum ani ; altii in vechea ungu- venit cu pretentia ridicolă că 
reasd, uitând să facă com- s'au aşezat in aces1e părti cu
paralie cu intâiui document mani' ataşaţi lui Arpâd la 
de limbă ungurească. cu "Ha.. Kiev, că nu in foate părtile 
lom BeszedH

, care are şi con- unde se ştie documentar c'au 
jugare cu complimenf direct fost cum ani in Ungaria se 
şi sufixe de aceeaşi catego- vorbeşte aşa, ba tocmai acolo 
rie cu vocalele din cU\lânt. I se vorbeşte altfel, mai corect 

Cei cu explicaţia cumană I ungureşte. 

publicat în n-rul dela 1 Sept. Tras-împinsul arc şi tI dreptul ~ta 
crl a] revistei Magyar litti a ti- Să s: ro~ge. lui .Dum~ezeu v' ~ai 

, ". . Dupa oblCe{(l1 Şi 'IZ limba parUl! cii 
neretulUl protestant dm Ungana Numai voi să fiţi aceia cărora l' 

un concurs: pentru muzicalizarea [oferă ca, ea 
unor poezii ce vor fi publicate în l Marginea de dmm şi bolta ceret1 ,nu 
ediţia a şasea a cărţii de cântări : N~ v~ Iă~at{ biserica, sa 
bisericeşti a "Ardealului tânăr", i Btsenca Şi şcoala.. .~b 

intitulată: "Zengjen hâlaenek". 1 InstiO'aţia aceasta voieşte ~i~ 
Să ă â t d I V" ,o , j-

" r sune c n ee e s ava '. ! dealul tânăr" s'o bage intr C' 

Intre poeziile pentru a căror 1 de cântece biscnceşti ~i a , S 

punere pe note . s'a publicat muzicalizată În Ungaria,ca& leII 
acest concurs, e una blestemată 1 intelesul iredentist şi mai g, b 
a faimosului iredentist clujean de, 
Alex. Remenyik, "Tcmplom es Semnalăm din vreme cem~ll~ 

litate (inchise sau deSChise) Fiindcă nu s'a tinut seamă de in
ca voealele din cuvânt Reirac- j 
tarismul la legea aceasta este Iiluenta slovăcească şi românească 

iskola", "Biserică şi şcoală". noua ediţie a cărţii de ce s 
Ci-că li se ia ungurilor (se inţe~ "bisericeşti" a aşa-zisului al 
lege căror unguri şi de cătră deal tânăr", şi semnalăm in Ul 

cine: celor din Ardeal, de cătră tia teologiei protestante nu 
statul român) biserica şi şcoala; Cluj ministerului cultelor, ~Sl 
li se ia limba maghiară şi nu trucă e vorba de isprava ho 
mai pot nici să se roage în limba şcoli care se sustine cu 'rU 
lor. De acei ea Remenyik, redacto- statului, şi e vorba de ire P'j 
rul revistei "PAsztortilz" dela zarea bisericii maghiare p. Ir~ 
Cluj, îi îndeamnă pe unguri astfel: , tante din România, lefh 

general. in Slovacia apuseană D' J' ~ tf 1 .. ă 
lSCU ta a ramas as e pan urmă, că vorbl'forl'lor acestuI' ca şi in regiunea la nord de. ., 

B d t d t f' 1 astăZI fără concluZiI. fot aşa idiom le repugnă să fie numiti u apes a un e e au en ICU ., ~ - tă' , 
1 t .. ~ p' cum mCI pana as ZI nu s a poaloli. adecă poleci. şi pen. "poa o esc I In anoma apu- . 1 l' i h t· 
ă . t f' { '} d' aluns a o conc uZle n c es la trucă nu se ştie - ceea ce e sean Şi n imu un e e cJan- ă '1 

v, d' M ld A tr 1 • N' S CU] or. prea adevărat - despr~ nicio gal m o ova. se: in 1- ... • • 

tra, Slovacia apuseană: vilâgrc, . Ea ar fI, maIn,tat. de. sigur, imigratie poleacă 'n partea 10-
gazdâvel, in loc de vilâgra, ŞI po_ale s ar fI apropIat de culuj, s'a exclus din capul 10-
gazdâval' hallottik în loc de adevaratul răspuns, dacă nu cului o discutare a influenţei 
hallottâtok; hîm v6tik, in loc de se eliminau din controversă slovace, când maiorifarii tutu
hol voHak, - ef, "Nytra um,-, , toale părţile cari se impuneau ror ţinuturilor cu dialect ma-
177, seq. j in Gomor şi Nograd, dela s!ne cerc~tate, ~stfel. pen~ ghiar poalotesc sunt astăzi. 
la nord şi nord-est de Buda- tru umcui motIv, găSIt abia pe de vreo trei secole! slo\lacii. 

.... 
~'i 

P,ima Sociefale de Aufobuse 1. MERJl & Co. ArII j.e I 
Garaj: Str. Col. Paullan No. 10-12 : .. : Telefon No, al 

" ~ CURSE DE AUTOBUSE: ,) ( 

Arad-l'pova-Bata-Blrchiş-Făuet-lugoj ~! 

I Plecarea din flrad Ia 5 dim., sosirea la Lugoj la 9 di~· !e il 
Plecarea din Lugoi la orele 16, sosirea la ftrad la orele Că 

----.................................... -ram 
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intr'ale instigatorulUi SpectatorlO 
-- .. Ceea ce s' ascu'lde după liniştea ardeleană ... " I 

· faimosul N. Krenner alias tr.). Progresul vicforios al a. ! 

mosfră de zbir 
unl!uresc 
- JlsÎa'Îsmele unui baron maghiar 
din ajunul răscoalei lui Horea -

eclator dela Cluj, care a p~rării lT,unCii nationale şi piere nu de puterea politiCă! 
sf condamnat deunăzi in uI- agitatia sistematizată a nume. i ci de poporul român şi de fi· I Ziarul budapestan "Magyar- Iar pentru amenajarea fante
a instantă şi oprit să mal rusului valachicus ar putea să I neretul român, cu ajutorul sag- (6 Iulie a. c.) se ocupă I zistă a moşiei sale, şi-a pus io-

· ie rn. pr~sa ~elanoi pen· ind~mne la o lupfă gradată,1 m~re .al cun~aşferjj. r~ci.p.roce de ~aptele .infer~ale ale, Un?i! ba~ii români la muncile cele 
că a. I!1stlgat In ră~,repet<l~e căCI doar judecăforiile Incep 1 PŢIn hleratu:a .. (avIz ,"1'1010- nobil maghJarw dll1 Tr~nsllval1la ; mal ~aJbare. 11 secat cu ei o 
durI in conlra tăru roma să anuleze concedierile de' rllor ~prop.eru dela Clubu' de acum doua veacun. 1 mlaştmă, transformând-o într'o 

~(i, a publicat În gazeta bu- funcţionari publici (de func- gaze'areac. dela Orade, - Vom reproduce din viaţa grădină. 
· pestană .. MagY,arsag" d~n lionari maghiari cari nu ştiu! n. 'r.) - ŞI sau. concomitent I acestu.i nobil ~aghiar atins de Toată populaţia romdnească 
Sept. crt. un .arhcol vre,dmc româneşte. _ n. Ir.), dacă-i I cu ~sta, sau ~natnte. de asta. I ne~ul1le sangUl~ard unele luc- era alarmată de făptura dră-
toată ~f~nţl~, sub tulul: vor.ba de funcfionari cu pre-, să~Şl reorg~~lze",ze din nou",pu- t run ~xtrem d: w1Oteresante, c~ cească a acestui baron ungur. 

, dosul hn~ştel ar,delene-. gătlre şi cu definitivat, şi in. i terJ~e ~ro~rn, sa le, urnp'~ de I să r.elmp~ospatam UI1 • crân:p~~ 71~tel~ sale de cruzime întreceau 
~t spune tredenhsful dela cetlneala acestui curs ar pu- i ~ahm~ ŞI să .le _ .ncuraleze, tragIC dl11 trecutul IObdgllTIU orice 1Ochipuire, iar poruncile 
i următoarele: tea să ne Indemne cu atât! Intem~mdu-ne ŞI razlmându-ne noastre ce suferea cu resemnare sale demonice erau executate 
.,\~ino~ităYle din R.omânia . mai vârtos la rezistenţă; iar numaI pe ce e al nostru. ~i- s~ma~olniciil~ i~n~ilato:ilor. m;- cu groază. 
u aZI In cea mal mare mişcarea numerusului luiVaida şcare nouă 1 ..... Nu bănUim dlevah magluan, lInplantoţt 10 "Dacă s'a răspândit vestea 
e liniştit. Mai cu seamă a dat in politică un fiasco tncă cu~ va fi ŞI cum să fie. această provincie romdnească, că baronul Iosif du Jardin e un 

'e două minorităţi dela gra- urit, ceea ce ar putea să ne! Int~cbărlIe ~~,estea: quis quid. P~rtret~l acestui "Barbă alba~- supranatural - spune ziarul 
,numite periculoase şi ire· re deştepte Încrederea in noi şi qUlbus auxd.lls. c~r. quomodo, tra" dm nobilimea maghiară .Magyarsag ll - e că poporul 
liste: ungurii şi bulgarii, să ne facă să ne folosim de quando? rOlesc hber. Un lu· ardeleană, ne redă cu fidelitate s'a convins cu propriii săi ochi 
privesc şi aşteaptă ". urmările ei sociale, cum este I cru se par~ fnsă sigur: că ?oart~a de dobitoace înjugate a că la ordinu' său doi copii 
Inişlea aceasta (unde 1 ca· excluderea avocatilor şi me-' frebue ~ă. vl~ă. Pentrucă din lObagIlor români de sub tirănia au ridica' cu cea mai mare 
fiindcă e 'ndeobşte ştiut dicilor minoritari din condu. dosul lImştel, de foarte de- ungurească. u,urinfă o grindă uriaşă, 

numai liniştite nu-s cele cerea barourilor şi a camere- ' parte, se. aude s~~d glasul În· Ca să poată stăpâni nu- pe care în alte 'Împrejurări 
ă minorităţi, că deputatii lor medicale (111_ n. tr.) ca cel a! unei p~egă[lri sa~ dorinte. me~oasele provincii cucerite, Un- doi bărbati dintre cei mai 
hiari auamenit,lfat tocm~i să provocăm O bunăvoinţă Dupa}5 am d~ conhnue eşe· gana, ave~ nevoi~. de-o ela,să p~ternici n'ar li putu'-o arni 
năzl cu noi pân duse In fată de oamenii noştri." c~ri ş~ de contmu.ă dec~dere, su~efloar~ de sbm pe care şI-a d.n loc 1 Pentru puterile sale 
lap la Geneva, că agentii Apoi: minoritatea maghIară dm Ar· crelQt-o dIn tot felul de aven- oculte i s'a răspândit faima de 
tdului maghiar au instigat .. De ce e liniştea aceasta şi dea~ ~ . da~oare să caute noi t~rie~i venetici, înălţându-i la vrăjitor, iar poporul se ferea 
ămâna trecută la congre.. la bulgari, cari în Dobrogea, poslblhtăJl.a * dlfente ranguri nobilitare. Con- din calea lui. Iobagii încep să 
aşa-zis a] minoritătilor mai respecti v in Cadrilaler, Qem 910meratul de naţionalităţi stră- fremete a răsmeriţă, Încât baronul 
i ca 'n toti anii, că gaze- din pricina mişcărilor in Aşa glăsueşte iredentistul I~e, .supus.e în aşa numitul "te- se vede silit să-şi apere şi să-şi 
maghiare dela noi nu spăi".â,.,ătoare ale macedo- dela Cluj, prin presa dela Bu- nton~ mllenar aJ Ungariei-, păzească singur moşia, parcul, 

fenesc o clipă cu provo- nenilor români coloniza,i dapesta, fiindcă În cea din trebuIa. stăpânit prin aceste grădinile, descărcându-şi fără 
le, că bulgarii fierb dease- acolo şi din pricina apăsării Ardeal nu mai poate scrie de- unelte, In mare parte şi ele de milă arma in toţi aceia cari ar 
ea şi că au dat mâna cu sla'ului, mai aspră, chiar ,i cât pe ascuns. origine s:răină, pentrucă naţiu- fi îndrăznit să-i încalce dome-
en!a maghiară) - liniştea decât cea care-i apasă pe-ai Să retinem bine ameninţă- nea dominantă maghiară, re- niul". 
sfa, spune apoi Spectator, noştri, ,i au pierdu' In 'up" rile din citatul de mai sus. dus~ ca forţă vitală, nu putea Violenţa aceasta atât de ne-

limeşfe până şi pe călătorii 'ele de pân'acum 685 de Pentrucă in acelaşi timp când fU~nJza r~ndamentul necesar o- omenească - spune mai de-
'inl ce vin pela ungurii din mor,i 1" ni se pune in vedere o retra· pnmatonlor. parte ziarul budapestan - pre-
eal,incât seintreabă aceşti După blestem~tia şi min- gere demonstrativă din parla- cum şi dreptul primei nopţi 
lori: Ce v'a ajuns 1 Ati ciuna cuprinsă În fraza de mai menI (şi nu e 'ntâia oară că Fărădelegile mon.. ("jus primae noctis", pe care 

. . strului dela GiuJa.. b'l" sit din pricina dlldurilor 1 sus, vine răspunsul la 'ntre- auzIm In vremea din urmă a· no I 11 maghiari Îl aveau asupra telek . 
din pricina luptei in con- barea: De ce nu se mişcă un. ceaslă şanfajare), ni se spune miresei iobagului proaspăt că-
numerusului valachicus 1 gurii 1 că se va căuta orbirea opiniei Dintre zbirii aceştia s'a i1us. sătorit, de-a o poseda în prima 
vă face să vă tineti gura Nu se mişcă fiindcă aşteaptă. publice româneşK"prin aşa· trat cu osebire în secolul al noapte a c,lsâtoriei), au priei
rdarea internafională şi Aşteaplă ceva. "In rniştea a- zise apropieri 'culturale sau de 18-lea cel despre ('are ne vor- nuit un complot în contra mon
'bilifatea unui război? A- cestei aşteptări incepe a se alfă nalură - cazul apropierii beşte "Magyarsag": baronul strului, fiindcă iobăgimea a 
situaţia internaţională. po- deştepta conştiinta necesită tii pusă la cale de publiciştii Iosif du Jardin de Nagyl~eresztes. văzut că cu vrdjitorii şi cu rugă
itatea războiului, ar trebui unei noi politici minoritare evreo-maghiari dela Ora de, Monstrul acesta s'a născut ciuni pela biserici nu-i poate 
~ai să vă 'mpinteneze ca maghiare, sau cel putin a u. cazul tripoului aşa-zis gaze- din căsătoria nelegiuită a ur- face nimic. Complotul a fost 
~clionati, fiindcă sub pre· nel noi tactici. Poate inmugu- , tăresc dela Arad. sau cazul maşului maghiarizat al unui ca- insă trădat de unul Pintea 
ea aceasta vi s'ar da un reşle necesitatea unei mişcări I cu blocul democratic al d-Iui valer francez pripăşit pe-aici Dumilra şi de bucă'arul Pe'· 
meni minoritar mai cin- mai proaspete, care eventual' Dem. Dobrescu, care şi-a ară· pela 1700, şi a unei bethleneşti, rişor, cari desvăluiră baronului 
sau ati putea nădăjdui o să ducă prin declararea pa- tat primele efecte la congre- Bethl~n Hona, soră vitregd a I cele ce se planuiserd împotrivă-i. 
'mbare fericită depe urma .i"ilă,ii parlamentare, pe o sul de azi săptămâna al avo- tatăIUl monstrului. .La 2S IMai 1759, mai mulţi 

iului. cale cu totu lui nouă, la o apro- catllor. In tinereţe, baronuf Iosif işi iobagi sunt arestaţi şi întemni-
i.a spus lui Spectator ~-~_~~_~ ____ ...................... __ ~~_.. înăbuşe cu greu pornirile bles- ţati in sala cea mare a caste-
străin acestea, e tare temate ce-i zăceau in sânge, tră- lului său transformată în închi-

ielnic. fiindcă ti cu noa- Şfl-rl- despre, ind într'o atmosferd de misti- soare. Iobăgimea cuprinsă de 
bine felul său de-a scrie. cism religios, ocupat cu felurite- panică, încearcd să fugă de pe 

dea una pune întrebări aşa, • t - h - ,.., studii oculte. Mai târziu, ca par- . moşia baronului, dar fugarii 
ind ale unuia sau altuia, a via la mag Iar a tizan politic regalist, participd prinşi îngroaşe rândurile ,intern-

se vede totdeauna că la lucrările dietelor ardelene. nita~lor, Cu o gardă puternicQ 
ale sale. Pune as.a in M Dar în curând îşi fac apariţia îşi păzeşte curtea şi pe cei în-

y ., agyarsag" şi .. Budapesfi gom al secfiei aviatice .. Mo. . . 
unuia sau altuia pe care Hirlap •. din 10 Sept. anunţă că I vero· a societăti .. Move" (cea instInctele sale de fiară neînfrd- chişi, iar în fruntea gărzii e nu-
numeşte, intrebări şi une. aviatia maghiară a făcut un nou I amestecată in afacerea lanka- nată; îşi alungd familia, apoi mit ca pârcălab trădătorul Pet
ăspnnsuri cari sunt cea progres, Înfiintându-şi În Iulie puszta), a fost lun~ trecută, îşi intemniţeazd soţia în beciu· rişor. Baronul întocmeşte o curte 
hotărită instigare in con-' după cum am mal anuntat, rile castelului său, şi o fomeşte de judecată asupra robilor sdi. 
-rii ce-l rabdă. cr.t. ?e aterodromul ~ela Go· un campamenf aviatic, al cer· vreme 'ndelungată ca apoi sd-i Pe unii ii trage pe roată, altora 

dollo - unde se fac IOcă de-a· cetaşiJor lui "Movero", "Pesti d • I d p'aceste observatii, ci-că H I ea ca te-o felie de pepene în e ă alte pedepse, şi la fel ca şi 
cum pafru ani exerciJii - o ir ap" anunfă că exercitiile h' 

sfrăinilor, Spectator vine şcoală de piloti penlru avioane au tinut 27 de zile, şi s'au fă- sc Imbul unui dinte, până ce Elisabefa Bâ'hory îşi satisface 
eflecln şi apoi cu răspun. fără motor, Noua ~coală avia- cut 645 de zboruri. i-a scos astfel toţi dinţii din setea de sânge de iobag. Seria 

y * gură. nesfârşitd a celor mai barbare 
tică e sub conducerea piloti. Sectia aviatică a Societăfii In castelul să~ . dela Giula- pedepse şi chinuri, sunt pentru 
lor din războiul mondial fr. Sportive din Budapesta, care telek (plasa M~CI,. J?d. CIuD, se baron un izvor nesecat de plă

e poate fi pricina 1 (pri- Hegyi, Carol Csermelv şi fran- face exercitii cu trei avioane petrec cele mal SInistre acte de ceri, pe cari le pmctică fără 

.ă·j refJectiile: 

adeca, a "liniştei arde· cisc Gebauer. Lansările pla- pe aerodromul dela Matyăs· barbarie, În primul rând fireşte în încetare !'J 
',a liniştei ungurilor, - noarelor se fac după sistemul fOld, a primit săptămâna tre- t b' ţ'I .. 
:) Osteneala verii~ nu e o nemtesc, trase de-un automobil. cută in dar dela primăria ca- con ra le I or săI IObagi ro- "Trec luni şi trec ani. Pe 
n~, atunci când o masă Se lucrează acum la fabri- pitalei un al patrulea avion, mâni .. Işi plantează in ju~ul cas- robii iobagi îi chinue şi-i bate 
a I botezat .. Jovonk" ( .. Viitorul teIUI~l un P?rc fantastIc, ale mereu până ce trupurile lor 
~eni e in permanentă şi carea unor planoare cu motor nostru"). La botezul avionului cdrUl drumun - după mania crapă istovite de durere; mem-

~eln ce mai mare primejdie auxiliar şi cu două locuri. s'au rosfil discursuri ireden· sa religioasă - închipuiau .Iite- brele lor sunt arse cu plumb 
~Că e 'n primejdie masa • tiste (ef. ziarele budapestane rele 1. N. R. 1., adecd .Isus topit, în timp ce spatele]e sunt 
ameni ungurească, - n '. Pe aieroporful dela Esfer· din 6 Sept.). Nazarenianul Regele Iudeilor". (Contimlare din pagina IV-a) 
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o de mosfră 
unguresc. 

zbir SPICUIRI 
Precum am arătat cu prile- I negusul Menelik a b~fut acum I Un budapestean care a tril 

luI comemorării centenarului; 39 de ani pe italieni, s'a tn- deunăzi pela Bucureşti, îşi pUb" 
(Continuare din pagina III-a) : nul dement e împidecat dela său din anul acesta. Istoricul 1 ceput in Abisinia o epocă de , impresiile in "Budapesti Hir~ , C 

fripte cu fier tnroşit în foc. Gro- j sîn ucidere. "Ruşinea eşafo- unguresc Horvath nu s'a muI- : inflorire, şi au dat atunci nă- I din 7 Sept crt., şi scrie u:;', 
zăvia chinurilor e urmată de, du!ai" n'a putut fi deocamdată tumit să declare unguri pe i vală acolo o mulţime de eu- . toarelc:· III 
moarte, iar decedaţii în întune- II Înlăturată. O încercare de Adam şi pe Eva, ci a maghia- 1 ropenl, între cari şi un tâm- "Sosim seara 
recu} nopţi1or sunt transportaţi evadare dă greş. şi are drept rizat şi pe-o serie întreagă de ! plar ungur, frate al protopo- Chelnerii, birjarii, 
pe care trase de bivoli. ca să! consecinţă o pază mai severă. popoare şi de comandanti de 1 purui Iosif G<11 din Pa){s. A- dela tramvaie, aproape toată li! 

fie Îngropaţi în ogoarele câmpu- In ~prilie 1770 e transportat popoare din evul mediu: pe I cesla a ajuns la pala1ul im- mea de aici, vorbesc ungur, ' 
rilor, Încât până în zilele noa- spre judecare la Curtea din egipteni, pe _ babilonieni, pe părăfes~, unde făcea lucrări Simti Într'adevăr că e adtvă: lu 
stre fierul plugurilor scoate la Târgu-Mureş. In inchisoarea macedoneni şi pe romani, pe I de tâmplărie] şi s'a ÎI~drăgos,fi{ I vorba că Bucureştii-s după B,; al, 
iveală osăminte1e acestor vic- acestui oraş] baronul crimÎnal Moise al evreilor, pe Alexan- I de o fală a ~egusulUi Meneh~1 l pesta cel mai mare oraş ur~, ~ 
time-. cade într'o complectă manie re- dru Makedon, pe Nabucodo- I pe care a Şl luat-o la 1903 In I re se. Locuesc aici 180 de mii t ~ 

"HC1remul castelului său e me·· ligioasă; îşi deplânge victimele nosor, pe autorii dreptului ro-I clis3torie. A avut cu ea un co- I unguri." 'fi 
reu aprovizionat cu cele mani cheltuieşte bani pentru slujbe man. Nu ştiu dacă n'am uitat pll, care tnsă n'a putut ajunge I '" 
alese fete ale ţinutului (româ- religioase şi Îşi pune centlşe pe să lncadrăm in seria aceasta pe tron, fiindcă după moartea Primarul Budapestei ' 
nese - nota noastră). Poporul cap. Inainte de judecati:l copiii şi Iri bul garas din Abisinia. lui Menelik s'au inceput in I Szendy a publicat în n-rul dt t~a 
din nou, prin fel şi fel de vrăji slîi îi strecoară in Închisoare De cumva J~am uitat, facem Abisi~ia mari certuri pentru crt. al lui hUj Magyarsag" 
încearcă să-I suprime pe' baron, pepeni otrăviţi, scăpându-1 de-o rectificarea acum, dând ce sa· domnle., . articol despre progresele cap: 
după ce Slujbele religioase din sentinţă ruşinoasă, rului ce-i al cesarului şi pă- E de Ils~mnat că zlaru] bu- maghiare! din care reţinem t, 
biserici n'au nici tin efect divin La 30 Martie 1771, baronul rinfelui istoriei maghiare ceea dapestan vine cu aceaslă sen- toarele: 
asupra puterii sClle demonice; ungur Iosif de Nagyszekeres, I ce este al său zaţie acum, când "volintirii" P I ţ' B d t . 

. .... '.. d 1 B d " opu a la u apes el a an 
se proectează o nouă revoltă, unul dmtre cel mat flOroŞI că- Ne aminte~te despre orlgl- ea 11 apesta carI vOlau să 60 d . d 28.0 d I 

,. ... '{. plece la război cu italienii in acum e am ee. 
dar baronul Iosif da Jardni I~I a~ .Rodmă ânlfIlor

t 
d, mA Transd~lv.al- nea magh~ară .descoperi~ă de contra Abisiniei nu mai vor de suflete, iar la sfârşitul ar la 

le promite iobagiJor un rug re-, ma, IŞI su eu 10 m In! e I Horvath tnbuiul gala. dm E-. . 1930 a fost de 1 004772 d : 
f' . d ... eSt' . . . 1 MA .. d' să ştie de oferta pe care Halta . e • 

care vor I arşI e VH, Iar ac - Q aneI. bopla, Zlaru "agyarsag In I nu li~a primit-o, şi când poli- Longevitatea locuitorilor a fOî m 
]ora cari prin întovărăşie cu " 7 Sepl. crt. tiea externă ungurească se 1900 de 45 de ani la bărban lur 
Satana ar incerca să-l suprime, fiu trecut 164 de ani dela Constatarea lui Horvath a angajează tot mai mult faţă de 52 ani la femei, iar as" e ( 
le promite eşafodul şi În această dispariţia acestui căIăll, repre- fost desminlită de ştiinţa iSlO-1 de _~ef!lti şi de eng.lezÎ, ili.- mai mare şi la bărbaţi şi la dir 
privinţd se şi ţine de cuvdnt

ll
., zentant tipic al nobilîmii ma- ricească de mai apoi - spune strallnandu-se?e Ital~a. mei cu 10 ani. Locuintele ft~ 

lI[ntre timp, i se aduce la ghiare, iar amintirea lui sinis' t b d t ă - Te pomeneşh că dm pove- 't d 1 1910 A ă 1 
. . gaz~ a u ape~ an In stea asta mai iese ceva, Vreo . SpOri e a pan a Inel 

cunoştinţă, că poporul vrea să-I tră nici dupi un secol ŞI jumă- schlmb e fapt Şl e adevărat, I tă r r') • d' B cu 40.2 la sută ; densitatea da 
strecoare în castel o fată de o tate nu sta stins din memoria ă .., ti Y o er a ,,\.10 In Iri or In u- tari'lor unel' camere a scaYzul ur 

C unguru au aluns pe a a d t căt ă 1 Ab' i 
frumuseţe rară! care dupke~j romdnilor din ţinutul CluJ'ului ~ ~. , apes a r negusu IS - I 

Y ., .' cale In legatUrI de inrudIre cu niei. 2,6 la 2.1, iar populatia chl ă 
va fi dobândit încrederea, să-l, dupa cum o mdrtufls.eş:e Şi Zl- Abisinia. Şi anume: Dupăce dela 14,50/0 la 10.6%. ,II~ 
suprime prin otrăvire; baronul arul budapestan ammttt, spu.! '" G 

avertizat, dă ordin sever sbi- nând că 'românii din părţile ~~ ~ Seţ 
nilor săi! ca îndatăce fata îşi Clujului .. îşi fac cruce cu groază" încearcă să scuture jugul sclă- MI" t 
va pune piciorul în curte, să fie I când îşi aduc aminte de dânsul. viei, face nişte simpli "rebeli" anevre e arma 
împuşcată. E ameninţat apoi cu 1 Barbariile baronului maghiar I sau "şeU tie bande". 
incendierea' castelului, când un \ dela Giula-telec au fost şi ele falsificarea aceasta nu prinde maghiare 
ofiţer destoinic se strecură în I un mic prolog, poate chiar im- însă. Istoria obkctivă a pus de
castel şi cu ajutorul soldaţilor! portant, al răzmeriţei ce-avea mult fierul ruşinii pe nobilimea Manevrele de toamnă ale 
il pune 'n lanţuri, încă Înainte 1 să isbucnească peste ]4 ani după, maghiară, căreia singură i se ' honvezilor unguri se apropie 
de-a se putea apăra impotriva" moartea lui. Revoluţia lui Horea, datoreşte şi ri:lscoala lui Horea de sfârşit. 11 fost reprezen
oaspeţilor nechemaţi. I Cloşca şi Crişan a avut o serie şi celelalte ce-au mai fost in tată]a aceste manevre toată 

mp 
N 
~ 

,Sel 

Cu o pază puternică e trans~ I nesfârşită de asemenea antece- ftrdeal. armata ungară, deşi într'o 
portat la Gherla şi dat pe mâna I ~e~te, dat~rite s~lbaticei. no~i- Isprăvile acestei nobilimi în- proporţie redusă din, cauza 
autorităţilor "cel mai mare I hmt maghJQre din Transllvama. setate de sânge ar trebui odată situaţiei materiale difici1c prin 

şi Holocza, unde pioncr, ;Of:~ 
construit un ponton pe ! l! 
n~r~ î~ pr:.z~nţa atQ~ ~~I 
m1l1tan strain!. ' el 

Grupu l care manew, fJt; 
la Nord-Vest de Buda t ra~ 

chinuifor de moar'e al iobă. I Istoria, aşa cum o scriu. un- I cuprinse într'o carte care să le I care trece ţara. 
J!imii". Nobilimea maghiară se gurii, face din baromJ1 dela I amintea~c:ă şi generaţiilor nouCi Deoarece nu s'au putut con
face luntre şi punte ca să-I scape Giulatelec un "Barbă albastră", I ce nu le cunosc indeajuns. Pen- I centra trupele în manevre de 
de ruşinea unei execuţii. fiica un caz patologic, o excepţie deci, trucă de fărădelegi ca ale ba- I mare anvergură, s'au orga
~.a, contesa !ui Mifl~~ Şlefa.n, ca şi. c~m, ~decă, nobilimea ronu.lui Iosif de Nagyszekeres! ~iza.t patru centre de .opera
Il strecoară 10 temmţa un PIS- maglllara ar fi fost exemplu de e plInă istoria acestei nobilimi! ţlUm: la Nord de Mlsl\01cz, 
tol! ~u .. car~ să-şi ia viaţ~) dar! ~~?ătat~ şi omenie, .iar di~ mar: I fără Dumnezeu. I în împrejurif!1ile localităţii 
pazmcll pnnd de veste Şi baro- bru unUi neam de IObagi, can Peire Pelrinca Tapolca, lânga lacul Balaton 

_ grupul IIalbdşfrilor' n~ 
are misiunea de a deSI~!oal 
un atac asupra Capitelk .ad1 
care trebuie să-I res~ ne 

EClITERIND IE00080lU 
Azi săptămânI! s'a făcut la 

T ârgu-jiu o măreaţă pomenire a 
Eratm"fui Teodoroiu, eroina trecută 

tropitor, a determinat strălucita 

victorie dela Jiu, rămânând în 
consacrarea istoriei drept chinte
senta eroismului neamului româ-

în let!endii a războiului noslm de 
desrobire. inaugurândll,i-5e un 
monument in prezenţa M. S. Re- nesc. 
gelUI; a membrilor guyemultti şi Eroismul este o stare de spirit 
a un.ei mari mldţimi de cetăţeni limitată in timp şi În spaţiu, dar 
dia toate părţile ţăni. b'lă d 1 ' 

D. Stel/an Popescu, preşedintele capa 1 e ucrun extraordinare. 
Ligli Antirevizionisle, a publicat Numai acel înzestrat cu deose
cu-ace,t prilej în • U niversul" ar- bi te calităţi sufleteşti şi cu o 
măton,l articol de evocăn' pre- completă desinteresare de cele 
tioase: pământeşti, poate să imbrace 

La Târgu Jiu e azi sărbătoare. haina eroului şi sa săvârşească 

Desvelirea monumentului Eca- lucruri cari să-l aşeze deasupra 
terjnei Teodoroiu dă prilej popo- semenilor săi. 

rului român să-şi amintească de Ecaterina Teodoroiu a fost plă
scăpărarea de fulger, ce au in- mădită din aluatul acestor rare 
semnat pe firmamentul ţării noa- exemplare omeneşti, şi prezenţa· 

stre faptele copilei dela Jiu, care acestui har miraculos în plăpân

în conştiinţa ei neprihănită şi in dui ei trup am bănuit-o din pri
dragostea nemărginită pentru ogo- mu[ moment când împrejurările 

rul strămoşesc, a găsit în ceasul mi-au ajutat s'o cunosc. 
când totu] părea pierd ut, puteri La incepu (u 1 lui ] anuarie 1917 
nebănuite, pe cari opunându-le eram la Iaşi. 

fără precupeţire duşmanului co- I Regimentul 21 lnf .. din care 

1 "1 apo grupu "roŞll or". 'u 1 

lisupra tuturor mişc~ fu 
de trupe se vor publica In 

poarte defailate. (Rador. ~~ 

I făceam parte fusese decimat şi. pe care, odată eliberat după răz- I tru tona mea 1" ulu 
căzuse prizonier in apropiere de ; boi, l-am luat în serviciul meu, I Sinceritatea, indârjirea, P'- ~ 
SIă:iÎCul Prahovei. fiind dintre ~ se prezintă in faţa mea, ţinând vocii, fulgerătoareJe priviri !'I 
putinii cari prin minune s'au pu- de guler un băietaş in uniformă eate ostaşului care nu-i ăsp 
tut salva, am fost repartizat, pro~ de soldat, cu capelă şi bocanci. drumul, departe de a-i m 
vizoriu, până la reconstituirea Cu indignare in glas plutonie- sexul, ii dau dimpotrivă o i fete 
unităţilor, la comandamentul mi- Irul, - bătrân soldat hârşit fn şare de soldat viteaz. Dea .i ÎI 

litar al oraşului laşi, pe unde i slujba de agent al comânduirei şi întrebai: " roii 
treceau trenarzii, refugiaţii, răniţii, : "pieţei din Bucureşti, îmi spune: - Cum te chiamă "băie! " 
dezertorii şi spionii. - Iată. die locotenent, am de unde eşti? nă 

Era acolo o muncă istovitoare prins un spion. Individul acesta - Să trăiţi, d-Ie locotene tăc. 
de 2i şi noapte spre a arăta mii- nu e soldat, e femee Îmbrăcată mine mă chiamă Ecaterina ura 
lOr de nenorociţi Jocul către care , soldăţeşte. Desigur face spionaj". doroiu. Am luptat şi alft f~ . d 
să se indrepte. unde să se poată t Moldova era, precum am spus nită la Jiu. Am fost in ~ t sl 
adăposti şi nutri; apoi fat acolo , mai sus, plină de spioni in vre- acum m'am vindecat şi cer si ăd 
se puneau la opreală toti cei ce I mea aceea şi meseria lor era fa. duc iar pe front fiindcă tre atol 
hămesiti de foame se dădeau la ! vorizală de nemtofilii noştri, că~ învingem pe duşmani I D" 
jaf~ri şi furturi sau. fă:eau , ~pio- I rora dezastrul din prima parte a insă: să, Vă? Î~tâi pe ~. S. Re! ura 
na] sub. masca ~alnel mlI.lt~re, I campaniei le dăduse apă la moară. Şl fala lml, arat~ 10 a~ela~ ~in 
purtată 10 acele Zile de oncme. La auzul cuvântului de spion, biletu} de ieşlre dm spital.. a~ 

Am cunoscut atunci destule j înhăţatul de ceafă, care până]a - Câţi ani ai? - o îl1tr~ Iib 
manifestări ale perversităţii ome· acel moment părea oarecum re- - Şaptesprezece. 

neşti. am văzut pe atâţia căutând semnat, sare ca ars, şi plin de Nici nu arăta mai mult 
si înşele, să !ie pună la adăpost, I revoltă, cu sângele in obraz, in- In aceeaşi clipă imi reamic 

să nu-şi facă datoria, cu toate fruntă cu voce de tunet pe bătrâ- "Universul", inainte de eva; 
că dezastrul bătea degpotrivă la I nul soldat: . Bucureştilor, pomenise d: fi. :e, 
uşa tuturor. • - uEu spion? Nu sunt spion, Ecaterinei Teodoroiu, In du. 

Intr'una din "zile, un plutonier~ 1 domnule I Sunt ostaş şi lupt pen- dela Jiu, şi adresându-mă , uluj 



Gaz~tn /\nti!,~·.I~zlGnistă llun::necă, 15 Scpten1vrie ]935 5~~,~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~ ~ j 

Lupii 
dela 

moralisti 
tripOllri 

Când gazefarii evreo-maghiari organizafori de 'ripour; cer 
.. iniei publice boieo' social În con'ra fripourilor allora-- --

Wintllsehgratz fa Sfavisky 
şi Ia institutul francez 
dela Pesfa 

La Budapesta se va deschide I epica luptă a catolicilor francezi 
de-acuma 'ntr'un an un institut; cu francmasoneria şi cu emi-

La tripoul din Arad al aşa-zi- ai cluburilor de hazard, In chip In coloanele în cari s'a francez: cu grădină de copii, ! grantii evrei dela Berlin cari îşi 
proprietari urbani s'a 1n- ciudat, se găsesc întotdeauna scris acest apel la boÎCota- şcoală primară, liceu, unde se va ! fac de cap pe pământul francez." ~'at Luni noaptea o sinuci- bani pentru mesele de joc, şi nu- , I w t . '1 ' I 

, Un pripăşit din Ungaria sau mai Atoateştiutorul Dumnezeu ştie rea socla a a npoun or, s a învăţa numai franţuzeşte, ca să "Contactul spiritual franco-ma-
IUl1oslavia, evreul trecut la I s'o spună că de unde lipsesc şi publicat zile în şir această se pregătească odraslele elitei un- ! ghiar a ajuns Ia faliment.;j 

: J 1'lromânească ortodoxă şi, cine deplânge sumele prădate in scandaloasă reclamă: gureşii să-şi continue studiile su- i ~azeta ~ budap~stană încheie 
. Ia cea unită Emeric Mayro- , goana după h::izard: câte soţii, "Cine vrea să trăiască peri oare în Franta, şi să aibă o. 1 deCI spu~and că mstttutui ce se 

cunoscut la Arad ca 'mbo-I câţi copii, câli şefi de intreprin~ comod vieaţă culturală (vica- altă cunoştinţă despre cultura I va deschIde Ia ,Budape~ta e de 
' l' depe urma unei concesii de deri, câte întreprinderi, câte ru- ţă culturală â la Mayro- franceză decât cea de salon din! supremă necesitate. ŞI anume: 

rt de cauciuc uzat pentru' denii! ... " 't) w. , "Importanţa lui nu constă in fap-:i şi ca pătimaş jucător la "Bubuitura revolverului lui Mai- WI z - n. tr., sa se înscne Ungaria de ieri şi de aZI. 
şi la ruletă, şi-a curmat rovitz înseamnă o alarmă pentru în dubu l gazetarilor". "Magyarsâg" din 7 Sept. crt. tul că apropie una de alta două 

la cu un glonte de revolver noi şi pentru toţi aceia afară de l1ceasta - reclama acea- îi închină acestui plan articolul naţiuni, oricât ne-am putea bu
<Ia plină de jucători a tri- noi, cari doresc să opere cinstea sta _ e campania în contra de fond ca unui adevărat e#ve- I cura că două naţii înrudite ca 
;,u·, amintit. muncii, .valorile muncii şi drep- . '1 d ' I 'em e , .,. trlpourl or espre care spune nl'ment. ŞI' spune că se 'ncepe I _ pe. ram .Ia , ca, S.m .re,' ca ~:mic mai natural decât ase- I tul muncii fată de aventurierii jo- . - d ( 1 
,ea sfârşit la o asemenea curilor de hazard," "l1radi K6z16nyll că a miş- prin acest institut o nouă epocă, ,an .re .SIC) aJ~~g să-şI cu-
~l şi nimic mai natural in- Gazeta lui Stauber laudă apoi cat cu ea obştea din l1rdcalul pe seama culturii maghiare. I noască reclpr,oc spmtul. Im?or.~ 
'oraş cu tripouri. NorocJ ministerul de interne pentrucă întreg! Pân'acuma _ continuă gazeta tanta excepţIOnală a cheshunl1 
mdatăJ ca nu i'a jertfit pe interZIS funcţionarilor să-şi pună Şi nu-i vorba de-o pocă- budapestană _ abia a fost la con~Iă in faptul c~ deschide un
I tripoterilor de pripas o piciorul in aceste "cluburi", şi ire la tripokrii din redacţia noi vr'un bărbat în posturi de gunlor un nou OrIZont, că scoate 

IA de român I adaugă: A d' că d' f dă 
* "Asta in să nu e de ajuns, Tre- lui "l1radi K6zI6ny". Orga- conducere sau ştiinţifice care I gan Irea ungureas' 10 un . 

. t .. t . 1" ă- ' f' ca-şt'gat dl'ploma "In' vr'un tura unilateralităţii, că eliberân-.Gazeta Antirevizionistă" s'a bue să .ridicăm noi înşine ~cel mza om npou U1 ZIS gazc~ s ŞI 1 I d d" b ăf' . 
mereu campanie în contra I văZlIt ŞI ~evăzut perete op~ltor tăresc n'au scris apelul de emporiu latin. Situaţia aceasta u-ne I? I~ r tlş~rea uCIgătoare 
lurilar accs'ora de jaf şi de I al m?r~lel, care să aper~ socleta· mai sus la boicotarea tri- duce mai curând sau mai târziu a m:".tal~tăţll străme, ne redă 
e de vieţi omeneşti. Vorbim tea cIvilă ce munceşte ŞI să. o pourilor pentrucă şi-ar fi dat la o unilateralizare a culturii ma- nou mşme:' 
din nou despre ele, şi nu i despartă d~ IU":1ea subpăman~ seama de crima ce o COrT11' _ 1 rt t 1" • 
pentrucă ne-ar fi emotionat i teană a ,v~nătofl~or haz~rdul~l, ghiare. mpo an a şco Il secun· Sunt foarte interesante aceste 

',itul lui Mayrowilz, cât pen- ! a avent~T1enlor, ŞI ~avalenlor ~1O tcau cu clubul lor "gazdă- dare franceze din Budapesta con- vorbe, aceste recunoaşteri. 
neruşinarea mai mult decât spe,luncI,le .de, JOCUrI de c,ă, rţt!.. resc". In aceeaşi vreme când stă în aceasta, că deschide ge-

N d t ' Decât recunoaşterile lui "Ma-daloasă la care se dedă in OI, cari ZI Im pe seama Vll oru- scriau acest apel, continuau niului unguresc, prin zidul de 
. 'd t lUI' trebue să desfiinţăm fără gyarsau" (ziar habsburglsf

t 
aus-!ură cu smuci erea aceas a , să facă pregătiri pentru de- cetate al spiritului nemtesc cu 1') 

I .Aradi KtlzWny." 'ntârzier~, cât '!lai curând, cau- h'd t . l' Ş' trofil şi deci într'o anumită mă-
tăm conslernati - spune zele can sunţ, IZvorul unor ast- sc 1 erea npou UI. 1 conti- care e împrejunlt, o spărtură prin sură antigerman), e însă şi mai 
sti gazetă În editorialul dela fel de tragedII, ~entru.ca ~I! co~ nuă şi azi aceste pregătiri, care să putem ieşi în lume şi să interesant faptul în sine al legă
Sept. - in faţa simbolului Ilaborarea oamenIlor Clnst,lţl ,can deşi nu au încă autorizarea putem vedea cu ochii noştri." 

ă ăt ă d t turilor ce se încearcă cu Franta murător al sângerosului câmp' muncesc s ..ro ur m In vlea a tribunalului ca să şi-l de- Iată o vorbă mare, La care 
I I noastră cu sangeroasele lor mese prin deschiderea şcolii frantuzeşti lup1ă din răvăşita, e eganta I ., '.. '. schidă pc numele totalităţii "Magyarsag'c adaugă că de că. t 

de jocuri. Tragedia ce s'a I de J?cun ~e, ~rgaOlza!oru ~ebuOlel ziariştilor de aici, şi deşi teva decenii incoace s'au impuiat din Budapesta. 
mplat în noaptea de Luni 1 spont~ artifiCIal a JOCUrIlor de Ungaria a avut Inainte de răz-
Marţi trebue să zgudue con- , noroc'. . ziariştii români şi Sindicatul capetele ungurilor cu o foarte boi legături cu francezii prin 

'1' • l St b bl t poietul Andrei Ady, iar după 
fiI. adormită a acestui oraş."! ,A doua ZI, la 11. Sept, gazeta prcsd române din I1rdcal I greşită părere despre Franţa: 
",Xebunia J'ocurilor de hazard '1 UI, au er a p~ Ica ~ un n~u au făcut la tribunal conks- că-i ţara prostituiiei, a excroche-

articol al dOilea In chestia război prin printul Windisch-,Dacă de săptămâni de zile .~ ~ -. taţie în contra acestei blcs- riilor, şi a. m. d., şi n'au fost 
,'i i.Ojfern.alf,!n Stă!ile bde Jd'~fc ~tle l' saastle

a
, (vloămUdaar~~t~Sme aiCă arhcole~: kmatc uzurpări de titlu. lăsaţi să vadă marea renaştere gratz, prin prefectul de poliţie 

JI'n or In lInfa e su I en e la vale ~ M . It A ~ r L" ă<' F ţ t r~' Nadosy, prin şeful casei de pen-
"e, bancnote de mii de lei se I fel de articole) au provo~at!n a.1 mu . l~ca. w ~PI! ce.o tr leşte In r~n a ca o I~~S- sii dela PTr Baross, azi mână 
irtejesc, sboară peste mesele I tot Ardeal,ul o .mare .pormre m accştt~ _mor~hştt umb!a saw-ş! mul, progresele un~~e ~le ştun- dreaptă a lui GombOs, prin Ka
lOC, ca să le înghită pentru co~tra. tnpo~nlor, ŞI apel~nd la deschida tnpoul ŞI fara ţei franceze, ale spIrItulUI francez. , " , . 
;tauna banca" "pinea". Zi- I ceh ton ca sa s-: .nea.c~ c~ autorizare şi anunţă de:la Continuarea nU-l mai puţin in-I ny~, az~ m_Inlstr~, de .externe, Şl 
ne t ee" i t 'o ' goană ucigă I ea pentru orgamzarea unUl bOl- 1 I ',~. pnn ceilalţi falslflcaton de banc-
e de r ner~; ~UPă pâinea ce~ I cot social în .c0nt:a cluburilor, om, a om ca. şl:l , vor w d~- tere~antă. ,note franceze scăpaţi cu totii de 
toate zilele, şi totuşi, iată: ba- unde se joacă Jocun de t:azard. j sC~lde astf:-I mca n sapta- NI se arată că după răzbOI Un- sancţiunile penale şi ridicaţi la 
adunat cu sudori de sânge l E' bO , * ! mana ce vme. gana a dibuit o evadare din şi mai mari onoruri; apoi, du-

;ne noaptea jeton răsunător, I 1, me. . I Apelul ce-l loc la păingenişul geŢman, prin orie.n- păce s'a crezut că afacerea Win-
epoi m~i curâ.nd sau ~ai Redacţia care a scris I boieo'area socială a Iri- tarea spre Itaha. "Speranţa OI-a d' h at t f t 'tată 
m să dispară In. dulapuTlI~ i acestea e şi ca între cei cari (pourilor e astfel prea rămas (însă) vis deşert.· Legătu- I I ISC

p 
g~ Z ,e • comp'

t 
a să0S UI 

fund ale modermlor cavalen ! ~ f' ă ~ d I ! I d' I E b '. 1 1" I a ans, s a Incerca se re· 
inimă ai banditismului, ale I VO! s~ en~easc 1 l~a ? . cu i esne. e nfe es.. vo~ o file lOt:lec:uale c~ ta la n au pu- , facă aceste legături prin ortacii 

eprenorilor străini (să se :, pl.anU1tal tnpou al "zlanştllor de borcotarea 'r'pourdof' tut să lnfrangă hlpnoza nemţe.J.- t" l' St 'k' d 
I '. .. ţ'f' A ungureş 1 al UI aVls 1, ar 'nă acest cuvânl, - n< tr,) , dm l1rad ". a Iora. scă a IUITIIl noastre ştlln , Ice U . b' d' I l . dai 

Jlui l-am intrebat dacă are tenent. 
altă imputare contra fetei: I Sublimul ei sacrificiu a acoperit 
Nimic - răspunse el. de glorie numele ei, armata şi pe 

Jspunsul era de aşteptat. femeea română, 
m pus atunci m1na pe umă- Azi eroismul acesta, spre pilda 
ie~ei ostaş, şi privind-o. în , generaţiilor cari vor urma, este 
I In care strălucea hotănrea! răsplătit prin monumentul ce se 
mică, i-am spus: ! ă I TA J' 

I inaugureaz a rgu- IU. 
"Ecaterina Teodoroiu, eşti 
ă d 'f '! Materiei in care 5'a cioplit chi-,n e um orma pe care al ~. • . , 

ră t- I I pul bland ŞI mgeresc al eromel 
ca o J' . dă' ţ 

U a' l' t . t' l 1ă . dela lU, I se pnn prezen a, 
r)11 ŞI pa no Ismu u vor I . SI' 

; d <ldă l t ţ' , , la solemmtate, a M. • Rege UI , e PI a o I acel can au.., , .. d' L' 
! să I ă ăl -ă· fi t I ŞI a dregătonlor dm lme lata Ul e n v ease 10 su e , 
măd 'd . XI' b l apropIere, aureola care să arate 
li eJ ea ŞI va p .. mUI o razu ,. ,. ~. 
ătorilor spioni/or şi dezerto~ generaţlllor vIItoare de cate on 

, vom trece pe dinaintea ei, în-
uraj şi Dumnezeu să te aibă ~emnătatea _ faptei, _ măreţia cre
~!tnta lui pază 1". dinţei În destinele neamului n08-
,'astfel Ecaterina Teodoroiu a . tru şi mai presus de toate pu. 
~ Iiberată ca să scrie cu sânge I terea curăţeniei sufleteşti pe care 
!11lra faptelor ei. I trebue să o aibe cei ce-şi pun 

I~ luna August la Muncelul, serviciile în slujba ţării. 
!rontul MărăşeştiIor, mândra' Prezenţa capului statului, la 
~ străpunsă de gloanţele duş- această solemnitate, este însă nu 
h, I căzut cu faţa la inamic, numai o consacrare a unei eroine 
~ju·şi sufletul in fruntea plu- şi a virtuţilor ei, dar o chemare 
~lUi ce comanda ca subh~co- 1 adâncă si o deşteptare la datorie. 

către toţi acei cari exercitând o 
porţiune din puterea publică, în 
loc să o folosească în interesul 
general, o speculează în aşa fel, 
că acoperă de oprobiu numele 
de slujitor al ţării. 

~ ă • o< d' ă IZ UCD1rea mon la u UI scan rămas pan 10 ami In urm ex- , ", 
1 , . I . 't' t' ce l-au Iscat blestemătllle acestul c USIV mUZica e ŞI pIC oTlceş 1. , 

R't I f b '1 t mă eaţă excroc au pus capăt nOilor legă~ I mu e n, renaş erea r , , F ţ" l U .. 
ă . "t lă . . d t' tun "cu ran a a e nganel. prop şlrea spm ua ŞI In US TI. • ' • 

lă 'ă ă te' Itai" fa Inamte de-a se ajunge la ceva a UOlC a ren scu I 11 - . 
. t b' • ă a'bă impunător, Impunător ca bună-SCIS e, a la acum 10cepe SI .. 

I ' . fi tă d' ă " oară afacerea bancn()telor falslh-a nOI o 10 uen ro mc . . . . 
M · t' ă 'a eate la mshtutul de cartografte al " agyarsag - con IOU ZI -, " • 

1 b d t a ătat de m1l1isteruiui maghIar de răzbOI. Se vor rosti discursuri multe ru u apes an - a r 
la Târgu Jiu. mai multe ori că concepţia de Au urmat după afacerea Sta

Fie, ca pentru mândria neamu
lui nostru şi mai ales fiindcă 
aceste discursuri se vor rosti în 
prezenţa Suveranului. ele să fiu 
ne îndreptăţească in nici un chip 
să ne reamintim de versurile lui 
Eminescu, profundul cunoscător 
de oameni, care atât de cuprin
zător a spus: 

Or să vie pe-a ta urmă. in convoi 
lde 'nmormintare 

Splendid ca o ironIe, cu priviri 
[nepăsătoare.,. 

Iar deasupra tuturora va vorbi 
[vr'un mititel . 

Nu slăvindu·te pe tine - 1us
[truindu-se pe el. 

Sfeliara Popescu 

politică culturală a anilor de vi ski câteva tatonă!i la ~,francezii 
după război ni s'a împotmolit la de, e,xtr~mă stângă , apOl, pela ca
Berlin unde am trimis aşa de tohel, ŞI acum vine proiectul cu 
mari ~ulţimi ungureşti, de au ln- institutul francez dela Pe sta. 
trecut numărul bursierilor ma- Evoluţia aceasta e nostimă şi 
ghiari din toate ţările din Europa. l firească. Să nu credem însă că 

Chiar şi dintre conducătorii spi- stadiul de-acum e aşa de nepo
rituali ai regimului creşllD abia Etic precum il prezintă »lvlagyar. 
s'a găsit câte unul să ia seama sag". Institutul francez dela Pesta 
la victorioasa intinerire de după poate să nu fie decât un simplU 
război a catolicismului francez, pretext, pentru incercări de legă
iar publiciştii noştri catolici nu. turi la cari e bine să luăm seama 
iau seama nici azi indeajuns la I încă depe-acuma. ----_ ............ ~ ... _---_ ......... ~ 

Tot românal de bine celeşie ziarul 
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6 Gazeta Antirevizlonistă Dummeca, 

Din IUJlle • 
SI , din ţară 

După datele noului 
recensământ, Japonia 
are astăzi dimpreună 
cu Coreea exact 100 de 
milioane de locuitori. 
Oraşul Tokio are 5 mi
lioane şi 700 de mii de 
oameni. iar cu cartierele 
extraurbane şase mi/io" 
ane şi 200 de mii. 

şi Şanghai. Se vor pierde din , au văzut că toţi sunt incredintati 
pricina aceasta uriaşe teritorii I că trăieşte acolo o lume albă 
cultivate. scoboriIă dela miazănoapte cu 

• sute sau mii de ani in urmă, 

• 

In Ung~ria, dincolo de Du- care n'are altă atingere cu restul 
năre, a fost arestat un tânăr lumii decât întâmplător cu fua
spărgător care are inima in regiit aşezaţi la o depărtare de 
partea dreaptă a' pieptului. El vreo 300 de kilometri de lumea 
zice că mergea pe jos la Se- din Hoggar, au plecat zilele tre
ghedin, ca să se caute cu cute intr'acolo cu o caravană de 
medici, şi fiindcă n'avea Iăs- 14 cămile şi cu o ceată de afri

In temnila din Omaha (Sla
tele-Unite) e Inchis un negus
tor din New-Vork, Daniel 
Young, care şi·a cerut singur, 
arestarea. N'avea nicio vină. 
dar l-a lovit o n~pastă! a moş
tenit două milioane de dolari. 
De frică că auzind de moşle
nirea aceasta au să.I calce 
Iăcătoriide rele, a refuzat să 
o ia in primire, apoi, fiindcă 
totuşi frica nu l-a mai lăsat, 
a colindat toate închisorile din 
Sfafele-Unile ca să-I primească 
In rândul puşcăriaşi1or. până 
când directia temniţei din 
Omaha s'a milostivit de el şi 
l-a tnchis, punându-l astfel in 
sigurantă. 

caie chioară, a trebuit să fure. cani. 

• 

Polilla asta bilit insă că a mai 
furat şi in oraşul de unde este. 

• 
Doctorul Sfevenson ScoU a 

arătat la congresul medical 
din Margafe că tot al treilea 
dintre englezi este surd, din 
pricină că englezii au obiceiul 
să inoafe tinând capul până 
peste urechi in apă. 

• 
Academia Franceză a termi

nal săpfămâna trecută a opta 
editie a marelui dictionar al 
iimbii fra~ceze, a cărei pre
lucrare a tinut 57 de ani. Se 
va face câliva ani pauză. apoi 
se va 'ncepe a noua editie a 
dicţionarului. 

• 
La sfârşHul lunii viitoare se 

va vinde la Londra la licitatie 
cea mai scumpA marcă din 
lume, marca de un cent a 
Guyanei britanice, din care nu 
se află decât un singur exem
plar. Marca aceasta e asigu
rată cu 10 mii de lire sterline. 

• 
Un inginer din Pittsbtlrgh, 

Philips, a construit un avion 
din hârtie ce nu ia foc. l1vionul 
său are avantajul că e din cale 
afarcl de uşor. 

• 

Precum se ştie e plan vechi 
ca să se facă pe sub canalul 
Mânecii, intre Franta şi Anglia. 
un lunei pentru trenurI. Până 
se va 'nfăplui această cale 
ferată subpământeană, s'a năs. 
cocit un alt plan. care va fi 
realÎl:at la primăQară. O fabrică 
engleză de vapoare va pune 
)a primăvară in drculatie trei 
vase uriaşe, cari vor du ce 
trenurile din Franta In Anglia. 
unde apoi trenurile işi vor 
continua drumul pe linii. Va
sele acestea vor fi de 20 metri 
de late, cu patru rânduri de şine 
pe bord, putând să transporte Ger.mania, după cum ~e ştie, 
o garnitură de 12 vagoane de e vestită pentru crescătonile sale 
dormit sau de 40 de vagoane de păsări cântătoare, cu cari 
de marfă I face negoţ în toate tdriIe. La o 

.'. astfel de crescătorie, a lui Ca-
In Austria s'a judecat un rol Reich din Bremen, s'au fă

proces de divort nostim. O cut în anii din urmă dresări de 
doamnă şi-a cerul despărlirea c(]nari ca să cdnte ca· privighe
de sotul său, pentrucă nu l-a torile. fiindcă privighetorile nu 
pufut face In 40 de ani să se cântă decât două luni pe an, 
scalde o singură dată. Justitia s'a Încercat scl Ji se imprime 
I.a dat dreptate şi a pronunţat cântecul pe. plăci de gram afon •. 
divortul. ca să aibă canarii ce să imite 

• in restul anului, dar s'a dove-
Tribunalul militar din Lon- dit că placa de gramafon nu 

dra a condamnat pe subloco- poate să reproducd toate fine
tenentul Gordon Haddon la. tele cântecului păsărilor. In urma 
degradare şi ]a un an inchi- acestd constatări s'au pus pri
soare, pentrucă îl şantaja pe vighetorile Ia o anumită atmos
regele Gheorghe al Angliei feră şi Ia un anumit regim de 
cerândn-i bani prin scrisori, mâncare, şi s'a ajuns la rezul
fiindcă ar fi fiu natural al totu] că cântau în tot cursul 
prinfului Clarence. fralele re- anului. Canarii au reuşit astfel 
gelui. să le înveţe cântecul, şi urma-

• rea e că Germania exportă azi 
;' In partea de nord a Austriei canari cari cântă ca privighe
s'au infiintat tabere de muncă torile. 
pentru cerşetorii cari sunt tn 
deplină putere. Ca urmare 
cinci mii de cerşetori şi-au 
luat tălpăşila plecând în altă 
parte. 

• 

• 
Lumea misterioasă din munţii 
Hoggar din Sahara, despre care 
vorbeşte romanu] cinematografiat 
în două rânduri al lui Pierre Be· 

• 
Faimosul fabricant de arme 

Sir Basit Zacharoff se insoară 
din nou, luând pe văduva lui 
Foulman, regele american al căr
bunelui, Mirele are 85 de ani. 

• 
La institutul biologic al Acade

miei de ştiinţe din Viena se fac 
de cătră doctorul Malabotti nişte 
experente interesante. Se ia capul 
dela insecte şi li se pune În ]oc 
capul unor insecfe din altă fami
lie, şi insecta cu cap străin işi 
continuă viaţa ca şi cum nimic 
nu i s'ar fi întâmplat. 

• 
In circumscripţia Aletea . depe 

graniţa arădană s'au făcut săp 
tămâna trecută alegeri de depulat. 
A fost ales opoziţionistul M. Rai
bel, preotul catolic din Aletea, 
despre care "Uj MagyarsăgU din 
10 crt. scrie că a fost după pră
buşirea Ungariei "unul dintre 
cei mai curajoşI conducători ai 
ungurimii din ArdeaI'I~ şi a fost 
arestat in România ., in legătură 
cu procesul veslit ar leventiştilor. 

"Preotul va fi în parlament nu 
numai reprezentantul circumscrip
ţiei sale, ci şi al ungurimii din 
Ardeal." 

Tendinţa aceasta a lui G5m
Ms, de a~şi umple parlamentul 
cu repatriatî din statele succe
soare. am arătat-o şi in alte rân
duri. Datorită acestei preditecţii 

pentru "reprezentanti ai ungurilor 
din ţinuturile ocupatett

, G5mbBs 
s'a pomenit în parlament cu o 
seamă de excroci, ca acel Kauf
mann· Kenyeres, în contra căruia 
parchetul budapestan, a deschis 
acum. aCţiune pentru 12 crime şi 
delicte, sau ca Meisner, cel men-, 
tinut În parlament in ciuda pro
testelor opoziţiei. 

Ca să nu se lase mai pre
jos decât guvernul, opoziţia s'a 
apucat ~acum şi ea să vâneze 
după "reprezentanţi ai ţinuturilor 
ocupate". Vom afla cu acest prilej 
şi despre popa din Aletea, cât îi 
este de curat trecutul. 

* 
"Magyarsăg" din 8 Sept. 

anunţă că se pregăteşte in Un. 
garia un nou impozit, şi anume 
pe vacile al căror lapte e pus 
in vânzare. Noul impozit ar fi 
de circa un peng6 (30 de lei) 
pe an, de fiecare vacă. După 

socotelUe făcute, sunt in Unga
ria 800 de mii de vaci cu fapte, 
deci ar fj vorba de un impozit· 
de 24 milioane de lei. Impozitul 
se va plăti la casa asociaţiei Iăp
tarilor. 

in ochii ungureşli al Ungariei 
mari. Se fac deci, am mai vorbit 
despre ele, pregătiri mari ca să se 
atragă atenţia lumii intregi asupra 
Ungariei şi-asupra cauzei ma
ghiare. lntre altele se plănueşte 

să se ţină la Budapesta un con
gres eucharistic al catolicilor din 
lumea întreagă, adaos minunat la 
congresul păgân al turaniştiIor 

care se va ţinea la Budapesta în 
anul 1937 in amintirea unui mile
niu şi jumătate deJa moartea lui 
Ati Ia. 

Cardinalul unguresc Seredi, 
despre care am anunţat în nu· 
mărul trecut că a f@st trimis de 
Sfântul Scaun să sfintească o 
bazilică În Anglia, s'a oprit în 
drum pela mitropolitul belgian 
Haylem din Namur, şi .. Magyar
săg" din 8 crt. anunţă că s'a 
dus la el ca să-i ceară, fiindcă 
arhiepiscopul belgian e preşedinte 
al comisiei congresului eucharis
tic, să se ţină congresul, eucha
ristic din anu11938 la Budapesta. 
Mitropolitul belgian i·a promis 
tot posibilul. 

• 
După o statistică engleză 

\ 

şoferii au cele mai multe 
accidenfe de automobil până 
la vârsta de 23 de ani şi dela 
60 de ani In sus. 

• 
In Germania s'a adus 

anul trecut, în Augustt o 
lege prin 'care s'a înfiinţat 
un credit pe seama celor 
ce se căsătoresc. Dela 
întrarea legii în vigoare 
până În Iunie crt. s'au dat 
împrumuturi dela stat la 
440.826 de perechi, şi la 
220.844 li s'a iertat o 
parte din datoriet fiindcă 
au adus noi nemţi pe 
lume. 

• 

F. C. Baly şi cu fiul·! 
Edward, au descOperi1 
metodă prin care POl 
facă o sticlă ce se pa, 
tăia, şlcfui şi ciopli' , 
tocmai ca lemnul. pli 

• aII 
In satul Sestri Leva, ZI 

depe Rivicra italiană 31 
intâmplat o minune. pe 
femeie paralitică ac. U 

să fie dusă cu patul Ui 

biserică. spunând că dE 
semne că se va 'nsăniile ne 
şi de fapt a plecat rl g 
biserică ca paralificul I 
evanghelie: luându-şi pc .; 
şi umblând. 1 

• ,Ql 

Un doctor neam', Gra 
din oraşul iapone% Jo. 
ma, a descoperif micr 
boalei somnului. MiCI 
boalei nu '08' desco 
de Grauer' în creieral 
şi aa infătişarea unor 
caşe bipolare. 

al 
nl~ 

• i S'a descoperit că tocul-rez~ j~ 

nil e invenţie din zilele no' se 
Cu prilejul săpăturilor arht dl 
gice din Egipt s'au găsit It nlr 
rezervoare din vremea farao~ nl 
făcute din trestie, la 'un Şi 
ascuţite iar la celalalt astuJl<i:~ ta 
un capac de aramă. IcJ ... 

In mai multe regiuni 
Carpaţilor româneşti a 
zut săptămâna aceasta, 
pLldă (în părtile prede()~t 
Vulcanului, etc.) 

Altă prOVOCd 
antivalahă ice 

In Lituanla a fost arestată Armata românească care a\ "b~ 
o bandă de 20 de fâlhari.: pat Budapesta a avut mul!~, 1 

care sta sub comanda picto- furcă cu istericalele unui ge. ;n 
rulul Alex, Klemances. Pictorul , american, ale faimosului Ban: a .~ 
a fost arestat ]a biserică, 1 care s'a dovedit mai mult yt, 
!iindcă ziua zugrăvea bi.serici I prieten şi părtinitor al ungu: ~~i 
Iar noaptea pleca la holle. Şicanele ce le-a făcut arl1' f' . 

• 
La Bombay trăieşte un profe

sor hindu3 t care dă nişte repre. 
zentatii cumplite, mâncând tot ce 
nu se poate 'nchipui. La o repre· 
zentafie de-acestea a mâncat 
lemne, pahare rupte cu dinţii, 
cuie, o lingură de tinichea topită, 
apoi a rupt cu dintii glandele cu 
venin ale unui şarpe şi le-a 
mâncat, şi pe urmă a mâncat şi 
capul şarpelui. Profesorul a fost 
dus pe urmă la spital, unde ,'a 
constatat la radiografie că repre
zentatia n'a fost o halucinaţie, 
fiindcă toate lucrurile ce te·a 

• ICI 
noastre acest american va, 
sunt arătate fără prea multă; ion 
intr'o carte a sa apărută postum ar 
nul acesta. căreia i s'a dat un de" ',iul 
răspuns printr'o serie de art, pii 
ale d-Jui general Mărdărescu. aCl 

Vândutul Banho]z se laudă i al 
cartea sa că a oprit cu bici" :or 
pe ofiterii români ca să 0(' e, I 
Muzeul Naţional MaghL r din n: 
dapesta. ' la 

Se ştie din alle relatări I de 
noastre, că preşedintele de ~, 31 
şvăbesc al asociaţiei turaniCI" la 
faimosul Iuliu Pekar, a orga 1.6, 
astă vară o pomenire a lui ,·ua. 

mâncat se aflau in stomacul lui. holz la Muzeul National Magh ':re( 
... 

In capitala itlsulei olandeze 
Baii din grupul Sunda s'a dat 
acum doi ani poruncă femeilor 
să se imbrace, deoarece umblau 
In costumul Evei. Porunca a fost 
acum revocată, fiindcă, din cauza 
imbrăcămintei cu care nu erau 

După grol:avele inunda1ii de 
acum câteva săptămâni, se 
anuntă o nouă năpastă asupra 
Chinei. Râul Galben fşi caută 
drum dlră alvia-j veche din 
secolul trecut. prin care se 
revărsa in mare intre Cingfau 

noit, "AtJantida", nu e o invenţie, 
ci trăieşte în tradiţia băştinaşilor 
din coloniile franceze africane. 
Un sublocotenent Coche şi cu 
un prieten al său englez, Roger 
Frison, au făcut intrebare pela 
toti bătrânii din cofoniile francele 
in prvinţa Hoggarului, şi dupăce 

• obişnuite, femeile mureau una 

pentru pretinsa aceea ispravă al 
biciuşca. Acum apoi i se ri~: rO[l 
vândutului o statuie În grM il b 
Muzeului, din iniţiativa şi pe . de 
primăriei Budapestei. Chipul ~ e I 
plit al lui Banholz va ţinea e te 
mână o biciuşcă cu care bate wp: 
valahi - spune "Magyars" Illic 
din 6 Sept. Data când ~ .. ing 
inaugura monumentul nu e fiX~. :ată 
Se înţelege că se vor face, ,ma 
inaugurare demonstratii anUierel 
lahe. 

In anul 1938 se 'mplinesc, pre. după alta de tuberculoză. 
cum se ştie, 900 de ani dela ... 
moartea lui Ştefan I-uJ, intâiul . Doi chimişti dela Uni
rege al Urgaliei şi infu.:chirătOl'3 versitatea din Liverpool, 
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rea uităm repede In amintirea lui 
- Un iredentist dela Badapesta face tamead prin HOR E A 
Ardeal şi vrea să deschidă un teatru unguresc in capitala 
României -

- Troi'a 
Hălmagi -

co memora.i.,ă dela 

plămâna aceasta a fost unde se poate ajunge În gratia . turneul: Cum se poate c'a 
afrul de vară din Ara d o celor mari. I fost lăsat să vină să facă bani 

Apel la arădani ~ 
zentaţie a unui .oaspe" Domnul Sziics acesta a! şi planuri de acestea 'n Ro- In toamna anului 1784 se por-
Budapesta: a cântăretului fost până acum vreo zece ani I mânia un asemenea individ, nia în Munţii Apuseni de cătră 

! peră Szi'lcs Lâszl6. artist unguresc in Ardeal. ApOi! atunci când legea opreşte Horea şi .ortacii lui·, - cum 
u aplaudat În cunoştinţă s'a dus la Budapesta, şi du- I trupele de teatru ungureşti spune o cronică locală contim
uzii t0 1i agenţii de aici păcum ne spun cei ce~l cu- I s'aducă artişti din Ungaria, porană - marea şi sângeroasa 
dentei, l-au lăudat dea- nosc, a dat presei de-acolo I iar pe artiştii ce vin aici in răscoală ţărănească, ca şapte 
nea in cunoştintă de declaratii cumplite, că teatrul I turneu să facă turneie mai mulf luni mai târziu, la 28 februa
gazetele ungureşti. I.au unguresc e prigonit in Româ- I de două săptămâni? Cine i-a rie 1785, nenorociţii capi ai 
prosteşte domnii ro- nia de mama focului. că vine la I dat lai Sziits autorizaţie pen- mişcării, uitaţi de împăratul dela 
cari frecventează din Budapesta martirizaf, ş. a. m. ! tru mai mult de o jumătate Viena, sd sfârşescă pe roata 

i loate tâmpeniile tealru- d. Şi·a făcut apoi un obicei I de lună, atunci când provocă- dela Bălgărad, alături de miile 
gurese. iar autorită'i1e să cânfe la radio numai cân- rile sale iredentiste nu~l ln- de gregari împuşcaţi ori spân
al vizita ilustrului la cu- fări iredentiste. Pe scenă s'a drituiau nici la o şedere de zUfaţi pela toate răspântiile de 
nlă şi nu şi~au mai bătut ilustrat aşijderea in roluri o singură zi In România? drumuri. 

, cu ea, de cumva unele iredentiste, ca acela din Cine i-a dat voie să~şi bată rinii 1934, 1935, indică deci 
bătut şi ele în palme .. 6rdoglovas" a lui Lehâr, joc de limba românească, date comemorative în viaţa po
a reprezentantului artei care e oprită 'n România. cântând tntr'o românească un- porului nostru, atunci împlinin
iare. Iar acuma domnul Szucs gurizată? Şi cine I·a făcut să du-se 150 de ani dela acea ero-
Szî1cs Laszlo a plecat vine in România pe care a creadă că poate dl;schide un ică încercare de emancipare eco· 
, in alte părţi ale primi~ 'njurat-o, şi se laudă că după. teatru unguresc in Bucureşti, nomică şi politică. Şi faptul 
i Românii. Şi va păţi-o ce-şi va fi isprăvit turneul va atunci când legea opreşte acesta nu poate fi trecut cu 
10 la fel. Va repurta face la Bucureşti pe numele angajări de cetăţeni maghiari vederea. 
se şi~şi va umple punga. lui Feher Imre (fiindcă acesta·i la teatre, şi când cetăţeanul fistfc! pentru organizarea unor 
dcă - aşa se vede - cetăţean român) o trupă de unguresc pentru care se calcă impunătoare serbări comemo
nfra fării acesteia poti teatru unguresc. le,gea e un provocător ca rative s'a constituit din vreme 
ni orice, căci totul se Ne 'ntrebăm uimiti in fata dansul? • . un comitet de iniţiativă dintre 
Şi se pot aduce 'n ţara acestei îndrăzneli a ireden- ~un.em aceste mtre?ărl au- profesorii liceului din Brad, care, 
-ta orice legi căci toate f' ti' d I B d t ., tontătIl~r ~e r~sort ŞI .aş~ep- o b' ţ' bl'că d 

A ' • • lS U UI e a u apes a ŞI n 1ăm să la Imediat măSUrI dftnd pnn su scnp te pu 1 , a u-
!că cand u~ ven.et~c şhe I fata acestei uitucii a autorită- ţării româneşti jignite satisfac- I nând fonduri, în planul de re
scopere uşIle talnlCe pe 11ilor cari i-au incuviinţat tia cuvenită. ! alizări materiele, au lăsat să se 

~~~ ciop]iască 10 troiţe de piatră, 

natie , condamnată _ 
- Marea descreştere a naşterilor unJ!ureş'i. Ce propune an 
depufa' gomboşis' penlra sporirea popuf~,iei. -

cu cari să se însemneze locali
tăţile pe unde s'au petrecut mo
mente mai însemnate ale răs

coalei. Pe feţele troiţelor au fost 
aplicate plăci de marmoră 'cu 
inscripţii explicative. Cea dela 
Iosăşel conţine nu mai puţin de-

legătură o c~ apelul despre I fapt constatat, iar în unele 10· 
am vorblt in numărul . nos- curi stagnarea e totalăo 

~ut. făcut de Horth! la un~ In municipii proportia sporului 
:ce ca să aduc~ mal ,mulţi e 'n general de unu la mie, iar 
1 pe lume decat pân acum, socotit după oraşe se prezintă 
J?licat în "Bud~pestio Hir- astfel; Budapesta 0.5, Gyăr 0.7, 
dm 8 crt. un. articol. mtere- Mişcolţ 0.3, Seghedin 0.2. In ce. 
al deputatuluI Emenc Mar- elalte oraşe e 'n total de 2.6, iar 

Deputatul gOmbOşist propune cât 664 cuvinte. Presărate de-a
următoarele mijloace de îndrep- lungul drumului, aceste monu
tare: mente prezintă călătorului un 
Să se dea familiifor ca minunat capitol de istorie naţi

lyi, despre scăderea naşte

ungureşti şi despre altele in 
;ră cu asta, scris după da
ticlului maghiar de stati-

.. mai multi de 'rei copii re
duceri de impozite şi redu
ce,i de 'axe '0 moş'eni... şi 
'a 'ranscrierile de averi. In 
schimb să se majoreze im

după oraşe următorul: Budafok pozitul şi 'axele celor cu 
1.1, Pesterzsebet 1, Kaposvâr 1.1, copii pu,ini sau cu niciun 
Sătoraljaujhely 1.1, Sen'eş 0.1, copil. 
Zalaegerszeg 0.6, etc. In satele Să se înWn'eze o Casă 

I tă ăt I cu populaţie peste 10 mii de ]0- denera.ă pen',u sprijinirea 
:Dru ara urm oare e: °t·' I d 6 1 5 
ianul 1912 s'au născut pe leul on.e n ge~era e .: familiei: să se impună în 
:lul de azi al Ungariei 35 .v~rbmd. ap~l .despr~ .slste~ul fo'osul aces'ei case, după 
:pii vii ]a mia de locuitori. EI~kmderelUlul ŞI Zwel~mderelU- proportia veni'u'ui brut, fie
aceasta a scăzut din an în IUl, autorul arată că chIar dacă care barlac şi fiecare bărbat 

:; anume aşa că in niciun an n'ar bântui in Ungaria sistemul fără copii sau cu an singur 
::or nu s'a inregistrat vr'o u.nui si~gur sa.u niciunui ~opil, copil, în schimb să se dea fie
°e, In anii 1913 şi 1914 pro- şI-atuncI, cu sIstemul de dOl co- căruia care are ',eiaau mai 
1 naşterilor a fost de 33.8- l pii, dispariţia e sigură. S'a so- mul,i copii o indemniza,ie 
,la 1920 abia de 31.4, la l ca 'it că mia de locuilori se lunară, peste an anumit mi
de 28.4, la 1930 de 27.4 1 reduce în 30 de ani, cu si- nimam de câştig, deaseme-

Bl de 25.4, ]a 1932 de 1 stemul de doi copii,'a 62. nea să se dea o anamită 
,la 1933 de 21.6, 'la 1934 i ~e înş;, in 6.0 de ani la 38t, indemniza,ie ,i acelora ca,i 
1,6, iar în anul 1935, până i 1n 90 de an. la 240, in 120 au un copil sau doi dar li-; 
la aceasta, de 21 la mie. I de ani 'a 149, In 150 de an, venitu' brat mai mic· decât 
:rea e prin urmare de 14 in 1 ~a 92, in 300 de ani la 8 min!mul de existen,ă ca-
" . F 1 tnşi ven". ., am. aţă cu aceasta spo~ Î • românesc e şi astăzi de ........... ~ ...... __ ... ~ ..... __ ... ~ ...... -1î ............. -............ ~ .... ~ ....... -1î ....... _ ... __ .............. -... _ .............. _ ..................... _ ............... _ ................ _ ................ _ ... -.. 

;,1 bulgarilor de 31.3, al sâr
'de 32, iar al cehoslovacilor 
e de fapt numai cât al nos
e totuşi mai mare, fiindcă 

Ylrjia mortalităţii e cu mult 
mică, ceea ce se datoreşte 
Ingrijiri sanitare mai bune.· 

CEA~AI BUN A REVISTA ILUSTRI1T.4 DIN TARA 
TIPARITA IN CONDIŢIUNI TECIINICE 

SUPERIOARE.PE HÂRTIE CROMO, ESTE: 

:aij apoi că situa+ia e cu! 
~ t 1, -
l mai bună la sate. dar des-
~erea naşterilor e şi acolo I EDITATA DE ZIARUL .. UNIVEJ.tSUL" 

onală. Într'o impresionată carte 
veşnic deschisă, cu filele şi slo· 
vele de piatră. 

Dou,l dintre aceste troite au 
fost destinate pentru regiunea 
tlălmagiului din jud. rirad, una 
pentru Iosăşel, cealaltă pentru 
comuna Hălmagi. 

Troiţa dela 10săşel a şi fost 
desve1ită în cadrul unor gran
dioase manifestări populare în 
anul trecut, la 25 Nov., pdnă
când a doua, din lipsă de mij
loace materiale suficiente, zace 
încă nemontată în curtea re· 
şedinţei protopopeşti din Hă1-

magi. Trebuie ştiut că mai 
mult decât corpul troiţelor, costă 
betonarea acestora în posta
mente solide. La fixarea troiţei 
dela losăşel numai materialul, 
ciment şi fier, pentru consolida
rea terenului, a costat aproape 
douăzeci de mii de lei. Tot acum 
aceleaşi cheltuieli reclamă şi 
montarea aceleia dela Hălmagi. 

Un apel căfră inte
lectualii din oraşul 
Arad 

Hălmăgenii au intreprins o 
colectă Între dânşii pentru mon
tarea troiţei, dată fiind însă si~ 
tuatia materială extrem de vi
tregă a acestei regiuni, nu s'a 
putut aduna încă suma trebu
itoare. 

Intârzierea inaugurării e im
posibilă, deoarece ciclul serbă

rilor comemorative se încheie 
cu acest an din care avem încă 
numai patru luni. 

In consecinţă, fraţii noştri se 
văd costrânşi a apela la spri
jinul unui public mai numeros, 
ce-l poate oferi numai capitala 
judeţului, unde se găsesc în nu
măr destul de însemnat şi fii 
ai acestei regiuni, cari în pri
mul rând sunt rugaţi a da as
cultare acestui apeI, înscriin
du-se pe lista ce li se va pre
zenta cu suma pe care o pot 
oferi. 

Serbarea de inau
gurare 

Cu suma adunată, în speran
ţa că se va complecta încurând, 
lucrările de consolidare a tere
nului şi de turnare a postamen
tului de beton armat se încep 
în săptămâna aceasta şi VOr fi 
terminate până ]a finea lunii 
curente, Septembrie. 

Serbările de inaugurare se 
V0r face în curwl lunii Octom
brie, potrivit unui program ce 
se va publica la timp în ziare. 

Prof. Tr. Mager 

Rugăm pe onoraţii 
restanţi eri să nu uite 
a-şi face datoria faţă 
de "Gazeta Antirevi ... 

zionistă" , achi .. 
tându-şi modestul 

abonament. 
u: • 

Cum Îşi recruteaza 
partizani generalul 
Gombos 

"Magyarsag" din 6 Sept. des
tăinue că toţi slujbaşii dela căile 

ferate ungureşti, dela cel mai mic 
până la cel mai mare, sunt in. 
scrişi cu de·a sila În partidul 
prim-ministrului GomMs, şi că 

li se reţin din oficiu cotizaţii1e 

lunare pentru partid. "Fiecare 
nou muncitor care e primit la 
căile ferate, e 'nscris imediat in 
partidul guvernului. 1 se dă ime
diat o cârticică verde, şi la fie
cere plată a tefii i se 'nscrie'n 
carte. reţinerea pentru cotizaţia 

de membru în partid. Cu toate 
că impozitul pentru partid în
seamnă mult la aceşti muncitori 
plătiti din cale oferă de prost." 

"Când se fac plăţile, apare ]a 
casierie delegatul partidului gu
vernamental ca să ridice impo
zitul pentru partid, ... deşi regu
lamentul căilor ferate interzice 
hotărît angajaţilor Mav-ului sii 
facă parte din vr'un partid oare
care." 

j; 
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Saplarmâna 
internaţională 

1 Adunarea genera, 
"Astrei" I a 

! 
i ,tAsocia/ia pentru life- ~ cum e menit să a' 
I ratur.a şi pultur:a popo- , atentia obştei rom: 

- C ,fI" t 1 -t 1 b""" .A f 1 L"·· '[ rulUI roman din, 7 ran· asupra situatiei on le Ula o~a lSlnlan In a a Igll silvG1}ia H îşi tine astăzi ni/or depe granzţa 
Natiunilor. Alte ameninţări englezeşti la 1 la Sat(!lar adunarea ge- ~ vestica. şi asupra, , l nera/a. 1 . 1 ~ d b'! 
d It 1"· U . "A t' D v d or ŞI au a I elor a resa a leI ngarla ŞI us rla cer. IljPda a unarea,gene- ţări ce se fac 
'.A. I ra a e-acum an u, con- v egahtate de Inarmare - sacrală la Târgu-Mureş la Sa/mar, pem R 

• desromânizatilor din Sd- deşteptarea şi 'm 1 
Sesiunea extraordinară înee-: ia măsuri în contra [taliei în: cină că În alte cazuri similare culme, congresul de a- elementului româr:' 

pută la ,4 S~pt a Ligii Naţiuni- ~ cazul că Italia ar începe ră~: (războiul din l1merica de sud 
lor n.'a I!butlt să fJăseaseă_ nici~ ; zboiul, iar frul1ţa Ilu-şi dă COI1- 1 etc.) Liga Naţiullilor n'a găsit 
soluţle m chestta conflictulUl 1, simţămdntul 10 (.lCeastcl din pri- de cuviinţă să a')lice sancţiuni 
Italiei cu ftbisinia. Discuţiile ' l ' 
s'au continuat deci În sesiunea 
ordinard, care s'a 'nceput de 
Luni sub preşidenţia nouă a 
d-lui Beneş, ministrul de externe 
al Cehoslovaciei, 

In sesiunea extraordioară 
delegatul francez al I1bisiniei, 
d. Gaston Jeze, spusese fără În
conjur că nu e vorba de cultu
ralizarea flbisiniei, ci de cuce· 
rirea, de gâtuirea ei, deci li.bi
sini a face din nou apel la ligă 
să judece după dreptate. Dis
cursul lui leze a pricinuit pro
testări furtunoase În Italia. De
legaţia italiană s'a retras dela 
şedinţe, spunând că nu mai stă 
de vorbă cu l1bisinia ci numai 
cu Societatea Naţiunilor. Presa 
italiană a publicat in contra 
d-Iui Jeze atacuri furibunde, 
numindu-l francmason şi vândut 
f'ibisinÎa a trimis În locul său 
la şedinţele Ligii pe ministrul 
abisinian dela Paris Tekle Ha
wariat. li.poi discuţiile s'au con~ 
tinuat între f\nglia. franţa şi 
alte state- din ligă, fără să se fi 
ajuns la nimic. f'i precumpănit 
tot timpul propunerea fl.ngliei: 
ca să se găsească vr'o soluţie 
care să păstreze independenţa 1 

Pregătiri de război 
In vreme ce discutiile dela Ge- Anglia a trimis noi corăbii de 

neva înaintează in chipul acesta război şi trupe in Egipt, în Ma
pesimist, Italia, Abisinia şi nu rea Medîleraniană! in Somalia 
mai puţin Anglia şi-au continuat engleză, etc. S'a anunţat că in
toată săptămâna Cu cea mai mare datăce Italia ar începe războiul, 
febrilitate pregătirLe de război. Anglia va Închide la Gibraltar 

Abisinia a ordonat mobilizare drumul din Mediteraniană, in Al-
generală. lantic, şi că va inchide dcaseme-

Italia a dat poruncă ca în ziua nea canalul Suez. 
când se va incepe războiul să se 
mobilizeze demonstrativ 1 OOOJOO O Presa italiană a publicat iarăşi 
de oameni rămânând fireşte, articole furioase in contra Angliei. 
pela casele lor - şi câteva suIe O telegramă din Paris anunţă 
de mii de femei. hnpărăleasa că, oricare ar fi hotărîrea Lik:ÎÎ 

Abisiniei a făcut deasemenea un Naţiunilor, ItaHa nu va lenunţa 
nou apel la femei, de-o par,e ca cu niciun chip la expediţia in 
să se roage penl! u viiterul ţării contra Abisinie i , inaintând cu 
şi pentru pace, iar de alta ca în trupele cel puţin până la Adna, 
caz de război să meargă şi ele unde acum 39 a fost învinsă de 
pe fronturi. - abisinieni. 

.------... .. ------

Frământările monarchiste 
DIN 'GRECIA 

l1bisiniei 1" 
Sesiunea ordinară a Ligii s'a . . . . .. . 

inceput Luni in atmosfera a. Preşedmtele consIliulUi de I restaurarea monarhieI. Pe 
ceasţa: miniştri grecesc CI dat o pro- culoarele parlamentului s'a 

.~lIllstrul de e.xterne al 11n- c1amaţie anunţand că la sfâr- ! iscat între monarhişti şi re
g!lel, Hoare, a ţinut un mare şitul lunii viitoare se va face I publicani o mare 'ncăierare. 
discurs pentru respectarea sta- .. . . 
tului Ligii Naţiunilor. care pre- pleblSClţ pentru restaurarea li.. mt~~vemt ar~~ta. Repu-
tinde egalitatea ţărilor ce fac monarhlet. bllcann au ramt cu acest 
parte. din. ligă şi împiedecarea Proc1am<1ţia CI trebuit dată 'prilej pe comandantul de 
răz~o1Uiu~. D~pă dânsul au luat fiindcă ofiţerii monarhişti corp de armată Pana iota kos, 
cuva~.tu] 10 Zilele următoare de- amenintau că vor face o 10-1 care din pricina aceasta şi-a 
legaţn celorlalte state. La solu- . w ~ ••• • 

ţii nu s'a ajuns nici cu diseur- vltura .d~ ~tat. Cu cakva dat apoI deml~l~ dm posţul 
surile lor. Delegatul unguresc, cedsun mamte de a se ho- '1' ce-l ocupa. Ministrul de In· 
gen~ralu.l Ţdnczos, a găsit ne- tări plebiscitul, parlamentarii terne Rallis, C<-lre avea sen
ment pnl~J.ul ca să .ceară pe monarhişti au pretins dea- timente republicane, şi-a dat 
:eama ţăru sale egQhtate~ de semenea in chip furtunos I demisia " 
marmare, deoarece Ungana. ca . , 
lupul din fabulă, ar fi primej
duită de vecini. DeIegatul aus-' 
triac a eerut şi el "egalitate" 
pentru f\ustria. (Să ne 'nsem
năm: ambii au venit cu-aceste 
pretenţii tocmai în momentul 
când ţările lor făceau manevre.) 
După delegaţii celorlalte state 

a luat Vineri cuvântul d. Laval, 
prim-ministrul Franţei, vorbind 
şi pentru respectarea statutului 
Ligii Naţiunilor şi pentru în
dreptăţirea eamj:>aniei italiene 
'n contra f\bisiniei. 

Alte şliri 
faimosul Rickett, cel care 

a incheiat contractul conce
sionării la pdro1iştii ameri
cani şi englezi a bogClţiiIor 
subpământene ale f\bisiniei, 
a sosit fără veste la Buda
pesta ca să se 'ntâlnească 

externe 
Se zvonlse că Italia 

incheie un tratat de 
neag resiune cu Germa
nia. Ştirea a fost des
minfită de guvernul 
german. 

Comemorarea marelui bă e 
ţean dr. Aurel Cosmam 

Ieri la orele 11 s'a oficial Nistor, prerectul jUdel,' 'al: 
in biserica ortodoxă din Timi- Coman, primarul oraş, ,1 
şoara-Fabric un parastas pen~ Avram Imbroane, SE' III 

tru pomenirea fostului minis- genera] al ministeruk: rau. 
tru dr, Aurl'l Cosma, dela 
moartea căruia s'au implinit lor, şi alti frunlaşi ai \' tel 
in vara aceasta patru ani de blice din BănaL na 
zile. In aceeaşi zi, la orele 12, In vederea acestei (' e 
a avut loc in sala festivă a rări revista timişoarea 
prefeclurii din Timişoara o ceafiirul", a d-lui dr, ni 
şedintă solemnă. de comemo- Cosma-junior, a apărul a 
rare, aducând omagii memo~ 1 tie festivă, în(hinată ~ 
riei dispărutuluid nii dr. O. 1 defunct nI 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d« 

d 

Stiri din tar , , 
Partidul national-creştin a ţi- şi li sta dat întâiului le 

nut ieri la Oravita un congres re- celui de al doilea 5 ani 1 la: 
gional'- Au participat dniî Oct. silnică. Mfillek ~ sus!ir; ce 
G N' h'f C" AI H dus pe Unger ŞI pe K eP 

oga, IC I or ramlC, . 0- la graniţă, dar n'a .' 
doş, şi alti fruntaşi. spioni; a fost condamna! ,: 

... călcarea legii paşapoart' înl 
România a 'ncheiat cu Germa- luni inchisoare. Kurâzl jă 

nia o nouă convenţie comercială, I achilaţ fiin~că nu ~'ar fi n( 
• b ă' că e Identic cu spionul N 
In 3lac rem vom putea exporta Ceaba la Timişoara sub .. I 

in Germania până la 1 Ianuarie I fals de Szegfu. Procum ri 
] 936, :::0 mii de capete de porei, cut apel in contra tutur' p~ 
SOCO de bovine, o cantitate in- tintelor. at ... 
semnată de petrol şi alte măr- lui 
furi. Exportul de bovine se va Reluarea legăturilor de il 
~ncepelsăptămâna viitoare. ]eri s'au rată între România şi 
început la abatorul dela Şofronea era. să se facă la .15 S 
tăierile de porci pentru Germania, a~anat pent,ru pnmele 
in prezenţa şi după indicatiunile lUI Octomvne. ... a 

ud unui expert trimis de centrala 
pentru import de vite a Germa-
niei. 

Săpfămâna aceo6to U C 
5e inceapă pf'ocesu! tl'a~ f 
de deuize, da,. a 1051 a( 

Datorită aces1ei convenţii cu 
Germania şi convenţiilor înche
iate de curând cu Austria şi Ce
hoslovacia, preţul' porcilor s'a 
urcat aşa de mult in regiunea 

pentf'lI 24 Oct. hia 
• 

Cenzura şi stareQ 
diu au fost prelung 
incă şase luni. 

apuseană a ţării şi În special in ... 
Bănat, încât a ajuns la 28 lei La Călăra,., în ' 
kilogramul de greutate vie, cum rarda, au 'os' omor 
n'a mai fost de acum 10 ani. 'ocmai ca la Pa,,; la 

... 're; ,ărani români, c 

La Arad s'a judecat o nouă seseră a'raşi la o pe 
Paralel cu şedinţele consili::, 

lui Ligii a ţinut şedinţe comisia 
de cinci. carc:' a fost numită în 
sesiunea extraordinară din săp
tămâna trecută ca să redacteze 
~ propunere pe care s'o pre
zinte plenului Ligii, dupăce va 
fj arătat-o întdi Italiei şi Ilbi· 

- zice presa mag hiară -
cu un fost ministru turcesc. 
El a declarat presei ungu
reşti că nu recunoaşte anu
larea contractului, şi că 
Italia dacă va ocupa l1bi
sinia, va trebui deasemenea 
să-I respecte. 

serie de spioni ungureşti: Ludo- angarească. s, 
Răspânditi vic Un ger, comerciantul Şt. Ko- Ucigaşii aa 'osf of net 

G t A
· . I csik, birjarul Kurazs din Timi~ preo'a' profes'an' Bi" na' 

siniei. 
• 

Rusia Sovietică face ma
nevre .În regiunea Kievului. 
Participă la ele şi delegaţi I 
de ai armatei franceze şi I 
itaJiene. - j 

• 

" a~e a ntl ~e v 1- 1 şoara !i ~vabul. F~~nz Mu~lek din româna' renega' luli, lia 
,,' Zl'onlstă" 'printre Sâ~.Martm. SplOnu erau In ~egă: dovan, primara' CO

IU
Pl 

tun cu subcentrul de SpIOnaj cari aa '08' cond Gşt . t .. .. dela Ceaba. Se duceau acolo acam de tribana'~1 . a P rI e e ni ŞI cun OS - peste moşia dela frontieră a lui rarda'a câte 15 ani )il 

C Ut
Of'1 O V t Franz MUlJek, conduşi şi readuşi silnică. A.I,. 11 crimill ri! - oas re I de acesta, iar banii lui Iuda şi-ai ,. d fi' fat • i primeau fie la Ceaba, fie prin 08 C?R am~aw fa,) 

_~~ __ ' , I of cii1e poştale româneşti din 12 an. temn.fa gre' ~Itc 
~~'1Zi~ I zona granitei. Doi dintre spioni, aadia' la proces pe.k BUd, 

Până in momentul când scoa
tem gazeta comitetul de cinci 
nu şi-a prezintat raportul, de
oarece Franta face greutăţi adu
cerii unei propuneri care n'ar 
fi pe placul Italiei. f'inglia voie
şte o propunere care să oblige 
statele ce fac parte din ligă să _ , __ _..... _ -Unger şi Kocsik au recunoscut, fi! marfori. ei 
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