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I:Dentonstraţia dela "DestuZ' a 1- t f" rOs. Soartea "idealăH a salariatilor 
publici din Ungaria" ~. Cenadul-Ungu· resc Aşa-şi Intitulează o scrisoare 

deschisă cătră d. Pamfil Şei-
, caru, 'lJuclicata in fruntea n·rului 
711 Oliclalitatea ungureasca, Ire- populaţiei româneşti şi sârbeşti din 20 crt, al lui .. Brassoi 
'Irită la realilatea că revizionismul din Ungaria in contra Trlanonu- Lapok-, ziaristul Hegediis Nân- Agentii din presă sau Acelaşi ziar publică in nu
. ~I-a trăit traiul, a dat acum două lUI şi 'n contra prtgonlrilor antt- dor dela Grade, fost deputat depe stradă ai iredentei un- mărul său din 17 August 1934 
leptămAni. prin artlcol~Je foslu. ung"reşli ale ocupanţilor". al partidului maghiar. gureşii au reuşit să bage "n o scrisoare a unUi medic 

! W. prim.ministru Bethlen. coman- Sub fiUul acesta se relafează D. Hegediis e foarte supărat 1 1 d I comunal relativ la restantele 
~o:să se agite ca niciodată pân'aci următoarele: că d Şeicaru nu mai pune ca- capu unora şi a Iora e a de lefuri. Se plânge că sluj-
'9:hestiunea tratamentului minori- păt "Plebiscitului Românesc", noi, că slujbaşii publici din başli comunali sunt nepla-
tilHor maghilue din statele suc S'a Inaugurat Duminecă la Ce- care se publică "zi de zi de vreo Ungaria au cea mai ideală titt de câte 4-5·6 Juni, Iar 
iT~esoare. aducându-se acestor nadul· Unguresc un aşa zis steag jumătat~ de an" prin "Curentur soarte din lume, plătindu- când li se achită leafa, li se 
!~ate cele mai calomnioase acu. al patrie!. şi au fost de fală: pre· asupra chestiunii minoritarilor li-se lefurile taman ia zi dă numa1 leafa depe-o lunli. 
1$8'11 ce se pot fabrica. ' şedintele nsociatiei steagurUor, dela noi, şi după ce Invecti- La 23 August ert. s'a pu-

Urmanczy Na do • fii . ~ A f, 1 ' h' 1 întâi, şi încă prin man-'1 Si ~!a ,,'ncepuf in contra lugo. ., n r, pre ec u JU' veaza in e ŞI C lP acest p e- bUcat tn ,Magyarsag" o scri-
':lAviei, a Cehoslovaciei, dar mai delu]Ul Fay Islvan; subprefec1u1 biscit, aClJză prescJ. românească dat poşta), la domiciliu. 1 x d 
rrr- , R ~ I . Tarnay hor; depufalul Cifcum-I că tratează chestiunea minor;' Pentruca să se cunoască rea- soare simi ara. a unul as-
rt;U seam a ornan el. o campanie . t f H' I • lil 1 A t li ~e 'ntrece dementa. Contele scnp ie ejj mre; I?o~ul~fia din tară, ~ără Anicio obiectivitate, filaiea, dăm cele ce urmează: c comuna ces a se p n. 
~elhlen tipă ca distrugem ultl~' Cenadul, Unguresc ŞI dm Impre- publlcand Intotdeauna numai ge, c~ n'a c~pătat un ban 

j . . A b't A tAi d i i ~ Ofn "ffilJgyarsiÎy" deJa 13 011. 
'/plele fnslitulU de cultură ungu- unml. ~ .!or 1. In ~ ,? m n sIra· păreri româneşti şi eliminând din leafă de 11 luni de zile. 
aeftsdi, şi face apel ]a buzunarul torul plaşlI, Iuliu KalJol Nagy. A- pe cele minoritare. 1933. şi bagă de vină că nu s'a 
l;etăleniior UngarieI ca saY 'rJml'lx poi deputatul Hejj. Apoi Urmim- Precum se vede, ziaristul lla congresul dela 12 OII. 1933 t 1 d . t d Xl w laC b" li i ci In ro \lS ŞI pen ru aSCa ii 
n Ardeal subvenfii. Ziarele _ şi czy, e au vor II aceş a. nu n se oră an are poftă să se facă al notartlor s'a urătat ca 1600 de 
'\ special cele aservUe guvernului s~une. Ni se sp,une ~nsă ce,a vor· cllnzor al opiniei publice ro- nofarl n'au primit de 3-4 luni comunall sistemul de pJaiă 
DI- urlă pe tonurile cele mal des- bit oratorul ulhm, safeanul român mâneşti. şi în plus să substitue care-I vorba să Inceapl din 

Şt f L t 
. t â niciun ban din leafă, Iar 22 de 

iaerafe că desfiintăm fiziceşte mi. e an U 61, care "a ceru cuv n- "plebiscitului românesc· din Juna aceasta pentru invătă~ 
.orltalea maghiară. "Pesti Hirlap" fui (nici cii mai incape îndoială "Cureniul" unul minoritar care Inşi n'lIu primit o Iăscale In tot toril confesfonali, DascăIH 

":fmife la cC'teupVI'l ml'lnffesff> Întl, că n'a fost silit - n. tr.) şi a fă. fventual să fie ("neraU;at în cursul unului. 
lIate .S. O. S .• ,{!Pâna ~di trei cid !ll

b
"bnude pop~la'i~ rOUl8~şti toaiă presa romaJ1~as'ă, -~DI!1 "ffiagYllrsâg" de1a l! OI. bisericeşti erau platiti adec~ 

\QIilioane şi Jumătate de unguri şi s~r eşti o c.urflJ?asa declaratie Nu.i deloc prei~nţios d. He. 1933: pin'acum pe din două: o 
.Iin statele succesoare (adecă cu (sic.), protesfand In contra voI· d'" (mică parte din leafă se de-

ni I .. i d f I ge us. l.3a Ha]'duszoboszlo unde, precum 
l)ste un milion mai multi ca in ce or prtgomr e ungur a e . ~ dea in numerar, şi cealaltă 
~alitale) îşi trăesc zilele din ura ocupantilor; a declarat că OCU- Ftreşttl. In coloantlle acestea am arătar In numărul fn1c1f ai parte în natură. Deoarece 
nă. Şeful delegatiei maghiare pantif şi-au păstrat impotriva drep- ne mărginim să·i semnalăm " GZlletel fin IIreulzloniste", 55.4 % 
lela Geneva, fostul administrator tulul isloric şi moral (autentic vo- "SCrdisoparea L.Zdeşschisă". lăsând din populati~ au trebuit Itlimen1ati impozitul cduli1ural nu se poa
le pl"să din judetul AradulUI' cabuJar fărănesc 1 - n. tr,) Jlnu- pe . ~ amd eicaru să-i răs- ) te incasa e a săteni decât " t I h d d N f t t . unul trecut dela cazanul şomerilor ~ckhardt, asalteazii sectia a şa. uri e mag iare pier ute, pe cari pun a. e vom aCe o UŞI cu mare greutate, impozitul 
pea a Ligii Natiunilor cu avertis. nu le-nu ocupat niciodată. Pacea obiectiile ce se cuuin, cu pri· 21 de tnuătătorl n'au primit de un acesta urmează să se jnca
nenlul că va sesiza plenul Ligii. şi libertalea nafiona.litătilor - 8 vire ,Ia pa'!.eaA din scrisoarea lin de zile o lăscale chioară din seze de stat. şi sa pJăteascl 
lacă nu se va constrânge Ro. fost pus să spună În continuare d-lul Hegedus in care e vorba lelJiă. apoi statul Jefurtle dasclililor. 
hânia _ biata Românie invada!ă bietul tăran !omAn - n'o poale de.lipsaA de o.biectivitate a pre' •••• I1111' .......... r.IIII ...................... _''''lIfIIr ............ ,., ... • ....... ' ... a ... I111· __ ...... ' ...... rn ........ IIIQQI ........ .. 

le tot ce poate produce tiparul asigura pe pamântul Ungariei mi· se: roman~ştz, 
)lldapestan _ să admită produ- hmare decât Ungaria, spre care D. Hegediis n'are dreptate 
lele "ştiinJifice" ale tlparnitelor se doresc deja 'napol şi cona- să afirme ca 'n presa româ- Alte 
mgare, pe cari _ ci-că _ nu le tiomdii cari nu pot .,orbi despre nească nu se publică "niciodată
osii nici prin excepţie peste fron. a~f.a. (Adecă nof, românii desr~o- păr!ri/~ şi auto·justificările '!li. 
iere. Şeful serviciului presei slrăi. b!tll - n, fr.). A urge.ntat ]a" sfar- nOflt,ar!lor: AdllvG!'ul este. drm

"drepturi" călcate 'n picioare: 
ale "ungurimii" din Blaj 

Le din minisleml de externe un- I Şlt refacerea UngarIeI·Mari • potrIVa, ca sunt m presa noa- Vestitul "Brusol Lapo.Jc" în-
ruresc asaltează sectia a doua I Aşa scrie "Pesti HirIap·. şi ceea st~ă - ne ~eferi,!, la. ctla ~ de chlni Iiăptămânal o pagină câte 
i Ligii .Natiunllor cu rugăminfj ca ce spune in confinuare e şi mal s~lanRa -: zzare m. cart. pare- unul oraş din Ardeal, Bănat şi 
lli se lmpledece răspândirea de bestial. Spune: că poporul şi di. rr Il ~0l!'ane~1I na!lOnal,~te nu 
~irJ calomnioase (Je viza proba- ferltele corpora!U au fost puse au m~u~data loc, In schr~b a- ~ărtne DDgurene, şi ,1-0 !ntltu
ill pe slalele succesoare), ca şi să jure. Că a urmat apoi un 09- b~nda ~n co.'oan,ele lor mte; 1e.zi:" Să vedem Aradui , "Să 
:?m flU la Budapesta ar li fabri- păI sub şetre. şi un domn Eugen vzewurzle ml~o,,~a,e. Totaşa. in vedem Oradea-, ,. a. m. d. 
:Ile acestor fel de ştiri. Javornilzky - copreşedinte cu presa de partid dzscu(ia che~ttu' I Uiti 1 I Si d -

S'ar pufea inUnde pe coloane Urmanczy la Societatea cu stea- nIL ml.norliare! ~au ~egl ]at?, I ma pag n c.u" • ve em .•. 
~fregi înşirarea acestei ofensive gurile - a .,orbit "despre insem' sau tii mdrumata In dlrecţta m şI-o tnchln~ Bla]alul. "L.hsok 
i naufragiatilor revizionismului. nălalea declaratiei popula'iei ne- care o cer padurIle electorale, Bahizsfalvat (or. dIn 2.1 Sept.) 

Ne vom opri insă la cea mal mag~!a~e"!Î a făcut,cunoscul că foste, actual~ sau v'lto~re v ŞI Iată ce vede ziarul tnstfga~ 
rită dln1re instigafiile oficialitătii va fI t~lmisa de Urmancz~ la "lw~- Vrea decl t!. Hegedus sa ia tor dela Braşov in .BaJazsfalvll-: 
laghiare La ceea ce s'a - IA curlle n drept-, - adecă In strai' cltltotului roman Şi smgura tri- . 
,lat Dum'inecă, 16 Sepfemb~e,~ nătate. bună Ilb2~ă ce i-a rămas: zia· "ŞI aici fuftcţlonead o coml-
~enadul.Unguresc, pe granita Acestea s'au întâmplat la Ce- rele romaneştl Independent" 1 sle Interimar', şi şi aici fara 
inspre Arad a Ungariei. nadu!. Unguresc, dupăce la fel au E o pretentIe Cam prea· prea ! "r'un reprezentant al ungur/mii". 
Localitatea ..ac~asta de frontieră fost slUli în vara şi 'n primavara IAţ' ..... pp' $''''' 1%7_ Frecali-vă ]a ochi ,l reciti ţi : 
romAneasca ŞI sârb~ască. aceasta să asiste la immgurări vitaţla teferitoare la tratamentul .fără vr'un reprezentant al UD-

ŞI locmai acolo, Intr un sat de de steaguri ale patriei şi să facă minoritdţilor din Ungaria J Va sA Iii· 1 BI '1 
"mâni şi de sârbl. a găsit de declaratii românii din Poeei, din zică: e 'n această trecere sub gur m ,a al 
uYiinlă una dintre principalele Bătania, din Chitihaz, dela Me· tăcere deplina recunoaştere 8 fap- Apoi ~ 
rganizalii ale iredentei, aşo zisa zohegyes. lului că tratamentul minorilălilor Comisia aceast. Interlmarl a 
Societate a sfeagurilor cu moaşte S'au Întâmplat acestea Dumi- din Ungaria e aşa sălbatic cum 
1 t i 1

" '" il ,. IV 1 1 putut vota pentru înfUntarea u· 
e pa re, sa se ducă să si- necă. Iar Miercuri, 19 Sept., se. Ş le toa a umea 
~ască populatia să demonstreze m/oficiosul guvernului maghiar, Se poate ceva mal elocvent 1 oul.bator 300 de mii de lei; 
enfru Ungaria.Mare, să spună "BudapesU Hirlap". il dat un răs. Semioficiosului guvernului nu.l dă "e UD fapt regretabil losi, pe 
& nu-I nicăieri pe lume tratament puns de două coloane ministru. mâna să vorbească despre 'ra· care comisIa toterlmară trebue 
lai ideal pentru minorftăti decât lui cehosJovac Milan Hodja, care fameNul maghiarilor din Ungaria, să·1 repare de urgenţă, că blae
I Ungaria, şi să Iscăleasdi 'n tinuse la Turci Sv. Martin O cu- iar populatia românească şi sâr-

I 
rklle minoritare nu s'au Impăr-

ces sens o motiune pe care .,.i\ntare şi, spusese răspu.nzându.' bească e adusă cu poruncă de 
limosul ciliiu al Mo1ilor dela contelui Bethlen: cA'n Joc să sus în fala fişpanului, ca S8 de- tl,!t de DlciuD leu ca ajutor bl-
.ellş, UrmancZJ Nandor, s'o main- se preocupe "Ungaria de Irata- clare ce a declara' sarmanul Şte. lerlcesc sau cultural- (Auzi ne
~'le .locurilor in drept"! mentul ungurilor din statele suc- fan Lutal! că nicăieri sub soare raşlnlre blijeaDă J AtllDci când 
Ziarele budapestene de MaTti cesoare, mal bine sa-şi respecte nu.i trai minoritar mal ideal ca pot &A dea pentru uu abator 

Il frimblfat In cor Isprava dela obligafiile din tratat referitoare la in Ungaria horllstă. 300 de mii de IeI !) 
:enad. Iar "Pesti Hirlap· i·a dai mlnorităfjle sale. "BudapesH Hlr- Şi tocmai 8ceastă Ungarie se 
~porfajului despre provoeit08' lap- citeaza ce-a spus d. Hodja, găseşte să atâle lumea că 'n Ro
~a demonstralie Utlul: "Protestul dar speciiic ungureşte: omite in- . mania se desfinlează unguriil 

.. 
I 

Apot tn continuare: 
.Oare al cui Interes a fOlt si 

anuleze dreptunle (SIC 1) bjserl
cllor minoritare?" 

"ŞI mal intristAtor fapt e ci 
reprezentanţa ofIcială a unguri
mit (sic I la Blaj!), partIdul ma
ghiar, care insă ee prezintă 

punctual după voturi, DU face 
nimic in Interesul vindecării oe
dreptăţlt. Cu ce se ocupă -
IntrebAm cu ODoare - organi
zaţia elin Balazllfalva a partldu
Jul maghiar?" 

Totufi această organizaţIe Du·1 
tocmai .şa de Indiferentă. NI'o 
spune tn continuare ziarul bra
,oveau: A Intervenit - dar a 
Intervenit de geaba - să se 
reinfilnteze şl:oala reformati şi 
epitalul, pe cari le 'nfllnţase fa 
românesculBlaj faimoasa .Emke
dela Cluj. 

Până aci pretenţiile lui "Bru
loi Lapok-. 
Urmează justlflcarn Jar: 
La Blaj sunt 800·1000 de an

gari. cei mal malţl dintre el 
lucrători, ceferişti. ludustrlaşl, şi 

câţiva realetl tltrati: medici, ad
vocat/. Au o secţie a partidului 
maghiar, o societate religIoasA. 
culturali etc. (acest etc:Jnse.m
Dă tot ce vreil) a bărbaţilor, 
una a femeilor, şi alta a fdelor. 

Cititi ,1 cracltl·vA J 
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Răsfoind reviste 

l~uHtămHntul minorit~r în Rr~eal 
- O profanare şi-o falsificare cum nu s'a mai pomenit- - Sub stăpânirea maghiară şi sub stăpanirea romAnească; 

D. Augustin Caliani, diri>clo· în limba maternă. dar şi acela 
Se ştie h,m.Il ":11<1r:n ce Ll pro- Kara s'a dus să Iacă de S'a mai ndmpLtt "poi ceva. rul învăiământului minoritar din numai până Ja 1908. rl 

dus cu ocse"f'(':-irilc 's.de Je o,;a.- "ziua iredentistă a Aradului" Os,i.minldc prc-koşutiste dcs- minist~rul nostru de instructie, a După legea faimoasă a rl 
minte k();:Uli~~:: pL)i(':;,'r~IÎ Kara un expozeu la radz'o dl'n arot'Jltc d d' K ra SIt 1, t . I publicat - precum am semnalat Apponyi (1907), a urmat "Ion GyOZO d:-b li-:cu; u;:~,~rc:;c: din ,>-' " . e , a ,u 1 (e-;1 unCI - - • 
Ar,\d. şi situ:,~i.1 !f1a! ;ml!' de::5.t Budapesta, încheindu-şi·l eli ;ntr'o cript,i dill t\rad, depozitate. în numărul nostru precedent - derea şcolilor româneşti ,t4 
penibiL! in ClfC S',l pus Ungaria un apel la buzunarul cetă· din ordinul parchetului. care V,l- I un foart~ instructiv articol des- judeţele Braşov, făgăraş, SiP 
]u,1.:1d eL' bl,n,i a:;.ru(i:~ . c.1 s·a l

.
1 lenilor Ungariei, ca să se z:1!ld c.l-i vorh.1 de profanarea I pre învă1ământui minoritar din Hunedoara şi Caraş.Severin, il 

gasl~.~I:, m.1i·ţ~::~cÎ~' ~C't.tt~l r,radulUl ! facă pe locul descoperirilor unui cimitir, a int(~rzis ţinerea lor Transilvania, de sub unguri şi de Epoca aceasta de of~nsivăn 
ade"1",,dc 0:;,.,1 ,l,e ,ue conUl1- ! sale un mausoleu j ~,.' 1 d .- '. sub stăpânirea românea~că în - ( . 
danţilor e':cu;raţi ai f.l:-coalei \ • aC.""l a . Î'.at.l, ." ~lureasca O Jumătate de set; 

tOi~l~~;~~ d:;1b~,r.!"~~t~~~~! ~~~~~~~ 8e'ntg~rCH ~ll~~r~a f~r~~lur m~~~tn Ain "nn~ri~ :~~~~'~l;:: Ş~!I::YI~~ni:;.celenta s'al~ni~~~::Iec~r~~~~!~~~, ~;t1 
s'au do\"C· .. :l!r in r<':llit,,~:;; OQ3';' d;n~ y Q " U yU U Autorul i~i Începe studl'ul cu 5 ' T 

.. everlO, imiş, Torontal (~e4 tr"411 ei'li;lj,. 6;::<.':i,1/· Cit i1lif!! l':1S- r,îna aci poveste;]. CllnOSCtl~,'i, I ,,13 Bud;1pC'sta <1'.1 avut Joc 1ntrc~ arătarea situatiei învăIămân. . 
coa iâ koc:I:i,,:_'. ic rC';;i,rilc- dt 31.',:111- Chcstit.:nca - ".::le:-icaperir!i" d-l'll' I \'~ ~ '1'1' , . J'a'r, h;s a ,,1 . 'ot :1 ~ ~l' -' numai exemplul acestor judie. 

, - cd,t~ , lJJ J, ','" ;" • 1-' ce le" li :ului transivănean din anul 1867 I r 
zurdior: ni~,,' l,i.':,· ! "." 1.· 1)/;' '( - Kara - poat? ?:!ntrucJ. b::tr,lnul (adecă din c:;.oÎt;tL, mal;r,iarj) cu erau a 1879/80 următoarele ~ d 
sit,· SeU .;il';pJ..: ci':: ;;1 p;ci(l.;r~.1.: pr,1fesor O fi i.lrăşi prin Ungaria, ! promisiunea 'ci va di~cuta, r('~- (<ll1ul incorporării Ardealului Ja Maghiare: 229 
pod, In urma pensiooării sale din vara I pectiv va porni acţiunea eli Kara Ungaria), pentruca să arate: că Româneşti: 618 

D • aCe.1!ita - e pusă iarişi in discuţie I şi sotii". nemaghiarii n'au avut nicio insti- Româno·maghl'are·, 111 

" 
esconerlri" d . l' '1'" 

... e o gazeta )llClapcstw.1 lpsrta i I~ucrurile ar;estea sunt de _ tulie culturală din generozitatea N comandate dela de subiecte. "Uj iv:agvar~;ig" din. emteşti: 124 
16 S t t l . ,acum doi ani - spune 3.00i statului maghiar, ci prin această Germano-maghiare', 174 B d t cp. cr, cere al:ucerca 05.1- o U' M '" \d " d' I ' , 

u apes a mintc!or p5cuJo-koşutistc şi ps~u- ; ",' a.~'yars~~ .' _ f ~;~ca <> ere generozitate numai :u pierdut Siovace: 18 
Descolteririle acestea I'use- do-uno-ure-( , U·· 1" j ... remea cand hlCrato .. l dJa wg j din ceea ce'au avut Pană la 1867 Sl,ovaco.maghl'are'. 8 r J' ,'" ~ I n n~,ar13, .. 11 111 au desco erit cimitirul din ve. • _. • " 

sel'iJ coma"date d-lu' Kara n-rul sau d!.n 18 c:t. rcvme ca . - P, ,. A -l 1 • i mvaţamantul era numaI confe- Sârbeştl··. 133 
" ro d' . .' b I Clnatatea cetaţ!l ral,UlUI, sau 

Prin partidlll magTlia,. în fJe- sa n~ ca cateva prcc!Z2n une I d • • d -: t '1 I sional. fiecare confesiune şi-a Sa" rbo-maghl'are'. 27 de r ţ"nut epe v,emea can sap,l tI!'! e , 
duea a doutJ SCOPIl1';: ca stJ ~ [ , ! d,lui Ka.ra erau la inceputul 1 avut şcolile sa le. Dela 1867 se 

se l';dice apoi la Arad un b~a-lc: .. ,,' ! inceputului. . . I 'ncep .şcolil~ de stat ş,i c~[~~~ale~ Ma~:r~~~:~'900: 

tI 

d 
d 
la 
c. 

mausolefl, loc de pelerinaj ,NI ~e arat~ ca aC~lm am am Se explică deci de ce d~lul 1 puse In slUJba maghtarlzaru, ŞI 
pentru taatl/. ,,,,gu,.imea, şi ca s a mal por,l1it ,0 '~acţlUne p~n~ru K~ra i~a fost ind.iferent că osa' fiecare şcoală nouă de-acest fel Româneşti: 312 ti 
siJ se dea un II0U ",ile; de ~ducefCa ,osemmtdor cu ynCt.na mmtele descopente erau oase ţ apare 'n detrimentul nemaghia. Româno"maghiare: 628 

n Ungana, Profesorul FranCISc I dintr'un cimi.tir din vremea l' '1 Nemteşti: 1 '1. ' 
jnstigaţiecelor dela B"daAesta, K d·r ti' t't t 1 - d I k .. '1 rl or. ~ 

r ISS, .1 ec oru 111S, t U ~ UI e ~~ 1 ante, oşutista, ŞI ca restun.e ,v Ghermano-maghiare: 177 ' 
cari tocmai decl'etosel'tJ pl"i" natoml~ dela Um,"ersltate:t dlO r de spânzur.itori sunt fecale pu~ Adevarat că legea dela 1868 Slovace: 1 I ~ 
lege si naţională de doliu şi Scghdin, mutat acum in aceea,i f trezite sau resturi de Dod. Fa~ I era intr'o privintă foarte liberală: 
totodattJ st ;redelltist6 a Ara- calitate la Universitatea din Bu~! trânului profe.5or de istor!.e al 1 arf. 14 dedea drept confesiunilor Slovaco,maghiare: 13 
dului siua de () Octombrie, î" ~apes~a, ~ luat c.ontact. cu ~cI~ l partidului maghi.ar şi răpos~~ 1 sa-şi aleagă limba de predare a Sârbeşti: 21 

},~rab;1s Şl cu alţI faclol'l. maghlan 1 tului Bela Barabâs ca trebUIa '~ r'. .. " Sârbo,maghiare: 177 
Ctu'B s'au executat la Arad la d~n AI:deal,. punandl!-le Ifi vede,re ! eu orice preţ osăminte, ehi .. r .,CO II, art. 5.8 pre~e~dea,ca fiecare La 1913

1
0

:141 
1849 comandanlii I'tJscoalei ca UmversItatea dm Seghedm t dacă-s de români sau de sârbi, elev se va mstrui In hmba ma-
purlaM de Kossulh in contra are un fo~d pentru ~ercet~ri 1 ca să le poata exporta în scop ternă, dacă acea limbă e vorbită Maghiare: 809 
Ia"cului nosl,u. ant~opologtce, eare le sta 1<1: dlS~ : iredentist in Ungaria. în localitatea respectivă; art. 17 Germane: 34 

n 
dil 
olE 
rrr 

le[ pOZIţIe, In corespondenta ramasă : . f d l' b Slovace' 9 Le~au prilejuit aceste "descope- dupa" B I B'l tr b' . f' I O asemenea profanare Şi al~ preve ea că Im a de predare a • 
e a ara )as e ue sa le 1-1' Rutene: 1 Iri. 

riri" hlcrarile de indiguire ce s'au urme despre aceasta, spune" Uj ~ sificare nu Q.'edem să se mai şco lor de stat o flxeazăminis- .. lş1 
făcut pe malul (1:ospw cetate al l\la\;yarsag", şi apoi ad:H1f,ă.. ci fi pomenit sub soare. terul, care va avea (însă) grija, ,_ ad 
Murăşului, cu prilejul carora ali ~1.IW\'\.~1'_"" t' u ,..,.- ~~ ca în măsura posibilităţilor să se Croato-sarbeşh 140 : 
ieşit la iveală resturi de pod, de- S t · tit .? poată instrui fiecare elev in limba J [n compara tie cu această ~te 
cretate repede resturi de spânzu- U n e m I noe r a n f., I • sa maternă, oricare i'ar fi natio- I tare a Ungariei fată de şC~:1 
ratori, şi parţi de schelete din- • nali1afe.a. J noa~tr~ •. Români~ se poartă -l~ 

Din ziarul budapestan "UJ' Ma- s'a refuzat botezarea unei Stt3Z1 L cel mal Ideal ch fată d ff tr'un cimitir secular, decretate egea aceasta s'a adus însă IP e şco, .-
gvarsag" dcla 15 Seot. crt.: din capitala maghiara cu numele h' . t t' 1 I II 

osăminte ale koşut;s ... tl·lor executaţI'. . P , 1 "1' ·d 1 LI' . 'J P numai ca să ramână litera" moarta" mag Iare, Şi o UŞI e ca omnir ". nmaru IV lrescu C il uga; a pOÎetu ui antlreacţlOnar hOY. re~ 

I f)TOp_.US sa se dea unei strazi a Lu- cum se ştie, s'a 'ntrebat consiliul şi să poată fi afişată la răstimpuri pe toate drumurile că le ~( n cea mai mare t ă ea' 
taină gojului numele Petafi, mot:vand I comunal al Budapestei: de ce nu străinătăţii. Vorba contelui Tisza, grum. . 

cj "spiritul lui Petafi - citam din poate avea un 1.dy în capitala rostită 'n Camera deputaţilor Ia Ro~ânia a menţinut, şc~' gl 
Desgroparile le-a facut d_ Kara f nU. M." - e un mare tezaur nu maghiară cinstirea ce i-o dau unc\e F b ' confeSIonale neromaneşh şlelu 

şi cu o comisie a rartidului ma- numai pentru ungurime ci pentru primarii din Ardealul românesc: 20, e r. 1914, p~ cand era pre- ajută. In localitătile cu ung'larl 
ghiar, fara autorizaţia cuiva şi bră orice naţie culta, şi oraşul Lugoj '1- şedmte de consilIU:. O repet, ar tine şcoli de stat cu limba e-a 
altă asistenţă decît a unui trimis Îşi mplineşte ° d,ltorie culturală E vorba să se aduca la toamnă fi O nebunie, o sinucidere din predare maghiară. Tot ce a fat-
special al ziarului "Pesti Hirlap", dacă eternizează amintirea mare- I un proiect de reformare a legii partea statului maghiar, din statul român, eSTe că a întrorUt 
care a relatat apoi prin numitul lui poiet". ,farmaciilor. D. Krausz, farmacist partea naţiunii maghiare să - ca materie, nu ca limbă 1() 11 
ziar despre marea taina in care~ Ziarul budapestan. a, uitat sa I maghiari.zat di~ Glog,?vat,. s'a Iău- exec t l d 1 1868-/ ' predare - limba româna, lUe 
au fost bcute. adauge protestul socJahst ce s'a f dat unUI superIor al sau dm Arad U e .egea, e Q. , • geografia şi istoria Ungarieiă ( 

Au fost apoi interzise, pentrucă rostit acum câţiva ani 'n consi~ " ca proiectul il face d-sa cu d. r~ realitate m nicIUna dmtre înlocuit,o cu a României; 3r!t I 

nu se ceruse autorizaţia parche- liul comunal al Budapestei, cand I Mozeş dela Clui. şcolile de stat nu s'a predat de- că a românizat şcolile de :"1" 
tului, necesara la exhumarile de E~" ,W "7' ~ S " " .-... ,.... cât ungureşte; iar limba de pre- din localitatile şi ţinuturile r a 
cimitire" şi nici a Comisiei IstO~ *) dare a şcolilor confesionale ne- mâneşti, unde ~useseră infiinll 
rice, necesara Ia desgropări cu întâlnire maghiare a fost mereu atăcată de statul n:ag~lar cu scopul: 
caracter istoric. . '" a ne maghlarlza. 

Pe urma Comisia istorică dela istoria ş~ perlchtată să fie anulată (Ie- D. Caliani încheie cu relata! 
Cluj ba autorizat, cu condiţia in mersu-i de urcuşur' şi căderi, glie 1879, 1891, 1893 şi 1907; actelor de sabotaj comise L. 
sa fie făcute in prezenţa unui alături i-a pus, in vdlmdşagul de ieri, aceasta din urmă, faimoasa lege autorită1i1e confesionale maghiUel, 
delegat al său. S'au reinceput deci pe Doja şi pe Horia... a lui Apponyi, prevedea'n art. ş! de ~ e~pone~lii politici. "A:!em 
- fiindcă se apropia ziua de 6 19 că se va preda limba maghiară s au mfl!nţat o In loc:11 şcollt,or II 
Octomr-rie, - dar delegatul Comi- ei doi " '. , " stat romamzate. şcoli confeSlOn r 
siei istorice, d, prof. Nestor Co~ in gând şi 'n laptd s'au intâlnlt m şco~le ~rlmare n:ungureşt! I~ maghiare În localitati cu unface 
vaciu dela Palatul Cultural din aşa masura, ca dupa patru am disparenţi; deasemenea în Jeunz 
Arad, a fost Învitat o singură data peste prdpastta ce 'ntre neamul lui Arpad şi noi de şcoală elevul să ştie vorbi şi şcoliJor de stat menţinute Pes 
ca să asiste, din pricină c'atunci de veacuri se sapd necontenit... scrie ungureşte; iar pentru desă- limb~ _ ~e p,redare mag~iarăfe c, 
odată când a asistat, a dovedit 1 I t t t d t a: 
d~lul' Ka1'a ca" ceea ce pr.'tt·11de d~sa " d 1 vârşirea acestei ungurizări. art, oca lai mlx e . un ~ eXls a " D 

~ mort t T 'f A ..., ti·, şcoală confeSionala maghl$ • cd~i rest de spa71zurătoare, sunt Je- e e mu lOSl lmpara u ... 18 decld~a că hm~a de predar~ prea suficienta pentru contin~ed~ 
f.aleputrezite, şi că locul unde face mort e demult Iosif împilratul la cursurile comphmentare va fi tul de elevi unguri din pa~e ~ 
sdpdturîle e un cimitir de dilzainte exclusiv cea ungurească). locului. ste 
de revoluţia lui Kossutb. ---- şi praf alesu-s'a de 'mpilrilţia lui .•. 

Constatarile d-Iui Covaciu au cât vezi pe-aici dealungul şi dealaful Politica aceasta scolară era Sau: "Unii I?reoti unguri ~U~)ntl 
fost trecute Într'un referat catra e slobod asldzi drumul moţa/ul... inspirată dintr'un şovinism săI- fuza.t sa cun:mece pe eJevll ~viz 
Comisia istorică dela Cluj, şi pu~ batic, purces din permanenta Ş:OEhl~ ma,ghlar~ de Stătat.d . "ânE 
blicate în revista arădană .. Hota~ , ;, alld rândaiald, alle graiuri, alte leu!... groază ce li-o dădea maghiarilor , PlSC?pla relorr:ta In t; f 
ruI". ,. ........ p'.- s. .. . a mterZIS cu ordmul 4"500r~ o, 

~';("~~~:.~:~rilsund dulce chiar şi asprele porunci mferlorltatea lor numeflcă (ca să se primească cantori la bl s~ 
La radio Buda
pesta, În "ziua 
iredentistă • 
Aradului" 

Cumplitul eşec nu [·a des
curajat . Însă pe bătrânul 
profesor de istorie al parti
dului maghiar, şi astfel d. 

;:<~' ", ,. J"~ dale drept~ pe limba noastril, naţiei intre!;I, exemplu, autorul citează faptul rica dascălii dela şcolile maghire i 
~. . ~,,,,,~ cum pentru noi nu rilsunau atunci... că pela 1870 majoritatea popu- de stat., Pr: 

drumul nostru merge tot mai neted inainte, laliei din Panonia era nem- La Turda, cu regiune neur.~ (1 

dar departe pe tntinsal co/turos al drumului teascăJ. rească, s'a înfiintat]a 1919 aia 
O ruptd roatil ne aduce-aminte După 1880 se 'ncepe maghia- liceu confesional unguresc, le ! 

de jertfa ta ce n'a pierit ca umbra fumulul... rizarea in stil rapid. Se desfiin- l(lcul celui trecut la statul rou'olJa 

, . A.Cohu, 
") Din volumul de poeme "Horia-, ce va apărea cu prilejul 

comemoriJrii unlli veac fi jumătate dela rjJ.eoala lui Horia, Clolea ,i erişan. 

fează şcolile neungureşti, şi se aşijderea la făgăraş şi Deeha 
'nfiintează în Joc şcoli maghiare capitale de jinuturi exclusl'J ari 
în cari singură religia se preda mâneşti. f' e. 



.al 
~um" 

E __ 

le 

Sept. 1934 Gazeta Antlrevizlonistă 

5 .' ~'" 

le' 
3 - itiea externă maghiară la o grea răspântie 

al' u;tgarla trăieşte de două săptămâni sub imperiul unei 
• adevărate buimăceli şi groaze. Apropierea italo,franceză a 
-e<readus--o din nouri, unde plutea pe aripile celor mai copilă; 

reşti visuri, pe pământ, la o realitate sinistră: la latifundii, la 
~ mizeria obştească, Ia sufragiul universal, şi Ia celelalte gâtui, 
In 

toare chestiuni de la cari abătuse pân' acum atenţia obştească 
Siprin agitarea dementă a revizionismului. Trebue deci repede 

n, inventată o nouă marută, cu care să s'abată atenţia dela 
Jă,marile chestiuni interne. Şi,a fost găsită repede: trebue agi, 
;e!tată ca niciodată pân'acum chestiunea tratamentului ungu, 
'i1i rilor din statele succesoare1 

:a Cuvântul de ordine l,a dat contele Bethlen, prin arti, 
(acolele din "Pester Lloyd" şi "Pesti Naplo", prin cari anunţase 
Id!ca s'a sfârşit cu revizionismul, şi că Ungaria trebue sa apuce 
ş:drumul Berlinului şi al Varşoviei, 

Articolele fostului prim,ministru au apărut cu învoirea 

guvernului. Dovada ci "Budapesti Hirlap", semiohciosul gu, 
vernamental, îşi însuşeşte tot ce spusese contele Bethlen. Deci 

trebue sa vedem în inteţirea agitaţiei pe chestia ungurilor 
din statele succesoare o fapta a oficialitaţii, Dovadă în plus: 
demonstraţia de Duminecă dela Cenad, apclullui ,.,PestiHirlap" 
la Geneva, şi alte provocări din săptamâna aceasta, despre 
cari relatăm în corpul ziarului. 

Apelurile izolate, la o apropiere de statele Succeso;;re, 
trebue deci judecate in lumina aceasta. 

ar duce la o imbunătălire a re
latiilor lor politice. 

Evident, d. Ugron se gândeşte 
- ca toti factorii din Ungaria -
numai la • drepturile • minoritari-

I lor unguri, şi nici prin gând nu-i 
trece să se ocupe de drepturile 
minoritatiior din Ungaria! 

I O invitaţie jnoportunau 

tineretului român 

partea unui interloculor
cd o asemenea apropiere e 
dezirabild, dar nu e fncd 
oportund. 

Ofitiosul ~Hrti~ufui mH~~iHr 
~~Ia noi uor~~~te ~~s~re 

"r~ uilujr~D vietii"· 

soartea popoarelor! Şi totuşi: in
tâi Roma, apoi Berlinul, iar acum 
pe deasupra Varşovia, se perin
dă în această greşită politică». 

Singura caII'! reală - continuă 
autorul articolului - este orien
tarea spre franta, şi în legătură 
cu aceasta colaborarea eli Mica 
Intelegere. «Simtim că drumul a
cesta e greu - din punct de 
vedere sentimental. Dar din pers

In ziarul «KeIeti Ujsâg» dela pectiva a 15 ani, nu mai trebue 
In timp ce ·guvernul ma- CI' ( f" I t'd l' h') u) o ICIOSU par 1 u UI mag Iar acum urmată decât politica reală. 

ghiar umbld sa se lege cât a apărut la 17 crt. un tenden- ŞI numai şi numai aceasta opra
mai strâns de Germania şi fios prim-articol intitulat «Surpri- piere de statele vecine este cea 
Polonia, şl'n timp ce-I pune zele politlcei», în legătură cu a- reald. care poate aduce roade fo
pe/ostut pr'm~ministru Beth- propierea Ungariei de Polonia lositoare". 
len sa agtte chestIUnea un- cu apropierea Italiei de franta şi Apoi: 
guri/o," dm statele succesoare cu cII It h' b' .•• I 

ee a e se Jm an mtamp ate "Warum in die ferne schwel'-şi sd organizeze pe seama in poll't' a t .. 1 t le ex erna tn una aceas a. fen? - când e aci realitatea Pra-lo.r colecte, din Inspiraţia de Semioficiosul pa t'd l' ma-
. '_ rIu ~I hei, a Belgradului, a Bucureş-sigur a aceleiaşi oficialitdti ghlar se miră ca poate alunge să tilor r 

ungureştE a apdrut in oficio- stea alături fascismul italian cu A t" , 
sul catolic "Nemzett Ujsag f4 sovietismul rusesc, apoi exclamă: ~ ra a apOI, că de vreme ce 
din 16 eri. un apel la tme- .E aceasta revizuirea vietii! _ Franta nu va ceda o iota din 
reful maghiar, ca sd caute există şi, aşa ceva, Şi când vieata dreptllrile Mieei Inţelegeri. dru
printr' o apropiere de tinere- revizueşte, revizuirea aceasta-i ~Ul acesta al ~ngariei. va î~-

Guvernul maghiar se solidarizează cu 
instlgatia contelui Bethlen 

I Semiofidosul guvernului ma- chip consecvent să influenţe
thiar, cBudapesti Hirlap .. , publică ze favorabil nouă comertul ger. 
n numărul său din 13 Sept. un mano·maghiar. Din toate acestea 
ditorial de solidarizare cu arti- rezultă dela sine concluzia, că in 
olele contelui Bethlen, şi scrie imprejurările date politica ma
rmătoarele: ghiară nu poate fi decât /aceasta: 

tul din România sd pregd- totdeauna naturală şi bună. Re- emna o Canossa. TotuşI: .Dm 
leascd O apropiere intre sta- vizuirea vietii n'o poti împiedeca punctul n~stru de vedere n'am 
tul maghiar şi statul român. pentrucă rupe îngrădirile. Revi- putea d,eca! aproba dacă Buda
Oficiosul catolic ne destdi· zuirea vietii. ~ poti, cel mult, re- I ~~sta. s ar mdr~pta spre ~ame.nii~ __ 
nue cd asociaţia "Tinereţea cunoaşte, ŞI-I poti netezi calea'l ştn de stat, I~. loc sa se 10-,..'" 

cE firesc - şi e evident acest a Unea cu cea mai mare sfăru
Icru pentru toti cari cunosc is- infă la principiile protocolului dela 
tria şi cari se gândesc politi- Roma (semnat de Gămbos şi Mu

'"'1Şte ,,:c-- ti Ufllu~nH'~te in,. ssalini. - n. tr.), a manifesta o 

maghiard- şi cu cercetaşii Lucrarea vielii e independentă dr~pte spre pohtlca germană ~ 
~u pornit O acţiune, ca sd de lucrarea ce.o numim a diplo- urn, spre cea itali~nă ego!stă,1 
Invite la Budapesta pe re- mafiei. Că-i aşa, e dovadă că di- sau spre cea polona ,av~nturleră:" 
prezenfantii tineretului ro- plomalia e nevoită adeseori să Pentru,Că - aşa preslmtlm - dir ... 
mân. Alături de aceasfd ştire I apuce pe alte drumuri decât ţJa' aceasta atmosferă de amicitie ,~m 
e Însd in "Nemzeti Ujsdg" I cele pe cari arvrecr'să'-tneargă ave noi un profit. Şi de atStă 
O alta, care spune - ca din I după sentimentele sale". d.ată ~u sperăm un folos mate

rial, CI moral, pentrucă o inţe'!!e-
Un gJas cuminte dela Orade 

-~~-Iduit Ungariei să-i uite: că tra- solidă fidelitate atât fată de ltalia 
~tete de pace au creat ele însele cât şi fată de strâmtorata Aus- Sub titlul .Orientare greşitd- a francezi, chiar. de ar trebui 
~:oarte co~~nă, sau, cel putin trie, dar totodata a ne manifesta a aparut în n,rul din 16 crt. al sli renunte la aceea cu ce-o 
I""m unelepnvmie-o comunitate 'şi prin gesturi şi prin fapte prie. ziarului orădan "Naplo- un re- momeşte Berlinul şi Roma. 
oe scopuri, între imperiul german tenia faţă de poporul german, marcabi! articol al d-Iui Zoltan Acum, după marea desmeticire, 
:iJ Între Ungaria. Trebue s'avem faţă de imperiu, dacă nu de alta Leitner, în care se spune in le- pot să vadă că pentru italieni, 

gere cu statele vecine nu ar pu
-4ea fi deeâf- fol.osuoare si bine,. 
venită pentru toth. 

d.., ceJIII 

• 
...• ŞI nu roşeşte! 

~asemenea in vedere că soar- şi pentru aceasta: pentrucă Un- gătură cu fl'ământăriJe pricinuite cari lucrează după lozincile sacru- "Pesti Hirbp" din 16 Scpt. crt, 
ea şi fericirea imperiului german, garia n'are niciun motiv şi .nu in opinia publică a Ungariei de lui egoism, are mai mare impor- ne informeaza, că la secţia a doua l 

lt germanismului, ca a factorului poale să aibă, nici sentimental şi articolele prin cari s'a arătat de tantă un sat de negri din Abisi- a Ligii Naţiunilor, care s'a ocu~ 
elui mai cu greutate din această nici politic, ca să facă confrarul. către fostul prim-ministru Beth· nia sau o şatră arabă din Tripo- pat de rezultatele congresului in~ 

:'larte a Europei, determină soar- E un fapt îmbucurător şi de mare len eşecul revizionismului. rup· litania, decât foate aspiratiile un- tcrnaţional de presă dela Madrid, 
ea şi desvoltarea ce· o va avea importantă prietenia călduroasă tura apropiata a legaturilor itaI 0- gureşti. (Aluzie la ştirile lansate delegatuI ungar cir. !vlengele, şeful 
,~uropa-CentraJă. Din socotelile care ne leagă deja de secoie cu maghiare şi orientarea Budapes- de presa maghiară, după cari Ita- sccţici presei str~iine din ministe~ 
'1Qliticii externe maghiare nutre- naţiunea poJonă, care acum îşi tei spre Berlin şi Varşovia: I !ia ar căpăta dela Franta în sehim- rul de externe dela Budapesta, a 
!Uedeci să lipseaSCă nici faptul traieşte renaşterea şi e În cea "Imprejurarea aceasta nu tre- I bul acordului itaI o-francez unele vorbit dcspre importan\a colabo~ 
iă Germania hitleristă a manifes- mai mare armonie cu politica Ro- bue să ne atingă mai de aproape I toritorii coloniale în Africa, - rarii statelor pentru a impiedeca 
~t O mare intelegere economică mei. iar cu ideologia dela Berlin pe noi ale căror . cadre de stat n. trad). Ce uşor a dat la o parte raspăndirea de ştiri mincinoase. 
1 fă de Ungaria, şi s'a silit ln nu mai este în discordantă». sunt date. Dar putem s'o spunem, Mussolini pe micul prieten, când Nici ca se putea să vorbească 

C că sunt multi În statele succesoare s'a prezentat Marea Barta. Nică- cineva mai cu compctenţa des~ 
ehoslovacia răsp!lnde celor dela aetl cari au socotitlneă de-aiunci ieri în vieală nu e sentimentalism, pre aceasta chestiune, decât dele~ 

Budapesta că-i o politica greşită sborul la când vorbesc instinctele, dar încă gatul unei ţ~iri care bate rccordul 
r . "" , Btrlin al lui a iJmbOs, precum ŞI i ... n_m ... a .... rp .... B __ p ... o ... li .... ti~ .... ă_u .... n ... d e .... _ .... s_e ... d ... € ... c ... i c!.. .... e_ .... m .... is .... t ..... ift_· c_ar_il_o_r ..... ş .... i .... a_1 ... c .... al ... o,_m_n_ie_r ... ii ...... _ 
. La TurCI Sv. Marfm s a tmut I dlul B~thlen să se ocupe mai I acea trallsporta/d CJllto-sacrJll- --.. .. - • - • on.. -

tlel~ . trecut~ o adunare a Aca- bine de minoritătile din Unga- care cu care au perfgflnat la Ro
emle! ,Soc01l10r" şi a l~.at cuvân-, ria. Cehoslovacia se ocupă ono· ma oamenii politici maghtatl. Şi
Il mmlstrul aşraculturu cehoslo- rabil de minoritătile sale, proba- au închipuit În chip naiv că lu. 
ace,. d. dr .. MIlan Hodza, răs· bit pentrucă noi n'am Învălat po- mea e pusă şi azi În mişcare de 
unzand arhcolel~r pub1i~ate prin litica minoritară dela sistemul de fortele vechi, a căror putere mo
Pester L1oyd:. ŞI «PestI Naplo~ guvernământ al BUdapestei-. (Cf. trice e egală cu zero •• 
e contele Ştefan Bethlen. • Prager Presse", 18 Sept. crt.). Autorul arată că Germania e 
,D. Ho~za a arătat că singura Altul izolată şi nu.i poate fi Ungariei 
ledecă In ca!ea bunelor relatii care .rea apro- de niciun folos. Totuc::i la Buda-
le statelor dl E piere cu conditii ... 

. n uropa centrală pesta nu se trag nici acum con. 
,fe UngarIa cu revl'z',onl's 1 - unilaterale 

• mu el. secintele. Se orientează spre Ber-
ontele Bethlen a spus acum că D. Gavrilă Ugron, fost ml'nl'stru 1" G" b" ~ ) '" . .' . m, Jar acum om os vrea sa 
_~lzlomsJ?ul şl·a trait h·alUI. Ră- maghiar, a dat agenţiei Havas sboare la Varşovia deşi singu-
Iane deCI s'o rec - , " . unoasca aceasta un interview relativ la răscrucea rul drum cuminte ar fj cel 
oflclahtatea maghiară, pentru- la care a ajuns politica externă ce duce spre Franta. Dru-

1 să dev' - 'b'I- . . " • ma POSI ! a o apropl- maghiară. mul acolo nU-1 glorios dar 
I'e ~n~re Ungaria şi vecinii ei. Interviewatul declară că Un- e real Nu te amăgeşte 
Pmqfcr la pretentiile formulate garia trebue să se folosească de di se vor realiza vreodaUl 

! eont( le Bethlen pe chestiunea fiece prilej ca să între în legă- nişte visuri. dar tii asigură 
el !am,~ntului ungurilor din sta- turi economice cu statele vecine, posibiHtliti de i m por ta n t li 
It:' !:'uccesoart!, ministrul ceho- dar are de pus o conditie~ să se practici, cerute pentru ches
olJa.:: a spus, că ungurii din' respecte drepturile minoritare a- tiunea bazinului dun~rean de 
~f~o5~ovacia au drepturi mai sigurate prin tratate. E de acord ziua de 8zi~. 
ari decât cele prevăzute în tra· şi d-sa, că o apropiere econo. "Cu alte cuvinte: Ungaria ar 
te . • S. poate deci recomanda mică între Ungaria şi vecinii ei trebui si se Indrepte spre 

I 
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Dep o z it de cAr t i literare, cărţi 
şcolare pentru şcoli secun
dar. ,i primare de orice 
autori, re ehi zi te de birou, mare 
asortiment de rechizite şcolare - cu 
preţuri foarte reduse. - La comenzi 
mai mari o fe rl m ra ba tu I cuvenit 
Magazin de obi e c t e b i ser i c e şti. 

TIPOGRAFIE ŞI COMPACTORlE 
proprie. La cerere trimitem catalogul 
detailat Sprijiniti Librăria Die
cazan A, fiind o institutie bisericească 
culturalA, precum şi cea mai veche şi 
mai solidă librărie românească din Arad 

, 
\".) 
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4 Gazeta AntfrevizfonistA 

Presa budapestană despre băncile 
maghiare dela noi 

- "Când nu fac lirism şovinist, exploatează minori
tatea maghiară" 

Sectia economică a pariidului 
mallhiar, condusă de vestitul Ele
mer GydrJas - cel in contra că· 
rula publicatia cJujtană a d-lui 
Szăgyeni K/ss Endre, "Erdelyi 
Karlr", duce de vrtme 'ndelunga
tă campanie pentrucă ar spoIia 
pe debitor" săcui ai băncilor sale 
- a hotărit astă vară să faCă 
apel la bdncile maehiare din Ro· 
mânia, ca să juzioneze şi Să-şi 

apere astfel, sub comanda parti
dului maghiar, bruma de avere 
de 2 miliarde, ce li-a rămas din 
cele şase miliarde avute la 1919. 

Apt/ul secNel economice a par
tidului maghiar a făcut mare 
vâlvă şi 'n opInia pllbltcă româ
nească, şi 'n cea ungurească. La 
români pmtrucă se prezinta pro. 
lectata fuziune ca impUSă de ruina 
ln care impinge statul român. 

bdncile mInoritare. atunci când 
de fapt nu era decât o Încercare 
de-a 'ntări situatia magnaţilor din 
fruntea partidulal maghral. Iar 
la linguri pentrucă apelul la fu-
zlonare a fost Insotit de un ali 
apel: ca să se grăbtască depo
nentii băncilor ungureştl să sem
neze acorduri ca bdncil~, că nu 
le tfebut decât 30-40 la sută 

din depuneri. Era evident cd a
uste două apeluri se întregesc 
şi că partidui maghiar nu le-a 
lansat pentru apara/ea băncilor 

in contra statului român, care 
nllmai spre paguba acestor Insti
tute n'a llicrat, ci le-a lansat 
pentruca sd exploateze lumea ma
ghiară de jos in foloslll magna
ţilor istorici sali al magnaţilor 

pecuniari amestecaţi la bancile cu 
pricina. 

Ce nu se poate spune In tIrdeal, 
se spune ]a Budapesta 

...... " Apelodie a.cestp'l ale partldu- I n'au Drmat bţă de obşteştiIe tu
IUll m~gll!ar n'a!.! ,'3st criticate Ja I terese mlDorltare (mc!lgh!are, -
tJ.01 dec~t in pren românească n. tr.) pilda mărlnlmlel fasmu
(:,/odeof:eb: Î!l confi"atele ară dan tllJor Iăseştl r La adunare (adecă 
;lECOITl", in legătură ca acordul Ja adoDarea sectiei rcooomice a 
pro.lpus de banca IArddana~Cenă· partidului maghIar, ia care s'a 
dan'a" dcbltorUor IăL.in defa- nolărit concentrarea băncilor şi 
vorial lor). I apelarea la depondentl ca 5ă 

f>ret:a m:lgL ;ară dela Doi n 'a subscrie tnvoelIIe oneroase ofe
avut la adr"",a acestor apeluri rlte de blacl ...:.. n. tt.) s'a pa;. 
de~~::~~t ee!.! Ulal m.r: ţawde, tOllo-' - tuttxpectofa, fiindcă doua banci 
l~te de cde mal neslncere şi in- cu legdtUli cu Ungaria s'au pus 
slstentr: Îl.1rlemnurf ~ătre depon- şi de astd daltI de-a curmeztşul 
oeD", ca ,,:1 f.'~ gr,!il,ească să sal- Intereselor genefale maghiare ar
veze in J~n1 ~ dtFUnerllor, lor delene. laUi şi-aici e lirism şi 
băncile ajunse in Impas, - intriun literatură t" 
Impas pricinuit de statul român, Camete uria!C;:e, exe-
adăuga ac~astă necinstită presă, T 

atunci când blnc ştia că vina cuIii, etc. 
este namal a conducătorilor băD- La articolul citat aci se revine 
eli ar. cu reflectII Interesante itltr'o co-

latii Insi ci ceea ce nu se respoodelltă din Ardeal a lui .Uj 
poate spune in presa ma- Magyarsag'" dIn 16 Sept. crt •• 
ghiara deja noi, se spune in semnată Pecby laool. (S'ar părea 
cea budapestană. că-1 vreo Jegătură intre Spectator 

Publlcistlll clujean Spectator şi acest Pechy Ianos, deoarece 
(Nicolae Krenner) , colaborator ceea ce se spune in .Uj Magyar
dela Cluj al ziarului "Magyar- sag"despre evrei sub semnătura a· 
sag., iar ill vremea din urmă, ceatala, a mal apărut şi 'o cores
ni se pare, al lui "Uj Magyar- pondenfele clojene ale lui .Ma. 
$dg" a publicat In n-rul 192 gyarsag"). 

Ceea ce scrie Pechy Ianos în 
din 26 Iulie eri. al lui "Magyar. 
sag- un articol dodomc dar foarte 
interesant. despre lirismul fal8 
tii ieremiadelor maghiare pe 
c1tt!stia examenelor fun~#o"ă
#"eşti de limba lomlintJ, şi pe 
c/testia conce,ttr6r;; lJatlCOl"B 
pl4nuiUl de pa,.tidul ma.ghia,.. 

Cităm; 

.Acesta·/, la dreptul vor
bind, lot rdul. Lirismul a
cesta şi literatura aceasta. 
FiindCă, incetul cu incetul, 
lotul a devenit la noi lirism 
şi literafurd. Ca de~o pildl 
acum în vremea din urmă 
chestiunea băncilor«. 

Apof. la adresa "domnilor eco· 
nomiei maghiare-: 
.Adevăr grăiesc, el Inainte 

de asta (adecă inainte de-a a. 
junge să adreseze apeluri Urlce 
pentru o concentrare bancara, fă.;. 
cutA 'a dauna deporlenlfJor,.:....:. 
a. tr.) au exploatat tbtul.f!r~ 
milA 'it Interesul propriu, ,1 

"Ui Mlgyarsag". este o repro
ducere a unei discuţii la care 
zice că a aslst.t in trea, prin 
părţile Sfghişorll. DIscută doi 
uogurl: UDul antisemit. foarte 
dltrănlt tn contra MnclJor ma
ghiare. ,1 altul de păreri contrare. 

Incepe primul: Dacă statul 
român e vitreg fată de unguri, 
ar putea sd fie altfel mdcar 
bdncile ungureşti. 

. Şi exemplifică: 
.Plln carnete uriaşe pe bieţii 

debito" stlten.i, şi dacă aceştia 
cad sub ele (sub camete, n. tr.), 
. trimit la ei executarii. Iată d. e. 
Banca Ardeleana. suc.rsaJă a 
uneia dintre cele mai mari banci 
budapestane: aplică aşa de se. 
ver le21!a con'persiunit, ca pullne 
dillt" bdnctle româneşti". 

Intervine al doilea călător, 
• punând ci Banca Ardelean! are 
destule oecazurl pe cap. 

b
. Răspunde primul, arătând că 
inclle maghiare, conduse de 

obicei de evrei. D'adac niciun 

sacrificiu pentru unguri. ŞI a
daugă: .. Spune pe conştiinfa 
d-tale cea adeviiratl, dacl 
nu le e mal cu folos săteni~ 
lor săcui să se adreseze 
băncilor româneşti 1" 

D •• p .. e evreu-ma
ghiari. 

Dlscufia celor doi se cO'ltlnuă 

apoi pe tema evr~lIor. NI se 
.pune astfel, 'că fuziunea bănd· 
lor maghIare din Ardeal nu 
reuşeşte, din cauză că băncile 

socot mai importlnte Interesele 
conducătorilor lor evrei. 

lot41ul călător: Ar tnbul bol
cotal!. După.-:e Ardealul adecă· 
zut Il rangul de .orovlncle- a 
României, DU putem tolera să ne 
sugă şi evreii. 

Al dolle.: II spune să 011 exa
gereze. Evreii pot fi o problemă 
pentru vechiul rtg.t. 10 iotulo
raI Ardealului na iuat evrei de
cât In număr dlsparent. Cel mii 
malţl sunt 10 oraşele depe gra
niţa maghIară. ş! sunt rev!ZIO
nfştl (?J?);de dragul lor Uagarla va 
reuunta la masele co:npa:te de 
ungari şi dcui din Ardeal (sIc!) 

Primul: Arată că la Intreprin
derile evrelştl din Ardeal - ci
tează pe Dermata - DU se an
gJjead decât evrei. Continuă 
apoi spunând, că evreii din Ar
deal se rom4llzeazl. şi că-s 

. foarte plifTlll Îice1a - ca D. He
gedils Nandor dela Orade -
cari se Indentiflcă intru totul cu 
Interesele ungureştl. 

Urmează apoi o discutie des
pre "Slova", intreprinderea de 
Import de cărţi şi de ziare dIn 
Ungaria a d-Iul Darvas. Uaul 
Spune că d. Duvu şi-a făcot 
averi de mlHoane din acest ne
goţ. Cehlalt: că d. Darvs.s e 
foarte folositor superioare lor In· 
terese ungureştf, deoarece prin 
d-sa se face contactul Între un
gurII din Ardeal şl Budapesta. . , ..... 'A" .... 

Pubricatiune , 
Se aduce la cunc,t rlta celor 

Interesaţi, că Primăria Muolcf· 
plulul Arad. Jn ziua de 9 Octom
vrie 1934, ora II a. RI. va tlae 
in biroul Serviciului economic 
camera Nr. 59, IIcltaţlane pu
blici cu oferte fnchlse şi slgl
late, pentru alinierea drumului 
de asfalt tn Str. Oegeral Fo\:h, 
colt ca B-dul Carol 1. 

Llcltaţlunea se va tlnea in 
conformitate ca Art. 88-110 dio 
legea contabllltlltil publice şi 
potrivit normelor de licitatie io 
vigoare. 

Ofertantfl cari vor participa Ja 
licltetlane vor depune odatA ca 
oferta in mâinile comlslunel de 
lfcltatn şi o garanţie provfzorle 
de 5% din valoarea oferteI, io 
Dumlrar ori efeete garantate de 
Stat. Iar oferta se va face Da
mal tn bAza caetuldl de sarcini 
şI Il condltiunUor speCiale, cari 
pot fi vi mte Iri fiecare 11 de 
lucra tn camt!ra Nr. 59 a prl.;. 
mlrlel . 

Arad. Ia 19 Septemvrle 1934, 

Prlnrlrla Municipiului Arad. 
Nr~ 24.627/t934. 

Dumfnecă 23 Sert. 1931 

PrOVOCările uneltelor iredentei . 
maglare 

Partidul maJrhlar, precum se 
ştlt>, are pe IângA fiecare organi
zaţie judeteană o organizaţIe a 
tineretului. de cari se fOlose,te 
la actluoile sale io cari DU voiesc 
sâ se amestece bătrânI! (ca oot! 
ce sunt cu uo ochi la uutură ,1 
cu altul la alănloa, preocupat! fo 
acelaşi timp să şe erijeze io mar
tiri şi să-şi salv~ze totodlItă be
neficiile ce le aa dela stlitul ro
mlln ca reprezentanţI in cODsllHe 
comunale, judetene. etc.) 

O liIemenea organizaţie a ti· 
neretulul activează şi pe lângă 
puUdul maghiar din Bănd, ş1 

activează în contra Intereselor 
statuluI român. De vreme ce 
serVIciul de siguranţă a trebuit 
acum să-i interzică faoctlonare" 
pentrucă a prins-o cu fapte Ire
decf1ste. 

* 
Ll Ferneziu, Linga Baia-Mare, 

a fost arestat saptamina aceasta un 
spion unguresc: studentul dela 
Universitatea din Seghedin Ludo
vic Dobr:J.nszky, care-şi bcca sta
giul militar la Botoşani şi se afla 
acasa 'n concediu, 

S'au g.lsit la el acte compromi
t,~ltoarc, gata sa le trimită nUn-
gana, 

ungureştI a dat răspunsuri 

felul saa bIne cunoscut, , 
Dând cA pentru el zIua Ero 
e zi de doliu, şi ar fi trebull 
pună in locul drapelLllul rOI 
Dese un steag de doliu, ceea 
ev Jdent, na i-ar fi fost adI 
deci a pfeferat să nu arbOl 
n!mlc. 

"lJrea PoloniiJ.~ 
Semioficiosul guverm 

maghiar •• Budapesti Hirl8' 
şi gazeta h!tleristă şi t 
vernamentală "Uj Magy 
săg" t au publicat la 16 Se . 
crt. o ştire dela Londra,: : 
titulată: .După Times I 
lonezli vor graniţă comu • 
cu Ungaria·. : 

Ştirea aceasta se 'net ~ 
aşa: < 

"Din Budape~ta se anu~ 1 

că 'n capitala maghiară; ~ 
vorbeşte, că Polonia vrea.· ~ 
etc. i ~ 

N u- j adorabil? I 

Nu Ungaria e aceea ( .... ~ 
"vrea", CI Poţonia, ş1 ,n' J 

* me nu după poveştile CI 
Consiliul de război din Cloi a Budapesta, ci dup~ " Tlmt~ d 

condamnat Marti la o lună in- w_ 4W = t. 

chlioare pe· falmoiul boteiler Abonamente: fi 

orădan Welszlovlcs, pentrucă a 160 " n 
refuzat să răspundă Invitaţiei Pe un an el. 1-
de·a arbori la 10 Mal şi la ziua t Pe şase luni 90 Iei, 
Eroilor drapelul ţărU. . ~e.ntru a~torită1i, in~::'. 

La judecată năbădălolul QQtţ:: ~~, In~eprlnderl 60011'n 
lIer evreu din slojba Iredentei ve 

_~ .-V'a a_-Y' naP '.se; '~$1 ....... • ... hl 
pc 

Două congrese medicale:; 
cel românesc dela Brad şi cel:a 

, minoritar dela Braşou oc 
;nie 
itOI 

La Arad s'a finut acum două catorva inşi. Oricare ar fi îC'~~, 
Săptămâni - în legătură cu cu- cazul, medicii functionari de l~ifrâ 
mulul - o adunare a medicilor românească nu puteau să Ifan 
functionari din Ardeal, în care reactioneze. mai cu seamă durbri 

s'a hotărît între altele organjza- cele arătate de d. dr. Vidia . 
rea unei asociatii a medicilor dela Cluj: că la serviciul sanii ' 
slujbaşi, şi anume: a medicilor \ judetean dela Cluj s'au şi rJu, 
români. zintat 27 de medici minoritame 
Dacă acest excluzivism va fi ca să pună mâna pe locurile,e 

mirat pe unii, altii, nedumeritii le-ar părăsi din cauza decretuihi 
trebuie să ia cunoştinfă, că ma! referitor la cumul medicii româ,l!!!!!!!!!! 
'nainte de-a începe medicii ro- -., ~ - , 7 ~ _." .-fj 
măni să se organizezeze pe ba
ze nationale. s'au apucat de-o 
astfel de organizare medicii 
unguri. 

Atragem în legătură cu aceasta 
atentia asupra celor apărute in 
ziarul clujean eEllenzek" din 16 
ert. Gazeta maghiară dela Cluj 
arată, că s'a tinut la Braşov un 
congres al medicilor minoritari 
(recte: unguri şi ungurizati), şi 

s'a hotărît infiintarea unei orga· 
nizatii medicale minoritare, apoi 
în fiintarea unui cămin medical 
minoritar la Cluj şi crearea u
nui fond de asigurare pentru în
mormântari, de 30 de mii de lei. 
la care să contribue din oficiu 
fiecare medic minoritar din 
Ardeal şi Bănat. 

Nu ştim dacă pomenitul con
gres minoritar dela Braşov a 
fost expresia unei generale soli
darităti a medicilor «minoritari,. 
din Ardeal şi Banat (recte: a 
medicilor unguri şi ungurizafO, 
sau a fost numai o 'ncereare a 

as. 9V4U -

~isterne ~ltIerisll I 
.Brass61 Lapok" din 2 

crt. se plânge că hitleri~

au confiscat imobilele ce: 
le-au achiziţionat la Berll 
nişte orădanl pe vremea II 
flatlet mărcH. 

Proprietarii aceştia I 

primit dela diferite socJetă 
hitleriste scrisori prin ca; 
li se aduce ]a cunoştinţă ". 
II-au ocupat palatele ce j' 1 

au la BerUn, şi ţi tn3 
să-şi trimită de lI.fg"€!lţă 1,. 
vola1a pentru radierea pr'l 
prietăţil din cartea funduarl 

De altfel proprietătile '1 ! 
cestea sunt de tnultă vre 01: , 

• bunuri moarte, deoarece 11' 
gea interzice sâ se scoi : 
din ţară ~hiriile4 1 
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Gazeta A ntirevizJonJstă 

ei Ge poate scrie un renegat t 
decorat de statul român 

Marunte şi felurite 
In Polonia au sosit ia că1ăto· 

rle de studII 10 gazetari din 
urI 

- Dela Zima Tibor citire -
Oermanla. 

... . 
La Budapesta a sosit săptă- 1 

mâoa aceasta an nou trant port! 
de vlleg!aturlştl politici: 50 de ' 
elvetlenf. GlZetele bUdapestane 
POD fn gara lor declaraţII revl
zloolste. 

D. Oet. Goga a dat ~eun~zi 
ro! ziarelor maghiare dela nOI l!n m~ 
'ea tcrview in carc spunea: sa nu 

mai u~ble conducătorii minor~~ 
adI tatii maghiare dcja noi după ~J~ 
bor mere <inteleaga că statul roman 

Îşi a:e drepturile sale, şi sa nu-şi 
__ <ltinteasca urechile spre B~dape~ta! 

de unde in loc de lucru fi cumtnţl 
le vin demente îndemnuri inccn~ 

I.~ diace ca acelea ale lui Urmanczy 

)ull 

Nandor din "Pesti NapI6". 
.01 Declaraţiile d-Iui Goga au avut 
'Jţ un mare răsunet. 

. Intre altele li-a raspuns prin 
I ErdeIvi Hirlap" dcla Arad (nr. 

gy din 16 crt,). d. Tiberiu Zima, scri~ 
Se ind sub titlul "Ne vorbeşte Go
I . ga", urmatoarele: 
;' I "Ştim că. el (Urmanc~y Nand~r) 

este un publicist ca ŞI care In 
na presa romanească sunt ,cu duzi: 

nde. Ungurismul zdravan al lUt 
.C! Urmanczy devine Însa pitic faţa 

de şovin;smul fara frau al. arti~lie
u~ rilor presei ~ueureştene ŞI faţ~ d~ 
_ .agresivitatea ,or. Urmanczy II1sa, 
3.: in afara de faptul că stă izolat în 
a. ziaristica maghiară (sic!), nu in-

j searr,nă Ungaria şi nici opinia 
r ubhe <! m:l!!,hiară, şi cu atât mai 
raliu Inseamna o oglindă a sen~ 

'·.trmcn tclof, a gândurilor şi-a pâre
,n: rdor m.~gh13rimji din Romania", 
~~ Cupi această pledoarie pentru 
, dlăul Moţilor dela BcIiş, care 
,~ după d. Zima-i singurul instiga, 
! t·or in presa budapestană, prim-

redactorul din tata slovac şi ma
mă româncă al ziarului ,.,Erddyi 
Birlap" scrie: 

Î "Dar dacă odată am ajuns la 
ISiI1criminări, s'o spunem şi noi, că 
Iiungurimea din Ardeal o simte 

_ 'ntotd~ca o insultă. că gu
ivernul român· pune in faţa pu; 
• blicităţii ca trădător al ungurilor 

pe un Fenyes Samu, care îşi in~ 
k'hiriază sunetul unguresc al nu

I f111elui său ca să fie vânzător al 
I poporului maghiar, cu toată vârsta 
.sa bătrâna. Scoaterea spre defilare 
.a acestui Ahasver boşorogit ca să 
ocărască ungurimea şi să o calom
:nieze, nu este demnă de statul 
:român. Urmanczy Nandor, care 
}njură pe români, e un nationalist 
"extremist şi un temperament făra 
:Jr,i.u, Fenyes Samu insâ, care in
ttamează pe unguri, este un sjm~ 
~riaş". 

* * j • 

1· Am reprodus spusele d
lui Zima cu titlu de do cu
;ment, ca să se vadă cum 
,e poate scrie în presa ma
ghiară dela noi. Este mai 

! presus de 'nchipuire să scrii 
astfel .in România~ în Ara
dul desrobit, luând apăra
rea lui Urmanczy şi Zău
dându-l, spunând că Româ
nia are duzine de publicişti 
mai fără frâu decât el, şi 
înjurând apoi guvernul ro
mân că-[ lasă pe antireei
sionistul Fenyes să scrie şi 
să vorbească Într' o tară 
unde agentii din presă ai 
iredentei ungureşti au toate 
libertăţile. 
Să mai adăugăm că pen

tru d. Zima, decorat acum 
câteva luni de statul român, 
a face anlirevizionism şi a 
critica pe latifundiarii din 
Ungaria' înseamnă a insulta 
poporul maghiar din Ardeal, 
a trăda pe unguri şi a fi 
simbriaş al guvernului ro
mdn, spre deosebire de Ur
manczy, care, dragă Doam
ne, nu-i de loc simbriaşul 
regimului hortist, şi nu-i un 
parazit al lumii nevoiaşe a 
Ungariei, ci-i cel mai vred
nic de urmat idealist depe 
lume! 

t,p ....... , .. 
Licitatiile dela , 

Kecskemet 
Din "Uj Nemzedek" (ziar 

guvernamental), dela 18 Ia
nuarie a. tr.: 

In cartea funduară dela 
Kecskemet s'au făcui în a
nul 1931 1003 trarscrieri 
de proprietăţi, In anul 1932 
s'au l'ândllt cu 217 mai 
multe vânzări, adecă 1220. 

... 
In Ungaria a fOit săptămâna 

aceasta un pIcnic aviatic. Au par
ticipat 20 de avioane strlUne. 

• 
Oficiosul "Budapest! HlrIap" 

din 16 Sept. ert. anul~tă, că 1, 
cererea colooefulul fa rezervă 
Fllot,h, care e şeful sportului 
mIlitar ş:oIăresc, ministerul ctll
telor I decls CI pe vIItor să nu 
mai pred ea seri Da in şcoli pro
fesorII de gimnastică, ci profe
sori calificati pentru scrimă. 

Sportul acesta e obligatoriu 
in ş:ollie din Uogarla. 

• 
In zIlele de 22-25 Sept. are Joc 

congresul general al catolicilor din 
Uogarla. Din Polonia participă 

mitropolitul prImat Sipleha dela 
Cracovla, 

• 
De azi o săptămână se 'ncepe 

la Budapesta aşa-zisa săptămână 
naţională a muncii, - inovatie 
făcută anul trecut. 

Vor fi demonstratii, congrese, 
expozitii, etc. Intre altele: un 
congres general al protestantilor, 
unul al Uniunii Societăjilor So· 
ciale (faimosa Tesz, a falşifica

torBor de franci francezD, cu 
prilejul căruia se vor comemora 
cei 15 ani de domnie ~i regen
tului Horthy, apoi un congres 
al Crucii Roşii, cu demonstratii 
de apărare 'n contra gazelor, un 
congres al foştilor luptători, etc . a_ 

ro "' ... La 1929 s'au vândut la 
Kecskemet la licitaţie 32 de 
imobile, în preţ de 77.814 Şcolari, 
pengo; la 1930 s'au vân· . ~ v 

dut 52, în preţ de 251.150 ,1 Cumpărat·ova t~t ce va trebue: 

d _. A 1 1931 cărtl şcolare. 
e pengo, Iar In anu • rechizite şcolare. 

90 de proprietăţi, cu 130.039 ,. genfi de piele, 
pengo. In. anul 1932 - tocuri-rezervoare 
deşi s'a dat în acest an la 
moraforiu I - s'au vândul L i b r ă r i a CON COR CI A 
la Kecskemet la li cita- Gh. Munte.~~u 
ţie 145 de proprietăţi, cu A RAD, Str. Emine~cu 4-
342.384 pengo. ., • ..- 4' ..- n·"' _ .. = 

bupta pentru maghiarizarea 
bisericii orI. din Ungaria 

, şi cruel pe piept, umblă fn re
f vereozl de croialA cdollcă, fac 
, slujba, prin diferite locuri, după 

- Istoricul episcopiei avortafe a Senteşului -

(S' au arătat în foileloanele 
treudeHte începuturil~ luptei de 
după 1919 pentru maghiarizarea 
bisericii ortodo%e: 

DeSfacerea de episcopia sâr
bească de Buda a câtorva pa
rohii sau Facliuni de parohii, 
pri'f uneltirea unor preoţi a
postali ; 

Sinodul ţinut de preoţii aceştia 
• la Sa.ttş la 15 Martie erI., ca 

.:;ă şl-l aleagă vlădicii pe apos
tatr.l Şi dela/idalorul Ştefan 
J.,'( '1lcJh, 

ghedin ;~I contra acestei rec.· 
noaşteri). 

Un protest al orto
doo,ilor din Buda
pesta la ministerul 
cuStelor 

La 6 lolie ert. a apArut tn 
zlaral .Magyarsag" o ştire pre
tloasă: despre un memoria tnaln
tat minIsterului maghiar al cul
telor df cODslIful parohlel orto
doxe grece,tI dfD Buliiapesta. 

Declarajia guvernului c4 nu 
,ecft'noaţle noldrîrile acest.i si;. .Magyarsag- citează o parte 
Hod, ·fi încercarea făcut4 de fn care se arati ci s'a trimis 
gg'JeI-. dupf această declaraţie, memorIul ca protest .in contra 
ca sI'! obţină dela vr'Uft parliarh uneltirilor ce le fac preoţII orto-
recu"oaşlerea l"t Nemelh' 1· , Recu"o ,. " '.~ 1'/" docş! cari Be .por-eiC merea, ,flO-

n aş erea ca .,HU rara I ' 
ta l~i Şte/aH Netnelh, pron~"laI4 ţlţl pe cii lăturalnice, ,1 cari fşi 
tII' 11atrtarhtll din AflUohia; conferA şleşl diferite demnităţi 

Prollslele dela Arad şi Se-· bIsericeşti, poartA brâie vlolete' 

cărţi fabricate de ei ş! neapro
bate, DU aa pregătire' teologic!. 
de fapt nici na sunt ortodocşI 

ci roman o-catolici cari şi-au pl
răslt credinta; aceştia organi
zează parohii şi flHall", ţin SIIlOd, 
i~1 aleg vUldidi, deş-I sunt exco
municaţl din toate eparhliIe ,1 
sunt opriţi dela func'iunl blse
rlceşW'_ 

Se intelege ci zIarul bndapes
tan nu putea cita mal multe din
tr'un protest care vorbe~te in a
semenea chip despre uneltele 
ortodoxe ale oflclalltătll ungureştl, 
grupate 'a jurul caterfiltulul Şte
fan Nemeth. ŞI pAnă vom avea 
rn tntreglme acest pretios rue
morlu-prot~ st, ne e suficient si 
ştim pu,lntelul citat al lui .Ma
g/araag", pentrucA este cat un 
memoria intreg de elocvent. 

C._a despre paro
hiile macedonene 

Citatul de mal lua e losotlt 

Ies ghiarele mâfii 
din sac 

Ci-că austriecii vor să resfifue Ungariei 
BurgenlanduI ! 

Scriam În numărul frecut al 
-Gazetei Antirevizioniste-r că 
domnii dela Budapesta au Înce
put să se laude că s'a pornit în 
Austria "o actiune- ca să le dea 
'napoi Burgenlandul, adecă par
tea de Ungarie locuită de ger
mani, care a fost dată de marile 
puteri austriecilor. 

Crezusem atunci că domnii de
la Budapesta au căzut victimă 
vr'unei păcăleli, cum a fost acea 
ce i·au traSoo răposatului prim
ministru bulgar doi elecroci in
ternationali, cari i-au vândut pen
tru 50 de mii de le ve Dobrogea 
românească. 

Vedem însă acum, din ceea ce 
scrie in numărul din 19 Sept. crt. 
al lui "Pesti fiirlap" Urmanczy 
Năndor, că totu-i o minciună fa
bricată Ia Budapesta. 

Urmânczy spune sub titlul: 
.Manlfest austriac.-. că in Aus
tria se 'mp3rte un manifest fă
cut de nişte austrieci "de bun
simt", prin care se cere să se 
retrocedeze BurgenlanduI Unga
riei, deoarece este proprietate 
istorică ungurească, la care Aus
tria n'are niciun drept, şi de
oarece populatia nu-j este aus
triacă cH compusă din unguri şi 
vechi emigranti austrieci. pe cari 
îi doare că au fost ataşaţi la 
Austria. 
Aşa spune domnul Urmanczy 

că spune manifestul «austriac ... 
Dar călăul Motilor dela Beliş 

face imprudenta să citeze textual 
din acest manifest. Şi spune că 
spune manifestul: . 

"Gândiţi·vă numai. ce simt un
gurii I Trei sferturi din tara lor 
au fost rupte. VALAHIl. sârbii. 
cehii, au fost duşmani ai ungu
rilor, dar ca să primească şi nişte 
camarazi pământ unguresc ca 
plocon, asta-i doare de-o sută de 
ori mai mult. De bucata aceea 
(adeCă de Burgenland) se leagă 
imoraliterte şi nerecunoştintă"-

Un asemenea manifest spune 
Nandor Urmânczy că au fost in 
stare să scrie şi sunt in stare să 
răspândească nişte austrieci. Un 
manifest prin care se injură ma
jiceşte Austria, pentrucă şi-a eli
berat o parte dintre fratii din 
robia maghiară. 

Dar chîar dacă citatul de mai 
SU'3 n'ar trăda cu prisosintă ori
ginea budapestană a manifestu
lui -austriac., numele cu care 
sunt numiti în el românii inve-

in "Migyarsag- de an protest 
dela Hodmez6vasărbely, al prl~ 

molul epltrop, in cootra agltaţlel 
ce-ar face-o eilÎscopal de Buda 
Zubkovlcl impotriva Jtemanclpa
tUor·, şl.apol de-o pledoarie de 
aproape douA coloant a redllC
tlef, pentru ducerea la capăt a 
acthznU lui Nemeth. 

Vom retlnea dlo pledoaria a
ceasta ceea ce se cuvine: 

Se spune despre parobla ba
dapestaDi dIn plati Pet6fl. clre 
a protestat la minister fn contra 
actlcnU maghlarlzatoare a luI 
Nemeth. că-llotemelatl de greci, 
.carl aa infiintat biserici orto~ 
doxe in toate pArţl1e UngarieI
MarI. In Ardea'. parobille dela 
Braşov, Fipra,. Slbll, Arad, etc •• 
sunt deja toate valahe. ba ,1 tu 
Inima SăculmU capul mJşcirU de 
valahlzare a fost pe vremea It.l- . 
paulr" uDflire,U parohia orto
doxA dela PorumlYenU-Mln. In
fllnţatA de ota-altarlf greci dIn I 

Odorhel. 10 tara .matUatA bJae
rica de faodatle «rectla.ci dela 

derează fără discutie că avem 
de·a face cu o nouă şmecherie 
tâmpită a iredentei unguresti. 

Şi nu-i destul acest citat cu 
care se trădează domnul Ur· 
manczy. 

Omul care a silit Duminecă pe 
românii din Cenadul·Unguresc s~ 
spună că le trebue Ungaria.Mare 
şi că nicăieri pe lume nu-i mai 
ideal tratament minoritar ca în 
Ungaria hortistă, face o nouă 
imprudenţă la capătul articolului. 
Adaogă adecă următoarele: 

.Arhiducele Iosif a amintit în 
cuvântarea ce-a tinut·o (acum 
câteva zile, - n. n.) ]a inagu
rarea .steagului patrieiC deja 
Kiskunfelegyhaza, şi despre Bur
genland. In cuvântarea sa ini
moasa, echt-ungurească. a decla
rat ca Austria dacă vrea să tră
iască în bune raporturi şi in 
prietenie cu noi, trebue să ne 
dea înapoi pământul unguresc 
ce l-a ocupat." 

Să se fi impresionat aşa de 
tare austriedi încât imediat să 
se fi pus să facă manifeste 
pentru restituirea .pământului 
maghiar ce l-au ocupat"? O 
poate crEde numai domnul Ur
manczy că··I poate crede cineva~ 
- fie şi dintre prea-naivii 
Ungariei. Citatul acesta al său, 
din vorbirea arhidicelui Iosif, nu 
face decât să demaşte că la fa
bricarea minciunii au ]ucrat la 
Budapesta mai multi decât unul. 

$ '" CA • Olt, $ " 

A căzut de foame .• 
Din "Magyarsâg" dela 13 Sept. 

1934: 
In piaţa Kurucz din Kecske

met a căzut depe picioare lihnită 
de foame, calfa de croitor Szoke 
Bela. Umbla de astâ primavară 
dela un capăt al Ungariei la al
tuI, ca să găsească de lucru, dar 
n'a fost angajat nicăieri. Săpti

mâna trecută, nemancat de patru 
zile, a 'ncercat la Solnoc să se 
sinucidâ, înghiţind patru ace, dar 
n'a murit şi a trebuit sâ por
nească m,li departe în căutarca 

unei bucăţi de pâine. A ajuns la 
Kecskemet rupt de foame şi a 
cizut În nesimţire. 

Daoafoidvar, Szekesfehervar şi 

din atâtea alte Jocuri, a ajuns c', 
averile sale dimpreuna, ia arma 
stlnger'" credlncioşiJor greci, pe 
mânlle sârbllor, cari se foloB~SC 
de aceste averi in scop antlun
goresr, sau aa exportat in Iugo
slavia ceeace aa putut exporta. 
Biserica grecească dIn Boda ,!-a 
luat auul trecut numele de bjse
ricA D[lgorească, datorită acţiuni! 

de cvr80d r#posatolul general 
Carol Kurucz. Tot Kurucz I fn
Plfat şi a uIlgurlzat şi atinsa bl
Bertcă a grecilor dela MlşcoJţ". 

Apoi: .Biserlca din plata PetMI 
fi oei«!!aUe biserici greceftl ma
rhfarlute (e vor ba aci de situa. 
tia DatlonalA a credlncio,i1or ,i 
DU a bfserlcff fnsăşf, - n. tr.) ar 
li fost chemate să Infiinteze bl
lericl maghiarA autocefală, fUnd
cA aveau ,1 independentA şi a· 
'fere. N'aufăcat·o iod, ci nf"f!
tloda-se J" puncte de vedere bl· 
.erf~,tl, 8U fmpfedecat şi tm
pledecă li ~ucercart!ealton, 
topi cum o dovedeşte şi memu
rlal lor de acum·. 

io incheiere se rAspunde la 
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• Intâmplarile să ptămânii.-· 
, 
t Pagina aceasta e consacrată faptelor interne şi 
~xterne de peste s~ptămân~, înde~sebi pentr~ .acei 
ititori cari nu urmăresc de.!a zi la ZI presa c~hdlană. 

E de sine in1eles că In coloanele uneI gazete 
:a aceasta l:U - se va face poltică. 
, n, • ............... - n $ . ..., nannz_ a 

În' 

t Gheorghe Bogdan-Duică 
leL o ştire cumplitd a anan
l'at ieri moartea anaia din-o 
ro~e cei mai mari cdrtararl 
e'i României, a profesoru
lihi Gheorghe Bogdan-Daică. 
ntâmplată intl'o camerd de 

et~otel din iubitul sdu Bra
lriov unde avea de prezidat 
ÎDorlzisia examenelor de ba
iUlalaurent .. 
pe Indeobşte regretatul a fost 
IOt'dsit Viner' dimineaţa frlrd 
k . 
!ePf/are, în camera ce şI-a 
Ilfzchlriai-o la hotelul »Co
noan a". A murit de un atac 
!r1e inimd. 
li Cu profesorul Gheorghe 
~logdan-Duicd dispare una 
ll'~ntre cele mai strdlucite per
dlona/Urlli cărturdreşti ale 
w:eamului nostru. A scris e
ia:orm de mull: articole de l!a
k'etd. critici literare. istorie 

~ 

literard, clJ.rţi dţ luptă na
ţionalistă, desgtopdri de hri
soave prăfuite; de figuri cul
turale, de momente dm v/eaţa 
lnainta$ilor noştri. A fost un 
gazetar, un critic, un cerce
tt1tor de ne mal pomenit tem
perament, pe cât de talentat 
şi enciclopedic. pe-atâla de 
intemeiat In tot ce scria. 
Scrierile sale rdmân ca mo
del de temeinicie, unice sub 
acest raport in publicistica 
şi in literatura noastrd. Iar 
ceea ce a publicat in ziarele 
politice, va rdmânea ca e· 
xemplu de temperament, pus 
in slujba unui scop căruia 
regretatul /-a inchinat toată 
vieaţa sa: rostirea adevdru
lui, oricari ar fi coaliţiile ce 
s'ar ridica împotriva lui. . 

Sd-i fie aminUrea veşnicd 
şi somnul dulce / 

,ta q 

: Mutarea facultătii de , 
:e 

~jrept~-dela.Orade a fost 
; atăcată În contencios 
~ Ministerul de instruqie a hota~ 
t la Inceputul verii, prin decret, 
emtarca facultăţii de drept dela 
'_rade la Cluj, adecă contopirea 
': cu facultatea clujeanii. 

Consiliul facultaţii de drept din 
tJuj a luat acum o atitudine ener~ 
ici împotriva acestei hotariri, 
!ecizand În şedinţa ce~a ţinut~o 
: 18 crt. sa o atace :n contcn~ 
>os. Acţiunea a şi fost inaintata, 
,lb no. 3610'934, Ia Curtea de 
,el din Cluj. 
'Consiliul facultaţii clujcnc a 
mstatat În amintita şedinţă. ur~ 
:iltoarclc: 
I 1) u~cl'etul regal prin care 
~ con topesc cele două fa
Iltăţi cuprinde un act legis
tiv, la a cărui aducere (on H 

ituţia nu îndrituieşte guverH 

d. 

4) Interesul de compri
mare bugetară al statului nu 
se realizează prin mărirea 
numărului catedrelor, in fla
grantă contrazicel'e cu ten
dinţele legii de simplificare. 
Catedra de drept civil din 
Cluj are în urma acestui deH 

cret 4 profesori. 
5) Consiliul fiind constrâns 

a nu se opune executării 
acestui decret, constată iIe
galitatea lui şi hotăreşte in
tentarea de acţiune în con
tencios pentru anularea lui, 
cerând imediata suspendare 
a executării decretului regal, 
până la pronuntarea sentin
tei definitive. 

. ... 
\ Zvonuri • • • o splendidă. realizare 
AgenţIa telegrafică Mer- a polI-ti-el" dl-n Arad 

dra. că statul major italian ' 
cur a anunţat Joi dela Lon-, 

a fă cut rn ari deplasă,rJ de Duminecă s'a dat în parcul dela bufete şi dela nenumăr .. tele 
tmpe spre Marea RoşIe, cu Eminescu o foarte reuşita ser" surprize frumoase organizate pe 
gând s'atace Abisin!a. Star bare a cooperativei poliţieneşti seama pubiicului. aproaJ:e P is~ 
mai trimite dela Roma o "Prevederea- din Arad, cu sco- sesc să umplă goiuriJe dela '.ca
flotă alerlană de 50 de avl- pul ca. să prezinte pu.bJicul~i. fan- ptl'iltivă, punân.::,a astfel Î:: ~;
oane de bombardament Sp fara A ŞI orhestra ce ŞI le-a Inlghe- tuatia să fie redată destinaji ,i. 

• w • • .. bat In luna aceasta chestura po- AI2.turi de aCf'sf succes, a fost 
aflrn~a - spunea cltat~ a- li1iei, şi totodată să agonisească tot pe atât de mare succesUl !fIU

genţle - că urmeaza să ceva pentru fondul muzicei şi zicii, cu care poliţia şi'n primul 
sosească 'n Abisinia arme pentru umplerea trisfelor ~oluri rând d-nii chestor Zamfir F;;o!li 
englezeşti, menite a ţine ce-au rămas .la c~opera!j~ă de- şi director Traian Iancu, S0 pot 
piept ofensivei italiene. pe urma regImulUI de pan acum p~ drept mândri nu numai .):·11-

L I l 
. 1 anul. truea au dat Aradului o louă 

a râl1du or zlare e ma- Serbarea a avut un succes muzică, de cel mai serios ri"g, 
ghiare au anunţat că armata moral şi material peste preve- ci şi pentrucă au făcut o Lpl;) 
italiană a trimis 100 de mii deri. . de Înalt umanitarism, adtlrând 
de oameni In Africa spre a pacă .p~blicul a ră.mas. pe de- pe muzicanţii şomeri ai ArOldillui 

. t t "i' phn satisfacut, nu mal pufm poate într'un manunchi, sub egida "Dre-
ocupa nlŞ e entofl ce e fi 'ncântată politia. Incasarile de ved!:'rii"', ca să le dea prilej ~;;J şi 
vorba să le capete dela fran- 180 de mii de lei. dela intrare .• câştig.,! pâinea cea de toate zilele. 
cezi in baza invoielH politice -.. A' a V , $ VoI"., q , I 'an r ..... 
tn1ârnplată intre Franţa si 
Itaiia. 

Se inţelege deci lesne ce 
se urmăreşte prin aceste 
ştiri germane şi ungureştl. 

*** 
Depă o telegramă a agentlt"f 

Telor; ziarul englezesc "Dally 
Tdrgraph" ar fJ publicat ştirea 
că drumul despre care ,'a vor
bit deuollzl Î[) presa tnlghlară, 
al d-lul Titulescu la Budapesta, 
ar fI in legătură cu aducerea 
arhiduceluI Anton de Habsbarg 
pe tronul Ungariei. .. . 

* AceeaşI agenţie vest~şte o 
apropIată IzbUCnire a unei reva .. 
lutU soclallste Îll Spania. 

'Q; 'n.-'l. ,,'JIt .,~ .",...... 
Domnilor directori şcolari 

Nu uitati că cea mai bine 
asortată cu material di· 
dadic: hărfi, tablouri is
torice, tablouri intuitive, 
şi cu tot felul de rechi
zile şcolare şi de cance-

larie, este in ARAD 
LIBRĂRIA CONCORDIA 

Gh. Munteanu 

Sir. Eminescu 4. 

Să 'nceieze specula 
cu fructele! 

Se tratează o convenţie 
româno-bulgară 

Datoritd schimbdrii de re· foarte mu/ţl/or, oropsiţilor 
gim ce s'a -ntâmplat in Bul- şi plÎn'acum uitaţilor români 
garia anul acesta. şi in bund din Bulgaria. 
parte datoritd străduinţelor Preşedintele consilului nOn 
d-/ul Vasile Stoica, mini· siru de miniştri, d. Tdtă
strul nostru la Sofia, rela- rescu, a avut acum doud 
ţiile Intre România şi Bul· zile o lntrevdere cu ministrul 
gar/a s'au imbunătdţit slm- bulgar dela Bucureşti, tra
ţitor in vremea din urmd, ttind acordul dintre cele 
inctit s'a pulut ajunge la doatl"ţdrl. ' . 
tratarea unei convenţii care-i In aceeaşi zi a avut la 
vorba sd se refere şi la re~ Geneva o intrevedere cu 
c/procitatea de tratament a I ministrul bulgar de externe 
bulgarilor dela noi şi a I Bat%ff d. Titulescu. 

-.. $" , ... " , re s, .. • • • an, .. 

INFORMATIUNI , 
Vd implinifi O datorie 

patrioticd raspând/nd şi a
bon tind .GAZETA ANTI
REVIZIONISTA" . 

Rugdm pe cei ce au pri
mit numerele de pând acum 
şi doresc sd se aboneze la 
aceastd publicaţie documen
tard, sd-şi trimitd abona
mentul pe adresa adminis
Iraţlel ziarului. 

Numerele viitoare nu se 
vor trimite decât abonaţilor. 

Consiliul de miniştri s'a ocu· 
pat şi 'n săplăRlâna aceasta 
de chestiunea simplificării a
paratului de slat, dar fără să 
ia holărîri. 

'" 
Azi se fine la laşi congresul 

invalizilor, văduvelor şI orfanilor 
din război. 

• 

2) Decretul este in contra
cere flagrantă cu art. 1. al 
~gii din 9 Iulie 1934, care 
iveşte numai Simplificarea 

Săptămâna ce·a trecut a fost 
închinată în toată fara fructelor. 
O propagandă excelent organi
zată, cu festivităji unice, cu ex
pozitii; a atras cetătenilor Ro
mâniei atentia asupra importan
fei alimentare şi economice a 
fructelor, ridicând la cuvenita sa 

FttlilA .. tA ;;A eA.... valoare una dintre cele mai bo. 

Abonamentul este de 160 
de lei pe an, 90 de lei pe 
jumdtate de an, şi 600 lei 
pentru autoritdli, institutiuni 
şi intreprinderi. 

La Beba-Veche au avui loc 
Duminec/i mari serbiirl populare 
pentru comemorarea unui deceniu 
de când s' a alipit comulla la 
România. Au participat reprezen
tantii auforitătilor, in frunte cu 
d. prefect dr. Nistor. şi popor" 
din toate satele învecinate. S'au 
botezat cu acest prilej două 

posturi de grăniceri, şi s'a des
chis o Expozitie şcoIărească. 

rationalizarea serviciilor 
instituţiunilor publice de 

din administrativ şi de spe
llitate. Or, facultatea de 
ept din Cluj face parte 
ltr'o organizaţie universi
~ă autonomă, cu personali
e juridică. 
3) Desfiinţarea unei facuI
i şi dotarea alteia cu pro
iori, nu poate fi făcută de
: printr'o lege votată de 
rlament. Nu se poate im
ne Consiliului şi Senatului 
iversitar de a schimba des
:tţia catedrelor cum pre
le decretul regal din ches H 

le. Această procedură este 
Ifund vătămătoare autono
~i universitare. 

D. dr. Salvator Vuia, directo. 
rul Institutului obstetrie şi gine
cologie din Arad, reintors din 
călătoriile de sludii În străinătate, 
şi.a inceput consuJtatiunile la ore
le obIşnuite. 

-.re" 'A Z.' 
Domnilor învăfători, 

gate şi mai desconsiderate pro· 
ductii a tării, 

Nădăjduim că începutul ce s'a 
făcut, nu va rămânea fără con· 
tinuare. 

Şi mai nădăjduim, că se vor 
trage învătăminte din ceea ce 
s'a scăpat de astă dată din ve
dere : că se va pune capăt spe
culei monstruoase ce au făcufto 

Procurafl.vă manualele tocmai de săptămâna fructelor 
didactice şi rechizUele negustorii minoritari din unele 
şcolare deJa oraşe, cari au dublat fără nicio 

L 1 B R Ă R 1 A ruşine preturile. 
----- CONCORDIA I ... ,aa .a,., ... • n 

Ca 'ntotdeauna, este cea I 

mai bine asortată şi oferă Curs de şoferi 
rabat urile cele mai avan-
tajoase. 

LIBRĂRIA CONCORDIA 
Oh. Munteanu ---ARAD, Str. Eminescu. 4. 

La 1 Octombrie 1934 se vor 
Începe la Şcoala superioară de 
Arfe şi Meserii din Arad cursurile 
de şoferi. InscrierUe se fac dela 
25 Septemvrie. in fiecare zi dela 

_, ... nrilllltll,.._UIlnw".'-U W1le_'."".lIle ... _... 4-6, la direcliune. 

• 
. Comisia de anchetă şi-a 

re'ncepul cercetările in a
facerea Skoda. 

A fost audiat in mai multe • 
şedinfe foslul ministru de In semn de recunoştmld 
război, g-ralul Cihosky, a- pentru ceea ce-a făcut pen
supra diferentei de pret tru dtinşii, trimiţându-Ie in 
dintre comanda românească comund echipa de monogra
şi cea iugoslavă. ! fişti a Fundaţiei Regale şi 
Urmează să se au~eze d-nii , onorându-i zil~le trecute cl! 

g.rall Condescu ŞI Ştefă- inalta Sa VIZltd, locuitoni 
nescu-Amza, apoi martorii din Fibiş au hottirit sd rl
propuşi de d. Maniu referitor I dlce Suveranulu~, un bust. 
la chestiunea falsului, şi pe Populaţta din FlblŞ a adus 
urmă să se cerceteze pen- aceastd dorinTd a satulal la 
troce s'a sisfat comanda fă-1 cunoştJnţa d-Iui prefect al 
cută la Skoda. 1 imişului dr. Nislor, care 

..".. li-a Idgdduit tot concursul. 
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