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Răvaşe 
Trihuna/ul arădan a judecat 

săptămâna aceasta pe ff'ei din_ 
tre cei opt spioni aresta!i la 
Rrad acum patru luni: pe Bela 
Passanok. finton Csiszâl' şi Iosif 
J<ovâcs. 

~ouă epocă de provocări un- d 1 - K e n ner 1ureşti la adresa Romdniei. lfIII U 1 r 
. Deputatul Josi~a din partidul 
Iraghiar a ammţclt deunăzi la 
'ntrunire ţinută cu alegătorii, Amintisem în numărul trecut, "Tronszilvaniszmus" concep fie. Zilele trecute m'am 

~ partidul maghiar va merge că i s'a luat faimosului N. Kren- dus cu această declaraţie in bu-
Neastâmpăratul iredentis a 

Pe-acesta din urmă nu-I chia
mă În darea de seamă din "Ett
de/Vi Hirlap" aşa cum ÎI ştie 
toată lumea, ci Szaho. ~

o noud serie de pâri la liga ner, alias Spectator, permisul zunar in fata legii, care m'a con-
GliuniJor. 111 ţi deputaţi ai a- gazetăresc de liberă circulatie pe publicat la 20 Iulie crt. În z:arul damnat şi-a doua oară pentrucă 
tui partid au vestit ace!Clşi căile ferate, din pricină că a fost budapestan "Magyarsag" un arli- vreau să instighez cu propagarea 

ICru la adunările ce le-au ţinut condamnat de două instanţe col sub titlul acesta, in chip de autonomiei transilvane în contra 

De ce falsilical'ea aceasta? 
Ce are ziaJ1ul lui Zima şi Majott 
cu spionul unguresc J<ouâcs, de 
nu vrea să-i spună pe numele 
adeuărat 1 Piindcă numai gre
şeală de tipar nu este la mii/oc. 

răspuns şi de lămurire unuia 
,Săcuime. pentru aţâţare iredentistă, şi ară- unităţii statului. Transilvanismul 

care i-a spus printr'o scrisoare 
ILiga aşa-zisă a minorităţilor, tam că ,.Brass6i Lapok" a publi- e după mine un fapt viu, şi în-

(de cumva e vorbă de-a scrisoare 
1 care minoritarii români nu cat in legătură. cu sanctiunea seamnă credinta separată a fie-

primită cu adevărat), că s'o lase ,nt admişi iar ,dintre organi- aceasta un articol obraznic, spu- căreia dintre cele trei naţii faţă 
domol cu agitarea transilvanis- • 

lţiile maghiare sau germane nându-ne că a fost ~edepsit În de caracteristiceJe sale locale, şi 

K 
mului, deoafece lozinca asta "e F.cum câteva săptămâni zia

rul 'JErdelyi Hirlap" ne mustJ1a 
pe-o pagină Înf/"eagă că nu ştim 
să Înuă{ăm tratament minol'itar 
dela Ungaria, caJ1e - d"agă 
Doamne / - a deschis la Uni
ve"sitatea ain Seghcdin au/'suri 
de limha ttomână, făl'iJ să aihă 

un contingent de minori/o!'; ro
mâni mai deosehit, şi În conse
ain/ă să aibă ohliga!ii mai deo
sehite fafă de ei (cum În schimh 
- se deducea - le are Ro
mânia, ca"e Însă nu ŞI le tte
spectă). 

umai acelea cari ascultă' de persoana lui renner un propa (inseamnă) capabilitatea moşte-
A - din punctul de vedere al integri-

tdenta ungurească sau nem
:ască, ne-a onorat din con gre
II ţinut acum la Geneva cu o 
~ud serie de înjurături şi de 
Imeninţări. 

htericul Gustav K6ver care a 
bt expulzat dela Onul e fiindcă 
~ta ca cetăţean străin În 
lntra ţării ce îl tolera, ne pâ
şte la Liga Naţiunilor pentru-a 
tia oară, de astă dată În nu
ele ziarelor maghiare din O
de, ci-că prigonite. Şi dacă 

ga Naţiunilor i-a respins toc
ii acum şi-aceasM a treia 
I'ă, ce-are a face? Va veni a 
Ira, a cincea, a şasea pâră 

ticălosului. de astd dată În 
mele prigonitelor ziare ungu
Iti dela ftrad sau în numele 
le ştie căror alţi prigonişti, 

fiindcă nu de geaba i·a spo-
i Ungaria la trei mii şi nu 
u câte iugăre latifundiul de-o 
~ de iugăre ce-l are în raiul 
rtist. 
~i vor veni după c.)e lui Ko
r celelalte pdri, 11le attora~ 
tsa budapestană ne dă ea 
~şi de ştire că au să vină. 
indcă e azi cuvdnt de ordine 
Ungaria: Să se înceapă în 
Iătură cu pactul dunărean -
J zic dânşii, în realitate Însă 
legătură cu complicaţiile ce 
it azi în politica internaţio
Iă - a se da o mai mare 
:nţie decât pdnă acuma tra
nentului minorităţilor ma
Iare din statele succesoare. 
Ofensiva aceasta e concomi
rtă cu o alta. Cu uneltirile ce 
Q reînceput în ţările de rasă 
i1llană şi mai cu seamă 'n 
itele-Unite Liga Revizionistă. 
I noul drum al contelui Beth
~ in l1nglia. Cu vizita în 110-
rl a cardinal ului Seredi, tri
~ acolo de Sfântul Scaun ca 
; sfinţeasccl o bisericd. Cu o 
Oaie de vizite ungureşti în 

gandisf al apropierii romano- I făt" f t t" . 't 1 nită, interioară, cu un cuvânt tra-
• Il su le eş I ŞI spm ua e a un-maghiare_ diţională, a trustrelelor împreună, gurimii o trădare". 

Fiindcă se pot face în presa R I l' K de asociere multiplă pentru idea-
ăspunsu Ul renner, alias 

maghiară dela noi cu atâta seni- S luri şi posibilităţi comune. E pectator, e acesta: 
nătate asemenea afirmaţii, şi C'" credinţa mea fermă că soaTtca u 15 ani ln armă (adecă 
fiindcă te pomeneşti că s'o găsi până 'ara'ificarea '"afatafai istorică nu va scăpa Ardealul de 
unul-altul să şi creadă că d. aruncarea lui de ici-colo, de cride pace dela T"ia .. on), era şi 
Krenner acesta e 'ntr'adevăr un A I mele nationaliceşti. de problema-dansu de părere că .0 re'nviere 

h h I I . '1 â o ticele fatale, decât dacă ii asigu-ar ang e a apropiert rom n - -il ideii transilvaniste, cheme-se 
t· 4J d' răm pe cale legală un serios 

ungureş 1, 1 vom recoman a aCI aceasta o năzuintă politică pro-
din nou cetitorilor. (L-am mai clamată' in interesul Ardealului guvernămân' p"ovinci .. , af 

d t d x t . 'uturo,.a". recoman a e nenumara e OTl, I autonom şi al uniuni! celor trei 
dar nu strică să fie prezintat sub popoare locuitoare in:r'ânsul, sau 
întreaga sa înfăţişare; fiindcă cheme-se inofensivă îndemnare la 
insul, oprit de justiţie să mai continuarea, la 'nceperea sau la 
scrie sub semnătură, face s~-i prefacerea în lucruri conştiente 
apară mereu iscălitura sub articole de sine a celor trei culturi sau 
de cea mai îndrăzneaţă speţă in mai ales literaturi ale Ardealului, 
presa budapestană, şi fiindcă în I este deopotrivă 'n contra" 
cele ce urmează îşi defineşte! dic,ie ca menirea Istorică şi 
. l' . d t' tX I cu infe,.esele baz;nu'ui car-smgur oZlnca Ire en IS a a J f' ( .., . Gx. b 

• ., I pa le aşa II zIce ŞI vffi tls 
'ran.dvan.smulu., pentru care 1 fostei Ungarii - n. tr.), ,i mai 
a fost condamnat la Cluj, şi pe i ales ca consecintele unilă,ii 
care a avut cutezanta s'o prezinte I maghiare inferioare". 
la instanţă drept mijloc de apro-: Spune apoi că 'ocmai penlru 
piere româno-maghiară - pasă- ! as' a (sic !) a pledat cândva 
mi-te apropierea de care vorbeşte pentru uniuuea personi1Iă româllo. 

I "Brass6i Lapok"). maghiară, pentru "sistemul in
_____________ I păcării cu duşmanul secular", 

gândindu-se la politica lu i Iagello, 

* 
E destul de lămurit. Mai 

lămurit in orice caz decât ne
bulozele de pân'aci in cari s'a 
prez!nlat această .conceptie" 
a fransilvanismului neastâm
păratului Krenner. din cari 
atât s'a putul intelege: auto
nomie teritorială, guvernământ 
ardelean. 

Şi e lămurit, pentrucă ni
mic nu lămueşte mai bine nu 
lucru decât geneza lui şi de. 
venirile lui, Ori, evolu,ia a
cestui gând antiromânesc al 
şvabulul maghiarizat Krenner. 
până a ajuns să fie "concep
tie", a fost următoarea: 

1. Transilvanismul e trădare 

Cursurile acestea de limha 
l'amână dela Seghedin - am 
mai UOJ1hit desp"e ele, şi am 
a"ălat ce sunt: p!'ilej pentru 
studentii maghiari ca să 'nue/e 
româneşte spl'e a ne spiona -
sunt finute de un lee/ott ungur 
şi de profesorul Const. Sulică, 
I'enega/ul dela BJ1aşou. 

D, Constanlin Sulică, di"ectol' 
general al unui muzeu şi-al 

unei hihlioteci din Ungaria, nu 
se măJ1ginaşte la instruirea uii
tori/ol' spioni dela Seghedin. 
Mai aJ1e răgaz să line şi con· 
ferinte. Ca ([celea dela Univett
silalea de uară dela J<eszlhelr. 
unde a vorhit despre cultupa 
I'omdnilor din Ungaria (adecă 
din fosla UflgoJ1ie), şi a pretins 
că ni-am datoJ1a-o această cul
tură maghiari/oI'. 

Germania. Cu marea agitaţie ( il lui Szapolyai, a lui Martinuzzi. a intereselor bazin ului carpa
despre care am mai vorbit, fd- Şi-a dat însă repede seama că tic (sup~anumir.e g~mboşis~ă 
cută în rimerica pentru adunări uniunea aceasta româno-maghiară I a Ungariei mari) ŞI ale um- • 
de semnături pe un memoriu e un lucru fără conţin.ut, ca apa- tălii maghiare. Deci in loc de .. Uj Magrar6âg" dela J Sept. 

Săttman J1enegat idiot I 

prin care se va cere Ligii Na- ! morţilor, şi atunci s'a apucat să as~a: uniu~e pe~sonală ro- ert. suspină grozav din adâncul 
ţiunilor schimbarea păcii dela: propage 'ransilvanisma': " mano-maghiară, fundcă aceea hojocilar: Toale tăJ1ile fac ma
Trianon, I Transilvanismul care are in duce la ceea ce a dus dua- neure, numai Ungaria şade. E 

Sunt selnnt'ficative aceste u- I -Inţ-eles mai strâmt ~ 'nfătişare în- ! li.smul alusltrdo-un.gar'tla prăb~- timpulsup"em ca guueJ1nul (lam. 
~ has să reclame bigil Natiunilott 

neltiri,fiindcă duc Ungaria făţiş treit-individuaIă, adecă ungurea- şlrea ce u omman , a roma- egalitatea de ÎnarmaJ1p.1 
în lagărul anti-italian. Dar nu scă, săsească, românească, dar nHor. . Oftalul gazetei călăului Eck-
asta ne interesează. Ci ne inte- are şi un inţeles cuprinzător, in- 2 .. Uniunea .româno-maghla- hal'dt e semnificativ. dar mai 

ră s a dovedll insă o fata- cu seamă mincinos. Ce .. s alt-
resează să le parăm din vreme. tructt năzaeşfe spre o aatono" .. morgana FIIndcă nu i a tre ceva decât maneure campamen-

Şi fiindcă sunt semne că se mie provincială şi prin aceasta b'f R • ~ . . - - tele av/alice din Ungattia despl'6 
caută o agitare a spiritelor un- poate să scape Ardealul de în- Ul omamel. eaJ1i ttelafăm În pagina a 8-a 
gureşti la n0i acasd, să luăm cercările viitoare ale istoriceştii i 3. Pentru asIa, şi pentrucă a număJ1u/ui nostru de falâ, şi 
În primul rând bine seama la lui aruncări de ici-colo. 4 ajuns I 'ntre tim~ se ratificase pacea ce-s ÎnlfTunirife aşa-zise cama
'"eea ce se făptueşte în tabăra i chiar Alber' Apponyi însuşi dela. Tria, non, e .. bun acum radereşti ale foşti/oI' oliletti, re... I fII F dă' angajati şi soldafi ai fostelor re
maghiară şi maghiarizată din ea să simfă 'ngeneral dar! rans} uamsmu . Iln cum· gimente maghiare de dinainle 
mijlocul nostru, neconfura' precis această; (Contllware in pag. VIII-a) de I'euolutia dela 1918? 

1 ., 

" .::1 



.) 

o • arădană expanSIune peste 
~ H. Budapesta, pe atunci Buda, din lJliQ i-a mai găsit in satul: drumul Românilor spre Moravia: ef. Hazai Okleveltar, p. 137-!~ 

~.~-~-- • unde în sec. al 13-lea erau după Szec~eny,~-la nord de Budapesta, i Czigel, la 1461 Cyglen, in Nitra, : - azi invecinat intre altele~; 
Toponimla impre- . o diplomă din Cod, Andegavenzis În Jlumăr de 18, În satul Szirâk] Slovacia apuseană); tot la St. Oot- : Pata, fost desigur sat separi: 
jurimilor Budape~ , români, iar în sec. 17 erau după în număr~-de-14, in satul Fiilek: hard e Wallendorf, fostă la 1913 i din Clujul depe Someş. DOi:; 
slei. : descrierile de călătorii turceşti in număr de 15 inşi. i Lapincsolaszi şi la 1896 O~asz-! desc şi numai aceste exemple,'" 

Despre densitatea acestei con- ! trei biserici ,,,val~heu, are urmă- Precum se va vedea, pe mar- 1 falu (tot Wallendorf se chiamă! o cercelare În toată amănunţir'-
tinuiUi.ţi româneşti, dela Tatra până : t~arele vecInătăţ1 (actuale sau ginile razei acestei emigraţii caIi- pe nemteşte şi satul Vlahi din 1 a toponimiei şi onomasticii şi ! (1 

la Românii de dincoace de Tisa, I dlspărute): Mantheleke, sud-vest ficativul de valah e tot mai frec· Tatra, fost Olaszi). : trecutului fiecărei părţi din fi· 
ne vom putea convinge mai mult i de, Pesta; Lazar; :eodor; Rada~ vent in toponimie, şi merge până [n afară de numele de Valah, l garia de ieri, ne poate da Ş'>. L; 
decât din frecvenţa, despre care: aZI parte de hotar mtre Pe,sta ŞI in ţinuturi unde prezenta neamu- ! se conservă in câteva locu'ri şi i prizele cele mai folositoare lng 

. .' I . d : Haraszt; Ikl;:;d (ef, Iclod dm Ar- lui românesc nici nu se bănuia, I numele de R~mâ~:, ' i nOllşterii trecutului poporului ne, le1a 
vo~ h vO,rbl I~al ~s, a n~me UI e : deal), la nord, spre Vaţ; Dany, In raza emigraţiei arădane şi In raza emigraţIei arădane ŞI! trung 
va a ~l c 11ar e, ro~na"n con-! în diplome Dan şi Wjdan (Danu- bănăţene s'a conservat în toponi~ 1 bănăţene, în Oom(}r, e sa.tul Rom.! Când vom avea însă un~: ni 
s~rv,at l

d
n, onom~shel ă 'tŞă1ţ"In lOtPO" 1 Nou), un alt Dan, în dipl. Daan, mie numele de valah în locurile 1 hăny, În diplome Rohman, vecin ,: ţionar complect al toponimiei v " In 

~lmle, Am t~arttlcuatn l.e .a~en: ! azi pusta Dan-szent-MikI6s; Buda. următoare: cu Szirak, Szatok, Olahpataka;; şi actuale a Ardealului, Bănak ta I 

tic rom~,n~7 ~,a e tOPO~lml~l. ŞI ! 6rs, În dipl. Wrs; Kalaz (mai Olahpataka, Valea Valahilor, in tot acolo satele Kis-RomMny,! şi părţilor ungurene, fără,· ni 
onomas leu m par e~ ,ocu Ul" I incoace cătră Tisa aşezarea "cu- Oijmăr, azi Vlahovo; Olajpatak, Nagy-Romhâny, vecine cu Almaş. această cercetare a expansi: 
Odată cu această mdlscutabllă ! mană" cu voivodat Kalaz iar in 1913, un sătuleţ tot acolo, în Intre nobilii, cu nume româneşti, româneşti nu poate ajunge c; c. 

dovadă nouă a expansiunii ro- onomastica arădană şi bă~ăţeană plasa Kis-Szeben ; Olajk(jtre, fostă ai lui Olâhpataka, e o familie Re- ; la rezultate parţiale? 
mâneşti in t~nu!~l de car~ vorb~mJ Călaj); Szente (in dipl. Zenthe, Olajmrek, tot acolo; OIăhtanya, menik; iar familia Remenik din i 

raza expanSlunu acesteia se n- lângă Călajul de mai sus; vezi 1913, cătun În Heveş; Olah, sat învecinatul Borşod îşi zice "alias 
tinde la apus departe cătră ro- în Arad Sintea iar în onomastica dispărut lângă Eger; 01ahazidUioi Olah", dovadă că se numea Râ· 
mânii ,~oravi~i ,şi către româ~ii I nobiliară româ~ească din Bănat cătun sub Pesta, lângă Uj-Kecske; mânie, după pronunţarea arăd;mă lnsfigaliile un 
Panomel, can s au strecurat m Sente); Szent.kereszt, numit pe Garam-Olaszka, azi Valaşka, în Râmân. b ·'1 " ea ungare sus îndeosebi peste partea dintre vremuri, în diplome, Peles, Pelis, lolyom; Vlcsok, 1907, în Hont; La răsărit de-această rază: Ro· 
Bratislava şi Komarno a Dunării. şi mai apoi Piliş; Bogdany, la Olaszi, sat dispărut in Borşod i manocz, în Bereg. O societate de excursio, S'~ 

Ne vom menţinea aci la terîto- nord de Pesta, în dipL Bogdan; tot acolo, pe Tisa, Walk. In Panonia: Romand, în Ves- maghiari, plecată dela Ou gel 
riul tratat până acum, şi vom da I tot acolo Szada, în diplome lada; Pe marginile acestei emigraţii: prem (d este in toponimia Ungariei Sovata, a fost legitimată de : 
dintre amănuntele cari ar putea I Szekely, în diplomă lekul, lekwl La răsărit, dincoace de Tisa: un adaos mai nou al redactorilor darmi într'un sat din juc 
să ocupe zeci şi zeci de pagini - Secui; Szijreny, în dipl, lew-, trei cătune Olâh, in Szabolcs, la de diplome: Vărşand, Warsan, Să- Târnava-Mică. Şi din acest ţâ: 
ale acestui argument toponimie, I ryn-Severin; lele, Wasan, Syger, : 1907, unul pe Tisa, lângă Ti sa- rind, Zeleni, etc,), gazetele maghiare fac cogea 
ceea ce este mai cu seamă carac· Macha. (azi Mac sa), toate patru I bOd, altul lângă Ujfeherto, şi-al [n Slovacia apuseană: Roman, armăsaru. Măcar însă aflăm cu 
teristic. I cu nomenclatură arădană. ; treilea lângă Nyirmadaj Olajlit<5, cătun în Trencin; Romanfalva, protestul lor în contra "barb~ în 

I la 1913, cătun lângă orşul Do- 1913, fostă Romanfalu şi mai Îna- valahe" unele lucruri, cari e ;" i~ 
Toponimia românească din raza ex- ' briţin. inte Romanova, azi Rumanova, în să se reţină. Aflăm astfel ci vii 

• .. - d .. d b""" -1 ; La răsărit, dincolo de Tisa: Nitra, lângă Receni. societatea cu pricina se aflâi el. 
panSIUnl1 ara ane ŞI nor ,. ana ene Pa sztorhegy , fostă înainte de 1913 La fel cu locurile deosebit de doi fii ai consulului turcesc nlr 

Dela raza aceasta a Budapestei I este partea de hotar Doba, fostă Valaskocz, în Zem plen: tot acolo numeroase unde toporul, securea, Cairo, născuţi din mamă u: de, 
se poate urmări spre miazăzi, sat; Belu1 amintit mai sus, a dat Bodrogolaszi şi Olaszliszka, lângă baltagul se chiamă şi azi pe un· I roaică, dintre cari unul: Szel:: est 
până la Seghedin şi până din jos derivatele: Beleny, în Gomor, şi '! Tokai, şi poate Bodroghalasz gureşte, "după temu ţii păstori va- Sefket Bey, "e bine cunosc~ ·ar 
de Şubofiţa, o continuitate româ- Bielovce (Beluta) în Hont; Rad (Olasz?) absent din toponimia is- lahî", spune Herman Oto, 1. C., Ardeal şi în Ungaria". inh 
n~asc~, sub denumirea de ~maniJ din Nograd a dat În invecinatuI. torică; în Bereg Olahcsertesz, valaşca (ţinutul Bratislavei şi Ni- Szeffedin Sefket Bey aces" :' le 
pană _ 1~ se~. 1~, , Bars derivatul Radocz, fost Ra-; lângă Kenezpataka şi Borod. trei şi regiunea Balatonului), ba- ortografiat aşa, pe ungureşte an 

La r:sănt pană I~ Tlsa, la d6falva şi Ragyolcz lângă Vaţ; 1 La răsărit de Tatra în Şaroş: :aşka (dmcoace, la miazăzi şi 'ntr'adevăr bine cunoscut.: la 
nord pa,nă la Tatra ŞI pe.la ,vaţ, Nădabul a dat derivatul Nada- j Olaypatak, fostă Oleinok, Oleinic, miazăzi-apus de Balaton, apoi În numai că nu ştiam că e s', 
cu contmuare]a PlPUS Şi ,mIaz,ă: bolia, (Nădăboaia",ungurizat" Na- f azi Oleinikov i Balazsi. 1913, fostă părţile Nograd-Oomor), baracska personaj adevărat. II crezuse. 
noapt~-apu~, e raza emlgratl~l dabula), etc. Din satul lech [ Vlacha, (Ia sud de Balaton), toate punc- simplu pseudonim, Pentruc3 
arăd~neJ. Şl sunt acolo, partl- (Seci) s'a desfăcut Szeehen (Să- ~ In Tatra: Olah-Dubova, 1913, tele ce le însemnează pe harta cunoască şi cetitorii noştri, 
cula?Iăţl de aces!ea: Dal-Ursas, ceni), leagănul contilor Szechenyi, : azi Valaska-Dubova, pomenită ca Slovaciei şi a Ungariei de azi arăta că apar sub numele aei 
sa~ 10 Nograd, I?tr un ,recensă- a căror familie e o ramură a· aşezare de păstori valahi din sec. această conservare în toponimie a în gazeta budapestană "Uj ât 
m~nt turce~c (BDol,UdrsaNşlă); ăr:-e~)e: familiei Szecsy, Satul Rochfalva. 14; Nagy-Olaszi, 1913, fostă Velke numelui de român şi de valah, gyarsag" unele corespondenji fa 
zscny, sat m orşo (_ c lent f s'a scris în diplome Rowfalwa, 0lachy, azi Valahi, în Lipto; tot tendenţios tradus de unguri cu Ardeal cari numai impartiale el 
J~zuro, parte de hotar In. apro- ceea ce Înseamnă SatuI-Rău, pen- : acolo Kis-Olaszy, fostă Male Olasz: italian (vezi revenirea .de se pot numi. De r ' dacă do 'Il] 
pler~, de Vaţ ~Iazu Rău), wOede, trucă nobilii i se numesc lature- : OIachy, azi Vlaşki; Szebes-Olaszi, după Trianon la' forma Vlahi, bei a supt tâtă ungureaseă! 
Qedocz, OedealJa, sate lânga Sal- czky ŞI' a dat· , ăt t dă' În lips azi Vlahi fostă WaIlel1~ Vlaşki Vlaşca vezi deasemenea "(O G' O ' In vecm ae ou. " " ,-______ ... __ ... 
g6.!a?an, hedea, ,hedIUţ, he- derivate: Rewche, Rowche, (Rocze, ! dorf, iar la 1265 Oraszi, la 1270 in arhiva Rhedey dela Cluj di
doala), Rima, apă, Rlmocza, aflu- N -R'" =Ră ţ Ră ţ -M }; Villa Latina (v, şi În Şaros ploma dela 1328 a lui magister tI' (R' ţ) , t f agy vcze u a, u a are,. " 
en u elim? a ,ŞI pe ac~s a - unde în sec, 16 şi 19 erau pri- ~ Lifinye, 1918, fostă Lethene); tot I Demetrius... Judex Cumanorum 
luent satul Rlmoţ: tot aşa m He- mari Mihai latroch şi Petre lat- ~ acolo În lips: Olsoua, Olsowicha, de genere Olaas"), - nu sunt 
ves: apa Tarna ŞI afluentul, Tar: h L f I t Ră _: 1300 1350, 1 decât punctele de reper ale unei 
nocza; muntele Jpoly (lpOl) ŞI roc, a e cu aces " uţa: '- . , 1. "~, 

1 '( r b P I ţ'l ). Mare", sunt cele două Sătoace: In SlovaCIa apuseană: Valahele~ unaşe expanslUlU romaneştt, care 
aMP~ lPoal~M~e tlmk a oa? lor 't din Nograd(Zatok Utraque Zatok) : irtvany, 1913, cătun in jud.' merge - din mai multe direcţii 

lSZ a Ş1 ISZ o 'a, ape~ ŞI un sa ' , '1 . : d ~ d A 

M' 1 d ă T' ,cari s'au zis atâta vreme cât re. Brahslava (tot Uil Valla, 1913, 1 ecat se cre ea pană acum-
~ y:; ~re t' ur l' ~~~n ş~-~ dactorii dipl~melor li~au inteles! peste Dunăre, cătun în Moşon);! spre Alpi, spre Moravia. spre 

re pal al lCO u ă' ăt t,ŞBe!'1 o sensul numelui Sătocul de sus Valaszke, 1913, cătun În Trencin ;' II Carpaţii nordici. Pe drumurile 
aşa cum -au rec p a v zse',"" . 1" • 

P ro c esu I atentatul ui 
dela Man.'~ adi 

In luna viitoare, după cun: păI 

mai anunţat, urmează să se j~ . t'l 
procesul celor trei compli' tei 
asasinului care a ucis la M' 'fi 
pe regele iugoslav Alexand, d 
pe ministrul de externe Ba, sta Belşea, Oecse~=,Gecea, Isztăncs-= şi Sătocul de jos (Felso-Szatok Bela-Pat~ka, :ost ŞI actual Valaş- i a,ces:~l expansl~m~ care a dat 

Stancea, Bene=Benea (transcriere şi AIs6-Szatok), apoi când sen- l ka-Bela, m Nltra; tot acolo 1907, \ hmbll ungureştt dlalectele poalo- D, Paul Boncour, ave ar 
românească, lipsindu-ne caracte- sul n'a mai fost sesizat, au fost! Vlcskovia şi Vlcskovia DolnL ! teşti numite de unguri "cumane". M. S. Reginei Marioara a I lită 
rele cehoslovace); pe Bodrog botezate Sătocul-"Mic" şi Săto-! In Panonia: Olasz, sat in Bara- i se întâlnesc mereu toponimii dela slaviei, a cerut să se ridic( ii 
este un sătuc Bodruzsal (Bodru- cuI "mare" (Kis-Szătok şi Nagy- ! nya, lângă Szederkeny; Olszfalu, 1 noi, ca bunăoară cea bihoreană contra inculpaţilor o nouă ÎlOI 

gel); la Dobocza, sat pe Rima, Szâtok), I cu staţia [a Edeleny, sat in Ves- l' din ţinutul Bratislavei, colţul Du- zatie: că s'au asociat 
prem, lângă Balaton; Olaszfalu, nărea-Vag: Beys 1102, la 1398 săvârşire de crime. Av i< 

Alte dovezi de expansiune românească 1 căt~n tot acolo, lân~ă Ugod; 1 şi 1402 ~eus, învecinat cu Bar, apărător a făcut opoziţieîn c 
" . .. ... . I OIajhegy, 1907, cătun 10 Somogy. l Beren (dispărut sec, 12), Barakon, acestei calificări, pretinzâr/ 
In Ungaria de aZI ŞI In SlovaCia sub, Balaton) lângă Bardszerazlo; i Cefa, Nyek, în dipl. Neku, Nikus, justiţia franceză nu e chema 

Numele de român şi valah in toponimie 
şi onomastică -

La dovezile de mai sus ale 
expansiunii arădane şi nord·bă

năţene peste Tisa, se cuvine ada~ 
osă o dovadă dintre cele mai in-
teresante: frecvenţa neobişnuit 

de mare a numelui de valah, con
servat în toponimia din Slovacia şi 
din Ungaria de azi. 

Dovada aceasta e mai puţin 
frecventă in raza emigraţiei ară
dane şi bănăţene, poate pentrucă 
toponim ia este aici prea fără ex-
cepţii românească, ca să mai f 
trebuit calificată, şi românii s'au 

I menţinut atât de îndelungată 
vreme, încât statistica maghiară 

Ola]hegy, 1913, alt cătun tot acolo, i Remete, Reny (parte de hotar). judece fapte şi evenimente 
lângă Bardudvarnok; Olahujtelep, ! Bel, Botzeg (dispărut), Dioszeg, străinătate (adecă asocierea 
1913, cătun tot acolo lângă Barcs; ! etc" sau cea clujeană dintre Vag jankapuszta). S'a spus in t 
Olaimalom, 1907, cătun lângă! şi Nitra, spre Dunăre: Kolos, azi franceze că opoziţia aceas:; e s 
Zalaegerszeg; Olah, 1851, sat în ; Klyj, ]a 1293 elus, când era în- putea să provoace o amân~, S€ 
lala; Olaszka, sat pe graniţa aus- l vecinat cu satele Turchan (scris procesului. urn 
triacă în Vas; tot acolo, în Aus- ! a doua oară Turchen), Kernech, Procesul a fost dat 
lria, plasa St. Gothard: Spizzi-: Olonda, Petres, Topolchen par- curţii cu juraţi. 
chen,fostă inainte de Trianon Olah- vus, cu apa Scevrchen, cu dea
ciklin, iar inainte de 1913 lurile Pleseviche şi Schicev, cu 
Olah-cikleny (vezi omonimul din Borogen, cu pârâul Drahosiche, c ...,..,------.,._ ...... --'-~.- -



Pe marginea unui apeli Până când? 
a'larmant al regentulul-1 Sărmoniidenoi. locul lui de mult era - "după 

I Că ne tund ca pe oi. lege" - la Ocnele Mari. Tero-

H t h Locuitorii şi păstoriţii mei din rizează o sumedenie de sate ro-

O r V Lupeşti .şi . Pârne:ti, .î~~rejmuiţi mâ~eşti, fără a se sinchisi, pa~e 
de codri ŞI sărăcie, mClcand nu a fi un paşă ce domneşte In 

Primejdia descreşferii naşterilor in Unf!aria - lnvă,ăminle pentru 
ale ofensivei ce se 'ncepe În Ungaria În contra mor'a'Uă,ii copiilor 

au fost mai încercaţi de Dum- l' această ,.raia" în mod absolutis
noi nezeu ca in acest an. Toată tic, omorînd, schingiuind şi bă

munca lor de peste an se reduce tând fără a fi tras de nimeni la 
la o recoltă de nimic şi la sus- II· răspundere. Românaşii nici nu 

La 29 August s'a făcut în brii respectivei familii neme- 1 spori în 40 de ani cu un mi- pine. Puţinul rod de porumb ce mai caută a se apăra pe calea 
Ungaria pomenirea tragediei şeşfi moşiile mai mari de 3iOO lion de suflete, cari astăzi pier a mai rămas pe dealuri, este pă- justijiei de acest Coroi al ţinutu-
'ela Mohaci, adecă a căderii de iugăre cari nu se puteau abia venite pe lume. zit de trei săptămâni noapte de lui, căci _ spun ei _ suntem 
'ngariei În robia de 150 de împărţi sau vinde, pentruca noapte de bieţii locuitori în contra săraci, şi vedeţi, el are bani, gro-
ni a turcilor. astfel să nu se mai poată InvăIăminte pentru noi porcilor mistreţi ai atotputernicu- fui il scoate chiar când ucide om 
In alţi ani pomenirea acea~ spune că sunt in Ungaria I Dacă, cu excepţia celor din lui grof Hunyady Ferenc, parIa- şi nu i se întâmplă nimic I .. 

1,la avea un puternic iz ire- moşii de zeci şi zeci de mii Bănat şi din Crişana, În pri- mentar în Budapesta. Cât adevăr! 
~entisf. Se perora aşa: După- de iugăre. - dar şi dacă se vinţa naşterilor noi stăm cu Vorba vine că proprietatea {n 1930 Martie ~5, a împuşcat 

t
um a re'nviat din mormântul va dovedi asta. vorba lui foarte mult mal bine ca Un- este a soc. "Corvin", - de fapt mortal pe un voinic din Secaş, 
care au băgat-o la Mohaci Horthy rămâne o confirmare garia (căci sporul nostru natu- proprietar este graful Hunyady, în urma căruia a rămas soţia şi 

'reii, tot aşa va invia Ungaria a faptului peZcare l-am scris rai e de 13 la sută pe când al Însă din bunăvoinţa bunilor şi un copil, şi până in prezent este 
~n mormântul in care a bă- aci de-atâtea zeci de ori: că UngarIei e de 7 şi jum.), în pri- marilor români, cămaşa grofului liber. 
'at·o tratatul de pace dela poporul ungurec se prăpă- vin'a mortalită,ii copiilor s'a Întors pe dos, rămânând tot In 1933 a sdrobit cu patul 
rrianon. deşte din pricina iobăgiei în suntem ca maU în urma el proprietarul, insă această că. puştii fata românului din Cuiaş 
I De data asta comemorarea care-I tine nu Trianonul ci ungurilor. Am avea cel mai maşă machiavelică şi miraculoasă Lucaei AureI. Ca să tacă îi dă 
f fost mai mult o alarmă de· nemeşii săi. mare spor in Europa, dacă poartă acum numele de "Corvin". un car de lemne ducându-i-Ie 
~f fluturare de nădejdi. Comentarii din presă copiti noştri ar fi feriti de De minune aţi reuşit d-lor ro- Burlea Trandafir. 
i S'a dus la Mohaci însuşi 'Cel mai tânăr dintre dep u- moartea pretimpurie. adecă mâni I Credem că Ferenc grof, Unui locuitor din Troaş ii sparge 
~gentul Horthy ca să vor- faţii lui Gombos, băiatul publi- dacă am avea o altă purtare de pentru această strategică br'avură, capul. 
~ască, şi de unde se vestise cist al episcopului protestant grijă de ei, şi dacă sfatul şi vă va face rost de decoraţia Dragoş Ioan din Troaş este 
,incepu c va 9 su a mo- Makkai dela Cluj, Ioan a-t ă Iă i I M k medicl"l ar fi mai cu tragere ordinului "Szent Istvan", care-ţi dat afară din serviciul grofului 
~mentul ce avea săseinaugu- kai. a publicat in .. Uj Magyar- de inimă fată de această dă avantajul şi dreptul de-a că- pentrucă a spus adevărul, fiind 
~ze cu prilejul acesta, şi că sâg" deja 1 Sept. un articol gravă problemă Iări pe cal ~lb ii. a st~ivi pe tot martor în chestia omorului. 
~, 1 ă n tai I ă l 1 t Alarma ce se dă in Unga- vaJahul ce-ţI st In ca e. Moţiu Ioan din Lupeşti este 
Fcursu S u, ros 1 n acee Ş tn egătur cu ape u regen u- Culmile dealu~lor .sunt lu~inate bătut pe talpe de jandarmi, după 
'in care se 'ntruneau la Bled lui, scriind: ria in privinta scăderii naşte- de focurile romanaşllor, cari stau ce a dat arma. 
~niştrii de externe tii lugo- "Intre ,ări'e Europei abia rilor, trebue deci să fie luată de veghe la holde. Iti face impresia Iar ca pupăză pe colac, la 25 
~viei, României şi €:.ehslo- mai es'e poate a"a, în care in seam~, şi în provinciile noa- că trăieşti pe vremea lui Ştefan August a. C., in zori de zi, în 
,ci, va fi o demonstratie in inegalitatea econOAuca şi stre apusene, iar alarma ce cel Mare, când îşi vestea ţărişoara pădure, sunt bătuţi până la sânge 
pntra Micii Infelegeri, - de socială să fie aşa de mare se dă la unguri in privinţa de invaziile barbare. Cu toată de cătră criminalul Urlih Toni, 
Rde, zic, se zvoneau in ajun ca'a noi.'· mortalităţii infantile. trebue să paza ce-o fac bieţii românaşi, fiind prinşi la vânat, următorii: f t 1 H lh "N'avem altă ca'e de scă.. b- 1 . t toată fara 
tes ea, regen u or y nu ai a a nOI ecou n t· porumbiştile sunt cu desăvârşire Bugi Păscuţ, Tumadan Ioan şi ~a rostit cuvântarea la monu- pare decât aceasta unn: să Nu vom fi atât de naivi să mâncate de porcii mistreţi. Lo- Stănila Ioan, După ce ucigaşul 
rentul inchinat eroilor căsă- desroblm straturile po.. credem eăin 'lIrma_ apelului cuitorii păgubiţi merg să ceară Toni îi bate de-Î Iasă laţi ra pă
W la Mohaci de turci} ci în· porale de jos şi să le fa" lui Horthy, unguroaicele se despăgubire dela inspectorul din mânt in prezenţa şefului de post 
lun sat Invecinat, Ia serbarea cem, independente, dar tot vor apuca să se sporească ca 1 H 'th I T f ItI . A' f că 

t . ă ,... ă . " I Săvârşin d- ,orva, unu care din roaş, şe u pos u Ul 11 ere 
ela Harkâny a mamelor, şi a unCI s ne ngnJlm s nu IepUrii, dar d?Că ace.st ape de drag ne-ar otrăvi dacă i-ar fi în lanţuri şi-i duce la post, şi 
i s'a războit cu Mica Inţe- piară În libera concurenţă cu va avea un cat de ~IC .efect, cu putintă• Acest individ, care ajunşi acolo mai primesc de de
~ere, ci şi-a făcut atentă liberalismul... Trebue să Bănalul românesc ŞI. Crlşana n'a, !'oit~.s.ă __ gepună jurămân d .]·un câţiva pumni in burtă. Cu 

ă U · ă ăd t dărâmăm evul media ungu- b ă ~ .,-
ra c ngarJa se pr p eş e '. ă i românească tre ue s la seama ,: fidelitate Regelui şi Patriei, pri- excepţia lui Ioan Tumadan, ceia-
ră scăpare dacă unguroai- re.~c care a t ma.l r m~s ~ la ceea ce se 'nfâmplă peste I ~eşte ca un cavaler cu tradiţie lalţi doi sunt ţinuţi 20 de ceasuri 
~e vor continua să nu facă mlJlocu ~.os rUb ş~'lnuŢ: aj.OI I graniţă. In privinta combaterii pensie lunară de 1275 lei, sudoa- În lanţuri. In' 26 August este 
Icât un singur copil, sau să putem ex Irpa 1

0 
1; 1 era ~s~ j mortalităţii copiilor trebue însă rea valahului batjocorit, desbrăcat escortat şi Gene Pascu, care a 

I facă niciunu,1. mul~l (~decă a e e~ocr~tle~ I să ia seama toată lara româ· şi :flămând (Trăiască opinca!) fost ceţinut 50 de ceasuri la 
Mesajul acesta a fost difu-, ~vreleşt~). Avem n~~OlI~ ~CI nească la ceea ce se va face I In loc de a plăti pagubele, tri- postul Vărădia şi S ăvârş in, unde 
I prin radio, şi gazetele l-au e~. re orm.ar~ ra ~a r ~tă~: in Ungaria. Pentrucă e lucru mite păgubaşii la criminalul din a fost schingiui1, fiind lovit În 
produs cu litere mari, ca tregll. ung~lm~, a .co e~ IVI ti! de netăgăduit - şi am ară- Troaş, la Urlich Toni. Acesta pe burtă. maxilare şi cap până a sân
~o adevărată alarmă. Şi au maghIare, ac VOIm s . poa ~ tat-o şi in numărul nostru tre- motiv că feritofiul de vânat al gerat. 
I • • trăi în această ţară mal multI U· fă ut in . . A' • • 

bhmat gazetele un sfert de . . f ... . Că' cut - că ngarla a c comunelor Lupeşh ŞI Parneşh Că cele Inşuate nu sunt spuse 
Iză tn care vorbea, cu oco- ŞI mal erlclţ~ ungudrl. Cfl, ullima jumătate de veac pro- nu este al grofului, nu le plăteştet din ură, las să grăiască certifi-
' dacă nu ne atmgem e aces e . ~n combaterea . ~ . ă I . d l' dO n, cu perdea, despre nece" A'" f ă f I grase urIaşe I ci ii trimite In batJocur a .. popa catele medIcale ale _ U1 r. 
lafea unei mai bune rân- adan~lm), orice re orm1 fva I acestei mortalităti. Şi, fiindcă vost". Batjocura aceasta e evi- Romuald Coţioiu, medic de cir-
' ,. .• •• d t numai un tratament a eno- . . t t· d'ctează ' I ă Vă' ă satele . . d' Să â . 

he •• ocm e, une. ma, rep e . 1 l interesele şovmls eli dentă ŞI car. a s ZIC cumscnpţle In v rşm. 
y •• .., menelor, ŞI nu a grave or , . t . i . ă t 'por'.,. a avu'ulu. na'.ona , bl . t . " să facă de~acum nam e ŞI ma acestea, trebUie s ngraşe cu 1) Cerfifica' No. 179 935 

• , v pro eme lS orice . i ., la acea A d . {ţ" f lui . 
1II',aca unguroa.ce e sa se mari progrese n prtvm. - atata su oare mlS re Il gro u. Subsemnatul Dr. Romuald 
IIfă ispitite a aduce mai Mortalitatea copiilor sta, nouă nu ni-i !ngădlpl ~ă ca de toamnă să vină groful F~- Coţioiu adeveresc, .că s'a p~ezen-
dji angari pe lume. in Ungaria rămânem cu un smgur pas m renc din Budapesta cu droaIa tat la examen medical Bugl Păs-
E de sigur surprinzătoare a- Aceasfa-i concluzia articolu- urma ei. Am fost destul în de grofi la vânat gras ca şi in ~ut, În etate de 3g ani, locuitor 
astă vorbă chiar neintreagă, lui lui Makkai. privinta mortii copiilor in luna Ianuarie a. c. Sărmană In comu~a LupeştJ t Pla.sta

l 
~adna. 

' ' Iă tI· '1 E La exammarea susnuml u Ul am Iar cu perdea. cum a fost Inceputul i l-am sa ~ ur- coada coziI intre tăn e u:o- ţară! ... constatat următoarele: 
IIUă. Nu-şi va face nimeni mă, pentrucă ne poate mte- pei. Să 'ncepem a ne ruşma A~est cnmm.al ordmar Url~c~ J) Contuziunea regiunei orbitale 
zii să creadă că incep câr- resa şi pe noi. Vorbeşte d~. putintel, şi a ne cunoaşte. da: Ton.1 e.ste s~sţlnU~ .tot., ~o~ ZI~11 stângi cu suffuziuni subconjucti
li!orii Ungariei să-şi dea spre scăderea dela 44.4 la mia toria, faţă de copiii noştrI. ŞI bum ŞI mari rom~m Ican sUStl~ vale. 
amă că trebue făcută drep- de locuitori, la 21.5, în SO de fată de interesele neamulUI. şi cămaşa grofului Hunyady, deşI 
e iobăgimii. eă trebue tăiat ani, a naşterilor din Ungaria, ................ ...-................ ~ •• _ ..... ,._. ____ 
I zecile de mii de iugăre şi apoi despre mortalitatea 
! latifundiarilor sau din sfer· copiilor. Arată că mor in Un
I de milion de iugăre al prin- garia 18 la sută dintre copiii 
~i Eszterhâzy, dar - ori- veniţi pe lume vii, atunci când 
ll1 - e mare lucru că în.. in Anglia, datorită mai bunei 
~i regentul, fie şi cu perdea, ingrijiri medicale, mor numai 
le să spună asemenea vor- 7 la sută, iar in Norvegia nu
~ Se va dovedi poate până mai 5.1 la sută. In vrem~ ce 
Qrmă, că regentul Horthy in Norvegia moare numai tot 
I uorbit decât pentruca să al 20·lea copil, in Ungaria 
otiveze legea nesinceră a moare tot al 6-Jea. ceea ce 
lei·comisurilor ce o va aduce inseamnă că in împrejurări hi
,toamnă generalul Gombos. gienice ca cele din Norvegia 
in care se impart intre mem· populatia Ungariei s'ar putea 

In fiecare Sâmbătă apare 

Radio Universul 
= 
Revistă pentru popularizarea ştiinţei radiofoniei 

Dec:rrieri de aparate noi În 
~l f" . h'ţ inso II te de fotogra II ŞI se 1 e 

fieca re număr, 

explicative :N 

Pretul 5 lei ex. 

PROGNOZA 
Leziunea sus descrisă a fost 

provocată prin lovitură executată 
cu un obiect de consistenţă dură 
şi format rotund. 

PROGNOZA 
Se va vindeca in termen de 

14 zile. 

2) No. '811'935 Certifica' 
.... Ioan Stănila de 27 ani .•. 
1 Contuziunea feţei stângi şi a 

urechei stângi 
PROGNOZA 

Se va vindeca in termen de 
9-10 zile. 

(Continuare in pag. IV) 
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Până când? 
(Continuare din pagina /!l-a) I sătui şi odihniţi În paturi moi, 

3) No. 178/1935 Cer'ifica' I nici decât însă mulţimea aCestora 
.... Ioan Tomadan etatea în dauna satelor, care sufăr depe 

40 ani. urma lor foame. Dacă grafului 
1 C~)Otuziunca regiunei parie- îi fac plăcere, atunci, ca om cu 

tale 510. tradiţie, să achite daunele imense 
PROGNOZA produse de anjmalele lui, sau 

Se va vindeca în termen de 8 poate aceste sate nu aparţin Ro
zile. mânit:i întregite, ci sunt tot sub 

4) No. 1801935 Cerfifica' contul unguresc? 
.... Sere Pascu etatea 40 Nu caut a apăra pe braco-

an~ . Piagă contuză a buzei su- nieri, ci mă revoltă, ca pe 
perioare. ori care bun român, teroarea şi 

H Contuziunea feţei s1ângi. samavolniciile acestor slujbaşi ai 
PROGNOZA "Corvinului". 

Se vor vindeca în termen de Insistent rugăm pe d. Prefect, 
7-8 zile. căruia ne-am adresat in chestii 

Săvârşin, 28 VIII 1935 de existentă în luna Mai şi le-a 
L.8. 8,8. Dr. Romuald CoJiolu indeplinit, şi pentru care avem 

• 
- Ce a căutat acest ucigaş, Toni, 
maghiaron setos de sânge val3h, 
in tovărăşia jandarmului român? 

Legiunea de jandarmi, n'are de 
zis nimic? Şeful postului de jan
darmi din Troaş, fost-a înţeles cu 
criminalul Toni, că după ce se 
va sătura de a bate pe aceşti ro
mâni, să-] agrăiască "ajunge d-Ie 
şef I"? 

Braconierii, când au fost cap
turaţi, nu stau opus. 

Pentruce deci şeful postului de 
jandarmi din Troaş a bătut la 
post pe Sere Pascu, strivindu-i 
buza vîneţindu-i fata şi lovindu-l 
1n burtă, ca pe un tâlhar? 

Pentruce avem justiţie, ori 
trăim vremile inchizitiilor? 

Am arătat starea locuitorilor 
din aceste comuni, pentruca bine 
să fiu inteles. 

Inteleg frumuseţea pădurei, a 
animalelor sălbatice, pentru cei I 

. 

un cult in sufletele noastre, să 
ordone anchetă seleră şi impar
ţială, precum şi pe Ono Legiune 
de jandarmi, să reglementeze pe 
oamenii cu răspundere cari se 
Iasă influenţati de zbirH domeniu
lui .. Corvin-Hunyadi". 

Imi fac această datorie cu sfin
ţenie de dascăl şi preot român, 
apărându-mi turma mie incredin
ţală. 

Oare cei chemati işi dau sea
mă de spiritul agitat al satelor 
noaştre paşnice? 

O mărturisesc, numai şi nu
mai in detrimentul nostru al tu· 
turora şi al scumpei noastre pa
trii este. 
Să ne dăm bine seamă, că de 

opincă la necaz de nevoe e lipsă! 
Oare stările acestea se mai pot 

tolera, şI până când? 
Lupeşti, Ia 30 August 1935. 

Ioa.. fomu,ia 
înv. preot. 

Tratamentul nemtilor dela noi , 
şi-al celor din Ungaria 
Astă iarnă s'au făcut in sa

tul şvăbesc T eremia-Mare din 
Bănat cercetări antropologice 
de căfră o echipă de opt inşi 
a societăţii de antropologie fi· 
zică din VIena, cu sprijinul 
material al societăFi .. Nofge
meinschaff der Deutsche Wis
senschafl(( din Berlin. Rezul
tatul cercetărilor e 'n curs de 
prelucrare. O parte din rezul
fatul anchetei a fost acum 
dată in \Iileag printr'o comu
nicare a lui Eberhard Geyer. 
apărută în revista .. Vcrhandlun
gen der Gesellschaft fUr Phy
sische Antropologie". 

de o comparaţie Între trafa~ 
meniul germanilor din Româ
nia şi al celor din faiul hor
fisf. Ar vrea - se vede - să 
fi spus d, Geyer că in Româ~ 
nia e jale de germani, fiindcă 
li se dau şcoli nemţeşti şi 
foate liberlăli1e de pe lume, 
iar in Ungaria, în schimb, un
de te 'nchide dacă spui nem. 
filor să nu-şi maghiarizeze 
numele, şi iti trebue să împ1i~ 
neşti condifii ca cele arătate 
in numărul nostru trecut, ca 
să ti se poată explica unele 
lectii in şcolile din satele nem
ţeşti şi pe nemţeşte, este raiul 
lui Dumnezeu. 

Marea demonstratie 
AftrlTIREVIZIONIS il Ă 

DIN PE d ROtj;ANI 
Azi săptămâna, la 1 Sept., s'au ! ing. Tiberiu Timoc, preşedintele! drei Szabo şi Carol Butyka, la 

sfinţit Ia Petroşani cu mare so- Ligii din Petroşeni, d, Petre Oră- ! D. Homorodeanu în nume! :" o~ 
lemnitate steagurile secţiilor din nescu din Bucureşti, în numele I citorimii şi al corpului fu e~: ' 
acea regiune ale Ligii Antirevi- secţiilor muncitoreşti ale Ligii 1 I d ITI . 1 nc 10,. D P 
zioniste, în prezenţa d-Iui Gh. Antirevizioniste, d. ing. Adrian I fi ar, . '. ur ea" Ş1 a urmă, d 
Lungulescu, secretarul genera] al Braha, d. ing. şt. Popovici, d. : partea d-Iui StelIan Popescu, 
Ligii şi delegat al d-Iui preşe- NicoJaescu, delegaţii minierilor I G. Lungulescu, secretarul ge 
dinte Stelian Popescu, directorul minoritari Dionisie Muszka, An- I raI al Ligii. 
ziarului "Universulu

• 

Minoritarii şi Liga 
Antirevizionistă 

A avut loc cu-acest prilej pe I 
marea arenă sportivă dela Petro- I 
şani o demonstratie antirevizio- II 

nistă cu adevărat grandioasă, par- I 

ticipând la ea peste zece mii de Relevăm din cuvântarea d-lui românească le asigură dep! .r~: 
ţărani, de minieri şi de intelec~ preşed. al Ligii din Petroşanit libertate şi prosperitate. şi el l~lJ 
tuali din toată Valea jiului, in ing. Tiberiu Timoc, următoarele: datoria unei muncitorimic ae! 
frunte cu d-nii inginer Tiberiu Vorbind despre mulţimea celor şliente să fie alături de Liga. 16 
Timoc, director principal al Soc. ce s'au inscris în ligă din pri- tirevizionistă, atunci când r să 
"Pietroşani" şi preşedintele sec- mele zile ale organizării ei Ia zioniştii de peste hotare uneh cei 
ţiunei Pietroşani a Ligii Anti- Petroşani, a spus că a rămas im- în contra păcii, care a fost ur 
revizioniste Române, păr. proto- presionat d,e fu.ptul. că .s'au îns~ris totdeauna inscrisă pe steagul :0 
pop Ion Duma, vicepreşedinte foarte mul!, m~no.fltarl., Bănumd luptă al muncitorimii. un 
comitetului şi al "Astrei"', d. Iosif că aceste mscnen ar fi eventualst~ 

It l . M omenIe Împresion e, 
Iancu, insp. gen. minier, It, col. re~u u unor mgerin1~, a între-
Podgoreanu, It.-col. Stroescu ma-l pnns o anchetă - ŞI d-sa per- După serbarea dela arenă, ' a ~ 

, sonal caAt ŞI' prl'n memb .. . perul Ligii Antirevl'zl'onl'ste t ior BrăiIoiu Iuliu Midea dr. Eneea' ru coml-
Giurchescu: dir. Iiceulu'i de bă- tetului Ligii. Rezultatul anchetei Petroşeni a fost dus Cu onQ 'fă 
ieţi, d-ra Julietta Georgescu, dir. a fost di~tre ,cel~ mai imbucură- Ia secţia .,Astrei", unde a ·st~ 
şco praf. de fete, d. Alex. Popescu, !oa~e; ml~ontaru a~ de~u~ ei predat de d. ing. Timoc i 2 

dir. administrativ al soc. Petro- mSlstenţe 'pentru a fi admIşI ca păstrare printr'o cuvântare e" 10 
şani", d. Virgil Serlo, subdir. al membri ai Ligii, tinând să aducă ţionantă, Scena predării şi a ' 
soc. "Petroşani" şi casier al Ligii ac~st fapt şi .I.a cunoştinţa. publică luării steagului a fost atât 
Antirev!zioniste, d. Nicolae Ga- ~nn declaratIIle delegaţi lor lor mişcătoare, încât asistenta er 

In această adunare fund impresionată a defilat ' in vrilescu, dir. administrativ al soc. I . . A 

"Lonea", d. ing. Şt. Popovici I A.celaş.1 lucru !-au. arătat. In tând cutele drapelului. lip: 
din Petrila, jng.~. Adrian Braha,! cu.van!ăn~e lor ce~. trel vorbitori Mu!ţimea a străbătut. apoi, 
preşed.subsecţiei Aninoasa a Ligii, I mmontarl. Cu totu au declarat că şut pană ]a catedrală, 10 fat' . 
ing. şt. Popovici, preşed. secţiei i minoritarii sţau înscris in Liga I reia s'a încins o mare horă 
Petri!a, inginerii, ADula, Oreste 1 Antirevizionistă din propriul lor dat apoi o masă la cazinoul 
Braha, George Mărdărescu, NiC.1 indemn, convinşi fiind că ţara cietăţii "Petroşani". 
Avrigeanu şi Adrian Răiculescu, 

prof. Il an Nicu. secrebrul comi
tetului, prof. V. Grigorescu, pre
oţii Iuliu Pop (Lonea), Ieronim 
Hangea (petrila) T. Muntean dela 
soc. "Jiul GulturaJ., Iuliu Socol 
repr. Cassei de păstrare, T Boteanu 
air. Casei de asig. sociale, Victor 
Brassat, şeful ştaţiei Petroşani, 

Tot ro,,!ânul de bine ceteşte ziarul 

v, 
dr. Nic. Olariu, nolar pub!., ing. Al d 1 d 
AL Panaitescu, Tr. Ratiu reprez. Ia e a orlo oel:~! 
băncii "Ardeleana" fiI. Petroşani, Y " II 
prof, Gh Ghiţă, doamna inv. Ta- d,·n Unriar,·o 
loescu, P. Turcu, V. Paolescu, e 
P. Raţă, prof. R. Popa, Ş. a. 

7 of despre Efemer Călugăru 
Sfi .. ,irea draperulu' 

Participanţii au venit la arenă 

in coloane llriaşe, cu steaguri, 
fan fa re' şi pancarde. Ajunşi la a
renă, s'a oficiat de cătră păr. 

protopop Duma, in fruntea unui 
sobor de preoţi, slujba religioasă, 
sfinţindu-se steagurile Ligii. 

A d 1 1 t t . d h' v un m repro us n n-ru recu Sl,:flsoare esc lsa a "ung l 

Au urmat apoi cuvântările. Au 
vorbit păr. protopop Duma, d. 

destăinuiriIe ce le făcea prin~ lor ortodocşi" din Budapt t 
tr'o corespondentă budapes- Gruits Ioan, Bordâcs Ios~ r( 
lană "Keleti Ujsăg", cu privire Erdely Geza Anton, in cari, no 
la răspopitul Călugăru, care spune: că nu gazeta gu; âtm 

s'a dus dela Sătmar in Unga- nameJltală l-a demascat rn 
ria ca să facă sub numele de dânşii; că ei au pus auto, ~~ 
Kalugyer Elemer pe ortodo- file să-I dea afară din: 11 

xul maghiar şi să 'ncerce la odată şi pentru totdeauna ~( 
fel ca excrocul Nemeth dela indcă au constatat că ,,8 , 

Comunicarea aceasta e co
mentată cu multă amărăciune 

de un domn dr. Bela Balogh, 
in n-rul din 31 August al lui 
II Magyarsag" . Recensentul e 
tare scandalizat că autorul 
comunicării spune lucruz:j ca 
acestea: 

Senteş infiintarea unei bise- nit aici ca spion biseric ZI 

Aviz şcolar riei ortodoxe maghiare inde- din îns~rCtina.rea duşmanul ~~ 

I pendenfe. că mat namte de a p" , 
. Corespondenţa lui "Keleti I dânşii autorităţile să-l păk I ( 

.. Deşi stăpânirea românească 
nu e pentru germani o pri
mei die, precum sun' alle ,ări, 
totuşi trebue să lupte şi ei. ca 
toate minorităţile-. 

D, Balogh pune după cu
\lintele .. precum sunt alte tări
un semn de exclamare. Şi se 
intelege din asia, că e \lorba 

Gimnaziul mixt de stat "din 
Jimbolea face Înscrieri până in 
ziua de 15 Septemvrie, având lo
curi vacante pentru clasele I-a şi 
a II-a 

In clasa I se primesc elevi şi 

eleve fără examen de admitere. 
Taxa şcolară este de 1600 Lei, 

plătibilă in rate. 

gatoare~ se ~r~pune ca mafene Uisag" _ aşa se poate inte- I credincioşii săi din Budap 
faCUltat;vă şl.hm?a germană. lege din "Magyarsâg" dela 30 au tr~cut l.a parohia "o~IO 

Ş~oa a se mgnjeşte de plasarea August _ n'a fost de fapt o maghIară mdependenta" a 
eleVilor ]a d A d'ţ" 

f 
g~z e tn con I 1UOl I corespondenlă, ci o reprodu- i Ruszko, fostul căpitan de '. 

oarte avantajoase d' t ' tă ·1 l·t· - 'f & dă' o . .. cere In r o gaze guverna· 1 le raspopl In ou ran· 
= Dlrecţ1Unea ,mentală din Budapesta, _ i şi că rău face gazeta guve 'l 

I 
fără indoială din .. Filggetlen- mentală că mai bâzâie tu., 

ACHIT 1\ TI-VĂ seg". , rile dupăce odată Călugăr, 
ABONA.MENTUL LA 1· In n-rul cHat al lui toMagyar- fost izgonit. fiindcă nu S. P[e 

La gimnaziul mixt de stat din "G4ZET A. sâg" s'a publicat în legătură cu \leşte prin aceasta cauza ':ec( 
Jimbolea, pe lângă programa ob1i~ ANTIREVIZIONISr Ă. U "demascarea" lui Călugăru o ricii ortodoxe .. maghiare-, 
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I N L A R Â N O Fapte şi 'ntâmplări din Unjaria 
'" IANGAII La Ceaba se judecă de Marti demonsfraţii militare. Oraşul pricină că partidele de opo

incoace un proces de răsvră· Zalaegerszeg, din Panonia, e ziJie şi în special partidul aşa
tire, al ţăranilor din Mezobe- mare centru militar, cu o pu~ zis agrarian al lui Eckhardt au 
reny. Sunt peste 200 de acu- ternică bază aviatică. pornit o mare ofensivă pentru 

tlrăfasem În luna treculă că s'a dovedit astă primăvară că-s 
la modă astăzi In Ungaria lucruri valahe: costume va
ografia. folJdorul, cultivale lahe, artă valahă. Claca româ
. nu de dragul lor, nu din- . nească n'a lipsit nici ea din 

o pornire ştiinlifiră sau mă- ' aceste exhibâri. Se ştie astfel 
democratică. ci fiindcă le·a tn deobşte, ce vâlvă a făcut 

pus nevoia de a 'mprospăfa claca "săcuiască", pe care a 
ceva exibitiile săptămânii : dus-o acum câteva luni la 
denlisle a Sfântului Ştefan, . Budapesta un gazetar Szenf
e ajunseseră să nu mai imrei din redacţia lui •. ElIen
re nimic spectatorilor alraşi zek". 

peste h ;t~re. . . 1 Singurii cari au lipsit cu 
S'au orgaJllzat decl cu prl- : arta lor. cu etnografia. cu 
! iredentistei comemorări folklorul lor, din tărăboiul a

Sfântului Ştefan clăci şi ex- : cesta, au fost până acuma 
ilU regionale, la Mohaci, la ' ciangăii. Li-a venit Însă şi lor 
aegers~eg. la Kiskunszent- . rândul. fiindcă .,Pesti Hirlap" 

,.[OS şi n multe alte
v 
oraşe, : din 30 August anunţă că so

să se arate arfa satească,: cielalea de ciangăi repatriati 
'ceiuriJe, costumele şi alte' la Budapesta. prezidată de 
uri ci-că pitoreşti din par- sculptorul lstok Janoş, a luat 
locului. Precum am spus initiativa să arate originea, 
rândurile trecute, moda a- trecutul, obiceiurile şi toate 
sta ar putea să dea roade cele ale ciangăilor din Mol
e, dacă ar fi uorba de doua, din Bucovina şi din co

ia ştiinţific. Tolu-i fnsă sim- loniile ardelene· şi arădane 
bâlci, simplă exhibare. unde au fost mutaţi. S'a cerut 

slă acum in Ungaria şi o tuturor repatriafilor ciangăi 
:~tă. închinată, acestei mode, să-şi trimită adresa,lar Marti s'a 
Jl zl~ese la, nceput Hun- i tinut o adunare pentru orga .. 
ol,ogla, apOi M~gya~sâgfu: ! ni zarea acţiunii. 
any - dar revlsta-l ca Şl I Bine inţeles eli ştirea acea

da pe care o serveşte: I t t b luată ad-literam. 
d fă' r f"' ţT ă I 5 a nu re ue 
,entloas Şl an IŞ Iln ~ IC : . E prea cu putinţă ca chestia 
In cadrul acestor exhlbărl. t af'a cu folklo .. . . ala cu e nogr 1 , 
ihpseş~e, după cum se şhe, l rătarea originilor. tre-
~ săcu]asc~. O confesă Beth- ru, cu a . ' 
~din Ardeal işi poartă pela c~tului etc" să n,u fie decat 
,aapesta şi prin celelalte Simplu pre,texl, ŞI s~ ascu~dă 
~şe din Ungaria colecţiile de. fapt vr o ~neItlre. anhro
larfă din Săcuime, şi face I manească. E bme deCI să se 
rori cu lucruri despre cari I ieie seama Ia ea. 
~,,---.......................... _ ...... ----............ __ .. 
I unBuroaică 

•• W VOlnlCOaSa 
I 

Vrea să zboare peste A.tlantic, cu 
I semnă'uri de protestare 'n con'ra 
tii de'a Trianon -

un mi'ion 

Iredenta ungurească a 'n- ; din 29 l1.ugust o ştire nouă 
~(Jt În primăvară să adune! în legătură cu această ac
~ ungurii din l1.merica şi ţiune, Şi anume: Că o 10-
b altii de acolo iscălituri cuitoare din New-York. fosta 
un memoriu prin care se Învăţăfoare din Slovacia 
t Ligii Naţiunilor revizui- Ema Kmdz, s'ar fi oferit 
t tratatului de pace dcla conducăforilor acestei acţiuni 
anon. Vrea s'adune: nici revizioniste să ducă cc:le un 
j multe nici mai puţine milion de iscălituri la Ge
~t un milion de iscălituri neva cu avionul, ... dacă i 
memoriul acesta. O sută se da un pilot. Mai tre:buia 
mii Ie-.ar fi avut deja să adauge ,. Buda pesti Hir
im o lună - dupăcum laplI: dacă i se dă un pilot 
mai arătat că se lăuda 

~ ziarele budapcstane. care să-i garanteze că nu 
Semioficiosul guvernului va avea emoţii. 
ghiar, "Budapcsfi Hir- Frumoasă voinicoşie de 
1') aduce 'n numărul său ţată maghiară, nu-i vorbă! 
~~ ...... ~ ...... ~~~~~ ......... ~_ ... ~ ... ~ .... _._ ... _~ .. 
Prinaa Societate de Autobuae 1. MER4 & Co. 4rad 
~: Str. Col. Paulian No. 10-12 : .. : Telefon No. 427. 

CURSE DE AUTOBUSE: 

Arad-Lipova-Bata-Birchiş-Făgef-Luooj 
\ ~lecarea din I1rad la 5 dim., sosirea Ia Lugoj la 9 dim. I 
ilecarea din Lugoj la orele 16, sosirea la f'i.rad ]a orele 20. 
~~ 

zati, cu totii in stare de arest. * : răsturnarea guvernului Gom-
Au fost dati in judecată pen- Preşedintele Ligii. Revizio- ~ bos. 
trucă s'au dus cu ghiotura la ! niste, Herczeg ferenc, a făcut j • 
primărie ca să ceară să se azi săptămâna apel la partidele j Astă primăvară, cu prilejul 
reinceapă lucrările dela şosele, politice ca să rnch~ie .p~ce! alegerilor generale, s'a 'ntâm
fiindcă suspendând-se lucră· intre ele. deoarece SItuatIa m- ! plat in satul Endrod de lângă 
rile din nu ştim ce cauză, au ternaţională, şi apropiata dis- ; Giula un măcel fioros, cu mai 
ajuns muritori de foame. ~utare a pacf~l~i dunărean: multi morti şi cu câteva zeci 

• Impune Uungarlel să se pre- i de răniţi. fusese in sat o 'adu-
• ~~' agyarsag'" din 22 August i zinte in fata străinătăţii cu pu- i nare electorală, convocată de 

uesteşte că la Jâszbereny se 1 !eri ~nite ~i-a adr~sat ~pelul I candidatul agrarian Andahâzi 
vinde scroafa ~u 6 purcel ~ari I m prImul rand partiduluI dela 1 Kasnya Be~a. şi fii,~dcă n~ er~ 
cu 25 de pengo (650 de Jel). I put~re, _ I autorizafă, Jandamn au ,navăht 

• Zlarele au Incercat să cre- , peste asistentă ca s'o mprăş-
La tribunalul din Budapesta i ieze acestui apel un ecou oare.. tie. Candidatul opoziţionist a 

s'a inceput luna trecută jude- I care, dar s'a văzul dela 'nce.. indemnat pe săteni să se îm .. 
carea unui proces de calom- I put Că îndemnul lui Herczeg potrivească, Sătenii s'au fm
nie, intentat de fostul ministru I nu prinde. Partidul lui Gom- i pofrivit. Urmarea a fost un 
de război Csaky locotenent- I bos a dat o declaraţie că pro- măcel În regulă 
colonelului Pronay. fiindcă a ! gramul lui e un~latea ~~tionaIă, i Candidatului i s'a anulat in 
spus despre dânsul lllfr'un I că zarua ce e m pollflca ma .. ! a acestora candidatura. 

I h ă' "'t I . ă' urm pamflet că a ~ăf)â~ş;, la mi: \ ~ iar n a, prlcm~l:o e , ŞI C i dar s'a ales in altă parte. Par-
n;sferu' de razbOI Reregul •• : In ce-l. prIveşte IŞI ~a duce, lamentul i-a ridicat imunitatea, 
Tribunalul a admis acuzatului : planurile la capăt ch~ar dacă : şi la 18 Septemvrie va fi ju
să fară dovada. Desbaterih.· i nu se va face pace mtre par.. decat de tribunalul din Giula 
se vor continua la mijlocul lui Ude. La rândul lor partidele! entru instigaţie. 
Sepl. (Cf, "Magyarsâg" din 22 opozitioniste au declarat că: p L 27 S t' 'u .. 

t . " . .. h" a ep emvrJe se ua I 
August) nu po sprlJlm cu nICIUn c lp i d 1 l' t 'b 1 alt 
'. . reformele guvernului, deoarece:, eca a ace aşI rl una un 

Astăzi, 8 Sepf.. se inaugu-: le socot arbitrare sau anfiso- : proce~. Procesul de. desdău .. 
rează la Zalaegerszeg un mo- I ciale. ; n~:.e l~tent~t. sta.tulu: de ră-
nument al eroilor. Se i8C mari I Herczeg şi~a făcut apelul din mtu ramaşl In vleaţa. 

~~~-~~-~-----~~ ~~~~ ~~~ ~~ 

Publicaţiune \ Iarăşi fripo"' l!ozefa-
• • ••• 

Se aduce la cunoştinţa r.lor m.norr'ar. 
celor. intEresâţ( :'::":-~că- - Pri': 

măria municipiului l1.rad, - din Arad 
in ziua de 19 Seplemvrie 

1935, ota 11 a. m. Sindicata' presei române din Ardeal şi Bănal 
a făcut ac,iune la justitie În contra 'itulaturii iig-

va ţine în biroul serviciului ni'oare pen'ru ziariş'ii româr.aÎ a 'ripoului 
economic (camera Nr. 59) , 
a doua licitaţiune publică cu Sindica'"' Preaei Române ţiunea excluderJi, de ~ face 

oferte mchlse ŞI slg~late, pen- reei.tra' Miercuri la 'ribu-j Modificarea titlului Cercului 
. . ... l' din Ardeal ,i Bănat a în- .: parte din aceste cluburi. 

tru arendarea pe timp de 3 nal.' di.. Arad următoarea 1 dela Arad nu interesează nu
(trei) ani a terenului de vie contesta fie în con'ra cererii { mai clubul în chestiune, căci 
în estindere de 26 jug. mici i azurpătoare făcută de per- I noul titlu, pe care. el a hotă~ 
670 st. D. împreună cu edi- ! aoana juridică HCercul z;a- 1 rit a-I adopta, crelaz~ ,o c~n .. 
f "1 ţ' wt 'f t" I ri,tilor minoritari din Arad", 1 luzie ce atinge preshglUl zIa .. 
IC~I e apar, I~a ~ar~, S! ua In de a i se autoriza sci-ş; 1 riştilor români, ceeace Sindi-

Camp:J!. LI~lştel dm hotarul : schimbe 'iII"' în acela de catul nostru nu poate permite. 
mUniCIpIUluI l1rad. " I "CI.".' ziariştilor din A. rad" , De aceea, ri~icăm şi nO.i. con-

Licitaţiunea se va tine În II Sindicatul Presei Române test~tie impotrlv~ cerem. ~e 
conformitate cu llrt. 88-110 din Ardea,l i Banat schlmbar~ de htlu ce VI. 5 a 

• • , w .. " ş zmuntat, ŞI vă rugăm să bme-
dl~ Ieg.ea c~n.tablhtatl1 pu- i No. 13'1. voiti a o respinge, ea lovind 
bllce ŞI potnvIt normelor de Domll"'e Primpre,edinte, . in interesele morale ale fer-
licitaţii În vigoare. f"nd informafi din partea' filor. .. . 

1 , 11 t ,AJăf.urăm comumcatul Smdl-Toate: persoane c can vor reprezentantului nostru dIn I . t i h t' 
" . '. cafu UI nos ru n c es lunea 

Ina parte la hCltaţlune vor Arad, domnul profesor lsata t' 'J Ş'l o 1'lstă a mem-
b • 'f t l rlpourl or, 

depune odată cu oferta (care Tolan, mem ru In CO~I e. u brilor Sindicatului nostru din 
se va înainta În dublu cxem- ! d~ conducere al aCeS!Ul. ~m- Arad. 
I ) A r t' 1 dlcat, că .. Cercul zlarlşhlor Primiti vă rugăm asigura-

p ar. In p I~ se~ara ŞI ga- minoritari din Arad'" a cerut rea disti~sei noastr~ sfime. 
ranţlQ prevazuta de cadul de I tribunalului Arad modificarea CI' 2 S t 1935 

.. d' '" 5 d' 1 u), ep . . SarCinI, a Ica % In va oa- titlului In acela de .. Clubul 
Preşedinte, rea preţului din ofertă, în \. ziariştilor din Arad". asociin- Dr. A_re' Gociman 

numerar ori efecte garantate du~ne la c.ontestapa .inaintaf.ă 
T 1 d Secretar general. de Stat iar oferta se va face I de d-l (sala o an ŞI e cel- leoli. BUQnara 

. ~ . Ilalti membri ai noşfri, vă ru-
numai In conformitate: cu ca- ă v b'ne oiti a cunoaşte O-sale . . f' g m sa I v 
dul de sarCinI care poate 1 cele ce urmează: Domnului Primpreşedinfe al 
văzut în fiecare: zi de lucru Având în uedere, că diferi- Tribunalului Arad. 
În camera Nr. 59 a primăriei. tele aşa numite Cluburi ale 

ftrad, la 5 Sept. 1935. ziariştilor periclifează presti- In Franta s'au început acum 
• • • , • giul profesiunii de ziarist, a- 1 săptămâna manevre. 

Primăria muniCIp'u al dunarea generală a sindica-

l 
Deasemenea se fac manevre in 

Arad tului nostru a decis a inter.. Austria de miazăzi, cu trupele 
Nr. 24. 639/1935. zice membrilor săi, sub sanc- aşa-zise motorizate. 
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Din IUJlle şi din ţară a:.Jtjj'$4~ 

~l 
In revisfa nemtească "Geo-' Până acuma se 'ncerca glezi, sub al căror protectorat ceputul secolului. Miopia face 

graphische Wochenschrift" s'a. vindecarea leprei cu un se află Palestina, pentrucă nu . ]a bărbaţi progrese din ce in 
publicat o slatistică a lumii '1: alei gretos, numit chaul- lasă pe evrei să se extindă in i ce mai alarmante, probabil din 
din oraşe. În care se arată că moogra, ce se extrage Transiordania, in schimb ti ! pricina liferelor mici din căr
o optime din populaţia lumii dintr}un copac din India. Iasă pe arabi să treacă in j file japoneze. Dintre studenţi 
locueşte în oraşe, că iumătate Un profesor dela clinica Palestina, Ar fi vorba de o ! tol al doilea trebue să poarte 
dintre orăşenil din lume sunt din Dorpat (Estonia), nouă politică a Angliei, şi a-I ochelari. 
de rasă germană (englezi, d-rul Padrok, Încearcă nume: Anglia vrea să-şi facă ... 
nemti. etc.), că dintre latini 10- ·1 acum s'o vindece cu un nou drum spre Bagdad. La New-York a murit în vâr-
cuesc in oraşe 38 de milioane, g hiată uscată, ing helând peste Palestina, mufându·şi stă de 61 de ani un miliardar, 
iar dintre slavi 27 milioane, I pielea bolnavă la minus baza navală din Malta In por- fabricantul de aufomobile John 
Orăşenii chinezi şi japonezi; 80 de grade. fuI Akabah de lângă Haifa. din Norfh WilIys, care şi-a început 
sunt in număr de 36 milioane. I * pricină că uede că-i scade in- cariera ca măturător de stradă, 
New-Yorkul are 320.000 de Ziarele englezeşti aduc şti. f1uenţa asupra canalului Suez. A lăsat urmaşilor o avere de 
negri, Chicago 250 de mii, I rea că fiul fostului împărat • un miliard de dolari. 
FiJadelfia 220 de mn, iar alte abisillian Menelik al II-lea,· Statele-Unite au trimis con- • 
câteva oraşe americane au Zaranie, e lucrător zidar in sul in fara de negri Liberia, La Kaposvâr, in Ungaria, 
până la 100 de mii de negri. Capetown (Africa sudică). şi din Africa, pe un ziarist negru. s'a judecat zilele trecute pro-

• I capătă pentru munca sa câte i ' * cesul unui ţăran pompier, care 
Doi consfructori tran-12 şilingi pe zi. A plecat dela Un aviator rus, ~euseiev, s'~ a dat foc la mai multe case 

cezi Fanre Dtdorric şi curtea tafâne·său la uârsta de urcat cu un aUlOn obişnUit şi clăi. Precum arată .. Pesti 
ffenri lossier, au făcut j 19 ani, fiindcă s'a certat cu , până la granita strafosferei, la Hirlap" din 31 VlH crf., aprin~ 
planul unui turn gi- I împăratul; a ajuns apoi la inăltime de 11.080 metri. A stat dea ca să pună vina pe alţii; 
gantic, care ar fi să fie 1 suHanul din Mozambique, care Ia această inăltime un ceas şi căpăta dela postul de jandarmi 
de şapte ori mai mare j voia să şi-l facă succesor, dar .. jumătate, şi dacă nu i se aco~ câte un pengo (30 de lei) 
decât turnul Eijfel

t 
şi a fost bătut şi fugărit de-acolo i perea aieroplanul cu ghiaţă, penfru mărturie mincinoasă. 

s}ar construi la Paris, de un fiu desmoştenit al sul- mai stet~a, fiindcă spune că ... 
în piata /s..,sY-Ies.MouI~:'1 {anului. Ani i~delungaţi, a pri- ~'a sufe:it nici .de fr~g, ni~i de Grădina zoologică din Lon-
neux. ca sa apere Pan- begit apoi prm pădurile se- i lIpsa oXlgenulm. A mreglstrat dra are de câteva zile două· 
sul în contra atacurilor culare ale Sudanului, şi a a- : 51 de grade sub zero, dar a vietăti despre cari s'a crezut 
aieriene. Socoteala plă- I juns pe urmă în trupa lordu~ : putut rezista frigului fiindcă până acum că există numai 
nuitorilor turnului por- lui KUchener. De-acolo, pe: s'a 'mbrăcat înfr'o blană um- in poveşti: i s'au adus din in
neşte dela faptul, că urmă, îmbătrânit, a ajuns la ! plută cu pene, In contra lipsei suia Comodo, aşezată la ră
până se ridică avioanele , Capetown şi lucrează cu ziua. ! aierului s'a ajutat cu un apa- sărit de Java, doi bălauri, 
de contra-atac la înăI- . • ! rat de respirat pe care şi l-a prinşi de d-na Broughton şi 
ţimea avioanelor duş- In n-rul dela 1 Sept. a] lui : făcut singur. de lordul Mavno. Cei doi 
mane, acestea îşi aruncă Uj Magyarsâg" s'a publicat; • i bălauri sunt nişte animale u-
bombele şi fug. 1 urnal după anuarul statistic al pri .. 1 La alegerile parlamenfare I riaşe şi urite din familia şo
gigantic vya

v 
,avţa .deci măriei Budapestei o statistică; din marele. a~af ~fb~rta din pârlelor, şi au fost găsiIi intr'o 

ferase la !naflml ur!aşe:, a copiilor din capitala ma~ 1 Caft~da a .eşd lur~('or. an peşteră. 
un~e vor sta la panda, ghiară, in care se arată urmă~ ; p!',t.d noa, al. ,:,edd~lar ~o
aVIOanele. E vorba dea toarele: i clal, care promite aa înlap
de aierooorturi aieriene. Budapesta, cu un milion de i 'aiaacă doc'rina lai Doagfaa, 
Şi-i vorba de-ocamdată locuitori, are astăzi 156.000 de 1 frans'ormând stafu' înt,'o 
numai de~un plan, deoa- copii. bancă de credi' social, la 
rece . cqnstrl!irea v tur: Naşterile au scăzut in ulti- j c,are să fie "aocoti' • ac'iona~ 
nplul gigantic costa ml- mii 60 de ani în chipul cel I ',ecare ceta!ean, Ş' .,car~ s~ 
Il arde. mai alarmant. In anul 1870 au I conv~r'easc~ d~do.rnle !. sa 

• fost 44 la mia de locuitori la ' dea In pIua 'reca, •• ceta'ean 
La un tribunal din Hunflev, 1900 30 în timpul război~lui câte 25 de dolari pe lană. 

din statul american Nevada. 14.9. ind~tă după război 20-22, • 
s'a tntâmplat un caz cu fotu~ iar in anul 193314.8. Dacă se Un pacient grav bolnav de-
lui neobişnuit Se desbăfea la spitalul din Budweis. Ioan 

scad naşterile femeilor venite Svoboda, s'a sculat într'una 

:~~:~~ d:J:~~F:~~;:~;~:!: :~~I~~~i~~~e ~=p~~Ja~·~~~~: ~:~r;'O~l:~~i:r~CeU\r::::!~. ~~ 
d Iă J 10 naşteri la mia de locuitorj, s'a urcat pe ruda mai înaltă 

dieni. şi a plecat in sa . u- iar in circumscriptia centrală ca {rel· eta}'e a paratrăsnetulul' 
decătorii, gardienii şi intreg I 65 
publicul din sală au rămas nu~a 't • f . ă t tI' până 'n vârf, iar când a ajuns 
uimiti, şi nimeni n'a scos o e no a t apOi, c o a cm- acolo şi-a dat seama unde 

cilea dinte noii născuli e co· t .• t ă t' A 
vorbă vreo 20 de minute, în es e ŞI a ncepu S Ipe. 

pil nelegiuit. • I fost dat 1'05 de pompl'erl' fără care timp excrocul dispăruse 
din palatul justitiei. Abia atunci La Luzerna se tine congre- ca să păţească nimic. 
şi-a deschis gura preşedintele sul anual al eureilor sionişti, • 
şi a 'ntrebat: unde~i acuzatul? adecă al celor cari luptă pen- La New-York. se va ti-

Ce se infâmplase? Excrocul tru transformarea Palestinei pări la toamnă o carte 
t' h' t' t' . d rară: ultimele memorii ale Il lpno lzese pe Oft. ŞI u- în stat naţional evreiesc. 
păce sta 'ncredinţat că a pus S'au făcutla congres destăi- misteriosului colonel Law· 
fă A • t h'] rence. Va costa fiecare s pamre cu pu ere a oe I or nuiri interesante, Şi anume: 

săi pe toţi din sală. a ieşit că imigranţii evrei din Paie. exemplar câte 500 de mii 
liniştit, sigur că n'are să pună stina. cărora li s'a dat gratis de dolari, deoarece se vor 
nimeni mâna pe dânsul. pământ ca să se facă plugari, tipări numai 10 exemplare. 

• fug dela tară în oraşel dar îşi Cartea va trata despre po .. 
Un doctor din America. Wil- păstrează pământu), lucrându- litica făcută de Anglia în 

lard, încearcă să vindece măl. şi-I cu muncitori arabi. S'a Arabia în timpul războiu
mUfele de tuberculoză punăn- uorbit apoi despre faptul că lui şi în timpul conferin
du-le la ghia1ă şi tinându-Ie pământul Palestinei e încă In ţei de pace .• 
'nghetate 2-3 săptămâni. Pre.. mare parte în mâni arabe. şi d Ministerul e instructie al 
tinde că le readuce apoi la s'a cerut să se adune anul Japoniei a sfârşit de curând 
vieală. I acesta dela evreii din lume o anchetă, care a dus la con-

• un milion de lire sterline, ca statările următoare: Femei1e 
Guvernul belgian pregăteşte să se facă o nouă Ofensivă japoneze sunt astăzi mai inalte 

o lege care va preuedea să se pentru luarea pământurilor cu două degete şi jumătate 
dea celor ce se căsăloresc arabe. decât tnaintaşele lor de-acum 
credite ca să-şi cumpere mo.. Ca în ne·alfe rânduri, con- 30 de ani, iar bărbaţii cu un 
bilă şi alte lucruri casnice. gresul a criticaf aspru pe en~ . deget decât bărbatii dela in-

• 
Doi ingineri germani au in

ventat o bicicletă zburătoare, 

şi au prezintat·o cu succes 
acum o săptămână pe aiero
dromul din Frankfurt am Main. 

• 
In Olanda este un sătuc cu 

numele OS8, care a ajuns la 
o tristă celebritate. In momen
tul de fată tOţi locuitorii majori 
ai satului se află în temniţă, 

închişi pentru diferIte fără
delegi. 

• 
D. Lerse, diredorul obser.

vatorului geografic şi geologic 
Ci~Ca-Vei din China, a tinut la 
Paris o conferinţă. arătând că 

observati unile sale au confir
mat teoria zisă a lui Wegener, 
după care confinentul ameri
can se 'ndepărtează tot mai tare 
de Europa, cu care a fost 
cândva legat, şi se apropie de 
Asia. La rândul ei Asia are o 
oscilatie de 30 de metri. 

• 
Un doctor japonez. 10-

siva. a izbutit să provoace 
artificial cancerul la nişte 
animale. 

... 

La Maglavit şrn satele 
învecinate s'a răspândit 
din cauza îngrămădiri
lor de pelerini ti/osul 
exantematic şi scarla
tina, Au fost zvonuri, cari 
însă nu s'au confirmat. 
ca s} ar fi declarat şi ca· 
zuri de lepră. 

• 
In satul Parepa de· lângă 

Ploieşti s'ar fi repetat minu
nea dela Maglavif. O fetită de 

13 ani. a lui Marin M, Pell~; 
susţine că aflându-se in Zi,' 

de 29 August pe câmp. i ;' 
ivit dintr'un nor cenuşiu Dt;.. 
nezeu, sub tnfăJişarea unui t. 
trân, şi i-a spus să se du 
să spună oamenilor să se l<il 

de cele rele, că de nu, \la . 
mite peste ei foc şi smoalj· 
va prăplldi lumea; i-a mai sP' 
să spună oamenilor să sa' 
pe locul unde i s'a arătat' 
nunea o fântână şi să tna1lt 
biserica. F eU ta 8usline că il· 
arătat Dumnezeu şi a doua 
in timpul uecerniei. Oamt 
din sat au făcut numai de-
o fânfână pe locul u de 1· I 

arătat fefitei Dumnezeu. şi i VI 
acum pregătire pentru zid~ I Jn 
crucilor şi a bisericii. Pel IaSI 

noagele la locul minunii iSSj 

ţin lanţ. mai 
* nd( 

Ca şi Petracbe Lupu dela ~, 'îe; 
lavit, şi ca şi fetita Maria . II 
M. Petre din Parepa, Vasile N ser 
din Creţeştii Tufovei a aurit Ş ., şi 
glasul lui Dumnezeu. uJ 

La:Sodmeni (Paşcani), un ' mâl 
de 16 ani, C. Butnariu, a ti 
aceeaşi viziune, pe când 't, 
vacile ce păşteau în tihnă ia; de 
plină de sevă a Iivezii. 

La ]upalnic {Severin} 
Mişa Gorovei a văzut pe 
Domnului. 

Pretutindeni - scrie z" mei 
"Universulit în legătură cu ac . şi 
minuni - pelerinajele şi urni' l,de 
rugăciuni au salutat cu eli, ~n 
dumnezeieştile arătări,l'[iar a;. VQ 

meraţiile poporane n'au isp. văr 
celor in drept griji de elernen~ mei 
dar pământească igienă, ca ,Uit 

a ă ~ t • t' "e dl p rare lmpo nva con agiUn •. 

U 
. au 

" mversuP' atrage atenţia d 
torităţilor bisericeşti, ca· să e 

prel 
seama să nu devieze aceste 'e; 
nifestări de pietate colectivă:., 

~PUl 
căi necunoscute. 

... ma 
La Orade s'au încheiat in I ca 

crt. următoarele căsătorii mi vala 
bărbaţi ort. cu rom. cat. 3, bă lea· 

ort. cu protestante 1, gr. cal. ce 
femei ort. 2, bărbaţi gr. cal. ival 
femei protestante 5, bărbaji P DOi: 
cat. cu femei mozaice 1, băi: ind 
rom. cat. cu protestante 1, se 
baţi protestanţi cu femei rom, În 
6, evrei cu femei rom. cat. 2. 0I 

.~pil, 

Arătăm în altă parte a nu,văţ: 
rului nostru de faţă apelul IO.să 
de regentul Horthy Ja ungurOGi du 
ca să facă mai mulţi copii d eni 
pân'acuma. 

Apelul acesta a fost prec 
in unele judeţe ungureşti 
premieri ale unguroaicelor . 
au cei mai mulţi copii. Aşa a:ll~, . 
O sărbătoare 'n cinstea mall1e li IŞ 
şi o premiere a celor CU' j 

multe odrasle la Mişcol! .. ;~ea 
aflăm despre ea, din "Magya :.,pa 
dela 30 August, că a fost o ,.ad 

':nea 
jocură. Toate aceste mame'l 
copii mulţi, au fost fără exce'Qn 

, ' 1> re 
evrelce. "Sărmană Ungane. ş' , . I 
exclamă un cetitor prin. ZI:. de 
"Magyarsăgu• Bine mal , sP' 
dacă am ajuns să fim aviZ3P. :hră: 
să ne apere naţiunea ma,·ia 
GottliebJ madam Rosethal, ~ ~ 
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negus din tată român şi din mamă 
grecoaică pe tronul Abisiniei 

trL 

Fiindcă Rhisin;a a ajuns În momentele acestea 
punctul de cal'e afâl'nă pacea lumii socotim necesal' 
- cu atât mai oâl'tos că lucl'ul'i/e ce le tl'ansCl'iem 
aci nu le-a Împrospătol pân'ocuma nimeni În legă
lUl'ă cu chestia abisiniană - să l'cproducem păf'tife 
l'especfiue din o 15-0 sCFisoal'e cătf'ă Vasile Rlexondf'i 
o lui Ion Ghioo, În CaM se of'ată că aCum 70 de ani, 
pe oremea când şi-au e lins englezii influenta În 
Etiopia, ef'a impăf'at pe tl'onul Rb;siniei un l'omân, 
'feodof', născut pe moşia tatălurful--irm- .. {3ht~rr~-dtn 
tală l'omân şi din mamă grecoaică. 5crisoaf'ea lui 
Ghico se oflă În oolumul 01 II-lea 01 sCf'isof'i1or 5ale 
cătf'ă V. RleJwndf'i, Bibl. pl. loti, pog. 50-65. 

mâna la foate. fim auzit mai l' cu Teodorosul nostru. Il descriu luptător care mai rămăsese În 
târziu că avea unghiile cam lungi." oacheş, dar nu de coloare etiopică, . viaţă, îi zise: "S'a sfârşit! fugi, . 

E vorba în continuare de În- I nasul pronunţat şi încovoiat, bu- te dezleg de jurământ, cât pentru 
flăcărarea ce-I cuprindea pe zele subţiri, fără nici o asemâ- mine, eu nu pot cădea viu in 
Teodor pentru vagabondări, când nare cu a soiurilor africane; părul I mâinile inamicilor", şi punând. 
mamă-sa, născută. in i~sula ~jnos: creţ şi despărţit in trei codiţe 1 ţeava pi~!olului in gură şi.a zbu
fată a bucătăresel mltropohtulul împletite, obrazul mai mult rotund rat creeru. 
dela Larisa, le povestea copiilor decât oval, multe fire de păr albe I Nimeni nu ştia că unul din. 
despre muntele Atos şi despre în barbă şi În mustăţi, talia de I tr'acel~ ze~e cadavr~ er~ al ~~_ 
orient. Apoi e vorba de anti- mijloc, dar legat şi ţ~a13ăn. goşulUl, cand un pnzomer abisl-

La l'elatia dotă de Ghico oom adăuga un amă
nunt nou, după ,/stof'ia epocii noos/l'e- a lui lustin 
Mac Col'thV, care pune pe negusul de neam l'omâ
nesc Într'o lumină şi mai interesantă. 

semitismul lui Teodor, de năz- nian, zărind inelul din deget a 
drăvăniile cu cari năcăjea când In luptă cu englezii strigat: Teodoros. 
era copil pe evreii din sat. Era La 1864, când au intrat En· Patru ·zile mai 'nainte de lupta 
- zice Ghica - un mare ştrengar. glezii cu asalt în Magdala, Teo- dela Magdala postise şi se im-

viea,ă aventuroasă 
.,Când m'a trimis tata în străi· doros, după ce s'a luptat vitejeşte părtăşise. Markham spune că era 

nătate, - continuă Ghica _. l'am ca un leu, nelipsit din mijlocul foarte pios şi cumpătat, dar că 
lăsat la Ghergani pe lângă kir soldaţilor lui, ori unde era pri- de vr'o câţiva ani căzuse la pa

. lanuş Ciobanoglu, arendaşul mo- mejdia mai mare, apoi s'a inchis tima femeilor şi la băutura de 'In Ghica îi scrie dela Londra lai conu şi Sofia pe cucooiţa, deşI 
ras3i!e At~<t1:afld!:li, la 27 Ialie ; nu ştiau niciunul limba celuilalt, şiei; îi servea de isprăvniceI; Într'un turn cu vre-o câţiva ofiţeri, 
'i$ arma oare e: ă l d I d f I ă d A J. 
.'.' It A d . I dar tot şoptindu-şi din ochi şi p stra mu t oru e a se ace zece a num r cu ansu Impre-

rachiu, se insurase cu o doua 
femeie, căreia îi dăduse numele 
de Dedjatsh Vobye (aur curat), 
ceeace nu-I opria de a avea mai 
multe ţiitori, dintre care cea mai 
favorită era o Gallas, anume Va
tamanya. 

:ilai mu eran un am apu- 1. - ,. 1 hagiu. Când m'am întors, l'am ună, şi de acolo trăgea în Englezi. ' . IAd I ă ţ' . i dm sprancene, sau mţeles a 
ndelU cu ?an u s ~ ~ SP~I ! vorbă aşa de bine, Încât a re.. găsit ajutorul logofătului Marinică, Când Sir Charles Staveley a spart 
ile; dar .. m am .tot ?P~lt dl- ! zultal un copII, care, deşi epistatul unei moşii ce aveam în turnul şi a intrat Înăuntru, Teo-
3 temem, că al obIceIUl de ! conceput din flori, dar graţie Teleorman. Cunoştea hotarele doros, întorcându-se către servi
scrisoare le mele lui Ne- ! binecuvântării părintelui Lesivo- tuturor proprietăţilor de pe im- torul său Valde Gabir, singurul 
,şi el, ca unul ce se află 1 dax, mai târziu: Kir Neofit, Inalt prejur şi ştia pe dinafară c1aca 
;ul unei publicatiun!. ~ân.d I Prea Sfinţit Mitropolit al Ungro- şi dijma datorită de fiecare sătean 
mâna pe ceva scns Şi tn- : Vlahiei, s'a născut fiu legitim şi din plasa Vedii. [şi făcuse un 
'tine, îl şi tipăreşte. M'am i s'a botezat in Christos, după le- nume aşa de bun, in specialitatea 
~t, cum vezi, dinaintea te- j gea ortodoxă a răsăritului, cu de căutare de moşie, încât trecea 
de a nu intra în gura lu, ! numele de Teodor, fiindcă ve- epistat dela o moşie la alta, ori 
lre găseşte pete chiar în ! ni se în lume În întâia Sâmbătă decâteori tată-meu sau Costache 

! a postului cel mare. Cantacuzin, Barbu Catargiu sau 
mai esitat ~i. pe~trucă-mi) Grigorie îi zicea Tudor şi Tu- Iancu SIătineanu nu găseau să-şi 
că poale n OIU fi crezut, i dorache, pe româneşte; iar So- dea În arendă moşiile lor Secara, 

aic.i de tine, in spusele I fiana, ca o greacă ce era, ti zicea Piatra, Voevoda sau Lisa. Uneori 
ŞI să nu mă pomenesc j Theodoros nume cu care ne căuta câte 2 şi 3 deodată. 

fl de om cu stafii şi cu stri- j obicinuise~ mai tQţi în casă, atât In contact de afaceri cu Şişto-, • ă . ţ' ă I 
"n .inS ~onvmc lUnea c . pentrucă ni se părea mai origi. vul, vorbia buJgăreşte. ca apa, şi 
~ VOIU • să-ţi spu~, est~ ~u- nal, cât şi pentrucă eram ca co- legase cunoştiinţe cu neguţători 
tevilr ŞI că o să vie o. ZI .can.d pii, in contact mai des cu kera de peste Dunăre. Intr'o zi, sau 
I mele să s.e poată l~temela I Sofita, decât cu 10gofătu Grigore. că nu putuse să închee socotelile 
Icumente ŞI pe doveZI. In vremea molemii feciorul, bune cu Iancu SIătineanu pentru 
re din povestirile lui Hero- care ne slujea în odae la dascăl, gestiunea moş:ei Lisa, sau că iar 
l'au fost, sute şi mii de ani, I murind de ciumă la Mărcuţa, i se făcuse poftă de hagialâc, s'a 
~ de fabule, până ce au ve- I tc:ta ni l-a inlocuit cu Teodoros pus intr'o şaică să treacă )a 
Iprejurări cari au dovedit, I care vorbia greceşte, citea şi scria Nicopoli, zicând că se duce să 
de ca lumina zilei, veraci- i româneşte, slovă de tip~r, .slovă I c~~pe..'"e v~te; .n.u~~s:a_ mai ,.!l1to~s 
spuselor şi observaţiunilor I popească· şi slovă cJOcOIască, mCI pană 10 ZiUa de astazI. S a 
ii au făcut ca marele istoric după isvodul dat de lOgOfătul' făcut nevăzut; afanfos, cum zi
mal fie tratat de băsnar 1" Matache: era deştept şi.j prindea cea biată măsali 

ca vorbeşte în continuare 

vala în ~ară a. grecot~i1or P , r O n" I Abi sin iei 
lC3. fananotă, ŞI de sOhda-1 e 
I ce s'a făcut în faţa ace.. A trecut apoi vreme 'ndelun- deauna avea vorba de împărat in 
~vale între boierii de başti- ! gată, până când i s'a auzit de gură: "ştiu că n'o să mă facă 
poi: . ! veste. Intr'un rând, Înainte de "impărnt, doar nu mi-o lua îm
Înd un boier îşi căsătoria 1 1848, trimisese maichii sale o "părăţia. Nu-ţi fie frică de mine, 
i se da cuconaşului un băiat, I scrisoare din l\-:agdala, din "că doa~ ~u sunt" împărat. Una 
~ în casă, ca să-! slujească Abisinia. "două ŞI lmpărat. 
~?pseaIă; şi. fetei i. se dă: I Şi-acum începe povestirea care I O descriere a 
0plla cea mal cummte ŞI! ne interesează: neJ!usului 
~vătată, ca s'o imbrace şi 1 "Pela 1848 (?) - spune Ion, . 
~să, cu condiţiunea de-a o 1 Ghica _ eram mai mulţi adunaţi I NegoşuJ, după toate descnp
I după vre-un logofăt, când !la ceaiu la răposatul TilIos, con- ţiunile. lui şi . ale altor A călători 
e~i in vvârstă. . . I sulul general al Fr~nţe~.; gazetele ~n~le~l, cu can au fost l_n mare 
msuratoarea cămmaruluI 1 erau pline de penpeţ!lle expe- mhmlt~te pe I~ 1861, cand era 

~ Ghira s'a dat din casa I ditiunii Englezilor în Abisil1~~~__ cu, oştIrea lUI la lagărul_ilela 
oi Scarlat Ghica un flăcău de marştiilorspre Magdala; nu Dobra Tabor. unde adunase' 150 _ 
e Grigorie, fiul iş1icarului mai era pe atunci altă vorbă de- mii de oameni, seamănă cu totul 

"Un om cum multe veacuri nu 
, ...." A Af. II s o mat voz".n rica ••• 

~.:c Un om, care din soldat aven-' sănătos ..• " 
turier ajunsese împărat, nu poate Apoi să nu zicem că e după 
să fi fost un om ordinar, şi cu modelul românesc al logofătului 

drept cuvânt Plowder îl consi. Matache, dela care Teodorosul 
dera ca pe un om cum de multe nostru a învăţat carte; şi Înce
veacuri nu s'a mai văzut în Af- pea cu: 
rica. Venit în Abisinia pe la 1854, "Mai intâiu cercetez de fericita 

sănătatea dumneavoastră, ca ape când această ţară era într'o 
adevărată anarchie militară, a flându-se pe deplin foarte să mă 
luat partea episcopului catolic bucur, că şi noi cu mila proniei 
(Abuna Salam ah) Andreiu În con- cereşti suntem cu toţi sănătoşi.. ... 
tra lui Kăşa, un pribeag, cap al Cauza de căpetenie, pentru care 

s'a certat întâia dată cu consulul unei bande de tâlhari, care ajun-
sese stăpân pe toate posesiunile Carmeron a fost speculatiunea ce 

făceau bunii Abisinieni cu bieţii lui Ras-Ali, pe care I detronase. 
Kăşa nu voise să se supue bise- copii din Cordofan, pe care-i 
ricii romane iacobite şi favoriza prindeau vânându-i ca pe nişte 

dobitoace sălbatice, îi scopiau şi. biserica coptă. Andreiu, când a 
văzut pe Kăşa învins la Dobra, pe cei cari supravieţuiau după 
l'a afurisit şi a proclamat, în mij. această barbară şi periculoasă 
locul oştirii, pe Teodoros rege al operaţiune, ii vindeau la Turci, 

pentru paza haremurilor. Se făregilor Etiopiei, şi i.a pus coroa-
cuse bănuitor, rău şi crud, şi na pe cap. 

BeII zice că avea concepţiuni când era prins de băutură orice 
mari, că cugeta la isgonirea nemulţumire a poporului, orice 
tuturor Musulmanilor din Abisi- răscolă, o atribuia intrigilor lui 
nia, şi întinderea creştinismului Cameron; într'o zi a mers până 
in toată Etiopia, şi căuta spriji- a-I aresta şi a-l închide; de aci 
nul Engliterii la realizarea sco· expeditiunea Englezilor din 1864. 
purilor lui; in arhivele engleze Nu ştiu dacă, in intervalul dela 
se păstrează o scrisoare a lu fugirea lui din ţară până la 1854. 
către regină, cu data de 12 Fe- Teodoros al nostru s'o fi frecat 
bruarie 1863, prin -:are cere să-i cu fruntea de piatra cea neagră 
trimeată un ambasador. dela Kaaba, sau de s'o fi scăI. 

"In numele Sfintei Troiţe. Eu oat in Iordan, dar nu mă îndoesc 
Alesul lui Dumnezeu, Regele Re- că îmbrăţişase catolicismul şi că 
gilor, Teodoros al Etiopiei, către s'a luptat şi a murit ca un vi
M. S. Victoria, Regina Engliterii". teaz. lşlicarii pot fi mândri de un 

Şi incepe astfel: fiu al isnafului lor. 
"Sper că M. V. este slnătoasă, I Oportet Imperatorem sfantem 

că şi eu cu mila Domnului sunt moft. 
~ic, care dregea gugiuma- cât de vitejia Negoşului. Numele 
~ işlicele casei banului; iar de Magdala din scrisoarea Sofia. 
i, fata vornicului Scarlat nei mi-a adus aminte de Teodo
'.neanu, i· a dat pe Sofiana, rosul nostru şi adresându-mă 

Fiindcă Împărăteasa Victoria a Marei Britanii 
. a refuzat să-I ia 'n căsătorii> 

Ghica explică războiul lui Teo~pasiei, greacă adusă din către SIătineanu îi zic: 
rad de cucoana Luxandra "Ţi-aduci aminte, cucoane Ian- dor cu englezii in chipul ce s'a 
:ineanca, când s'a întors din cuIe, de epistatul tată-meu dela văzut mai sus. 
inn din ţara turcească. Secara, pe care l-ai avut şi dom. In capitolul despre Etiopia a 
. L' "? cărţii apărute de curând: "Isto-:gore işIicarul, tânăr, inalt, nia ta la moşia Isa 
n şi plăcut; Sofiana, fată Nu isprăvisem vorba şi răpe- ria epocii noastre", a lui Justin 
~ de şeasesprezece ani oa- satu SIătineanu, bătându.se pe M~ ~arthy, se dă I.nsăă o altă ex-
IA • 'A • ă d' phcaţle foarte nostim . \ sprancenată Şl frumoasă; frunte, imi r spun e. , T 
~brăcând şi desbrăcând di- .;;...- Ai dreptate, el trebue să I Teodor (I~, Mc Carthy u eo-
'!, '. • ă t" ă 1 . I tot- dor al II-lea ) ceruse mâna im· 11'1 ŞI seara, Gngore pe cu- fie, s. Ş Il C e ~~ numai e 

părătesei Victoria a Marei Brita
nii. Şi fiindcă a fost refuzat, a 
prins pe misionarii şi negustorii 
englezi şi i-a băgat în temniţă; 

iar când guvernul englezesc a 
trimis soli la dânsul ca să-I do
molească. i-a băgat in inchisoare 
şi pe aceştia. Impărăteasa Brita
niei a trimis atunci o expediţie 

in Abisinia, cu generalul Robert 

Napier, comandantul trupelor din 
Bombay. Oastea negusului a fost 
infrântă. Negusul s'ă baricadat 
atunci in cetatea Magdala (amin
titâ şi 'n scrisoarea lui Ghica), 
şi când cetatea a câzut, şi-a pus 
capăt zilelor aruncându-se ca 
Decebal În ascuţişul sabiei. 

A rămas după el un fiu de 
şapte apte ani, care a fost dus şi 
crescut în Anglia de regina Vic-
toria. -- ~ 
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-o 
Italia 

a conflictului ifalo-abisini. 
lovitură de teatru: concesionarea subsolului abisinian, şi urmările 
a devenit mai conciiianfă şi a re'nceput tratative cu Anglia -

DESBATERILE DELA. LIGA NAŢIUNILOR 
De Miercuri se judecă la Eden, a arătat consiliului Ligii: I brilor Ligii inter~sati Ain flfrica. ! război .despre care lumea n'a dela 1918 Încoace Shell.]} 

Liga Naţiunilor conflictul Haliei că statele din ligă sJau angajat P.r~cum. e de sm.e mteles :. ~ i pr,~a Şhu~, ?ar care. a c?stat 750 A.ngliei, n'au fost decât, 
. . ~ ~ alCl mal mult un JOc al I1nghel, i fin de vIeti: răsbolUl dmhe 80- boire prin interpuşi a peh"" 

cu F,bisinia. fldecă e vorbă că să ~em~nte la. războI, .ca. mtr: ca să majoreze la aceste trata- i Iivia şi Paraguay pentru provin- americani şi englezi. R~ 
se judecă. De fapt asistăm la o Itaha ŞI flnglta nu e nImlC; ca tive pe Italia şi pe Franţa, r eia petroliferă Chaco. Precum s'a din Persia din Mossul, a: • 
nouă serie de tratative tripartite, situaţia lIbisiniei trebue refor- Int!e ti~p, fi!eşt;, pregăti:i1,e I afl~t ~bia p~ urmă, cruntu~ răz- la spate tot pe petroliş!ii ,l 

italo-anglo-franceze, cu deose- I mată, dar" această reformd d~ r?7.~01 c?nt~nu~ . ŞI la ablsI: j bOl sa. dat mtre • Anglta ŞI S.t.a- Tot astfel În războiul "AI 
birea însă că flnglia se simte (C11uzie la scJăvia pentru a că- mem ŞI la Itallem ŞI la englezI. I tele-Umte, adecă mtre companllle turc din zilele lui VenÎzelG~ 

~ I lor de petrol, dar l-au purtat cele cia n'a fost decât un pre II 
azi mai pe picioarele sale de- rei de-sfiinţare Italia ccr<! sa se Ceea ce a domolit .. o 1 două ţări sud-americane. Fiindcă viţel de sacrificiu al peire" .... 
cât În flugust la Paris, că [talia dea flbisinia pe mana sa) poate pe naHa niciuna dintre ţările beligerante Angliei. Aşijderea cadel', 
e mai îngăduitoare, iar franţa :Î lăsată. în seama li~isiniei, ta să se 'nţeleagă impasul În care a '1 n'a putut câ.ştiga, victori.i hotări- Primo de Rivera şi răsc' 
din sprijinitoare a Italiei şi ad- Iar I1ngha, frcmţa. Italw, ca impins-o pe Italia ameninţarea cu toa~c,. războIUl sa ,term!nat cu o Spania n'a fost altceva . II 
versară a I1ngliei a devenit cele mai interesate În această concesionarea la englezi şi ame- 1 delImitare. de frontIeră l~tre cele marea statificării de cătră 

î . . ă . d' ..... tII' ş' 1 1 It ,două ţân, adecă, mal corect, torul spaniol a stabilirr 
mijlocitoare ntre englezl Ş1 parte de lume, S -1 ele spnJln; rblcaăm .. a Pbe răo ~ U1 1 I ce °Arb~.e Între Standard-Oi! şi Shell-Dulch. companiilor de petrol en; I 
italieni şi (lnume· sprijinul acesta nu og fu su p mantene a e ISI- " • .. ş' erica le ' 

• ~. ~. • ~ w niei, e necesar să arătăm prin Totastfel răscoalele dm anu 1 am 1. nil 
Se datoreşte faza aceasta I ITI pledeca ,să se la m . s~ama ! exemple, in măsura prea mică trecuti. din Venez~ela, ~in Nicara~ Sunt exemple acestea, din 

nouă a cazului I1bisiniei lovi- unele donnţe ale Italiei, cu: ce ni-o ingădue spaţiul ce in- gua, dm Costa RIca, Şl răscoaJele italieni, dimpreună cu atâtea 
turii de teatru ce au dat-o conditia Însă ca să consimtă şi i seamnă această şantaja;e. fă!ă n~m~r din Mexic, und~ stă- ! ca să ia seama că se anga; !~ţ 
acum 10 zile prepuşii f'ingliei ?1bisÎnia. I Acum o lună şi jumătate s'a panea Inamte Standard OII al Africa la o luptă ce nu ~. nlln 
şi ftmericii: companiile de 11 răspuns cel dintâi rap?r.~ I sfârşit in America de sud un Statelor Unite dar l-a majorat purta numai cu Abisinia. şi E 

petrol. torului delegatul italian mOISI., !!ler 

llbisinia îşi concesionase Şi a spus: că deşi comisia d.e 1. ....' -1. 1 carE 
astă vară În taină petrolul şi arbi~raj. a hotărît, că. nu e n.1- I D. n , a rai TranSI VanlSmU ~~~ 
bitumenul, unui reprezentant rus, mem VlOovat de lOcldentul din 1., " 
Chertocl\, al companiilor am eri- Ual-ual, nu e mai putin adevâ-; Astăzl, 8 Sep~'J se ma4gurea~ă i d-IuI- Kenn rom 

rat e'a fost pus la cale de ,i. cu mare solemn date la Targu-.Jlu î - chel cane de petrol, şi fiindcă acesta , 
nu 's'a mai prezintat cu prima ftbisinia· că Italia nu poate sta. monumentul eromel Ecalenna: 
rată a preţului, dar mai ales de VOŢbd cu. o ţară . in~ultă c~; Teodoriu. La ser?ăr~ partici'p~ din I (Continuare din pag. I-a) IOf. in contra fratilor 
fiindcă s'a socotit că e mai numaJ cu LIga NaţlU1111 or i ŞI I p~rt~a guvern.ulm pn~ul-m~n~stru. tatea maghiară e acum ruptă, I tOrl. ,nI 
bine sd cointercseze în afacere ca Italia s'ar simţi iignită În' mll11st~u] de mterne Şl minIstrul şi fiindcă unitatea pe care-o: 4. 5. 6. etc. etc. Po.ve~ lUt 
şi pe englezi. a Încheiat acum demnitatea ei de natiune civili-j armateI., subminează e a altcuiva: a: Aru~carea ArdelllulUl gt 
zece zile un nou contract, cu un zată dacă s'ar continua să se I • • statului român. căruia ii rupe I colo. cu .problematicUel' '-1 I 

anume Ricl\ett, reprezentantul discute cu l1bisinia pe picior de! Pent~u penoada ~. Sept.-15 o provincie, făcându-o _ până, etc Evoluţia de sub pu ( 
egalitate I Oct. prima de valorlhcare dată t r ă j acestea a concepţiei' A( 

marei companii americane Stan- Dele~~tul libisinie', Gaston! exportatoriJor 'a fost fixată la 10 SI °upute~ să se ~ea IPeastc 1 capul d-Iui Krenner e 
dard Vacuum Oii, dar şi al u-' .. ~!.. I . I d a ngarla - provine e au o- i ' 

1· t Ieze, a răspuns la randul sau; ',' fiU de. el pentru. vagonu e ă At ~t de ade ă at a. i ghicire de pretexte, de 
nor capitaluri petro lste eng eze. că ftbisinia îşi pune încrederea I grâu Ş. la 12.500 lel pentru va- nom

t
, a te f' v ~r mente Cum nu e prea î'sie 

11 fost, se ştie, o ne mai po- ~. .. . . . ., I d fă· ă ,ces carac er an Iromanesc,' . 
In LIga NaţlUl1Ilor ŞI IŞl expn- 1 gonu e In. 1" d t· t h· 1 cu toată vârsta sa ap!1 mC 

menită senzatie in lumea În- ~. . . I • lren en IS -mag Iar, a .. con- . 
treagă în urma acestei lovituri ma dm nou donnţa de-a ajunge li MA. 9 S" t J 1 CI .. cepfiei'" d-Iui Krenner 1ncât I de cea de-a doua CO~ În 1 

Ia înţelegere cu Italia' şi că de ame, ep .J are oe a UJ • I ~ • ~: d. Krenner poate găsi 
dată de negusul flbisinian Ita- vreme ce comisia de ~rbitraj a i o consfătuire a şefilor organiza-: şI-a ms.uşlf:o ~ pan~ şl_Albert i mente de~acestea cu' E 
liei. Italia, pusă astfel in situa- stabilit că nu e nimeni vinovat ' fiilor vaidiste din Ardeal şi Bânat. ApponYl; şI-a I.ns.uşlt~o lnsă CUI' şi miile Dacă va mai fi ce: 
tia de a porni război pentru .~.. . v '" I rezerve pe carI clnSfIful Kren- . T,' • Dia 
cucerirea unei ţări ale cărei bo- de~ nc~nerăTI!~ de. asţă la rn a, T.·b I I d· A d ner a lias Spectator le trece I l~sa! S.ă gl~sUlască, ŞI TI ice 

masunle mihtare Italiene nu (1 una u ~ln v ~a j b ă . d" A • ! fI Jnmls dan vreme să 
gătii nu vor fi ale sale, a scrâş- . t· t'f' t d "It l' a judecat saptamana, 5U t cere, ca, a ecol, In hm· : I 

mat sun JUS I lca e, a ecu a Ia ',; leze asupra transillJnni' 
nit, a ţipat, a ameninţat pe lln- cată să-şi retragă trupele. II aeeas~a a~te trei procese. ! p~l ce poate fi. cam lung, ! la umbră, unde-j este 10 rmi 
glia şi pe toţi agenţiile telegra- De reţinut este în primul rând de SpiOnaj ung aresc, ŞI ' pană se va reahza această iTI _ t . It Rei 
fice au început a vesti începu- • , a d t ătoarele sen i jnt~ie Iapă a real" ·rii Ardea I oa e aces e ŞI a e ma 

din cele de mai sus, că Italia! . a ar"} , -. 1 a. e . Ipl . . ~ .argumente" ca acesle' 
turi de năvală italiană în I1bi- nu mai ameninţă cu retragerea I tInle: lasi! Kovacs 7 ani I luiui la Ungaria, ungurn dm t ă h ede 
•• 1 fi t . It 1· . 1 v'' . ~ B 1 . Adi ă ,. .; 1 . I po s mase eze ceea ( I 

Slllla, plecarea o el a Iei spre din Liga Naţiunilor _ d. 1110isi munca şl"nICa,· ea! r ea s n aJunga a convm· l'sin uruI lucru de rei ind e el 
destinaţie răsăriteană necuno-· . ;,c • t' kassanok I'.ostul şo,l'.er! gerea că au de fapt cara efe· g U . a ŞI spus-o apOl rusplca ZIa., J • J ( './. f, : • •• ., ~ , .. concepţia- şl1abului ma" fi 
scută (adecă spre insulele eno riştilor că nu se va retrage! - I dela aufobusele munlCl- I ristIel ŞI mterese altele decat t t t diA d I ă c 

I t·) d d ;,c d ă t . 1 6 . t ţ y za mu a e a ra a 
g ezeş I • - ar upu ou ,re. ci dimpotrivă . ~r:a să discute, pa e. ani .emnz a f[rea; I ale ungurilor din puslă; şi ca, că. transHvanismu] e o Imiş 
zile de protestare s'a liniştit. dar nu cu [\bism~a, . .. Anton CSIszar, fostul j in consecinlă, să se cultive destinată românilor şi li "e~ 
aşa precum au scontat organi- Ca urmare şedmţele LigII au I'nspector de cale fierataV f nll·me tIa a f • u, â 

f t ~ t ... ăf t ! aces se n aer c erIS- intregife Ş.. cl·ne o pr ,m 
t .. l 't .•. d t t s' os amana e o ZI ŞI Jum a e, fi v t t d·"· .. . 

za om OVI un e ea ru. a fiindcă nu mai era ce judeca,' care a acu l!ar .e v.ln I hCllor Şl mtereselor proviR~ trebue fără milă ş(:c 
dat Italiei ca preţ al domol irii In loc de judecată, trebuiau I banda care a jefuţt. cazle I[ dale la români, prin alâlarea fundul femnitii. edal 
anularea concesiunii de petrol acum noi tratative intre Italia, I ferate cu 90 de mIliOane, n~ 
din flbisinia, şi astfel sesiunea Franţa şi flnglia. Tratativele' 6 ani temnită t:rea. ! 
Ligii Naţiunilor s'a putut începe s'au şi început imediat, acolo la * 1: 

.. t' t fă' I . ~. Geneva~ şi se pare că vor fi .,. . 
In r o a mos er prle mea, zn aduse la ele şi celelalte state Dummeca vlltoare se ţine 
condiţiile dorite de flnglia. interegate În I1frica: Spania, la Săfmar adunarea generală I 

La acestea se adaugă - tot Portugalia (de Belgia nu se anuală a "ftstrei". 
ca o 'mplinire a dorintelor en- vorbeşte), pentruca rezultatul ne- • 
gleze - că comisia de arbitraj. gocierilor sol poată fi prezintat . . T.· 

nu ca o inţelgere anglo ... italo- AZI se ţme lalmlşoar~ con-
căreia i s'a dat însărcinare să franceză, ci ca a tuturor mem- r gresul general al invă ţătOrl lor. 
pretinte Ligii Naţiunilor la 4 

--.~_._-~~~ .. ~ .. -~~.-~ 
Septemvrie o sentinţă definitivă 
În chestia incidentelor intdm
plate astă iarnă în Ual-ual, 
din pricina cărora s'a ajuns la 
ere conflictul de astăzi, şi-a dat 
verdictul in sensul că nimeni 
n' a provocat şi nimeni nu e 
vinovat de ceea ce s'a întâmplat 
la graniţa italo-abisiniană. 

In condiţiile acestea, prin ur
mare, judecata dela Geneva nu 
mai putea fi judecată, ci o in
cepe de noi tratative. 

RaportoruI chestiei, englezul 

Demonstratia avialică dela Ceaba 
t1stăzi, 8 Sepf., se face ]a I campament aviatic, care s'a 

Ceaba o demonstraţie avia- sfârşit cu două zile de lupte 
ticd, - a treia organizată in aieriene organizate cu prile
Ungaria în decurs de o lună. jul congresului general ţinut 

Dupdcum am arătat în de pompieri la Gyongyăs. 
numărul nostru trecut, o La demonstraţia de azi 
altă demonstraţie aviatică a dela Ceaba se aduc cu tre
fost in sdptămâna aşa-zisă nuri ieftine participanţi dela 
a SfântuluI Ştefan la Stri- SeQhedin şi din alte oraşe 
goniu, iar la Gyăngyăs a îndepărtate. (Cf. "Pesti Hir
fost timp de 16 zile un I lapll din 29 VIII) 

In vreme ce german 
aasiriecii şi maghiarii:;:: 

pregătesc de război ... 'jib~ 
." .Te 

In Oermania-s de Luni i gleză cere să se adi, azi 
încoace maneVf"e. .admită în Fidac J adI 

In Austria la fel. Şi luptători inamici: nUc 
particip.ă la ~le subşefal mani. unguri, alJst ,du
statulul maIor al ar- bulgari. !Voroc că d:nlă 
matei maghiare, cl! un Angliauităpread~!~ ă ~ 
locotenent-colonel ŞI un precum a uitat ŞIlfl , CI 

căpitan. nie când a 'ncheiata ~ 
Jar în vremea aceasta I dul naval cu Germ a ,Of( 

leţ Bruxelles. unde s' l! rranla şi Belgia ni 
ţinut atJunarea. generalg uitat Încă şi au fes 
anuala a foşll/or lupta- , v t 
ton din armatele Marei r cere!'ea engleza cu 
Antante, delegatia en .. i In dIg narea. 
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