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Redeşteptarea conştiintei nationale. Ce Uil găsi "fi s t ra" (lzi la noi? 
-' o broşură incomodă. -

Arad, 5 Noemvrie. 
Mişcarea studenţească, care e 

urmărită cu cea mai caldă sim
patie şi incredere de intreagă su
flarea românească cinstită, nu va 
putea f\ tnăbuşită cu una c? 
două. Va fi înăbuşită doar atuncl, 
când neamul românesc intreg nu 
va mai fi capabil de luptă şi nu 
va mai. fi vrednic să· trăiască. 
Cei ce pregătesc Înct1tuşarea 
acestei generoase studenţimi ro
mâneşti, trebue sd ştie cei, lovind 
aceastd studenţime, lovesc În În
suş trupul şi sufletul' neamului 
nm~tru. 

Lupta la care s'a angajat toată 
Românimea cinstită din această 
ţară, e luptă sfântă, pe viaţă şi 
pe moarte. Vom ieşi biruitori sau 
vom pieri ca neam, dupăcum 
prevedea marele nostru filosof 
Conta. Una din două t 

Un ziar jidănesc din Bucureşti 
aduce ştirea, că zilele trecute 
printre deputaţi şi senatori a fost 
răspândită o broşură tipărită, 
imediat după omorul dela laşi, 
de către marele nostru savant 
dr Pau/escu, profesor la faculta
tea de medicină din Bucureşti. 

Ziarul In chestiune mai dă ur
mătoarele lămuriri: 

Broşura ~-rului Pauleseu, a 
acestui doctor care este o jală 
a neamului nostru, a fost con
fiscată de către Prefectura Poli
tiei Capitalei din ordinul guver,., 

. nuluL Se mai spune că broşura 
d-rului Paulescu acuzd trei ge
nerali de trddare de neam., Par
chetul de Ilfov a fost sesizat în 
această chestiune pentru a face 
cercetări. 

O seamă de profesori univer
sitari., printre cari d-nii A. C. 
Cuza, dr. Pău/eseu, dr. Haţie
gan dela Cluj, - se spune 
vor fi daţi în judecată. 

Cu aceşti oameni, neamul ro
mânesc întreg va fi târât la bara 
justiţiei. Dacă acest proces va 
avea loc, atunci înseamnă că 
toate jertfele pe cari acest neam 
românesc le-a făcut de veacuri, 
cu cei 800.000 de morţi din răs
boiul popoarelor cu tot, le-a fă
cut pentru lăpădăturiie aduse de 
vânturi pe aceste pământuri de
spre cari am crezut că sunt şi 
vor fi ale noastre. -

Broşura d-rului Pau/escu care 
este strigătul de revoltă al in
tregului nostru neam, a putut 
fi confişcată; sentimentele româ
neşti ale Românilor din aceastd 
Românie clădită pe atâtea jertfe 
româneşti, nu v.or putea fi insel 
cenzurate, inăbl1şite! 

Neamul românesc nu-i dispus 
sd se lase traficat de politicianii 
lui inconştienţi şi venali. 

ar .............. . , ... ,..... 
- Atâta vorbdrie se face pe che

stia omorului prefectului de po
liţie din laşi. Noi le-o spunem 
bârfitorilor scurt: Şi in cauza 
aceasta adevărul este pe partea 
cilui şi iubitului profeso, Cuza şi 
a aderenţi/or lui, adect1 a curen
telor naţionaliste. Opinia publicd 
este dătătoare de ton. Ilustrul 
profesor dl Cuza a muncit peste 
30 de ani consecvent doctrinei 
lui, fdrd pilreche in viata oame
nilor politici În timpul mai nou 
şi acum cdnd s'a creat deja o 
ceatd puternicd de aduenli
oameni cinstiţi şi buni Români
foştii lui prieteni şi duşmanii lui 
din toate timpurile se silesc să-i 
şfirbească chiar cu cele mai dra
stice mii/oace autoritatea, drago
stea şi iubirea de care se bucurd 
in intreaga ţară. 

Dar nu le va succede! 
Curentul internationalist- uma

nitarist a nimicit Rusia, cel na
tionalist a inaltat Italia, Franţa 
şi mai în urmd Anglia şi numai 
curentul nationalist fascist va 
mântui şi scumpa noastră patrie 
si iubitur nostru neam. 
. Suntem siguri de isbândă! 

t - ., ,., .- • 
Mişcările studenţeşti vor continua? 

Un ziar bucureştean aduce ştirea că 
guvernul ar avea informaţii că se or
ganizează o acţiune de tUlburări, cu 
un caracter mal intens şi mai violent 
decât cele de până acuma, Zona ace
stor actiuni, - după ziarul jldănesc 
-- ar urma să fie: laşul, Clujul, Ti
mişoara şi Oradea-mare. 

. Cartierul general ar fi laşul. 
Nu ştim ce-o fi aaevărat din cele 

relatate de ziarul din Săriodar care 
se sperie, de multeori, ca şi calul de 
propria-i. .. umbră. La tot cazul poro~ 
diţelc lui Iuda continuă să tremure 
de groază. -

Cum cobori dela gard,-dacd 
nu vii în goana automobilului 
primilriei,-îţi face numai decât 
regretabila impresie, cd acest fru
mos oraş de frontieră e şi azi 
sub vechea stăpânire străina şi 
nu română. Nici o firmă româ
neasci1 nu găseşti aici, nici 
o pravălie româneagcă, nici o in
treprindere industria/d românea
scd. Totul e străin, totul e in 
mâna jidovilor ! 

Dai să intri in biurourile pu
blice eşti imediat isbit de o pu
ternică ţesătură străină. Atât la 
Primărie, cât şi la Direclia Re
gionald, Administraţia Finarzciard 
ba chiar în parte şi la judet eşti 
primit cu neaoşa ungureascd -
în mod oficial... ' 

In fabrici. cum te bagi te pri
meşte directorul, jidan-maghiari
~ui, cu an compliment până la 
pământ, dând dovezi de adânci 
sentimente româneşti ... invitân
du-f~ la un păhăre! cu licheor. 
(Inginerii, şefii de ateliere şi sa
lahorii ~ tofi "specialişti". din 
Germania). 

Nici o statue ce ar etemizd 
tradiţia neamului romdnesc. Nici 
un monument ce ar comemord 
glorioasele lupte ale ostaşilor no
ştri dela Oituz, Tisa şi Maril
şeşti. 

Pe . strdzi abid: auz; ici-colo 
vorbd romdneascd. 7 eatrele -
ungureşti -, cafenelele şi restau
rantele arhitixite aproape numai 
de jidovi. Românii mdncd prin 
birturi de a II/-a clasd sau stau 
ghemuili acasd. 

Nici o viattl româneasc", nici 
o însufleţire patriotică, nici o ca
sind, nici o societate culturald 
româneascd. Nici un cor al me
seriaşi/or, nici urz col al tărani
lor,· nici un grup de diletanţi ai 
artei naţionale. 
, - Ce va găsi dar? Cu ce. ne 

putem mândri? 
.- Va găsi: 
1. Steagul izaţ;onal român pe 

primăria oraşului; 

2. Corul lui Lipovan; şi 
3. Federala conpl'rofivelor să

teşti din Piaţa Catedralei., (lar 
elevii şcoalelor postali în rânduri. 
vor striga: trăiască România
mare 1). 

- Cum numai atât int,'un aşa 
mare oraş românesc? 

- Da! , 
Doar meseriaşi români nu 

avem (1), şi cu cine sd faci cor, 
cu cine să poli executa o piesă 
teafrald românească? Cui şi unde 
să ţii o conferinţă literari!? 

--------------------~----Preţul unui exemplar 2 Lei. 

lE! 

• Ţara JJoasfriJ cea bO.lloftl 
• Toată-i de străini prădată .... " 

Cu cine şi pentru cin~? Doar 
acum suntem în România-mare 
şi la aşa serbări impozante ca 
ale "Astre;" culturale - e de
stul dacă scoţi stegulelul naţio
nal pe hudura podului dela casd 
şi-fi pui redingota, iobenul şi me
daliile ... 
. Şi cu asta ai facut tot! 

"'$ '4 cr ... ..., 

I~upta contra corupţiei 
tn Bucovina 

.L- Un memoriu adresat Regelui -

D-I prof. univ. Radu Sbierea ne 
roagă să publicăm urmAtorul memo
riu prezentat Maiestdtii Sale RegelUi 
Ferdinand 1. de către populaţia in
treagA a oraşului Cernăuţi, din centru 
şi din suburbii, fără deosebire de na
ţionalitate şi confesiune, prin delegaţia 
ah:dl'>a În marca ndunare popl1lar~ din 

Cernăuti, Piata Grigore Ghlca Vodă. 
Nr. 4. Ia 19 Octomvrie IY24. 

Maiestate! 

Populaţia întreagÎ a oraşului Cer-" 
duţi, din centru şi din suburbii, fără 
deosebire de nationalitate şi confesi
une, proclamând luptă intranslgentă 

şi hotărâtă contra corupţ\unii, a auto
rilor ,1 susţinătorilor el, aduce cu inimă 
curată şi in deplină cunoştilnţă, omagii 
de· dragoste,credinţA ,i ascultare 
Majestătii Voastre, simbolul suverani
tătll popurului şi al unităţii şi inte
grităţii ~ării, protectorul ordinii şi apă~ 
rătcruladevărului, binelui şi dreptăţII, 

roagă pe Maiestatea Voastră să bine
voiţi a lua la cunoştinţă cererile po
pulaţiei cuprinse in rezoluţi unile ane
xate, rezolutiuni votate in adunările 

populare din 16 şi 27 Iulie, 5 August, 
28 Septenwrie, 5 şi 12 O.:tomvrie 1924, 
precum şi in declaraţiile-protest din 
12 August şi 10 Sept. 1924 şi mai 
ales În rezoluţia-program votată in 
marea adunare din 21 Sept. 1924, şi 

roagă pe Maiestatea Voastră să bine
voiţi a Vă pune în cumpănă cuvântul 
hotărâtor pentru apărarea drepturilor. \ 
şi armoniarea intereselor populatiei 
între gi şi pentru combaterea corllptiunii 
spre binele populatiei, al ţării şi al. 
tronului. 

Cerruluţi, la 19 Oct. 1024. 

Praf. univ. R6.du Sbiera. prot. univ, 
Teofil Sanciuc-Săveanu, Vasile Saf
teantl Nicolai Pisarduc, Franz Kuschnir, 
Pettr Kuschnfr, Mihai Constalltinovici, 
Petru Hub':;l, Ion Cerchez, Stefan 
Laubach, Filip Ast, Leon Fediuc, 
Clemens Kuschky, Herman Schatz
berg, Dumitru SlImac. 

* 
Stimati intectuali din Arad, nu cre~ 

deti că gestul Cernăuţenilor ar trebui 
imitat ?J 

.jJ 
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Aceasta e situaţia. NoI am 
spus-o şi o vom repeta mereu. 
Prea e mare nep~sarea şi ]a~i

. t~tea de după război. Salvarea 
~ noastră stă in redeşteptarea in

stinctului nostru naţional şi mai 
ales în intinderea spiritului no
stru de rebeliune. Trebue să in
.cetăm de a mai fj nepăsători şi 
sceptici. Trebue să ne. oţelim 
spiritul de luptă. Ne lrebue ~ni
rea şi 'solidaritatea tuturor Ro
mânilor, nerobiţi sau neconrupţi. 
Izbânda noastră stă în unire, 
cum in desbinare stă peirea 
noastră. 

Vreme de tânguire nu-i. Acuma 
mai mult ca oricând se cer jertfe 
mai mari ca cele din război. 
Douăzeci de secole stau tn faţa 
noastră să ni-le ceară - să ni-le 
impună. Strămoşii noştri s'au 
jertfit continuu pentru ţara acea
sta. Privească orice Român nu
mai cu. o sută de ani în urmă. 
Pentru a lumina drumul naţiei 
sale, a perit acum un secol Tu
dor Vladi m ir~scu; pentru a-j des
chide viitorul, s'au j~~rtfit la 1848 
patrioţii acestei· ţări, PQntru a-i 
reda independenţa au mluit bu
nicii noştri pe campiile Bulgariei 
la 1877. Pentru a O inălţa şi 
mări. s'a măcinat in marele răs
boi din urmă, floarea tineri mei 
româneşti; e vremea -să ne re
deşteptăm. Dacă nu ne mişcăm 
cât mai e vreme, ne c:şteaptă 
zile grele şi aum spuneam mai 
sus: robia. 

Şi dacă prăpădul acesta va 
. veni peste noi, ne vor apuca de 
gât copiii noştri, ne vor blăstă-

• mă străbunii, In plus că noi fn
şi-ne ne vom blăstămă ceasul, 
in care ne-am născut. Să dăm 
deci cât mai e vreme afară pe 
streini şi să punem cât mai ne
Intârzint ordine în cas:.t noastră: 
Procedura de detaliu se poate 
vedea in corpul însuşi al pro
gramului nostru. Să nu ni-se ră
spundă cu stupidul: ce va zice 
Europa? ~ , 

Cum bine spunea Child -
ambasadorul american deja Roma: 
Fiece "natiet tn marginile grani
ţelor sale are dreptul să afirme: 
vreau dreptul meu la viaţd, mai 
inainte de toate. De altfel ceea 
ce voim să infăptuim noi prin 
fascism, au reaHzat-o Sârbii -
pe calea simplă a unor chibzuite 
măsuri poliţieneşti, cu cari au 
svârlit afară pe toţi indezirabilii, 
tntraţi În jugoslavia după armi
stitiu. Europa? să O ia dracu! 

. Când ne atacă cineva, ne apără 
Europa? Europa, dacă îi sunt 
dragi copiii streini, n'ar~ decât 
să le deschidă graniţele - după 
ce vom fi svârlit afară pe ne
poftiţii dela noi. 
,Pentru cei fără ţară, cum sunt 

armenii şi evreii, suntem dispuşi 
să admitem principiul cotei a parte 
să-şi ia fiecare naţie, proporţio
nal cu· populaţia un număr din 
aceştia şi noi ,suntem gata să 
uspitalizăm creştineşte pe cei 
cari ne rămân nouă în raport cu 
numărul populaţiei noastre. 

Dar ca noi să tinem singuri . , 
din oaspeţii aceştia, cât restul 
Europei intregi la un loc, asta 
nu e nici drept şi nici raţional. 
Dar apropo de Europa, repre-

zen tată prin un lot de politiciani 
şi feudalitatea politică internafio
nală de care vorbeam, Europei 
acesteia cunoaştem noi două ţări, 
care i-au scuipat în faţă, cari au 
pus lil dosar tratatele internaţio
nale, cari au svârlit afară pe 
streinii cari nu le-au plăcut
in fme, cart - îşi fac gospodă
rie naţională tn ţara lor in ciuda 
tuturor convenţiilor, a Ligei na
ţiunilor şi a clauzei minontăţilor. 
Ţările acestea sunt Serbia şi 
Turcia! 

Şi ]e merge totuş foarte bine 
şi nu le doare nici măcar capul 
de Europa. 
Aşa Sârbii au inchis şco1île şi 

bisericile tuturor minontăţilof şi 
ale ROp1ânilor din Serbia veche 
şi nouă, printre cele dintâi... 

Au inchis şcolile congregaţiilor 
catolice şi au trimis pe călugării 
francezi, cari le administrau, la 
plimbare; au svârlit afară pe toţi 
streinii ir.dezîrabili, intraţi dela 
armistitiu in tara lor ... . . 

Ceva mai mult, au ţ 'mers -
până în a lua. ohligator copiii 
minorităţilQr-rn grădinile de copii, 
ce-au creat pretutindeni în satele 
şi oraşele cu minOlităţi - unde 
acesti copii sunt sârbizaţi, lnainte 
chiar de a păşi pragul şcqalei 
primare. Nu se poate da copii-' 
lor alt nume, decât cele sârbeşti, 
afişate la toate primăriile şi bi
sericile. ~ 

Turcii au, mers mai departe 
svârlind in massă inaf::lfă de ho
tarele lor, nu pe nişte simpli ne
pO,ftiti veniţi in ter,itoriile IQr in 
timpul sau după război, ci pe 
populaţia băştinaşe a AnatoHei, 
cum sunt gre~îi şi armeniLAm
bele naţiuni ati ridicat concesiile 
date la streini. lşl fac admini
straţie pur naţională, sfidând toate 
revendicările streinătăţii, toate 
tratatele existente' şi toată Eu
ropa. 

Dar chiar popoare incercate 
greu de dezastre nationale, cum 
sunt Grecia şi Bulgaria, au In
teles altfel decât guvernanţii no
ştri, interesele naţiunei, care pri
mează pe oricare altele. 

ŞTIRI DIN MARAMUREŞ 

MaramurE"şul, vechea tu! alui Dra
goş Vodă, s'a schimbat cu totul, astazi 
nu se mai cunoaşte că a fost un cuib 
românesc chiar sub era maghiara, 
aştăzi a ajuns adevărată Palestina din 
Ţara Româneascâ. Jidanii prin mano
perile lor de conrupţle şi sacrificii 
băneşti, stoarse de pe spatele bietului 
ţăran, au ajuns să domlneze toate bu-
nurile Românilor. . • 

In Vişeul-de-sus Românii au fost 
despropriati de munţii lor acoperiti 
de brazj şi pini - II' improprietăriti 
jidanii. Aceasta s'ar putea face în 
România-Mare? Nu f Dar fiindcă e 
dominaţie jidovească - se poate. 

Contrabandele se ţin lanţ când cu 
aur, când cu argint, clnCi cu vite şi 
cereale. Ale eul credeti că sunt contra
b;mdele şi cine le săvârşesc? Con
trabandele sunt vitele, aurul şi cerea
lele cumpărate dela Români de către 
Jidani şi pentru trei-patru pahare de 
harincă şi câteva vorbe linguşitoare 
Românul e ,coorupt puindu-şi viaţa şi 
averea şi cinstea în servîciul J!danu
lui, trecând 1R contrabandă orice l-ar 
da jidanu];, nu vorbesc de toţi Ro
mâ~ii, ci numai de acel jidoviţ! şi de 
COZile de topor, căci şi printre Ro
manii din Maramureş se găsesc mulţi, 
foarte multi, poate mai multi ca în 

alte tinufurl, care tuptl pentru salva-
rea Românismului. . 

Bunăoară cum neaoştiJ de Român 
Manolache Zaharia prinzând firul ma
relor fraude de cereale din Sighet, a 
denuntat pe jidanii Stern fischer, 
Friedman Abraham ii pe câteva bănci 
cari au Icumpărat 6000 vagoane ce
reale din judeţele lalomita, Buzău şi 
Râmnicul-Săr-at. Cu mpărăturile le-au 
făcut in numele Maramureşenilor şi 
tot tn numele lor au făcut demersuri 
către directia gen., a C F R. ca să se 
lndure să le reducă taxa de transport 
până la S'ghet cu 50 la sută. 

Directia genera:ă CFR. ştiind că 
maramureşenii duc lit)să de cereale şi 
sunt oameni săraci şi pentru ale veni 
în ajutor, a făcut şi acest hatâr. Dar 
lepra spurcată jidovească, văzându-şi 
cerealeJe În Sighet, în loc să le dea 
populaţiei cu un preţ redus, a găsit 
de cuviinţă să vândă populatiei po
rumbul cu 800 lei suta de kg, măcar 
că ei il cumpărase cu 4- 4'30 lei 
kg-mul. Deci e lucrul justiţiei pentru 
speculă 

Dar ce e mal dureros, că jidanii 
au trecut in Ct'hosJovacia cer~alele 
cele mai multE", nu 1e-au depozitat 
sau să le fi vândut maramureşenilor 
I1l:'norociti în OLlmde cărora au căpă
tat jidanii favorurile De CFR-

In urma an,:hetei făcute de dl C, 
COl11şa şef 111 se. vi.::iului special de 
sigurantă din Sighd ş! a doi secre
tari gentrali, Uliul dela Dir('cria ge
nerală CfR. şi altul dela Direcţia ge
nerală a vămilor au constatat că sta
tul a fost f(ustat "cu frumoasa sumă 
de peste 8 mili0ali~ lei, blnj ce au 
intrat in bUZl!uarele perciunatilor. Se 
zlce că jidanii şi băl~cile jidovite au 
primit -o amenda de 50 milioane lei. 
SII dea Dzcu ca aqfite 50 milioane 
Ici să intre În vislt>l"'a ţArei, dar tare 
mă tem că perciunaţd vor intoarce 
şurubul şi acei bani vor rămânca tot 
În pungJle lor. 

-
ROMA NI! 
. In numerile precedente aleI 

ziarului Vi-s'a vestii infiintarea I~ 
unei bdnci tft oraşul Arad. . 

. Fascia Naţională Romând vd
zt1nd necesitatea aceasta, a h6~ 
tărlt ca banca să se infiinţeze 
- numindu-se "Banca Româ
nilor" - in cel mai scurt timp 
posibil şi să dea tot sprijinul ' 
de lipsă la infiintarea coopera
tivelor de productie în primul 
rând, cari in străindtate au dat 
rezultate atât de bune. 

Voim ca tot prin bancd sd se 
sprijinească atât comerţul, cât 
şi industria română; meseriaşii 
şi ţăranii români. Voim ca Românul 
sti aibă un isvor de sprijin; voim 
ca rodul muncii voastre sd fie 
al vostru şi nu al lipitorilor. 

Avem multe bdnci, dar ale cui 
sunt şi ce folos aveţi pe urma 
lor? Dacă cereţi vre-un ajutor 
dela vr' una din ele, căpătaU, -
numai cu interese de specu/d. dar 
mai ioldeaurza sunteţi respinşi. 

Banca aceasta, care se vll în
fiinta este a voastra, pentru voi 
se înfiinţează şi nime nu se va 
putea îmbogăţi, doar este isvo

"rul de aj tor al mulţimei lipsite. 
Incepem Cfl un capital mic, 

deocamdată se vor emite numai o 

2000 acţiuni, preţul uneia este 
··500 lei, total J milion. Deci se 
dă putinţa fiecărui om sărac stI 
semneze ac/ii dupd putere, având 
şi înlesnirea de a plăti acţule in 
3 rate. La rata prirml· se mai 
adallf!d 20 Lei de actle pentru 
spese. 

Invitdm pe foti aceia cari vo
esc să semneze aCţii, ca prin 
scrisoare sd ne anunţe aceasta 

Se poate Ul~a ca aceasta? până la 30 NoelIIerie a. c. ard-
tând şi numărul acţii/or, ce 

- Cursurile ş;::oalei de notari dÎn lioesc să ie cumpere. Totodatd 
Lugoj s'au inceput cu 'data de 

Dormiti, fratilor, dacă vă dă mâna 
şi lăsa-ti pe perciunaţi să ne distrugă 
şi să-şi bată joc de nOI in ţara noa
stră, care s'a faurit cu sângele a opt 
sute mii viteji. Z. M. 
... 
• .....-~ •• :u1' ...... ~$ • WV"'IaI'" 

13 Octomvrie 1924, unde sunt. se va vărsa tol pând la această 
datd, adecd 30 Nov., şi rata 

40°/0 Români, SOli/O Maghiari şi primă (30 % din capital plus 4f>/. 
10°/0 Jidan]; deci iată cum vrea după capital, spese la "Banca 
să-şi administreze comunele pre- Victoria'" Arad în contul .Banca 
zentul parlament? Românilor" din Arad. 
. Ce va fi atuncea când admi.;. 
nistraţia comunelor va fj ocâr- Membrii noştri vor semna lista 
muită prin jidani? care se afld la şefal organiza-

Cum se vor mulţumi popoa- tiei din acea localitate. 
rele cu aceşti sugători de sânge. DuptJcum vedeţi, am inceput 
ai creştinilor? . o luptd grea, dar nădtljduim că 

Altceva rTţai curios este faptul, cu ajutorul lui Dzeu şi al vostru 
că in una din zilele trecute s'a vom ajunge acolo unde trebue. 
prezentat un băiat at unui ţăran Fraţilor, banca aceasta este 
din jurul Aradului pentru a fi numai a noastră a Românilor; 
admis la şcoala de notari, tot- fiţi la fnălţimea chemării voas/ret 

atunci s'a prezentat un jidan cu nu staţi pe gânduri, ci arătaţi 
aceeaşi calificaţie ca şi a bie- streinilor că Românul este s/d
tului român, şi iată o crimă, pân în ţara lui şi poate sd facd 
Romanul a fost respins şi ~ida- şi el lucruri mari. Aveţi copii, 
nu] admis, cu toa.te că nu po- pe cari nu trebue să-i lăsaţi pe 
sede limba română. drumuri; gândiţi-vd la ziua de 

Când colegul jidan este lntre- mâne şi nu uitaţi proverbul bd
bat· de colegii creştini: Dle co- trânilor noştri: .Adunaţi bani 
leg, matale nu faci. lnsemnări albi pentru zile negre". 
după explicaţit ?" Răspunde In Aceste sunt sfaturile' pe cari 
o românească stricată, că el şi le primiţi dela conducătorii voştri. 
dacă nu ştie va trece. Şi a;ci trebue să fim tmpreund 

Iată deci cum SUl1t trataţi Ro- cu mic cu mare, jurdmântul de
mânii in ţara lor, ca fratele Se- pus ne leagd până 1a moarte şi 
rendan -din jurul AraduluI. Ia bine şi la rdu. 

Se impune- o anchetă in cauza Inaintea voastrd s~au inchinat 
aceasta ruşinoasd. I toale greutăţile şi acum această 

jertfii ce este pentru voi oameni 
incercaţi? Cu fruntea ridicatd sir 
mergem înainte şi putem li si
guri de isbândd. 

....... 1IIIIrU'IIf"41 

A apărut· Numărul 2 din biblioteca 
"Fasciei Na1îonale Române" : 

/ 

"DUREREA NEAMULUI" 
versuri de lustin Ilieşieu. 

Se află de vânzare la autor: Cluj str. 
N. Iorga nr. 2 ş' la Redacţia noastră. 
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'Cultura Ardealului 
Reverendissimufui Domn 

Dr. FRANCISC MONA Y 
şeful ordinului minorit 

din ARAD 

Mă inchln cu tot respectul bisericei, 
pe care o reprez.inţi, ştlînd bine că este 
o 1nstituţlune bisericească - culturală. 
Insa OTa nu ai scris In Arad i H irlap 
ca reprezeutantul ac@stei biserici, ci 
te-ai făcut, că luminez.i cu făclia Isto
rIei trecutul aproape b\rni\enar al Ar
dealului şi afişindu-Te de maghiar, cu 
cartea lui Oomenico Sestini în mână 
ai căutat să dovedeştÎ superioritatea 
culturală a maghiarilor faţă de noi şi 
deci fidel elev a lui dr. Ioan Kan\
csonyi (T~rtenelml jogunk ezer eves 
hazank teruleti integritasaban) per ra
bulisticam susţii urbiet orbi, că nu sun
tem ch,-rnclţi a domina act'ste locuri 
moştenite dela strămoşi, lucrate cu 
sudoare şi sânge până zilele de azi. 
Creadă lumea că nOl nu am creat cul
tură, că nu suntem element de cultură. 
Reverendissime 1 E drept, nu noi am 
creat cultura ardeleană, Indicată tn car-
tea lui Sestini, dar nici magniarii, şi 
de ar f, creat-o ei, nu ar fi spre ru
şinea noastră. Cunoşti O-Ta situaţia 
politică-socială a aceluI mălluflch:u de 
popor roman, rAmils' aici, ştii O-Ta, 
că am avut să suportăm cei remaşi în 
.Dacia Trăiană năvăHrea tuturor bar-

• barilor inclusive a ungurilor şi turcilor, 
"a căror plăgi fatale şi azi le mai sim
ţim", că cu 1.Oate aceste am rezistat, 
ne-am plămădit de nou in naţiune şi 
birulnd toate asuprinle am ajuns trep
tat la unirea natională de azi. Am re
zistat în conştiinta originei noastre, 
ne-am constituit in cea ce suntem prin 
forta inerentă rasei noastre - . prin ger
menul culfural, care dacă are prilej, 
se desvoltă, progresează, crează cul
tură materială ŞI Intelectuală. Nu noi 
am creat a,a dar cultura materială vă· 
.~ută de Sestini, dar am crdat cultura 
sufletului fără pereche doar in lume, 
cultura duioşiei creştineşti, care nici 
azi nu se răzbună pentru asuprirea 
milenară, pentru barbariHe fără pe· 
reche ale fiilor naţiei OTaie În proxl
mele timpuri. Ai auzit de moartea 
groaznică a lui Ciordaş, Filip, Bolcaş, 
Leucuţa, Popescu? D,u de Horia şi 
. soţii săi? Căci vez.i Dle şi aceste sunt 
Govezi de cultură şi oare ce ar fi zis 
Sestini, diJcă ar fi putut auzi ceva 
despre aceste documente de cultură. 

Reverendissime aceste sunt adevâ
ratele documente de cultură - nu cea 
materială numai. Şi Dvoastră, aşa se 

'Vede, pentru suflet numai aceste le-aţi 
păstrat - bineştiut fiind, că cultura 
materialA a Ardealului şi a fostei Uo-
garii' au creat-o germanii lui Ştefan 

_ cel Sfânt, şi lui Oeiza 1 'şi II, ai lui 
And;ei 11 şi aşa mai departe. Ori Dta 
n'ai învălat intr'o Ungarie de oarecând? 
E drept apOl că nu noi am scris IHada, 
Odisseia, Nibelungenliedul şi nici multe 
multe alte epopel, dar dacă Dta ai 
avea idee de Imensa bogăţie a baz
melor,.legendelor, fradiţiilor, a baladelor 
poveştilor poporului nostru, cari se adun 
intr'una, te-ai convinge, că aceste cu
prind tn sine un material pentru cea 
mai grandioasA epopee. 

AI auzit Ota, că in colindele noastre 
poporul român remas in Dacia a păs
trat amintirea dureroasă impăratului 
Aurelian (Leru·mi Doamne), care a 
'ordonat evacuarea Daciei Traiane de 
legiuni? A "avut dară conştiinţa veci
nică a originei sale romane şi pentru 
aceast~ a avut tăria resistenţei sale 
~tnice. Nu putea să renunţe nicicând 
la originea de popor falnic roman 
care' era chemat "parcere subiectis et 
-debellare superbos" , 

Cunoşti Dta Reverendissime colecU':' 
unile admirabile de lucruri de mână 
ale ţărancelor noastre, cunoşti'Ota acel 
stil frumos de arhitectură creat de 
arhitectii 'noştri - le cunoaştem nu
mele din veacurile trecute 1n Moldova 
,şi Muntenia, €ăci in Ardeal sub stă
pânirea "bine cuvAntată", maghiară 
abia ştiau ceH oarecând preoţii, însă, 
'când propaganda catolică atrase pe 
câţi-va români În sânul ei şi românui 
putu să inveţe carte, dintre cei mulţi 
se născu acel trias divin - Cla!n 

. Şincai şi Maior - care fu podoab~ 

VOINŢA POPORULUI 
i 

culturală a vremilor sale. Aici să nu 1 ce stea am ~cuturat Jugul fanaTlot, 
confunzi Roma cu unguriflJşi să nu remănănd să mal scuturăm moravu
zici, că ne-am ridicat prin patronarea rIIe fanariote, pentru cari nutrim atâta 
ungurilor.. scârbă toţi românii. O vom face şi a-

Ai autit de c ro n i car i I vechi ceasta după ce se va spulbera mai 
din Moldova şi Muntenia, cari scriind nainte atmosfera războiului pus la 
trecutul şi pfl~zentul nu uitau nici unul cale de Unguri şi alia1ii lor. Reveren
să accentue cu mândrie originea sa dissime I Incă nu sunt 50 de ani de
romană, deşi nu aveau să discute cu când a scăpat România de Turci şi 
Roessler, Hunfalvy şi cu alţi" istorici'" oricum a fost, dar lu mea, care a cu
de convingere potitieă şi seduşi de noscut trecutul ţeri lor române, a fost 
unele fenomene filologice neîntelese nlmită dd progresele acestui timp scurt 
de ei în urma necunoaşterei extensi- "Şi nu vor mal trece 50 de ani şi-zic 
unei reale a imperiului roman în Orient. de nou - orice şi oricum va fi, vom 
Ai cetit Ota apologia eroizmului ro- surprinde lumea de nou cu progresele 
mânesc în carte a vrăjmaşului nostru, noastre culturale şi materiale, căci 
Ougloss, care serveşte de izvor şi pentru printre toate ticălaşiile politice actio
Ungaria de oarecând. AI cetit pe nează in noi sentimentul demnitatei 
BonfLni, acel istoric cărturar dela cur- naţionale române, vom da lumei acea 
tea lui Matia, care cunoscând popo- garantă de capacitatea de scăpăm pă
rul român a zis, că plus propter lin- mântui nostru, caşl strămoşii noştri. 
qllae, q'lam propter vitae incolamita- Iar pănă atunci, dacă ai binevoit, s~ 
tem certasse videtur". Cu alte cuv.inte abandonezi axioma h1osofuhli ,.nosce 
în . decursul vea cur I lor aflăm te ipsum", cel puţin caută să ne cu
dovezi de conştiinţa şi de afjrmarea naşti pe noi nainte· d'e a scrie despre 
aria-inei noastre, cari în conştiinta a- w:>Î. l. C 

C
O

". 
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- Victimele traficantilor ~e ~D~D~oarte .. 
o scrisoare a. unui Român din Baranguila (Columbia). 
- 20~OOO lei pentru un paşaport. - Români muritori 

de foame În Columbia şi Mexico. 

Publicăm mai jos o scrisoare a 
unui român, George Bursan, care a 
cazut victima traficantilor de paşa
poarte d in Bucureşti. 

Scrisoarea a fost expediată din Ba
ranguila (republica Columbia, America 
de sud). 

Baranguila in 12 Sept. 1924. 

Dorite frafe Ioane şi cumnatd, .. PrIn 
această epistolă viu a vă face cunos
cut despre mine al tău frate şi cumnat 
că mă aflu <ljci În Baratlguila în Re
publica Columbia intr'o stare foarte 
mizerabilă şi tristă. Eu de a.::asă am 
plecat in ziua de Sf. Gheorghe incă 
cu 6 săteni dela noi şi restul din alte 
sate, in fine cu toţi românii am fost 
53 de persoane, am fost angajati cu 
unul din Bucureşti Nicolae Filipovici 
Minageriu (?) la societăţi anonime de 
petrol din România. EI ne-a făcut pa
şapoartele la toţi de străinătate şi viza 
canadiană să trecem in Canada şi 
Statele-Unite să vindem nişte acţiuni 
de petrol ale societăţii in. străinătate 
cu Filipovici tmpreună. Incredere am . 
avut mare că În felul acesta trecem 
tn Canada, că tot el a mai făcut pa
şapoarte la mai multi români şi lui 
Spirldoll, lui Lamente şi lui George 
al Mărini! şi toţi alJ avut norocul de 
au trecut acolo. Dar noi am fost cel 
mai nenorociţi că n'am reu.it să tre
cem. Am venit pană in franta cu toţii 
şi Fillpevici cu noI. Şi nu ştim din ce 
cauză .s'a incurcat afacerea că el Mi
nagerlul Fllipovlci s'a intors din Paris 
iară la Bucureşti, larl pe noi ne-a 
lăsat in Cerbourg (Cherbourg N. R.), 
la o companie de vapoare şi apoi de 
la el din Bucureşti ne-a tot trimis te
legrame cu fel şi fel de amânări şi 
promislunl că pleacă In săptămâna 
asta, ba in ceal'altă, până ne~a ţinut 
mai mult de două luni in Cerburg 
(Cherbourg N. R) Iar dupa doua luni 
ne trimite o epistola din Bucureşti ca 
nu mai putem trece în Canada sa 
plece care unde ar voi. Şi aşa oamenii 
s'au tmprăştht unii s'au întors acasă 
,şi am atlat elia cei ce s'au dus acasă 
le-au dat banii inapoi. Acuma nu pot 
să ştiu până ne vin cărţi de-acasă că 
nouă la care nu ne-am dus acasă mai 
ne dau ceva sau ba. Dar el în scri
soarea de la Bucureşti a promis că la 
toţi ne dă bani. 

16 ţărani lăsaţi pradă mizeriei 
Iar o parte din oameni au rămas 

prin Paris, aşteptând după bani din 
America lot 1nainte să meargă. Iar noi 
4 gridani, 4 părăienl şi restul din alte 
sate până la 16 persoane, la ăştia la 
toţi le-au venit bani din America şi 
ne-am hotăfît cu toţii că tot e mai 
bine să mergem tnainte, dar până în 
prezent ne-am inşelat cu firea, că am 
nimerit foarte rău. In Paris, după ce 
ne-am hotărît să mergem inainte, am 
fost pe la toate consulatele şi n'am 

putut să căpătăm nici o vid pe pa
şapoarte c<! să trecem oceanul din 
Europa. • 

Şi m ai pe urmă ne-am dus la con· 
sulatul columbian şi ne-au pus viza 
de Columbia pentru 7 dolari pentru 
fiecare paşaport şi ne-au recomandat 
că Columbia e o tară bună ŞI căpătăm 
de lucru ca şi tn America şi bani tot 
la fel cu cei americani. 

Suferintele cumplite ale 
Românilor din Columbia 

Intr'adevăr că banii sunt tot la fel 
. cu cei americanjJ dar sunt în piele de 
câine; că numai comercianţii joacă şi . 
populaţia stă să piară de foame, dar 
alte promisiuni, toate au fost minciuni 
şi din partea consuhtulul cQlumbian 
din Paris. Că de lucru nu căpătăm.. 
nici pe mâncare, de murim de foame 
aicea şi de căldură şi de o mizerie 
nemai pomenită in alte ţări. Că eu 
am fost în război vre-o 6 ani, dar aşa 
o mizerie şi o inimă rupti de supă
rare ca aieea, n'am avut. Vhând că 
trec zilele ca lunile şi nu clpătămaju. 
tor din America, de unde am cerut. 

Mal departe, vei şti că ceilalti ro
mâni afară de grldanl, la toti le-au 
venit bani din' America, după primele 
scrisori şi au plecat spre Mexic şi 
astăzi mai pleacă vre-o 5 pers.oane 
tot la Mexic: 3 pâ'răienl, 1 din· Be
elean şi 1 bănăţean. Spre Mexic, ei 
s'au Informat dela nişte italieni, la ita
lieni le-a venit cărţi din Mexic, dela 
nişte neamuri, şi le scrie ca să se 
ducă acolo, că e bine in Mexic şi cu 
timpul poate să treacă şi ia Statele
Unite ... 

o .. Pe lângă datoria care ţi-am 
scris-o in dolari, mai sunt şi 20 mii 

. lei care m'a costat paşaportul ... • 
(ss) QetJrge Bursan 

Banca Aleman, Antigueno Baranguila 
(Republica Columbia.) 

.~ •• t P 4 wn 

S'ar putea altfel? 
Auzi Nitescule ce naiba cu tatăl tău . , 

domn aşa mare şi totuşi se demite să 
facă pungăşit de aşa multe,miHoane? 
Ei vezi ce hăbăuc eşti tu, nu-ti dai 
seama că un domn mare trebuie să şi 
fure in mare şi apoi să mă ve:d pe 
mine .ce şmecher am să fiu, căci şU 
zicala Românului ,.din drac pul că 
altă nu-!.· 

• 
Bravo t Aşa se cugetă copiii punga· 

şilor de I1zi, "faini" feciori I 
V4 ., Nu'" 

IUBITE A.BONATI 

Ne-ai cetit gazeta? Nu o arunca, 
Ci o dărueşte la o rudă-a ta; 
Sau la un prieten, s'o vadă şi el • 
Lui li faci un bine. gadtei la fel. 

Pagtna 3 
ti 

Se zice: 
Că un mănunchi de tineri fără pa-

rale, a inaintat o cerere Minisle
rului muncii, ca să aprobe o colectl • 
pentru adunarea sumei necesare pen
tru depărtarea emblem'ei Ungariei de 
pe Palatul administraţiei financiare. 
Aceasta, pentrucă au fost informaţi, 
că AdministraţIa financiară nu dis
pune din bugetul Statului de iOOO Iei, 
cât ar fi necesar În acest scOP. Lău
dăm initiativa patriotică a -tinerilor. 
Despre organele economisltoare ale 
lui Vinti\ă ce-am putea zice ? ... 
Că guvernul de când cu panamaua 

ordinară a paşapoartelor, şi-a dat 
seama, că dac4 şi astfel de functio- < 

nari trebue să fure ori tnşele, nepu
tând (?) trăi din leafa lor, cu atât mal 
vârtos sufăr funcţionarii mici. cari sunt 
cinstiţi şi de multeori nici pe lângă 
cea mai mare bunăvoinţă n'ar avea 
ce fura, decl a hotărît să urce sala
riile tuturor funcţionarilor cu 15U%. 
Se poate? Noi nu credem I 

"" Că la uzinele comunale este condu-
cător un domn Kaufman, absolvent 

a şcoalei de industrie metalurgic!, 
deşi par'că conform regulamentului ar 
trebui să fie ,m inginer. Oan: nu tie 

I 
găsf'şte pentru ăcest post nIci inginer 
şi nici măcar Român, că durere acolo 
nu prea avem Români Şi şi cari sunt 
nu vorbesc bucurO!i româneşte. Audl 

Că pa~agerilor cu paşapoarte româ-
neşh adeseori când trec granita 

venind din jugoslavla, nu li-se redau 
paşapoartele până nu cumpără cu 
sute de lei bilete ... de concert, teatru 
pentru reprezent'âtii ţinute cu multe 
săptămâni Înainte. lata. încă un mijloc 
de speculă. Oare unde mama dracului 
sunt comisiile pentru speculă. 

I 

Că tn afacerea cu colonizlrile celor 
. refugiati. din Chltighaz, Glula şl 
Jur criteriul mdreptăţlrHor nu a for· 
mat ....... cum trebuia legal - titlurile 
de drept a celor conpeten1i, ci - un 
monstruos chef ce s'a lungit până târziu 
după revărsatul zorilor aşa iocât 1a
~i1i!le celor, cart chefuiau, neştiln'1 
DlmlC de ce se petrece, căutau des
perate "copii- cari se cam Jmpluserl 
efe suc podgorean. ' 
........ c> wt ţ .,." ee .... ' .... n ..... 

Bucovina pângărită. 
In BucoYHrn, locul unde se află mor

mântui lui Ştefan cel mare, unul, care 
a fost un adevărat creştin, care a zi
dit atâtea biserici şi mânăstirl, este 
astăzi pângărit de jidov! hoinari, care 
au coborât ca omiztle din Galiţia, şi 
s'au aşezat pe plaiurile dulcei noastre 
Buoovine, unde după ce au acaparat 
întregul comerţ şi in speCial industria 
lemnului şi care au inceput distruge
rea sistemaHcă a pădurilor de pe acolo 
În ultimul timp au inceput şi ataca rea 
populaţiei româneşti, lovind cu cuţitele 
pe inimosul român studentul Popescu, 
care a căzut ca un martir atâta timp 
inchis in închisoarea Văcăreştl. 
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ŞTIRI DE TOT. FELUL.I POŞTA REDACŢIE'. 

N. Suclu. Coroi-Sânmărlin. Vă espe
dăm regulat ziarul. Dumnezeu este cu 
cei buni. 

••••••••• 

• 
lntre altele la ancheta dela Cernăuţi 

jidanul Mayer Elner zice: (după zia
rul Dimineaţa). 

Evreii sunt un popor pacinic. 
La noi, (Unde în Palestina) OI Cuza 

s'a putut plimba neturburat pe străzi 
şi pe când ni se spârgeau geamurile, 
noi nu ne-am atins de nimeni. 

Vedeţi dar că jidanii consideră Cer
năuţi! ca făcând parte dia imperiul 
jidovesc. 

Probabil că DI lnspector general 
n'a inţeles în momentul acela expresia 
jidanului, căci cu sigurantă DU mai 
promitea pe cei J 00 jandarmi. 
Să vadă toată lumea că ei cer armată 

cu plată pentru ca să le păzească ora
şele, pe care le-au jidănlt, făcând ast
fel marele imperiu jidovesc. 

Est~ ultima ruşine ce o sufere popo
rul românesc să fie, atacat banditeşte 
cu -cuţitele, în chiar proprta sa ţară, 
şi apoi să li se dea tot lor concursul 
atât al autoritătilor cât şi al armatei. 

. S. dela Jiu. -"""'- 44" :uP ., .... 

Un nou complot terorist la laşi? Ca 
o urmare a moţiunll votati de marele 
colegiu se înregistrează În mod oficial 
faptul că mai mulţi profesori univer
sitari au primit scrisori cu emblema 
"Crucii tncârligate". prin cari li se face 
cunoscut că vor fi suprimat! ca şi fos
tul prefect Manclu. 

Deasemeni mal mulţi şefi de auto
rităti şi fruntaşi ai vieţii :pu blice din 
laşi au primit scrisori de ameninţare 
cu moartea. 

In legătură cu acest fapt putem 
anunţa că în ultimul timp un 'grup de 
29 fasc1şti terorişti s'au intrunit iOl'un 
sat din munţii bucovinei. în regiun ea 
Câmpulungului, unde in urma consfă
tuirHor avute au hotărât să comită 29 
asasinate. Ei au depus un jurământ şi 
s'a făcut o listă urmând ca fiecare 
membru al acestei conjuratil să supri
me câte un personagiu indlcat;pe acesti 
listă. • 

• 
- Dşoara Vlorica Burdan din Ioeu 

şi dl dr. liviu Hălmăgian medic in 
Arad, s'au logodit in 20 Oct. 1924.
Sincerele noastre felicitări. 

• -

- Din Rodna-Veche ni se scrie că 
au voit să-ne trimită o telegramă În 
care se aduceau elogii Dlui Zelea 
Codreanu stegarul purificărel şi se 
striga cuş I jldanilor şi jidăniţilor, dar 
a fost respinsă dIn ordin supe:-ior. 

* 
- V'am fost promis că vă vom 

spune ceva "chestii de salon", Vi-o 
mărturisim însă că ne este grl:'aţă de 
cele auzite, cari conţin atâta murdărie 

Ţara se deşteaptă. că ar fi imposlbil .ă nu murdărim şi 
ziarul cu eie. Dame de elită. băieţi 

Eri tn 5 Noemvrle s'a ţinut aduna~ tineri .•• 
rea generală a Asociaţiunel culturale * 
arădane. Această asociaţiune, care Jidanii in armatA. La Cooperativa 
,deeând a existat s'a purtat foarte bine, Cercului Ml1itar din Jaşi, sunt numai 
a fost Hniştită "n'a fdcut nimic" a fu- jidanl cari fac termenul redus de 
zlonat cu "Astra" şi indată s'a şi 10- armată, în haine civile. Rugam pe 
fiintei; în Arad un despărţământ ~t I al CQman4ant al CorpUlui IV. armata 
"Astrei /1:, "a tuti mdsurl c.ontra acelora cari permit 
Comisi~ eate a fost tncredintată cu asemenea fapte .revoltătoare I ' 

eu candidarea oamenilor vrednici de '* 
a se pune în fruntea despărtământului Profesorul Ion Zelea Codreanu a fost 
- am vrea să ştim care membru al ă 
acelei comisii _ a propus de preşe- suspendat din învăţământ, pentruc e 

antisemit. dinte pe DI Dr. Mărku!t, directorul 
Băncii Româneşti. 

Mare a fost mirarea tuturor. fiindcă 
după noi acest om şi ca capacitate 
financiară este O. ceace s'ar dovedi 
de sigur. dacă n'ar fi directorul băncii 
respective, cal e par'că merge de sine. 
cu dela sine putere şi prin ea fnsaşi, 
nu atU la indrumările Dlui director, 
că doară sunt - cunoaştem noi - şi 
alte capacităti răsărite numai eri şi 
fac afaceri. da incă ce afaceri. 

Ei t dar ce voiam să spunem este 
că acest domn Rici pe terenul cultural 
nu-i capacitate mal mare decât O şi 
lotuşi ar fi primit să fie ales - n'a 
protestat deloc - de director al de
spărtământului Arad al "Astrei ". (poate 
numai ca să mai aibă un post de di
'ector.) 

• 
Ziarul "Unirea" din laşi a fost oprit 

de Poliţia din laşi să fie pus tn vânzare. 
E z.jar aaţionalist, iar guvernanţii cari 
subvenţionează ziarele minoritare (ire
dentiste sau comuniste) n'au nevoe de 
ziare româneşti mai presus de toate. 

• 

Obştea din Talpa, In comuna Talooş 
rămânând o rezervA de pământ nea· 
rândată la tăranl de vro 700 iugăre, 
s'au luat dlspoziţiuni să se facă o obşte. 

Corifei obşlei sunt: Lazar Florea pri
mar, Ludovic Lezar şi Gheorghe Tir
lea, oamenii certaţi cu justiţia deoarece 
1n anul 1907 au fost condamnaţi la 
câte un an inchisoare. La favorizati s'a 
dat mai mult pământ din aceasta Obş.te 
decât acelora cari erau avizati la acest 
pământ 

Are 01 Consiliu al judeţului Arad 
cunoştinţă defaptuJ că s'a incasat de 
fiecare iugăr 200 de lei în total 140,000 
Lei şi ştie Oi Consilier ce s'a făcut 
cu suma °aceasta frumoasă. . • 

Turcii ,i Tatarii din Dobrogea pfeacl. .• 
Turcii şi Tatarii din Dobrogea îşi vând 
tot ce au şi plecă in Turcla. S'au să
turat şi cum s'au săturat şi Românii 
de administratia românească. Cu cine 
ti vom inlocui pe aceşti pacioicl şi 
buni cetăţeni cari pleacă? 

Cu Românii? Dar de unde Români 
când aceştia sunt tnficaţi aa vitele de 
soţii dela "Petrolul Naţional? II 

Cetiţj şi r.ilspânditi ziarele: 

VOINŢA POPORULDJ 
OLUJUL ROMANESO 

#N- ..... ..."w AC' 

Q. H., Şic/ău, Dă-I pace deocam
dată. 

S. C. Socodor. Vină la noi la re
redacţie şi vom vorbi personal. 

1. C, Gal. Otava din chestie e cum 
o iei pe drumul Curticiului dealungul 
tn livezile Ghiliniului. Poţi merge acolo 
ori când că-i pustiu tot. Iar Otava din 
Islazul Spitzer zice tconomul-firezar 
că ar fi furat-o găienii. Se poate 7' 
Vom vedea. 

,N. B. în. Chişineu. Am dosare in
tregi despre d-nii pr~oţi Codrean şi 
Bujor. Poate şi pe d-ta te vom sur-' 
prinde. Mulţumite pentru bunăvoinţă\ 

-.. -"' .... ' ,#, ... 

Fondul moral al presei minoritare. 
Cine subminează ţara? - Istoricul unul cameleon 
introdus in presa minoritară din Timişoara. 

- Urmare şi fine •. -

Gabriel Sarkany este una din; de făcut. Nu vă temeţi, Sarkany 
tre cele mai caracteristice cari- nu e iredentist şi nu e ungur. E 
caturi ale gazetarilor mânuitori o caricatură cu mult mai laşe şi 
de foarfeci din provincie. Nu cu mult mai josnică a gazetaru
scrie sub imboldul sentimentelor lui de provincie ca să se poată 
nici mânat de vre-o schinteie gândi]a aşa ceva. Nu. Sarkany 
dumnezeiască, ci numui fiindcă t e tipul pe care l'am descris in· 
simte o plăcere perversă să-şi atâtea rânduri, cu câţiva ani in 
vadă numele tipărit. Sub orice urmă; transfugul ordinar care-şi 
articolaş, chiar şi sub câteva schimbă convingerile după cum 
rânduri 'şi pune ieftinul său nume. o cere tmprejurările şi situaţia. 
Critice le sale artistice şi muzÎ- Sub regimul maghiar era cel mai 
cale sunt cele mai amuzante su- mare ungur, pe timpul ocupaţiei 
biecte pentru revistele umoristice. sârbeşti cânta psalmi de laudă 

Scriitorii, actorii şi artiştii nu-l la ~dresa sârbilor, ..iar, sub .. stă
iau In· serios, - dar nici publi- pâmrea rom~neasca s, a şcal~at 
cuI nu-i face mai multă cinste in belşugul mdulgenţe1 autontă
Pentru ei faptul acesta n'are im~ ţilor .r~mânesti. Astăzi' ",s:mnează 
portanţă. E încă fo~rte mulţumit Gavflla Sarkanyw cu ~ f~ra accent 
dacă se ocupă cineva de el. ' u~guresc. Daca TJmlş?ara ar 

" . alunge vre-odată sub regimul ho-
~eproducand ~I comb"ătAnd ~ele tentoţilor, Sarkany ar deveni ho-

SCrise de .. " ymv~rsul t revIsta tentot de cea mai bună rasă. La 
"Toll es· Tor scne:· el totul se schimbă lnsă numai 
Până aci "Universul (1; la toate limba aşezată tn aparatul vorbi· 

acestea o singură obser.vaţie avem rei rămâne totdeauna aceeaşi. 

JUDECĂTORIA OCOLULUI ŞIRIA SECŢIA eF. 
==== 

Nrul 2014-1924 ef. 

Extract. din publicaţiune de ,licitaţie. 
In urma cererei de executare făcută de urmăritor Victoria Inst ... 

de credit şi economH contra urmăritului' Hălmăjan Petru. 
Judecătoria a ~rdonat licitaţiunea i~diciară . executi?n~Iă !Q ce· 

priveşte imobilele situate In comuna Maderat c~rcu~scnpţta Jude ... 
cătoriei ocolului Şiria cuprinse in ef. a comuneI Maderat nrul pro
tocolului ef. 8350r. de ordine A. 1. 3. nr. top. 3458-81. Casă. 
grădină şi curte, pretul de strigare 10.000 Lei nr. de ord. A: 1. 4 
top. 3462-1839. Arabil preţ de strigare 200 Lei. A. 1. 2 ŞI top. 
3461-1806 vie preţ de strigare 10.000 Lei, pentru incasarea creanţei 
de 3500 -Lei, capital şi accesorii. Apoi Beamter Edmund de sub __ 
C. 25, in sumă de 4258 Lei 35 bani şi sub C. 31-32 in suma de 
599 Lei 30 bani, apoi Vaneu Rozalia n. Toma sub C. 27 In sumă 
de 5000 Lei şi C. 30 in sumă de 599 Lei 30 bani suma de dec-· 
laraţi ca aderent. '. 

Licitaţiunea se va ţine tn ziua de 6 luna Decemvne anul 1924~ 
ora 11 a. m. la casa comunală a comunei Măderat. . 

Imobilul ce va fi licitat nu va fj vândut pe un preţ mai mic 
de cât jumătate două treimii din preţul de strigare. ' 

Membrii insă au propus (contra do
rioţei comisiei) pe OI Dr. Botlş, vre
dnicul director al seminarului teolo
gico pedagogic, la ceace D1 dir. 
Marcus a şi părăsit - poate indignat 
- sala, nemai sperând măcar că da 
dacă va reuşi. Ştia că noi toţi grijim 
să fiU se fure urnele şi natural a fost 
ales cu mare majoritate de voturi de 
preşedinte şi director al despărtămân
tulul Arad Oi Dr. Botis, căruia ii stri
găm din Inimă să trăiască! dinpreună 
cu DoH: A Crisan dir. liceului Moise 
Nicoară vicepreşedinte, T. Mager praf. 
secretar, A. Hulbăr casirr şi A. Vlad 
(Tai ehi) col. tnv. contlolor. 

Cei cari doresc să Bciteze sunt datori să depoziteze la dele-
'lCuvAntuI1aşilor" la Oradia-Mare. Au- gatul judecătoresc 10% din preţul de strigare drept garanţie, in 

torităţile centrale au fost informate că numărar sau in efect de cauţie socotite după cursul fixat in § 42-
la Oradia~Mare un grup de studenţI legea LX. 1881. ,:;au să predea a.c~luiaşi del~g~t ~hitanţa constatând 
au răspândit ziarul "Cuvântul laşilor

u

• depunerea, judecatoreşte, prealabIla a garanţlel Şl să semneze con-

, '* 

-.... ' .. ' • -""4 ,. u .... -"""-.. 

-~ Aviz. Cu onoare aduc la. cunoştintă Poliţia, se zice, ar fi confiscat zfa- 1 l I • (§ 147 150 170 I LX 1881' § 21 legea 
onoratului public şi autorităţilor bise- rul răspândit. diţiuni e de iCltaţte· , , ,egea .,' 
riceştil"că in Arad. str. Dorobanţi/or ... XL. 1908). . . 
Nr. 41 (şcoala confesională) am des- . "Datina". Cetltorilor noştri le reco· Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care a ofent pentru lmo-
chis un birou teehnic de arhitectură; mandăm Cll toată căldura frumoasa bil un pret mai urcat de cât cel de strigare este da.tor să î~tre-. 
construesc orice planuri de casă, şcoli revista Hterară şi socială "Datina" care geastă imediat garanţia - fixată comform proc~ntulUl pr~ţulul de 
şj biserici împreună cu devizele (pre- apare in oraşul Turnu-Severin, Strada strigare _ la aceiaşi parte procentuală a preţulUI ce a ofent. (§15; 
liminare) lor, mai de parte execut co- Decebal 52 b, 
laţionări de totfelul de lucrări de zidiri, Intre multe reviste din tara noastră XLI. 1908). <- -

şi intreprind totfelul de lucrări t~chnice, scrise în româneşte de jidanl şi jido~ Dată in Şiria la 24 luna Iunie anul 1924. 
'Clădiri etc;i- Cu stimă ~ 1 eodor Cio- viti, "Datina" e o revistă române,aseă D- K.' . d , i d ă ţ' â r. IS mp. lU e. 
ban, arhl:·te:c:t.~~ ____ ~~~~~~s~c~ri:s~ă~n~u~m~a~d~e~a_e_v __ ra~I __ ro_m __ n_l' ____ ~ ______________ ~ ______ ~::~~~;':~in~~~-A~i=:]~ 
Cenzurat: Prefectu.ra Judeţului. "'" Tiparul Tipografiei Dlecezane Arad 1662 
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