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Am fost provocaţi! 
Uniunea Evreilor Româl1i, in de bogăţii asupra întrEgei pro

şedinţa sa din 2 Februarie a. c. vincii pe care o dominează atot
a hotărît şi ordonat~ ca nici un puternic. Căci, prin fjrea organi
evreu alegător să nu voteze în zaţiei actuale de stat, satele sunt 
alegerile comunale cu listele sus- aservite oraşelor şi a nu stăpâni 
ţinute de acele partide, cari 1n oraşele, însemnează a pierde şi 
vre-o localitate din ţară, ar face satele. 
listă comună cu elementele in- Nu s'a prea huzurit 1u bine 
regimentate in organizaţi1le anti- bietul român, fie el sătean, fie 
semite. orăşan, nici până acum, căci 

Câteva zile mai târziu am ce- pentru a apăra interesele unui 
tit ,comunicatul organizaţiei si 0- strein bogat fdţă de un biet ro
niste din Cluj, care indeamnă pe mân năcăjlt, s'au găsit totdeauna 
evrei să sprjjinească partidul funcţionari inconştienţi şi (el pu
national. Am văzut apoi li- ţin zece advocaţi români. 
stele din Arad, aproape in • 
Intregime compuse din sănui 1 In faţa acestor stări de lucruri 
impilatorilor noştri de ieri, pe n€norocite, tot Romanul de bine 
una fjgurează in loc de cinste şi să judece şi să chIbzuiască bine. 
preşed. sioniştilor din localitate. Singura organizaţie politică, care 

Adecă, licHaţia scârboasă a mai reprezintă naţionalismul in
intereselor româneşti s'a inceput. tegral şi care luptă pentruca 
Suntem tradati şi batjocoriţi in România să fje a Românilor, e 
cele mai sfinte aspiraţiuni ale Liga Apărării Naţionale Creştine. 
noastre. A grăit ura de frate şi Inregimentându-ne sub drape-
dorul de răsbunare. lui credinţei ei adevărate, o mi-

Astfel, nedreptatea de veacuri, nune nouă se va adeverf aevea, 
care a ţinut in robie politică şi nu minunea de o clipă ce o vă
economică poporul românesc din zurăm inainte cu 7 ani. In scurtă 
Ardea!, este pe cale să dninu- vreme, min:mea r.eajunsă în~ă: 
iaseă şi pe mai departe, datorită România a Românilor. 
mici mei de suflet a politieianilor * 
noştri. In ce priveşte provocarea U. 

Oraşele, ca şi centre cultu
rale, industriale şi comerciale tşi 
lntind influinţa Jor acaparatoare 

CaDlpal1.iile 
Un fenomen social patologic. 

Cuvântul ",campanie M a incepui să 
aibă un inţăles de tot bizar, şi la tot 
cazul străin de ceeace cuprinsul luI 
Iniţial şi adevărat ar trebui şi putea 
si fie. O campanie este o actiune, o 
luptă, care dacă nu poate fi sigură 
de isbândă întotdeauna, nu poate nici 
să fje una cu morile'n vânt. 

La 001 totuşi 8 luat acest din urmă 
sens. A început să insemne cele mai 
caracteristice sfortAri ale neputinţei • 

lntr'uo timp, in care o opinie pu
blică propriu zisă ne lipseşte, o cam
panie in adevăratul înţăles al cllvân
tulul, a Indivizilor meniti să ne deie 
pe conducătorii masselor, pe creatorii 
şi îlldrurnătorii de opinii, campania 
unei re strânse colectivităţi, sâmburele 
opiniei publice, ce o să vină, ar părea 
necesară întotdeauna. când evolutiu
oea firească a lucrurilor se vede pe
riclitată. Ar putea să răstoarne tot ce 
se aşează ca stavilA in calea sllinţelor 
noastre de progres, civilizaţie şi cul
tură; si înalţe, si înt~rească tot ce ar 

E. R., le răspundem cu aceeaş 
măsură: Nici un bun Român să 
nu voteze cu listele sustinuie de 
acele partide, cari in vre-o loca· 
litate din fard ar face Jistd co
mund cu organisaţiile e",-eeşti. 
Dacă evreii ne-au declarat răs

boi, să-I primim cu piepturile 
desfăcute. O cere ~ demnitatea 
noastră de buni români. Mai bine 
înfrânţi în alegerile de acum, de 
cât biruitori alături de dânşii. 
Vor urma ele şi alte alegeri, 
atunci când şi satele lşi vor spune 
cuvântul lor. Şi Românul dela 
sate mai tine încă minte, dacă 
orăşenii şi-au uitat acest dicton. M. 

putea să fie o stimulare, o fecundare 
a acestor sillnţi. Ele ar fi adevărate 
regulatoare ale vietii noastre publice. 

Lucrurile se petrec totuş altfel. Dacă 
n'avem o opinie publică formată, n'avem 
nici .campanii", cari s'o inlocuiască, 
cel puţin În cazuri de extremă grav!~ 
tate, De ani de-a rândul asistăm la 
cele mai variate campanii, purtate de 
indivizi, ziare, societăţi, partide, unite 
chiar, şi totuş lumea-şi parcurge dru
mul, fără a le resimţi nepăsătoare şi 
fără a le atribui nici măcar atenţia ce 
o dă un trecător celui mal inofensiv 
lătrat de căi ne. 

Astfel de patru ani de zile suntem 
martorii celei mal constante campanii 
de răsturnare a guvernului, intreprinsă 
când de o opoziţie ltunită", când re
dusă la svârcolirile unui singur partid. 
Liberalii stau totuş neclintiţi la locul 
ce, cu mijloace legale sau condamna
bile, şi-au ocupat, şi mâine îşi vor în
chide legislatura, ca şi când nici o 
campanie de răsturnare nu s'ar fi 
produs. 
Cunoaştem campania, ce luni de 

zHe a dus~o un ziar pentru scoaterea 
de pe arena vieţii publice a unor tră~ 

Trăitn un ceas Ulare. 
Multe ~l mari au fost urgiile vre~ Iar după terminarea răzblu/ai au 

murilor, printre care a trebuit sd se tdMrât ca corbii pe biata tară isto-
vită, şi astdai ei stăpânesc oraşele şi 

strecoare poporul nostru, ca sd ajungă au în mâinile lor toate avutilIe tării, 
teafăr pană tn ziua de azi. NăvăJiti şi awm 11U mai au alt gând dt cât 
barbare, stopânirea turcească şi fana- ieşind ei singuri cărturari din şcoli, 
TioM, războae nenumărate.. apoi lm~ pe cari le au şi umplut cu fiii lor, sti 
portirea ţărilor surOf i sub stăpiiniri pună mâna şi pe carmulrea ţării, iar 

1" noi din naţie nuîndră ce am fost să 
străine; impi/are şi serbie: su/trinti ramânem pentru deapUluri robii lor, 
de veacuri ce au lasat in sufletul po- muncind din greu pentru ca să-i hră
parului toaiă obida şi jalea, pe care n/m pe ei şi să le umplem buzunarele 
el şi la varsă in dofnfle şi cântecele cu tot aurul bogatei noastre ţări, sau 
cu cari s'a alinat 1n lungUl vremurilor, să ne luăm toiogul şi traista, şi să 

Dar am avui şi ceasuri mari de pribegim săraci prin (elri străine, pflate 
vttm pltca chiar Iloi la Palestina. 

trăit, cari ne-au răsplătit de sl1fertn- Dar Dumnezeu, cale nu ne~a lăsat 
tele flldurate şi ne-au scos la liman. niciodata în ceasurile mari ale neamu
Aşa au fost, din cele mai apropiate lui nu ne-a uitat nici astăzi, şi ne-a 

de noi: Revoluţia lui Tudor Vladimi- trimis pe un el doilea Alexandru Cuza, 
reseu dela 1821, cale a dus la izgo- care În fata acestei primejdii de moarte 

a natiei româneşti, s'a rădicat ca un 
llirea din ţard a domniei fanariote; uriaş şi cu glas de tunei a strigat: 
Unirea principatelor la 1859 sub dom- - Nu! Nul Nul 
nitoral In veci neuitat Alexandru Cuza, Nu se poate ca moşia pdrinteascfl, 
cel mai mare iubitor al ţăranilor; apoi pdstrată cu atâtea jertfe grele dea
războiul dela 77 sub glorioasa dom- lUflgul veacurilor, sa o dăm astăzi 

peşches Jida1lilor. 
nie a lui Vodă Carol, care a adus lie- Ţara aceasta este doar a noastră, 
atârnarea tarii; şi acum in urmă răz- şi a noasll ă trebue să rămâe. Cât o 
boiul cel mare, sub domnia bunului şi mai avem inca in mână, cu cea din 
viteazalui nostm Regele FerdinGnd, urmă străşnicie să n'o lăsăm! 

România trebue să fie a Româmlor I 
care ne-a adus Întregirea României cu Şi pentru aceasta a tâdical oaste cu 
toate tarile surori. steaguri şi cu jurământ: Liga Apărării 

Din neferic/re, cu izbânda ac('stui Naţionale Creştine, pentru redobân
vis de aur al României nu s'a incheiat direa moşiilor, oraşelor şi tuturror 
incă şirul pacostelor, cu cari soarta aVl1ţiilor instrtiina,te. ~ . 
vrea să ne mai tncerce. De duşmanii f In faţa, războwlui . sfant pormt de 

, . marele IubItor al sălemlor, domnul Cuza, 
din afară am scăpat deocamdată ŞI se va gMi oare un singur suflet de 
pentru multa vreme, căci măriţi cum Român care să stea la o parte? Nu 
suntem vom şti să~1 ţinem în respect. putem crede. 
dar din valurile sâflgeroase ale războiu- " Ar fi o ,crimă impotriva no~st,~ in
lui care a măcinat atâtea popoare un şlne; ~ cTlmă !u~ă de m~mona ŞI de 

f , mormmtele pănntllor noş/n, ar fi o tră-
duşman al tuturor neamurilor creştine, dare de neam. 
a scăpat viu şi llevăfămaf, ba a ieşit Să nu cădem in acest păcat de moarte. 
incă mai intărit şi mai îmbogăşit de Peste toatd tara fcîlfăe drapelele trl-
cum n'a fost niciodată. colore cu Svastica desfdş~rate de Dom-. 

Este Jidanul duşmanul de moarte ~1I1 Cuza, p~ntrll de~robltea Neamulu~ 
. ' ~ m această. dm urmă marca re a soarteI. 

al neamulw romantsc. Să ne adunăm sub ele, şi iri. ziua 
In timp ce părinţii, fraţli şi fiii noş- ua mrJre a alt/uri/or, când se va da 

tri îşi lăsau oasele pe câmpiiJe de lupta hofărâtoare, inle/eşi până la unul, 
lupta, Iar noi ne sjârşiam in ţară de sa strigăm ca un singur om: 
lipsuri, Jidanii cuibărili prin toate as· Noi vrem pe Dom1lul Cuza I 
cWi'zătorile, şi pe la toate gl!eşefturile Noi vrem ca Iara părinţilor noştri 
şi dezertâncJ dintr'o Imă fn alta, au să fie a noasfrd şi a copiilor noştri J 
făcut averi. H. '{o V. 

dători şi oameni cu alte păcate, totuş 
aceiaşi continuă şi azi să fie leadării 
unui partid politic cu pretenţii de gu
vernare. Ba mai mult, de atunci, aela 
aceea campanie s'au produs apropieri 
şi tovarăşii de luptă intre persoane, 
ce păreau pentru totdeauna îndepărtatet 

Ştim şi despre campania dârză şi 
îndelungată a oficiosulu! unui partid 
contra uatli director de ziar pe tema 
administrării unor fonduri şl concesiuni 
de chioscurI. Totuş acelas director 
continuă să fie fără nle! o stivgherire 
şi azi concesionarul vânzării tuturor 
ziarelor din tară, şi să administreze 
aceleaşi fonduri. Şi ceva bizar de tot: 
ambele zIare sprijină azi politica ace
loraş persoane, cari le erau inainte 
punctele reciproce de atac al cam
panilor I 

Avem cazul campan!ilor de pone
grire a atâtor persoane şi partide po
litice, cari dacă n'au pierdut nimic de 
pe urma lor, n'au câştigat mai mult 
nici atăcătMII. Şi desigur ne vom pu
tea cu uşurinţă aduce aminte de atâtea 
alte campanii, cu acelaş rezultat şi 
folos pentru ţară, purtate de şi contra 
persoane, cari dacă nu toate se gă-

& 

sesc azi în aceeaş tabără, la tot cazul 
fieştecare fşi vede de treabă, nejenat 
de nimeni, ca şi când nimic nu s'ar 
fi petrecut. 

Şi atunci SI! pune intrebarea, cum 
se poate ca acest fenomen, al zădar
nicelor campanii, să se repete mereu 
În viaţa socletăţit noastre, fără nici un 
ecou, fără nici un fel de consecinţe? 
Este oare Incor.şllenţ:t societăţii, care 
nu mai e fn stare să reacţioneze nici 
in fata celur mai brutale loviturI, cauza; 
sau campanHle stlnt conduse de per
soane ignorante, însăşi inconştiente de 
ceeace pot sau se poate, sau in sfârşit 
ţelul şi obiectul campaniilor sunt tărA 
nici un interes obştesc? 

Se poate, după cazuri concrete, că 
şi una şi alta, dar principala cauză o 
vedem in lipsa de selectiune a mIj
loacelor cu cari aceste campanii se 
intreprind. Egoismul, care le precedează 
chiar şi când intcnţiunea de a realiza 
un bine comun nu se poate contesta 
prea iasă întotdeauna la suprafată. 
Ura, patima şi răutatea isvorâte din 
acesta prea înlocuiesc adevăratele 
mijloace de convingere. Manifestări 
psihologice negative, ere riscă prin 

Pretul unui exemplar 3 Lei . 
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• Săriţi oamenI b ., unI .... 
Săriţi oameni buni cu toţii, brânză bună şi curată ca untul 

săriti cu mic cu mare la chema- peste graniţă, iară nouă ne ră
rea d-lui Alexandru C. Cuza, mâne să mâncăm brânză vier
marele apostol al neamului n08- mănoasă, seacă şi iute, pe care 
tru, marele invăţător şi îndrurnă- nici cânii nu o pot gusta şi o 
tor al tineretului românesc şi a plătim cu 50-60 de Lei kilo
tuturor celor cari doresc să vadă gramul ... 
suflet şi cultură românească pe Priviţi fraţilor cum vitele noas-
pământ românesc. tre cele grase şi frumoase sunt 

Săriţi şi desrobiţi pământul mânate de jidani peste graniţă 
tăreă noastre iubite de năvala şi cu sutele de mii şi le vând cu 
urgia năprasnică jidovească. preţuri inzecite, iară noi mân

Săriţi până c~nd mai este cărn toate periturile de ţi-i greaţă 
vreme, un ceas dacă veţi zăbovi, să guşti din mâncare. Priviţi fraţi 

români, pescăriile cele mari şi 
va fie prea târziu. toate iazurile tărei cum au incă-

Partidele politice vă ademe- put 1n mâna jtdanilor cu preţuri 
nese cu fel de fel de făgădueli, de nimica şi peştele se vinde 
ca să vă rupă in atâtea bucăţi la noi cu preţuri foarte mari. 
câte partide sunt, pe când jidanii, Priviţi fraţilor cum toate târ
uniţi cu toţU în havrele lor să-şi gurile şi oraşe~e noastre au 1n
frece mâinele de bucurie şi să căput in mâinele jldanilor care 
aştepte încăerarea noastră, pen- pradă pe bieţii români şi dacă 
tru ca să-şi facă mendrele In vre unul se plânge de scumpete e 
voe pentru fericirea neamului lui dat afară in brânci de jidElni. 
Israel. Dacă asa stau lucrurile, de ce 

De aceea fraţilor Români, iubi- partidele . politice nu suflă o 
ţilor săteni şi muncitori, nu vă vorbă? de ce nu rădică glasul 
lăsaţi ademeniţi de făgăduelile în sfatul ţărei?, de ce nu se 
minciunoase ale partidelor poli- seobor în mijlocul poporului ca 
tice, care vă dezbină şi veniţi să-i deştepte, ca să-i indrumeze, 
cu toţii sub steagurile mântui- ca să-I ferească de jafurile şi 
toare ale d~nului Cuza, care vrea tălhăriile lidoveşti? 
să vă. adune într'un singur rnă- Toate partidele tac din gură 
nunchlu. şi nu suflă o vorbă, pentru că 

Domnui profesor Al. C. Cuza, foarte mulţi sunt tovarăşi cu ji
nu vă chiamă la revoluţie, ci vă I danii, vârâţ! până tn gât prin 
chiamă Ia infrăţire. societăţile anonime, socetăţli 

Privîţi fraţilor cum plâng munţii p etrolife re, industriale, forestiere 
pleşuvi şi dealurile despădurite (specula pădurilor), bancare şi 
de securea nemiloasă a jidani- altele. 
lor 1, priviţi cum săcătuesc isvoa- De aceea fraţilor români să vă, 
rele bogate de păcură, care se lepădaţi de partidele politice 
scurg spre Dunărea . şi Marea măcar de data aceasta când iu
Neagră luând calea străinătăţii, tere sul neamului este in joc şi 
umplând pungile "societăţilor ano- să vă inscrieţi cu toţii, - toată 
ntme" jidăneşti cu sute de m i- suflarea românească in "Liga 
Boane pe an, priviţi grâu1 şi pâi- Apără rei Naţionale Creştine", 
nea muncită de voi zi şi noapte singura care poate să ne ducă 
cum e speculată de jidanii ex- la mântuire. 
portatori şi de rnorarii jidani Cosfache din Moldova. 
fără suflet, care scoate din grâu ... _ ...... __ ... ,,·w ......... _ .... , ...... "" .. _ ...... ""-.... , .... · -~, ................ 

tot ce e bun şi hrăneşte străi- Fraţi RomânI! La 18 Februarie in-
ăt t . i ă .. â cep alrgerile comunale. Facem un 

n a ea, Jar n tar ne ram' n apel călduros cătră voi: Acolo unde 
tărâtele, neghina şi măturătura sunteţi cu mlnorităti tmpreun~, lăsaţi 
plină de viermi şi de gunoaie şi chestiunile de partid la o parte, uni
ne dă nouă să mâncăm "pâne ţi-vă cu toţii, fixaţi o singură listă 
integral ă". românească din cele mai bune, des· 

Priviţi produsele stânelor noas- toinice şi capabile elemente, pe care 
o va vota fiecare român, căci numai 

tre intrate in mâinete jidanilor. aşa putem să contribuim cu folos la 
care le iau cu preţ de nimica, binele obştesc, de care noi Românii 
8curgânduse sute de vagoane de avem atâta nevoie. 

natura lor de a nu putea conta pe 
consecinte pozitive, imediate, nici de 
mai târziu. 

pretenţii de perfecţiune Î~ materie lt
literară SaU de artă, cl sunt cerute 
adeseori de vitale şi imediate Interese 
obşteşti, sau tind la suprimarea celor 
mai negre păcate, râmân fără nici un 
efect folositor. 

Ideia Naţională 
de. D: ]Jlil1ilea"". 

Materialismul exagerat, e o primpj
die din punct de vedere naţional, de 
oarece ne arată cât de întunecate rl
mân preocupările de acest ordin, când 
s~ revarsă potopul de venin, pentru 
câştigarea câtorva puncte. 

Conştiinţa publică devine confuză 

din cauza iscodirtJor atâtor patimi cari 
alungă orice preocupări de educaţie 

sinceră si de desl/oltarea conştllntei 

naţionale a populaţiei băştinaşe, se 
ciocneşte de făgădueHle şi protecţIile 

acordate minorităţilor in şcoală, în ad
ministraţie, in justiţie etc. iar popula
ţia minoritară încălzltă de atâtea avan
tagii şi protect!uni, se agilă şi atacA, 
profesorii, studenţi, populaţia blândă 

şi ospitalieră aduc ofense politiciani
lor români, cari lu ptă pentru unire şi 

aceste În prezenţa autoritătilor; tăgă

duesc alcătuirea actuală de stat şi se 
întovărăşesc cu vrăşmaşii noştri ex
terni, 

Pentru susţinerea şi Întărirea româ
nismului, Ideea naţională este un prin
cipiu sprijlnltor al fiinţei noastre na
ţionale. 

Ea este busola conducătoare a de
stiuelor neamului românesc. ln numele 
"ideei" s'au purtat războae cu ţintă 
salvatoare a latit1itătH noastre. 

Antagonismul politic ciocnit în 1n
cleştări armate, a dat greş faţă de tă
ria zufletească a neamului românesc. 

Ideea naţională manifestată activ in 
mişcările "Ligei Apărărel Nationale 
Creştine", a studetlţimei universitare 
şi poporului român, În dreptăţltă şi 
bazată pe faptul că jidanii au subjugat 
neamul românesc, au acaparat întreaga 
viaţă economică a Firei noastre, a în
ceput a da roade îmbucurătoare faţă 
de partidele politice cari au îndurat 
mult din cauza propagandei vrăşma
şllor interni şi polWciani1or de- căpă
tuială, cedand cu uşurinţă capitalis
mului jidovec, oraşe, târg-uri, sate, mine, 
păduri, etc. căzute În ghiarele jidani
lor şi vândl'ţilor lor. 

Propagandele anumitei presei anti
rel'gioase şi bolşevice, prin legălu:lle 
el minoritare jidoveşti au transformat 
În iad omenirea buimăcită de conrup
ţie, jaf şi speculă. 

Populatia română a ajuns sc1avâ jl
danilor şi minOrităţilor imbuibate. Ja
lea şi ruina a cuprins câmpurile Isto
vite, în munci grele şi viaţâ mizerabilă 
care seamănă cu sine şi desnădejdea. 

Poporul român trebuie să simtă 
doctrina "Idee! Naţionale" sprijinită 
astăzi de "Liga Apărărel Naţionale 
Ctcştil1e", de studenţi şi o mare parte 
din popor. 

Evident aceasta se angajează tntr'o. 
adevărată luptă. Venind cu program 
raţional şi inteligent desteaptă orăşenli 
şi sătenii, prin primele puncte ale pro
gramului nou: de a înfige o făclie 
mare acolo unde nimeni n'a pătruns 
serios, "Făclia idee! naţionale". 

Acum s'au mal târziu, tineretul cult 
trebuie să dea alarm~. 

Astăzi câ'1d pretinşi! intelectuali ri
sipesc energiile tn mod neraţional, ne
glijând condamnabil masele adânci ale 
poporului, şi~şi dau mâna cu samsarH 
politic!, descreerati, pe după uşile în
tunecate. f,ancmasone, totdeauna fa
vorabilecrimelor de tot solul, e o crJmă 
ain partea celor conştienţi, da nu feri 
ţara şi neamul de primejdia grozavă 
ce se ridică ameninţătoare. 

Oricât spirit critic ar fi la fondul 
sufletesc al poporului românesc, in· 
trupat de sigur de-a lungul istoriei, de 
atâtea ori cu succese realizări de idea
luri, psihologia lui, desi n'a putut 
crea tncă o opinie publică bine con
turată, a evaluat Insă, încât acţiuni, 
critici cu orice preţ, la cari elementul 
domin:mt este patima şi ura, să nu-l 
mai impresioneze. El cere ceva pozitiv, 
constructiv, isvorât din o palpabilă 
dragoste de dreptate şi adevăr. Sau 
cel puţin să nu se tradeze Într'un mod 
aşa de supărător inconsecvenţa de
moralizătoare a "campaniştilor", cari 
azi se împroaşcă cu cele mai grave 
insulte şi calomnii, pentru ca 'mâini, 
să-i găsim alături cu cei mai devotaţi 
tovarăşi de luptă comună. Dar în 
asemenea condiţii, tn acţiunile, urma
rea, cărora se cere, nu putem desco
peri nici acel minim indispenz{lbil de 
moralitate, fără de care edu'::atiune, 
influintare În bine nu există. 

Dacă am examina de-a r~ndul aşa 
numitele "campanii" - denumirea de
rivă dela itreprinzătorii lor, ceeace 
Invederează şi mai mult caracterul pa
tologic al fenomenului - vom vedea, 
că din pură iubire de adevăr, fără 
oicl o patimă nici una n'a fost intre
prinsă până acum, şi de aceea nici 
n'au avut rezultatele dorite. Observa

Dăinuirea mai departe a actualei 
torii oblectlvţ ai vieţI! noastre publice stărei criminale, ar însemna sărăcia şi 
să facă tnşişi aceasta analiză şi se vor falimentul moral al ideei naţionale. 
convinge singuri. COllcluziunile le vor 

Astfel se explidi, de ce campanii, 
cari nu pornesc numai din rafinate 

putea trage cu aceeaşi uşurinţă, Nu "ldeia naţională", În cuget şi in 
este nici nevoe şi nici nu o putem simţire, prin activitatea "Ligel N3ţ!
face aci în cadrul unor fugJre obser- onale Creştine", a stuctenţimei şia PD
văd asupra acestui fcnomen de o itl- parului român, vor sfărăma compro
contestabilă actualitate. misurilc şi va lovi cu putere in masca 

In dorinta de a nu vedea consu- făţărniciei, după cari se ascund vipe
mându-se atâtea energii degeaba, am rile omeneşti. 
ţinut numai să atragem luarea aminte Să dăm ascultare activităţei şi stri
a organizatorilor de "campanii" asu- gătutu! ei de alarmă, ca unui simbol 
pra anomaliei şi Inuti1ităţii fei1omemt- măreţ ce trebuie să trăiască în sufle-
lut ce au produs. Dr. George Rusu. tele fiecăruia dintre noi. 
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Chestiuni de actualitate. 
După multe veacuri de amărăciune, 

Du mnezeu a voit să vedem înfăptut
rea visului de aur al - neamului ro-
mânesc. . 

Cei cari trăim astăzi in cuprinsul 
României Mari şi simţim româneşte, 
formăm generaţia sau mai bine zis ge
neratiile cele mai sacrificate, dar şi 
ce le mai fericite. 

România-Mare este înfăptultă aproape 
tn intregime; dar mulţi fraţi de-ai no
ştri gem şi astăzi sub stăpânir! străine 
de unde cer ajutorul nostru. Deocam
dată nu se poate face aproape nimic 
pentru ei, Întrucât avem de luptat în
lăuntrul ţării cu duşmani bogaţi şi pu
ternici, cari au umplut România aşa 
după cum omida umple un pom ro
ditor lăsat în părăsire. Complectarea 
granitelor etnice e lăsată În seama ge
neraţiilor viltoare, cari hebuie si mo
ştenească cea mai frumoasă ţară. 
Deocamdală din punct de vedere 

politic, ţara Românilor este intemeiatA. 
Dar aceasta nu e deajuns. Ea trebttie 
să fie consalidată in adevăratul înţe

les al cuvântulul, cu atât mai mult cu 
cât vecinii hrăpăreţi incearcă s'o şteargă 
de pe faţa pământului. 

Noi cel ce simţim cu adevărat româ
neşte şi ne dăm seama de datoriile 
ce ni-le impune iubirea de patrie, tre
buie să dovedim că suntem genera
ţiile cele mai active din toată istoria 
Românilor. 
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Ţara În care am văzut lumina zilei C; 

pentru prima oară În viaţa noastră ~ 

Pământul tn care putrezesc osemintele 
scumpe ale str:%moşilor noştri, patria 1 
în care ne~am alintat copilăria şi ti- 1 
nereţea, este aşezată În calea răutăţilor. ~ 

România Mare de astăzl. locul de 
odihnă al celor ce-au luptat pentru 
infăptuirea ei este aşezată în marginea 
Europei centrale întocmai ca un tran- ~ 
datie crescut iutee..spio.i ii buruieni~ _ 1 
fol~sitoare. După cum ghi~lpi(şi spinii r 
de pe câmp vor să inăbuşe cea mai 
frumoasă floare, tot astfel şi duşmanii 

ce ne înconjoară doresc nimicirea Ro
mâniei Mari. 

Ca stat şi ca naţiune avem douA 
categorii de duşmani: unii interni (lă
untrici) şi alţii externi (din afara ho
tarelor noastre). 

Contra celor de pe urmă, adică con
tra vecinilor hrăpăreţi avem milioanele 
de ostaşi cari la vreme de primejdie 
vor alunga hordele barbare dela hotare. 

Cel mal periculoşi duşmani sunt cel 
Iăuntrici adică aceia cari trăesc in ju
rul nostru şi mănâncă pAtnea muncitl 
de bietul Român. Acesti duşmani pe 
cari zilnic ii vedem şi cari zilnic ne 
cauzeazl supărărl, luptă din răsputeri 
să ne şteargă de pe faţa pământului. 

Cei mai mari duşmani ai neamului 
românesc sunt acel cari trăiesc pe spina
rea Românilor, cari DU vor să muncească 
cinstit şi să-şi câştlge existenţa prin 
sudoarea frunţil lor. Obişnuiţi să tră

iască din expediente, din ghişefturi şi 

alte căI necinstite sunt întocmai ca 
nişte paraziti cari sug sangele neamu~ 
lui românesc. I 

Napoleon cel mare, vestitul împărat 
al Franţei s'a exprimat despre acest 
soiu de oameni in modul următor: 

"Lăcuste şi omlzi sunt jidanii cari 
sug şi storc viata Frantei." # 

E bine să se ştie că în ţară peste 
care a domnit acum o sută şi mai bIne 
de ani vestitul Napoleon], nu sunt aşa 
de mulţi jid ani ca in R.omânia noastră. 

Cele mai Însemnate din oraşele noa
stre sunt aproape jidoveşti_ [n Mol
dova, Basarabia, Bucovina şi Mara
mureş sunt aşa de mulţi jid ani încât 
sărmanul Român a ajuns rob În ţara 

lui şi toată munca lui este stoarsă nu
mai în folosul acestor făcuste şi pa
rzitia. (Va urma) 

• 
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Alegerile comunale 
Alegerile comunale se ţin dela 

17 până la 20 Februarie in ţara 
Intreagă. 

Ce trebue să ştie cititorii no
ştri dela sate? 

Oamenii aleşi, se numesc con
silieri şi nu le mai zic reprezen
tanţi cum li-se zicea pe unele 
locuri. Comuna lşi administrează 
(conduce) treburile prin consilii 
compuse din consilieri aleşi şi 
de drept. Pe sate numărul con
silierilor aleşi este 9 cu câte 3 
suplenţi. Consilieri de drept sunt: 
reprezentanţii cei mai vechi titu
lari ai învăţământului de stat pri
mar, profesional, secundar, apoi 
un reprezentant al bisericei celei 
mai numeroase, un medic, vete
rinar şi agronom. Consilierii aleşi 
se aleg de toţi alegătorii din co
mună cu vot universal, egal, di
rect, secret obligător prin scrutin 
pe listă şi reprezentarea minori
tătii. 

'Drept de voi au toţi cetăţenii 
români, cari au vârsta de 21 ani 
şi cel puţin un an locueşte într'o 
comună. Jidanilor noi nu le re
cunoaştem niciodată acest drept. 

Consilierii se aleg pe 8 (opt) 
ani. După 4 ani, jumătate din 
consilierii aleşi se trag la sorţi 
şi sunt inlocuiţi cu alţii aleşi. 

Primarul, va fi ales de consilii 
1n toate comunele dintre consi
lierii aleşi de popor, sau chiar 
şi dintre consilierii de drept. 

Aşadar poporul nu mai alege 
pe primar şi nici primpretorul 
nu-l mai candidează, azi candi
darea şi alegerea primarului. se 
face de către consiliul comunal. 

f Tot consiliul comunal alege şi 
. pe membrii delegaţ;unii perma
nente cari până aici se numeau 
juraţi. 
După lege, pe sate se aleg 2 

membrii (juraţi) ai delegaţiunii 
permanente pe 4 ani. 

Delegaţia permanentă (juraţii) 
inlocueşte consiliul comunal, ho
tăreşte şi aduce la indeplinire tot 
ce-i spune consiliu. 

Primarul este capul admini
straţiunei comunale. EI admini
strează toate interesele comunei, 
impreună cu delegaţia perma
nentă (juraţii) şi consinul comu
nal (reprezentanţii) după preve
derile legii. 

Candidaţii pentrll consilieri 
trebue să declare in scris cel 
puţin cu opt zile, că primesc 

; candidatura. 
Dacă sunt două liste, care are 

mai mult de jumătate voturile cu 
unul, câştigă cele mai multe man
date... Iar lista care a avut cel 
puţin o cincime din voturi, câş
tigă trei mandate. 

Legea, dă mare drept prima
rului. E bine, ca oamenii să bage 
bine de seamă şi să-şi aleagă fn 
consiliu pe cei mai buni fruntaşiI 

. Homâni buni şi cinstiţi, fără dea
l sebire de partide politice, din 
cari apoi să aleagă primar pe 

\ cel mai priceput. 
Pe unde sunt oameni cu clase 

e bine, dacă se aleg; pentrucă 
primarul va avea mare însemnă
tate in comună, cu mult mai 
mare drept şi datorie are acum 
primarul, decât până acum. 
Până acum notarul făcea ce

lebrarea căsătoriilor, de-acum o 
va face primarul. Primarul este 
oflţer al stării civile. 

VOINŢA POPORULUI 

Frati Români şi moldoveniI 
Anul trecut la 1 August jldanul 

Lehrman, pus la cale de Cahalul jl
dovesc prin jidanul OrUnspan, a aten
tat în mijlocul zilei şi în mljloculora
şulut laşi, la viaţa Iubitului nostru 
conducător Proj, A. C. Cuza, preşe
dintele "Ligii Apărării Nat. Creştine-. 

jidanii fiind chemaţi io faţa jude
cătorilor, ca să-şi mărturisească mi
şeleasca lor faptă, la eşirea lor. stud. 
ah. Urziceanu a tras patru focuri de 
revolver asupra jidanului Grunspan, 
autorul moral al agreslunef. 

In ziua de 16 Febr. 19261 Curtea 
cu juraţi din laşi estI chemată a-şi 

spune cuvântul, dacă studentul Gh. 
Urziceanu este vinovat sau nu, de 
gestul frumos şi cavaleresc, făcut cu 
scopul de a apăra pe cel ce de o 
viaţă întreagă a propovăduit adevărul 
închegat astăzi in cuvintele: "Hristos, 
Regele, Naţiunea-. 

Studenti mea creştină din ti:)ată ţara 

a luat act de gestul colegului ei -
Urziceanu - şi se solidarizează cu 
el, cerând juraţi10r ach\tarea. 

Deasemenea toll Românii dela mic 
la mare au aprobat şi au fost satis
făcuţi sufleteşte că s'a găsit unul ca 
Urziceanu, care să-şi arate dragostea 
şi devotamentul către un stâlp al 
românismului. 

Noi studentii şi românii de pe toate 
plaiurile Ardel.=ne, Maramureşene şi 

Bdni1ţene, cari înţelegem să ne apă

răm viaţa contra crimtnalilor jidanl 
veniţi de peste hotare, facem un căl

duros apel la sentimentele de buni 
români al fraţilor Moldoveni şi Ieşeni 

şi le cerem ca să aducd un verdict de 
achitare studentului Gh. Urziceanu. 

Prin gestul studentului Ionel 1. Mo1a 
s'a arătat cit tineri mea intelectuală a 
acestei ţări, ştie sa pedepsească tra
darea • 

Prin gestul studentului Corneliu 
Zelea Codreanu s'a arătat că tine
rimea universitară ştie să Înlăture ori 
ce obstacol pus in calea ideei naţionale. 

Prin gestul studentului Oh. Ur
ziceanu s'a arătat intregii suflări ro
mâneşti, că studenţimea este devo
tată celor ce sunt devotat! naţiei lor. 

Curtea cu Juraţii din Iaşi, prin ver
dictul adus, va face dovadă că este 
la inălţimea sentimentelor juraţilor 

Ilfovenl şi Mehedinleni. 
Sfudenlimea ClujaniJ şi Românii 

Ardeleni, Maramureşeni,i Blind/eni. 

Raiul ftsociatiunei "Industriaai/or si 
Comerciantilor români din ftrad li" jur", 

Unul din cele mal reuşite baluri al 
sezonului, atât moraliceşte cât şi În 
cele materiale, cu tot dreptul' putem 
zice, că a fost marele şi grandiosul 
bal românesc al Asoclaţiunel "Indus
triaşllor şi Comercianţilor români din 
Arad şi jur, aranjat cu mult gust şi 
pricepere in 6 Februarie a. c. in sala 
mare al hotelului Crucea Albă, care 
sală de astădaUi s'a îmbrăcat in haină 
de sărbătoare, strălucind de splen
doarea Iămpioarelor montate cu sfân
tul nostru trei colori, aranjată cu mult 
simţ estetic. 

Deja, pe la orele l01/ 2, aşa. de mare 
era numărul invitaţilor, încât sala mare 
a hotelului se păr':! mică de data 
aceasta pentru primirea lor. 

A luat parte la acest bal, tot ce 
Aradul şi iurul are mândru, bun şi 
românesc, atât Domnii cât şi Doamne 
şi Dşoare. 

Iniţiativa harnicei şi tinerei Asocia· 
ţii româneşti, este demnă de lăudat 
şi îi dorim cu toată căldura sufletului 
nostru, progres în viitor, pentru ca 
să-şi indeplinească nobilul ei scop 
de care este condusă - luptând pen
tru apărarea cauzelor naţionale Şi 
pentru înflorirea şi prosperarea indus
triei şi comerţului national. 1. G. 

Or~~ni18rea l. B. n. t.ln HălmD~iu. 
Proces verbal. 

Incheiat tn adunarea generală de 
constituire a aderenţilor "Ligii Apă
rărU Nationale Creştine" dIn Hălma~ 
g[u, ţinută la 1 Februarie 1926. 

Prezenti subsemnaţit. Cei de fat~, 
adânc convinşi de însărcinarea ce-t 
revine fiecărui bun român în munca 
de consolidare a patriei. doresc a-şi 

oferi modestele lor puteri pentru atin
gerea acestui ideal. Deoarece acest 
sfânt pământ a fost totdeauna şi este 
muncit in vremuri fericite de pace şi 

apărat in vremuri de restrişte numai 
de români, doresc ca această ţară în
tregită in hotarele ei etnice, să ajungă 
cât mai curând in mânile Românilor. 

In considerare, că "Liga Apărării 
Naţionale creştine" este singura orga
nizaţie ce reprezintă naţionalismul in
tegral, prezenţli hotărăsc infiinţarea 

Comitetului Comunal Hălmagiu, pri
mind şi declarând solemn, cii se vor 
supune întru toate dlspoziţiullilor con
sacrate de Comitetul Central în pro
gramul statutul şi regulamentul Ligii 
Apărării Naţionale Creştine. • 

1. OI Traian Mager, preşedintele or
ganizaţiei judeţene, delegatul comite
tului judeţan, arlttând scopul intruni
rei precum şi importanţa acestui act 
propune de preşedinte adhoc pe dl 
Mihalu Vldu, ca cel mai în etate, iar 
de notar pe dl Vichentie Cltana, ca 
cel mai tânăr, ceeace se primeşte cu 
unanimitate. 

2. Comitetul se constitueşte în ur~ 

mătorul chip: Preşedinte: dl dr. Mihai 
Nicula, Secretar. Gheorghe Balta, mem
bri în comitet: Moldovan Silviu, Partenle 
Lupşa, Gheorghe Şortoe, Mihail Vidu, 
Dumitru Manate, Ioan Mizeş, Petru 
Ciungan. 

3. Membrii subscrişi iau act de 
cunoştinţă despre donaţiunea de 
1000 Lei, adecă una mie Lei a dlui 
Silviu Moldovan, făcută in scopul pro
curări unui drapel cu semnul svastica, 
şi pe aceasta cale protocolară îşi ex
primă mulţumirile. 

4. Deoarece momentan nu se poate 
procura un drapel cu semnul svastica 
şi deoarece membrU au hotărât una
nim să depună jurământul în preala
bil de procurarea drapelulul, acesta 
s'a depus şi după depunerea solemnA 
a aceluia s'au subscris membrU ade
renţi aci mai jos: 

D. C. M. S. 
ss de. Mihail Nicula, advocat 
ss Silviu Moldovan, comerciant 
ss Mihail Vidu, revizor şcoI. 

ss Ioan Mlzeşiu, iov. dir. şco 

ss Gheorghe Şortoc, măestru 

ss Partenle D. Lupşa, comer. 
ss Vichentie Cătana, tnvătător 
ss Petru N. Ciungan, barbier 
ss Ioan CosHna, econom 
ss Dumitru Manaţe, preot 
ss Gheorghe Balta, functionar. 

.... • .. tA 4-'''' 1Itrt:wJft' ,., v- .. -..,... 

SE ZICE: 
Că un ii dan Leibu Bercovici, care a 

omorăt pe o d-şoară germană în-
tr'un hotel din Florenta, minţea că 

mama lui este damă de onoare a Re
ginei României. Aşa o minciună ob
raznică. 

Că, jidănaşul Ştern, de pe strada 00-
robanţilor, unde are prăvălie şi 

unde este şi localul coperativei "Pâr
nevana" de pe urma căreia trăeşte 

acest semit păcătos şi jidov puturos, 
a devenit cât se poate de obraznic 
pentru ceace il asigurăm că mai vom 
rămânea datori! 
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RAVAŞE. 

Din NAdlac: - Se zice el 
că la incasarea dărilor se face mare 
nedreptate, un econom cu 26 jug. plA
teşte 910 Lei dare de stat şi in da
rea comunală a plătit 3200 lei. Ce-t 
mal dureros este că nu fiecare plăteşte 
pe o formă d. e. un comerciant pen
tru o prăvălie mică plăteşte 6500 Lei 
iar altul pentru un duchian de 4 ori 
mai mare şi cu venit mai mare pUt
teşte în dare comunală numai 15.000 
de lei. 

Apoi acum sunt 3 ani s'a incasat 
după fiecare jugăr 3 Lel zicând el 
se va aduce dela !lara Peclca 30 va
goane de piatrlt, nici azi nu le-a adus 
şI banii? cine ştie în care bUi.unar 
fără fund s'au perdut!? 

NI se spune o dorintă comună, care 
este a tuturor că părinţii, cari au per
dut 10 război unul sau mai mulţi co
pii şi mAestrii precum şi negustorii. 
cari n'au primit nici un ajutor să ca
pete cel putin bani imprumut c~ 
interese mai mici. Durere împrumutun 
ieftine din creditul industrial capătă 
numai fabricanţii jidani, Iar voi bieti 
român! ţărani, meseriaşi şi comercianti 
să plătiţi câte 30-400;. pentru Împru
muturile primite după atâta umblăturl 
dela Ana la Caiafa. 

Tocmai de aceea se cuvine ca si 
semneze tot românul acţli la Banca 
"Apărarea Naţională" care le va d~ 
imprumuturi cu 15-10 şi chiar mal 
puţine procente. 

Din Orşo,·a. Ziua Unirii, a fost 
sArbătorită cu un fast neobişnuit. Oră
şelul nostru era tnbrăcat in haine de 
sărbătoare, pretutindeni fAli!la trico
lorul. 

La orele 11 dim, s'a oficiat un te
deum, la biserica ortodoxă, in prezenta 
autoritAtilor civile şi militare, cât şi-a 
unul n~meros pubHc neincăpător in 
sf. locaş. 

O companie din Reg. 1 Jand., în 
frunte cu muzica a dat onorurile. 
După amiazl cohorta "Tierna" de 

sub conducerea neobositutui coman
dant G. Crăciun, a urganizat o fru
moasă serbare, in sala de gimnastică 
a glmnaziului. 
Serbarea a început prin cântarea "Im
ului Regal fll de către corul şe. sec. 
din localitate, sub dirijarea energiculul 
maestru Dl Bâtea. 

Elevul Antonescu T. din ci VlJ-a 
a vorbit despre ,,24 Ianuarie". 
Eleva Zaberca Ana, a recltat cu o voce 
limpede şi plăcută "România Mare« 
de Petru Dulfu. 

Elevul Berliba Ioan, a recitat destul 
de bine poezia ,,24 Ianuarie" dl' O. 
Bălteanu. 

Eleva :Ciovărnache FI.. a recitat 
"Ştefan Vodă şi Codrul" de V. Ale
xandri. 

Elevul Barbu A., cu o neîntrecut! 
vervlt, a declamat anecdota "La tiatira: 
de Dr Gârda, provocând un haz ge
neral. 

Satira a lll-a de M, Eminescu, a 
fost pusă în scenă de către OI Prof. 
Crăciun. Elevul Bâzu Paul, in rolul 
Sultanului, a întrecut aşteptările noas
tre, uimind intreaga asistentă, prin ta
lentul său. Elevul Şufan 1. in rolul Jut 
Mircea, a fost ca intotdeauna f. bine. 

Piramidele au fost executate admi
rabil sub conducerea 01 FI. Teodo
rescu, de elevul Bâbolceanu, MlhaI
lescu, Dinulescu, Gheorghlu, CiocăIău 
etc. 

Serbarea a luat sfârşit prin execu
tarea foarte sigură la trapez, a mal 
multor figuri hazordate de către ele
vul Dlnescu 1. Cassian-Vaslui. 
~ ...... # •• .,., ... :cI .. .,.,,,,' ...... , ... 

Rom â n i! 
Boicotaţi jidanii şi toate 
prăvăliile şi birourile lod 

• 
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Democratie şi Dictatura 
de Valer Spătar. 

După terminarea răsboiului, 
trebuia să ne reculegem, să re
facem şi reconstruim totul ce s'a 
distrus şi incetul cu Incetul să 
revenim la normal. De: geaba am 
aşteptat ani de zile acestă reve
nire, de geaba au fost toate spe
ranţele, ca doar se va face ceva, 
treburile merg din zi In zi tot 
mai rău. Traiul e extrem de 
scump, leul nostru e depreciat. 
Nu putem reface Ţara, decât 
printr'un efort continuu şi accen
tuat de muncă cinstită, prin mă
rirea productiei noastre agricole 
şi industriale, prin exportul pro
ductiilor noastre. Aceste sunt con
diţiile noastre de exiştenţă, cari 
trecem printr-o criză gravă. 

"Liga Apărării Naţionale Cre
ştine" e ferm convinsă, că azi nu
mai prin dictatură se poate gu
verna, dar nu Inţelege dictatura 
tn felul acesta 1 

Cenzurat: Prefectura Judetului. 

-

Pohod na Arad e Şopron. 
Aa nu şti, că putere am sli. 

te răstignesc 1. • (Si. Scrlpt.) 

- Continuare. -

Acum deja eram orientat, căci îl 
cunoşteamA dela secţionărl. Vine rân
dul meu. li spun, că sunt Iritat şi nu 
am apetit. Medicul imi recomandă bale 
de aburi şi Îmi prescrie medicină. 
Spune totodată verbal părcălabului, 
ca-să spună procurorului să mă trl~ 
mită ]a baie În oraş. 

Mâne zi sosesc şi mediclni1e, dar 
eu temându-rnă de ceva otravă le-am 
Iăpădat. După baie am tot aşteptat, 
dar se vede, că domnul procuror n'a 
fost aplicat să-mi facă un aşa favor. 
Aduce Ozeu şi zIua de sf. Oumlnecă 
şi aud strigând "românii la biserică"1 

Eu stam cu nerăbdare, căci eram 
curios ce serviciu o să fle,-când colo 
pe mine nu mă s]oboade ~nlmenea. -
Mă supără mult afacerea, dar la cine 
să protestez.? Seara mă'nştHnţez la 
raport la procuror. 

In ceea zi sunt condus la procuror 
de scârboasă memorie Ekensberger, 
care mă'ntrebă: ce durere am? li spun, 
că eu sunt preot şi ca atare om in
teligent, deci doresc să pot lua parte 
şi eu la serviciul divin, apoi cer să 
mi· se dea cărţi de citit şi gazete, la 
ce imi răspunde, că: la bIserică îmi 
permite să merg şi cărţi de citit încă 
pot primi din biblioteca robilor, dar 
gazete nu, fiind-că crima mea e în 
legătură cu politica şi termină: "ai făcut 
Ota destulă politică acasă, acum mai 
citeşte şi scriptura şi mai oftează"! 
Ne având alt obiect de pertractat, mă 
dlmlte. 

Un lucru îmi scăpă din memorie, 
anume, m'am plâns, că am loc rău. 
să mă aplice in cancelarie, ori să mă 
pună intr'o celă cu mai mulţi la un 
loc, ca-să treacă timpul mai iute, la 
ce mi-a răspuns dupăce ti spusesem 
că sunt cela No. 28 "avem noi loc 
şi mai rău, acela e destul de bun 
pentru Ota. 

La vre-o două săptămâni primesc 
o corespondentă pe fereastra uşei 
adresată advocatului Crlşan şi 'scrisă 
de soţia mea din L6k jud. Şopron, în 
limba maghiarâ. 

Intreba biata de soartea mea şi mai 
scria, că acolo sunt mai mulţi la 
olaltă. Nu peste muit vine plutonierul 
Szab6 şi cere îndărăpt epistola. O 
redau' Acum mi-se potenţează năca
zul, aflând despre soţie, că mi-a in
ternat-o şi mă cugetam, că va avea 
soafte grea, iar copii vor rămânea in 
grija lui D-zeu. Oumineca după masă 
era scrisul de epistole, după-ce se 
Isprăvea plimbarea. Mă insinuu şi eu 
la scris. Hârtie i--ml trimesese advo
catul, dar nu aveam condeI. Mă pun 
pe coridor unde se improvizlonează o 
masă lungă de culinât şi lavlţă şi in
cep să scriu. 

De faţă era plutonierul Szab6 ca
rele i-şi bătea joc de noi zicând: "nu 
scrieţi multe, ci vai, vai şi Iară vai-' 
Scriu vre-o 4 epistole, dar nemerni
cui de plutonier în continuu mă con
turba zlcând: "nu e lipsă de atâta 
scrisoare, căci şi aşa numai una poţi 
trimite şi odată pe lună. Eu însă fă
cui ureche surdă şi scrisei 4 epistole 
toate recomandate, ca să mă conving 
de le expediază ori nu. Prima epis
tolă o adresez cumnatei trăgându-o 
la răspundere, pentru-ce nu-mi scrie 
despre copilaşi, căci mă topeam de 
dorul lor. Intre altele am zis: "cum 
de nu-mi scrieţi, căci doară nu vl-e 
ruşine de mine, căci au ajuns aici 
mai mari domni ca şi mine, un par
ter de sate ca şi b. oa. Krlvanyi şi 
Bocu Sever; inchei apoi cu cuvintele 
din oda Berzsenyi: "Căci va veni, de 
trebuie să vie" 1 ... 
Sărmanul F.kensberger, -- căci el a 

cenzurat epistolele - el va Il fost 
de părerea, că m'a inmuiat temniţa 
lui şi că am îndrăgit literatura ma
ghiară, - deşi eu înţelegeam citatul, 
că doar aduce O·zeu fraţii români să 
ne scape de jug şi de roble. Am scris 
apoi soţiei pe adresa nouă la Şopron 
şi am mângăiat-o şi pe ea cu nădej
dea revederli. (Va urma). 

Măgulicea, la 5/Xll 1925. 

preot: L. fuga 

Dela lllipitori ni bani" la craUHIă roşie 
in galop spre (reI Israel. 

Intr'un recent număr al ziarului CUştlf 
"Renaşterea noastră" aflăm cu o "de
osebită plăcere" următoarea informaţie 
pe care o reproducem În întregime. 

"O. Baruch Kahane din Ploeşti, îm
plinind 90 de ani a făcut Fondului 
Naţional Evreesc o nouă donaţie de 
100.000 Lei. 

O-sa nu este la prima sa donaţie 
de 100.000 franci aur (?!) Fondului 
National Evreesc. 

Aceasta a fost cea dlntâi donaţie 
mare (adeCă prima 100:000 franc:l aur 
N. R.) ce s'a făcut Fondului Naţional 
in întreaga lume, Imediat după crea
rea sa. O-sa a mai donat încă 30.000 
franci aur, Iar după război a mai do
nat in 1920, 150.000 lei în 1921, 
100.000 lei, iar in 1923, 100.000 Lei. 

Cu prilejul acestei anlversări evreii 
ploeşteni pregătesc vrednicului lor ce
tăţean o caldă şi entuziastă manife
~tare a sentimentelor lor, printr10 ser
bare care se organizează in acest scop 
pentru Oumlnecă 17 Ianuarie". 

Respectând toate vlrgulele din in
formaţia ziarului jidănesc, permită~ni
se o intrebare: Care au fost miilo~ 
cele - şi suntem siguri că numai 
cinstite n'au putut să fie - prin care 
"fratele" Kahanc a câştlgat aceste 
sume fabuloase?! Nu mat încape nici 
o îndoială că acest Kahane, n'a venit 
din Galitia în ghete de lac şi smo
klng, ci în nişte pantaloni cârpitl, care 
ar face cinste muzeului Universităţii 
din Erez Israel! 

Acest Kahane, care mai ieri striga 
tn gura mare .lipitori pl bani" prin 
satele noastre, agătandu-şi mai târziu 
vre-o cravată roşie la gât, devenind 
explicator al dogmelor Marxiste, îl 
vedem azi multimilionar în tara în care 
urmaşillui Avram Iancu n'au ce mânca. 

Dar jid anul care se aşează pe la 
noi - fără excepţie - trebue să treacă 
prin următoarele trei faze: să înceapă 
viata de excroc ordinar ca negustor 
de IIpitorl, să şi-o continue ca ultra
socialist, şi să şi-o termine cu averi 
de milioane. .. -~._ 

Membrii organizaţiilor., Keren-Haje
ssodului Hfchalutzului, etc., care şi-au 
inchinat in 11 lan. paharele în ci nstea 
nasului coroiat care a ajuns al 90~lea 
an, pot fi mândri de "activitatea în 
90 ani ~ alui Baruch Kahane. 

Noi fnsă, ne gândim, cu durere]a 
sângele mult pe care această liftă 
spurcată a trebuit să~1 sugă dela fraţii 
noştri I:reşUni, pentru a putea tmpăr
ţii sume aşa de mari pentru reclădi
rea Palestinei. 

,*,. ., J 'd ...... 
Din CernAuţl ni~se scrie: 
Cind stam eu subsemnatul la ferea

stra bazarului din Str. Postei Cernăuţi 
şi priveam feluritele lucruri de mână, 

vin din dreapta mea 3 domni necuno
scuţi cari s!au oprit aproape de mine şi 
au inceput a vorbi româneşte aşa că 

am inteles foarte bine ce au vorbit. 
Zice unul fraţilor, ştiti voi ce, s'a în
tâmplat, ceva foarte trist! Uitaţivă am 
scrisoare, şi scoate dl scrisoarea şi 

incepe a le citi aşâ: Sokolow după 
ce a cutreerat toate statele din Eu
ropa şi a vizitat pe toţi fratU jidan!, 
în urmă i-a vinit ceva tn cap să treacă 
prin strâmtoarea Ghlbraltar şi să ajungă 
in Africa pân la oraşul Congo, acolo 
a fost Sokolow arestat şi spânzurat, 
oi vei mama, oi vei tată "wu se du 
Socolow". 

uSalonul Literar" Nr. 10. 
Luni 15 Februarie va apare "Sa

lonul Literat- Nr. 10 de sub direcţia 
lui Al. T. Stamatlad, cu proză şi ver
suri de: Emanoil Bucuţa, Mihail Ce
larianu, O. Nanu. Al. Negură, Eugeniu 
Ştefănescu-Est, AI. Macedonski, CODS. 
Şă!neanu, AI. T. Stamatiad, cu tradu
ceri din Ernest Hello, Ch. Baudelaire 
şi cu o bogată cronică informativă 
literară şi bibliografie!. ' 

Exemplarul de 8 pagini 4 Lei. 
Redacţia şi administraţia: Arad Str. 

Ioan Calvln No. 4. 

Ştiri de tot felul., .. 
- Nici an membtu al ..,Ligei A. N. 

C. nu va figllra pe o lista aLăturea de 
jidani şi străini. Va sprijin} fiecare ll~' 

stele curat româneşti, iar dacă într'o I~ 
localitate sunt mai multe, atunci va I,'ţ!f. 

sprijini pe lista oamenilor cillstiţi şi ai;;;~ 
bunurilor români fdra deosebire caru~;: I 

partid politic apar~n. ~ 

- Dle primar şi dle Prefect al po
liţiei I Noi vă întrebăm de ce oare se 
tolerează ca multe luni de zile să se 
umplă intreagă strada Horea cu mur
dăria ce se scoate şi se face prin re
forma sfântului locaş particular al se
mizeului semit Neuman. Pentru acea~ 
stă murdărie ar fi loc indeajuns io 
cele două curţi ale palatului, la nlci 
un caz ins1\ nu-i permis să fIe aşe~ 
zată acolo unde este de prezent, nici" 
din punct de vedere al circulatiei şi 
cu atât mat puţin din punct de ve
dere estetic şl Îl] special igienic. Vă 
rugăm să luaţi măsuri ca să· şi duca 
ori unde acele escremente, măcar chiar 
in sânul lui Avram, dar pe strada Ho
rea să nu le mal vedem, că la caz con
trar le mutăm noi cu casa lui cu tot. 

'" 
- In Bucureşti a apărut încă dela 

15 Noemvrie 1925 gazeta săptămânali 
"Apărarea Naţională A organ central al 
.L. A. N. C.~ sub direcţiunea d-Iui. 
prof. A. C. Cuza şi scrisă de oameni 
distinşi in cultură şi ziaristică. Toţi 
acel buni români cari s'au inscris ca 
acţionari pentru rondul unei gaz;ete 
zilnice. sub imboldul sentimentului na.., 
ţional şi creştin deoarece societatea 
anonimă DU se poate înfiinţa c;lln cauza 
pentru multor greutăţi de constituire 
cu un număr aşa de mare de acţio" 
nari, sunt rugaţi călduros să binevo
iască a se abona la gazeta "Apărarea 
Naţională" trimiţând costul abonamen
tului de 200 lei pe adresa: Gazeta 
"Apărarea Naţională". Bucureşti, Ca~ 
lea Victoriei 86. (Piaţa Palatului Re
gal). Mai târziu se va infiinţa o so
cietate cO!yperativl~A;"elt1'e YR 
avea drept scop, transformarea acestei. 
gazete săptămânale intr'una zilnică. , 

• 
ŞezAtoare culturală la Şiria. Elevii 

şcoalei oct. rom. din Arad, in frunte 
cu profesorII: T. Mager, T. Mariş, N. 
Şoneriu, Oct. Doboş, şi A. L. Corneat 

au aranjat Sâmbătă 6 Febr. 1. c. o 
şezătoare culturală in fruntaşa comună 
Şirla, jud. Arad. 

Şezătoarel\ a fost deschisă cu o 
conferinţă ţinută de dl prof. Nic. Şa
nerlu, apoi au urmat următoarele 
puncte: Cristescu: .. României" cor mixt. 
Gh. Coşbuc: "Moartea lui Fulger", de
clamaţle. Muzicescu: .. Imn Român'", 
cor mixt .• H. P. Petrescu: "Kodu". 
monolog. Muzlcescu: "Cea din urmă 
noapte aJui Mihai Viteazul", cor mixt. 
H. Petrescu: "Un punct afară de pro
gram'" monolog. A. Benea: "La fân
tână", cor mixt. Z. Goldoni: "Slugă la 
doi stăpâni". comedie in două acte. .. 

- Uzinele Comunale din Arad 
pentru livrarea 500 m. cub. nisip din 
Mureş şi transportarea pând la linia 
ferată de 200 metri apropiere, prin 
aceasta roaga amatorii sd inainteze 
oferte În scris. Informalluni se pot lua 
la biroul Tramvaiului oraşului. 

• 
La Kiew Trotzky rostea un discurs. 

Se dete apoi cuvântul contradlctoritar, 
Lucru surprinzător, se găsi unul, unul 
singur, un lucrător anume Eflmoff. 

Acest muncitor apăru la tribună cu 
un baston in mână: 

- Tovarăşi zise el, priviti acesi 
baston. EI vă va povesti Istoria re· 
voluţ:ei ruseşti. Inaintea reyoluţiei, tan 
era guvernată de aristocraţi pe can 
vi-I înfăt'şează mânerul acestui baston 
fierul de jos erau puşcăriaşi!. Mijlocu 
erau lucrătorii şi ţăranii. 
Tăcu şi Întoarse bastonul cu mâne· 

rul in jos: 
- Revoluţia s'a făcut. tovarJşi 

Aristocraţii sânt jos, puşcăriaşli sân 
sus, - iar voi aţI rămas tot unde eraţi 

Lucrătorul EflmoU, din Kinv, fu tm 
puşcat in ,dptămâna următoare. 
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