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ALB A -1 U L 1 A. ~~icuiri ~iD ~octrinH natională fascistă ~in România. 
XVIll. Săptămâna aceasta, la 1 Dec. de bizar sub aspectul inţelegerii 

, s'a aniversat împlinirea ii şase htre fraţi, nedumenţi, nu i~l.,;i Trecu:ui nostru trebue să m. 
ani dela Adunarea dda Alba- ştlm, dată mersul istor!.ei este; fl~ vEşnic o icoană. un simbol, 
Iulia, prin C~lre s'a săvârşit, pcn- i:a unor fapte .atat.d~ mareţe S? o illcufcjarc. .. 
tru noi Ardelenii, efi. mai măreţ !Ie Uf,mt'Zl' ~o epot'Q r Imbelş;~~ta Ct'e~r.c facem no! u3tăzi, au 
act din lnchegarea. tuturor Ro- I numat În re!t'tate... SaU ~ce pdl.:ate r{;t,:ut înain~aşii sub alte forme şi 
mânilor intr'un sil1Rur t ru p: trt'bue Să-Şl_ isp~şcasca pop,nrul cu inlmit de mai multe pnmejdii 
România-Mare. românesc, cand ,d~ pe urrn;~ iUp-· şi jertfe. Drago3tt'::! el;:' moşie 

Alba-Iulia dela Mihai Viten.d teior dintre f((jţl, suf·;>re atat de (aJ::;tă de ţară), drag')ste p~ti
şi până la act-ea dată, a fost mult. '. rn~şe. drago.stc_ Jusă p:ln{l IJ 
veacuri de-arândul un simbi.ll al In aceste lupt!:', can oepăş!~s~; sJ-crificid Vii.. ţit,.a avut stră!)Unll 
aspiiaţiilor rom~ânjsmului: C~\ ea fr!cţiuoill' ?bişntlit .. ~. ŞI . p::ml,s,r. noştri, pentru cetace arn moşte
simbolul tntrezant numaJ t 1n nf'- dwtrc partIde, nu M.

i sf,e:-;I; nit:! nit nOI sub ml!n,~le de Romania, 
gura viitorului, a tren,t Tn ~irul intr'o t~b~ră" niCI h ce~l;:dtă, ~ şi clr~gosl.('a de ţară. aşa cum o 
faptelor, reaiizând. UPlll dIntre nesocott mtr U'l ,mqd Iwllemn ~I intel.;:get.!'l ei

l 
tra C('':;:H.:e n~mim 

cele ma,' stra~IUcl'to··'rD H',"'ilirnente cde il1fli frumoase m()m~nte dm . V· ,. f· ... m /"'5'c/<;-[ 
u \. \.. '- nOI i:lSUZI Tia. Iona !., '0"'" 

din istoria neamului românesc. epoG;'! Unirii :n~lstH>. Doctrina n8ţioralistă fasci:;tă 

La fel şi Avram Iane lI, Horia şi 
Crişai!, cănd luptau ş.i mureau 
pentru neamul lor. 

Negri, Bălcescu şi ceilalţi 
exilaţi dela 1848 erau fa:~:;işti 
şi până şi ultJ!IlUI şi cel mJ.li ob
scur oştean al răsboinlui nostru 
dda 1877 ta şi cel drla 1916, 
care s'a sacrificat cunşUent, pen
tru ţ<nJ, a fd'lt fascist. De sigur 
că aClşL străollni ai lIoŞtri nu 
făceau llaţirma:ism, d..'cat din 
imtin..:t, Ductrinar, naţ;Oi1aH:i!llU! 
îm'cpc~ dela marea revoluţie In
CO~iCe, sub impu!siunea m::,rHor 
fitos'lfi al secoluluI XVIIi. 

* Nemărginita Î!1<:iUfkţiH'; care a. Aiba-Idia, CUft-~ a f..:st şi este nu este (eum vor "ă o facă ~ă 
stăpânit a~unci lntre,Jga s:lf.la~~ c~a nI~i vi~ f'xoresÎ1>. a ~1:l!ăţH Si:! cre~dă advetsard nuştri) un Fascismul şi 1·lltemaţiol7.alis
româneasca de pe aceste Pl3lUll, noastre n~lt;:J:jak, fste pr:v,ta ŞI episod vremeI nil.:. EJ e di!l1po- muÎ. 0:,\ din tH.mdul a:..:esta de 
a Între(~ut cadrul mar:â,H-:tatinni- arătată <izi I;oi s.lmbiJrde .celui trivă (l dudrină rumâne;!sd vc- v~dere ~e poat'l~ spune, că marea 
lor politice de rând. A fost cea mai cras şi rău tlţdes ~€ g:tW8- che, căci S11.0 alt DWTIe, În alte .ftvolntic a crt'at naţlonal1smuL 
mai cuvântătoare Întrupare el con~ lisn1. In Plivlnţ~1. iH>~asta nil 10- funne, ci,H cu "ccle~şi năziJ!nţi, I inami',~d r.oştri afirmă dinpotrivă 
ştiinţei Unităţii unui pOP:"'T. urzit vinovăţim mai ,.IUit r;ki pe unii un Mir\.~ea cel Bătrân, când lşi I că 1l1krnationa!i:imlll ar fi con
să tiăiească atâta timp făr:3m;ţ;~t· nici Pe ::dţ\1 d:n Ll~~rt·le cl-;ntrare. apă"d cu stÎ!ttrt-i îndârjiJ.:c tara, secinţa 11:'8:ei r~lJduţii. 1Vnrelc 
sub stă~t!~iri st!ein€': . . Se !',buzeJz:) q;<d li':.' i:giţjt'i[ de i c·:·n.tr~ t:o~m;:,irel turceşti, L"icea n~.ţ 11na]i:5t fr::H'iCCZ Bares, inspi-

UllanP111t"tea dQnn\CI sit,cel~ ~cest. nur,it'. , r naţlonakim txtremlst sau cum ratmul fascismului romfm, a pus 
a tuturora de a-ne vedea sTrtnşl I Cuvine-s:e de~,:i, l:C;i in fdţa' ii zÎr;em nnt ~stf:tzi= fascism. ch"siiu:;ta la punct cu acea 10-
sub âcelaş scrptru, la s:lnul lU- 3cestor.a, cu n,:;'Zii'(!Ui anivcr- . Dcasţmer~ea Vind Tepcş, când gică şi put~re tie eVOCJfi:" care-! 
bitM al Patriei-mume, n'a fly~t sărd celui mai strălucit,)!, se-mn lrăp'(~J in ţt>apă, pe heţ!, pe SDi- era {'aracte;"i!~tt('ă. EI Ci demon
turburată de nici (-) fXCt.'p~ie ui· al sinCfi't.ăţ;j JtHinţci d,-' unire ont şi pe jlpltoril~ poporului, strat cu documentele vrdnei în 
sonantă. In eldnul dt mare bu- a !ULlfOr Rl;n;httlor, să restabi- făc!:"<l f.asl.:ism si tor fascism fact'a mână, minciuna unei asemenea 

'curie şi cei mai păZ:ăt\ISi rr,T;e-lli:i1 ade\'i!wl. AlhJ-iulia Hl1 DPak Isi 1\1 h,iÎ Vlk<.:'zul. când aduna la aftrru;:ţiilni. In afară de "dedara
gaţi au inceput să se Î:1~hep;csă devie un motiv de lnvr3jbire Bucun'şti pe brJerii ticăloşi şi De t,ao dft:,ph1l'ilor o!T,ului" şi pro
către p0p'orul, pe ca' e î!1v.ii~te îl Între fraţi; e~ trfbt!e să :ăr~,Aie 1,' hftde sireir.e, hrăDărl'ţe, ucjzân- elamatia drrptului de autoguver-
vânduscra pe iHl blHi de llflte. :l fI ceee~(;e <:1 f\)';t, tm snnbi'l!: Ju-i !ao1i1ltă. n.~re a popoareloj', toate celelalte 

Ar-unl, după şRse ;l,~j, Ci.l gan- '.'''a r,· ... )·,"l· \'1:> '{'I Coll.f,lt?i piUă. de ! I n():;tJlI~~te :>1(-> m.o arei revo!u\ii ffan-~ '... , ~ Y - Tudor Vladimire~cu, cân( pnr- ., vl_ '1_ 

' dul la Alba·lulia din 1 Dc:cern: ;)hCt'f şi llt'i:'re::l.!p-:>tit entusiasm {led în frt:ntea p<1ndurilnr S3 i , ceze sunt de ordin I12.ţiOfHd. In-
vrie 1918, simboj de (ldininara intru crearea ~i)hj:,;t~ţij intre lupta contra fan:nioţilor şi eio- ;'Suş arest d~zid\:::f<.!t dinumă al 
şi rea!1zan'3 de 3zi a yif,'~.'rilur f!iî acdl..tja~ ne:.l;i~o .' . f- f' marei revo!uţd, a avut ca conse-

!;'It '( . {O. "" >1 'COilOî bă·c:;tillaşl, acea as.clsm. secuiare, tn faţa prezentuluI ath I einţă un act naţiunalist: aoi;cJ-
._ .. =:!'····L .- -_. _. --_._~.-.~ - __ d_ nu" ______ d _u _ .. - _u_~ rea f1rincipln!ui naţionalil5ţllor. 

5 "" h-I d i . ci1or, care aveau p~ t~ibutM 'pe D·\}1- Cu aceşti arc:,şi şi cu nebhecuţii trauec 1 e repaUfl nul Muntelliei, Ra~~lI cel Frumos. In lui calăreţ\ a stăpflnit ş:.a apărat Dom-
'. B' " "h·· lupt'! pe cilrc> Ştd1 rl o avu la aDlIl nul Şt.:hn, !V111ldova hti cea mil.re. 

ale Româmlor asupra ilSufu. ... leL '1465, şi pl.'ntru c1rc. \qră, după l·U.'l~ II Nlm;c nu l'a tnspăim;h:tat liic!n?.1ta. 
Mo~tel1irea strămoşilor. - Jedfa şi erOi.S. -1 spune cronicarul pn!o:l ~)~l~:OSl~ "iŞ.' , In 1559, .. ho;Jrdde t<\tarJlor navalesc 
mul sublim <.1 lui Ştl'fafl cel Mflfe pen' adun~ 1~ o3.ste p: t~\1 <~l S_ă~~ ~[at ,p.~ 1.\ M~ldova. OşteilÎi lui Ş!dan le a tU:1-
tru apărarea Basarabiei. '- Tesiame'\- oştem cat ŞI p:: ţar '1:1" ~.elaOi\n,l aco> gă, prizâ"rj chiar de vin pe fiul im-

tul marelui D01.n să de.'ât femel ŞI copn l.n<lrd~ pil ratult1t Milllyak. Manyak Î.:·t:'~(>a că 
Voevod fu rănit in picIOr ClI o sa,;e.~1d cu tri:Cfr"a vremii va putea mal uş!)r 

(Urmare) Î;"Iveninată, de un o~taş muntean şi săşi r6s:umpere fi'-l~. Trim. pnd_ {l ~ută 
Ca şi 10 vt:chime, St(!p,ll!:r~'a i<:l r:Ha aceasta a fost atât de rea încât de s"li la Sttfao, II vestl l:\.l lrgam-

Ştefan, se îniinoca pâi1ă i:l to.l"stru. -ac ca nu sa vimh .... Clt nki pJ.nâ L1 iare că dacă' nu-i retU fhl!li său Iiber-
'Când el primi dela popor şi bOt'fl \J1'larle. ..Şi a SO~[tit aceJstă rană tatea. sau dacă are vre-un gând rău 
-domnia, cctaha Chdi<ţ pe care În,linte Stefan V~dă ca un semn JeJa Duw- asupra lui are să-I pedepsească aspru. 
o stăp;IUlseră cu toatâ vrednicia ,\\u- j'lczeu, că nu trf.'lJl:C să lase nicidatâ Insă Ştefa~l bărbat Cll slltlet tare (in. 

. şatil1h~;), căztlse in mâna Turc~i,or şi a.::e:ilsIă cetate în' m~1\3 d"Ş!îBl1iloT"" l!(!ntL; anÎ!lIi (vir) maniilt de acea solle, 
o stăpâneau aceştia de fapt ~a ŞI spUf1e croni.;arl11 polonez. ~are . pe altul poate l'a" fi îngrozit, 
marii sai Înaintaşi, Ştehn Vouă a facLt Nu este lo'~ul să amilltim aici marile \H'socotir.d ameninţările lui Manyak, 
multe jertfe ca s'o la dIn p,l!d~a TLlf- lupte ale lui Ştefan Vodă, pemf,1l a;1ă- tăiă pe fiul acestuia hl patru bucăţi 

, rarel Nhtrc!ui C;I, hotar al tam. Dar in hţa solilor, pe soli îi trase în ţepi, 
• Petru Vodă Muş3.t Iărgsc ,hobul Mrol1- neîntn'Tupt s'a miş.:at oştire'a lui în :.;fară de ullnl, pe care :;u nasul tă1at 

dovei spre MIi'ză noapte p~Hă ,a apele N1S.- I cei oatruzt.:·i şi Ş:lp!C d6 aui de dom- îl trimfse lui Manyak ss-i dea de veste. 
trului, cuprinzând. in c!e şI cet~ka !-lot nulUl- f Il ie 'd ela L ?ov, h - LQ')!!Ş?\ld, deja Lo- Aş? răsbuJl il Ştefan ti mbn:le morţilor 
fiul şI nrmaşul s~u, R.oman VO~\ift~:dat.~r~1 . PdŞ3t1a la Tigb\na, l~ Orhcl. şi Chilia sji", in.::hde cronkarul polrw. ,. 
oraşului Roman lsbuotl sa, Inlptn.g " ,OOTtl" l~ rin ţirmturile de utl.le se ridici!u 
Sud până la mare ŞI să se IntlLJLzl! ~M .. r(. P,t. ,:' l' .. ' t"'~uţ: H~rlz"'r'l'l ~I' ,~ .... _ După lunta dela podul. Inalt (1475) 

T .. M Id . Ot'> ,l~: 1 tll nllil (t:\.. • ii.o ~ ..... '" {' 
de sine stătător Domn al ăm o ove! "!. când "tdan cel Mare distruge o ar-

' x "U AI d c1rellll, Y ă d v • d .. de cala munţi până la ţărmul mi,trll. exan ru "Cd carele t'u ltlpt(l pentru DO~IOUI mată de o sut OU<lzeCI e mII 
cel BlIn fu Intregitorul hotar~or basarabene. ;'. 1 U "'t'e ,> ml1r'J nentru siânta Turci, "Sult~nul Mohamed II pentru a 

Ţ. h d SaU s, n "1," ,\0' S '1 ' d El cuprinse vad..ll de la Ig na, P: un e Cruce, ac~la 1111 ~:ite vredliÎc a plma salva prestig'ul eml uneI, e C3re 
ducea drl1m~' cel mare ?c n(.~ot ca.e lega numele de Moid0VD.:1, ;'ici a trai prin- tremura toată omenirea creştină, se 
Suceva, C2pltal~ Moldo~(,l Cfi C'iffa Genove- tfe oameni" glăsuia kgea ma: ţiara a uneşte eLl Tătarii prin spa~ele Bucea. 
zBor din Crlme1a, num.lt d~uom tătăT:SC. EI vechilor Moldoveni. Şi ~\(jldovl!nii ştiau gu 1ul şi cu cei din Callcaz şi por,l1\,şte 
cuceri Cetate~ A~bă ŞI CIlll!3: dupa lupte bn'ta. . dt'la AdrianopC)le . contra !tII Şlefan 
grel~ s~ .lungl, ca::.nd cu Mlrc~~ (:o"!oUI 'Arcaşi ca ai n-;ş.rl nu erâ~l altii cel Mare. 
MuntenlC~l la Invol<t!ă asupra MICOVl,)U! ca t t t v mâ-t·, S"U'1 "rcn;':ll'" (Va urma). 
hotar. P( s e O pa .,,,. ~_-__ "'_' _" __ ' _\._. ------:~:_7' 

Preţul ut1n~ exemphlr 2 Lei. 
: eL :-----

lntrtadt:văr Îr:vitate să ia act de> 
marca revoluţie popoarele Euro
pei răsro ut1seră llrin organizarea 
lor pe acest priilcipiu, Se poate 
~pl.ine dar, ci1 adevărătul rezultat 
al revo1uţi«i îr~nceze a foqt nu 
cosmopoliti-;ma[, ci nafiunafis
mul. 

lnsl\şi banierele marei revoluţii 
DUitau tricolonil naţwp.al fi;,mcez 
şi nu cârpa roşit! a intern:::ţiona
Hsmului. 

S~.11daţii m2rei revoluţii, 3p~ra~ 
Î:1 primul rând solul FranţeI ŞI 
s.e răsboii:.lu pentru prestign.ll ei, 
când luptau să-i impună p€ste 
graniţi principiile sale rtvolnţio-
nare. 

Că inteicse politice ii mâna 
atuncia~ să poarte in aceleaşi 
ramţi şi ~pjritul acesta creat de 
marea revoluţie, e Iesue de in
ţeles. Toate revoluţiile mari, in- . 
dlfen:nt de culoare, au nevoe de 
un suoort din ijfară, şi snportul 
şi-I găsesc prin provocarea ~d~ 
stări analoage in celelalte ţan. 

II 

II . 
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Pa!rina 2 VOINŢA POPORPLUJ Nr.47" 

Judecata dreaptă nu~I Iasă pe jidan iveală neghiobiile:. greşelile acet0ra 
să şi potolească -setea cu sâng-e cre- cari nu-şi meritA klel11 la care au 

il O ~~[ .J N II 
A frecut un an decând am lIolt sd ştlnesc şi urma ca acestui jidan care ajuns În mma llt10r ~mprejufări fa~'O-

Ne facem o datorie de a rea
minti vecinilor că la violenţă le 
putem răspunde cu violentA şi că 
precum ei pot să abuzeze de 
puterea tor, acelaşi lucru f1 putem 
face şi noi, şi dacă nu vor inceta 
cu persecuţiunile începute şi cari 
duc la disperare pe fraţiI noştri, 
vom şti şi noi la rândul nostru 

apara şi in Arad, şi a apărut 1111 ziar a atentat la viata unui cetAtean din rablle pentru el şr nefaste penh-Il 
fascist. de propagandă ,w/lOllalel. Bo- Veneţia să i-se ia Întreaga avere şi mulţime. 
goli n'am!ost nici atunci iar azi Sllfl- să i~se dea creştinului şi statului. No- Prin plesa aceasta cred că se ur
tem cu mult mai sMac'-. Am avut insa bilul Antolliu renunţă la partea ce măreşte un ~cop \!oblţ şi. sfânt de a 
şi avem azi şi mai multli tărie de i-se cuvenea lui in favorul fetei j'da- arăta marei multimi, (i;l' primejdioasă 
voinţa, avem energie de muncâ, suflet nuini şi-I iartă pe jidan. ar fi o mişcare bolşevistă ŞI la noi. 
nobil şi bogat simţ şi conştiintli naţio- Această faptă creştină cât diferă de li urăm marelui artist acehş StlC-
na/a puternică, pe cari !llJ le va. putea ura jidovească. ces În turneul care l'a intreprins, pe 
stâ1lgc, nimici nici o fiinţă onfr)teascd, "c<'Ire l'a avut la Arad, căd piesele . să ne folosim de aceeaşi măsură. 
de ori unde ar veni ea. Am alV.Lt.apoi Tixită a fost sala teatrului şi la acestea contribuesc tnu.lt la luminarea 
şi a~('m şi azi .spemnţa că glaSlţr;hS- I "Ţăranul barfln" în care se scoate la rnulţ;'1H~~. 

e-am hotărât cu greu la acea
sta, dar dacă alt mijloc nu ne stă 
L! îndemană vom 'uza de acel pe tru Plert dar S{/!ilr va pliirl'nde 1:1[ It' ~.. - -,..... .,;: - $II ' .. -... .. i , lIWIt.as.... A_ ,ttRt$JIISS~ 

nu nUfiwi a bllflilor RomrîflÎ ci si a 
cdor ."-" încă azi - 111strthllati, jUo
,Iiti, şi ca aceştia toţi se var illtL'resa 
mai deapro;Jpe de noi, ne l'or da spri
jinul JOI moral ,')Î medaial şi astfel 
vom putea scapa dill mizeria În care 
îllofttm azi, în urm1 indoJfntei si a 
disprtlu;ui prea multor românii prie
teni d,' vi jidovilor, prelinÎ de ai ba
nu!ui, a bacşişului Şi mitet murdare, 
pentru. care sunt în stare să-si vândă 
- spre ruşinea lor şi durerea noastrâ 
- şi tom şi neamul, !(mi niei o mus-
trare de conştimtă ' 

Sunt insă şi Români cinstiţi cari ne 
asculta, ne lllfelei!. ne sprijinesc şi azi 
mai puţin, dar ~~ signr - mâne mai 
mult .şi speranta ca rândurile aaslOla 
se vor inmulti şi intări ne face să !lU 

desperam sa mergem Înainte pc drumul 
inceput pmtru ajuflgrrca scopului no-, 
stm sjont, care este desrobirea eCOflO
mică, enltllTalli şi politicd, prin nimici
rea existenţei tulmor U::helelor şi P:1/"0-
zi/ilor fie ei straini, jidan;, Înstrăinaţi 
ori jidovifU 

P,etindem muncd cinstita; simt şi 
conştiinţa lwţionala dela fiecare locui
tor al acestei flirt, care este pe vecie 
a noastră a Românilorl 

, ' .. .., 4* Ud 

1 urneul arUstului· J. Brele~nu. 
Celebrul nostru artist 1. Brezeanu, 

a fost apreciat de publicul româoesc 
din Arad, aşa dupăcum i-se cuvine 
unu! mare artist, cu ocazh celor două 
reprezentaţii date În teatrul orăşenesc. 
S'a concentrat in aceste două seri în 
teatru tot ce are Aradul mai select, 
mai iubitor de artă pentru a asista la 
reprezentarea piesei "Shyloch"· (Ne
guţătorul din Venetia) a nemuritorului 
scrittor englez Schakespeare (citeşte 
Şecspir). Subiectul acestei drame e 
poate mai actual În timpurile de azi 
decât a fost tn Umpul când a eşit 
de Sl.i b tip ar acea stă operă a scriit 0-

rului. 
Dorul de bog~tie şi goana după 

~parale erau şi pe timpurile illflorito
rului comert veneţian, unicul scop al 
jldallHor. 

Avar!ţia, ura contra creştini1or, le-a 
rămas şi pe mai departe În sângele 
lor. Această u~ă este, poate, astăzi 
mai mare, mai accentuată, să ne adu
<=em numai aminte de sutele de mii 
de cn:ştin1 masacrati de jidanii bol4 

~evici dtn Rusia, de când e la putere 
acest regim. Ştim bine, câte mii de 
creştini au fost masacrati de hoard~le 
lui Kun Bela in Ungaria. 

La fel ar lucra ei şi în iubita noa
stră patrie, dacă ar ajunge la putere, 
politică; Dumnezeu insă ne va pazI 
de urgia lor. . 

Ura intregului popor jidovesc fată 
de creştini, e concentrată în persuana 
lui Schylock, cel mai bogat comer
ciant jidan din Venetia. 
Aşa de tare urăşte acest jidan pe 

creştini incât nu primeşte nlei suma 
îndoită sau Întreltă dela creştinul din 
Venetia. Antoniu, pe care-l Împrumu~ 
tase, ci pretinde ca să-i taie din tru
pul creştinului un kilogram de carne 
după cum a fixat jidanu! condiţiile 
când i-a dat un imprumut creştinului. 
Jidallul rămâne neinduplecat la rugă
mintea prietenului lui Antonio, de a 
primi banii întrelt şi a renunţa la 
kilogramuI de carne. EI vrea să-şi 
stâmpere setea, tăind ca:nea creşti
nului. 

Câtă deosebire fntre creştinul An
tonio, blând, milos cu inimă nobilă ,i intre jidanul avar, crud, setos după 
sânge de creştin. de ~care şi unica lui 
fatA fuge, căsătorindu-se cu. un cre
,tiu .. 

Triste constatări. care il avtm. . 
Să se ~a aminte că la noi sim

p:ul fapt că faci parte dintr'o mi
Ilorir.8te nu· ţi dă dreptul să stai 
in puşcărie Înainte de a comite 
un fapt per:iru cere COdl.ll penal 
- adoptat de lumea întreagă
prescrie ~;ceJ.stă reţetă. Nu tot 
aceiaş lucru se întâmplă in Un
garia S,JU jugoslavia. . 

~- ~inoritătile la noi şi fraţii rămaşi dincolo de graniţe.-

Nu,od;..:tă am atras' atenţ\u:H:a 
autorităţilor noastre asu~ra Li.p
teJor ce se pE: trE'C cu fratii noş
tri rămr:şi dincotn de grtlniţă, ne 
f l('em şi de data aceasta datona 
de a le n:aminti. \ 

Ştim cu toţii C;t în statele ce 
ne încodjoară au I ămas mulţi 
fr2'ţî de ai noştri, cum tot astft>f 
şi în tara noastră flU rămas mulţI 
fraţi cu acei ca fi azi trec drept 
naţium darnioante in ţă:i!e vecine. 

Există, sau cel puţin a existat 
dacă nu totdeauna în sens, a 
fost mutual între popoare o con
venţie care ocrotea naţiunile sub
jugate prin reprocitate, adică un 
un stat făcea anumite înlt'sniri În 
schimbul unor identice intesniri 
pentru fraţii din al doilea stat. 
Acest procedeu, isvorît dint'un 
înalt simţ de Umanitate şi 1n in 
acelaşi timp de dreptate a fost 
practicat de popoarele civilizate 
şi cari cu drept se intitulau sta
tele democratice. Nu pot spune 
că convenţiuoile de natura aces
tora erau in intregime respectate~ 
totuşi n'aşi putea afirma că ele 
nu erau de ceva folo~. Răsboiul, 
cu intreg convoiul de evenimente 
ce i-a urmat, a răsturnat intreaga 
orânduire din trecut, şi din sta
tele cari odată au fost amice s'a 
făcut duşmane. . . 

România, stat democrat sub 
toate raporturile, credincioasă 
principiilor umanitare şi care nu 
a precupeţit nici un moment drep
tatea. dela început a acordat mi
norităţilor drepturi egale cu ale 
românilor; punându-i pe aceştia 
in situaţia de a nu se simţi străini 
in noua patrie; ba mai m uit in 
ultimul timp observăm la acei 
cari judecă logîc că preferă stă .. 
pânirea română în Jocul stăpâ
nirii fraţilor lor. 

In mod foarte natural ne-am 
aştepta ca vecinii să observe 
aceleaşi regule, faţă de fraţii noş· 
tri rămaşi sub protecţia lor, să 
le măsoare dreptatea cu măsura 
de care noi ne servim şi că pre
cum ,statul român du abuzează 
de puterea ce detine, acelaşi lu
cru să'1 facă şi vecinii nostrii. 
Din informaţiunile sigure ce avem 

"reiasă tnsă tocmai contraruI. Re
iasă anume că vecjnii, dornici 
poate şi în neputinţă de a se 
răsbuna, au aflat nimerit a-şi ară-· 
ta ura ce nutresc faţă de noi prin 
asuprirea fraţilor şi cari nu se 
pot apăra, - tntrucât asupritorii 
au de partea lor puterea statutui. 
In Ungaria românii nu mai sunt 
priviţi ca oameni cu dreptul de"7a 
vieţui, ci ca simple animale cari 
pot fi ori când nimicite. La noi 
însă şi pentru protejarea anima
lelor există o lege, In Ungaria se 
vede că nici pentru oameni nu 

există o asemf!nea legiuire. Acolo 
spre CXt mplu) în afdră de şica
nele exercitate de atltorit8ţi~ ro
mânii sunt expuşi la cele mai 
neinch~puite tlmJ!inţ~. Ni s'au adu.; 
la cunoştinţă cazuri concrete, în 
cari se afirmă că din biserică 
oaml:'nii adunaţi cu preotul în 
J,unte au fos.t ddţi afdl ă şi bătuţi 
fimdcă În U~g"fia nu ex!stă alte 
sărbători decat tele ungurcşti şi 
că nu există altă credinţă decât 
aceea profet,ată de urmaşii lui 
Arp2d. F .. mte de natura aceasta 
ori cme le-ar judtca, chiar săl
baticii din Afrka ar afla că sunt 
de condamn4t Să nu mai amin
tesc că gospodăriile românilor 
sunt distruse de autorităţi cari 
prin fe! şi fel de abuzuri caută 

N'am dori- să tiebuiască ca să 
copiem codul penal al acestor 
două state, cum din capul locului 
n'am dori ca prin asemenea pro
cedee să rezolvăm o chestiune 
care ne interese'dză pe toţi de-Q 
potrivă. 

In credinţă că guvernul nostru 
nu-şi uită că avem încă mulţi 
fr2ţ! în robie si va şti să apere 
această justă plângere ŞI il rugăm 
să nu intârzie a lua măsurile 
dictate de o situaţie atât de 
-g;'avă. At. M. 

să sărăcească pe bieţii oameni, ... _- .. - -
cari nu au nici un fel de apărare. ~elălfirilB SOC. scriitorilor Români în Hrdeal 

w"t • 

Când nt' gândlm la drepturile de 
cari se bucură maghiarii din pa
tria noastră şi la ocrotirea ce li-se 
apU,că inciinăm spre a condamna 
chiar guvernul nostru şi să~1 cre-

-dem sau in necunoştinţă de cauză 
sau prea tolerant. 

Acelaşi lucru şi cu sârb ii cari 
separe că şi-au înscris in pro
gramul lor deguvernământ nimi
cirea elementului românesc; pânâ 
când la noi, fraţii lor se bucură 
de drepturi pe cari nu au avut 
curajul să le acorde cele mai 
civilizate şi chiar popoarele cele 
mai conservate din punct de ve
dere naţional. 

Ştim de altă parte că făuritorii 
păcii mondiale, au prevăzut pen
tru minor[tari in afară de drep
turile ce legHe respectivelor state 
le oferă şi ştim că vecinii - cari 
au dat dovadă deplmă de felul 

Sub preşedinţia d-Iul Octavian 
O,)ga, Societatea Scriitorilor Ro
mâni începe un nou turneu de 
şezători literare in centrele apu
sene ale Ardealului. Primul ase-, 
menea turneu, făcut in primăvara 
anttlui trecut, a lăsat impresiile' 
cele mai frumoase. Nu mai incape 
indoiala că şi acum scrittorii vor 
găsi aceiaşi primire frăţească, in
ţelegăto:ue şi entuziastă. 

Actualul turneu de şezători al ' 
scriitorilor a început Duminecă 
30 Noemvrie~ la Cluj, şi se va 
termina Duminecă 14 Decemvrie, 
la Braşov. 

Grupul de scriitori a plecat din 
CapItală În seara de Sâmbătă, 
29 Noemvrie. -

Sâmbătă în 6 Decemvrie vor 
fi in Arad. Sperăm că nu va lipsi .' 
nici un Român dela această şe
zătoare a şezătoriIor. 

cum ştiu să îndeplinească obli- --............. - ... ~ - ... 4· " .... - .... . 

gaţiunile luate - au semnat ală- JXnUISarCH streiniJor fără canătâi." 
turi de noi acele hârtii şi prin .',.. 
cari s'au obligdt ca stipulaţiunile .f~ ur~na lm~r tnfOrm~tl~m pe cari 
din tratatele d" pace să le res- nllUlstelU1 de lt~te~ne ŞI siguranţa ge: 

. "'w ~ , • A t nera!ă, le-au p!lmlt, că in Bucureşti 
pecteze. Dov~da ca atUncI cand şi fn ţară s'ar afla un mare număr de ' 
au crezut ea tratamentul ce-l streilli cari sunt In lE'gătură cu dife- _ 
aplicăm faţă de fraţii lor nu este r!te centre de spionaj din Europa, s'a 
cel indicat in oblig3ţiunile luate h01ărît,. ca toti, streillii cari n'au o 
au reclamat la supremu~ arbitru ocupaţlul!e stabllă, să ~ără.sească !~ra 

. .. , de Îndată. Astfel autOrItăţIle pollţle-
care ~st.e ~lga NaţlUr.l.lor., Sau neşti din ţ'3ră, au fost sesiZ!'lte să aducă 
dovedit 1I1 fIne reclamaţrumle ca la îndeplinire imediat acest ordin. 
fiînd neintemeiate şi făcute· in In capitală operaţia a şi început. 
dorinta de a discredita statul no.. Zilnic sute de streini IIpsI(i de orice 
stru dar acest fapt dovedeşte cu ocupati,~' părăsesc fara, .cutoate ,in.: 
".. ~ .'. terventll1e ce se fac, căCI intre stremll 

cu. pn~os!nţă ca obhgaţlUOJle ce urmează a pădisi ţeara, SUDt nu-
eXIsta ŞI că ele trebuesc respec- meroase femei dela teatrele de varie-
tate întocmai. tăţl, cari au numeroşi "protectori". 

Ori cum, ori ce' se întâmplă .• 
cu fraţii noştrii, nu ne Iasă indi- SUf/tern curIOşi cum se va ,proceda. 
ferenti şi ne doare' ne doare la Ar_a~, l1.llde aVE"!- cel mf!-I corec/t 

. d It t '. â d· oamelll afat la Polttle cdt ŞI la SJgu-nespus e mu a unci c n ştJm rantli I .' " 
că ei din nici o vină suferă, su- Strâinii cari n'au ocupa/iune stabild, 
feră fără a putea recurge Ja vre- au paţit-o, deci! 
un ajutor şi in 'acelaş timp noi ~e se va În~âmpla i~sA ~u ,străinii 
răspundem asupritorilor cu drep- can. au .ocupalllln~ stabtld ŞI $ au cd-

. .... . patml aici la nOI?! Cioe va putea 
tun A CIVI]lzate ~1 facem chestIUni lupta impotriva banului lor? I 
de malta umamtate. Asta-i Întrebarea t! 1 ... 
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'" INTOLERANTA? •• 
- Jidanii in presă. -

Cetim În oficiosul guvernului: 
"Pr~sa naţionalIstă ungurească din 

Ardeal e condusă În cea mal mare 
parte de evrti maghiariz.aţi. Cu toate 
apelurile la conştilllţa 11aţională evre
iască, făcute de acei evrei cari nu 
voesc să. se confunde cu asupritorii 
de eri - C1c~aStă presă continuă a 
apăra o cauză pierdută. Spre -a se 
vedea clIm le plătesc ungurii de peste 
Tisa această atitudine, semnalăm că, 
in timpul maniiestaţ,m;ilor de simpatie 
făcute episcopului Prohaszkaatacat 
de unele ziare din Ungaria, după ce 
s'au învinuit în mod violent _ gazetarii 
evrei cilri "poartă caftanul lui _ Bela 

. Kun'", - oratorul Kruger a spus: 
"Mătura şi Mta, iată ceia-ce trebue 
să apUcăm noi presei evreeşti. Vor fi 
deajuns 6 gazete ungureş!i in toată 
ţara, iar celelalte să piară. Cei ce 
conrllp sufletul maghiar trebuesc alun
gaţi din ţară, după cum Isus a alun
gat pe vameşi din templll~. 

Rândurile acestea le însoţeşte urmă
torul comentar din partea redacţiei 
"Viitorului", 

Iar în timp ce in Ungaria se pet
re; toate acestea, - evreIi maghiari
zaţi din presa ardeleană acuză Româ
nia de intolerantă faţă de minorităţi ..... 

Din alt ziar "Satu-Mare" reprodH
cem următoarele: 

Dintre ziariştii minoritari se rami
fie! o clasă a aşa zişilor "gazetarii 
sânf!eroşl~ cari prin crearea unei uri 
neîmpăcate între actualii stăpânitorl şi 
minorităţi, prin minciuni, ex,:,gtrări etc., 
au câştigat simpatiile celor din Buda
pesta şi În special bani lor. Printre 
aceştia se numără şi un domn redac
tor-şef al ziarului "Nagykdroly es 
Videke" şi· colaborator la "Brass6i 
Lapok", "Uj Kelet", ttKeleii Ujsdg" 
etc. Numitul înjură fără nCnlşinare tot 
ce e românesc". -

Faptul este cu atât mal trist, cu cât 
această acţiune nepatriotică este -
fie direct ori indirect '.- sprijinită 
chiar de către unii români. Vizăm aici 
o inaltă persoană politică: pe d-l mi
nistru al' comunicaţiilor. Căci, d-lui 
Arthur Văltoianu il revine meritul de 
a fi ales printre a~eşti evrei maghiari
zaţi pe cei vrednici de a călători gra
tuit şi incă pe clasa primă a trenuri· 
lor c. f. r. Din lista celor cu car nete 
de hber parcus, dibăcia şi deşteptă
ciunea d-Iui ministru al comunicaţiilor 
,au făcut să dispară numele gazetarilor 
români, cari pentru sentimentele lor 
româneşti au fost oaspeţii temnitelor 
ungureşti, pe timpul stăpânirei ma
ghIare. In locul acestor martiri a~ cu
getului şi scrisului românesc se phmbă 
azi şi se Iăfăesc gratuit şi sfidător pe 
fotoliile trenurilor româneşti acei evrei 
maghiar"zaţi, cari pe timpul ungurilor 
avea rolul de provocatori şi denunţă
tari ai gazetarilor tomâ ni. 

Are drep'tate deci "Viitorul"! n-au 
drept evreii maghiarzaţi din presa ar
deI ană să acuze Rnmânla de Intole
rantă faţă de minorităţi... " 

Martor e însuşi ministrul comunica
'ţlHor domnul Arthur Văltoianu. .. - ... ., 

Incă un hot. 
Ce suflet negru poate" să aibă un 

.astfel de om ca administratorul Spi
ialului de copii dm loc? care fură 
hrana, hainde şi lemnele necesare 
micilor cooii bolnavi nenorociţi cari 
zăceau în ·spital. 

Oare va căpăta o pedeapsă care să 
mulţumlască sufletele micuţe ,ne.vino. 
vate cari au plecat la cer, malontatea 
din cauza relei întreţin eri ce o aveau 
sub administraţia acestui huţ Alexan
drescu. 

In puşc~r\e cu toti hoţii, 

EI nimicesc cinstea şi scurtează viaţa 
lleamului nostru. 

- Rugăm pe toţi do",nii 
8-cţiolla,i, ca,i au semnat şi 
.,0' semna acţii la ,.Banca Ro
",ti"ilo,· să nu intd,1"sie cu Otl1"
SII'1"ell sUfllelo,. neceSIJf"e. 

VOlNŢ A POPORULUI 

PROSPECT 
Subsemnaţii fondatori intelegând, că I fondare:~. până la 1 Aprilie 1925 

interesele mateiiale ale ţăranilor, co- Lei 150, adică Lei UnasutăcincizecL 
mercianţilor. industriaşiior şi intelectll- 3. până la .d~ta ~e 1 luli~ 1.92? re~tul 
alilor români nu pot fi servite în felul de I:JO, adica LeI Unasutaclllclz~CI. 
cuvenit de către înstituţinuile fcnan- Fondatorii işi rezervă dreptul de a 
ciaie streinc sau cu ceintcresarestreină, numi membrii Conziliului de Adminl
..:.... am hotărât înfiintarea un.cI socie- suatie pe primii 3 ani dela !o~dare. 
tăţi anonime, cu numirea de "Banca Adunarea generală de constitUIre va 
Românilor, Sodetate Anonimă Comer- avea 10:: la 14 ,Decemvrie 19240arele 
dală şi Industrială" cu sediul princi- 10 a .. m. în Arad în . b!oroul advo
oal în Arad, Menirea acestei b:1l1ci va catulut Of. Romul CotlOlU d:n B"\1. 
fi, deci, promovarea situaţiei materiale Regina Maria No. 9, .. la c?rc s: invită 
a elementelor de m<ii sus, atât de prin prezenta Onoratll acţlO·nan. 
împortante În tlouile ţinuturi re unite Ordinea de zi a ~dunăiii generale 
cu Patria-Mamă, - prin acordarea de de constitui:e este !.lrmă!O~rea: 
Împrumuturi, prin afaceri de import- 1. Deschiderea a~t:n~fl\ g.enerale, 
export, prin finanţarea afacerilor co- aleger~a pf(şed~litel~I. aau~ărJ~ gene
merciale, prin excrclta~ea de industrii rale .ŞI a lor dm venflcaton al proce
pe cont propriu sau în partidpare, suIm verbal. . .. .. , 
prin procurarea şi f::!vlnderea mate- 2: Const~t~rea aSlg~rărt1 capnalulU1 
rialelor brute, a instrumentelor şi altor SOCIal, potrIVIt punctUlUI 2. art. 154, 
obiect~ necesare cultivării pământului C. Corn. Trnns. 
îl1curajerii difo:>ritetor meserii şi indu- 3. Luar.ea ~?tarâre! relativ la infiln-
slrH şi prin efectuarea orieăror upe- ţarea socletăţ1l anonime. 
raţiuni de b'mcă şi schimb. 4, Votare~ statutelor. . 

Acţionarii, membrii consiliull1i de 5, Comunlca,ea nu~~lor r,ttembnl?r 
administratie cenzorii şi funcţionarii in Consiliul de AdminIstraţIe numIţi 
societăţii anl;nime vor putea fi numai de fondatori pe primii 3 ani şi ale--
cetăţeni români de origine română. gerea cenzorilor 

Capit;<lul suci al ni societăţii se com- 6. Descărcarea fondatorilor. 
pune din Lei 1,000.UOO. adică Lei Un Potrivit art 15~, din C Corn .. Trans. 
milion, Împ~rţit În 2.000,acţillni nomi- adunarea g~nerală de constlt~!re v~ 
native în valoare nominală de câte avea capacltc.tea de a lucra numai 
50u Lei fiecare. ' atunci, dacă vor fi prezenţi, - în 

Termenul de subs::ripţiulle al acţi- pE"rsoană salt prin mandatari, - cel 
uni\or se încheie la 14 Decemvrle 1924. puţin 1 acţionari, cari reprezintă o 

Actiunile se pot !'emna la Banca pătrime din t~talul acti~~ilor. 
"Victoria" S. A. În Arad, Bul. Regele Fiecare actIOnar particIpant va avea 
Ferdinand urmând a se vărsa: 1. un vot de fie-care acţiune, dar nimeni 
Până la 14 Decemvrie LeI 2LI0 adică nu va putea exercita mai mult de 10 
două sute, plus Lei 25 adică Lei voturi. . 
douăzecişicinci spese de emisiune şi Arad, la 16 Noemvrie 1924. 

'" . 
Dr. D. Bellea, m. p. 

medic, Arad 
At: Motogna, m. p., . Cr. Stefanescu, m. p. 

funcţionar, Sibiu 

Braâ Gheorghe m. p. 
plugar, Minlş 

Dr. R. Cotioiu m. p. 
advocat, Arad 

funcţionar, Cluj 
Panatteseu T. Vifor mp. 

comerciant, Bu.:ureşti 
N. Popa, m. p. 

dir. de bancă, Lipova 
Fratii Pugna, m. p. 
comercianţi, Arad 

Moise Rlscuţla, m. p. 
comerciant. Arad 

Andrei Streza, m. p. 
inginer. Pecica 

Gh. 1 tsmănariu, m. p" 
, funcţionar, Timişoara 

Frdti/a Gheorge m. p. 
plugar, Măderat 

Dr. R.Mager m, p. 

Maior E. Ursianu, m. p. 
Cernăuţi 

II. primnotar jud., Arad S. Şeviciu, m. p. 
comerciant, Arad 

Colonel A. Vlad, m. p., 
Arad 
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care 11-1 .lOgădue muncile câmpului, 

Ullde-i unul nu-i putere la I şi să se dedea la meşteşuguri şi co-
nevoi şi la durere mert· , 

Unde-s doi puterea creşte..... Toate meşteşugurUe şi mai toate 

Ori cooperatia înseamnă unIre şi 
unirea Înseamnă scăparea săteniior 
dela nevoi şi greutăţi. Dumnezeu a 
făcut ca România să fie una din tă· 
riie cele mai bogate din lume. Mai 
toate aceste bogătii sta\( îngrămădite 
la ţară~ Ce folos . dacă sătenii nu le 
văd şi nu ştiu a le folosi. Intr'adevăr 
nimIca nu-i lipseşte ţării noastre bla
goslo'lite de cel de sus. 

Avem În ţara noastră pământ rod
nic, lemn berechet, avem pe câmpii 
şi în munţi plante de preţ şi animale 
salbatice cu. blănuri frumoase şi 
scumpe şi vânat pretutindeni cu pene, 
şi carne căutate. Avem fructe ij.lstoase 
şi în Mlţi peste mult şi gustos, cu~ 
nu e ainrea. Sub pământ zac bogăţu 
nestimate ca: aurul, petrolul, sarea şi 
alte nenumărate minereuri. 

Totuşi sătenii noştri, din lipsă de 
sfaturi şi Învăţătură, dar mai ales din 
lipsă de unire, trăesc îndeobşte în 
iipsă şi orbăcăesc prin întunerec. 

Oamenii streini pripăşiţi în tara 
noastră, care umplu oraşele, uu tră
iesc decât din neştiinţa şi nepăsarea 
ţărănime!. Numai aşa a ajuns sătea
nul să plătească oraşului atâtea lu
cruri mărunte pe care şi le-ar putea 
putea lesnicios face acasă. 
Ţărănimea noastră harnică trebue 

să inţeleagă că au început vremuri 
'noui, vremuri in care cei cari au ba
nuI în mană, au şi stăpânirea in 
mâna lor. 

Ţăranii noştri cu numărul lor cel 
mare, pot fi stăpâni în tara lor, nu 
numai cu braţele lor, dar şi cu banul 
lor. Pentru aceasta, in afară de lucra
tul pământului, trebue să se hotărască 

= 

negoţuriie sunt bănoase, când sunt 
făcute cu ştiinţă şi socoteală. Acea
stă ştiinţă voim a o da noi săteollor 
O vor învăţa uşor şi le va folosi mult 
pentru a îmbunătăţi gospodăria şi 
traiul lor şi-al familiilor lor. 

La cooperativele ·de până acuma 
care se ocupau în deosebi cu eoope
rizarea avuţiilor săteşti cooperativele 
noui' ce voim.a înfiinţa în toate nn
gherele ţării, vor veni să cooperizeze 
braţele săteniior in vederea producţiei 
şi exploatărit în comun. 

Lărgind cadrul strâmt al cooperatlei 
româneşti de astăzi, prin tăierea de 
făgaşuri noui cooperative, dăm posi
bilitatea săteniior să exploateze mai 
cu folos bogăţiile hărăzite de natură 
cu atâta dărnicie sătenilor, 

Cooperativele acestea, cum se va 
vedea mai jos, sunt aşa de simple şi 
aşa de lesne de făcut încât numai 
sătenii cari nu vor voi, nu le vor avea. 

Prin ele producţia, transportul şI 
comerţul ruraJ, vor ajunge la o pro-
păşire nebănuită. -

MeşteşlJgurile reînviate vor da să
tenilor. noul isvoare de Înavutire. 

Când vor afla sătenli, ca.te bogăţii 
zăceau în juru-Ie şi ce uşor le-ar fi 
adus uşurares· nevoilor

A 

şi bună stare. 
in gospodărie, se vor mtreba cu totii 
cum de nu au fost indemnaţi mai din 
vreme să facă, ceeace ii îndemnăm 
Doi acuma. 

Noua cooperaţie va aduce tnafarA 
de aceasta şi un mare bine ţării, căci 
o vor scăpa de o bună parte dln li
pitorile streine, care au năpădit ca 
lăcustele în România. 

~; 
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Insistăm pe lângă săteni să infiin
teze il1 fiecare sat in care nu este 
int:ă cooperative de tot soiul şi atât. 
aceste cât şt cele infiintate sd adereze 
la: "Uniunea CO()(Jerativeior rurale de 
productie VIFOR" (Bucureşti, Piaţa 
Amzei 18). zise astfel după numele 
intemeietornlui şi sprijlllitorulut lor: 
VIfor. 

Uniunea aceasta va fj tn legătură 
cu Centrala cooperativelor săteşti, a 
cărei întâil'tate o re.:uno~şte şi după 
al cărei statut se vor organiza. 

In chipul acesta cooperativele ru
rale M VIfor", În afară de foloasele ce 
le au dela "Uniune", se vor bucura 
şi de cele hărăzite de Stat şi Ceu
tral<t cooperativelor, asociaţ1l1or C004 

peratiste obişnuite. 
Noul sistem cooperativ va deschide 

largi oriz.onturi oamen'lor harnic! dela 
sate şi cooperatiei în g~neral. 

Organismul nou cooperativ, va ajuta 
cooperativele cari ţin de UnIUnea coo
perativelor "Vifor" cu unelte, cu bani 
şi cu învăţături. 

Săienii care ţin de cooperalivele 
.. VIfor" vor fi fndrumaţi la săvarşirea 
de lucrăt:i uşoare, aşa de uşoare că 
vor putea fi făcute şi de copii şi fe
meile -lor, dar toate bănoase, deci cu 
mult folos pentru ei. 

Cu vremea, îndeletni~lrile făcute 
de săteni prin cooperativele vifor, le 
vor aduce câştiguri tot aşa de mari 
ca cele obţlOute din lucratul pămân-
tului, ' ~ 

Săteanul va deprinde astfel, pe lângă 
agricult ură, ştii oţa meşteşugurilor şi 
comerţul lor. 

Sătenii legaţi prin cooperativele Vi
for vor asigura astfel şi viitorul co
piilor lor, căci pământul fărimitându-se 
mereu, nu le va mai ajunge pentru 
susţinerea casei. 

Meşteşugurile săvârşite în coopera
tivele VIfor, le va umple astfel golu
rile lăsate, in viitor, prin fărămiţarea 
pământului de muncă. 

Şi vedem într'un viitor, nu tndepăr
tat, cooperatistii ttUniunei" scotându-şi 
din belsug viaţa cu învăţămintele şi 
meşttş~gurile învăţate dela ea. La un 
an dela fondarea fIecărei cooperative, 
"Uniunea" va forma cu acelaşi coo
peratori câte o casă de imprumut după 
chipul caselor din Apus numite "Rd
feisen" şi câte o casă de asigu are a 
recoltei şi avuţiei satenilor. 

Frati săteni, din toate unghiurile 
tării , intelegeti chemarea noastră mân
tuitoare şi desrobiţi·vă de nevoi, prin 
formarea de cooperative de producţie 
"Vlfor" .. 

Cu Dzeu inainte la isbândă! 

(Jn n-rii viitori vom arăta cum şi 
ce fel de cooperaUve să infiinlăm ia 
f.ecare regiune). 

Bucurie jidăneasca. 

.. 

I 

~ -

Se ştie tn ce hal de jidoYire a ___ --
ajuns Franţa. Se poate spune, că afară 
de tăranl şi de muncitori. o bună 
parte din locuitorii Frantei, o formează 
jidanii, şi că majoritatea francezilor 
sunt jidoviţi până in măduva oaselor. 

Impotriva ac-estei stări de lucruri, 
intelegând primejdia. s'au ridicat -
printre alţii - Urbain Gohier prin \ 
revista sa "La Vleille France" şi 
Eduard Drumont prin ziarul "Libre 
parole u • Astăzi Gohier singur mai 
duce lupta. Drumont a triurit şi "Cu
rlerul izraelit" din 2 Noemvrie anunti 
cu multă bucurie. dispariţia ziarului 
intemeiat de dânsul 

"Intngile şi minciunile sale" (ale lui 
Drumont) - ne spune Curierul Izrae
Iit - "n'au putut da antisemitismu
lui nici o vigoare in Franţa întrucât 
oamenii pohtlci îl ignorau complec
tamente u

• 
E limpede, nu? Un om care·şi 

apără ţara de primejdie, e intrigant 
şi mincinos. 

Drumont a fost ignora t de oamenii 
politici ai Franţei, ne afirmă "Curle
fui", o credem. pentrucă acei oameni 
politici, nu aveau altă grijă decât să 
servească Interesele lor proprii şi pe 
acele ale jidanilor. 

Intocmai ca la noi. 
gri. 

II 

CL t6t8Şi tI~: dă. Cl pnmeştc un răz~ : 
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SE ZIC E: 
Că Directorul n gional al Cfreult11 

din Alad s'ar fi hotărÎt irevocabil 
să se debaraseze de jidanii ce s'au 
cU1bărit ÎD jur,ul lui; astfel Feledl, 
Roth, Vei!, Kelle, vor fi tri mişi în 
pensie, iar pe Horovitz I'ar fi recla
mat guvernul din Palestina ca indi
spensabil pentru intreţinerea căilor 
ferate mozaice. Se mai zice că a.;um 
În timpul mal recent i-ar fi venit la 
cunoştinţă dlui Director că din 15 şefi 
de sectie la întrt:ţi nere 75% sunt ovrei 
Iar 25 % unguri. şi nici un singur ro
mân, şi dl s'ar fi hotărît să-i mai im
pestflţt:'ze ClI Români, aceasta în urma 
intervenţiei Marelui stat major ca fiind 
de-alungul frontierei vestice. Doamne 
ajută I 

Că pe un domn prim-pretor it doare 
că o jidovoaică care a fost prinsă 

fabrlcând beuturi alcoolice fără auto
rizaţie. a fost amendată şi a învă
ţat-o de a nu-şi plăti amenda, ba a 
oprit şi ţinerea licitaţiei beuturilor 
fabricate de ea t? In baza cărui re
gulament aţi făcut acest lucru dle 
pnmpretor? Nu vă este teamă de 
consecinţe? 

Că dl preot Miron Manescu din co
muna Valiug (Banat) Du-şi inde

pliot:şte datorinţa aşa cum ar tn:buL 
.• Poporul este insultat, batjocoflt, dat 
în judecată, dat pe mâna jandarmHor, 
batut şI vândut În modul cel mai bar
bar ... ~ şi din cauza aceasta trec cre
dincioşii gr. ar. Ia b;sertca gr. cat. 
Atragem respectuos atenţiUIl€3 Ono 
autorităţi bisericeşti. asupra acestui, 
dureros fapt. 

Că in comuna Comlăuş, agronomul 
J regional din Şiri!l în loc de a da 
pământ la toti in!.lreptaţ ţii după lege 
şi numai duuă ce au fost im părtăş [ţi 
toţi cu pământ atunci să lase rezervă 
de pământ, dânsul a lăsat rezervă 
inainte de a le da pământ la toţi in
dreptăţiţji, Era fIresc ca din această 

. ruervă să dea în arâtldă acelor În
dreptăţiţI cari n 'au fost încă împărtă~ 
şiti cu pământ. DI agrot1om şi dele
gaţii comunei n'au procedat aşa după 

. cum era legal, ci au dat din această 
rezervă la aceia cari nu erau Îndrep
tăţiţi la pămAnt, aşa au dat la un 
tată şi, şi la trei copii de·ai lui, iar 
cei Îndreptăţiţi au rămas fără pământ 
In chestia aceasta 1!. fost o delegaţie 
la dl consilier· agricol al judeţului, 
pentru a·l aduce la cunoştinţă Cele 
săvârşîte de dl agronom regional. 
Rezultatul acestei plângeri, se ZLce, că 
a fost egal cu uimica, OI consilier 
agricol al judeţului va fi informat cu 
s'gurantă că după acest pământ re
zervă se ia de j ugăr 110 lei, 50 ki
lograme grâu afară de 100 kilograme 
grâu ce~i revine statului, OI consllier 
ne va putea da informaţiuni pentruce 
se iau două preţuri după acelaş jugăr 

--------~~ -de pământ. 

- Rugăm Ono socfetăt; c.lIlturale 
din America s6 ne trimită etil ma; 
c.uTti"d costul abonamentul,,; fiind- i 

cit IlIptăm CfI K,etdăţj i"suportabile 
şi nu avem. nici tin sprijin din 
partea "i",4nll;. 

- Facem atenţi pe On noştrii atitori 
Că datorinţa fiecarui Român b1l11 şi 
cinsflt este să subscrie acţii la ..,Banca 
Românilor" care are menirea sa de a 
scapa economiceşte neamul nostru din 
gura mor/ii,· unde a ajuns pe urma 
unor bă.llci de afaceri murdare cari au 
sprijinit tutdeauna străimi şi în special 
jidanii pUf/ându-Je lor la dispoziţie ca
pitalul româllesc ca să ne speCUleze 

'cu el. 
De câte ori nu au fost respinşi bietii 

Români când cereau câteva mii ori 
zeci de mii de Lei, spunându-Ji-se, mai 
bine zis minţindu-il-se că IIU sunt bani, 
deşi tot in qWQ Zi li se dadeau jida
nilor sute dt mii? 

.Banca Roni.ânilor" va fi sigur 
sprijl1lul male/ial ai vostru, Vă TURăm 
dato-l.acâm ia injiinture voi spnjinul 
vostru subscriind fiecare }-2 ori 100 
ac/ii după putinţăI 

• 

VGj~'"i'A PO?Of?UUil ]'\Ir.47 

ŞTIRI DE TOT -FELUL. sOfi ai acestei şcoli, II:' urăm mulţi ani, 
pentru a putea forma şl de acum ina
inte, vreme indelungata tocmai ceia 
ce lipseşte Romanlei Mari. Suflete mari 
caractere sta/amice. 

.................. 
- l!1C1?pând ClI 1 lan. 1925 r o, General AI Văitoianu a fost pus 

durere, nu rpai putem expedIa În .li118r~ate .. JYiMld:teie de. arl'sta~e 
ziarul decât numai acefora cari ernlse (le ~I jt!ll~cator: al' 1I1~truC.tl~ '" 

: 'h 'f . _ > ~ al Cdl, 3 lTnpc,tnva lUl N, Flll POVIC!, 
Şt- au ac l •. ~.t A,ubonamenllll, pe Haralamb Gtorgescu şi general Al, 

"C li V â n tu I 1 a ş u I u JOS, apărut a 
doua zi după moartea !'.li Manciu a 
fost vândut pe străzile Iaşului de către 
studenţi. Printre aceştia se află şi dJ ' 
student la medecină Silaghit, care din 
ordmul d-Iuî Parhon on Ti:lrhon, căci 
nu i se cunoaşte Încă adevăratul nu
me a fOl't eliminat din "Căminul Me
diciniştilor", Pentru a·1 reprimI in că
min, i s'au pus următoarele condiţii:: 
1) Să declare ·că cele ce a făcut n'au 
fost decât copilării şI că nu va mai 
reincepe să vândă "Cuvântul Iaşului"'. 
2) Să ceară scuze O-lui Parhon. 3) 
Să se desolidarizeze de actele de via
Irnţă ca şi cum, cine ştie ce mare pă
cat a făcut studen1ul Sllaghie vânzând 
un organ studenţesc. Să ceri scuze 
unui om pe care nu l-ai insultat; să 
te desolidarizezl de acte de v10lentăt 
când vezi ca aceste violenţe sunt cu 
tot dinadiu5ul aprovocate; sunt con
ceptii prc:a ÎMlte pentru a putea fi 
Întelese. lntru'uD cuvânt: Conceptii 
Tarheniene. 

cari fotodma li rugăm sd avaJ1- Văitoiallu au fo.,t reconfifmate acum 
seze şi pentru Grtlri viitor, cel puton câteva zile de către s, II. a tribunalului, 
jumatate din costul ziam/ui' şi Impotri~a ~otărârei de ,confirmare 
O sumulită pentru fondal de re- aceştt trei confe! ai afacere! paş(lpoar~ 

, t ' ~,f. 1 telor au făcut apel la Camera de pu-
ZIS.enfă. irAal mu le exeiliplare uere sub acuzare, 
(pachete) deasemenea nu se vor Apelul s'a judecat zUele trecute. 
trimite numai -acelora carÎ au Instanta aceasta, ~ompusă din trei 
achitat costul celor primite până consilieri ai Curtei de Apel ain Bucu- -
acum rt'şti aleşi prin tragere la sorţi a jude-

. * c>:t conform lfgei el de organizare fără 
pledoarii de avocat, ci numai cu me
morii scrise ale acestora, dar cu con-- Ne soses.: multe plângeri contra 

dlui primar Flondor al oraşL11ui Cer· 
năuţi şi a fostului prefect de pol'ţie 
Mănescu, că cu ajutorul lor ,s'a jido
vit oraşul, vânzându-se aproape tot 
pământul numai jidanilor. Şi s'au clă
dit 8 case pe seama iidanilor veniti 
din Galiţ1a şi Rusia şi îşi vând cu 
plăcere şi casele proprii mai bucuros 
jidanilor. 

DI dir. general Vă::ariu car~ a fost 
trjmi~ dela Bucureşti să facă anchetă 
la Primăria CernăuţI a făcut-o pe 
voia lui Flondor, Wassermann, Kes
maon. Scalat şi Voitco. Bravo! 

• 
- Cu durere sinceră anuntăm Qll, 

c~titori, că dl dr. Ciaclan 'Nicolae 
din Pecica a tr@cut la cele eterne. El 
a fost şi poate fi celor cari l'au cu
noscut, un model de Român şi nwdlc 
bun şi conştienţios. - Fie-i memoria 
bineCllvântată 1 Amălluntedespre în
mormântare In n· riJI viitor, 

• 
~- Comunicat. In numărul 37 şi 38 

al zlarulul "VOInţa PODorului" din Arad 
prin articolele .,Bandlt plătit din bani 
publici", "B~.ndltul operează în larg" 
s-au adus grave Invinuiri funcţIonaru
lui Egon Pahi privitor neregultle să
vârşite în gospodăria oraşUlui arătând 
că oraşului Î-sau cauzat importante 
daune materiale. 

In urma acestui denunţ s-a făcl!t de 
autorităţiie competinte cercetare care 
desi n\!terminată încă a rezuHat dda 
['lână acum vinovatIa functionarului 
Egon Pahi. 

Fată de rezultatul acestei anchete 
s-au luat măsuri că Egoll Pahi gă fie 
Imediat sllspendat din serviciu şi tra
dus lnaint\'a comisiunei disciplinare 
ptntru al jlldeca, urmând apoi să fie 
sesizat şi parchetul pentru a deschide 
acţiune pUbilcă contra acestui fllnc
tjonar necinstit. 

Spre liniştea publlcuhli mai comu
nicăm că fr;;.udele comise nici pe de
parte nu sunt de proportile arătate 
în z'ar. 

Prefectul judetului şi oraşului Arad 
Inspector general act minisratj v: Geor
gescu. 

'" 
, Aviz! De Agent Consular Rt·g, ita
lian din Timişoara, aduce la Cunoş
tinţa Publică că a început a da vize 
pentru călătorii in Italia atât pentru 
cetătenli români din oricare .Îudeţ al 
Komânlei Mari cât şi pentru străini. 
Sfătuim deci pe toţi, . cei interesati 
să-se adres€ze pentru vizarea paşa
poartf'lor în. ItaVa Dlui Cav. Cosare 
Codeca Agent ,Consular al M. S. Re-
gelui Italie!, . 

... J 
Administraţie ca'n povef.li. Visul se

cular ni s'a infaptuit incă inainte de 
cinci ani, dar cei dela conducere nu 
au căutat nici până az.i, să ·1nlăture 
di11 ofidile publice, din serviciile Sta
tului, pe netr~bnicii. cari numai în. 
illter .. sul românismuluI nu au lucrat, 
cu toate că statul român i-a respectat 
şi i-a salar Irizat ca şi pe ceilalţi func
tionari. 

Unul dintre cei rătăciţi este şi no· 
tarul comunei Gukubrunn, bătrânul 
Geisz, care ca'll ţara lui Păpuc Pişta, 
toate, registrele le·a purtat in limba 
germ~niL SăTa~ de el! Zilele trecute 
insă totuşi Dumnf"zeu· a dat că în 
aceE"a comună să fie transferat notarul 
Petroviciu, un bun roman, care va şti 
să nimicească cuibuTiie sectelor ce 
caută cu ori-ce preţ să râdă de ceice 
ve;Jcuri întregi au suferit aşteptând 
realizarea visului strămoşesc. 

. cluziile d-Iui procuror general Mosgos. 
Hotărârea luată în unanimitate, după 
lungă dellberClre, c următoarea: d-Iui 
general Al. Văitoianu, i s'a admis ape
rul, camera dispunan(1 punerea sa in 
IlbertC\te, Apelurile lui Haralamb Geor· 
geSCI\ şi N. Fdjpovici au fost respinse, 
astfel că aceştia au fost menţinuti mai 
departe în stare de arest. 

... 
Noul timbre postale, Direcţia poşte

lor a pus sub tipar noui cărţi poştale 
de 7 lei şi 50 bani şi de 10 Iti, iar 
cărţi poştafe de 4 lei şi 50 bani. 
_ Nouile timbre de 0'00 şi cărţile poş
tale ue 4'50 vor servi pentru cores
pondenţa cu: Austria, Cehoslovacia, 
Italia. Polonia şi Ungaria, iar timbrele 
postale de 10 lei pentru celelalte state. 

Nouile emisiuni vor fi pllse in vân
zare zUele acestea. 

'" 
Jubileu. In iaşi în ziua a 23-a a lu

ne~ Noembrie anul 1924, Semirlarul 
Pedagogi.: de pe langă UnIversitatea 
din laş!, şi-a sărbătont jubileul de 25 
ani de actlvit?te rodnică in domeniul 
cultural Românes~. 

Intemeietorul şi diredorul acestei 
Institutii este 0-1 prof,.'sor universitar 
de pedagog e Ioan Găvănescul care a 
Înteles menirea unt'i asemenea şcoli 
de' pregătIre a profesonlor secundari. 
Doniei-Sale şi tututor domnilor profe-

o. 10366-1924. 

* 
- In fiecare Mercuri lntre orele 

8-9- A, S. C. ţine totrunirile sale in 
localul din Bulevardul E!isabetl, . , 44 , , .-
POŞTA REDAOT'EI. 

Lt. 1, P. Situaţia se agravează pe 
zi ce merge, dar nAdăjd ui m timpuri 
mai bune şi Vă rugăm cu insistenţă 
să fiti mai îngăduitori. Noi facem tot 
ce putem, 

C, A, Deva: Suma trimisă am pri
mit'o, Multe mullumite, 

lf, Gh, Loco: In fine după multe 
"peripetiif' falnicul econom-fir.e'zarEgon. 
Pahi, a fost suspendat eri din post 
de către Domnul Prefect. Din lipsi 
de spaţiU - atât. 

Dlui 1, Gh, in R.: "Cântecul Pluga
rului ~ care a fest şterş a fost confis
cat. Cu greu cred că ţi.1 vom putea 
trimite. Articc!ul "Stăpanul sgârcÎt. .• -
nu s'a publlczt, - Sincere salutări. 

Publicaţiune de licitaţie, 

Subsemnatul executor al Judecătoriei de Ocol Arad in sensul 
§-u!ui 102 de lege LX. din anul 1881, prin aceasta pub!k~. că in 
urma elecisului dm anul 1924 de sub No. 5496-5497 şi 5498-924 
al Tribunal ului ArBd, efeptuindu- se in ziua de 24 şi 25 Sept. ) 924 
pentru' suma de 80000 lei şi accesorii execllţiunea de escontare 
in favorul lui Gheorghe Koczove reprezentat prin ad'locatul dr. lu
stin Marşieu t mişcătnarele cuorÎnse şi supracuprinse cu această 
ocaziune şi preţuite in 1,166900 lei şi anume: 1 aparat pentru 
formarea firului Woifram şi alte obieCte se vot vinde prin licitaţie 
pubîică, . deci in urma decisulu i de mai sus, pentru incasarea pre
tensiune! d':: 80.000 lei capital, după 8ceasta din 30 Iunie 1924-
interese de 5°10 şi spesele de 747973 lei stabilite până astăzi, se 
deschide termen de licitaţie pe ziua de '15 Decemvrie 1924 la 
oiele 2 d. m, in Arad strada Ureche nr. 21-27 şi la aceea se 
învÎtă cumpărătorii cu acea observare că mişcătoarele de sus in' 
sensul arL de lege LX. din anul 1881 §-ul 107,108 se vor vinde 
şi sub preţul estimat. 

Intf-ucât mişcătoarele licitande sau cuprkls şj -supracuprins din 
partea altor crcditori şi aceştia şi-au câştigaf -drept de esconten
tare a:mpra licitatiei in sensul §-ului 129 al Legei LX. din 1881 se 
va efeptui şi în favorul lor: 

1. Gavril K5ver 100,000 
2. Varhol Ladislau 20.000 
3. Hajos Arcadie - 300 
4. Opletan Ludovic 115.000 
5. Foides Andrei 48 344 
6, FoidesAndrei 48344 
7. Pt'jacevich Matia 49300 
8. Deutsch Eugen 15000 
9. Haas Martin 132000 

10. Fraţii F6ldes 924 
Il, Pesti Aiexandru 570aO 
12. Dr. Varo Zoltan 1.500 
13. Op!etan Ludovic 20000 
14. Opletan Ludovic 20000 
15. Dinescu Ioan 115.000 

Arad, la 21 Nov. 1924. 
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