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, Pentru "li~D ~re~tllril~r nmului!" tlcfiunea noastră operă negatiuă? in faţa unei situaţii atât de grave. 
De fa,pt ce s'a lntâmplat tnsă? 
Fleştecare a folosit acest prilej 

Arad, 28 Ol;t, 

Se zice că ar fi in Români~, 
organizată gata, o aşa zisă "ligă 
a drepturilor ... omului". 

Aceaştă "ligă a drepturilor o
mului" s'a scandalizat, s'a infu
riat, a protestat cu violenţă când 
dl Ignotus (recte Veigelsberger), 
cetăţean maghiar şi agent a lui 
Horthy, a fost expulzat din ţ~ifa 
noastră. A protestat impotriva ex
pulzării d-rei Dr. Arbore; a pro
testat când cu osândirea lui N. 
D. Cocea, cel care iO numele 
anarhiei şi-al banului jidan, l'a 
insultat pe Regele Ferdinand a! 
tuturor Românilor. 

Această "ligă a drt:pturilor ... 
j idani1or'l se agită oridecâteor\ 
cineva calcă pe bătătufl pe vre
un fiu al lui Iuda. 80 de ţărani 
români au fost transportaţi de 
Soc. "Petrolul Nationa~U, în Co
lumbia, unde mor de f03me şi de 
boli grozave. 

L· t d t'l • II iga pen ru fep llfl,e ... 
il'are nimic de spus lmpOi! iva 
acestui criminal trafic? L, 

Ori, pentru această ligă numai 
jidanii sunt oameni '(!... 

Suntem siguri, absolut siguri că 
dacă aceste 80 de victime al Soc. 
"Petrolul Naţional" n'ar fi fOSî 
ţărani români, ci rude de-ale lui 
Max -Ooldstain şi Ignotus-Veigets
berger, "Liga pentru dreptunle". 
omului" dela Bucureşti, s'ar fj 
făcut foc şi pară şi s'ar fi 'urlat 
revolta in toate limbile pămân
tului. 

Ce zici, domnule Costaf~)ru !? 
Caraghios bătrân jldovit, ar 'tre-
b . 'ă t' f' ." Ul S -tI le ruşinI:, .... 

"1 eUL TURA NA Ţ/ONA'LĂ 
- Sfârşit --

Popoarele găsesc in cultura naţio
nală nu numai lin sprijin pukrnic 
pentru întărirea fiintd lor, ci şi un 
mijloc, prin care ele pot să-şi apro
pie pe fiii altor neamuri. De a<!e5t 
lucru ar trebui săţint'm seamă şi noi 
dacă voim asimilarea n\irnăroşlor .... 
streini, cari populeaz.ă. oraşele noastre. 

Din fericire lucrăm' pr~a puţin pen
tru desvoltarea şi raspandirea culturei 
naţionale. . 

In felul a;::esta stre-inii f'~\losindu-se 
de n~păsarea şi slăbiciunea noastră 
îşi intind tot mai mult inrâurirea cu;
turei lor în România. 

Revisttle pătrunzând in straturi le 
cele mai adânc! ;:tIe societatii, şi-lIu 
intins înrâurirea asupra sufletulUI în
tregului popor. Din această pricină 
trebue să veghem cu luare aminte, ca 
ele să nu cuprindă idei ce ar strica 
bunele moravuri S3(1 ar slăbl drago
stea pentru ţară şi neamul nostru. 

Revistele ilustrate streine, din pri
cina forme! frumoase, sub care se în
făţişează, găsesc din ce in ce mai 
mulţi cetitori printre Români. A:est 
fapt e dăunător culturei şi năz')jnţelor 
noastre. Cetirea revistelor streine este 

Ni-se impută, că acţiunea noa
stră a luat o direcţie greşită, 
unilaterală; că accentuarea con
tinuă a necesităţii unei primeniri 
.generale In viaţa noastră publică 
ar fi o operă distructivă, sau cel 
puţin negativă. Dar in faţa rele
lor atât de inrădăcinate in orga-

. nismul statului nostru, in faţa in
verşunatelor lupte politice cu 
unica ţintă de a pune mâna pe 
putere. fără garanta unei' capa
cităţi de a îndrepta lucrurile, ce 
putem fdee deocamdată altceva 
decât să pledăm Ş! să acţionăm 
strângerea rândurilor oamenilor 
de b1ne. 

Moravurile noa::,tre politice sunt 
atât de strîcatc, incât politica şi 
tn masele largi ale' poporului' a 
inceput să fie prjvită numai de 
un tmjloc de pricop$eaIă" şi de 
răsbunare asupra deaproapelui. 
Românismul se măsoară după 
culoarea carnetului de membru 
al partidelor politice, iar demo
cratismul, 10 senzul anumitor 
c()f1cepţ\i, după <.:urttnidle şi COf!

cesiuni!e făcute străinilor şi străi
nătăţii. Sub prt textul principiu
lui naţionalismului integral, cu 
l(lzinca zilei "pri n l~ oi ,înşine" se 
menajează. cele mai meschine in
terese de partid şi plutocraţie. 
De altă parte dragoslea de po
por nu se admite fă, ă o falsă 
concepţie despre interdependenta 
Între popoare, Avem şi noi, sat' 
mai bine ZiS numai noi, oameni 
politici, a căror principală' me
serie este aceea; de a cutreera 
toate ţările şi continentele, pen
tru il defaima, rând pe rând in 
fdţ~~ tuturor duşmanilor noştri, 

o prilnE'jdie, fiindcă îi atrage spre 
cultmi pr{)tivl1j(~e trAdiţiilor şj ld!.'!llu
lui national al neatnultli românesc 

Ar trt>bui să avelll o mare revista 
ilustrată, în care prin povete sană
to lse să ne îndru nwze pe c;;llea C~"J 
bur;:i, ÎU în gravuri frumos făcute să 
ne dea chipurile marilor noşlri băr
bat', privelişti din tarf., mO~U';H~nte 
istDrice, scene dm viaL~ Românilor de 
pretutindeni ~tc. . 

Cât timp teatrul cuhivă numai sen· 
thnente înalte, el pste o institut'c 
binefăc<Hoare p'ntru popor. Când insă 
caută, prin piese imnrale să tfeZl"ils:ă 
pormrile josnice ale o:;:lllui, atun::i 
ajunge o primejdie socială. PcnlfU 
aceasta trebue ca teatrul să .fîe supra
wghiat de aproape, iar piesele lr.~o
rale să fie oprit@ de a se ju.:a. 

Teatrul poate. fi şi o şcoală pentru 
deşt~ptuca conştiinţei naţionale şi 
desvoltarea patriotismului. hltr'adevăr 
ne simţim par'că ma; insufleţiţi de 
dra{itostea de neam, când vedem pe
rindându-se pe scenă hgurile m~rete 
ale strămol;>ilor, sali când auz.im po
\lt:stiodu-se faptele strălucite, ce se 
si-\drşeau În trecut pentru apărart'CI 
ţărel şi înaintarea poporului româ
nesc, 

Unul din mijlo2.cele, prin care am 

tI t ce e românesc. Alţii mai co- pentru câştigarea şi asigurarea 
n;ozÎ stau acasă, dar tot mână aderenţi10r politici şi personali, 
'În mână cu duşmanii, operează şi în acest scop au dus intre ei 
cu în :codru în bunurile şi in I o luptă demnă şi de cei mai 1n
detrimentul ţării. versunaţi adversari politici. Fi-

Care poate fi roiul nostru in reşte, nu fără poHticianiste con
asemenea împrejurări? O distinc- traservicii pentru partizani şi tur
ţie intre cinste şi imoralitate, 10- burătoare decep"ţii pentru acei, 
tre neam şi duşmani. nu se mai cari aşteptau o radicală schim
face. Guvernanţii şi politicianii bare spre bine a lucruri1or. S'au 
noştri de profesie,. vechi şi noi, inapoiat apoi cu conştiinţă lini
şi-au pierdut noţiunEa binelui şi ştită (?) că au luat toate rnăsu
a răului. Puterea, întreg apara- riie de indreptare a Basarabiei! 
tu! statului, este in mâna ler. lată deci un aspect din detestabilui 
Totuş rezultatul activităţi110r sub sistem al politicei noastre actu
r;.~portul binelui obştE-se este nuL ale, Acesta, singur numai, arată 
Şi atunci ni-se cere nouă, celor Înde~iuns lnspăimântătollrea lipsă 
iipsiţi, nu din vina noastră. şi de scrupulozitate, cu care poIi
de cele mai elementare mijloace tician1i noştri şi îndeplinirea ce
de luptă, o operă poz\t,vă, cu lor mai elementare datorinti către 
urmări imediat vizibile.. ţară. o subordonează {goist-elor 

"Nu este oare Însă o operă po- lor interese politice şi personale. 
zitivă si negaţinnea relelor ce ne Cu acest păcat de bază se ma
bantuc, cu indicarea drumului dnă viaţa noastră politică in toate 
spre indreptare? manifestările el. 

Plângeri!e noastre de păcatele Această stare de lucruri fără 
Ţ'fI!1ticei de exploatare se fac cu a avea ca consecinţă o inevita
o '\lădrtă ţintă de a crea" o opi- bilă z~;lmci!'tare a Îrsăşi exi
nţe publică sănMoasă, nein; âu- stenţei noastre, nu poate să mai 
rHă de concepţiile curente asu- dureze mult. Grabnice şi chiar 
pra rostului politiceL Până unde drastice măsuri de Îndreptare se 
pot decădea aceste concepţii, impun. O politică a oamenilor 
fără un puternic strigăt de veto, cinstiţi şi adevăraţi' patrioţi tre
ne-au arătat recentek evenimente bue să se inceapă. Glasul no
din Basarabia. stru de chemare către aceştia se 

Acolo s'au petrecut fapte grave, tndreptează, şi credem, că nu 
cari atingeau integritatea ţării. va SU;la 1n pustiu. 
Pentru a le curma s'au trimis la in acest adevărat sens, actiu
faţa locului cele mai superioare nea noastră nu este o operă de
organe ale statului, miniştri. Na- structivă, ci una constructiv~. 
tural, in speranţa. că actştia in o. M, 
înălţimea qemnităţii 'Of, vor pu- - ,- _... -.... - .- ru ~, 
tea fi pătrunşi de acel neprecu
peţit patriotism, de care e nevoe 

intreţine unitatea culturală a Români
lor,· ar fi şi aranjarea unor serhăfi na
ţion.'lle unde să se adune Românii din 
toate părţile ţării şi să li-se dea di
f,'rite sf<!hni, per.truca strângândll-st" 
il1lr'acelilş 10': să Se~(l110âscă şi. să 
trăicască impreuna clipe de înaltă 
multllmire sufletească. 

CII acest prilej, s)ar lua la intre cere 
scriitcrii şi art!ş~il vestiti ai lleamu
lui, ca să preamăreaşcă în versuri şi 
în cânlări limba, vitejia, patriotismul 
şi datinele s\răbune. Am simţi atun;;i 
o însufleţ;re şi o îmbărbătare. cum 
nu de multeori fi este dat unui om 
să si n .. tă in viaţă. 

Când apoi întăriti sufleteşte, Ro
mânii s'ar întoarce la vetrele lor, ei 
ar lupta cu mai multă vânjoşie pen
tru limba şi cultura naţională. 

Tr.'idatorii sunt cei mai, mari cri
minali. 

* 
Intriganţii sunt oameni pe{iculoşi 

pentru neam şi sac/etate. 
* 

Grandomania este lnsu$lrea celor 
nebqni. 

Ţăranul este cel mai dnstit element 
al unui popor. 

Omorirea lui Manciu şi 
ziarele din Sărindar. 
,,0 crimă odioasă, cum n'au cunos

cut zeneratii intregi româneşti a fost 
comisă ieri la laşi. Prefectul de Politie 
din Capitala Moldovei, Const. Manciu. 
a fost o;norit"._ 

,,0 . crimă odioasa, cum n'au cunos
cut generatii intre!!i române~ti" scrie 
Ziarul jldănesc .. Dimineata", care de
sigur a uitat de 'atentatul dela Senat! 
Atentatul ace la a fost săvârşi t de ji
dal1ul Max Oolstein, aşa că ziarele 
din Sărindar trebuiau să-I uite, 

Ziarele din Sărindar cari fi dau loc 
În coloanele lor lui Panait Istrati să-l 
laude pe Terente, n'au dreptul să mai 
protesteze împotriva asasinatelor! ... - ... ." .. 

- Domnule ~Directol a finantelor 
de ce nu indepartezi coroana maghiard 
de pe palatul financiar? De de ce ne 
faci să ne supărăm pe Dia? Cine va 
lua raspunderea dacă o vor in depărta 
noi? Nu -crezi că nu se cuvine stl .te 
sus tragi dela această unică datorinţd 

naţională? 

•• 
Preţul unui exemplar 2 Lei. 
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• VOINŢA POPORULUi 

R O 1\1 A NI! Streini 
, 
A In tara 1 Scrisoarea aceasta - semnată George 

O r. Aehirn. fost p;l·ş~dlntele secţid Ligt'i 
Naţionale ditl Frt'munt-Ohio - arata 
pâll;1 unde ~u împins Îndrăzneala In nI1ma;le precedente ale 

ziamJui Vi-s'a vestit Înfiinţarea 
unei bănci in oraşul Arad. 

Fascia Naţionala Română vă
zând necesitatea aceasta, a ho
Iărit ca banca să se Î17jiinţr'Ze 
- numindu-se "B:1nca Româ
nilor" - în cel mai scart tima 
posibil şi S!1 dea tot sp,;/imtl 
de lipsel Îa infiintarea ~oopera
tivelor de producţie ill primul 
rând, Cuii în străinătate au dat 
rezul1ate ard! de bUT/r. 

Voim ca tot prin bancă să se 
sprijinească atât cO.'7le,~tlll, cât 
şi industria română; meseriaşii 
şi ţăranii români VOIm ca Românu! 
să aibă un isvor de sprijm; voiw 
ca rodul muncii voastre stl fie 
al vostru şi TiU al IipItorilor. 

Avem multe bă:ICi, dar ale CUt 

sunt şi ce folos aVf(t pe urma 
lor? Dacd cereti vre-uh ajutor 
dela vr'una din ele, căpătaţi, -
numai cu interese de speculă, dar 
mai totdeauna sanfe!i respinşi. 

Banca aceasta, care se -i'O in
fiinta este a voastra, pentru voi 
se ÎfJjiinţiază şi nime nu se va 
putea îmbogăţi, doar este isvo
rul de aj tor al mulţimei lipsite. 

Incepem cu un capital mic, 
deocamdată se vor emite numai 
2000 acţiuni, preţul uneia este 
500 lei, total 1 milion .. Deci se 
dă putinta fiecărui om sarac să 
semneze actii după putere, având 
şi inlesnirea de a plăti acţfile În 
3 rate. La rata primtt se mai 
adauf!d 20 Lei de acţle pentru 
spese. 
, Invitam pe toţt- aceia cari vo.., 
esc să semneze acţii, ~ ca prin 
scrisoare să ne anunţe aceasta 
plină la 30 Noemerie a. c. ard
tând şi numărul aeţii/or, ce 
voesc sd le cumpere. Totodată 
se va varsa fat până la această 
datd, adecă 30 Nov., şi rata 
primă (30% din capital plus 4% 
după capita It spese la "Banca 
Victoria" Arad in contul .Banca 
Românilor" din Arad. 

Membrii noştri vor semna lista 
care se află la şeful organiza
ţiei din acea localitate. 
Dupăcum vedeţi, am începui 

o luptă grea. dar nădăjduim că 
cu ajutorul lui Dzeu şi al vostru 
vom ajunge acolo unde trebue. 

Fratilor, banca aceasta este 
numai a noastră a Românilor; 
fiţi la indlţimea chemării voastre, 
nu staţi pe gânduri, ci arătaţi 
streinilor că Românul este stă
pân În ţara lui şi"poate să facă 
şi el lucruri mari. Aveţi copii, 
pe cari nu trebue să-i' lăsaţi pe 
drumuri; gândiţi-vă la. ziua de 
mâne şi nu uitaţi proverbul bă
trâni/ar noştri: "Adunaţi bani 
albi pentru zile negre". 

Aceste sunt sfaturile pe cari 
le pfimiti dela conducătorii voştri. 
Şi aici trebue ~ să fim împreună 
cu mic cu mare, jurdmântul de
pus ne leagă până la moarte şi 
la bine şi la rdu. 

Inaintea voastră s'au inchinat 
toafe greutăţile şi tflcum ateasld 
jertfă ce este pentru voi oameni 
încercaţi? Cu fruntea ridicatd să 
mergem Înainte şi putem fi si
guri de isbândă. 

Cu Dumnezeu! 

\. 

FASCIA NAŢ10NALĂ 
. ROJIÂN')i. 

~ 

Podgoria năpăstuită de streini in special de jidovi. - Glia strămoşească 
ameninţată. ~ -, O intervenţie a autorItăţilor se impune de urgenţă. :ogcrţii de paşapoartt>, patronali de 

fr",tele ministrului dela comunicatii, 
Imi adll:: amiue elim pe vremuri 1 a.::elfl tO':ărăşil din Sânt;wa. Şi a,:ttfll 0-1 gell. AI Văitoiallll şi ginerele a-

~gentit contcllll IH'gru Andrassy Cli- au apucat ŞI Deaiul-mare. <>'<1 mai c~stllia,· fost subsecretar de stat-
treer;.u Arde;ITL11 nos!r:l şi ne forţJU mare bogăiie din podg-Gria 'Jnastră, ,'mbli la soc Pe-lrolul National care 
pe tăra11li ~ă-şi v<'lf1dă păm.3nturde, Ci'il riL~i f:umoas~i privil~'şte de pe 3.- opera 'CII F,I'pcvlci în mod ofldal. 
muntii. plldurile şi glia de care frati crsle plaiuri, ijU rm; e a 1l 1);L;trc]! I S:1r:d;,[ul a·~~bt<t ia proporri IH:bă-
leg-aţi din moşi strămoşi. Le-a şi JeU-1 Concl!rsul il priawE o;.:eşti ::g\!nti I nuite. F~:pkk d:::s:rise În scrisuare 
şit ace:,t.o r hiene să P lIlă chiar apr03- ş.l. del,a notaml cl)munal ~ifn:T,ermal~:1, .;\rată ('~ m.ai sallt de ~ictime ca'Î În
pe De mtrc;'g'l coamă l Carpaţdor. tiIn !1\;;c!Cfat Ş'f~tl de oJ"lgmt.', ca!(~ e I dura mlZt'lIa ŞI at1ler'l!l1ţate sânt de 
Fiind pe urmă românii isglllliti din pus <lcolo graţie .unor OSilCţ~ dale to;,tc: moarte fiind·:â s:au încrezut plătind 
avutul lor, nelă~ânduli-se folosirei! pă~ des de şvabii b:)gataai din Sânuna soc. Petrolu( N.'l~ional - adică rer-
dunlor fi. livez.i(or şi pâşuni!e ce le in onoarea Uf,or t.!om!)i "rom~'ni" sug. soant'\ur influi'lte În gll\'~m - câte 
<,veiltl in<linle vreme. D;n a :eastă gr,·- puşi. 150 d,)iati ca să le triinitii într'o ţară 
şeală, ce nu s.~ poate ierta ace:ora, L)ccfwd e Mâderatu] nil a ~jI.'llt IIG- pustie şi făra posibilitate de traiu. 
cari r,tund ş'.-au vândut avutul, kane t:ir străIn. lat 2stilzi H-s'a p:15 pe \:ap JustitIa trebuie să fie lăsată să·ş.i 
mulţi români an aj:\/ls La s3pă de lemn aLea ikhea care era un g01an când a hH..:ă datOria. sj răzbune crima impo-
în scurt timp, fiind stângef1ită ccup:!.- venit a:.:i şi azi vezi şi a CU<llpărat o vie triva nenoFiciti:or ~etăţeni, duşi la 
tia lor de cap;;:tenie: creştuea vitelor. şi o vinărsărie, - care e un fel de mo- moart<:! în tări streine L. 
Mulţi s-~u râwrătit atllllci, r.are râs- . n01)ol in acea regiUlle - şi Irlto'"ără- Ziarul "Ameri-:a" adao·gă la· scri-
vrătre a fost in3bllşilă de jandarmii' şindu-se cu jidanol Stt'in, terofizi'3za SOMt!a ditl C:utagena, următoarele, pe 
împănaţi a fo,iei Ungarii. DeolllatH Îll modul cel mai brutal populp;ţia .. care le publicăm spre stiinta tuturor 
români au iutervenit În parlamentul Bug-dul comunei e atât de n:are (550 telor cari vor să ple~e din ţară: 
llt'g 'r, dar strigătul 101' na a aVtlt n:d mii) că hieţii oameni nu răsese a ",[)in cele comunicate de d 1 Ghe-
un ecou, iar stârlle nu s-au indreptat plăti birtlrile. Şi îi doare văzâ jd că orght'" Ahim, 80 d:! români se sb'3.t 
d;~ loc. În comuui.'le vecinaşe totul merge mai în braţele f<)amd şi mizeriei Într'o 

A~tcizi se repetă tot aceleaşi IUcrllrl bine şi trlai la rând tară streină, cari au fost;ademeniţi de 
triste, în~ă cu t!\ctică şi deghizat. Mi- S'a zis că darile sllnt nw.rl pentru că. samsari fără scrL pu\e şi cNiar de oa
lloritarÎi vreau sa se facă sttipânipeste se vor repua drurnuril~', fânt<hile, şal1- m?ni ~din Ministerul Muncei din Ro
noi in tara noasfld. Şi se f:lc dacă nu turilr', podurile, L1ar nimic din ce s'a mtH;i3, minister allume creat a apăra 
se vor Iu;! mils\lfi din vreme pentru promis. Dle sudprefecl, Te r;;găm să interesele lIHln,,;ci. După ce semsarîi 
a se evita ace~tpericui naţioll.'!l. Zil- taci o anchetă In chestia ace~sta. au Încassat b,l',jj i'a dus in Columbia. 
nk ne sos·.:sc pl;ingeri d:n toate păr- S~ plâng podgo,enij noştri, dar nu-i iau lăsat In plata lui Dumnezeu. 
ţi le 5...\rdealulni şi Băr.at'Jlui. Strainii cine să~i audă ... lşi vând avut\ll Sitnatia lor a critică din toah~ punc-
dill ts::nat cumpără pe rând toate avu- fiind o r~col!ă slahă În g<"!leralla cu- tele de vede'e. 
tiile şi pământurile cele mai bune ale Jesul viilor. Bani nu c-apată de nică;:[~. Mal Întâi. în urma nouilor legi de 
românilor de acolo pc banii căpăt .. ţi Băn::i1e noastre "româneşti'" le in.:hide imigrar"" ar:eşti oameni nu pot fi aduşi 
din AmerJ.::a şi aiurea. Tot aşa ŞI În uşa, iar cele strelne ii jupoaie formal. În St!l.tele Unite, şi ei sunt muritori de 
Ardeal. Românii rămâll pe drumuri. Şvabii se ajutură um.lI pe altul şi le foame: totul ce rămâne de făcut e că 
Rămân Pf~ drumuri cum zic, e lucru stau la indemăna bogatele lor băn;;i ei să fie trimişi inapoi in România-, 

constatat: comerclul e in mana j'del- şvăbeşti. In Statele Unite În timpul de fată 
nilor, industria toată e &tră:nă, pă- . Autorităţile ar trebui să intervlnă criza industrială face că solicitarea de 
mântu;ile tot câte uO jugăr se stre- iml'diat şi să reviZLIiască contractele ajutoare băneşti pentru aceşti uenoro-
coară În posesia străinilor. din toată podgoria deoe ultimi 5 ani, citi e o problemă cam grea şi cam 

Să ne uităm numai putin în jesru! să nu permită nici o Înri.'gistrare sau complicată. Insă un ajutor imediat tre-
nostru .şi vom observa lucruri intere- transcriere de imobil pe numele străî- buie d3.t, şi acest lucru se va putea 
sante. odor. ~ face din partea societăţilor de ajutor 

in Sântana şvabii s-au hotărât, for- Asta e o sfântă datorinţă a autorită- româneşti din Statele Unite, fie că vor 
mând o tovărăşie secretă, să se facă ţilor noastre! Şi trebue să aibă în ve- trimite ajutoarele băneşti direct la a
stăpâni pe dealurile cu vii din podgoria dere, că aci fa o săritură dela graniţa dresele menţionate, fie că le vor tri-
Aradului. Agenţi plătiţi cutriera, ac~te tl1'gurească, bunurile românilor şi glIa mite- printr'un birou at'lume designat 
dealuri frunJo3s:: şi oferă Sllme f,nl:' strâmoşeascanu poate; riu-i pennis sA în scopul aceasta. • 
tastice pentru tot ce-i de vândut in treacă în mâna str;·inllor. Ajutoarel~ vor ameliora pentru mo-
podgorie. Glia strămoşească a fost unica care ment starea celor 80 de români din 

Amintim un caz simplu, dar strigă- a dovedit a cui e este ţara. Pentru Columbia, dar. cum aceste ajutoare nu 
tor la cer: _ asta ne-am vârsat Sângele, pentru asta vor putea salva pentru tot ti mp:.t I 51-

Dealul-mic din comuna Mădcrat, am luptat secolele întregi şi pentru tuatia, tr.:bue căutată o solutie mai 
cue pană eri era .in mâna Popeştilof, apărarea acesteia am j,::rtfit şi vom bună. 
a trecut cu ·desăvârşire în propietatea jertfi tot ce am aVlft şi avem mai sfânt Şi această solutie nu poate fi decât 
• "'0. n..... '2" • .... mw .... • .... C1'WI$III ,.,' II" Înlesn'rea retntoarcerei în tară a aces-

Oictimele excrocheriei cu paşapoartele. 
o scrisoare din Golumbia (America-da-sud) dovedifoare a unei 
crime monstruoase. - 70 -80 Romani trimiti intenţionat de 
Societatea Petrolul National fi alte oficine, si moara. de foame 

Citim în ziflrul "America" din Cle
veland, cu data 30 Sept. 1924, urmă
toarea scrisoare: 

Cartagena, 30 Aug. ] ~24. 

Oflorafd Redactie! La stăruinţa Ro
mânilor din 'Columcia, îmi i.au sarcina 
de-a vă ruga să binevoiti a dispune 
publicarea celor ce urmează in coloa
nele zia~u)ul D-tră. 

Trăesc in această tărişoară zisă Co
lumbia, peste 70 80 de romani, intre 
cari vre-o opt sllnt cu familii, tot; tri
mişi de samsarul de Pesquali din Pa
ris, advocatul RombăcWl din Min'ste
mi Muncei din România, Filipescu, 
(Filipovici N. R.) reprezentantul oficial 
al Societaţe! Petfolului Român (Na
ţional N. R) şi Ofic~ul Tranzit, de' sub· 
No. 5 Strada Sf. Ionică din Bucl1i"eşti, 
În schimb aS ]50.000 - S 130000 de 
persoană, spllnându-Ie că odat'â "junşi 
in Columbia V<J( putea, cine vre·a s;1 
tre acă şi in America (Statele-Unite), 
dar aj unşi aici bieţii rom âni CiU aflat 
tocmai contrarul, trăind intr'o sărăcie 
şi mizerie din cele mai mari. laf căl
dura aiti fiind insuportabilă pentru 
mulţi, unii s'au îmbolnăvit în tlmp ce 
lucru nu se poate afla nicări. 

Columbia nu e o tară 3gfi;;ol.3 şi 
nici industrială. Cele 20-30 de oraFle 
pe cari le are Columbia aşezate pe 
marg:nea apelor, impoartă cele nece
sare din America. Drumuri ferste sau 
şosele de ţară nu se află aici, şi toată 
comunica.ţia se f2ce pe apă. Interiorul 
nu e străbătltt decât de aeroplanele 

americane cari încearcă ici-colo ca să 
descopere bogăţii, isvoare de oleiu, 
(păcură N.R.) et.:. 

Limba cea oficială e cea spaniolă. 
O parte di-n nenorociţii ajunşi aci in 
conditiile amintite, cari au ?vut pe ci
neva În America şi au mai avut ·bani 
pentru o telegramă au ceru t telegrafie 
ajutoare, dar cu durert' trebue să spun 
că puţine cer-eri de felul aceste au 

,avut rezultatul dorit. Cauza nu se ştie: 
e comullici1ţia rea, sau că românii 
americani Îşi dau prea puţin seama de 
soarta nell0rociţilor a căror viată e pe
riclitată., dacă l.1u vor primi ajutoare 
ee afară. 

Pentru sal\!ar'~a acestor români, sub
semnatul fac un călduros apel către 
toţi românii de bine cât şi către toate 
societăţile, paro;.:hiile şi celelate orga
n!zaţiuni romântşti, din America, ca 
să grăbească a stI ânge de urgenţă 
fonduri pentru a scoate pe aceşti ro
mâni din prăpastie, până nil e prea 
târziu, pentru a 9ai .... a pe aceşti români 
blestemati de soarte, cari pentru a'şi 
ţine sufletul in oase de pe-o zi de 
alta, trebue să întindă mâna la trecă
tori ca să le cerşească ajutorol.. Ma
j6ritatea românHer sunt Ardeleni, Bă
năţeni. Bucovineni şi câţi-va din Ve
chiul Regat. 

Ajutoarele ce v(·ţi putea aduna să 
le trimiteti la o bancă americană din 
Cadagen3,' care a fost avizată de ace
astă hotărare .... 

tor oameni". 
"4 W, ..... " 
OR 1 J.ll 1 N A L 
este lOt Românal care nu - şi 
iubeşte ţara, neamul, regele şi 
armata. Cine are o tară mai 
bogatd, mai mândră, decât noi, 
care neam a avut un vis mai 
ferke, care s'a realizat decât noi, 
car(7,popor a avut un rege care 
să fi suferit alăturea de el mai 
credincios decât noi? Care po
por a avut o regină ca in po
veşti cu o inimă mai ferbinte,~ 

. iubitoare, mai nobild şi mai ca
pabilă de suferinte pe,rztru popo
r(11 ei, decât noi, care ne-a fost 
adet1ărafă mamă in timpurii e 
cele mai critice şi pe care noi 
o adorăm;· care popor se poate 
mândri cu o armată mai vitează 
mai credincioasă, de cât a noa
stră? 

Şi afunci oare ce meriti tll~ 
frate Române1 care faci pe spio
nul, pe ren egat:1 1, pe escrocal, 
pe pungaşui ordinar, care-ţi baţi 
ioc de ţara ia, care-ţi despre
taeşti şi huleşti neamul tău, care 
critici pe regele tau şi care de
negi valoarea scumpei noastre 
armate şi nu-i pui la dispoziţie 
tot ce ai, pentru ca sti. o vezi 
bine hrănitti şi bine echipaţi1 ? 

Tu, criminalule, nu ţi-e ruşine 
şi nu le ingrozeşti. de faptele 
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tale murdare, afaceri ;idoveşti 
scârboase. vorbI! deşarte, defăi
mătoare, faţd de tot ce avem 
nof mai setlmp? Tu, tică/asa/e, 
care strâmbi din nas, când vezi 
portul tău national, dansurile 
tale, când Gfai muzica, slujba 
bisericei tale - bald-te slujbele! 
- nu te cl1tremuri când te cu
geti, că conştiinţa naţională te 
va pedepsi pentru toatG ilegali
tăţile tale? 

Griji, gri;i, că timpul judecăţii 
se apropie! .1 

:ur 4 .. ..", '*""", 4 ... 4 t'" , 

Banditul se Iăfăieşte. 
Plugarii din Arad revoltaţi. - 3000 
de vaci fără ~itei. - Economia na-

ţională in primej die. 

Plugari bătrâni cu plete albe din 
.suburbiile AraduluI s'au aoătut eri' 
timid pela redacţia noastră şi cu la
crămi in ochi ne-au iPuS durerea. ce 
le apasă inima. 

• Domoule Redactor, tncepură ei,e 
I foarte adevărat ce-aţi scris despre 

gazda oraşului şi suntem foarte mul
ţămiţi că ne veţi ajuta să fie isgonit 
de alci od::tă. De trei ani vacile noa
stre n-au fătat din cauza că taurii 
oraşului -suut 'oarte slab hrăniţi şi în
grijiţi. Nu-! destul că n'avem liapte în de
ajuns fiind imaşul foarte puţin şi slab 
din cale afară, fără n'avem oicl viţei. 

Iar vacile din cauză cli nu fată, devin 
sterpe şi slăbănoage. Ni-s foarte trişti 

'şi ingrijaţi de această pagubă". 
Asta-i jaUila ţăranilor noştri contra 

faloicului ecop-om-firezar Egon Pahi. 
. Credem că e de prisos orce comentar. 

Tot eri toboş,arul* primări ei abătut 
toba pela periferii, că cine vrea să 
cosească otava primăriei o poate cosi 
fn parte, să se prezinte la numitul 
"econom" al oraşulul. 

Ori cum "domnule firezar", acum e 
·timpul de tăiat otavA? O puteai lăsa 

până cole după Crăciun. Vasăzică o 
parte din otavă nici acum nu-i tăiată. 
Suntem curioşi că cât! ţărani se vor 
angaja să peardă timpul stricându-şi 

coasa prin livezile pnstiite ale primă
riei~ care-s atât de negHjate de parcă 
n'ar avea stăpân? 

Intrebăm opinia publică, ce ar trebui 
să facem cu acest derbedeu, care in
tenţionat ruinează economia noastră 

aaţională, care stie că e vinovat şi ii 
e locul in puşcărie şi totuşi are obrăz
nicia să mai lasă În:public, care func
ţionează incă şi dă ordine din fttoată 

aluf putere 1" 
Singurut Vlad Ţepeş, ne-ar putea 

da răspunsul cuvenit: .. Să· fie tras În 
ţeapă in faţa primăriei, unde cel puţin 
două săptămâni să-i bată vântul do
;Ianele" • 

Asta i-ar fi partea luI: 
• 

Onorata Primdrie este rugaM sd ne 
.arate tu da te. statistice, eli in ultimii 
trei ani cOţi vlfei ti produs ciurda de 
vaci de trei mii de capete, speciflcând .. 
fiecare an in parle şi cd ln acest an 
câte holde de otavd au rdmas netliiate 

. ,din livezile primariei. 
" ... , .. --... .. 

.adie 'lI.eialist putru boala ,1 operaîiaui d. o~hi 

Dr. VIRGIL POPOVIC/U 
fost asistent de clinică,universltară 

Timişoara, circumscr. IV. (,;Iose/in") 
Palatul Elite. 

ulrare: B ·dul Carol (f. Huuyadi-ut) nr. 17 
; B-dul Berthelot {f. Kossuth-u.) 2 

TELEfON: 11-32. 
Ore de consultaţii: 10-12 şi dela 15-17 

Nu mai tntraţi în prăvăliile jida
.nilorI 

VOINŢA POPORULUI 

Omorul dela Iaşi. 
ţit."i coiosale alimentată de străinii 
cari tind să ne cutropească. 

Cine-i poate face acestei stu
denţimi o vină din faptul că-şi 
iub'.:şte patria mai presus de toate 
şi vrea s'o apere cu ultima ener-

. 71 gle .... 
Mu~i, f0arte mulţi dintre şefii 

autorităţilor româneşti d"au tm 
sprijin des dreptul crimin<ll străi
nilor. Aradul nu stă mai prejos 
în această privinţă (Vezi cazul 
Pahi Egon etc. etc.). 

Banul străin deschide chiar şi 
la Bucureşti aproape toz.te uşile 1 '. 
Revolte uriaşe s'au ridicat din 
ace5k C;Juze, în sufletele idealiste 
ale .tinerimei noastre uni"versJtare. 
Toate frământăriJe acestei tinerimi 
care va forma România de mâine 
au fost privit\.! însăfâră inţelegere 
de cercurile conducătoare ... 

Pentru a putea lupta mai uşor 
... Împotriva duşmanilor din afară, 

studenţimea noastră n'a uitat de 
nEnumăraţii duşmani dinlăuntrul 
ţării cari sapă încet, dar sigur la 
temeliile Statului nostru. 

Ac eastă epocă trebue să se ln
chee! Cetăţenii acestei ţări - să
raci şi bogaţi - trebue să fie 
egali inaintea legilor. Şi mai tre
bue să vină vremea ca legea să 
fie lege! 

Cine~ şi bate joc de legi nu poate 
pretinde ca alţii să le respecte. 

Studenţimea românească s'a 
ridicat, cu drept cuvânt, impo
triva invaziei străine şi-a conrup-
.... P\ YV\I d .... '\1 ... 

Cei puşi în slujba duşmanilor 
interni, sunt duşmanii, - con
ştient sau nu, - patriei noastre 1 

Impotriva duşmanilor din afară 
ne folosim de cele mai grozave 
unelte de omor: tunuri; mitraliere, 
arunc:ătoare de mine, aeroplane, 
etc. etc... ' 

Contra duşmanilor dinlăuntrul 
ţării, nu-i ingăduită nici o armă?!. .. 

Şi nici contra aşa zişilor Ro
mâni, cari în schimbul I banului, 
să fac, unelte ale străinHor l con
tra patriei noastre ?L .. 

aV .'uR "sa' L ,sr , P,..A 

Procesu 1 studentilor 1. mota şi Lt Vlad 
- Verdictul de achitare din 26 Septemvrie '924. -~-

- Sfarşit -
Dl Av. P. Iliescu. Din punct de ve-I rieta şi Avocat Altrel lliescu, care 

dere social şi juridic nu voiu arăta eu' spulbera acuzările aduse lui Moţa. 
acea diferentă, ci mulţimea de din Urmează dl Avocat Vlddescu care 
afară, făcliile aprinse in jurul lui Mi- prIntr'o serie de incheferi logice spul
hai Viteazul şi aceşti tineri trimişi din beră elementul material al cri;nei. Meş
toate ·colţurile ţărei să ~anifeste 50- teşugitele conciuzii puse de O-sa pun 
lidaritatea cu Moţa. Acesta e-ste răs- pe juraţi in faţa unui rechizitoriu fără 
puns. 1". fond, 

Apoi, oratorul, pe baza celor spuse Apărarea se incheiE: prin cuvânta-
de OI Procuror asupra chestiune! rea D-Iui Ion Zeiea Ca.dreanu. 
jidăneştl - arată pericolul grozav care "Eu nu viu-, spune O-sa -', ca un 
ne amenintă. Arată situaţia deptorabiă avocat, ci ca un cetăţean şi oascăI al 
a eJementului băştinaş şi biciueşte in- acestui tineret, ca să adaog declara
dotenta criminală a acelor, cari sunt ţia mea la miile' de declaraţii' aduse 
puşi să vegheze interesele lui. O-sa în numele a sute de mii de cetăţeni 
atacă cu vehementă toate procedeele plugari, intelectuali, muncitori". 
criminale de conrupţie jldănească. In cuvinte vehemente O-sa arată că 

lncheind, oratorul zice: "Nu pot să L. A. N. C. de sub conducerea O~lui 
nu spun D-lor juraţi pedeapsa care-l A. C. Cuza nu va lăsa arma până 
aşteaptă pe acest brav caracter. (Se ce nu va curăţa pămâătul de jtdani 
naşte un incident: OI Preşedinte nu şi de v~nduţii lor. Fapta lui Moţa este 
admite să se spună pedeapsa -' dar un început al mersului glorios spre 
era târziu). - D-lor jurati, un simplu izbândă -- este un foc necruţător de 
.da" îl condamnli la 20 ani de ocna. regenerare. . 

OI Preşedinte susţine că este ine- "D?mnilor Juraţi,. în~hee O-sa, sute 
xact, OI Paul l1iescu susţine că este de mn de oameOl IubItOri de ţară nu 
exact şi că OI Preşedinte este inexact se indoesc nici o clipă că ... verdictul 
in afirmaţiunile O-sale. de achitare va urma. 

OI Procuror, zIce că cu circums- Prit: eiA veţi arăta ,că pop.~ul ~omâ~ 
tanţele atenuante pedeapsa "e de 5 e~t~ S\ăP:~ pe des,t:?ele ,lUI.!:, veti 
ani numai". aLh,ta, cacI altfel nll:1 prltl_ gand nu 

\ poate trtce cuiva". • 
Publicul este enervat de perspec- Ionel Moţa luând ultimul cuvânt 

tiva oribilă care îl aşteaptă pe Moţa. de apărare susţine că nu regretă fapta 
Se produce un tumult şi DI Preşe-Iui, căci ar considera ca o crimă dacă 
dinte dă ordin ca sala să fie evacuată. n'ar fi pedepsit pe trădător .. 
Publicul este scos din sală şi apoi din Chestiunea ace2Sla este strâns le-
palatul justiţiei, aruncat peste Oâmbo- gată de mişcarea studenţească. 
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DI Preşedinte face un scurt "rezu
mat, după care juraţii (ora fiind ~.b5 
dim.) intră in camera de deliberare. 

La ora 3.10 se pronunţă verdictu\ 
de achitare prin care Moţa şi Vlad 
sunt redaţi hbertăţei. 

In tot cursul desbaterilor, DI Pre
şedinte al Curtei a primit numeroase 
1elf'grame din toate colţurile Ţărei 
pentru achitarea acuzatilor. 

Un entuziasm de nedescris a cu
prins toate ctrcurile Capitalei la afla
rea verdictului de achitare. 

F rw.-. •• III :u 4 

Că in ţara Danemarca nu mai este 
armată pentru apărarea ţării, Foarte 

bine, şi noi ştim, că tiganii nicicând 
nu lncuie uşile cortulul lor, fiindcă 
nu le este frică de hoţi. Noi Însă 
sun1em lncunjuraţi numai de hoţi, 
prin urmare datorinţa noastrl este să 
jerUim totul pentru armată, să fjm 
mândri de ea şi să strigăm: Traiascd 
puternica şi credincioasa Iloastra ar
matd /! 

Că dela Ministerul comunicaţiilor 
s'au furat zeci de milioane. 0, 

Doamne t Oare care este acel mini
ster dela care să nu se fure milioane 
multe, multe. Sărmani funcţionari, 
peilsionari şi militari! pentru aceea 
n 'aveţi voi salarii cinstite din cari să 
puteţi trăi, ci trebue să umblaţi zdren
ţoşi şi f1ămânzi, Unde este omul care 
să răsplătească munca cinstită după 
cum se cuvine şi să pedepsească 
chiar cu moartea pungăşiile? 

Că excrocli, pungaşii şi toţi ticăloşii 
nu fac pane din ţărani, muncitori, 

militari şi funcţionari cinsti.t Ei, 
atunci !? 

Că şi fratele dlui d"r Lupu, condu
cător al partidului ţărănist, s'a 

înfruptat din sm~ntâna afacerii. mur
dare cu paşapoartele. Eu aşi avea o 
propunere: să li-se tae deg&tul ta toti 
,câti şi-l ling gustând mierea altuia 1 

• 

Că administratorul financiar dl Pe-
trescu din punct de vedere moral 

a interzis mai multora de a vinde 
beuturi spirtuoase, cari n'au brevete, 
Între cari e şi un perciunat venit de. 
curând, numit Şal amon Zinner din str. 
Căpitan 19nat, în care deşi e abia de 
880 m lungime, e năpădită cu 10 bre
vete de beutmi. Sperând că ordinul 
dlul administrator va ti executat, ii 
lăudăm idea de bun Român, iar la 
timpul său il vom felicita. 

Că la cImitirul Garnizoanei din Arad 
şi azi străluceşte pompos de-asupra 

porţit inscripţia veche: "Militârfried
hof-Katonatemet6'". Par'că'acel cimi
tir militar nu e În România şi vezi 
nu ia sărit nimănui În ochi merele 
marcante sculptate pe poart'i acestuia. 
Ori poate Oli sunt fonduri pentru În
depărtarea lor I 

viţa şi imprăştiat de cordoanele pu- Dacă voi fi achitat - spune aCUla- ' 

ternice de J~n?armi: In timpul acesta tui -- toată opinia publică doritoare de 
sunt are!ftaţc ŞI duşl la jllava 12 ce- uine şi plină de avânt patriotlc va fi 
tăţeni. satisfăcută. 

..D1 PreşedInte ridică chestiunea a- Dacă... voi fi condamnat - va fi con-
mânărel pentru o altă sesiune a jude- damnată întreaga mişcare a regeneră- . 
căţii. După aplanarea acestei chestiuni rei. Toate asestea acuzatul le E'pune 
urme~ză pledoariile D~lui Emil B. calm şi clar, făcând abstra:.ţle de per
Vasiliu Cluj, D'fla Gavtiiescu Hell- soana lui ... 

Că colonizărlle cu refugiaţi din Giuta 
şi jur nu s'a făcut chiar coşer.' 

Vom reveni. 
Că ... ei! ce se mai zice? o să vedeţi 

În viitor, când vă vom surprinde 
cu .. chestii de salcn". 
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8~ituiri ~in ~ottrinB nation~JH fuscislu ~in ~~mHnia. 
XIII. împotrivă-ne, nu bănuisem, că 

La noi puterea aceasta cosmo- organele Statului sunt în aşa 
pohiă are un caracter exclusiv groaznică măsură la discreţia lor. 
iudeo-Ievantin. Aveam pt-ntru prima dată ele
,. Puterea le este - deşi invi- mentele asasinatului ce se pre
zjbilă În aparenţă - extrem de găteşte cu premeditare şi com-
mare. plicităU În deosebi criminale, a 

Evenimentele anilor din urmă ţilrii noastre. Am inţeles. că din 
ne-au dovedit-o cu prisosinţă. momentul acela pasivitatea e o 
Incearcă-i să-i atingi numai şi crimă tot aşa de mare, ca şi cea 
te va înspăimânta tăria lor. Lo- pe care o pregătesc natiei noa
viturile îţi vor veni de pretutin- stre duşmanii şi vânduţii, şi-am 
deni, căci poliţie, justiţie o admi- început lupta. 
nistraţie, parlament, în cap cu In lupta aceasta, ca şi în -cea 

• miniştrii, sunt servii lor. . de pe câmpul de luptă, neutra-
Mai adaugă la armata aceasta Iitatea nu e lngăduită. Neamul 

mercenară şi presa şi vei vedea nostru se află in primejdie de 
ce uşor şi In ce scurt timp te moarte. Lupta ce se dă acum 
pot strivi. Căci totul e al lor şi este tot aşa de mare şi de sfântă 
ei sunt totul. Cine mai avea vr'o ca şi cea din război. Dezertarea 
licărire de îndoială, le-a spulbe- dela una ca şi dela cealaltă, nu 
rat-o definitiv. represaliile exer- poate fi decât trădare. Trădarea 
citate de_aceştia prin organele cea mai neagră, efa mai mâr
de stat, Impotriva mişcărilor na- şavă. Trădarea ţării care te-a 
ţionaliste. Atuncea am înţeles că născut, crescut şi te hrăneşte, tră
destinele României se hotărau la darea ţării in care nu poţi face 
mesele roşii; sau verzi a şleah- un pas care să nu fie stropit de 
tei acestea soi oase şi interlope. sângele înaintaşilor, cari ni-au 
De atuncea ne-am dat seama că transmîs~o nouă. Trădarea cea 
ei hotărăsc in România nu nu- mai cumplită - căci dacă per
mai de destinele noastre eco·no- dem lupta aceasta t România 
rnice (cum crezusem), dar şi de perde toate roadele răsboiului 
cele politice. Niciodată până la I şi-şi pune in joc pe de-asupra 
agresiunea statuluipoliticianfst şi eXistenfa sa in lume. 

Fondul moral al presei minoritare. 
Cine subminează tara? - Istoricul unui cameleon 
introdus In presa minoritară din Ti dşoara. --

- Urru3 re. -, 

Când a murit mamă-sa,. con-I de expirarea termenului a cedat 
ţrar ritului evreesc a stat lângă stăruinţelor unor prieteni, cari au 
catafalc cu capul descoperit. Sora intervenit pentru Sarkany. Dacă 
sa mai mare, făcându-i aspre ar fi ştiut lil Lovaş că din cauza 
observaţii, de ce profanează si- lui Sarkany, i-se va aplica zia~ 

. criul răposatei, Balaurul infuriat rului "Temesvarer Zeitung" eli-
a răspuns: cheta de organ iredentist maghiar 

- Actuala mea credinţă reli- In limba germană, nu e de cre
gioasă mă opreşte ca să stau zut, că s'ar fi lăsat să-i moaie 
lângă un catafalc cu capul aco- inima lacrimile de crocodil alu1 
perit. Sarkany. {Va urma.) 

- Nu voilta să ştiu de a ta __ .... '" J' , ... __ .... _ 

actuală credinţă religioasă -
răspunse sora sa indignată, -
ci mai iţi spun, că dacă nu-ţi 
puni pălăria pe cap, lţi ard câ
teva palme de te 'ntorci de-a 

. berbeleact1. 
Şi astfel, contrar nouei sale 

credinţe, Gabriel- Ghidale - Salz
berger- Sarkany fu nevoit să-şi 
pue imediat pălăria pe cap. 

Cariera ziaristicA alui Sarkany. 

La îţltrarea Timişoarei sub stă
pânire românească, Gabriel Sar
kany - care era funcţionar -
nevoind să depnnă jurământul de 
credinţă către statul român a pă
răsit serviciul, pentruca apoi spre 
ruşine să fndolieze ziaristica de aci. 

Prin cronicele plagiate din zia.., 
rele din Berlin şi Viena a încer
cat şi înainte să pătrundă In 
presă, molestând in continu re
dacţiile ziarelor timişorene. Anton 
Lovaş-elirectorul ziarului "Te
mesvarer Zeitung" a fost destul 
de naiv. ca să-I angajeze in re,,; 
dacţie. A avut însă apoi nenu
mărate regrete, pentru uşurinţa 
comisă şi ar fi foarte bucuros 
să-i dea aripi Balaurului să sb~re 
cu o staţie mai departe~ 

Anul trecut ti dăduse preavi
zul pe concediere însă inainte 

Cenzurat: Prefectura Judeţului. 

Din năcazuriie satelor noastre. 
In comuuao Dezria sunt 88 fdmilii 

tndreptăţite să capete lot de cast>. 
Comuna fiind situată intre munţi, nu 
este destul pământ şes pentru atâţia 
îndreptăţiţi. Sunt in mijlocul comunei 
la stânga şi dreapta bisel icei şi şcoa
lei din loc, 14 grădini Într'o bucată 
alui Kauffmann Albert şi ] 2 grădini 
tot într'o bu.::ată alui lIIes Albut, pe 
cari grădini dânşil le folosesc ca pă
mânt arătoT. 
. Pentru împărţirea acestor grădini 
s'a făcut ·rugare la jud. de Ocol, co
misiunei de împărţire şi expropriere 
Buteni, atât din partea îndreptă~jti lor 
cât şi din partea dlui preot C. Bodea 
care mnEl somat din partea comisiu
mi, să-şi dea părerile, le-a declarat 
ca lot}!ri de case pentru cei îndrep
tăţiţi. Comisia nici nu şi-a anunţat 
venirea la faţa locului pentru desba,:" 
terea chestiunei şi ce} doi jidani cu 
musca pe căciulă, şi sunt informati 
despre TU gările făcute. 

Intreb cum se poate ca aceşti indi
vizi sl fie aşa Iute Informaţi? Cine 
i-a informat? şi cum lucrurile ofi
cioase să fie trădate, sau că lor li-se 
poate, la noi toate se pot face cu 
bani? Jidanii mişcă toate pietrile, vin 
şi- merg "numai ca să împiedece 
împărţirea grădinilor", şi după zisa 
lor "cu banii astăzi toate le poţi face". 

Sunt in comună şi oameni slabi de 
inger, cărora le recomand, ca să se 
intărească in. credinţa~ că CU apucă
turi de acestea nu o să putem realiza 
ideile lui lancu- Moţa. 

Toată comuna aşteaptă cu nerăbdare 
sfârşitul acestei impArtiri şi la aceasta 
atragem atentiunea autortăţilor noa
stre româneşti, dar mai cu seamă a 
comisiunei de împărţire şi expropriere. 

Vom mai reveni. Un sătean 

Un nou pericol ce Da ameninta 
- Căsătoria cu ş.trăinele. -

Astăzi nu mai sunt rare nici cazu
rile căsătotlilor cu străine; evenimente 
dăunătoare intlreselor noast,e ca neam 
şi natiune. S'au admis acestea în tim
pul regimurilor trecute, când fiii de 
români erau constrânşi În urma 1m
prejurărilor pentru a-şi crea o situaţie 
mai tavorab!lă. Astăzi în&ă, - când 
mem.Jria zildor mari încă e vie in 
sufletul nostru şi când tablouri mari 
vestfsc marea sărbătoare trăită la 
Alba~lulia, - nu mai putem trece cu 
vederea peste evenimente de felul 
arătat, - fără de a ne spune părerea, 
- pentrucă ele ne compromit unitatea 
ca natiune şi ca români. 

Poate nici o naţiune ntare o gene
rozitate atât de condamnabilă şi fărA 
margini cum avem noi; indulgenta 
noastră nu mai are hotare, căci tole
răm să ni~se răpeaSCă averile, numele 
şi chiar sângele. 
Până străinii seducă fetele noas

tre, noi 'le fericim p'ale lor, căsăto
rindu-ne cu câte una, străină de sân
gele latin. 

Nu-şi dau seamă tinerii noştri oare, 
ce păcătuesc fată de naţiune şi faţă 
de ei ÎnşIşi? Nu-şt reamintesc de 
sângele vArsat pentru reîntregirea 
n?as.tră, .. pentru reintregirea lării, a 
careI fii se numesc? Tot mai au 
sânge de prădat? 

Intr'adevăr, prădat e sân'gele şi 
străin de naţiune e tînărul, care, nici 
acum când· clasele noastre sociale 
a~tcaptA forţe nouă rom4nc;.ti (1), lIU 

mai revin asupra inţelepctunei erezite 
dela strămoşi, de a-şi făuri el însăşi, 
- prin proprilJe sale puteri, - vatra, 
în jurul căreia să-jivadă odraslele 
crescând.· . . 

Ştim Cl~ avereae motorul sentimen-· 
telor lor; averea ce seduce şi amă
geşte. 

Atât timp tnsă, cât o tară este fn 
refacere; recetinţa imperatiVă e, ca 
tinerii - fie din familie de ori-ce 
clasă socială, - să ignoreze rnateria
Iitatea şi să fie pătrunşi de sentimen
tul altruist faţă de cei de sângele luI. 

Chestiunea nu constitue un caz izo
lat de tendinţele noastre de unificare, 
căci înch~garea unei naţiuni, fortifica
rea temeliei de stat national, depinde 
chiar şi de actul de căsătorie_ In con
secinţă desblnarea se incepe dela 
momentul, când - ultându-ne de tre
cutul nostru şi rătăciţi pe urma străI
nilor, - ducem la altar o femee străină 
de sângele şi datinele noastre. 
Câtă vren,e luptăm pentru con~li

darea unităţii naţiunel, nu trebue să 
ne uităm nlcÎ de cât de această ches
tiune prea importantă. 

Şi dacă Împrejurările economice sunt 
prea vitrege astăzi, nu trebue să de
sistăm dela calea pe care ne-am fixat-o, 
căci căsătoria incă este un factor de 
care depinde soartea şi rezultatul muncii 
noastre. 

Pân'ce societatea de astăzi geme 
de' mulţimea tineriior necăsătoriti, ceea 
de mâne va suferi in lipsă de naşteri, 
şi nerodnicia va duce la dezastru. 

Instituţiile, fie de stat fie de parti
culare, in parte au personal recrutat 
dintre femei. 

Şi oare aceasta e chemarea şi dil
taria femeii? Este capabilă o femee 
să supoarte aceleaş greuUţi pe cari 
bărbatul? . 

Azi, recuooscând capacitatea meri
tuoasă a femeii,· -- 'dovedindu~se 
aceasta În timpurile grele şi mai cu 
seamă în ultimul deceniu, - să ne 
întrebăm, dacă poate să supoarte fe
meea lipsurile atâtă vreme câtă le 
supoartă bărbatul. _ .. 

-Nu discutăm această problemA, dar 
aflăm că astăzi şi mai Cu Seamă astăzi, 
femeilor Jj·se impune datoria, ce a fost 
singura îndatorire a celor d;naintea lor, 
- de a-şi vedea de căsnicie. . 
- Nu vrem să diminuăm capacităţile 
femeeşti, cari adeseaori covârşesc prin 

inţl'lepciune, abnfgaţiune, caritate şi 
casti tate pe a~elea ale bărbatului, dar 
dorim ca aceste capacităţi, distinse 
prin calităţi, să se asume astăzi intru 
prosperarea familiei în primul rând. 

Revenind la chestiune şi dând as
cultare femeilC'r, într'adevăr, bărbatul 
e chemat să vie Îlltr'o abtorul femeii 
şi să o scape din halul in care se 
găseşte acum. 

Dacă avem atâtea românce veste
jil1du-ş! tinenţea în archivele prAvoase 
a im,tituţiUllilor, pentru a-şi vedea de 
existtnţă, de ce o partt> dintre tineri 
râvnesc totuş la sânge străin? Pentru 
iwere? Se poate; şi mai mult ca sigur 
că numai pentru avere. Dar e incon
testabil că această căsătorie nu e 
fericită. 

.....,.u. : ... 
4 ~ -." ..... 

Ştiri de tot felul. 
Expoz iţie de tauri la Arad. In 

9 nov. a. c. va avea loc in Arad, 
pe teritoriul oborului de vite o 
expoziţie de tauri de priisi/d. 
Vor avea loc şi premierl. 

• 

. . 

Datoria guvernului român este: sA ia· 
cele mal grabnice măsuri ca tăranii
români, expediaţi în Columbia de către 
mişeii dela r,PetroluI Naţional", să fie 
repatriati fără intârziere I 

• 
Dacă tiI MdrtJescu Ministry 

·al justiţiei, va proceda [neon/ra· 
hoţilor dela "Petro/ul Naţional" 
cum s'a procedat În Cehoslovacia 
în panamaua spirtului, va fi, ca 
drept cuvânt, vrednic de cea mai 
mare recunoştinţă a neamului 
românesc! 

'* 

- Buda Gheorghe şi Mot Todorică 
foşti fascişti din comuna Măderat jud. 
Arad devenind nedemni de a mal pu
tea face parte din gruparea F. N. R~ 
au fost escluş\ din secţia Arad. 

* 
Aviz Cu onoare aduc la cunoştintă 

onoratulul publiC şi autorităţilor bise
riceşti, că in Arad. str. Dorobanţilor 
Nr. 41 (şcoala confesion ală) ~m des
chis un birou technic de arhllecturd;: 
construesc orice planuri de casă, şcoli 
şi biserici impreună cu devizele (pre
liminare) lor, mai de parte execut co
laţionări de totfelul de lucrări de zidiri, 
şi intreprind totfelul de lucrări techDi~e. 
clădiri etc:- Cu stimâ: leodor Cio
ban, arhitect. 
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