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ABONAMENTUL: 
Pe un an 100 lei :: Pe jumAtate an 50 lei. 
Pe trei luni • . . . . . . . ". 25 lei. 

APARE IN FIECARE DUMINECA 
SUB CONDUCEREA UNUI COMITET. 

Ce-i CU expulsările?! 
--- Ne cotropesc străinii I 

Val dt! bid Român săracul, 

Indărăt tot dă ca racul. 
Nici li merg-t!, nici se 'lIdeamlJa 
Nici îi este toamna toamnă, 
Nici e lOara .'ara lui, 
Cl-I strain t/2 Jara fuI! 

(M. EMINESCU: Doinu) 

Ne colropesc străinii J .. , 
Ei vin din toate ţările, vin ca lăcu

stele ... Basarabia, biata, geme de numărul 
şi 1ăcomia lor... Acum e rândul nenoro
citului Ardeal... 

Ne năpădesc străinii 1... Vin din ţă
rile ti1ărginaşe: din Ungaria care-şi creşte 
copiii in cea mai înverşunată ură impo
triva noastră; vin din Ucraina, din Polo
nia~~ Vin din Germania acră de duşmănii 
şi flămândă de răzbunări cumplite; vin 
din ruinele negre ale Ruhr-ului ocupat de 
Francezi... 

In ultimul timp a fost iarăş vorba de 
expulsări... In locul expulzărilor ne-am 
trezit tnsă cu ilustrul domn GWksladl din 
Budapesta t care Împreună cu Banca Un
gară de credit a inchis cafeneaua "Dacia ll 

pentru a deschide in locul ei un mare 
magazin de modă. 

Lumea românească e nemulţumită, 
dar nimeni nu se mişcă,.. Nimeni nu se 
gândeşte că această nemulţumire ar tre
bui schimbată într'o acţiune energică pen
truca să se pună odată capăt acestui 
scandal. 

Domnule Insp. gen. adm. 1. George
scu, O-voastră n'aveţi nimic de spus fn 
această privinţă?! 

C Dacu. - ....... ..... uz ,.4&., ............ 

Presa Italiana si pornica nOHstră externă. . Vin străinii 1... Vin la noi de pretu
tindeni, ca intr'o ţară fără graniţe, fără 
legi

l 
fără cârmuire. Nici o grije de viitorul Ziarul "Universul- acum câteva zile îotreabă 

acestei ţări t nu le inchide graniţele inain- cu drept cuvânt pe dl ministru de externe dacă 
tea nasului; nici o oprelişte nu-i ocrote- este adevărat comunicatul dat de Legaţiunea ro· 
şte pe muncitorii autohtoni de invazia mână din Roma, umilitor şi ruşinos, relativ la 
străină. destinatorii bonurilor de tezaur. Acest comunicat 

Odată cu aceşti străini cari ne Îau a făcut ca mare parte din presa italiană să-şi 
pâinea dela gură~ pătrunde la noi - sfi- schimbe atitudinea favorabilă avută până atunci 
dător şi subversiv: Banul strdin! ... Banul faţă de tara noastră, ca astfel: L'Jmpero, Nuovo 
străin care ne scoate ~ochii, care ne umi- Paxe, Messal1l1ero. 
leşte, care ne cumpăra sufletul... Banul intrebăm şi noi pe dl ministru de externe 
care ticdloşeşte I . I dacă nu găseşte nici azi persoana eompetentă 

S'a luat până acum vre-o măsură care să i~l?eUiaScă r~prezentantul n~stru. d~ p~ 
serioasă impotriva acestor străini? .. Nimic lângă .~UlT1~al, ca~e şl.~a făcut ~atorla ~lnClzeCI 
sau aproape nimic!... de am In diplomaţie, Iar mentahtatea dlploma-

O t" â . ţ" ă·· â tieă de-acum câţiva zeci de ani nu se mai po-
y S aşll rOt~t ni w -~ .ar MnllmeMa 

y făom t~ triveşte azi în ţările cari slau purificat politi* 
neasca - a Ş tu sa Invmga a ar şeş 1 t' r t 
şi la Tisa; politicianii români n'au repur- ceş e ŞI mora Iceş e. . 
tat dela războj încoace nici o sinO'ură Politica externă a guvernulUI prin repre
victorie intru păstrart:a şi creşterea c~ce- zentantul el la Roma, . ne prez!nt~ azi ca pe un 
ririlor făcute cu atâta sânge de luptătorii popor lipsit de energlf' şi vltahtate, ca pe un 
României. popor care nu ştie să-şi apere interesele sale, 

Străinii cari nu ne+au putut lnfrânge ca pe ~işte negustor~ car~ ne multumim cu orice 
pe câmpurile de luptă. ne gâtue acum!a sub ,otlce formă, chiar ŞI aceea care ofensează 
noi acasă, cu cmnp1icitatea guvernelor aşa ~en!lmentele u?ui neam şi-,I. p~n in permanenţă 
zise româneşti. mtr o stare de inferioritate )lgOltoare. D,. M. 

Cât de curând n'o să mai avem loc _....... $...." . _ . -
în propria noastră ţară r 

Pentru a 1mbăta lumea cu ap3 rece, 
dela Bucureşţi se dau, din când in când, 
ordine de expulsare .•. Se operează câteva 
expulsărj". pe htlrtie!... Străinii se emo
ţionează niţeL. Advocaţii vampiri "inter
vin" ... Expulsările se amână ... Par'că aceşti 
străini ar fi fost inventaţi numai şi numai 
pentru a imbogAţi pe unii "domni cari 
intervin". 

Ce nu se afla. tn Arad. 
Aradul ca centru cultural romanesc luca 

.. mare rol inainte de razboi; a:d se pare că a 
perdut mult din acea insufletire românească de 
odinioară care lega pe o familie- de cealaltă. 

Am . ajuns aşa departe. că fn Arad nu 
există o filială a societatii pentru cultura popo
rului român .Astra''', cu toate că preşedintele 
Astrel e cetatean al oraşului Arad • .. 

I 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 

Strada Moise Nicoară NumArul " etajul 1. 

-
Moartea lui WiIson. 

Woodrow WilSOD, fostul pre~edinte a Sta
telor Unite din America, după lungi suferinţe a 
incetit din viaţă. Lui i-se datoreşte intrarea În 
războiu a Americei pe partea marei Antante prin 
urmare a oontribuit foarte mult la victoria Aliaţi
lor. El este autorul celor 13 puncte cunoscute 
pentru înlt10rmântarea definitivă a războiului. 

La inzlstenta lui a luat fiInţă Liga Naţiuni
lor. Wilson apărea ca UD nou Messia inaintea 
Europei bătrâne. El venea la conferinţa pAcii cu 
o tdeie inAltAtoare de a aduce o pace eternă 
Între popoarele Europei. 

In Europa se lovi de neîncrederea şi ura 
politlcianilor şi a finaDclarilor, dedesupturile jos
nice ale diplomaţiei europene. 

EI Îşi incheie cariera sa de apostol al tm
păciuirii popoarelor fără a obţine rezultatele do
rite in viaţa sa. 

Facem progrese uriaşe. 
Politica de economii a dlui ministru de 

finanţ<-', aşa dupăcum se aplică, ne duce iară la 
stările de prin anii ] 8iO. Dupăce a sistat anul 
trecut o. sumedenie de posturi de medici de 
circumscripţie, ră :nânând circumscriptii mari fără 
medic, a continuat anul acesta cu reducerea 
cfectivului paturJlor din spitale. 

Un exemplu la Spitalul judetean s'a sistat 
50 paturi,la Spitalul de copii lOOrămâl1ând acest 
Spital numai cu 80 paturi. Atât1 nu e deajuns. 
In Spitalul de copii din cauza. economiilor bu
getare s'au introdus candele În locul lumlnei 
electrice. Că ce se întâmplă noaptea când unui 
bolnav trebue să I~se dea lin ajutor momentan 
pe lângă astfel de iluminaţie, dl ministru de 
finanţe DU ştie, ori dacă da, să oi-o spu!1ă şi nouă. 

E::ol1omli, economii, dar acolo unde se face 
risipă, şi apoi oare ce se face cu aceste eco
nomii!!? 
It ....... -IL$ ......... 

După desfiintarea cafeneI ei ,.D acia" 
Iti părea imposibil ca societatea care se 

aduna zilnic la cărti in Dacia, să poata tolera 
sistarea acestei cafenele. Totuş au fost mai tari 
cei trei Români cointeresati in prăvălia Con/ectjo 
decât toţi ceilalţi cari se îndeletniceau cu jocul 
de cârţi in orele libere, oare unde şl-au mutat 
cuibul oaspetli cafenelei Dacia? aşa se întreabti 
toată lumea. 

Ar fi de dorit ca sub forta majoră să se în
fiinteze o casină românâ, găsirea unui local e 
mai greu, că astfel de localuri sunt aproape 
toate in mânile jidanilor iară dela ei nu poti 
rechizitiona nimic, c~ atunci alarmeazâ intreagă 
Europa de nedreptatea care II-se face În Româ
nia. Totuş dară autorităţile noastre civllo-mill
tare voesc a tnti/nţa o casin! atunci vor putea 
afla şi locul potrivit. Suntem in aşteptare. 

Preţul unui exemplar SI Lei. 
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Ţara 

V01NŢA POPORULUI 
I 

mea. 
Ne trebuie azi un medic ... Şi precum glijată, cultura călcată in picioare, lnstrăi

nn medic îl aşează pe un pacient pe scaun, nată şi batjocorită. Armata, paza ţării, e 
ba îl şi leaga strâns şi bine, îi leagă şi goală, ruptă, fJămândă, far' de echipa
ochii şi-l narcotizează, astfei e supremul ment, făr' de material de răzlloiu, L"\r' de 
timp ca să aflăm medicul, care să proce- insnfleţire. Flota e ruginită şi ofIţerii, su
deze la fel cu ţara nocstră! B:ubarie sau fletul armatei, nedisciplinaţi, ndnslruiti şi 
despotism? De Joc!! Când ţara e bolnavă, demorallzdţi iar puţinii bani, asupriţi şi 
când are răni mult, când sflllgele-i aproape urâţi. De la ministru pân b "talpa ţării", 
otrăvit, când Iipitori o chinuesc până la toti sunt slăbiţi, toţi sunt putrezi. Comori 
moarte, când necu[ăţenia e teribilă acum, aVt'm, dar nu ştim să le prt:'ţuim, nu ştim 
şi ca totuşi nu reacţionează, atunci ce să să le fulo:;:m. Cu aurul În casă, WJi SiJn

mai bcem alta? Când H'zi că braţi?!e-i tem săraci. cu giâul pe n12să noi suntem 
se trec de cancerul care roade fără de t flămânzi, eu suflerul nnbil. noi s:mtem 
milă. s-o laşi să piară, s-o laşi în mizerie? proşti şi Înapoiaţi. Până unJe, până când'? 
Nki când!! S-o legi şi d<:ică se 0pUlle s'o Suntem de râsul lumei, toţi neghiobii îşi 
forţezi şi făr' de milă, e timpul să arunci permit să ne insulte şi ţara beA. şi cântă 
lipitorile de pe ea. să tai sau să arzi ră- şi ph:"re! Par,ă unde, până când? Unuc·j 
ni!e otrăvite şi s-o nutreşti atunci bine, medicul? UnUe-; cuţitul ca să tăitm şi să 
s-o îngrijeşti; nu cumva este asta oare operăm, aşa cum trEbuie ? ... N:ci unul nu 
uIti ma scăpare? se ridică? .. 

Ne
dreptatea domneşte pretutindeni, desfrâul 
e fantastic, poporul e beţiv şi bolnav, şcoa
lele neorganizate şi sermane. Corpul di
dactic, În cea mai mare parte dornic de 
scopuri de câştig şi venaJ. Pre0ţimea îm
bătată de scopuri de partid. Religia e ne-

Ne-am ridicat. .. şi ţara se zvârcoleşte, 
ea nu vrea, ea ou ne priccne Încă, se 
teme, e IJşă, îi place mai b:ne mizeria. 
Ne-am ridicat, dar cu hotărârea ca s-o 
vimil'căm pe orice cale I! 

Certaţ(- vă români, urâţi-vă, potlegri
ţi-vă, aCUn1 t acum în grabă. căci nu peste 
mult cădeţi în mormânt - mormântul 
săpat de voi Înşi-vă! 

. .. . .. .. • ..... __ #f/IW.w ......... - .... ..,......... .. , .......... re,.., 

(caiul dansant aranjilf de ofiterii 
garnizoanei (Irad. _ 

In 5 Februarie c., oflter!ii Garnizoanei Arad 
au aranjat in saloanele Hotelului Central uo ceaiu 
dansant la care au luat parte intreaga ofiterime 
şi o parte Însemnată din persoanele oficiale ale 
oraşului şi judetulUi şi alte notabHităti. După 
producţia artistică executată de domnii ofiţeri a 
urmat ceaiul şi după acesta s'a trecut la dans 

Cu părere de rău trebue să remarcăm că 

dansurile uationale stau neglijat total, dansându-se 
dansuri le moderne, dansuri cu mlşcărlle lor de
morallzatoare şi neestetlce crelate de anumite 
persoaue cu scopul de a 11ti demoralizarea şi 

in arta dansuiui. 
Nu pricem din care cauză a fost nevoe să 

iie angajate cele 3 persoane cari au făcut o mu
z.ică de bâlciu asemănătoare muzicei Jndianilor 
dind de fată: era muzica excelentă a Regimen
tulul 93 Jnfanterie care cu drept cuvânt s'a sim
tit jignită punându-i pe ei alături de cei doi mu
zicanţi straini cari nici la bâlc!u nu au Joc cu o 
asemenea muzică. 

A domnit o animatie şi o buni dispoliţie a 
publkului, s'ar fi petrecut şi mai bine dacă mu
zica indiană lipsea. 
~ __ -1'. ., ... .....,... """"" .. -'t .... sA 

SalutAm Bucovina! Cu drag am aflat că şI 
mândra ţară a fagilor e pătrum:ă de strigătele 

de desI1ădejde ale fiilor români. Cu speranţă in 
viitor şi Încurajerre l1e bucurăm că in capitala 
"dulcei grădini", esti! implântat stindardlll fas
cist care ii chiamă pe fiii codrHor la luptă, la 
isbândă .. Şi la apelul fasciei, credem că văile 

fi muntii ŞÎ apele În ciocot vor răspunde, din 
Prut până 'n muntii Domei, sufletde vor hate 
de însufletire şi vor -fi gata de luptă, lupt~ pen
tru stăpânirea voIntei poporului românesc. Co
hortele noastre vii' salută cu dreapta întins a, do
riodu-vă deplin succes şi izbândă. Luptaţi fra
tilor, fiti strajă la miază-noapte, cum noi străjuim 

aci în miază-zi. Salve !-- F. N. R. din Ardeal 
Banal, CrişQlla şi Maramureş. 

(!ropaganda (erCefaşiJQr eurei. 
Dumlnecă in1 Februarie c. ş!-au ţinut cer

cehlşii evrei in sala Cinematogra!ului Apollo 
un festival la care au asitat o mulţime de con
nationali de ai lor. Nu s-au sfiit aceşti fii ai lui 
Moise ca în public sa aducă injmii şi ocară Sta
tului român şi Neamului românesc, cerând del. 
O-zeul'lor, să-i scape de robia creştinefiscă din 
starea de subjugare in care se află in România 
Mare şi să le ajute la Iătlrea imperiului jidovesc 
asupra tuturor popoarelor. 

O intrebare le punem, dacă sunt subjugatt 
la noi in tară, pentru ce năvAlesc ca lăcustele 

din toate colturile Europei in România; au tara 
lor, Palestina, plece cu toţI, că cu siguranţă DU 

va plânge nici un român de omenie după ei. 
In numărul vIItor mai mult. şi până atunci 

sesizăm autorităţile noastre poliţieneşti să-şi facă 
datorinţa faţă de aceşti bârfitorl al Neamului. 

. , -~ -. v-

Străini 1 
... Şi voi străinilor, cari nu ne suntttl 

altceva decât oaspeţi, voi ce-att facut din, ţara 
noastră? Tavernă putredA, o casă ,de nebuni! 
V~am dat pământ, v-am dat şi pâine, aci v-aţi 

bucurat de zilele voastre, v-aţi crescut copiii, 
\ -aţi făcut averi... şi azi spre mulţumită ne 
defaimati şi ne volţi peirea? 

Crescut-am şerpi la sinul nostru ... f Pentru 
ce abea astazi nu de mult ne-am unit, nu din 
cauza voastră? Pentru ce incă azi nu avem pace 
şi libertate, n'avem odihnă, şi nici bine... nu 
pentru voi? 

Şi voi sunteţi aceia cari cutezati să ne in
fruntati, să ne nimiciti şi să faceţi ca să vA fim 
robi? Oare care să vă fie răsplata? O s-o pri
miţi şi n-o să vă rbbune -un om, un bărbat, ci 
tot românul, toată ţara. 

Cdt duşmani ne veţi fi, sd şliţi că vă vom 
fi~m~! ~c 

• 
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In'~~llizi de războiu! ,~ 

o 
M 

ASCUltiiti numai povestea. In luna Martie a 
,muiai 1922 - aproape doi ani - expertii din 
sânul biroului internaţional al mUDcii au adop
tat unele rezoluţinni menite a micşora Intru 
câtva mizeria eroilor în viată, adecă a invalizilor 
de război, şi cari urmează, să fie puse în prac
tică de statele cari fac parte din Societatea Na· 
tiunilor. Pov~stea spune dela inceput că ajuto
rarea invalizilor incumbă o datorie statului iar 
nu bunăvoinţei societăţii pe care cxoerţli au 
dec!arat-o de insuficientă: Se spune că invallzii 
trebuesc priviţi ca cei dintâi, că orice întreprin
dere polite fi obligată sa aibă În efectivul ei un 
număr de invalizi, că salariile lor trebuesc să 
fie egale Cli cele ale celorlalţi muncitori valizi, 

CE 
P( 

, dE 

că trebuesc protejaţi fată de concedierile ne
justifîcate. In fine, statul e dator a da o pâne 
de toate zilele celor ce au sacrificat o parte din 
viaţă sau din corpul lor, pentruca noi să trăim 

azi stlb scutul României-Mari. 
Istoria iarăş ne spune că pân! şi cele mai 

barbare popoare din cele maÎ ve;hi timpori ac 
cinstit memoria eroilor, arătând prin fapte re
cunoştinţă faţă de ei şi faţă de cei cari au ra-
mas în viaţ~. , 

Până aici $pUlle povestea. Iar noi dela in
ceput declarăm că nu ne putem închipui un om 
- inţelegem om cu seflet şi inimă - care si 
nu fie pătruns de adevărul acestei chestiunlt să 

nu fie pătruns de adevărul acestei chestiunI, să 
nu fie În deplin acord de a se ajuta invalizii. 
Nu, credem nici ceeace scriu ziarele ci dt mi
nistru de finante sau oricare alt ministru ar fi 
contra acestui ajutor. 

Trebue să-i ajutAm. ŞI fn ce ecnsUI ajuto-, 
rul acesta? 

E foarte puţl". Şi credeţi-mă nu costă nici 
pe stat, nici pe societate aproape nimic, ajunge 
bunăvoinţa ~i puţin sacrificiu din egoismul no
stm. Notaţi, câte instituftunl are statul atâtea 
posturi de portari are in buget, are o pleiadA 
de uşieri. are personal de serviciu dintre caM 
cei mai multi ar putea fi îniocuitI cu invaUzÎ. 
foşti muncitori manuaH cari azi nu mai pot in
deplini această muncă. 

Deci jumătate problema este rezolvitâ, mai 
luâud În considerare că un procent destul de 
mare de invalil.i dispun de mijloace şi nu cer 
mila nimănui, altora iarăş Il-s'a inlesnlt să-şi 
câştige pAnea necesară. In afară de stat trebue 
FA cOlltribue la acest ajutor institutiile noastre 
financiare, precum blncile, fabricile şi celelalte 
intreprinderi, cari toate tr~bue sâ numere Îutre f 

personalul lor câte un invalid • 
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i.;, , f Vedeţi cA tot putem, ajuta intra câtva in-
. valiziî, dându-le o ,pâne pe care' de altfel şi aşa 

trebue să Je-o dăm, căci in caz contrar am fi 
'faţă de ei nerecunoscătorl ~i nu am merita nici 
să mai tră'm chiar. Nu sacrificăm nimic, numă
rati ci cei mai multi portari ,i uşieri din servi
ciile statului sunt oameni cari au fugit de munca 
grea, pentruca având un serviciu comod si tră
iască bine şi să nu se prea' oboseascl mult. 

Şi in că ceva, avem un ministru al Ocroti
rilor sociale, ar putea dsa ~ă pună aceastl pro
blemă in practică. Ştim, că DU e un Jucrw chiar 
uşor când e vorba de pus in aplicare, dar dl 
ministru e om muncitor, cu multă practică şi 

experienţă şi suntem sigttri că o poate duce la 
indeplinire. Şi sA nu se uite că cu aceasta şi-a 
făcut o mare parte din datorintele ce le are ca 
ministru al Ocrotîrilor sociale, şi să nu se uite 
nici aceea că poporul român este recunoscAtor 
oamenilor acelora cari fi vreau binele şi au lu-
crat pentru el. 

Ai. M . 
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PrO~H~Hn~H mB~~iHră in străinătate. 
Guvernul maghiar din Budapesta face 

o întinsă propagandă in străinătate contra 
Mieei Antante chiar acum când solicită 
un imprumut dela Antantă; reuşita acestui 
imprumut depinde dela purtarea Ungariei 
faţă de vecinii ei şi dela învoirea Mlcei 
Antante la acest imprumut. Cu toate că 
cere ajutor spre a se reface tot nu-şi 
poate ascunde ura, care o nutreşte faţă 
de ţara noastră pe care ar inghiţi-o, să o 
poată intr'o lingură de apă. 

In zilele acestea a publicat un distins 
zlarist elveţian o carte în care sunt re
produse toate actele maghiarilor de cari 
se folosesc în propaganda lor. 

Iată ce susţine propaganda maghiar~~ 
"Ungaria va ridica armele şi va pune În 
pericol pacea europeană spre a recuceri 
~raniţele sale istorice şi etnografice. 

In alt manifest iată ce spun: "Tran
silvania lui Bocskay, lui Gabor Aran şi a 
lui Pet6fi uneşte marea patrie mlighiară, 
lucrează fără preget pentru mântuire. Pre
gătiţi-vă pentru munca l1berării! Transil
vania a maghiarilor". 

Societatea "Gabor Aren" din Pesta 
a invitat pe Săcui să părăsească Româ
nia care ar fi "fara rasei celei mai mur 
dare din lume" şi să se ducă in Ungaria 
ca să prepare "momentul când se vor 
năpustî impotriva acestor tâlhari murdari u. 

Aceasta e în mic propaganda guver
nului maghiar. In schimb noi Românii ce 
facem: Primim sute de mii de cetăţeni 
maghiari veniţi la noi ca să-şi mai alme 
poftele stomacului fiind viaţa cu mult mai 
ieftină ca la ei. Le primim artîştli cari ne 
scot banii din ţară făcând totodată spio
uaj .... in favorul ţării lor. Tolerăm ca capi~ 
taturile jidoveşti dela noi sub motivul că 
îşi aduc muncitori specialişti, ne inun
dează cu streini, duşmani de moarte nouă 
ca tncuibându-se aceştia, să dea afară 
din lucru pe muncitorii noştri, cum durere 
se şi intâmplă. 

Oar~ ce motive a indemnat guvernul 
să-şi revoace ordinul dat pentru evacua
rea acestor nepoftiti? 

Dacă se va proceda şi pe viitor cum 
se procedează acuma faţă de străini, vom 
ajunge acolo, că străinii ne vor comanda 
iar noi le vom fi sclavi lor din nou. 

,"' , Facem apel la conducătorii noştrJ de 
az.i să inceteze cu favorizarea străinilor 
faţă de elementul nostru românesc pe 
care să razirnă viitorul acestei ţări, să 
indepărteze cât mai curând pe toţi ne
poftiţii din ţară, venind astfel in ajutorul 
muncitorilor români. Iar tu popor român 
fii treaz, aduţî aminte de chinurile suferite 
de acei Români morţi pe roată şi pe 
rug. nu mai fii iertător 'şi milos fdţă de 
bârfitor ii tăi de azi, plăteştele cu aceeaş 
monedă cu care vreau ei să ne plătească. 

LE • 
.Dr. LllT fU lIĂLJI"l(}J AJ.V 

MEDIC DENTIST . : 
B-DUL REGINA MARIA 17. ETAJ 1. 

(YIS~A-VlS cu BISERICA MiNORIŢILOR). 

m • w 

Cămăşile negre din a·lalia. 
(Din D. RUSljO MUSi ct le Fl'sdsmc-). 

Bine de amintit ar fi organizaţia fasciştllor 
din Italia, tn .ajunul marşului lor spre Roma (La 
marcia su Roma) "Italia era impărtit! în 12 
zone. Comanda supremă era În mânlle unui 
stat-major general, compus din trei şefi şi un 
secretar militar. Armata era divizată ru principi 
sau luptători dIn primul rând, şi în t,iali sau 
rezerve. Aceasta era organizatia militară a ve
chei Rome, reprodl1d aCUlIla. Unitatea armatei 
era tscuada (aproximativ cât un pluton), formată 
din 15 sau 20 de oameni: trei eseu ade formau 
o manipulă comandată de un decuriu, trei ma
nipule, o centurie sub un ceoturion; trei centurii 
o cohortă sub un senior; din trei până 'n şase 
cohorte formau o legiune sub un consul; din 
trei până 'n şase legiuni, o grupă sub un co
mandant de grupă. 

Toate legiunile, ale unei aCl:eaşi zone, dc* 
pindeau de un inspector de zonă. 

Uniforma, deja adoptatâ in unele regiuni, 
era generalizată. Ea se compunea dintr'un pan
talon cenuşiu, jambiere, o cămaşă neagră şi o 
şapcă neagră cu ciuc.ure. Armamentul individual 
se compunea dintr'un revolver şi \1Il puternlc 
baston plumbuit. Trebuia tncă complectat io 
ziua marşului spre Roma, cu carabina şi cas;:a 
de luptă. 

Aceasta era organIzatia materială". 
Cât despre organizaţia morală, au dove

dit~o indeajuns prin d isciplh18 ~i avântul lor 
uimitor. V, J. S. 
... _ .................... ,., .... - __ ..... ,-.... $ __ , ... , .... ,., __ t/'fItI ... -4 ........ _~.r..-.......... ~ ..... ---

JIDAN.LOR! 

Veniţi aci, f1ămânzi 'Şl flIi0Şi, fAr' de nimic 
decât cu marşavul vostm suflet, dupăce I'ati în
şelat pe ţăran Cll băuturi falşificate şi otrăvite, 
dupăce prin uneltiri aţi fost prin decenii mari 
proprietari şi latifundiarl, dupăce v'aţi deprins 
aci in Ţara rămânească, cum nici in Palestina, 
să porunciţi şi să biciuiţi, dupăce aţi făcut unel
tiri perverse, tradlri, comploturi - de astea nu 
voiţi să ştitl, dar că a fost lovit numai un jidan 
alarmat' tot globul - şi fraude nenum_te; 
dupăce ati introdus In ţara noastră, mârşevenia 
tipică jidovească, i1egalitatea, frauda şi pungăşla, 
aveţi tn mânile voastre ziaristica, librăriile, tipo
gratiile şi chiar i~aţi pus in serviciul vostru prin 
"aurul vostru ademenitor" pe unii dintre Româ
n!! ticăloşi şi astăzi unU dintre mlz.erabili fiind 
şi la conducere, va să zică după ce aveţi totul 
ce e bun în mânile voastre, vroiţi [ncă să ne 
subminat! statul, să nl~1 ruinati, să ne perdeţi 
cu ajutorul Moscovei, a Budapestei şi a altor 
meschine conspiraţii? 

Faceţi experienţe cu poporul nostru? Voiţi 
să faceţi un furt de naţiuni, răpind gintei latine 
şi omenirii intregi, un neam de 14 milioane, 
cum n'aţi fost atâtia la număr şi nic! nu veţi fi? 

011-, e vina noastră, e păcatul nostru! Am 
fost prea buni şi prea indulgenti. Mal mult, nu 
mal putem. am pune in joc existenţa noastră şi 
atunci singurul lucru care ne rlimâne, este să 

ne apărăm. 
Jugul ruşinei, nu ştim să-I purtăm şi aveti 

un singur dlUm, o singură ieşire: sau 11/1 inchi~ 
nafi. ca uflul stăpârz ... sau vd pierdeli de pe asle 
plaiuri ... de nu, vointa uaţionala o va dicta." şi 
vointa ti e teribild! 1. C . 

- Rugăm pe Ono abonaţi să-şi achite 
abonamentele fiindcă noi suntem săraci şi nu 
avem nici un fond de rezervă ori spl'ijin 
din partea nimănuia. 

Ştiri de tot felul. 
-- Luni la II Februarie se va tine traditio

nalul bal costumal al Reunlunei Femei/Of Române 
din Arad. Sperdm. cd şi astă dată ne vom putea 
delecta in cele mai frumoase şi pitoreşti costume 
nationale din toate tinllturile, pe cari le-am od
mimt la toate balurile Reuniunei. Este unul din
tre cd~ mai mari merite ale acestei societăţi căt 
prin aceste baluri costumate, a trezit în publicul 
nostru românesc gustul pentru artă şi portul na
ţional. 

- R. f. R. aduce la cunoştinţa doamnelor 
şi domnlşoarelor, că are la dispoziţie 10 costume 
(port de pădureancă) de închiriat. Informati uni 
!'ie pot lua la lnt. de fete (str. Stroescu). 

Casătorie. Joi in 24 Ianuarie s'a celebrat 1n 
catedrala din Caransebeş cun linia dşoarei Duţi 
Andrei cu dl Or. Popiţi. - Felicitările noastre 
tinere! perechi. 

SeratA artistică, Intr/adevăr artistică a fost 
serata aranjată de Reuniunea Femeilor Române 
din Caiansebeş. Programul a fost scurt dar ales: 
dansuri moderne, naţionale, căzăceasca, execu
tate cu mişcări graţioase, adevărat succes în 
arta dansului; "Piatra din casă" de Alexandri 
reprezintată de diletanţi talentaţi; doamna Nelly 
Hernea cu IIllus~raţiunea română" de Karras şi 
"Kobold" de Grieg s'a relevat şi de data asta, 
iar dra Tatus a însufleţit publicul cu cuplete 
moderne. 

Serata aceasta ne-a dat ocazia să ne con
vingem din nou, că mal mult place publicului 
un program scurt, dar seIect, decât zama lungă. 

Conferinţa la· Palatul Cultural. Pe această 
cale cer scuze dela domnii pe cari i~am ofenzat 
în Dumineca trecută când vâzându-i că intri 
fără bilet, l'am intrebat pe "servitor'" pentruce 
nu a cerut biletele şi dela domnii respectivI, 
Iar el mi-a spus că domnii aceştia au loc in 
lojă fiindcă fac parte din comi-ia de ... 

Vedeţi aceasta este ce n'~m ştiut eu până 
acum. Eu credeam adecă că domnii din loje au 
numai favorul acela, că pot veni mai târziu la 
şezători ori pot pleca mai curând - dacă li-s'a 
urât ori îi chiamă datorintele - afacerile lor tn 
altă parte, acum ind ştiu că pentru locurile din 
loje nici nu se plăteşte... imi cer deci din nou 
SCUlele mele, dar totodată protestez contra pă
rerei că aş! fi făcut cI-am făcut ca ,.bolşevic". 

Cât priveşte interesanta conferinţă tinută, 
sperez că va scrie despre rezultatul ei ceva, 
careva dintre domnii din lojă. membri ai comi
si unei de." iar până atunci eu o mărturisesc că 
m'ar fi interesat o conferent! la fel dar nu 
despre foc, ci despre lemne, că adecă cum şi 
prin ce mijloace s'au făcut şi s'ar putea face 
lemne, cari ne lipsesc aşa de mult în jara acea
sta cu păduri fără margini şi codri secularit tn 
cât murim ori cel puţin ne mor copiii de frig. 

La ce si vorbim româneşte? Au ţinut in 
27 lan. a. c. medicii un congres la Timişoara. 
Erau români, nemţi şi unguri. Unii dintre me
dici cunoşteau şi alte 11mbl, nu (gaÎ mult insi 
se aflau şi alţii cari cunoşteau din cele trei 
limbi numai limba noastră, limba stăpână. Bine 
venită era introducerea dlui dr. Stupariu, căci 
era in limba română; destul de trist a fost însă el 
alt român dr. Gabor îşi spuse cuvântul in un~ 
gureşte Iar dr Cândea În nemţeşte, necugetâlld 
că unii dintre români nu pricepeau nici o boabă 
Pe când aste momente erau prea triste şi ruşi
noase, ne bucurăm că tot atât de bine le zise 
dlor dr Russu: cerând permisiunea ca să vor
beascd în româneşte; era o ironie exemplara. 

-
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De altfel ce să ne mai mirăm: cum fu În Chi
şinău aşa a fost şi pe la noi; mai Întâi limbile 
străine şi apoi române. Ne excelăm zilnic I -
Scruta tor. 

Pentru inspectoratul şcolar Timl,oara. Veţi 
fi cunoscând chestia de deplâns din Balinţ. 

7 crâşme În sat. şi nici o şcoală, ba singura 
grădină de copil, in afară de sat, in apropierea 
nemijlocită a cartierului maghiar, vizitată de Il 
maghiari şi "români. Iar cererea satului nu se 
ascultă. Poporul ne piere In neştiinţă, ne piere 
la beţie şi pe cel in drept nimeni nu-l ascultă. 

Ajutati. interveniţi pentru neam, pentru credinţă 
salvati-vă, salvati-ne poporul t Credem că veţi 
interveni şi veţi ajuta la salvarea sa prin pro
prIa-vă str.llduintâ. - 1. V. S. 

CircularA. Se aduce la cunoştinţă tuturor 
ofiterilor care îşi au domiciliul definitiv pe raza 
acestui cerc de recrutare ca sA comunice de 
urgentă adresa unde locuesc (strada şi nr. casei) 
Corpul de trupă unde sunt repartlzaţi, Nr. Mo
nitorului Oficial cu care au fost primiţi în ar· 
mata română. - Comando cerc. recr. Arad: Co
lonei Georgescu J.; Şeful bir. mobilizare: Căpi
tan Oarză Gh. 

- Păcătosul şi duşmanul neamului nostru 
comerclantu) Pauck Bela din Soroşog jud. Arad 

. cumpără făină ieftină din ,.Consumul CFR." cu 
ajutorul "LegitimatiiIor de cumpărare" a pensio
niste lor - văd. de rAzboi - adunate deJa bie
tele sătene şi apoi minţind că nu a primit făină 
o vinde nenorocitelor femei cu preturi foarte 
ridicate. Rugăm autorităţile să fa măsuri severe 
contra acestui suflet negru. 

- Tribuna din Oradea-Mare scrie: La so
lemnitatea instalării prefectului oraşului ce a avut 
Joc Duminecă la Primărie, capii evreimli orădane 
au venit cu plângeri. In special rabinul Fuchs a 
avut de protestat contra dispozitiunilor Ministe· 
rului Instructiunii publice care obligă pe elevii 
evrei să scrie, desemneze şi să facă lucru ma
nual şi Sâmbăta. A declarat cu indignare că 
evreii tn zile de şabăs nu pot şi nu vor să re
specte dispozitia Ministerului pentrucă fără şa
băs nu există religie ebraică, iar fără religie nu 
există evreime. După incheierea îngânfatului său 
discurs dl rabiner Fuchs aruncă o priVIre dispre
tuitoare asupra mulţimei din sală şi părăseşte 
sala în mod demonstrativ fără să aştepte sfâr
şitul receptiunei sau cel puţin răspunsu] prefec
tului. OI prefect Popovici a răspuns pe un ton 
urban că se va interesa cum s'a rezolvat această 
chestIune În satele apusene dar nu crede ca gu
vernul roman să fi luat masuri mai drastice ca 
Franta sau Belgia in această chestiune. In tot 
cazul va aduce ponosul acesta la cunoştinţă gu
vernului. Semnalăm atitudinea de răzvrătire şi 
necuvjincioasă a rabinului Fuchs şi mai adaugăm 
el tot dsa ameninţase mai lunile trecute ci va 
apela chiar la Societatea Natiunilor dacă guver
nul nu-şi va retrage hotărârea de a introduce ca 
limbă de Învăţământ în şcolile evreeşti limba 
română. 

"Cetăţile Melancoliei" de luatln lIIe,iu. A 
eşit de sub tipar zilele acestea un interesant vo
lum de poezii intitulat "Cetăţile Melancoliei'" 
scris de tânărul dar talentatul poet ardelean Iustin 
lIIeşu. Aprecierea aCtstei apere rimate o vom 
face În n-rul viitor. Volumul se află de vânzare 
la toate librăriile şi la editura Radio Cluj. 

- Societatea de lecturi eN. Iorga'" a 6tU· 
denţ!lor români din Pecica-Română a aranjat in 
ajunul Anului nou, un concert urmat de dans, 
căruia publicul inţelegător i-a dat tot sprijinul in 
mişcarea literară şi naţională pentru a putea crei 
străjeri vrednici şi credincioşi. 

A rămas fermecat publicul mai ales de 
dans urile Căluşerul şi Căzăceasca, executate cu 
atâta gingăşie şi fineţe. Acelaş interes J'a produs 
şi celelalte puncte ale programului cari au dat 
dovadă de sârguinţa tineretului, care şi in tim
pul vacanţei nu-şi uită de chemarea sa 1n acest 
timp de refacere. Scopul cultural şi national 
a fost atât de bine inteles de public. incAt s'a 

Cenzurat: Dr. R. Mager. 

VOINŢA POPORULUI 

putut adnna suma frumoasă de lei 4463 venit 
curat pentru aprovizionarea şi Întărirea socidăţii 
tinere. 

Aducem mulţămită in deosebi dnllor dr. 
Petre Grozda pentru suma de lei 200, Martin 
Jurik 150, dr Aurel Novac 100, dr NIcolae Ciac
lan 60, Iuliu Borşos 60, Andrei Streza inginer 
60, Adalbert Mateovlci 35, dr. (oan Felea 25, 
Petru Russu 25, Constantin Bodrojan 25. dr N. 
Ci!luţiu 2:;, Sava Tămăşdan 25, Albert Adam 25, 
dra Catinca Ugliş 25 şi dl Ioan Popescu paroh 
încingând brâul roşu 10 lei. - Comitetul. 

- Rugăm pe toţi domnii cari primesc 
ziare spre vânzare să ne trimită de urgenţă 
costul ziarelor vândute şi retrimită pe cele 
nevândute. 

- Orice parale cari S8 trimit se vor 
adresa numai În str. Moise Nicoară Nr I 
etaj 1. ori subsemnatului 1n str. V. Babeş 
n-rul 6. Dr. D. BENEA. 

Lista batjocoritorilor noştri. Pe toţi acel 
cari vor apărea pe lista aceasta îi urim din su
flet şi-i asigurăm că nu vor rămânea nepedep
siţi când va veni timpul ca toti bârfitorii şi pă

cătoşii neamului nostru şi a acelor buni români 
cari luptă pentru mântuirea lui, să-şi ia răsplata 
cuvenită. Să ia aminte deci: 

Ion Samuilă, Oragol Talpoş şi Petru 00-
boşan din comuna Dubos, Bănat! 

MI .... 4 ... "4 t • • tu! 

Petrecerea dela Lipova. 
Pentru reuşita splendidă a petrecerei se 

cuvine laudă În prima linie dşoarel Veturia Pu
tiei şi dlor: O, Isfan, T. Isfan, O. Tulcan, T. Bu
gariu, Petru ChirilA, Gregoriu Buză, Constantin 
Lucaciu şi Nicolae Cacinca. Sincere mulţumite 
dlui director a şcoale! de comerţ T. SelAgian, care 
a avut bunăvoinţa să instrueze şi să dea poveţe 
relativ la pieza care s'a jucat JI O scrisoare per-
dută" de Caragiale. . - -

Că reuşita din punct de vedere morar a 
fost peste aşteptare o ştie fiecare, care a luat 
parte )a petrecere iar reuşita materială o dove
deşte suprasolvirile ce urmează: 

Onii dr. Valeriu Suciu, N. Popa, L. Lucaclu 
cate 100 lei; dl Liviu Oehelean 85 lei: dl Ghe· 
orghe Popa 80 leJ; dnii Ioan Popa, dr. lulian 
Givulescu câte 75 lei; dl Stefan Chendreş 60 Iei; 
dnii Atanasiu Puticiu, Ludovic BăciIă, Alexandru 
Talij,liiil. dr. Bela Odor şi dşoara Vioara loanovi
ciu câte 50 iei; dni! Ioan Luţai, N. Grim câte 
40 lei; dl N. N. 35 Iei; dnii C. Vuculescu, dr. 
Ioan Doboş, dr. Eugeniu Radnai Teodor Oă
măcuş câte 25 lei; dnH Florian Homoroganu, 
Gheorghe Putici, Francisc Hodăgiu, Nicolae 
Cuparescu, Traian Dămăcuş, Petru Vareşian, P. 
Rista câte20 lei; dmi Vasile Oebău, Mircea Cio
rogariu, câte 15 lei; dni! Francisc Tamşa, Mili
voi Gavrilovits, Gh. Micu câte 10 lei; dl Ioan 
Oraja 5 Lei şi unii 5treinl, a căror suprasolvirl 
le considerăm de banii lui "Juda". .... u· 

POŞTA REDACTIEI. 
Teodor M., $imandul-de-jos. - Te rugăm 

să te abaţi pela noi când vii la Arad. Ziarele 
se vor trimite in pachet. 

1. B. Gurba. - Scuzaţi I Greşala a fost 
că paralele au ajuns În mâna oamenilor neche
mati. 

Dr. R. C. SdvOrşin. - Rugăm retourarea 
ziarelor. 

Lungocea ln F; Totul se va face, Vă ,ru
găm pentru puţină răbdare. II vom publica. 

Petica St. Şiria. - Am primit, În fine, cu 
mulţămită, se va expeda regulat. 

Cetlfi şi rhpândlţf ziaruf 

iDEEA NATIONALĂ , 
Cluj, Strada Bdli NI. 6. 

A bon a m e D t u I 100 Lei pe un an. 

.nl 
Nr ... ... 

judecdforia de ocol Pecira. sectia c. J 

f 
Estras din edictul de licitaţie. ~~~ 

Nr. 2027--923. 

fn cauza execuţională pentru sistarea~ 
proprietăţii comune a lor Catalin a Ioan 
Farkas n. Csatari in contra Iuliana Blasius 
Szep n. Csatari, Francisc Csafari şi soţIa 
Susana Balog autoritatea fonduară pentru 
sistarea proprietăţii comune şi ace. a or-~ 
donat licitaţie execuţională asupra imobi
lului cuprins in foaia ef. Nr. 43 a com.·, ur 
Peregul-mic sub Nr, de ord. HF.-2, Nr J tr 
top. 53, care e casă. ocol, grădină În-
preţul strigărei de 30000 Lei. .. 

Licitaţia se va ţine la 19 Februarie 
1924 la ora 11 a. m. Ia Primăria comu· 
nei Peregul-mic din palatul jUs1iţiei, imo
bilul care cade sub licitaţie nu poate fi 
vândut mai ieflin decât face jumătate uel 
parte a preţului de strigare. ,IC~ 

Cei cari voesc a lua parte la Hcitaţie ~~~ 
pentru a putea avea drept de a sista sunt anl 
îndatoraţi a depune ca vadiu la mâna es- :agl 
misului 10% din preţul strigărei in nu-' 
merar sau in ac ţii de valoare acceptabile ne 
ca cauţiune prescrisă in §-ul 42, legea "'m 
J881 LX şi socotite conform cursului de I~'rr 
preţuri sau recepjse~ recun?şti~tă despre :(1es' 
depunerea antenoara a vadlUlU1 in depo- [ter 
zit judiciar, să o predea esmisului şi ca "t1 
să iscălească condiţiunile de licitaţte (§-ii l' s 
147, J 50, 170 ai legei LX. 1881 § 21 :lli~; 
art. de lege XLI 1908. rt:' si 

Cel ce a oferit o sumă mai mare ca h,j 

pretul strigărei pentru imobil, dacă cineva ar 1 
nu voeşte să ofere mai m ult~ este deobIi- ! . 

gat a intregi vadiul conform preţului ofe- /; p 
rit de dânsul (§ 25 art. lege XLI. 1908). :. a 

Pedea, Ia 24 Decemvrie 1923. -erv( 
Iosif Bifto şef-judecător. mţ( 

Nr. 1282-1923-11. 

Publicaţiune. 

Subsemnatul esmis judecătoresc tn 
conformitate cu legea execuţiei şi in baza 
decisului Judecătoriei de ocol Pedea Nr. 
de mai sus, aduc la cunoştinţa publică, 
că mobilele: 1 trăsură ţărănească cu osii 
de fer, 1 plug cu roţlle de fer, J grapă 
de fer, 1 iapă galbenă de ]0 ani pinte
noagă la picioarele dinaiute şi la st. post . 
cu stea tn frunte, în urma execuţiei efec
tuată in favoarea executaţi lor Gheorghe
Dragoş (Cucu) şi cons. reprezentati prin 
avocatul Dr. Aurel Novac contra lui Ema
nuilă Ponta, se vând la licitaţie publică 
fixată pe ziua de 16 Februarie 1924 ora 
2 p. m. in localul executatului din Pecica 
Română la sălaş, invitând pe toţi cel cari 
doresc a cumpăra cu observarea, ca con
tra plăţii imedIate, celui ce va oferi mat 
mult se vor vinde. 

Pecica; la 10 Ianuarie J 924. 
Esmis judecătoresc: 

Oficial: Traian Hedeşan. 

ROMÂNI! 
FolOSiţi medicii, ing;neriî, avocaţii, negu· 
storii, meserlaşii şi industriaşii români. 
Nu daţi banul vostru numai la Români 
şi numai de nevoe la streini! 

Tiparul Tipografiei Diecezane Arad. - 309. 
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