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Ne cutropesc streinii! F R AŢI ROl\IANI! 
Peste graniţele noastre pe cari Acest ministru de interne -

atotputemicul Bacşiş, le deschide ministru care va veni, care va 
când vrea şi unde vrea, streinii trebui să vină! - va fi vrednic 
se strecoară necontenit tn ţara să fie pus alături de Tudor Vla
noastră, care incepe să nu mai I dimirescu în rândul marilor 
fie a noastră... eroi naţionali, şi să-I pomenea-

Banul strein, şiretenia streină, scă Românii de-alungul veacu
corupţia streină, intră şi pătrund rilor. 
despotice şi lacome spre toate Actualmente avem trei mi-
bogăţiile României întregite. niştri de interne. Să nu fie intre 

Unguri, cari în 1918 au pără- ei nici unul capabil de a face 
sit de bunăvoe România şi s'au măcar o mică incercare in acea
repatriat In Ungaria, se întorc la stă direcţie 7! ... 
noi şi ocupă slujbe gras retri-
buite, fără ca cineva să le aibă ..... _ ....... __ , .............. __ ...... _."..-. _ ..... _" • ..,.._ ....... _ .... :_. 
grija. 

Muncitori nemţi, din cei ce 
cunosc România de pe vremea 
prădăciunilor ce le făceau sub 
ordinele lui Mackensen, vin şi 
isgonesc din fabrici pe munci
torii români. 

Evreii vin cu miile de pretu
tindeni ca spre Palestina noro
curilor şi izbânzilor lor sigure 
şi îmbelşugate. 

Uşile ministerelor se deschid 
larg Î.'l fata acestor noul sosiţi ... 
Banul deschide la noi şi porţile 
cele mai grozav incuiate şi-şi 
găseşte avocaţi dibaci pe toate 
drumurile. 

Palate sunt cumpărate de stre
ini; proaspat sositi de peste gra
niţe. Prăvălii uriaşe deschide 
banul strein acolo, unde Româ
nul nu poate ajunge cu nici un 
preţ. 

Bucureştii gem de streini. Tot 
aşa şi oraşele ardelene. unde 
Românii se simt par'că mai stre
ini ca pe timpul dominaţiei un
gureşti. 

Nepăsarea asta criminală tre
bue Însd curmatd odată, şi pen
tru totdeauna J 

Să ne facem odată, din plin 
şi indesat, răfuielile cu toti aceşti 
oaspeţi nepoftiţi. Să se curăţe 
radical ţara de aceste lăcuste în
grăşate din muncă românească 
şi din ... ticăloşie "românească u. 

Să se deschidă puşcăriile, pen
truca Românii ce zac acolo pen
tru nimicuri, să facă loc celor 
ce şi-au făcut şi-şi fac mendrele 
cu toţi aduşii de vânturi; celor ce 
ti ajută pe streini să ajungă stă
pâni în ţara noastră I 

Care va fi ministrul de interne 
cu suflet adânc românesc, care 
va da ordinul necesar de cură
tare a României de vampirii cari 
au venit de prin vecini să-i sugă 

.• sângele, să-i fure comorile ?!... 
Cine va avea acest curaj ? .. 

Cine va fj aşa de curat şi până 
;nt,.'",f~t~ tiI'> n~tri(\t? 

Congresul studenţilor romani din 
intreaga ţară. 

Ce n' t r u 1 s t ude n ţes c din Bu
cure'$tÎ a hofarât ca fn ziLele de 29 
şi 30 August. a· c. să tina La Câmpu
lung (Musce:) congresul stlldentilor 
celor potru centre universitare din fard. 
. Chestiunile ce se vor discuta la acest 
conf!res sunt: 

Reorganizarea studenţimei, statlltul 
centrului studenţesc şi problema cd
minaTi/or. 

Odata cu cererea autorizării tinerii 
conJ!resuluÎ , s'a cerut a se da voie ca, 
centrul studenţesc ·să· scoata din nou 
ziarul .Cuvântul studentesc" suspendat 
de catre auforit(Jţi inca dela 30 
Martie a. c 

__ - ... t ........... • a ....... 
Dotaţiunea Statului 

pentru «Academia Română:.. 

Prin "Monitorul Ofrcial" a fost pro
mulgată următoarea !, ge: 

Articolul 4 al legii prnmulgată prin 
Dtcretul Oomnes.c ClI No. 749 de la 
29 Mart e 1879. ~e modifică în cu
prinsul următor: 

~tatul f~ce Academiei o donatiune 
anuală de 1 COO.OOO lei, care se va 
inscrie În bugetul Statu lui. • 

Această s·:mă va fi întrebuinţată de 
Academie in chipul următor: 

a) 150.000 lei vor fi afectaţi la 
acordarea de premii pentru lucrări 

origlI!ale. Se vor inst tui 3 premii: 
unul ştiinţific, Uliul lstoril; şi altullite
rar, purtând denumirile de: premiul 
Lazăr, premiul Asachi si premiul Eliade 
Rădulescu; valoarea fie cărui premiu 
va fi hotărâtă d." Academie până la 
cel mult 50.000 lei pentru fiecare pre
miu. In cazul când va rămâne o sumă 
dispon:biIă, A-:ademia o va putea în
trebuinţa fie pentru creiarea unui nou 
premiu, fie pentru majorarea sumelor 
premiilor existente! 

b) 425.COO lei vor fI destinaţi cule
gerii, publicării. de documente şi studii 
istorice, cât şi lucrările referitcare la 
dicţionarul limbei române; 

c) 425000 lei" vor fi intrtbuinţaţi 

pentru îmbogăţirea bibliotecii Acade
miei cu cărţi şi alte publicaţiuni, 

precum şi la publicarea lucrărilor 
~tiint;fic:E'. 

Păziţi averile voastre şi tot ce aveţi să nu ajungI} in mânile 
jidanilor. 

Cei mai mari duşmani ai Românilor sunt jidanii. 
Nu vindeţi şi nu cumpăraţi dela jidani. 
Faceţi legătură cu societăţile Române de peste tot, spre folosul 

vostru. 
Ajatati-vă unii pe altii când sunteţi la rdu. 
Lăsaţi·vă de beuturile otrăvitoare ale jidanilor. 
Alergati la biserica voastră, unde auziţi cele mai bune invă-' 

tături. 
Nu uitaţi sfaturile bune cd mare folos veţi avea. 
Nu tmprumutaţi nici un ban dela jidani. 
Iubiţi meseria şi comerţul cinstit. spre binele vostru. 
In multele voastre năcazuri ce aveţi, gândiţi-vtJ la sfaturile 

aceste. 
Inainte căci DUlnneTJeu este cu noi. 

V/FORUL dela NORD. 

• ... ""e% 'ua •• all• ..... ca un st .e, .. 

o noul crimă te se ~reBăte~te neamului românesc. 
Este Încă in memoria noastră groaz

nicul incendiu dela Plrote.:hnia Arma
tei, care a avut ca rezultat 2 miliarde 
pagubă in tezaurul ţăreL 

N J a trecut bine Însă acest funest 
~veniment şi seria "m:mlor dezastre" 
se repetă prin fo:ul dela "Regia de 
tutun Be Ivedere" şi În urmă; atenta
tul contra expresului de laşI. 

Chestiunea g~avă ce ne preocupă 
pe noi nu este, î1 a arăta pagubr::le 
materiale, cari ating sume enorme ci, 
in a căuta origina acestor dezastre. 

In toate aceste atentate asupra si
gurantei de stat s'a constatat că fac
torii executivi sunt .. o mână criminală, 
pentru a Îotrebuinţa obişnuitul termen 
de care se serveşte g.lvernul în co
municatele sale. 

Aceasta mâră criminală, este duş
manul dtla Ră:;ărit, care prin toate 
m·jloacele caută să ne descurajeze, să 
provoace dezordine, să ne distrugă in 
mod lent, dar cu un plan bine stabilit, 
pentru ca apoi cu mai multă uşurinţă, 
să ne d~e lovitura de graţie. 

A;:eşti inamici, au găsit mulţi prie
teni printre reneg3ţii acestei ţări. au 
găsit borfaşi ordinari, ca trădătorul 
Stere şi tov:irăşul Lupu, au găsit ziare 
gata a se pune in serviciul lor, 
Pimineata, Lupta, Adevărul, Aurora 
etc. şi cu acest~ mijloace, plus enor
mele sume trimise dela Moscova, 
otrăvesc sufletul curat al neamu lui 
Românesc. 

Dar şi aceştia - şi ce este mai 
grav - au la spatele lor pe ma~ele 
inamic al, omenirei "jidanul" care prin 
Ideile comuniste ale lui Lenin şi 
banda sa, îşi îndeplinesc ordinul lăsat 
neamului de paraz.iţi murdari şi dege
nerati "Distrugerea creştinitălei şi tri
umful jidanismului" 

Toţi aceşti paraziţi intreţin anarhia 
şi ameninţă cu neruşinare atunci când 
interesele lor sunt periclitate. 

In faţa acestui grav pericol, şi fără 
a se lua severe măsuri, drumul spre 
prăpastie e scurt şi În curând noţiu
nea de "Românie MareI' va fi o iluzie, 
un vis frumos, care însă a fost de 
scurta durată. 

Sancţiuni severe se impun. Capitala 
şi marile centre industriale sunt iru
pAnate de lucrători Unguri, Bulgari, şi 
Ruşi veniţi pe toate căUe permise şi 
tH'p~rmjse. Ce caută aceştia aci 7 
Lucru. Mat uşor şi mai bine plătiţi 
fiind, ar fi găsit În ţări mai industriale 
ca a noa str ă. Cauza însă e alta. Sunt 
trimeşi de tovarăşii din Moscova cu 

UIt scop bine definit: Sd provoace 
revoluţia comurlisid de mâine in Ro
mânia.. 

Cei din Rusia ştiu sigur că. Românii 
nu se vor "bolşeviza" nici când, de
acea ce nu vor să facă de buna voie 
Românii, o vor face aceşti agenti 
strAini. 

Iată origina crimelor, dezastrelor in
cendiilor, etc. Vor urma apoi greve, 
scumpirea traiului din ce in ce mai 
mare, prin deprecierea crescând! a 
monedei noastre, de către trusturile 
jidoveşt1, şi la urmă ca final... revolutia. 

Şi frumoasa Românie Mare, ce n'a 
ştiut a se pllstra, va fI impărţită flltre 
duşmanii şi amicii ce ne înconjoară, 
ca o bună pradă pe care de mult o 
doreau. 

Desigur se va spune că prea vedem 
lucrurile in negru. Totuşi afirmăm cu 
tărie că dacă astfel vom continua, 
aceasta va ti rezultatul. 

Ne întrebăm oare, pentru acest re
zultat am jerfit 800000 de suflete, pe 
câmpurile de luptă? De ac~ia am se
cătu:t şi am jtrtfit totul din o tară 
bogată am devenit de râsul lumei? 
Pană când? Nu mai putem suporta 
ruşined. 
Dacă conducătorii noştri cari nu au 

alt gând de cât să se înbogăţească, 
nu văd; să vadă poporul, să vadă 
patrioţii, căci "Finis Romaniae" se 
apropie. 

Trebue pus piciorul În prag. Să se 
s\'ârle fără milă tot ce a intrat in tară 
dela răsboi tncoace, peste granită. 

Să nu se primească n!ci un ft! de 
lucrător străin in tară Avem· destui 
lucrători Români buni. Toţi perciunaţil 
veniţi din Ucraina şi Galitia. afară 
cu ei. 

Funcţionarii Români, prinşi că pri
mesc mite dela aceştia, să fie spân
zurati pe pietele publice. ca exemplu 
celorlalţi pentru că: -pentru infima 
sumă cu care fi conrupe Iuda, Îşi vând 
neamul şi Iara. 

Toate cocotele, artistele de varieteu 
cari în fond DU sunt decât spioane, 
să nu li se mai permită şederea la noi. 

Toţ! .cei ce vin să se inbogăţească, 
toti pierde vară peste granita fără 
discuţie. 

Cu asemenea măsuri şi, fără a ne 
teme de orice influenţă străină, căci 
nimenea nu are dreptul să se a.nes
te ce la noi în ţară, vom mai putea 
spera la un viitor frumos şi liniştit şi 
la recunoştinţa generaţiilor ce se vor 
succede. G. DUDESCU-CÂLĂRAŞ. 
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Pagina 2 VOINŢA POPORULUI Nr 3f 

III urmăriI'ea idealului ... tocoali'le Întelepti/vr SionuluI', I Strada Regina Maria No. 51 
atiti "Chn'st A'1esia evreesc" de ClUJ,' .. Deşteaptă-te române" 
jidan!!1 Nor.). Câmplllung (Bucovina); "Fratia 

Zilnh: înregistrăm VtŞtl de:;pre ("·m
ploturi Ce se urzesc contra Neamului 
şi pentru batjocorirea Ţării în faţa 
străinătăţii. 

Sufl<,rea românească cinstită şi COI1-

ştientă de drepturile şi datoriile ce le 
are· pe aceste plaiuri, a dat semnalLII 
de alarmă, pentru salvarea Neamului, 
Ţării şi Coroanei! 

Pentru înfăptuirea acestui măreţ 
ideal, noi nu cerşim mila nimănui, ci 
luăm ca exemplu atitudinea măreaţă 
şi demnă de imitat a bunei noastre 
regine Maria, care în momentele ce le 
mai critice pentru soarta poporului' 
românesc - din cauza samsarilor cos
mopollţi, cari căutau să ne înjosească 
In faţa streinătăţii, creindu-ne o mul
ţime de dificulti1i pentru intregirea 
unităţiî teritoriale - într'o conversa
ţie cu Clemenceau la Paris În aiun:..ll 
conferellţel de pace, a zis: "Noi llU 
suntem rude sărace, n 'avem pretentii 
şi nici nu cerşim. Noi reclamăm ceea 
ce ni-se cuvine". 

Lupta Începută de noi. e adevărată 
Juptă natională şi e adevăratul vis 
milenar al poporului român!? E visul 
dela 1821 al lui Tudor Vladimirescu de 
a-şi desrobi neamul de sub j!; gu I 
samsarilor greci, e visul lui Horia, 
Cloşca şi Crişan dela 178.t de a-şi 
scăpa neamul iobag de sub domnia 
asupritoare a noblli mei ungureşţi, e 
visul,. Regelui muntilor~ dela 1848 de 
a-şi scăpa neamul prin sfărmarea sau 
modificarea alui "Corpus juris Hun
gariae" şi e visul mişcării noastre 
fasciste de a ne scăpa neamul din 
starea actuală înjOSitoare. 
Dacă poporul ro mânesc care a ştiut 

să facă s3crificH incomoarabite in 
acest mare răsboi mondial perrnite să 
se asigure azi trădătorilor de ieri 
funcţii înalte şi puţinilor luptători din 
diferitele curente nationaliste, celule 
pe la Văcăreşti şi jilava, tot acest 
popor va trebui să-şi apere azi mo
şia şi dreptul lui la existenţă. Cui
buri de viperă au început a se să
lăşlui printre noi, compromitându-ne 
viitorul neamului. 

Diferite asociaţil1ni "umanitariste", 
ca "Liga pentru drepturile omului" 

, îşi cerşesc adepti pentru a înfăptui 
ceeace jid anul Max Nordau numeşte: 
"Steaua care lummează lunga noapte ... ..... , ..... , ... 

MOTTO: Facd-se ţara aceasta un k) Jid!!izii ~tlnt cei m~ i mari Crfştin(]" str. Eminescu 66 Ga-
mormant. numai UIZ mormtlnt ro· tfilhari, fablfidHori, conrupători şi lafi; "Ogorul nostru" T. Severin; . 
IlUll1csc::;ă r,:mâi:,. asasini (c;\zLiI paş<1po:Jnelor fJlşe "Robia lvIodemăI< Craiova; "LlI-

D. BOLlNT/NEANU. dela Brăila, (~ fUrTurilor de mili- mea şi iara" str. Cuza Vodă 

de 2000 ani, a 
Evrw 4
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destauirii poporului arde de lei oE'la C F. R.. a fLi- Nr. 16 Cluj,' Re~'ista .,.Avărarea 
şificătoriior de diplome din în- Naţională" Bulevard Lasear Nr, 
treaga ţară, el atentatelor din 40 Bucureşti. Dacă pentru conaţionalii lui Nor

dau timpul de aproape 2000 ani a 
fost o lungă noapte, nu le-ar strica 
încă vre-o câteva de felul ace::.ta. Dar 
ceeace vrem noi e, că "steaua care 
le trimite razele luminoase" să fiI! 
Palestina şi nu România noastră, câ
ştigată cu atâtea jertf!:', şi care-şi me
rită o soartă mai bună. 

Diferitele atentate şi comp:oturi 
contra Statului, cari se ţin lanţ de-un 
timp incoace, trebue să pună pe gân
duri p~ oricare bun Roman. Asistând 
zilnic la aceste crime ale unor musa
firi b:ne primiţi t convinşi fiind că 
nu-i exclus ca vre-un alt Gavrilo 
Princip să-şi zică: "Dacă a-şi putea 
să închid tot Serajevo într'o cutie de 
chibrituri i-aşi da foc cu plăcere", ne 
gândim noi, cei de mâne, ce măsuri 
vom putea noi şi urmaşii noştri să 
luăm pentru păstrarea neştirbită a 
scumpei noastre Românii? 

Pe cine vom putea noi să ne spri
jinim în viitor? Pe pătura ţărăneas:;ă, 
specuJată la toate ocaziunile? Pe vii
tor:i cetăţeni cari au asistat ieri, asi
stă azi şi vor iis;sta şi mâine la fellli 
cum se fură Statul. la felul cum fie
cine işi îoţtlege greşit rostul in "Iujba 
ce ocupă? 

Bărbaţli noştri politiei <:bia îşi mai 
aduc aminte In~ ajunul alegerilor de 
poporul de jos, lăsat in voia soartei, 
dar iscălesc zeci de chitante despre 
sume mari din fondul băncilor j:do-: 
veşti, pentru a închide ochii la toate 
blastămăţiile rari Ilumai la noi sunt 
tolerate. 

Insultati in străinătate, batjocoriţi, 
huiduiţi şi maltrataţi în casa noastră, 
o desinteresare con;plecta de tot ce-i 
cinstit şi românesc în această ţară, 
iLJ ta. ceeace a facut ca mişcarea noa-: 
stră cinstită fll.ltionala sa prindă rtl: 
dăcini puternice În pdtura tărăneasca. 

Marea lupta inceputa. e o luptă 
sfântă, e lupta poporuLui românesc, 
asuprit şi batjocorit de toti parveniţii, 
de tradatorii de neam şi de toti tică
loşii din această Iară! 

E lupta Sjâ/ită şi hotărîtoare, dela 
care nici un bun Român nu poate de
zerta, e lupta dusă de strămosii no-· 
ştri şi e idealul pe care-l urmărim!! I 

HORIA 

.' .... '.an a 

Basarabia, dda S;?nat cu Max n) jidanii pun la cale, prin 
Goldştein, etc. etc). cahalele (comunifăţile) lor, omo-

l) Jidanii vor să robească pe rârea presei româneşti. (Ziarul 
români. (Câ{i jidani sllnt serPi- "Libertatea" din Orăştie scris de 
tori la Români? Câţi jidani suli! preotul 1. Moţa. care a apărat 
măturători sau ~serf!enţi de stradă interesele românilor în trecut sub 
în oraşe? Câţi jidani sunt luerd- unguri, astă· zi sub români, spre 
tori în fabrici salI în păduri? etc). ruşinea noastră, a fost suspen-

m) fidanii Învenirenă sufletele dat). 
Românilor prin foile (ziarele): Nu-i destul ca noi Românii 
nAdevărul", "Dimineaţa", "Lupta" să cunoaştem aceastd primejdie 
"Aurora", "Lu1l1t::a", "Opinia", jidovească. Trebue să luptăm, cu 
apoi prin tot felul de reviste por- trup ca suflet, împotriva ei! ... 
nografice (ruşinoase) scrise de Să începem lupta, prin a nu 
jidani, jidănaşi, şi jidoviţi. Res- mai întra in câre/urne jidăneşti ; 
pingeţi-le şi abonati-vă la zia- prin a nu mai merge in prăvălii 
rele: JJ Unirea" Bulevard Eiisabeta jiddneşti, prin a sprijinit foI ce 
Nr. 8 laşi; "Ideea Naţionald" e românesc! 

.-;' It • ..... ,... '''_#lt .......... ... c .... 

Suntem slugile jidanilor! ! 
Dacă se naşte vr'un jidănaş Urmează apoi servitoarea, ser-

- pui de năpârcă - ca să fie vitorul, vizitiul - cocişul- uce
om de viaţă, alt'argă toţi cetă- nicul, bucătăreasa etc. cari toţi 
ţenii circumdşi în toate părţile sunt sclavii jidovimei spurcate. 
până află undeva () Româncuţă Şi mai la urmă slugile lor 
-o creştină cel puţin-doică care suntem noi toţi, cei ticăloşi şi 
şi ea are copil mic şi prin b~- pe urma lor şi cei cinstiţi, căci 
nul lui Iuda o cumpără, îi cum- care este chemarea jandarmeriei, 
pără laptele de mamă, isvorul poliţiei, autorităţilor, armatei chiar 
de viaţă al copilului creştin, în ţara noastră, în prima linie 
fiindcă biata aCeastă mamă Îşi nu aceea ca să le stea lor Ia 
va părăsi copilul ei,· il va nutri dispoziţie. 
cu alimente nepotrivite etăţii - Apoi advocaţii noştri şi toţi 
vârstei micului ei îngeraş, şi ur- funcţionarii publici - cu puţine 
marea este d~svoltarea slabă a excepţiuni - pe cine servesc, 
micuţului şi în' cele mai multe ale cui afaceri le sprijinesc, dacă 
cazuri chiar moartea lui. nu ale jidanilor, că doară ştim 

Jidanul tnsa, perdunatul acela iară fiecare dintre noi, ce coade 
mIC, neputincios - fără perciuni de topor, ce păcătoşi şi ticăloşi 
- se va îngrăşa de lap1ele doi- suntem! 

Printe j di a jidănească. 

cei creştine cumpărate, se va Ei aceasta nu se mai poate. A 
scăpa de bolIle lui moştenite sosit timpul să scăpăm de sclă
dela neam de neamul lui şi se via lor, cu mijloacele cari ne 
va învăţa cum să sugă şi pe mai stau la dispoziţie. Vor fi 
mai departe, în întreaga lui viaţă rele, vor fi drastice pentru ei, 
vlaga creştinului şi în special al dar vor fi sigur bune şi folosi
Românului. toare neamului, ţărei şi bisericei 

Nici un Român nu trebue să 
uite, cd: 

a) Jidanii omoară pe creştini, 
luându-Ie· sângele pentru facerea 
azimelor lor de Paşti. (citiţi "Spi
talul, Coranul, Talmudul, Caha
lui şi Francmasoneria" cu supli
mentul acestei cărţi de prof. Dr. 
Paulescu). 

b) Jidanii otrăvesc pe Romdni 
prin beuturi tari şi falşi/icate pe 
care le vând prin cârciume (cetiţi 
"Procesul celor 139 jidani câr
ciumari din laşi" de prof. Dr. 
Şumuleanu). 

e) jidanii ne falşlfică şi omoară 
cultura naţională (cetiţi "Naţiona
litatea 1n Artă" de proi. A. C. 
Cuza. 

d) Jidanii au fost şi sunt cei 
mai mari şi periculoşi trădători, 
vânzător' şi şpioni ai ţărei noa
stre (cetiţi ,.Jidanii în războiu" 
de Prof. A. C. Cuza: cetiţi "Pen
tru neam cu arma cuvântuluî" şi 
"Pentru ordine, muncă şi dreptate" 
discursu ri parlamentare de prof. 
Ioan Zelea Codreanu fost deputat). 

e) Jidanii sunt un pericol pen
tru naţia româneasdl. (cetiţi "Cine 

sunt jidanii? Pericolui jidovesc" 
de filosoful român V. Conta Cetiţi 
"Situaţia Demografică a Româ
niei" de avocatul Emil Vasiliu 
Cluj; cetiţi "Pericolul evreesc" 
de Protopopescu). 

1) Jidanii vor desfiinţarea ţărei 
noastre, ca pe urmă să o stăpâ
nească ei (pildă Rusia; ce tiţi 
"Protocoalele înţelepţilor Sionu
lui", traducere de stud. Ionel 
Moţa). 

g) Jidanii omoară comerţul 
şi industria românească prin 
speculd şi înşelăciunea lor (ce tiţi 
"Iidanii În comerţ" trad. 1. Mă
gurd şi Dr. julea). 

hj' Jidanii necinstesc pe creş
tini şi răspândesc boale lumeşti 
intre creştini (cetiţi "Spitalul, Co
ranul, Talmudul etc. de prof. Dr. 
Păulescu; cetiti n Cele' 4 patimi 
de prof. Dr. Păulescu). 

i) lidanii fac comerţ cu fete 
creştine (cetiţi ,Jidanii în comert" 
trad. de 1. Măgură). 

j) fidanii vor desfiinţarea bi
sericilor, a cre.ştinismului, a pro
prietăţei altora. (probb. Rusia lui 
Troţki Braunştein) (cetiţi "Pro-

Creşte hâdosul acesta mai noastre. 
mare, i-se pune la dispoziţie - Iar acelora cari ne zic să nu 
la indemână - o altă sclavă de ieşim din legalitate şi tuturor 
creştin, aşa numită crescătoare scârboşilor de jidani le răspun
- bonă, care va îngriji mai bine dem: să binevoiască să ne do
decât ochii ei din cap pe viiţo- vedească, că un singur jidan ori 
rul ,ei tiran, căruia ÎnC€p dija jidovit trăeşte cinstit, făcând afa
să-i crească perciunii. ceri cinstite, neînşelând şi ne-

Mai târziu va fi angajat lângă speculând toată lumea şi legea 
prostul din naştere - dela fire chiar şi atunci toţi ne tăiem lm
- un instructor creştin, care prejur, până atunci însă ne or
să-i bage învăţătura cu deasila în ganizăm ca să putem nimici ti
capul lui sec, ca nu peste mult căloşiile, porcăriile, înşelăciunile, 
să devie savantul universal, trâm-I necinstea, minciuna, imoralitatea, 
biţat de presa jidovească şi ji- specula ,şi făţărnicia Cu mijloa
dovită până la ceruri. cele, cari le merită: pumnul, cio
. In fine, a devenit neputincio- magul şi altele de felul lor. 
sul acela mic un puternic al zi- Să devie oameni cinstiţi, mo
lei, ii trebuesc fete tinere, ne vi- raii şi drepţi şi atunci nu li-se 
novate, virgine de creştini, să-şi va clătina nici un fir de păr de 
satisfacă poftel~ lui bestiale şi pe vârful nasului. Altcum şi unii 
apoi să le arunce pe drumuri de şi alţii au tot dreptul să se 
batjocura tuturor. aştepte la scărpinarea pielei. 

Gândîţi-vă numai la bietele fiindcă o merită. 
noastre fetiţe, nenorocitele de ele 
angajate ca funcţionare, dactilo- Cetiti şi răspândiţi ziarele: 
grafe, ucenice, bOfle, etc. Oare 
nu ştie fiecare dintre voi câte un 
exemplu? Ingroz\ţi. vă de adevăr 
că este prea cumplit, prea· re
voltătorl 
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Pentru a înconjura pericolul, 
care ne ameninţă, am început noi 
fasciştii lupta a cărei cauze sunt 
mai presus de toate economice. 
In aşteptare, noi dăm ţării 
aceştia copleşită de plaga străi
nismului băştinaş ca şi acelui 
invadator şi poporului secătuit 
de politici ani şi birocraţie o doc
trină naţională nouă, viguroasă 
şi profund românească: Credem 
hotărît că doctrina noastră poate 
'mântui ţara. Ea stă la indemâna 
poporului român, spre a-i servi 
de punte de salvare. in faţa lui 
Dumnezeu şi a istoriei ne În
semnăm că într'o epocd de to
ială decădere, conrupţie şi indo
lenţd, noi ne-am făcut datoria 
către neamul şi ţara noastră pro
.pagând doctrina aceasta şi în
jghebând o mişcare in jurul ei. 
Socotim că am dat naţiei româ
neşti armele cu care să poată 
lupta şi isbândi. Ea îşi ţine in 
mânile sale destinul. 
Dacă se mişcă, din acel in

stinct de conservare, care în de
cursul secolilor a mântuit în atâ-
1ea rânduri poporul român dela 
pierzare, viitorul României va fi 
cu adevărat de aur. Intr'adevăr 
nimica nu-i lipseşte spre a şi-l 
făuri. 

Dumnezeu, a dăruit acestei 
ţări toate bogăţiile. Pentru acea
sta e şi atâta de mult duşmă
nită 1n lume. Dacă nu se mişcă, 
<iacă nu reacţionează la timp, 
atunci de sigur, că providenţa şi 
Dumnezeul Românilor - a fost 
o poveste, la gurile Dunărei, vom 
avea un Stat babilon evreo-bi
zantin - în ct:l mai bun caz, 
căci in cel mai rău - România 
poate deveni o simplă prelungire 
a Rusiei sovietice - sau ca să 
mă exprim mal bine - o su
cursală a tiranilor semiţi, cupizi 
şi setoşi de sânge. 

Şi s'ar putea - mai ştii -
ca un Trotzky şi Kamenev să 
străbată atuncI România - ocu~ 
pată din nou - cu aerul unor 
Kaiseri generoşi - pentru care 
Transilvania ar putea constitui 
uşor un cadou tovarăşului Kun 
Bela zis Kohn, iar Dobrogea o 
moşie pentru puternicul bolşevic 
- care este bulgarul Racovsky 
,- duşman neîmpăcat al Româ
nismului. 

Noi credem până in ceasul 
din urmă, că în virtutea instinc
tului care presidă ca element de 
conservare in viaţa popoarelor, 
neamul nostru se va mişca. 

Zicem instinctul, fiindcă o con
'ştiinţă naţională românească din 
nenorocire nu o avem fiindcă ni
meni nu şi-a dat osteneala să o 
formeze. De aceea munca noa
stră este ingrată şi grea, deaceea 
lupta noastră e aşa de anevo
ioasă. 
Să ne slăbească agenţii ob

scuri şi suspecţi ai unei faJşe 
democraţii sau paracliseri unui 
sterp umanitarism cu argumen
tele lor interesate. 

Noi proclamăm doar un sin
gur lucru dreptul Românului 
la viaţă căci Românul a ajuns 
să nu mai poatit trdi in ţara 
lui; viaţa pentru populaţia 
românească care e şi popu-

latia săracă a acestei tări 
devine pe zi ce trece' tot 
mai grea, imposibilă aproa
pe. Iată de ce natia noastrd 
se înăbuşe, se anemiazd. 
Celora care confesfă dreptul 
nostru de a ne alarma si 
temeinicia luptei noastre s'a 
binevoiascd a ne dovedi asa 
cum o facem noi cu ci/re, 
veracitatea spuselor lor " 

până atuncia noi rămânem la ci
frele noastre luate din arhivele 
oficiale, cifre înspăimântătoare, 
cifre cari arată că in timp ce la 
1 August 1914 doar 22 la sută 
din averea imobiliară, industrială, 
forestieră minieră şi locativă a 
României se află în mâni streine, 
o statistică sumară încheiată la 
1 Ianuarie 1923 arăta că peste 
63 la sută era instrăinată până 
la acea dată. Rezultă că doar în 
4 ani dela armistiţiu 41 la sută 
din avuţia economică a Româ
niei minus pământul arabil, a 
trecut tn mâni streine. Luaţi şi 
situaţia populaţiei oraşelor Ro
mâniei la 1 Aprilie 1923 şi veţi 
găsi că oraşele Moldovei au pe
ste 78 la sută streini ca in dul
cea Bucovină procentul se ridică 
la 87 la sută, că în Basarabia 
sunt 79 jumătate la sută străini 
ca tn Muntenia şi Oltenia au 
respectiv 42 la sută străini, că 
Ardealul are şi el un procent de 
63 la sută, că Dobrogea atinge 
77 la sută iar Banatul 82 la sută 
procente străini. 

Tabloul de mai sus e mai 
elocvent ca toate frazele din lume. 
România merge prin străinism 
la dezagregare. Pe drumul pe 
care am pornit, desmembrarea 
noastră este sigură. Istoria va 
statua astjel pentru viitorime în 
pagini1e-i reci că o naţie a re
zistat 20 de secoti atacurilor ar
mate, că a luptat şi invins in
vaziile, dar că a căzut dupd 
două rdzboaie victorioase prin 
ticăloşia po/iticianilor şi conrup
tia cărturarilor săi. 

Şi ceeace e mai dureros, este 
că o asemenea cădere ne-ar duce 
la o robie economică, ~ pe lângă 
care robia politică e un nimic. 
S'au văzut popoare pierzând 
unul sau mai multe războaie şi 
reinviind totuş ca din cenuşa lor. 
Mădularele acestor naţii nu erau 
atinse, căci mădularele unui po
por stâu în independenţa sa eco
nomică. Dintr'o robie economică 
nu există scăpare. Un neam îşi 
poate pierde ustfel şi caracterul 
său etnic şi dreptul la viaţă in 
lume. 

La răspântia grea la care se 
află naţia românească ii mai ră
mâne o singură punte de salvare: 
fascismul. 

ANUNTURI 
numai dela creştini 
se primesc la admi
nistraţia ziar u 1 u 1 
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•• 
Plata după un ta
rif foarte scăzut. 

Deja fraţii de pe" Valea Someşului. 
- Acţionari cari in mod sigur vor consolida neamul nostru. -

Din tot ceace avem nu preţueşte noastre ţărăneşti cari mulţumită regi
nimic atunci când nu ştim să ne fo- mului de tristă amintire nu cunosc 
losim de ceace posedăm. Zadarnice nimic din ceiace trebue să urmeze 
sunt bogăţiile ţării, dacă sunt exploa- pentru a ajuta prosperitatea patriei În 
tate pe cum vedem, traiul locuitorilor acelaş timp ajutându-se pe ei înşişi. 
este de nesuportat. Zadarnic "tot ro- De aceia ne lipsesc cuvintele şi nu 
mânuI se naşte poet" dacă nu ştie avem termeni cu cari am putea O1ul
să-şi imprime cugetăriie În stil frumos. tumi sau lăuda pe acei ce se trudesc 
Şi aceasta toate se datores: lipsei de să cultive neamul nostru. 
cultură a marei masă de cetăteni. 

lei-colo la intervale destul de mari E:t:emplu edificatoi. 
dacă afli că se încearcă câte ceva In 3 1. c. tinerimea şcolară din Ro-
pentru luminarea poporului, dar tot dna-veche a aranjat o serată literară
atunci afli că cei chemaţi să Încura- muzicală urmată de dans. Să descriu 
jeze aceste începuturi le ignorează. Întru toate imprt:sia ce a făcut aceas
Nu mă gândesc la autorităţile noastre tă serată nu sunt suficiente cotoanele 
cărora numai spiritul de a educa po- acestui mic ziar. Astfel scurt să fiu, 
porul le lipseşte, dar însăşi aşa zisă amintesc că reuşita morală cât si ma
"presă" trece sub tăcere orice iniţia- terială a întrecut orice aşteptare.'Sălile 
tiva de acest soiu. Dacă întâmplarea au fost neîncăpătoare pentru publicul 
fa:e să mai dai cu ochi peste ceva care a luat parte, iar diletanţii au fost 
din acest ram, aceasta o atli intre la culmea chemării lor. Remarc între 
ştirile zilei trecută În coloanele ur,de aceştia pe d-şoarele Anastasia Alexan
sunt încadrate ştirile de jefuiri, OrilO- dru,. Irina Cârdan, Val eri a Tăpălagă, 
ruri. bătăi, fraude, etc. Mana Bindiu, Ana FiI1poiu, Silvia Câr-

In schimb, in ultimul timp şi aceasta dan, Anuţa Păiuş, Maria Mălaiu iar 
durează cam de mult, marile. noastre dintre domni pe Octavian Mălaiu 
ziare din capitala se Întrec în repor- Emil şi Ovidiu Bulbuc, Samson Fili~ 
ta je senzaţionale asupra bal/ditu/ui poiu, şi Ioan Domide. 
Teren te, căruia i·se face cinstea de a D-şoara Marioara Păiuş, învăţătollre, 
f-se consacra nici odată 'mai puţm de care deşi nu figura în program până 
câteva coloane din ziar, adeca chiar în ultima zi a cântat .Biciul" de G. 
pagini intregi. Aceasta denota o stare Coşbuc. "Arde-mi-te-ar codru des" şi 
îngrijiratoare şi în acelaş timp ne "Vai bădiţă dragi ne avem". Fire pă
vesteşte o mare decadenţă în moralul trunsă până în adâncul sufletului şi 
poporului nostru. totuşi atât de clară a doinelor noastre. 

Din trecut, noi cei ce am Îndurat Aceste cântări a trebuit să le repete 
stăpânirea străină, ne reamintim că pe fiecare la insistentele şi in aplau
limba şi obiceiurile strămoşilor noştri deie frenetice a marelui public auditor 
- cel mai scump tezaur pe care il co"!pus intr'o mare majoritate din ţă
poate avea un neam - le-am putut rănlme. Intelectualii prezenţi atI trebuit 
păstra numai mulţumită activităţii să regrete toţi în cor că nu sau pre
culturale româneşti a câtorva intelec- gătit cu un buchet de flori, dar pe 
tuali de seamă din rândul nostru, cari care totuşi l'au oferit pentru a doua zi. 
serveau drept apostoli ai românismu- ~ Au fost momente de insllfletire şi 
lui şi cari în parte au trecut la viata 1I1ălţare sufletească pe cari nu le pot 
de veci în rândul martirilor. reda. 

Şi acum când datorită atâtor iertfe O-lui De Ştefan Berariu judecator 
ni-s'au implinit aspiraţiunlle neamului de ocol, care a făcut pe directorul de 
nostru, noi credem că această stare scenă şi care a fost sufletul acestei 
odată dobândită trebue să o con soli- serate orice laude i-s'ar aduce nu îl 
dăm. Odată o situaţie câştigată nu pot r~compensa pentru munca dSpus! 
trebue să o lăsăm În părăsire pentru ~ şi care În mod neindoios a contribuit 
a ? piet.de di.n ~ou, ea A tr~bue ame- ~ în măsura cea mai largă pentru 
naJată SI cultIvata astfel 111 cat cu evo-I reusiti. 
luţia timpului să prospereze. Cam În felul acesta putem contribui 

.Nu înseamnă nimic pe~tru un.prost la cosolidarea şi prosperarea ţării, iar '
ort~e ar a~ea dacă nu ştte s.ă-ş\ va-I nu pierzând vremea pentru a slăvi is
lonzeze ceIace are. Avem deCI urgentă prăvile bandiţlor de neamul lui Terente. 
şi neapărată lipsă de a cultiva masele Al. Motogna. 

a . • $ • ..... av '''IbH f"'. ....., .. AI ,....-

Jidanii contra comertului 
românesc! 

eeteam într'un ziar cit jidanii 
din Sdtmar când au auzit că 
marei#! comerciant român Luca 
P. Niculescu vrea să-şi deschidă 
o sucursală şi in Satumare, ca şi 
în aproape toate oraşele mai mari 
din tară, s'au adunat au tinut 
sfat' ş'au zis, "cu bani putem 
cumpăra toată lumea, să-i dam 
deci şi dlui L. P. Niculescu pa
rale şi sigur nu-şi va deschide 
sucursala ci vom fi şi pe mai 
departe noi lipitorile ţării stăpâni 
singuri şi siguri pe ţinuturile 
acestea." l-au îmbiat 2,000.000 
doud milioane lei numai să re
nunţe la sucursală, dar iată un 
român cinstit, nu s'a lăsat ade
menit de paralele lui Iuda, ci 
ş' a deschis sucursala şi deşi poate 
nu va avea în zeci de ani 2 
milioane câştig curat, va pro
vedea insă ţinutul acela întreg 
eu marfd - mai bună şi mai 
ieftind decât a jidanilor. 

şi neamul şi Iara, numai burta lor 
sd crească şi buzunarul lor sd
se umple. Să-le fie ruşine I 

Dzeule ce fericiţi am putea fi 
no.{ toţi dacă ar dispărea - ori 
cine va sd-i ducii undeva - acei .~ 
/ied/oşi, cari se ocupă cu felurite 
afaceri murdare: jidovii şi jido
viţii. 

$ r .. 

Contra alcoolului. 
Ziarul "Satu-Mare" dă alarma îm

potriva ravagiilor pe cari le face al
coolul în Satu-Mare şi alte părU. In tara 
Oaşului -spune ziarul-populaţia este 
complectamente alcoolizată. Sărăcia se 
încuibează şi toate urmările nefaste ale 
beţiei nimicesc popf'rul din acele părţi. 

Ziarul afirmă că sunt multe câr
ciumi fără autorizaţie de funcţionare. 

Ct're măsuri. 
După alte ştiri, Episcopia din Con

stanta a pornit prin organele sale o ade
vărată cruciadă impotriva alcoolismului. 

Pentru a stimula şi pe preoti de a 
susţine mai cu tragere de inimă 
această luptă, P. S. Sa Episcopul lIa

Oare câţi români cinstiţi de rie a acordat un premiu de 500 lei 
felul acesta se găsesc in ţara pentru cea mai bună predică contra 
noastră? Oare nu le roşeşte alcoolismului 
obra~ul ace/o~~ aşa.-zişi oameni I Lupta aceasta impotriva alcoolis·· 
de mlervenţll, carz pentru un mului ar trebui generalizat! şi dusă 
bacşiş sunt in stare să-şi vândă cu hotărâre in Întreagă ţara 1 

.. 
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Rugăm cu inzistenţă achitarea abonamentelor I 
IUBIŢI CETITORI! 

Nu uitaţi că mizeria provenită din neachitarea abona
mentelor, adecă din nepăsarea Dvoastră, ne omoară. 

Doriti lucrul acesta?! 
,'e,P? ... .'.1 .-. ..... V' ._ .at( ..... , ....... 
ŞŢIRI DE TOT FELUL. 

- Datorinţa noasfrd este să luptăm 
şi pe terenul economic contra perico
lului jidovesc sprijinit de specula ne
tnfrânald şi de ballcile lor mall jido
veşti, ~ ale noastre cele jidovite. Este 
absolut necesar să in/imţăm in fiecare 
comună cooperative de producţie şi 
desfacere. Dacă se găsesc În careva 
comună 20 de inşi. cari doresc să in
fiinţeze cooperativa, ii rugăm să se 
Qdreseze redacţiei ziarului nostru şi 
tndata vor primi Îndrumările şi in
stfucţiunile necesare pentru acest lucru. 
Cooperativele noastre vor face parte 
din .. Uniunea CooperativeJor Rurale 
de Producţie Vifor". 

.. 
Restaurarea bisericii din Ghioroc. 

LucrărHe de restaurare ale bisericii 
din Ghloroc, biserică a cărei sfinţire 
a avut loc În ziua de sf. llie a. C., au 
costat fO 000 lei. 
Dupăcum suntem informati, ce] care 

a pus mai mult suflet in această operă 
a fost dl August Butariu. Dsa a fost 
ajutat în această operă şi de alti frun
taşi al fruntaşei comutle. Deie O-zeu 
să auzim numai lucruri bune despre 
aceşti Români de bine! 

• 
~ Cucernici/or bârfitori cari prin 

minciuni ordinare vreau să clatine 
credinţa şi dragostea aderenţi/or noştrii 
tn conducdtorii lor cinstiţi le z.icem: 
să vd fie luşineJ . 

• 
- Românii uniti se reintorc tn multe 

comune ]a biserica ortodoxă, mama lor. 
Lucrul aceasta 11 doreşteori care ro
mân adevărat nu insă În urma certe]or 
ci să treacă toţi credincioşi În frunte 
cu preotul 10f, precum a făcut dl preot 
din Ucea de jos (jud. Făgăraş) şi care 
trebue să le servească de exemplu 

,tii' celoralalti uniti binecredincioşi şi buni 
Români. .. 

- Casa de joc de cărţi "Clu
bul Intim" din Arad, condusă 
- dupăcum se spune - de un 
fost deputat a~erescan, un anu
",e Fărcăşanu, acompaniat de-o 
lJalldă de 1';dalli bucureşteni, ti 

fost închisă de autorităţi. Fe
Ueităm autorităţile noastre pen-

... t"". această inchidere care scapă 
Aradul de diţi'lJlJ nemernici 
cari 'lJ4neasă cdştiguri fără 

.,uncă. 

* 

Aurul ,i argintul României. In anul 
1923 minele au dat 2115 kgr. aur şi 

5b46 kgr. de argint. Din pricina răz

boiului, in 1919 aurul a scăzut la 732 
kgr. iar argintul la 243 kgr. De-atunci 
s'a muncit mult, ca să se aducă im
bunătătirii în starea minelor. Astfel s'a 
ajuns. ca in ]92] să se producă 1104 
kgr. de aur şi 2872 kgr. de argint. 

In anul 1922 apoi minele de aur şi 
arglnt din ţară au dat 1337 kgr. de 
aur în preţ de 149 milioane de lei şi 

1954 kilograme de argint in pret de 
8 milioane lei. 

Producţia acestui an va fi şi m"Î 
mare. In 3-4 ani se va ajunge la 
prOducţia din' anul 1913. 

• 
- După datele sosite ministerului 

de agricultură, reese că recolta de 
porumb se anuntă a fi bună. 

Sfeclele de zahăr vor da de aseme
nea o recoltă bună. 

Nutreturile sunt pretutindeni f(moase. 

* 
"Un Album Comemorativ- al oraşului 

Oradea-Mare Cu prilejul desvelirii 
monumentelor M. M. L. L. Regelui şi 

Reginei, la Oradea mare, sub igrijirea 
unui grup de ofiţeri, se va tipări un 
.Album comemorativ al oraşului Ora
dea-mare, inchinat Suveranilor. 

Acest album, care va cuprisde pe 
larg istoricul oraşului, însemnătatea 
din punct de vedere culura!, industrial, 
economic, comercial etc. a acestui 
centru, va publica şi o seamă de ar
ticole, scrise de cei mai de seamă 

oameni politici şi scriitori ai neamului 
nostru. 

... 
Efectele prohibirii alcoolului in Statele 

Unite. Consumarea alcoolului subt 
toate formele a scoborât la 2% Delic
tele provenite din bfţie atingeau În 
]916 la New-York, cifra de 163.55' în 
1922 au coborat la jumătate, la 8765. 
Alienaţia mintală din cauza alcoolis
mului a scăzut dela ]0% la 2%-3%. 

Tuberculoza şi criminalitatea au 
scă:z.ut de asemenea cu procente În
semnate. Aceia cari profită mai mult 
sunt copiii. Pentru ei se economisesc 
m~i mulţi bani, sunt sănătoşi şi că
mmul părintesc e mai fericit. 

- Ce credeti oare Onorati cititori 
n'ar fi bine să deschidem o listă de • 
colectă pentru adunarea sumei nece- Suprimarea somnului. Doctorii Harris 
sare, să putem îndepărta corona ma- din Londra şi Crile din New-York 
ghiară de pe frontispiciul palatului de sunt de părere că timpul ce ni-] ia 
finanţe. Vei contribui şi Dta cu ceva somnul este timp pierdut. Ei socot 
Dle director de finanţe? ... deci indispensabil de a inlocui somnul 

_ Un biet mot cercurar din Vidra printr'o descărcare electrică ce ar face 
de sus imi spunea că din comuna omului acel aş serviciu fără ca să aibă 
lor nu mai pleacă ni menea să fie colo- nevoie de a pierde zilnic 7 nu 8 ore 
nizat, fiindcă dl preot Leac dinpre- dormind Se sp ne ă . d . ti 
ună cu comitetul parochial a incunoş- " u C cel 01 sava~ 
tinţat forurile competente că simpatieii I ar fi descoperit un aparat electriC, 
noştri moti nu vreau să-şi părăsească menit să inlocuiască cu succes nevoia 
~atul lor natal. ~aportul dlui preot somnului. Această nevoie e provocată 
msă este fals, l a făcut fără să se la om printr'o reactiune chimică care 
asculte poporul. Aflăm deci de bine, . 
să se facă o anchetă la faţa locului. se. produce tn ce,lulele creerului ŞI le 

... privează de vitalitate. Doctorii numiţi 

Jidan multi milionar - hoţ de buzu
nare. Ziarul jidovesc "Lupta" din Bu
cureşti, aduce ştirea că jidanul Gold
farb mu/timiiionar din Piatra-Neamţ, 
a fost prins ca hot de buzunar. 

Câte buzunare o fi golit mizerabilul 
până a ajuns multi-milionar J 

Redacţia ,i administraţia gazetei 
"Voinţa Poporului" S8 află În strada 

~cenţiu Babe, Numărul 6. 

efedura ude ului. 

sunt convinşi că aceste reactiuni sunt 
de natură electro-chimică şi că graţie 

aparatului Inventat de el, omul va 
putea să reîncarce celulele obosite ale 
creerului său,cum se reincarcă o baterie. 
Operaţia reÎncărcărel n'ar dura decât 
câteva minute şi ar înlocui compleet 
somnul. . 

lată o metodă care n'ar prinde tii 
unele pârţl ale Europei I 

POŞTA REDACTIEI. 
Manu.scrisele scrise cu creionul DU se publică. 

f 

Dlui ,Nicolae jurjescu, Cuveşdia, Iti 
mulţămIm pentru cele comunicate. Te 
asigurăm că vom interveni În intere
sul neamului la Jocul competent. Zia
rul il trimitem după cum doreştI. 

Dlui N. Chicin pleot, Nădlac. In 
curând \'om vorbi despre chestie per
sonal. 

Dlui Delmărean Gh., Armdneag. -
Ziarul se trimite regulat. Va fi vre-un 
ticălos care împiedecă predarea lui. 
Rog, veniţi careva dintre cei bătuti 
până la noI. 

Dlui Alexa Bdlean 1., Văliug. Am 
primit cu mulţămită paralele trimise 
(400 Lei). Vă rugăm fiţi viguroşi şi 
munciţi şi pe mai departe pentru 
mântuirea neamului. 

Diui Gh. David, Lipova. Ziarul se 
trimite de aici regulat. Multe frăţeşti 
salutări. 

Diu; Nicolae Ja:ob cantor fn •••• 
N'am scris bine adresa pe ziarul ex· 
pedat? Cu drag. 

Dlui 1. C. llau, V.-Putnei. Ziarul se 
expediază regulat. Vă mulţumim de 
rândurile trimise. 

Dşoarei E. Sâmbătean, Brad. Inci 
n'am primit paralele. Le vom primi 
însă sigur. Smcere mulţumiri. 
JWIlv , • n ~ .... $$ , • * ve 

judecdtoritl de ocol Buleni sec
ţia cărţii junduard. 

Nr. 635/1924 ef. 

Extras d'n publicaţiune de licitaţie. 

In cererea de executare făcută 
de urmăritor Victoria institut oe 
credit şi economii s. p. a. Arad 
contra urmăriţilor Descău Marcu 
resp. erezii lui min. Descău Pe
tronela şi Descău Ioan judecă
toria a ordonat Iicitaţiunea exe
cuţională în ce priveşte imobilele 
situate in comuna almaş circum
scripţia judecătoriei ocolului Bu
teni cuprinse in ef. a comunei 
Almaş nf. prot. ef. 480, 472, 882 
şi 883 sub nr. de ord. A. 1. Nr. 
top. 375. 194, 601, 2180 (în tra
vilane şi pământuri arabile) ca 
porţiunea de proprietate alui 
Descău Marcu, min. Descău 
Petronela şi min. Descău Ioan în 
preţ de esc1amare de 500 lei, 
2000 lei, 3000 lei şi 2000 lei 
pentru incasareae creanţei de 87 
lei 50 bani, 133 lei, 104 lei şi 
118 lei 50 bani capital şi accesorii. 

Licitaţîunea se va fine În ziua 
de 16 Septemvrie anul 1924 ora 
IOla casa comunală a comune; 
Almaş. Imobilele ce vor fi licitate 

nu pot fj vândute pe un preţ mai 
mic de cât două trei mi din 
prEţul de strigare, Cei cari do
resc să liciteze sunt datori să 
depoziteze la delegatul judecăto
resc 10°/0 din preţul de strigare 
drept garanţle, În numerar sau În 
efecte de cauţie socotite după 
cursul fixat in § 42 legea LX, 
1881, sau să predea aceluiaşi 
dflegat chitanţa constat~nd depu
nerea, judecătoreşte prealabilă a 
garanţiei şi să semneze condiţiu
nile de 1icitaţie (§ 147, ]50,170" 
legea LX. 188J § 21 legea LX. 
1208). Dacă nimeni nu oferă mai' 
mult, cel care a dorit pentru· 
i mobil un preţ mai urcat de cât 
cel de strigare este dator să în
tregească imediat garanţia fjxată, 
conform procentului preţului de 
strigare la aceiaşi parte procentul 
a preţului ce a oferit. (§ 25 XLI. 
1908). . 

Buteni, la 13 Mai 1924. 
Dr. ErdlJs, m. p. judecător. 

jlldecdtoriao cutului Şiria secţia ef. 

Nr. 1235/1924 ef. 

Extract din publicaţiune de Jicitatie. 
In cererea de executare făcută 

de urmăritorei firmei Victoria 
Inst. de credit contra urmărit dlui 
Iacob Popoviciu. 

Judecătoria a ordonat Iicitaţiu
nea execuţională in ce priveşte 
imobilele situate tn comuna Pân
cota circumscripţia judecătoriei 
ocolului Şiria, cuprinse in ef. a 
comunei Pâncota nrul protocolu
lui ef. 1928 nr. 3 de ordine A. 
I. nr. top. porţiunea de sub B. 
89 alui Iacob Popoviciu jumătate 
parte din intregul imobil in preţul 
de 5000 lei pentru incasarea 
creanţei de 261 lei 50 bani, ca
pital şi accesorii. 

Licitaţiunea se va ţine tn ziua 
de 6 Septemvrie anul 1924 ora 
IOla casa comunată a comunei 
Pâncota. Imobilul ce va fi licitat 
nu va fi vândut pe un preţ ma, 
mic decât dauă trei mi din pre
ţul de strigare. 

Cei cari doresc să liciteze sunt 
datori să depoziteze la delegatul 
judecătoresc 10°10 din preţul de 
strigare drept garanţie, in nume
rar sau in efecte de cauţie soco
tite după cursul fixat în § 42' 
legea LX 1881, sau să predea 
aceluiaşi delegat chitanţa consta
tând depunerea, judecătoreste, 
preaiabilă a garanţiei şi să sem
neze condiţiunile de Jicitaţie (§ 
147, 150, 170, legea LX 1881 
§ 21 legea XL 1908.) ,. 

Dacă nimeni nu ofera mai mult, 
cel care a oferit pentru imobU 
un preţ mai urcat de cât cel de 
strigare este dator să întregească 
imediat garanţia - fixată con
form procentului preţului de stri
gare - la aceiaşi parte procen
tuală a pretului ce a oferit. (§ 
25 XLI 1908). 

Şiria, la 10 Aprilie 1924. 
O. Anghene m. p. judecător. 

lI'adic spt&ialist pnl,.' baala ,i operatiDlli IIJ Ddj 

Dr. VIRGIL POPOVICIU 
fost asistent de clinică universitară 

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