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ZIAR DE PROPAGA. DA 

ABONAMENTUL: 
Pe un an 100 Iei :: Pe Jumătate an 50 lei. 
Pe trei luni • • • • • • • • • • • • 25 lei. II 

APARE IN FIECARE DUMINECA 
SUB CO N DU CEREA UNUI CO MITET. 

ŞalUpionii • preseI. 
marcă galiţiană, ar fi fost un ftipt "d,ja· 
îndeplinit. 

Dar ce ghinion (belea)! 

Nr. 28 

REDACTIA ŞI ADMINISTRATIA: 
Strada Moise NicoarA Numărul t, etajul 1. 

Ediţia specială, (Sărindar) a vocabu
larului nou, (in care toate tnjurăturile tşi 
au explicaţia) a fost pusă 1n circulaţie 
datorită zelulul, neobositului nostru patriot 
(neaoş) Mend,'JIă Mochen Sfurim, redacto
rul revistei .. Hasmonaea (1, având colabo
rator şi Îm părtăşitor al aceloraşi idei, pe 
ardeleanul (get- brget) LeonarJ Păucescu
Paukerow. 

Istorica metropolă a culturii rasei su
perioare: str. Sărindar (Bucureşti) lt'l ulti
mul tImp a oferit publicului amator un 
repertoriu bogat şi rar. Programul, da.torită 
iscusinţei şi dibăciei hahanfUlui $ulăm 
Rosenthal. pe lângă punctele de lupte ro
mane, echilibristică, jonglerie etc., a fost 
complectat cu figuranţi nouL In astfel de 

"Fuziunea", ca şi celelalte "pertrac
tări" a dat un formidabil "ch ix'.1.-(s'a in
potmolit). 

"Ferul până e cald trebue bătut", a Precum, pe vremuri bune se publica 
fost principiul pret[nşi!or "îndrumăton" ai buldinul stării Să~lăt~ţ!i nemuritorului Ro
op:uiei publice româneşti. - stnlhal, - piJate vă amintiţi al;el "inci

Puţin cam de:zolaţi (ncc:ăj\n de acest dent nechIbzuit" - la fd tn zilele noa
gtre _ Dimineaţ:l". "Adivoml" şi al;e babe 

eşec, s'au retras, dar nu pentru totdeauna. 

, împrejurări au fost prezentate cu succ('~ 
punctele "fuziunea celor două partide", 
"asasinarea lui Matteotti" şi altele. 

AdmiHlstratorii sus:'.m;ntitei şcoale de 
jonglerie, ln afară de micile lor preocu
pări familiare se mai Indelt:tlJie(:sc şi 
cu scrisul. 

superstiţioase, prevesteau ziua căderii fas-
. ~Bezna .m;cuDz:şurilo.r îi oc:!Ote~te, ş,i CiSU1Ului itdir.m. 

le aa posiblhtati'<l (putmţa) de a mfecta "~, • w • 

(f110lipsi) pl'bhcul cu s3gfţ:le lor înveniltCi.te .. S a~ mtamplat Insa! (rmnune!) Musso-
d:.! puroiul infect (spurcat) al dnctrinci t lJnl a ra~as ş: pc mat departe în fruntea 

După câtEva schimbări de vederi cu 
balabustele. iată şa!l1pionii nnştrJ, g,.ita să 
!iP --1lr!~"('e Li \lâLj',J! al~htitoţ al iup~:.:.lo; 
politicei interne. 

(ir;viiţi'\turiior) blmw.iici? guvernulut 
OcnÎ3 s' ~ ivit. w Va să z\că dlor honigmanL hrubele 
Asasilla:-ea d{:putatul~Ui-'socialist iLtlian reacţi~rla;is;l'JUlui, au servit t)tu'ş C.!l câte 

Fuziunea, care ar fi inserrnclt un for
I midabil Sllcces pentru ei, triumful aema
I craţiei în acelaş timp, (tc,t pcn1Hl el) cu 

ori-ce mijloace trebuia re,lllZtllă (iufăptilită) 
Leaderii ct~lor uouă p<utide, Întreţ,nuţ! de 
fnalta fll1<.:nţă inkrn;1ţ!onaIă odată la pdţre. 
ţara făgăduinţei, ţara, visată de tnbunii şi 
patricknii de o incontestabilă (netăgiidultz) 

]'k:tteotti, a fO'3t bine veniră. ceva tanlor c~nduse de guv~rne reacţionare. 
A. Ft;gure-Honigmann, mâficiiforul de Ce :ost mai au prin urmare orb::că-

fascişti, s'a năpustit aSllDra lui Mussolinl iri\e :::ccstea boll1ăvicioase? 
Ul () furie caracteristicu triburi!orafric2.ne, . Tot disp; etul meu vi l'am scui pat in 
cari aiI o d~'oseb tă prediie~ţle pentru s+ fdţă l'ână Îl prezent, dar nu, n'ilş mai fi 
vurarea (gusta ea) un(;r astfel dE' 2 1Jerltive. capabil (în stare) de aşa ceva, Clcum vă 

RE)ma, "citadEla re(lcţiiJnii", tr\:buia ci::tn!)iitimesc. 
n.:apăr<lt V('stt jită. R. P. R. 

Un vultur care murit : 
lIoeotenen1-lmlHtof Ioan Saua. 

._- Sfârşit. -. 

meritate, şi-a înăbuşit d,irul s:iu de luptă Într'o 
funcţie de mare cin::t~ fiind numit inslTuctor de 
shor la centrul de instructie al aviaţiei pe atunci 
ll! fo,mare de acelaş comandant şi a-:eleaşi brave 
eLemente d:n Grupul 2. 

Aki, cu aceiaş putere de muncă, cu acdeilşi 
sirăduinti f~ră preget, cu acelaşi drag nemăsurat 

Locotenentul aviator Sava, illcur~jat şi ad
mirat de cmn<traz'i lui cart toti şi·au făcut l1n 

renume, stinlUlat de neobos:tuJ şi piiceputul său 
comandant, lucra fără prt'get, sbura de dimine,:. ta pent;·a cariera CI! ş:-o ;adura, reuşeşte a tleveni 
până seara peJltru a Îndeplini cu o conştiinţă mai mult decât preţios instituţiei şi organizării ti, 

superioară şi un erOism· de Dac, grelele misIuni 1 . Sbururile Illi, îndră~n:te. şi es.tetice îl dove-
ce i se încredinţau. De câte ori s'a Întors de ne dlse tuturor ca cel mal IIldlcat IOstru .tor, cu 
front cu aparatul ciuruit de- schije şi gloanţele a,;elaş plan neîntrerupt sboară de dimineata până 

• păgâne, chi;:Jr cu observatorul mort odată, eroul seara În dublă comandă, formând o mulţime de 
a locotenent Pavekscu, dar totdeauna după iermi- noi piloti, toţi mândri de priceput~tI lor profesor. 

narea cea mai eins,ită a Însărcinărilor sale. Câte sfait,ri bune, câte obi:::eiuri şi ·felud prielnice 
In calmul unei stane de piatră, cu ochii nu all rămas la toti elevii lui. Cată încrederI! nu 

.. ageri de adcvăpt vultur) cu tenacitatt"a şi re zis- inspira elevilor lui a:::est caracter de bronz, a,:est 
tenta firei sănătoase de ţăran român, cu con- om dtven't pasăre? Mătstria lui efi o aspiraţie 

_ ştiinţa superbr educată, ;::11 inima plină de focul a celor înăscuţi cu daruri speciale pentru viaţa 

'celui mai frumos vis de român, locotenentul în vAzduh. 
Sava veşnic neobosit lua parte toi mai mult la cea In câteva luni a format mai multe promoţii 
mai fericită realizare a năzuinţelor neamului lui. de piloţi şi în toamna acelui aş an, cu grija cdui 

Se făcllse admirat de ai lui) temut de duş- de sus, cu nepretuitul ajutor al aliaţilor şi cu 
ti rtlani. Indrăsne<ila )I::estui brav se comenta zilnic norocul nostru tradiţional, alungăm pe duşmani 

'" pe aerodromurile" Nemţilor şi nu mai pllţin seIios d:ncolo de Tisa, perioadă în care locot. Sava, 
se lua de cei ce avea ghlIrionnl să·\ întâlnească ca unul din cei mai indicaţi aviatori, înd~plineşte 
în nemărginitul văzduh, tn largul lui de acţiune. multe misiuni peste Carpaţi; inrolându·se în 

Terminată prima parte a râsboiului cu S!l- Legiunea Ardelenilor pentru apărarea pămâtitu· 

"8 fletul său îndoliat de vitregiil unei soarte ne- lui strămoşesc. 

De vânzare numai la Librăriile româneşti. 

SchimbânJ tot felul de avioali'! îl vezi 
când ia Muntenia când în Oltenia când in Tran
silvan;a, dind iar În Mo!do·Ja, ducând pe calea 
aerului şi cu vitt:Za c~racteristjcă a acest'd mij
loc de locomoţIe, persoane politice, gemrali, 
Vt'şti dela uu c0mandament la altul; în sfârşit 

îşi găseşte prilejul fericit de a reîncrpe viaţa de 
pasăre călătoare În servic'ul ,patriei. 

Cu un simt de orientare asemănător in
stinctului pă~ărilor ce hibernează pe alte C"on
tinente sboară în lungul şi în latul României 
Mari, necuno3când obstacolele vechilor graniţe 

şi oboseala firească a omului de rând. Inrolat 
În grupul de asociaţie nou format în Transilvania, 
reincepe peste un an r~sboiul cu duşmanii 1\li 
miler.ari, Ungurii. Şi aici, devine prin activitatea 
lui rodnkă şi curajul fără margini, fruilt.ea sbură
torilar ce zădărnicesc şi gonesc pe aviatorii un
guri bolşevici. Ajută trupele de vest la Înainta
rea tnumfală spre Budapesta, deservind marile 
unităţi şi comandamente cu recunoaşteri, obser- . 
vatii, It-gâturi de infanterie, atacuri, etc. 

Ajuns printre cei dintâi în capitala asupri
torilor de ieri, continuă a fi de acelaş nepreţuit 

tulos aviaţiei, evacuÎnd îa sbl)r la Arad sute de 
avioane din fabricele de acolo. Devine pilotul 
recepţioneur al a.:elor fabrici, Încercând şi pu:
nând la punct toate avioanele noi ieşite din 
mâna lu:rătorilor specialişti, dar fn orice moment 

pr':ţul unui exemplar 2 Lei. 
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Centenarul lui A vraDl Iancu. Invalizii de războiu. un 
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Marile serbări organizate de "Astra'f. 
Ascultaţi povestea. In luna Martie a anuJu' in 

1 Q22, - aproape doi ani de atunci - experţi In 
"Biroului intcroaţ:onal al muncii" au adopta .ajl 
(primit, votat) unele rezoluţiuni (hotărâri) pentru bă 
micşorarea măcar În parte, a mizeriei eroilor în to 
viaţă, adecă a invalizilor de război, şi cari ur· in 
mează să fie puse in practică de ţările cari fa, 

parte din "Societatfa Naţ!unilor .... Povestea Spurl/. pa 
dela inceput, că ajutoriHca invalizilor este ~ ~U 

datorie a Statului, deoarece bunăvoinţa sccietă re 
ţei experţii au dedarat-o de neîndestulătoare. tr 
Se spune că invRlizii trebue socoliti ca cei din-, ro 
UlU, că orice intreprindere poate fi obligată s' o 
aibă în ef\~ct:vul (personalul) ei un număr d a 
invalizr, că salariile (plăţile) lor trebue să fi 
egale intr'o imna cu cele a celorlalţi muncitor' 
valizi (Săllătoşi, Întregi), că treb:Je protejaţi (spn· ti 
jiniti) fJţă de cOlicedierile nedrepte. p 

Zilele acestea f!a Întrunit la palatul regal 
comitetul serbărilor pentru aniversarea a o sută 
de ani dela naştert'a marelui erou naţional Avram 
Iancu. 

După cum se ştie, în toamna trecută cu 
prilejul adunărij "Astrei'" s'a luat hotărârea de 
a se prăzlIui cu mare fast centenar", 1 naşttrei 

lui Avram Iancu, Şedinţa a avut loc În s:11a bi
bliotecei palatului şi a fost prezid?,Iă de rtge. 

După amiază va defila un l~onvoi etnografic 
~ranjat de locuitorii din Valea Crlşului. 

la casa lui Avram Iancu. 

SliVerai1ÎÎ şi invitaţii vor pleca apoi la Vldra
de-sus, la casa lui Avram Iancu. 

Aici prin îngr;jirea »Astrel" 's'a construit 
alături de c<lsa lui Avram Lmeu un muzeu cu 

I obiectde rămase dda marele erou national, o 
casă culturală nat:onaHi pentru ţăranii din Vidra 
de Sus şi Viura de jos. 

In fata casei lui Avram Iancu s'a construit 
un Ipic hotel pell tru vizltatorii "cestlli Ctntru al 
Matilor. 

11 

Sa aflau de faţă următurii membri ai comi
tetului serbărilor: dnii bn 1. C. Brătianu pre~e
dintele crmsil:ului de miniştri, ge!,cc,ral C. Coand.1!, 
general Al. Avcrescll şi dl Alex. Vaîda Voevod, 
foşti preşedinţi de consiliu; Miron mitropolitul 
primat, P:men mitropolItul M<:Jldo\'ei, Nicolae 
mitropoli tul Ardea I:J lui, Va5ile Su du, ITI itropol i
tu1 B1~i·.t1ui şi Nicolae Jva!1, ep!scop111 Cllij111ui, 
dnii AI. l;pedatu ministrd cultdor şi art~lor, 1 
I. N"grn:zi preş2dil1trl~ Acalh:miei; V; G(:>l~. 
preşedintde Asociatiei "Astia", general---retala" 
preşedintele penhu ridicarea monumentului, pro
topop Iosif Gomboş şi dcputat Pasca din Câmpeni. 

Inal1ul cler va ofic'a un parastas la casa 
lui Avram Jancu şi va sfinţi muzeul şi c;;sa cul- In sfârşit Statul e dator să dea pâine de te 

toate zilele celor ce au sacrificat (jertfit) o parte, d 

Adunarea "Astrei". 

După terminarea serbărilor de la Vidra de 
Sus, toti oaspeţii vor pleca la Câmpeni. 

din viaţă sau din corpul lor, DC:'ntrucă noi să 1i 
trăim azi sub scutul României-Mari. d 

Aici în crcerul munţilor clpuseni, va avea 
loc adunarea generală a secţiilor lihrare şi şti

inţifice ale "A;,trt'i". 

Istoria, iarăş, ne SDune că până şi popoa· d 
rele barbare din cele mai vechi timpuri au cins· c 

Cum vor decurge serbările. 
tit memoria {roBor, arătând prin fapte recunoş- Ş 
tintă faţă de ei şi faţă de cei ca~i au rămas în r 

Comîtetul a fixat definitiv programul ser
bărilor ce vor avea loc cu acei prilt'j. 

St'rbările vor începe la 30 August şi vor 
dura palru zile. 

Prima şedinţă va fi prezidată d~ reg~, 

Pe .un'd din platouri se va construi o mare 
sală unde vor avea loc după aCi:ia serbări popu-
Iare, COlh.:erte şi reprezentatii de teatru cu "r-

viatA. 
Până aici povestea. Iar noi, deja incepu 

declarăm că nu ne putem închipui un om -
inţelegem om cu suflet şi inimă - care să nu 

b 

La toate solemnitătile vor participa suvera
nU, membrii familiei princiar::" întn'g guvernul, 
reprezentanţd corpurilor constituite. De aseme
nea va lua parte numeroase dekgaţiuni de să

teni din fiecare judet al Munteniei, Moldovei, 
Oltenîei, Bucovlllt>i, Arde~ilului şi Basarabiei. 

fie pătruns de adevărul acestei ches'iuni, să nu 
tiştii Teatrului Naţional dill Bucureşti. 

...". . l:' ••• fic În deplin acord de a se ajuta invalizii. Nu il 
Dupa termlnare serbănlor ;)uveranll ŞI oas- credem nici cei>tce scriu zlarele (gazetele) că d,. 

petli vor f~~e o excu~~il:ne, pe muntel~J,~ăina, ministru de finante sau O!icare alt Ministru ar, ~ 
unde pe pIscul cel mal IllaJt se va r,Oll"a o fi în contra acestui ajutor. 
troiţă (cruce) de piatră în amintirea lui Avram T b ă" tă Ş" ă . t 
1 re ue S -1 aJu m, 1, m ce const aJu- r 
ancu. 1 ? E f t . Ş' d'" 

C 
toTU aces?f.l. aar e puţltl. 1, cre eţl-ma, nu t 

, La Cluj. 

In ziua de -30 August serbările vor începe 
cu desvelirea monumentului rîdicat lui Avram 
Iancu la Cluj. 

li a~stă elt\:ursiune serbărj!e iau~ sfârşit. costă nici pe Stat, nici pe socIetate aproape ni-· I 

'" mic, ajunge bunăvoinţa şi putin sacrificiu (jertfă) t 
In vederea acestor serbări vor veni săteni din egoismul nostru. Insemnaţi, câte institl1ţiuni 

din toate ulJghillrile ţărd. are Statul, câte posturi de portari în buget, O 

După ace'a Suveranii, guvernul 'şi invit 3 tii 
vor pleca la Ţebea lângă Brad localitatea În 
care este înmormântat Avram Iancu. Aici se va 
oficia o slujbă reI:gioasă şi se va da o masă 

săracilor. 

.oaspeţii vor fi găzdu'ţi in corturi pe valea pleiadă de uşieri, personal de sE'rviciu, unde cei 
dintre Câmpeni şi Vidra, mai multi ar p:ltea fi Înlocuiţi cu il1valizl, foşti 

Armata va pune la dispozitia "Astrel" 3000 muncitori manuali cari azi nu mai pot îndeplini 
corturi de oarece se crEde că vor veni 30-40 această muncă. Deci jumătate problema este rc· 
mii delegaţi. zolvată (cteslegatâ), mai luând în considerare că 

:- rea credinţă pentru Români. Cu toate riscu- Aci se găseşte in elementul IUi~. Incepe şil acolo unde locot. Sav~ rămâne de veci în min-
riie vădite ale acestor înc~rcări sboară neconte- reuşeşte să desvolte o activitate din ce in ce tea şi sufletele noastre. 

'nit dând roade ce de puţini au fost preţulte~ mai frumoasă pentru impunerea noii injghebări Aviaţia română pierde un falnic sburător, 
Terminată şi această perioadă de glorie şi şi pentru realizarea unei nationale necesităţi: armata un bun ostaş şi noi neconsolaţi prieteni, 

răsbunare legitimă naţîonaiil, odată cu retragerea "Industria română de avioane". Toată ziua pri- o prietenie şi o pildă ce nu ştim de vom 
trupelor este readus la Tecuci unde tinere vlăs- tre lucrători în tovărăşia bunului său tovarăş şi intâlnî.- Meritele sale netăgăduite şi excepţio
tare cu fo:ul sborulul În suflet îl aşteptau pentru prieten, inginerul Brandenburg, îndeamnă, dă nod,., îi dă dreptul să rămână In bogatul Panteon 
formarea lor. Şi-a continl1at indeplinirea chemării idei noui, proiectează nou! încercări În domeniul i um<Î.nesc al celor ce s'au sacrificat pentru patrie 
sale, dând aeronauticei române, seriile cele mai tehnice! aeronautice, sboară neîntrerupt pentru :;;1 progrest'le aviaţiei. 

bune de piloţi. perfectionarea primelor avioane construite, are Cu gândurile şI sufletele senine ca intr'un 
Intre timp a mai fost trimis la Salonic şi două accidente, continuă cu acelaş crez sfânt o sbor pe amurg de seară, cu toti cei ce sburăm, 

în Polonia unde prin măestritele lui sboruri a ,. muncă rodnică pentru progresul aviaţiei noastre. să ridicăm o rugăciune caldă, Celui de sus şi 
stârnit admiraţii şi prieteşugl1ri frumoase. Noua comandă de avioane tip "Proto- să facem o pioasă cruce pentru cel ce nÎ-a fost 

ln auul 1922-23, se înfiinţează la Arad, În popescu" iI găseşte la locul lui de onoare. Pri- atât de drag şi deapururi preţuit. S. 1. 
sânul. fabricei Astra, o secţie de aviaţie, constru- mul avion incercat de el, dă rezultate bune, al 
ind pentru început un Up nou de avion "Inginer doilea ii aduce nebănuitul sfârşit într'un acci
Şeşefski". Direcţiunea acestei secţiuni de fabrică dent fatal. 
a fost .incredinţată d-Iui Colonel Popovici, demi- tlA murit Sava" a fost pe buzele încleştate 
sionat din armată pentru ca prin superioarele de durere şi in ochii inlăcrimaţi ai tuturor avia
sale însuşiri şI experienţă, să dea o desvoltare tarilor din ţară, Trista veste a il1doliat inimile 
mai mare industriei aviatice române. tuturor celor ce l'au cunoscut şi mal ales a celor 

Fostul comandant al grupului 2, fostul or- de care numele lui ii legau cu atâtea eroice 
ganizator şi comandant al centrului de instructie amintiri. 
model dela Tecuci şi fostul director al Aero- S'a dus vulturul nostru, s'a dus viteazul 
nautice! cunoscător al tuturor elementelor di n luptător de pe front, priceputul profesor dela 
aviaţie, a ales pe locot. Sava ca pilot-recepţioneur şcoală, comandantul perfect din escadrilă şi ne
al fabrice!. Locul era de cinste căci fusese ales precupeţitul tncercător al nouitor maşini sbură

Între aleşi, iar retrlbuţia ceva mai potrivită ca în toare. Locul lui rămâne gol şi cine ştie în ce 
aviaţia militară, faţă de primeidioasa-i functiune. timp vr'un vrednic deosebit va mai putea ajunge 

,_.et 

Ougetăf)·i. 

Fereşte-te de jurnalism: ~ te risipeşti ln bă- · 
Iwli de o para, tn loc să te~-~dărueşti in câte-va 
monede de aur 2ravate. 

... 

Operile sunt mari prin adâncimea substra
tului intelectuaL şi perfecta lui intrupare in' pal· 
pitarea vieţei. '" 

Desigur că este esenţiaLă originalitatea, dar 
este ruşinos sa-ţi lipsească ştiinţa artei tale. 

Al. T. Sfamafiad. 
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un procent destul de mare de invalizi au mij
loace şi nu cer mila nimănui, altora, iarăş, li-s'a 
înlesnit să-şi câştige pâinea necesară (de lipsă). 
In afară de Stat trebue să contribue la acest 
<llutor instituţiunile noastîe financiare, precum: 
băncile, fabricile şi celelalte intreprin deri, cari, 
toate, trebue să aibă in personalul lor câte un 
invalid. ~ 

Vedeţi că tot putem ajuta invalizii, dându-Ie 
pâinea pe care, de altfel şi aşa trebue să le-o 
dăm. căci in caz contnf am fi faţă de ei ne
fecunoscălori şi nu am merita nici chiar să mai 
-trăim. Nu sacrificăm nimic, numărati că cei mai 
mulţi portari şi uşieri din serviciile Statului sunt 
oa meni cari au fugit de munca grea, pentrucă 
având un serviciu comod să trăiască bine şi să 

JlU se prea obosească mult. 
Şi încă ceva, avem un ministru al "Ocro

tirilor Sociale". D-sa ar' putea să o pună această 
problemă în practică. Ştim că nu e un lucru 
tocmai uşor, când e vorba de pus în aplicare, 
dar d. ministru e om muncitor, cu multă prac
tică şI expprienţă şi suntem siguri că o poate 
duce la îndeplinire. Şi, să nu se uite că proce
dând astfel, şi-a făcut o mare parte din datoriile 
ce le are ca ministru al "O.:rotirilor Sociale" 
şi să nu se uite nici imprejurarea că poporul 
roman este recunoscător oamenilor cari îi vreau 
binele şi au lucrat pentru el. Ai. M. 

, .-... " 
Onorat'i Oet'itori! 

) 

Cu durere Vă aducem la cunoştinţă că mulţi 
dintre D-Vire nu şi-au acll1tat (plătit) nici până 
azi abonamentul şi urmarea acestei uitări de da
torillţa este că l1eputâlld face faţă speselor (c/zel
tuelilor), cari le avem cu editarea (scoaterea) zia
rului şi luptând şi azi Clll!ftlltăţi aproape insupor
tabile, am fi nevoiti să Încetăm vremelnic apa
tiria ziarului, până când vom putea il1cassa res-

"-
tanţele. . 

ApeLăm deci dirz nou cu toată căldura şi 
dragostea de neam, patrie şi biserică, ÎTI interesul 
cărora depunem munca noastră, la inimile şi sim
ţemintele DVire de Români bUfli şi cinstiţi şi Vă 
rugăm să achitati de urgentă abollamentele, con
tribuind cu câte o sumulită şi la fondul de re-
zistentă. Administraţia. 

... ,t * fii 

Protestaţi, Români! .. 
Voauă ne adresăm, cărora zilnic vi-se ră

peşte numele, de către cinica rasă alui Israil. 
Voauă, cari în letargia, de care &uferiţi, lăsaţi să 
vi-se fure numele erezit, cu atâta cinste şi fală, 
dela strămoşi, voauă ne adresăm. Puteţi tolera 
Qare, ca numele vostru să fie purtat de cei cari 
au strigat moarte lui Christos? Puteţi tolera ca 
numele vostru să fie răpit de oameni lipsiţi de 
bun simt şi cu trecut pătat? Căci, ce vor ei? 
Vor să-şi ascundă afacerile neruşinate sub nu
mele vostru cinstit. Ei ne calcă În picioare totul 
ce ni este mai scump: numele. Să nu uitaţi, că 
aceşti nelegiuiţi ni vor seduce copiii, arătân
du-li-se drept rudenii a lor, pentruca astfel, să 
le fie mai uşor a duce la bun sfârşit ticăloşiile 

intreprinse contra lor. Şi fiii nostri de bU!lă cre
dinţă fiind, se vor întovărăş! cu ei şi vor fi ex
ploatati, inşelaţi şi batjocoriţi. Nu cedaţi deci 
numele vostru parveaiţilor din meleagurile Gali
ţiei, fiilor lui jehova. 

Răsfoi ti foaia oficială Monitorul şi veţi ve
dea intre anunţ urile judiciare câti Horovitzi nu 
se prefac in Horoveanu, câţi Finkelsteini nu-şi 

schimbă numele Pintea, câti Lebevsohni nu-şi 
iau numele de Lezeanu şi căţi altii crediucioş! ai 
Talmudulul nu cer, să-şi adauge la numele lor 
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patronle fals p'acel mândru de Mircea şi Iancu. 
Intr'o bună zi ne vom trezi, că vom avea un 
Eminescu, fiu d'alul Israi! şi răpindu-ne mândria 
scrisului nostru, ne vor zice că şi Eminescu era 
evreu. 

Acest Eminescu, poetul Eminescu, se adre
sează voauă din raiul poeziilor sale, strig-ând: 
apăraţi-vi'! numele străbun, nu-J vindeţi nimănui 

şi dacă vi-se răpeşte, protestaţi, căci azi-mame 
vom avea în ţară atâţia "lupi" câti »wolfl" în 
Austria! 

Cât pentru ei, - să ştie belşugul că ni l'au 
răpit, dar numele nu nl-l dăm! ~ .. ,.. .- , • .,.. ""* • 

Din grădina de tir Oravita. 
tn ziua de 22/V1-924 ~'a ţinut adunarea 

generală a "GrădioE'i de TirA' cu scopul de a 
alege membrii comitetului. La începerea alege
rei de membri În comitet şi preşedinte, Nemtii, 
Ungurii şi Jidanii fiind În majoritate (deoarece 
în era maghiară abia erau 5-10 Români in
scrişi şi nici nu se primea ori şi cine, se'nţel('ge 
Românii) au voit că după 4 membri de ai lor să 
fie 1 român. La aceasta a interpelat venera
bilul protopop Musta, pretinzând că in egali
tate cu membri sl\ se aleagă 33% români 
in comitet. Cu mare chiu şi vai s'a putut ac
cepta acea~ta, câlld însă s'a Început 'votarea au 
voit Cll ori şi ce preţ să aleagă pe dl "Schpie
ler", român adevărat din pământul sfânt şi pe 
dl Adam Franz, marele patriot român care s'a 
exprimat că "Oie Walachen k5nnen sich ailf
hengen" şi În trecut a dat dovadă de patrio
tism prin cuvintele lIDie Walachen k5nnen mich 
gEme haben", fapt pentru care ar fi dat deja 
în judecată siguranţei din Lugoj. Atunci dl Dr. 
Ţelcu, dl Director al Liceului Gen. - Drăgălina, 
Drugariu. dl protopop Musta şi mulţi fruntaşi 

români au răspuns cu acea ca să se facă ale
gere deschisă şi să fie exclus dl A. Franz din 
conducere (era vice preşedinte). 

Nemţii au primit ostil această -soluţie la ce 
dl protopop Musta a pretins aceasta sub pre
text că dacă dl Adam Franz va rămâne vice 
preşedinte toţi Românii vor repăşi respective 
se vor retrage. , 

Având teamă de consecinţe, străinii capi
tulează în favorul românilor, după multă gălă

gie şi larmă. Dt A. Franz, croitor, văzându-se ni
micit a părăsit grădină vociferând. 

Semnificativ e cazul că cu ocazia votării 

trei cumnaţi (şogori) s'au luat la bătae; proba
bil din schimbul de vorbe ce'! aveau cu ocazia 
alegedi de vice preşedinte. Invingător a eşit din 
pălmuială dl Lazăr şi Winckelhoffer, iar dl lan
cinş cu câteva părechi de ... 

După toată osteneala românilor tot străinii 

au rămas în majoritate (că tot dl Britner vechiul 
preşedinte, dl Scenmayer serretarul vechiu şi 

mai mulţi tot deai vechi au fost realeşi). 

Din cele de sus se poate vedea că unde 
am ajuns cu atâta toleranţă şi fineţe. Cred că 

acum e timpul să ne mai lăsăm de complezanţă 
şi să-i cam ţipăm străinii afar' din diferitele .So
cietăti "; - unde tot ei pretind a-le conduce; 
- spre a-le da un caracter românesc. 

Orăviceni, la 22 Iunie a-ţi luat puţin, pe 
viitor să luaţi mai mult din mâna străinilor, să-i 
lăsaţi ca membri, dar nu la conducere I 

Lucraţi deci buni români şi luaţi ce ne 
compete, după cum zicea Christos: 1:I0al\ Ceza
rului ce este al lui şi ţinetl ce este al vostru". 

Lucraţi şi sămănati simt adevărat românesc 
prin conducerea diferitelor Cluburi, Societăţi, 
Casinouri etc. şi Învingeţi pe toate terenele ca 
strămoşul nostru Traian. 

Observatorul . 
• 
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Italia de azi şi România viitoare. 
Conferinţa de încheere pe care redactorul nostru 
d. Constantin Saou, a ţinut-o la Roma (Italia) 

in ziua de 2 Martie a. c. 
- Urmare - II 

Aşa, produc/lunea agrÎcold a fost întâia 
amăgire. Cauzele acesteia sunt multe. In primul 
loc socotesc politica guvernelor, politică, care se 
întemeia pe nădejdea neîntreruptă intr'o schim
bare a stărilor din ţară şi urcarea leului nostru. 
(Gh. C. Stoicescu.) 

Apoi, cauza cea mai mare pentru care ex
portul de cereale (grAne, b Jcate) nu a fost mai 
mare, o găsim în lipsa de mijloace de trans
port, cari n'au jost si, in mare parte, nu sunt 
reparate nici azi. 

Al doil~a isvor de bogăţie şi de export al 
României îl formează lemnul, În mare parte, de 
constructie. Răsboiul a pricinuit acestei industrii 
pierdrri grozave, mai ales Industriei din Vechiul
R.'gat, în tinutul dela vechea graniţă, unde s'au 
dat luptele crâncenc. Industria Ardealului si a 
Bucovinei a rămas aproape nevătămr:\tă. • 

in anii din urmă aproape r.ecollstruiodu-se 
nimic şi consumul (folosinţa) intern lÎn tară) 
find foarte redus (scăzut), au rămas enorme 
cantităţi gata să fie exportate. Cu toate acestea 
şi acest export al lemnului a fost foarte redus. 
Iar, cauza o găsim iarăş in lipsa m;jloacelor de 
transport, lipsa de locomotive (maşini) şi de linii 
de garaj, şi, mai ales, îfllipsa linii/or de comuni
catie cari să ji ingăduit facerea exportului către 
Dunăre, apoi, in sfârşit, in lipsa de vagoane. 

A treia corabie de mântuire era produc/m
Ilea petroJiferă. Exportul petrolului a fost mult 
mai redus În aceşti 'ani din urmă, faţă de cel 
din anii de pace. Cauza este, iarăş, lipsa mijloa
celor de transport, şi, mai ales, lipsa de conducte, 
cari inainte se sfârşi au la Constanta, apoi lipsa 
ullui pod peste Dunăre şi instalatiuni de depo
zite În acelaş oraş, totul fiind nimicll in vremea 
năvâIirei duşmanului in anul 1916. Aceasta pot 
s'o dovedească toţi Italienii, chiar şi aceia cari 
au fost Învitaţii guvernului român, cari au putut 
să constate nimicirea g(ozavă şi starea îngrozi
toare În care tara fu lăsată de duşman. Acum 
aceste lipsuri, în parte, au fost Întrucâtva in
dreptate. 

Iată, în urmare, cum se înfătişa şi se înfă· 
tişează în general chestiunea comertului exterior 
(din afară) al României după răsboiu, şi cari 
sunt elementele cari nu trebuesc uitate când 
vrem să judecăm chestiunea bilantului comercial 
şi de plătire al acestei ţări. 

Domnilor 1 România este cea illai bogată 

ţară în Răsăritul Europei, şi dacă bogăţiile na
turalE' ale ţării noastre nu sunt realizate, aceasta 
se datoreşte mai ales lipsei de capital, prea tinerei 
org;mizaţiuni de stat şi lipsei unui oarecare număr 
de învăţaţi şi pricepuţi, cari să organizeze ar
mata muncitorească, trebuitoare pentru exploa
tarea (prelucrarea) materiilor prime aflătoare în 
ţară. (Cfr. V. de Sanctis.) (Va urma). 

v- t ... 

Serbare În parc. Societatea "Mărăşti" 
organizează o serbare câmpenească la 13 
Iulie in • Parcul Eminescu« cu distracţii 
frumoase şi cu dans. 

Scopul societăţii "Mărăşti· este atât 
de nobil şi inăJţător, iar rezultatele atât 
de frumoase, încât e de datmia fiecărui 
om de inimă să ia parte, să contribue la 
reuşita serbărei. 

Preţul de intrare s'a fixat la 5 şi 10 
Lei. Va cânta muzica militară. Af~e spe
ciale vor fi publicate. 

r·~.---urrniijrnmLWMrrOli~r.r~~~~~~~·._·l~"-:·~~';'·'~·N~~·n·ro·~·n·~"(·l~"~·j·L·c:~.~·a·re"c·u"·p~d·n";i·~IO·i"s·e"u~it~ă~1a~~n~a'v--a~la~~ce~d~a~u~--------------~::.::"~~--·-------
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Ştiri de tot felul. --
Ne intrebăm aşa in prostia noastră: oare 

să fje adevărat că pentru aceea se tot prelun
geşte terminul pentru tncetătenlreca nu cumva 
vr'un jidan să nu aibă timpul necesar să câştige 
protecţia (documente) jidovitului pe baza cărei 
să poată fi incetăţenit? 

Leul scade? De ce? Nu suntem noi tară 

bogată, nu suntem leşiti învingător! din râsbolu? 
Nu suntem mai mari şi mai tari decât mai 
nainte? ŞI să mă Ierte oricine, dar trebue să o 
recunoască şi duşmanii noştri, că starea internă 
a tărel noastre s'a consolidat puţin, că la noi 
se obsearvă pe toate terenele progres fi nu 
regres, (chiar şi în ce priveşte încetăţenirea străi~ 
nilor şi emigrarea Românilor şi năvălirea jida
nilor .scuipati", cum zicea d. Goga din alte părti). 

Da! da I numai în interesul străinilor şi în 
prima linie a jidanilor scade leul şi va scădea 

treptat, până nu ne vom Înfunda mâna În per
ciunii lor şi vom curăli tara de el. 

D. Cornel Grozescu vrednicul comisar al 
polîtiei de frontieră, a fost numIt şef al brighii 
poliţiei de frontieră, cu reşedinţa la Pedca (iudo 
Arad). Acestui bun Român şi harnic slujitor in 
punctul cel mai greu al graniţei noastre spre 
Ungaria, pentru timpul verii îi este încredintată 

conducerea poliţiei dela Borsec. 

Serbarea Şcoalei de Arte şi Meserii din 
Braşov, În Arad. Cu ocazia excursiunei şcoalel 
de Arte şi Meserii din Braşov în oraşul nostru, 
s'a aranjat şi o fru moasă seJ bare la teatrul 
oraşUlui. Este de releVitt d'băda elevilor acestei 
şcoli, cari deşi băetj de ţărani dfla sate au ştiut 
să prcdt>je dlferitde piese şi deciamărl llltr'un 
mod strălucit. Dintre toti însă, s'a distills mai 
mult fetiţa dlui inspector al muncii Munteanu 
prin declamările ei, ll,tre cari "Câlntle Jidanului" 
apoi "Ardealul", ambele au fost executate cu 
istetime. DJn partea eh:vilor a .fost foarte frumos 
predate piesa teatrală: Din viaţa atelierelor şi 
Tudor Via dl mire seu. La serbare a luat parte un 
public numeros care într'adevăr a rămas impre
sionat de faptele aCt:stor băieti in majoritate 
orfani de răsboi. 

Etichete, filme şi ştampile ungureşti. Lăptăria 
... Aradl trjcsafIlok" (Lăptăria oraşului Arad) fo
loseşle şi azi etichete (tidulite) pentru sticlele 
de • Yoghurt" pe care f:ste scris: "Aradi Tej
csamok Yoghi.lrt·. Ar şti vr'un "Regăţan" să-mi 
ghi::f~ască ce înseamnă aceasta pe româneşt~? 

Poate că ştie, fiindcă mai curând Învaţă el un
gureşte, decât ai noştri toti omenie, ca simţul 

lor national să le spue, ce se poate şi ce l1U 

se poate. 
La Cinematograful de vară se joacă: "Sla

gerek, slagerje!", care pe româneşte este tradus: 
.. Bătae, bătăuşllod- Nu e ruşine? Da, Z1cem şi 

noi că ar trebui bătae, aşa vre~o 25, dllr nu 
bătăuşilor, ci domnişorulul traducător. Şi această 

rechmă este cenzurată şi provăzută cu ştampila 
"Afişajul oraşului Arad", care a monopolizat 
dreptul de a face reclame. 

[o comuna Bârsa se foloseşte (şi se va fo
los! şi azi) la pastă ştam plia "MarosbOTsa 17. 
Măr. 924'" şi coroana maghiară, Dacă coroana 
ungurească decorează palatul Directiunei Finan
cIare din Ara'd, de ce nu ar putea decora şi o 
ştampilă poştală dela "Marosborsa". 

Planul unui pui de năpârcă. In săptămâna 
trecută politia de frontieră dela Pedca a prins 
doi băeţalldri unguri, cari trecuseră graniţa în 
ascuns. Ei au fost prinşi tn gara Pedca. Aceştia 
au declarat că veniseră din Ungaria ca să cu-

~ 

leagă ştiri. Ei au mai incercat să jefuiască lo-
cuinţa d1ul C. Grozescu, şeful politiei de frontieră, 
Puii aceştia de năpârcă au fost inaintaţi par
chetului Arad. 

Cenzurat: Prefectura Judeţului. 
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ExcursII ,colare Ni se scrie din Reşiţa: 
E vară, a sosit sezonul rn care cei bogati au 
posibilitatea (putinta) să risipească banul prin 10-
calitătile balneare (băii). 

Există insă o clasa, poate cea mai neno
rocită, pe care ne·o poate oferi mediul tn care 
trăim; e clasa funcţionarilor. Preocupati de ne
voile zilnice, viata 11 se scurge Intre birou şi 

locuinţa lor modesU, câte-o trupă teatrală, sau 
vre-o serată culturală aranjată de elevi excur
slonlştl doar de mal schimbă ceva din mersul 
lor uniform. 

Liceul de fete ?!Carmen Sylva - din Timi
şoara ne-a vizitat zilele acestea. Doritori de a 
ne împărtăşi la roadele blnecuvântatel culturi 
am alergat cu toţii la reprezentaţia teatrală dată 
de aceste eleve. A fost o seat ă de regenerare 
sufletească, 

Datorită :teIului neîntrecut al profesoarelor 
Oniţlu şi Manolescll, totul a mers de minune. 

Dşoarele Mia Ogrin, Coste, Stoia şi Peica 
au excelat prin rec!tări, pian, cant. etc. (R,) 

Viperile ]idoveşfi spioneaza Basarabia. Peri
culosul curier bolşevic Nuna Bezredchlnf, jidovul 
Num Ooldstein, care trecfa pentru a treia oară 
În Basarabia, de unde strângea dela organiza
ţiile de spionaj comuniste, informaţiuni C'.u carac
ter militar. Preda agenţilor comunIşti corespon
denta, luând date cu privire la organizarea arma
tei, dislocări de trupe etc. Pril1 acest periculos 
curier, s'a dat de o întreagă organizatie de spio
naj la Băiţi. S'au găsit documente preţioase, fă
când declaraţii complecte următorii jidov! ares
taţi, spionii bolşevici: Emil Zilbersteln, Baespim 
Saudel din Bălti, Şmil Leibovici şi Iacob Graspin 
din l~,şi şi indivizii Burch şi Iancu Zilberstein 
din Ungheni, gazdele curierilor, cari îi scăpa d,n 
mâna a utorităţilor. Toţi au fost înaintaţI Consi
liului de război al Corpului IV de Armată. 

Sărutul morţii. Teatrul naţional din Cluj a 
Început Q frumo1isă acţiune de asanare. morală 
prin reprezentar,ta p:esd medico~sociale "Sărutul 
morţii" de Laic le Gouriadec, localizată de dr. 
Aurel Voilla. Scopul urmărit de trăducă(or, membru 
al Societăţii franceze de profilaxie sanitară şi 
morală ŞI de artista Icana Popovici-Voina este: 
a se determina Înfiinţarea grabnică a und "So
cielăţi antiVi:IICr1cnC" şi să creif'ze o atmosferă 
do.: precauţiune contra pericolului wncrian. Indru
mări şi adeziuni la această a(ţillt1e se primesc 
la adresa iniţIatorilor acestt'i acţiuni (Cluj, str. 
Maniu ti), PaCilt llumai că cei chemaţi se inte
resează prea puţin de ace'lstă acţiune 1 

Efectul puternic, pe care il produce asupra 
spectatorilnr, are darul să trfzească din nepăsa
rea ucigătoare o mulţime de lume, în mâna căreI .... 
e Încrediflţ~Jă educaţia celor mai tinere şi mai 
viguroase elemente ale· neamului. Făcând edu
caţia educatoriJor, pentruca act'ştia la rândul lor 
să-şi cunoască mai bine datoriile fată de des
cedenţi, "Sărutul mQrţii" sguduie din rădăcini 
nepăsarea şi ipocrizia, pe care se bazează edu
caţia tineretului şi tinde să reformeze concep
ţiile greşitt>, isvorîte dintr'o educatie falşe şi rău 
Inteleasă, din C(lre rezultă un şir nesfârsit de 
nenorociri pentru salubritatea publică şi 'bună-
&tarea socială. "-

Hoti evrei in Reşiţa. Mai multi tineri evrei 
din comuna RtŞitl s'au întovărăşlt pentru a pun
găşi pe creştini. Tovărăşia lor s'a numit "Ş<tver· 
şI a făcut mari isprăvi vreme de cât~va săptă
mâni. Intr'o noapte au atacat pe neguţătorulloan 
DoagA, bătându-] până la sânge şi furându~i toti 
banii. In aceeaşi noapte s'au năpustit asupra in
validului de război Dimitru Regep. ti trântiră la 
pământ, îi despuiară de bănişorii ce-t avea, apoi 
străpungându-1 cu o sulită l'au lăsat scăldat 
într'o baie de sânge. Dar acum li·s'a Înfundat. 
Politia a pllS mâna pe ei şi i-a "'restat. Au măr
turisit totul şi acum îşi aşteaptă osânda. fată 
numele vit!:jllor fii al lui lsrail: Arp~d Szegi, 
Iosif Klein, DelSO Lebl. Arnold Zachhaller şi 
încă trei tovarăş!. 

D. Balaşiu Ioan şi-a deschis o prăvălie de 
manufactură în Arad, Str. Meţianu No. 8 (casa 
bisericei ort. române,) Creştini ş! fraţi Români 1 
Sprijiniti cu banul vostru această prăvălie con
dusă de ~ un frate al nostru I 

Nr.28 An 
" Cine rade de creştini 7 In corn. Cermelu 

sunt o sumă bună de jidanl cart tn serbătorlle 

Paştilor, adunaţi tn 6inagogă au aprins câteva 
lumi nări liplndu~le de masă, apoi fiecare din ei 
au dat cu bâta tn luminAri, cari a căzut jos. 10 
acest timp ei au inceput a striga cu voce tare: 
"Când se vor scula lumintlrile acestea de jos, 
atunci vom crede ctl Hristos a inviat". Svonin
duse tn comună, preotul a instiintat la Episco-
pia de Arad, care Intervenind la Parchet 
a dat mandat de arestare contra acestor 
veneticI. Sosind mandatul. jidanii au mers la 
preot şi invăţător cerând iertare de la el... • 

Aducem mare mulţumire părintelui C. Mager 

--

-
,1 DIul J. Tau, căci au ştiut să opere r'eUgia şi Pe 
obiceiurile bisericei creştine române din corn. Pe 
Cermelu jud. Arad~ - Poenaru-Măderal. 

Post numai, ori şi pocăin1ă? Un zIar ma
chiar ne-a adus vestea, că la congresul rabini
lor ortodox! ţinut zilele trecute la Oradea-mare 
s'a luat hotărîrea ca toti evreii din România să 
ţină anumite zile de post pentru incetarea per
secutării evreilor. 

Noi nu avem decât sA felicităm pe (abinH 
congresişti pentru această hotărîre a lor, în ca-
zul că postul şi la ei Înseamnă căinţă pentru 
păcate le făcute. 

La Lupeni peretele unei mine prăbusindu-se 
a ucis un muncitor. - La Doman (Ban'at) nă
ruindu-se şase galerii intr'o mină, au fost omo
râtl 2 lucrători. 

Unul dintr·e cei mai bogaţi oameni ai Euro
pei este Rotschiid dela Viena. EI are 47 de st.'r
vitorl şi plăteşte pentru aceştia o dare de 50H} 
milioane de toroane. A!tUl trecut avea 61 de 
servitori şi plătea pentru ei dare 946 milioane. 
Care rege al Europei se poiHe lăuda cu atâţia 
servitori? 

PALAIS DE DANS. In orasul Arad 
care nu se lasă in urma oraselor mo
derne, mai nou familiile coută Cu multă 
plăcere localul fost Bar din chiosc (par
cul Eminescu). unde în fiecare seară e 
p-rof.ram bogat şi foarte variat. După 
modelul oraşelor moderne, aşa şi aci 
proprietarii români - jraţii Crăciun -
au instalat un parchet, care std la dis
poziţia familiilor distinse pentru dans. 
Afară de mâncări calde şi ,ed~ cu pre
ţurile obişnuite în restaurmlte, aci se ca
pătă cină, beutllri de bar, Îl1gheţată, li
cheuri, jrescantp., şampanie ClI paharul, 
cu preturi foarte moderate.. Muzică exce
lentă. Localul e descltis Până fa ol'ele 
3 dimitteaţa. 

Ono public român este rugat să spri· 
jinească cu toată căldura acest local ro
mânesc, pentru înfrumuseţarea şi moder
nizarea camia proprietarii lui, români, 
n'au cruţat cheltilelt foarte mati. 

Redactor responsabil: CONSTANTIN SAVU . 
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No. G. 7400-21/921. t 
Publicaţie de Iicitaţio. c 

Pe baza decisului judecătoriei de ( 
ocol Arad No. de mai sus, 13 bucăţi ac-
tii cu numerii dela 9956-9968 dela Cassa 
de Păstrare a jud. Arad, a căror va- ~ 
loare nominală la bucată este ă 500 Jei 
cu cuponul 1923 cuprinse in favorul băncii 
"Vlctoria" Institut de Credit şi Economii 
Arad, pentru suma de lei 150,000 capital,. 
interese de 5% dela 23 Oct. 1920 spese 
stabilite până ln prezent În suma de lei 
1790 se vor vinde la licitaţie publică in 
Arad "Banca Victoria" ziua de 26 Iulie. 
1924. d. 01. Ia orele 4. 

Arad, la 2 Iulie 1924. 

G. Ciupuligă, exec. i ud. regesc. 
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