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AntisentitisUlul nostru va trebui dată contra amându
rara deodată şi fără amânare! 
Ceasul 11 a bătut! Acţiuni indi
·/iduale şi izolate nu mai folo
sesc. E nevoe de o reac~une a 
societăţii întregi. 

Colonizările la frontieră. 
- Cazul din comu~a Şef tin. -

Suntem antisemiţi! Pentru falş1i 
noştri umanitarişti un bun prileL 
să ne condamne ca pe nişte ana
cronici propagatori ai urei de 
rasă, necompatibilă cu secolul 
in care trăim. Admitem, că în .. 
vrăjbirea popoarelor nu este nici 
o fJptă creştinească şi nici în 
spiritul vremii; recunoaştem chiar 
că mişcările născute dm ură sunt 
sortite să rămână fără isbândă. 
Dar noi nu putem fi acuzaţi de 
aceasta. Mişcarea noastră nu 
porneşte din ură şi nici din in
vidie măcar. 

Noi suntem în iegitirnă apă
rare. Cei atacaţi noi suntem şi 
nu jidanii. In coloanele acestui 
ziar s'a arătat şi dovedit acea
sta in diferite rânduri. Dar ata
curilor răspundem cu Întârziere 
de decenii. Numai dupăce ne-a 
ajuns la gât cuţitu1. Poate de 
aceea răspunsul nostru pBre 
aspru şi apărarea noastră spIiji
nită pe mijloace, car! pentru bu
nii noştri umanltarişti sunt RU

biecte de scrupuloase lngnjr1rărL 
'Dar vina nu-i a noastră. Lupta 
se dă pe h,ţă. Nu pe ascuns, 
cum e a lor; şi o luptă prin a 
răspândi simpatii fată d(~ duş-

~, 

man, pentru doborirea lui, nu 
cunoaştem. Păcat, căd am fi cei 
dintâi, cari am adopta- o. Drumul 
ce ni-l'am ales, l'am schimba 
uşor, şi potrivit noului sistem de 
luptă, am 1mbrăţiş:l toţi - fidanii. 
Am isprăvi poate ma.i repede 
cu ei! 

Dar durere. trebue să rămâ
nem In vechile metode de luptă, 
şi 1n loc de virtuţile, cari nu le 

eUL TURAt>NA ŢIONALA 

Oamenii spre a isbuti în Iup1a pel1-
tru viată, nu se mărginesc a şi oţeli 
trupul; ei s mt nevoia şă-şi sporească 
şi puterea sufide(js~ă. Ba se pare 
chiar, că în Hemea nN stră. cultura 
minţii se bucură de mai I1I11Jţă îngri
jire decât educaţia fizL·ă. In ,:seme
nea împrejurări ştiinţa găst'şte un 
mediu prielnic, pentru a-şi nl2.rl sf~ra 
cunoştinţelor. Trebue să ohsen-ă m 
însă, că odată cu acea~tă propăşire 
a ştiinţei se îngreunenă şi viaţa omu~ 
lui incult, deoarece ndncdat se des.
copere mijloace mai iscusite de ~pă
rare, neîncetat se crează arme mai 
primejdioase de luptă, Prin urmUe, 
neamurile, cari nu ingrij.:sc ele cultura, 
fiilor lor, sunt ameninţate să fie COti
topite şi subjug-,te de streini. 

Când o seamă de oameni trăesc la 
olaltă vreme mai inoelungată, ei se 
apropie suHeh~şte prin durerile şi bu
curiile, ce-au simţit împreună, prin 
deprindeLle la fel cu care s'au obiş
nuit să-şi petreacă viaţa; prin simţă
mintele, ce deşteaptă a.::eleaşi amintiri 
din trecut. Pentru aceasta, popoarele 
caută să trăiască în grupări naţionale 
şi tot ce lucrează împotrival,arestei 
înclinări, nu poate să aibă urmări fe
ricite. 

Cultura incă tre bue să ină SOC0-

are J să descoperim păcatele 
evreimei. Pe al.:est teren, ce-Î 
drept, va trebui să repetăm me
reu aceleaşi lucruri. Nu pentrucă 
am fi nevoiţi să incepem cu fie
care ocaziune d'acapo, dar fiind 
că in toate timpurile, ţările şi 
lmprejurărîle păcatele-i sunt ace
leaşi: Nizuinţele stăruitoare, ne
cunoscătoar!" de cinste şi morală 
de a stăpâni şi exploata_ In tre
cut a mu!ţumit-o dominaţiunea 
economică, azi râvnaşte la pu
terea politică. Dacă n'a ajuns 
încă şi la noi În situaţia de a 
avea miniştri, ca reprezentanţi di
rect ai ei, a ajuns, deja În clipa 
câştigării celor mai elementare 
drepturi cetăţeneşti, în aceea de 
a impune un ministru român. 

Ce va fi z.tunci cand va stă
pâni puterea politică şi formal? 
Influieta blindul {'vreesc e de
st;,;1 de mare şi păr ătoasă şi 3Zi 
dind politica d1cială se face f2fă 
ei. Se simte Si nmnCli indirect, 
PPil afJcc'rile pnlit1cianilor şi 
obuzurile orgailelOf Statului. Dar 
pământul românesc, prin mijlo
cirea politiciJoismlllui nemaipo
menit de Ci3S, căruia la alte po
poare nUei g~sirn noţiune asemă
nătoarr, este îndeosfbi şi tn
de~juns de h1 găduit0r, ca să 
putem ajunge şi acc-do. 

In mintei'l Rom[ţnului :1devărat, 
cu drept cuvâ,:t se naşte intre
barca: care este pllcostea mai 
mare il ţării, poiiticianismul sau 
evreul? 

Noi credr:m, că şi unul şi altul. 
Unul trăifşte din celălalt. Lupta 

»u 

tl ală de insuşirile şi porniri(e şllfie
teşI;, prin care tl!1 neam se d.:osebeşte 
de altul Cu alte cuvinte, numai cul
tura n3tioni!Jă po:'.t~ folosi llnui po
por. N;.'ţ;onaHăţjle 1răeşc şi vor să 
mai trăiască şi de aci inainte, iar 
pă<-.trarr3 şi Înt~rirea v;~tii lor fată de 
cele12lte nationalităţi, ele o caută in 
creace numim cultură Ilafiona/ă. Şi 
rn ace..'1stă privinţ,'i ele au dreptatt>; 
cllltllra naţională este cel m?; bl l l1 
instrument pentru p;lstrarea şi Întări
rea fiinţei lor". (C. Rădulescu). 

Ş~oala este lăcaşul u.n!:!e omul poate 
să se înarmeze in Ill~ta pentru viaţă 
cu cea mai Îna!fă ştiintă. Incepând cu 
şcoal:ic prim<HE' şi ridicându~ne pâră 
la llnivers\tăti , prrtutindeni vedem că 
se IllCfC'ază CU sârguinţă la luminarea 
şi otelirea tinert?lor gt>neraţii. Se cu
viile dar, ca să rilsnAndim binefacerile 
şcoalei in toate ~tratl!rile societăţii. 

"Popoarele miel. cărora nu le este 
îngădUIt să lase În părăsire nimic din 
ce le poate asigura E'xistenţa neatâr
nată. ar da dovadă de orbire, dacă 
nu ar Înţelege datoria ce au, de a 
face din şCOAlă pavăza naţionaHăţei 
lor". (Spiru Haret). 

Naţiunile nu trebue să-şi indrumt"l.e 
activitatea în aC~'laş chip, mndc~ tm e 

prejurările În care trăesc sunt felurite. 
Câte nevoi n'aduce Norvegiamllui 
clima aspră a ţăre\ sale nevoi la care 

Toţi românii buni uniti-vă deci 
pentru luptă şi apărare J inainte! 
Exc1udeţi dintre voi pe cei pă
~ătoşi şi mârşavi. Cinstiţi numai 
pe cei cinstiţi, dar iubiţi ţara 
voastră şi nu o confundaţi cu 
prădătorii ei: !iftele păgâne şi 
lacomele hiene, căci şi ziua cea 
din tl rm ă a lor va sosi J o. M. 
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Un om dR bine: senaturulluliu MnltlDvaR 
In vremurile acestea de strâmbătote 

şi de alergare. după câştiguri fără 
muncă, _ suntem mulţumiţi că ni s'a dat 
prilejul Să scriem, in această gazetă, 

cuvinte calde despre omul de bine, 
care este dl Iullu Moldovan, senatorul 
Aradului. 
'Ce il fncut acest bun Român, in 

ÎTl!e/'('slIl "Şcoalei de industrie casnică" 
din Aradal nostru, ar putea se'rpi de 
p!-Ji'r arirrJf ni perlamerltor romdl-! cu 
dragoste de ţard. 

Doeă aceastCl admirabilă şcoală, care 
număra vreo 50 de eleve române ve
nite din satele acestui tinut, junefione
azd aşa cum funcţionează, faptul [-se 
datoreşte, În rânclitl întâiu. senatorului 
Iuliu Moldova". Vacă această şcoala 

adtipost!'şte îll prezent 20 de bursiere 
harnice si inteligente, meritul c intreg 
al acestui scna.far, care nu s'a grăbit 
sa-şi trimită laude pe la fIozete, cum fac 
mulţi dintre parlamentarii cad vrea li 
sa imbete lumea cu apă rece. 

___ u__ •• 

Jt:!lianul ni~i nIl se gândeş!e! Câtă 
muncă desfăşoară Olandezul spre a 
înfrunta valurile m:irei,,!"le când <'Ilie 
popoare in ace<lstă privil'ţă n'au nici 
o grijă! Cu câtă râvnă lucrează nea
murile mici, ca să zădărnicească po
ftet~ de cucerire ale vecinÎlor mal 
puternici 1 lntr'un cuvânt, orice popor 
are nevoile sale, pentru care şcoala 
trehlle să-şi jertfeflsră nctivitRtea. 

"Şcoala românească va.. arăta Îm
pr .jurărlle noastre de drsvoltare, na
tura in mijlocul dreia trăim, leRătu
riie ne:,mului nostru cu pământul său 
şi en ne;1 murile CII care vine în atin
gere. Dar mai presus de toate. ea 
trebue să sporească puterea naţiona
litătii român~, desvoltând cunoştinţa 
el, din instinctul sănătos al poporului." 
(A. C. Cuza), 

lstoria civilizaţiei ne dă probe ne
Olltnărate' de înrâuriri le noastre. şcoa la 
este pârghia cea mai puternică, pe 
care se reazimă existenta şi înălţarea 
neamurilor. 

In toată lumea fiintele mai desă
vârşite sunt acelea. ce înfăţişează mai 
bine caracterele speciei, din care fac 
parte. Cu popoarele se intâmplă ace-· 
lilş lucru. fiii lor nu se pot inălţa de 
cM prin o cultură deosebită de a altor 
neamuri. Prin urmare, natiunile sunt 
datoare s~-şi cultive insuşirile lor pro
prii; altfel ele perd orice însemnătate. 

Preţul unui exemplar 2 Lei. 

E un mare interes pentru ţara noa
stră, ca să avem la graniţă ceva mai 
mult decât ţăruşii de hotar. E nevoe 
acolo de un front care sub întreitul 
aspect de cultură, economie politică 
şi rezistenţă sufletească să poală fi 
opus cu succes năvălidlor de orice 
ordin, de oriunde ar veni. In acest 
scop ar trebui creat acolo un zid de 
apărare temeinic, care să-şI aibă te
melia în sufletele conştiente ale oame
nilor din satele mărginaşe. 

In vremea noastră, însă fireşte că 
şi acolo Încep şiretlicurile cari para
lizează idela, schimonosindu-o şi aser
vin du-o unor apetit uri egoiste, mă
runte. Aşa se intâmplă. că de unde 
s'ar aştepta o improprietărire, măcar 
acolo, scoasă de sub inUuinţele de 
ordin interesat, se creiază acele re
zerve de stat, cu o destinaţie miste
rioasă, cari sunt date in arendă unor 
oAmeni cari n'au făcut niciodată agri
cultură şi habar n'all de cultura pă
mântului. In schimb populaţia locală 
înlăturată dela împroprietărire pe mo
tiv că nu se găseşte teren disponibil, 
e menţinută ît! starea de !lltzeri~ .. des
moştenită şi ferment propice tuturor 
!dellor subversive. 

Să Buslrăm cele spuse printr'un 
fapt concret cu .tifre Şi date .rigide. 
Comuna Ş~itin, situată la vre-o câţiva 
km dela graniţa dinspre Ungaria, nu
mără 830 îndrfplătiti la Improprjetă
rire, dintre cari însă numai ~'fe-o 290 
sunt împroprietăriti, iar restul de .1)40 
dm lipsă de teren disponibil, 1 ămân 
pe dinafară. 
Că ce înseamnă cei 540 de nemul

ţumiţi În apropierea gratliţei, cari 
văd în jurul lor veneticii înfrup
tându;se din ilşa zisele rezerve ale 
statului, e de prisos să demonstrăm 
aci. Sociologia însă ne Itwaţă că nici 
un fenOmtll social, nu contine În sine 
o doză mai mare de Veoln ca acel 
pauperism agricol În care mocneşte 
n:vl'lta ascunsă dedublatâ de-a pri
mitivitate de gândire, pe care o e-x
p'oltea1.ă apoi toţi pes.::u:t)fii ÎIl tul
bure. 

"Invăţământut trebue să fie în ar
monie cu soiritul insuşi at naţiunei, 
cu obi':eiurile şi incHnărHe sale, cu 
istoria sa, CU traditiile educatiei, ale 
l' mbci, ale literaturei şi ale ~rle lor 
sale, intr'un cuvant, cu formele şi con
ditiuuile de căpet(,llle ale evoluţiei 
naţîona;e." (Alfred Fouillt~e). 

Pentru a răspândi o cultură sănă
toasă in popor, trebue să avem cărţi 
bune şi pe înţelesul tuturor. Cărţile 
akătuite intr'o limba striCată, de oa
meni nepricepuţi şi cu cari vreau să 
pe demoralizez~ poporul nostru, pre
cum avem o mulţime dQ> reviste jidă
n~şti, acestea nu numai că nu aduc 
nici un folos dar sunt chiar păgubi
to~re, căci otrAveS"e mintea, (Hin idei 
net:hibzui\c şi stăb(sc simţul estetic 
prin felul cum sunt scrise. 

.. Cultura poporului fără cărţi pen
tru dânsul, nil se poate Şi fara cultura 
poporului orice alcatuire economică, 
orice formă politică n'au nici o va
loare. O clădire frumoasă trebue să 
aibă. in ea cărămizi bune şi nu se 
poate mul/umi numai cu pOdoabe de 
marmură sau de bronz. care vor cd 
dea jos, in praf, dacj nu se vor spri 
jini pe lin sef/elei tare de materia 
ales. ~ (N. Iorga). {Va urma.} 

•• 
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Din cel 540 de desmoşteniţi, vre-o 
370 s'au decis să-şi părăsească satul 
şi să ceară să fie colonizati tot pe 
linia de frontieră, unde este teren 
disponibil. Ei socoteau ca toti aceia 
cari nu cunosc logica trasă de păr a 
oficialităţii că cu acelaş suflet şi dra
goste de neam pot fi apărători ai 
~ranitel cu vre-o câţiva km mai spre 
nord or,i sud, unde să li-se dea şi 
pământ. 

Iată ltlsă că vine un ordin dela cele 
dregătorii mari din scaunul ţării, că 
aceşti 370 inşi nu pot fi colonizaţi 
pe motivul că sunt români şi trebue 
să rAmână pe locul unde se găsesc, 
pentru a apăra hotarele. 

In chip 
serios, credem, că nici autorităţile nu 
vor persista in punctul lor de vedere 
absurd care departe de a crea un 
front sufletesc, sunt pe cale a clădi 
in apropierea hotarelor adevărate bu
lioane de cultură pentru toate ideile 
subversive. 
Deocamdată cei 370 săteni din 

Şeltin sunt ţinu ti pe loc. 370 perechi 
de braţe vânjoase, tncunjurate de co~ 
pii cari ţipă şi dlt femei :nenorocite, 
stau încrucişate, în prag de toamnă 
la inceputul campaniei de lucru. Ei 
au ales o comisie care-i pusă pe dru
muri să caute dreptat1:!a. Un m~moriu 
cuprinzând păsuriie lor, va fa~e dru
mul la Bucureşti, căutâ-nd cărare spre 
o inimă românească, care să-i înte
leagă şi să-le tămăduiască rănile, pe 
cari in sufletul lor nenorocit le-a des
chis un ordin nechbzuit. Şi sătenii 
nădăjduesc că vor fi ascultati. Noi 
adăugăm: Trebuie să fie nunumai 
ascultaţi, dar şi satisfăcuti in reven
dicările lor drepte, pe care in numele 
unei idei de bine obştesc şi de inte
res national, ni-le insuşim şi noI. 
Pentruca să se ştie că opinia publică 
este alături de dânşii. Peregrinus. ... ; .. . ~. , .. ."... ... -

A PE L. 

Fascia Naţională Romdnă tJ 
decis să Injiinţese In Arad o 
BANCĂ comercială.industrială 
(cu o secţie de IJsigurtJe) care 
.6 spriJinească numai comerţfll 
fi ;"dustritJ creştină ş; ," prima 
linie pe cea t"om81tească şi ",e

,eriaşii români. 
AfJ8nd nevoe pentru scopul 

ausla de un capital de cel pu
ţi" 5 fllilioa,te, 1 '!c/ie 500 L, 
rugăm şi pe această cale pe 
toţi aderentii 1I0ştr; şi pe ţoţi 
cei cinstiţi şi cu inimă 1'01114-
nească să "e incunoştiinfefle 
c4te acţiuni ar putea .,.escum· 
Pă1'tJ fiecare dintre ei precum 
şi prietenii şi cunoscuţii lor. 

ADMINISTRAŢIA 
ZIARULUi. 

A apărut Numărul 2 din biblioteca 
"Fasciei Naţionale Române" : 

"DUREREA NEAMULUr 
versuri de Iustin llieşieJl. 

Se află de vânzare la autor: Cluj str. 
N. Iorga nr. 2 ştta Redacţia noastră. 

VOINŢA POPORULUI 

Vorbe " In pustiu ... 
Statul şi tuncţionarii publicI. 

Se pare că ne aflăm din nou 
in toiul unor mişcări a funcţio
narilor publici, cari datorită in
suficienţei de salarii se sbat în 
cea mai neagră mizerie. Această 
clasă de muncitori intelectuali 
dela care depinde bunastare CI 

ţării, mulţumită inconştientei şi 
relei credinţe a guvernelor de 
cari a avut parte dela unire in
coace, a fost lăsată în voia sorţii. 
Adevărul vorbind, lncepân d cu 
primul guvern al României-Mari 
şi cele cari i-au urmat, niciunul 
nu s'a gândit in mod serios să 
rezolve chestiunea functionarilor 

- publici, nici unul nu a ·făcut câ
tu-şi de puţin de a scoate din 
mizerie pe aceşti slujitori a1 Sta
tului. Efectele acestei neglijenţe 
s'au revărsat asupra intregului 
organism din stat, iar roadele le 
culegem la tot pasul. 

.. 

Ce s'a făcut pentru ameliora
rea acestei stări, o ~otim cu toţii. 
Din.. anul trecut însuş Statul a 
urcat CJ.t 50()!o toate produsele 
monopolizate, toate tarifele ser
viciilor lui. Ia schimb lefurile 
funcţionarilor cari încă anul tre
cut erau lnsuficiente au rămas 
aceleaşi. Azi ce mai înseamnă 
acestea, e uşor de judecat. 

Citesc în "Viitorul c
, OI gan ofi

cial al guvernului, că acesta se 
gândeşte În mod serios la acor
darea unor însemnate sporuri de 
salarii prin bl!getul anuiui ce 
urmează, adecă dela Ianuarie vii
tor. Zilele trecute tot guvernul 
a recunoscut publice că viaţa se 
\Ca mai scumpi până ce va 
ajunge să fîe egal cu a statelor 
cari dispun de valută forte şi 
că aceasta se va întâmpla indi
ferent de mIjloacele de produc
ţie sau câştig de cari dispunem. 
La aceasta din urmă are drep
tate, de fapt incă dela inceputul 
anului inregistrăm zilnic însem
nate urcări de preţuri la toate 
articolele, in schimb sa1ariile 
funcţionarilor se vor urca cu 
anul ce urmează, până atunci 
fiecare e liber să rabde foame 1 

sau diferenţa să şi-o complec-
teze chiar din bugetul de eco
nomii al d-Iui ministru de finanţe. 
Adevărat că în cazul din urmă 

Funcţionarii de se chiamă furt, dar să pieri de 
carieră şi cari puteau aduce 1n- foame, e greu să te hotăreşti. 
semnate servicii statului şi in Orice s'ar spune, felul cum gu
acelaş timp întregei ţări, ne-au vernul ştie sn sO!liţion€ze che
părăsit, căutându·şi de lucru stia salariilor fum ţionarilor pu
ac.?!.o~ unde m!.m~a c:'!\sti:ă eRt~ b!ici e 0w adtvărată bătae de joc. 
platl~a pe ac~eaşl. masura. ,AZI In loc sa suprime pe toţi para"
numarul fucţtOnan!or demlll de ziţii (ficiiloi publice şi să facă 
acest nume, e foarte mic şi fac I economii acolo unde trebue face 
sacri!icii enorm.e ~e_ntrllca să ~ai economii ch~ai la salariile' sluj
poata sta in serVICiul StatuluI.. başilor lui. At. M. 

8~i&uiri ~in ~O&trinH natională faSCIstă ~in R~m~nia. 
XII. 

Vn exemplu va fi edificător. 
Să luăm perioada lan. 1 9 19~ lan. 
1921: doi arii - 33 societăţi 
anonime (aşa zise româneşti), 
reprezentând importante intre
prinderi. industriale miniere (pe
trol) şi financiare - înglobau 
in lan. 1920, graţie speculaţiilor 

. fictive - de bursă, o valoare de 
3450 milioane lei. Valoarea reală 
a acestor intreprinderi era apro
ximativ de 2200 milioane lei. 
La sfârşitul anului 1920, deci in 
mai puţin de un an, aceiaşi spe
culatori de bursă, făceau să se 
coboare acţiunile globale ale 
acestor societăţi, la valoarea lor 
reală, frustând economia româ
nească cu diferenta care se urcă 
la fantastica cifră' (dată cu oare
care aproximaţie) de 1100 mili
oane lei. 
. In Ianuarie 1922, aCfstea erau 
scăzute incă cu 600 milioane. 
Socoteala noastră este şi aci glo
bală. Perderea suferită de micii 
cş,pitalişti români, care-şi tnve
stiseră capitalurile in acţiunile 
acestor 36 societăţi, era deci de 
mai b1ne de jumătate din banii 
plasaţi, la sfârşitul lui 1921 şi 
inceputul lui 1922. 

Nu pomenjm de acţiunile, cari 
au fost reduse la un sfert din 

valoarea nominală, dupăce prin 
salturi fictive le ridicase la prime 
considerabile peste această va
loare. Miliardele, care reprezintă 
diferenţele de curs~ sunt în mare 
parte profiturile realizate de ban
da internaţională a speculatorilor 
dela bursă, in dauna marei şi 
mieei burghezii ron'âneşti. 

Noi am pus în program des
fiinţarea burselor de valori, care 
sub un nume pompos reprezintă 
banditismul de drumul mare mo
dern. La capitolul industrie, ne-am 
inscris desfiinţarea trusturilor. 
Lovind in trusturi, vom lovi şi 
in feudalitatea financiară inter
naţională, care după paravanul 
asociatiilor anonime. reduce la 
robie populaţia ţării, acaparează 
toate bogăţiile ei, tnlucueşte 
munca naţională cu cea streină, 
organizează monopolurile şi cu 
ele specula şi scumpetea obiec
telor de prima necesitate, faJşi
fică şi deci desfiinţează libera 
concurenţă, apasă şi decide de 
soarta a milioane de eXistenţe, 
influenţează salariile lor şi sfâr
şeşte prin a mina poporul şi ţara 
intre~gă, peste care s'au abătut. o 

Or bursieri, trustori şi feudali fi
nanciari - nu sunt tn esenţa 
lor. decât agenţii "Imperialismu
lui Banului fi. Aceşti câteva sute 
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la cart se adaugă şi câteva zeci 
de bandiţi ai condeiuluL. şi cel 
mult o sută de politiciani şi 10-
nalti biroucraţi, omnipotenţi ai 
vitţii noastre de stat, membri ai 
consiliilor lor de administraţie, 
formează. cadrele de comandă a 
imperialismului - care ne ame
ninţă, cu deflnitiva cotropire. 
Oştile lor le formează mii şi sute 
de mii de inconştienţi, de rătă
ciţi, agenţi vânduţi pe bani. sau 
de sclavi de-adreptul a unei bu
căţi de pâne! Răsboiul cu ră
sturnările lui a facilitat cum ară
tam pretutindeni, ascensiunea 
flJrmidabilei bandei. Fenomenul 
neob8ervat (dar bogat tn conse
cinţe) a dezechilibrului economic 
de după război, trebue s'o recu- ' 
noa ştem că a contribuit enorm 
la aservirea puterii politice de 
către puterea financiară - pe 
care noi am denumit-o din cauza 
compoziţiei sale cosmopoli(e ~t 
a scopurilor sale universale de 
aservire a popoarelor: lmperia-
li srr. ul Banului. 

Stern & Stern. 
Când alt venit la Arad ti prevedeam 

moartea unui bun comerciant român 
de pe strada Meţianu. Şi aşa a şi fost. 
Francisc F. Stern, O figură de adevă- ~. 
rat şpion al sufletului crestinesc. care 
se jură pentru doi creitari numai si 
facă târg bun şi cu toate că e orb 
de-un ochiu, vede destul de bine cu 
celăllIlt ... 

A venit aici dela Curtici, und". avuse 
o dughf'află n:rală A făcut ce a făcut 
şi a venit la Arad. Aici şi~a deschis 
o prăvăliuţă de textHe, pe urmâ a 
cumpărat casa cu dai, unde avuse 
prăvăliuţa, din strada Meţianu coll cu 
strada Baqi!l, care casă are 7 pl'â
vălii la stradă şi valorează cam 4 ml-
110ane lei. A dat afară doi locatari 
de-acolo şi s,a aranjat el cu familia, 
tratl~formându~şi o locuiuţă modern! 
din 4 camere cu tot comfortul cerin· 
ţelor de azi. 

Felele lui, care ma! până eri erau 
Îl1velite in nişte cârpe, azi sunt îm
brăcate r,umai în mătasă; iau ore de 
pian: invatA franceza şi germana. au 
damă de conversaţie, pentruca vezi 
să nu se observe că-s velllte dela 
tiiră, dacă ajung Intr'o societate mai 
"inaltă"; prâoz, ceai şi cină se dă la o 

casa lor. 
Acum tot in acea casă are douA 

prăvălii de textile. Adecă la colt era 
comerclantul român Dimitrie Suciu, 
pe care l'a şicanat Îlltr'atâta, urcându-i 
ch iri ade 20-ori (conform legii!), fă
cându-l concurent"- intensivA cu ceHI.
lalt jidan de peste drum Samuil Gutt
maon şi cu totfelul de chiţibuşe per
mise şi nepermise, până bietul om o 
brodi de-acolo de sâlă bucuros ... Unde 
s'a dus nu stim. Probabll in satul său-
natal... ' 

Iacob Stern. Nu e frate cu cel din
tâiu, dar e unul şi acelaş tip de ji
vină, cu d,05ebirea că nu e chior, ci 
are capul deviat În aşa măsură el nu 
are gât de loc, purtându~şi capul pe 
umărul stâng. A venit aici din co
muna Vădaş, unde era bâtaş la tatăl 
tată~ său, Iar mai târziu pilar de vaci 
şi viţei îndeosebI. 

Azi are o prăvăliuţl de tăină şi 
păstăioase pe strada Brâncoveanu Ş1 
dupacllm se spune, stă in târg să 
cumpere deja casa cu etaj, unde stă, 
fostă alui Oprea din piaţa Catedralei 
colţ cu strada Brancovici. 

Le merge atât de bine de par'ci 
ar avea o maşină ce Jluie bani... 

Aceste insă sunt lucruri atât de 
mici, dar totuşl destul de elocvente, 
din care putem clar vedea cum se 
inăbuşe cornerţul românesc, cum se 
imbogătesc ei aici in tara noastră fe
ricită pentru el, şi cum sărăcim noi 
pe zi ce merge. 

Şi câtl sunt incă de âştia t 
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Spicuiri din presă 
ştiJ'~ eUn Ba,sat·abia. 

Ziarele zilnic ne servesc ştiri de to
târnp\ări cu ade .... ărilt senziJţonale din 
această provincie românească oropsltă 
de soarte. Nu-i zi lăsată de bunul 
O-zeu să nu se vestească că în cutare 
loc a fost omorât unul sau mai mulţi 
jandarmi, că s'a descoperit un complot 
iau depozite de muniţillnL Zilele tre
cute orăşelul Tatar-Bunar şi câteva 
comune vecinate au fost luate cu asalt 
de sute di n t;;roriştii bolşevici, cari 
cutreeră Basarabia şi acesle comune 
au fost ţinute cu armele sub teroare 
mai bine de o zi în care timp au că
~ut multe victime. De curând citesc 
·că un pod a fost distrus cu ţlombe 
pentru-ca trenul ce urmă să treac pe 
acolo să deraieze şi să facă câteva 
sute de victime. Pomelnlcul acestor 
triste întâmplări e inknninabil. Cauza 
fiU poate fi alta decât că aCl!astă pro
vincie e dată in paza unor oameni 
cari habar n'au cei aceia ce se cheamă 
datorie, poate nici nu ştiu ce chemare 
au el acolo. 

Pentru ce nu s'ar putea tri mite in 
'Basarabia functionari conştienţi şi 
pentru ce nu s'ar putea stârpi hoar
dele de bolşevici cari trec granita din 
Rusia 111 mod clandestitl şi terorizează 
populatia paşnică? 

Mai avem încredere în miniştri 
noştri şi sperăm că cel puţin acum vor 
şti ce au de făcut. Orlce se Întâmplă 
in Basarabia ne doare şi nu putem 
uita că această provincie locuită de 
români, fraţi de sânge cu noi, s'a 
alipit de bună voie la patria-mamă a 
jertfit cât nu se putea mai mult pentru 
alipire şi prin aceasta şi-a câştigat 
dreptul să fu'! mai bine administrată 
fi să i-se acorde mai multă atentiune. 

Luam act cu statisfactiune că mi~ 
niştri de resort au început a lua mă
suri sistematice şi sperăm di o să se 
facă ordine şi să se dea fraţilor de 
peste Prut posibilitatea că să se bu
cure odată de o solicitudine adevărată 
din partea tărli noastre. Am vrea să 
,~yedem odată această operă infăptuită 
fi că toţi bolşevicii şi anarchiştii cari 
au inundat ţara venind din parcul lui 
Trotzki sunt exterminaţi. Pentru acea-
5ta am vra să nu se cruţe nimic. 

Â'll,totltobUu,l p1'efectllll.i şi 
!ouclurUe pentru comba
terea mm-bU/rilO1' venerice. 

Citesc intr'un juma] că Uit prefect 
- al cărui nume nu-l dă în vileag 
- având automobil şi şofeur, leafa 
,acestuia era prea mică şi a tntregit-o 
cu bani din foodurile alocate pentru 
combaterea morburilor venerice. DupA 
mentalitatea acestui om de nimica cu 
,câteva sute de sifilittct mai mult sau 

;-mai puţini În ţară nu înseamnă ni
mica. Să-i fje ruşine. Credem de pri
'Ios orice comentarii. Statul face sacri
ficii enorme pentIu ca să poată alOCI 
tn buget câteva sume mici cu scopul 
de a combate boalele venerice, Iar un 
:prefect - cred că numai el singur 
,.a făcut aceasta - le injumătăţeşte 
cu şofeurul. Avem să căutăm cine e 
acel om pentru care viaţa poporulUl 
.nu inseanHlă nimic, avem să-I reco
mandăm in urmă autorităţilor apoi 
..publicului trecându-l fn fruntea listei 
uegre de ne-am propus a ÎLlfilnţa. 

U" p1'cfect inspecteao~t't co
.·unele din judeţul d-sale. 

Celui care a inventat automobilele, 
. noi ii datorăm cu cel puţim un mo
nument, căci fără de acestea ce ne-am 
face? Vreal să te deplasezi pentru o 
inspecţie - in calitate de prefect -
i-ai automobilul şi dai razna prin co
mune. Ai avantajul de a putea fi în
tovărăşit de mal mulţi funcţionari cari 
nu te Iasă să te plictişeşti, iar de altă 
parte copiii de pe strazi îţi fac pri
miri entusiaste. Dacă însă norocul te 
favorizează să treci prin locuri pe 
unde automobilele trec numai din 
deceniu in deceniu atunci primirea e 
dintre cde mai strălucite. Aşa prefec
tul judetului Solnoc-Dobâca a avut 
'fericită idee de a inspecta comunele 
de pe valea ce curge dela Ambriciu 
spre Reteag. Aiuns la fata locului a 
văzut cu ochi comunele, casele a vi
,zut drumurile rele şi impracticabile, 
tn urmă s'a reintors cu o sumedenie 
-de procese verbale in cari a inscris 
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doleanţele poporului din Împărăţia lui 
şi pe cari a promis să le resolve 
echitabil în scmt timp. Probabil nu a 
avut ceva mai bun de făcut decât fiă 
facă promisiuni p~ cari să nu le îm
plinească. Nu ştiu ce a constatat în 
cele câteva ore cât a durat inspecţia 
dar îi voiu aminti câleva lucruri pe cari 
aşa grăbit nu a avut timpul să le vadă. 

Anume: că poporul a rămas fără 
păşune fiindcă legea agrară faţă de 
văd. conte lui "hnre" Betegh in acest 
judet consilierul agricol nu o poate 
aplica; că chiar pe acele locuri slfi
Hsul face ravagii şi că nu există în 
lungul şi latul ţării noastre comune 
mal infectate cu această teribllă boală; 
şi fiind d~sa in inspecţie învăţăt?ri 
trebuiau să asiste la primire, astfelt-a 
fost imposibil să vadă că intr'o co
mună Învăţătorul lipseşte regulat dela 
cursuri, acesta fiind obicinuit cu totul 
alte lndeletniciri şi că mai de grabă 
se pricepe- la vânzări de cai decât la 
şcoală. O fi aflat că Într'o comună de 
doi ani nu este preot, şi că lipsa 
acestuia este suplinită cu un preot 
din comuna vecină. Nu cred însă să-i 
fi spus cineva ceace fac preoţi pe 
aceste locl1fi ş.i că aceştia spre ru
şinea clasei din care fac parte sunt 
adevărată pacoste pe capul bieţilor 
oameni. Pentruca să-I scutim pe d-i 
prefect dr. Prodan de Încă o depla
sare atât de obositoare într'un număr 
apropiat o să-I punem în curent cu 
situatia din judeţul d-sale. 

O lăm'll/r''''e ncceS(H'tf. 
Ne aşteptăm să fim trecuţi tn rân

du1 demagogilor ordinari, să ni-se 
spună că facem o critică simplă şi 
pătimaşă, că nu ne ocupăm decât de 
răul pe care ti vedem şi că ÎIlgnorăm 
tot ce e bun din câte a făcut guver
nul actual. 

Mărturisim fnsă, fără pretentiuoe de 
a fi crezu ti că cunoaştem întru toate 
activitatea guvernului şi ca oameni ce 
suntem lucrunle bune ne bucură şi le 
aprobăm şi suntem recunoscăiori ace
lora ce le fac, desaprobăm însă lucru
rile cari conţin părţi slabe şi nu putem 
trece cu vederea peste ele căci ne 
doare prea mult. Recunoaştem că în 
actualele împrejurări e un lucru foarte 
greu guvernarea unui stat, trebue im\ă 
să recunoască cei din fruntea Statului 
că sunt unele lucruri cari pe lângă 
mai multă bunăvoinţă le pot resolva 
spre binele Statului şi al cetăţenilor . 
acestuia. At, M. 

..,.. .. t .ucrw:a.. 
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Noi adaugdm atdt: Suntem foarte 

curioşi cum îşi face dl agronom me
seria J Despre asta aşteptam raspunsul 
celor ce ne scriu rândurile de mai sus J 

Procesul studentilor J. mota şi lt Olad 
- Verdictul de achitare din 26 Septemvrie 1924. -

D. Ioan Istrati, avocat stagiar de
legatul studenţimei clujene: 

Fapta colegilor noştri Ioan Moţa şi 
Leonidd Vlad, face parte din com

plexul unui proces mare: procesul pe 
care l'a deschis naţiun('a română, pen
tru câştigarea drepturilor sale fireşti, 

In zadar au fost jertfele fără nu
măr ale acestui neam, în zadar avem 
o tară întregit! dacă nu suntem stă-
pâni În ea. • 

Studentimea română şi alături de ea 
întreaga 'suflare românească a pornit 
lupta pentru inlăturarea unei stări de 
nedreaptă inferioritate. 

Dar cum am spus, d-Ior juraţi, în 
zadar va fi toată lupta noastră aştep
tată cu incredere şi întrigurare de 
toată tara, dacă nu vom fi Cu toţii 
strânşi tmiţi. 

Alături de jidanu] hrăpăreţ, ne duce 
ia pieire şi românul 1icăkls şi trădă
tor. In zadar vom lupta contra unuia, 
dacă nu-I vom înfrânge şi pe celălalt. 

Studenţii lonel Moţa şi Leanida 
Vlad au făcut începutul pedepsind pe 
trădator. Sfârşitul îl vom face noi cu 
toţii. . 

(La cuvintele acestea preşedintele 
Curtii îi ridică cuvântul). Ţăranului 
Critian din Covurlui I se ridică dea
semenea cuvântul. 

0, avocat Camille Gdrcineanu din 
laşI. O-sa dela inceput pune un prin
ciplu: crima ca o necesitate sociaiă; 

lnchelnd d-sa spune, că Moţa s'a 
coborât din coarnele munţilor in Bu
cureşti. Cu un gând frumos de luptă 
pentru desroblrea naţiunii. EI şi-a pus 
gândul, sufletul şi viaţa pentru un scop 
suprem. Aci stă achitarea lui. 

D. Valer Roman dr. fo drept, pre
şedintele Acţiunel Româneşti din Cluj, 
arată fapta mârşavă a lui Vernichescu, 
care are novoie de sancţiune. 

lncheind spune: D-Ior jurati, dacă 
vroHi să aveti ţara de Vernlch~şti, 
condamnaţi-l pe Moţa, Iar dacă voiţi 
a aveă o tară de oameni cinstiţi şi 
cu raţi. achltaţH. 

D. M. Cuta va. proprietarul ziarului 
antisemit "Strălucitorul" din Cons
tantă arată că în continuu poporul tn 
frm1te cu stu denţimea universitară se 
sbate pentru a arăta pericolul Inva
z.iei jldăneşti, dar în zădar. 

O-sa inchee printr'un exemplu cla~ 
sic din istoria grecilor antici, când 
însăşi mama şi-a pedepsit cu moar
tea pe copilul ei trădător ai cauzei 
naţionale. 

Şedinţa se ridică la ora 6.30 şi se 
redeschide la ora 9 seara. 

D. avocat Paul Iliescu, ,,'nainte de 
a intra in fondul procesului, imi dati 
voie să aduc la cunoştinta d-Ior iu-
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rati, că verdictul de achitare, se aş
teaptă cu Încredere de către 2500-3000 
de cetăteni, cari manifestează paşnic 
cu făcliile aprinse În faţa monumen
tului lui Mihail Viteazul (ceia-ce d-sa 
a aflat chiar în momentul acesta). 

In afară de aceasta, nu pot să nu 
exprim mirarea mea faţă de rnăsurHe 
excepţionale aplicate cu ocazia pro
cesului: 2 regimente de armată pos
tate in jurul Palatului de Justiţie, 7 
comisari regali, cari aşteaptă ordinele 
penlru reprimarea ori cărei manifes
tatiLmi chiar paşnice. 

Mie nu-mi rămâne de cât să-I apăr 
pe Mota, căci d. procuror general n'a 
spus un cuvânt in contra lui Vlad. 
Ţin totodată să-i mulţumesc d-lui pro
curor pentru pledoaria d-sale frumoasă 
în folosul acuzatilor. In ceia-ce pri
veşte chestiunea lui Vernischescu, n'o 
pot cz.H1ica de câtca o faptă de spion"'; 

Nu-1 puteţi pedepsi pe Moţa pen
tru fapta d-stră, căci I'atl indemnat 
pe Vernichescu să-şi sploneze prie
tenii şi aţi comis greşeala, anexând 
declaraţiile lui ticăloase la dosar. şti~ 
ind chiar că există un jurământ intre 
ei, prin care sa fi sancţionat cu moarte 
acela care va trăda. 

Dacă ati ştiut dece ati dat publi
cităţii aceste lucruri ? 

Dar ca să arăt culpabilitatea con
ducătorilor, vă voiu aminti că studen
ţimea a cerut în mod paşnic şi in ne
numărate rânduri rezolvirea chestiunei 
periculoase jldăneşti. S'au adresat 
autorităţilor universitare, Parlamentu
lui, Guvernului - şi găşind o indi
ferenţă voită, - disperată - a păşit 
pe calea aceasta. 

Iată aci îl vedeti pe tatăl lui Moţa 
care a fost implicat în procesul ce
lebru a lui Iancu şi a stat închis in 
puşd.riHe ungureşti. Moţa tânărul a 
fost educat în acea atmosfera de ab~ 
negaţie şi de iubire de neam, pe care 
noi majoritatea ou o cunoaştem. H 
erau de nesuferit fapte necorecte, ne
cinstite de trădare, spionaj, sau de 
Indiferenţă criminală fată de pericolul 
iminent. 

Şi pedeapsa lui Vernichescu, care 
a jurat că va primi pedeapsa în cu 
de trădare, a fost un exemplu edifi
cător pentru noi. Sufletul lui Moţa, 
idealist a fost profund îndurerat de 
descoperirea lugubră - şi el nu putea 
să facă altfel. 

Şi fapta lui laudabil! este compa
rată de catră OI. ProcltTor General, 
cu fapta ticăloasă dela Senat .•• 

Dt. Procuror Ionescu întrerupând 
roagă să arate diferenţa între ambele 
crime. (Va urma) 

S7 'iU SoRit 

Fondul moral al presei minoritare. 
Cine subminează ţara? - Istoricul unui cameleon 
întrodus in presa minoritară din Ti,nişoara. -

In urma demascării făcute de. şedinte al secţiei din Timişoara 
un ziar din Capitală asupra ce- a organizaţiei ziariştilor din Ar
lor ce ponegresc tara peste ho- deal şi Banat. p~ vr~muri ~~
tare, revista maghiară li ToU es spundea la modestul pronutti~o 
Tor" d~n Timişoara face nn in- 1 al tatălui Salzberger. Mai târziu 
teresant portret al jidanului Gni-

I 
acest nume neconvenindu~i ş!-I'a 

dale Salzberger care Iepătându-şi schimbat in temutul nume: Sar
caftanul şi tmbrăcând numele de kany (pe româneşte balaur). Şi 
Sarkany a lntrat astfel in presa cum la veninosuJ ·nume de Sar
minoritară, unde a inceput lupta kany nu se potrivea cu pronu
impotriva a tot ce este româ- mele său anterior de Ghldale, l'a 
nese. Iată ce scrie această re- schim bat şi pe acesta in Gabrie1. 
vistă : Pe când această operaţie a fă-

- Gabriel Sarkany cunoscuta cut-o pe de geaba, cea dintâi l'a 
caricatură dela" Temesvarer Zei- costat 50' de bani. Astfel Gabriel 
tung" a avansat, - nu ştim pe Balaurul, după lepădarea nume
ce cale, - din funcţionar de lui părintesc s'a debarasat şi de 
percepţie. Faptul acesta constitue religia mozaică trecând la cato
o dovadă eclatantă că in Timi- licism. Nici nu şi-ar putea inchipui 
şoara se poate ajunge ziarist şi cineva ce bigot catolic a deve
cu minimul de capacitate. Imbă- nit acest balaur lipsit absolut atât 
tat de gloria literitor tipărite, s'a de aripi cât şi de foc şi talent. 
târit ca o reptilă până ce In fine Zilnic vizita pe rând toate bise
şi~a văz.ut implinirea visului de ficile spovedindu-se şi făcând 
a se cocoţa pe scaunul de pre- mereu mea culpa, (Va urma.) 

• 
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Se zice: 
Că Întreg judetul Arad este năpădit 

de învătători şI lnvătătoare dintre 
cari unii abia au ceva şcoală. De ex. 
fosta invătătoare din Moneasa care a 
fost transferată-aranjată la Sâvârşin. 

Că un înalt funcţionar, preşedintele 
sedriei orfana le, un exemplu de 

om muncitor şi cinstit, din cauza sa
larului mizerabil, a fost silit să demi
sioneze şi să ocupe un post in pro
vincie, unde viaţa este mai uşoară. 
Il asigurăm de stim~ şi sincera noa
stră simpatie. 

Că în~lti funcţionari dela CFR. din 
ClUj au vândut material Îa can

titate e~ormă firn:'elor jidoveşti din 
Bucureştl, sub motIvul că nu se mai 
poate folosi. Ca să se repare pagu
bele va trebui urcată din nou tarifa 
căilor ferate. 

Că uu funcţionar dela admi'nistraţia 
flnanci.ară din loc a comis în ju

deţ mai multe fapte ilegale - Iăsân
du-se mituit de jidani. ba chiar in
sistând să fie mituit, Contra lui s'a 
inceput cercetare disciplinară. 

Că in ceri uri s'a ţinut un sobor in-
geresc şi având nevoie de un 

financiar bun, au decis 'să-I cheme 
acolo pe cel mai capacitat financiar 
pe actualul ministru de finanţe. 

Că jidanii în Ungaria nu pot învăta 
mai multă şcoală dec:\t clasele 

elementare -etc. In chestii folositoare 
ţării ar trebui să luăm exemplu chiar 
şi dela duşmanii noştrii. Ei dar în 
prima Hnle trebue să ne scăpăm de 
jidoviţl şI toţi ticăloşii. Şi ne vom scăpal 

Că gruparea fascistă va face parte 
necondiţionat din guvernul apro· 

piat ori că va prelua chiar singură 
;~vernarea. ei 1 hei! Ş'ar realh;a UfI 

al lI-lea. vis al neamului nostru fii ndcă 
în cazul acesta am curăţi ogorul no
stru de toate lichelele neamului. 

Că rezultatele examenului funcţiona-
rilor de stat este indestu IHor. 

Cinste şi multumită comisiei exami
nătoare. Sperăm că şi cea a medici
lor va fi conştie de datorir,ţa sa şi nu 
va asculta de intervenţiile numărui 
nici chiar de a deputatilor ori miniştri
lor. Vom reveni I 
Că lupta dintre biserica gr. or. şi 

gr. cat. devine tot mai acută, Ru~ 
şlne să le fie agitatorilor. Vom avea 
ac şi de cojocul lor iar până atunci 
anuntăm autoritătile competente a celor 
2 biserIci că toată răspunderea ~aje 
asupra lor, pentru nenorocirea aceasta 
nouă care ameninţă neamul nostru. 

'#$ .~ .-
CETITI ŞI RASPÂNDITI 

"OOln"((I POPORUl1UI" 
1 ' 

foaia care l"ptă din toate 
puterile petttrfl binele şi îna
intarea neamului nostru 1 

Nu tIIai cetiţi foile ungureşli. 
Nu mai dati balUlI vostru. 
celor ce ,Ii· au batjocorit 
'Dea cur; de..ardndul şi lu
cră şi astiis; şi 1lneltesc 

tmpotri'l'a Statului Român! II 

Cenzurat ~ Prefectura judeţului. 

VOINŢ A POPORULUI Nr. "1 

ŞTIRI DE TOT FELUL. POŞTA REDACTIEI. 
Manuscrisele scrise cu creionul nu se publicA. 

••••••••• 
România adăpostul tuturor străinilor. 

Ţara noastră are deschise gra niţele 
pentru toţi străinii fugăriţi din alte 
ţări de rigorile legilor sau de munca 
ce nil le pla~e. Anul trecut un jidan 
Moritz, pripăsit din Cehoslovacia s'a 
fjxat la Turda, unde a aflat repede 
o locuintă confortabilă. După multe 
peripeţli, astăzi dl Moritz se plimbă în 
automobilul judeţului, tiind Însărcinat 
cu facerea proectelor de construcţii 
şcolare. Tr,ăeş.te în îmbuibare. E prie
ten cu şefii autoritătilor. Şi-a găsit 
î!lsfârşit C'.ltlaanul! 

• 

"ClulJtll ROHldlt" -la "Htultcă" ! 
"IlItin Cluh"l", de care s'a scris 
şi în gasela noastră, şi-a schim
bat numele tn acela de Clubul 

" Român" şi a î"cep"t din nou 
să funcţionese. De data aceasta 
sub firma de cluh al partidului 
lIaţionalist al poporului, noul 
"CZ"b Român" î~i contilluă fe. 
bril activitatea-i detestabilă: pe 
mulţi îi desbracă] pe 1I1ulţ; îi 
îmhracăI 

• 
"Nem tudok romanul!" Aşa i-a răs

~uns d- nei HuskoVd, conferenţiară de 
hmba română la Universitatea din 
Bradislava, o funcţionară dela Biblio ... 
te~a oraşului Oradia-Mare, după şase 
am de administraţie românească. 

Ruşinea ruşini lor ! 

* 
- Inţelegem durerea crâncenă de 

care are parte an. familie Qo/ea din 
Birtin. Rugăm pe prea bunul O-zeu 
ca pe cei răposaţi să-i aşeze la locul 
drepţilor,- iar tndL!reratei familii să-j 
trImită grabnică mângăere! 

• 
Provocări iidoveştl. ~ Robia Modernă" 

din Iaşi scrie: Zilnic jidanii îşi bat joc 
de ţăranii noştri fără ca acestora să 
li se facă vre-odafă dreptate de auto .. 
rităţile noastre puse În slujba bestiilur 
jidoveşti, cari corup, prin banii care-i 
deţin şi pe care-i scot de pe spina
rea nenorocitului ţăran. 

Un caz revoltător s'a întâmplat Vi
neri 19 Sept. a. c. care nu poate să 
rămâie nepedePsit. Locuitorul Ilie Tur
cuman din corn. Voineşti, venind în 
oraş cu un car cu lemne a fost în
tâmpinat pe str. Eternitate de un 
jidan care l'a întrebat cât cere pe 
lemne. Ţăraoul ti cere 270 lei, iar 
Hdanul scandalizat de acest pret con· 
siderabil, îi pune omului ghiarele in 
gât voind să-l zugrume. La ţipetile 
ţăranului s'au adunat 30 'de jidani 
începând să-I lovească pe nenorocitul 
ţăran cu pietroae, scânduri şi cu cio
cane. Tot în acest timp jidanii i-au 
furat ţăranului 100 lei din buzunar şi 
unui bou scoţându-i un ochiu cu o 
bucată de fier. Ţăranul ducându-se 
apoi la comisia Il-a să reclame cazul, 
comisarul de serviciu l'a întâmpinat 
ca cele mai ordinare cuvinte spunân
du-l: .tu baţi jidanii şi tot tu vrei 
dreptate" . 

• 
Avis! Membri societăţi de vânat 

"luno" sunt rugaţi a prezenta pentru 
primirea permiselor noi de port armă 
şi vânat secretariatului următoarele 
documente: 

1. Coaie da dare; 2. CertihcatuI 
dela Parchetul local; 3. Certificatul 
dela Pref. Poliţiei; 4. Certificatul dela 
Siguranţă şi bani 300 Lei pentru chel
tueli până la data de 31 Oct. a. C.

Motorca, secretar. 

Şezătoa re literară - artistică 

Duminecd, 26 Octomvrie, ora 
5 p. m. va avea loc în Palalul 
Cultural a III-a Şezdtoare a 
" Salon ului literar şi artistic." 
Bilete se arid la Librdria Die
cezană. 

* 
Primim: Ono Prefectura Poliţiei Ti

m!ştara. Subsemnaţii corişti ai corului 
gr. or. Român din Oravita-Română 
avem onoare a vă aduce la cunoştiintă 
următoarele: In ziua de 28 Sept. a. c. 
cu ocazia enulării coruri lor Bănăţene, 
am luat masa (prânzul) la cunoscutul 
nostru Schpitzer Samu.el cârcimar Ti
mişoara Hunyadi 68 Elisabetin unde 
ajungând la masă pe rând În grupe 
la 11/ 2 oara am întrebat ce ar avea 
de mâncare. Ni-sa spus că cea 8 porţii 
de' paprkaş (tocană) şi cea 5 verze 
acre cu carne de port. Am zis căi bine, 
să ne aducă. Ne pomenim că ne aduce 
4 bucăţele de carne (de vită) cu circa 
1/2 dl sah (zamă) pe porţie şi că are 
:W portii. lam zis că ce portii sunt 
acestea, nea zis chelnerul Că sunt fă
cute noa! mici ca să se ajungă la toţi 
fiind noi aproape 00 la masă si aşa 
vor fi mai eftine. Când la plată pe 
patru bucătele (de marimea unei nuci 
mici) cu 1/2 tii zamă roşie a fost 14 
Lei zic • paisprezece Lei" o gustare 
de acestea. Credem că nu-se cuvine 
că jldani să jupne pielea sărmanuIui 
Român, atunci când noi am venit În 
propagandă natională culturală aci. 
Cazul acesta'l vom semnala şi la jur
nale, de altcum vă rugăm a pedepsi 
pe patron pentru urcarea de preţuri. 
Cu deosebită stimă: 

Ştefan Minofsky, Iosif Cara ben, Gh. 
Lazăr, Traian Bogdan, Gheorghe Neda 
Nacu, Ion Zarcula, Sfera Ioan, Vasile 
Neda, Gheorghe lana. Sulea Costa, 
Gheorghe" Găicea, Gheorghe Moina, 
Dimitrie Sermeş, jifcoviciu Ioan, Ion 
Neda Moghim, Gheorghe Arjoca, Ilie 
Nede, Gheorghe Epure, Ion Uoma. 

* 
După Tatar-Bunar - Dobrogea- De 

curând au fost prinse firele U:1eÎ vaste 
organizaţii de spionaj în Dobrogea. 
In această organizatie sunt nu numai 
bulgari, după cum ne aşteptam, ci şi 
- jidani. Un anume Beniamin ZUsman 
de fel din lsmail e şl el membru al 
numitei organizaţii. 

* 
Avi~. Cu Onoare aduc la cunoştinţă 

onoratului public şi autorităţilor bise
riceşti, că in Arad. str. Dorobanţilor 
Nr. 41 (şcoala confesională) am deschis 
un birou technic de architectură; con
struesc ofice planuri de casă, şcoli şi 
biserici impreună cu devizele (preli
minare) lor, mai de parte execut co
laţionări de totfdul de lucrări de zidiri, 
şI întreprind totfelul de lucrări tech
nice, clădiri etc. - Cu stimă: 1eodof 
Cioban, architect. 

DJ. V. Gh., Loco. Fiţi pe pace. 
ancheta contra numitului econotn
fire zar e in curgere, In administraţie 
1I~1 me.rg lucrurile aşa repede ca şi 
cand al sufla alarmă şi-apoi să se 
facă totul imediat. Fiti cu puţină răb
dare. 

DI. l c., Halmaf!iu. Nu e nimic, il 
noastră o fi izbânda. 

Dl. j. P., Măderat. Vinde-ţi diploma 
la atare ungur dela Blldapesta saa 
neamţ din Austria, acela va fi desigur 
primit În serviciu cu ea şi cel puţin 
te alegi cu ceva. 

DI. Oet. c., Atud, In armata lui 
Iancu au luptat şi băieţi de 17 ani, 
pre;u.m şi bătrâni, copii şi femei, ca 
mdar]lre pentru apărarea glie;, naţiei 
şi avutului strămoşesc. Iancu era abia 
de 25 de ani când a lUat comanda 
tuturor oştirilor româneşti fiind numit 
de Comitetul Naţional din Ardeal, ca 
prefectul Legiunilor Gemhle Române, 
Că el a stat În strânsă legătură fră
ţească cu moşnegli care au luat parte 
n revoluţia lui Horia dm 1784. este 

foarte adevărat, Dar Iancu s'a născut 
la 40 de ani după acea revoluţie şi 
acei bă trân! erau pe atunci de câte 
70 ~ 80 ani. Chiar şi azi mai trăeşte 
un legionar, care a luptat sub Iancu, 
Cll numele Timion Jorza de 97 ani 
de fel din comuna După piatra Pe
tro~să. Moţii dl'şÎ sunt foarte trudiţi, 
trăIesc o v'aţă lungă. 

G. 2766-1923. 

Publicatie de licitatie. 

Pe baza decisului judecătoriei 
de ocol Arad, No. de mai sus, 
mobile şi alte objecte cuprinse 
în favorul "Victoria" institut de 
credit şi economii în Arad pen
tru suma de Lei 2000 capital, 
interese de 60 dela 20 Ianuarie 
1923, spese stabilite până in 
prezent In sumă de Lei 708'30 
se vinde la licitaţie publică in 
Arad, Calea Şaguna nr. 39 tn 
ziua de 30 Octomvrie 1924 dm. 
la orele 3. 

Arad, la 11 Oct. 1924. 
Gh. Ciupuliga. 

exec. jud. 
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FARMACIA OMESCU 
ARAD 
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FAR MAC 1 A "M A N TA· 
ARAD 

Piaţa Catedralei şi l. Meţianu (colt) 

DROGHERIA HANZU 
Arad, Palatul Mlnoriţllor. 

Negustorii 

IOAN BALAŞ/U 
ptăv6lie de textiie 

A rad. Strada Ioan Meţianu 

IOAN PINTEA 
pravălie de ghete 

A rad, Strada Ioan Meţianu. 

MARCU BOTA 
prăvălie de modă pentru bărbaţi 

Arad, Bulevardul Regele Ferdjnand 1. 
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