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A l'ad1 Duminac:t 3 lan. 1926 

, Advcrs<:nii Hilştril voesc să n' de~'are a crizei, a regenerării par· 
~Noi nu lreb"c s~ devenim laşi în ; Aducqi-vă aminte, caci noi nu glumim. reduca ~J un sjmpl~l ilntlSl:'mitisrn. lament:.1rismuluj 3jnns în declin 

ia~a lnşltăţii, ! .. sllor de meserie; nOl Ai;;.!lm. orj nici odată!... Ea Î\lsă Ni e;;W nmcai al;~L An- îr.r;lptuind adevărata sl.lv(;ranit~te 
trebue sti ne 7.piham sără..:ia şi nevoile H dra jidăt1<:asdi. ş'a arătat colţi:. '1 ." C -f'; aZI" "'"".te numaI' o f'.;cţ'·'l'.ile. tispmltlsrnu rH'~{ru <::S~l~ un 1lIJ1- '" .. \.. ... 
~j m'amul". Noi trelHlt~ să fim straje Voi !'\wdenţl de prcllliin(i.;ne<l; VO J cI' C~!H,rU a '.Ju[e<i-O lr.cepe d'a-
Ilr.chntita Iii portile Orîentului ; str"je nq~:J:>lori şi fun:ţjonari, voi iubiti ţ;ira:-r. loc, nu un &\;<l\). Soblţi0narf3 p:-o- Y r \. • 

limbii şi sentimeutelo; nation,!le; 5u"je f:'nwi şi copile, ventţi la sfânta dilt0rhi hi(~;nei t\'reeşti, În modul prc()· <':):1;'0, (1ceasta v .. starpi at~r ~auza 
tuturor străinHor, ce: ne·;w i1Hllldat (ar(!, --- Vă rhiamă ţata; vă cheiltnă n!orţ:; I1IZJ.t de noi, tele nuwai Lin m:j- c:lt ŞI efe',:!U!, cari lhm i1speetul 
veniti ca '.ăctlstele, scuipati din inima să fiaţl dr~'pt 1;1 viaţă Român!io~. !!)C' p(:ntm a putea Î;;ccpe liC'ua dureros al adl1::ilelor ~,tări. Astfel 
OaHtiei şi Ucrainei, vanzătordor de s:rjlnt în ta!';l lor, vâ du:-ailirl COl! "X~ll!'{'a" rat·l-!·,nai"..,le prr.t",:>,f'er;. 
1 · h' 1 C' r,,1olitică .. l'erută de adu11tle vre- tie <",'" ~ '" ~ '-' Hine Vt'C 1, gal.ttari or dm ..,ărlL1uar, ~iÎlii't<l llaţlot!31A cu totul <tIta de că. . L 
MaCAbi.~!ler, cULi10r de topor, şi tuturor ac(~ia Vâtldută iudaismului; vă ch;:am:", wilri. preconizate dt.: programul igll 
ne;egiuitHor şi mfşeiloT, urmaşi! lui Horia, Cloş..:a ŞI Crişan; vI; Trăim vn~m{'a crizelor FH;Ca(~ A. N. c., care prin Încredtrea 

A fost o vreme dud mte cu mare ('h~:utJa stliletul românesc, treziţi din pnl ,;11 criza san crjzele d. in nqiunii şi-a asumat mHlirea, de 
au perrl rt să-şi facă datori,,; a fost o r .. ' bit', -- Deşteptati- va!... St:u turaţ; fo nd însă p ref lltiJlli?n i eSie aCI' d ş: a 1;1 fa nou i aceasta, a treia politică. 
Vfeli .. ~ când sânaele nostru curgea !ya'rl", I?'lifurile' ',us 11'1' [n',I .. l i\ ~IJlll ()', ! '1 " l't'" ~.,. ~" • t ..... J <,,, •• ~ , j uiza i.'re:}1tă d:, pJi l;j m~'nfarjsm, n cPntru aCe~le\ po I ICI GC' 
i::troşH1!l i)â!f!~nttl[ acesta, pe care â~tăzî IiICI Vi n.,'. .... - Pn:gătiti-va de zlu3 ce. 
jidanii vor tii:! t1H râp~a5că; a fost () tllareL.. Uniti-vti L. Să tn: Il'1l.lfe Etră:n il I;? re, ci upă, r m pre j UT i1 r.i 3t~ prc-i :e~j,:n'2'i:are,. an" qj:l bj ul că re~ ii :~ .. 
vreme dhld toti erau o inimă, un su- Ce vor sa ne S\lgrn:'Jt! .. , Să tremur.> 1 zmtă numaI sub J!ffnte to:-mi.:'. !ese dar din doctrma ŞI plOgl.,
fl:'t, şi (1 singur;} simtire. mişeii şi neiegluiţill .. Inscritti·vă ClI toţq La nOI, sub rrgiHlui votului l mul df!a baza a-::t1llnei noastre, 

Şja&t~;ddllpăatâtajerlfâ,astăzicâlld în L!ga ApăIărel Naţio(j,deCreşt:ne!.. lwiver3U!, ~~':estd itl h)c s5 se fi re~;JlitRtea c.j1fHe ca ceva prov: .. 
!of> iiec'are din noi piange un mort, eroii ............. ,...... • • .,...... "" .. _- . .- ad:lH'.'it prin o p~rticip<t:c cu ~d:;,- denţi21, cu o pUftre ~i misiune, 

~r~~~~i s~~e;~~~~eri ~~~~ ~eu~~i~~~~;:it~ Zile de urg}e. vărat:..t reprezentotivă a maSd(tf care ~!ii~i nu poate fi comparată 
arn<itei, I:'roil veniti cu trenul, vor să ne D(I! Zlle de urR,ir:· tnii;tz; dar;i rn gnVtrnare3 statuiu;, a elat !)u- cu situo.ţiunea creată de un par-
1Î?3 nouă k:;ti~ de naţionalism, vi!] să mentdm accasttt soarie cruda, '/fiI/de' mal rna~ca democratică pentru iamel1tarism holnav şi dC'!1aturat. 
ll~ stăp[!Of~as('ă ţ3ra!? suntem luşi Şi !le 'mpa,;J;n cu ea. /:i dominaţiunea 'h.:e!eaşi minorităţi, lată decl rostul şi lozinca po-

Fra\ilor! .. " de ;zi ce trece, !lOiil lOVituri şi (mni/ml c(:\~e- îşi reor<:t)ntă numai ir;trre- lili~ei noastre: Intronart-3 adevă-
Dacă În piepturile voaElre mai bate ,. l ' 1 

incA o inimă de român; oa(ă n'all noui, iar ."Norodui" obişnuit CU bie/ot stle ci proprii, de cla:::ă. ratei stiveranHăţi nnţlor:a e, carr 
:!itat vrednica strămoşOor l:e-au cî:tzut Iiranului, ie primeşte foate. Dar llU k ln această stare de criză a par- nu va ~n,?emn(i n~lin~i lni()cIJ.ir~a 
apăr8:u6tt-şl păm:intul. uniţi-v!, pri~rt~m n'ot, ~ei p:r/mi ,Ia nu·nllr, da· lamentari;:n1ullll, a c;liei extel k.-I C~It"e.ntt'1 :<..lse noţIUni a aC(Ab~ela, 
1; ~;:;.t;m _ori p'-:',l o.r1at~:". ~c~m vetdt.-a laN " C/':dm,.tâ Şi ~m.'!g:,','n "1 'lUnI" , riza~l'.. o nrezintă .- .flreşte nu CI Ş.J traUIJ~:el:ea, m ,f,lp! pfln (~r-
"mpu. dp.sroblrel, S".utu,aţl lantunh' mare .• ăn (,3 f (l tr:;'ln ,,' ",' '.":, '." .,'" • ': ..... :' . "',lnl·.1t"'ln' S' H'\dl~1!' 1 r'9H1tp 

~~~~c.~:;tJf.";~~r\::t~ jS~~ăU~~:ii~~(~~':t;:·: a~if)Zf eri P~tflJ:UJ"n~st:u. CriF,~t, care' r ~~Ul'~1~':;;;(;!::'Cl~; Îf-l· ;ţ);~;~"ţ~j;i:""ti ~.'i I ~rin' ·1!P~·;1· d'; p~~'l~ele' tlc~~'~ic:! 
SCUl\m~t! mortii din mormiute, să 1J1n:i 11ll~ poate Sti r(!f}j~lI1U !ănl rosOU:70re. f politici St afirmă şi tind S2 se noastre org<:tflizaţium de. Ş,tat, sa 
să C"M;.t socoteală mişeilor, şi Câ!\tdld ŞI dacti, llU va fi I'asblllwtll de leJ!iie implmă În viata noa~f,fi'1 de stat. întărească pe vecie temeliile nou-
marşul lui .V,.ure.şeal1ll, să dill'blăm n:JGstre, legi şubrede omeneşti, crfd, lUna (t partidelor c::.re fă ră, a IIUi Si:.:\t român. 
tM~~a n~ruşit~;re, !~n ,,' O') 11 r(l Cei Ik ,~'!lSVa /(]ce it~f'ptote. Drţp- observa ciÎza, in 'care 'a ahm" , Anul nou, 111 care întrăm, do-

Ce 1şhpt.iÎ!'·" C'" Ille:! vreţi,,,, ,\ll] taf,u I/ll Ui('(j 1'; u;d'~( ,Ii' [(.zl/ri I " j., t b' ~ f" ~ t 1 
v,ă e~t~ Je<Jju, t'~? Nu veri 'ti cum P'_I," , , v,' '" . '1< , "- .. '" par,cl1H:ntrtflSmui, se il1Vâ,Ite in nm, ŞI va re lli sa !~ H1.ce;pu U. 

~ . .,~ .... , •• ~ 1: este sdrobrtoare. unul ŞI amarui $1 1" d ~l' ". ~ t" l'~' 
ntii ca natiune Şl bogat:lIe nOJstre trec • . ace aş cerc \'\ţlOS, CJre ::1 creat e rfu IzaTf al c!~,es e~ pO IlIC\. 
i~ 'Tlâini1e lor? NOi ,.!t·d.ct l cum s'a in- m :C(~ZU~ acest.a . to'. ~e. .f{~l .~~. le,a:{(~, şj actlJiJh ~lr;re de h~cruri. Aha, Dr. Gluorphe PUSll 

tlllS re~l\lgene,,? e ruşIne pentru toţi 1 ce, ;Circ, de VdW ŞI Jl1lfr.i:: .dr, luI m carf', sub m~sca denwcr;;ţ!ci rc- - ............... 4 ~,," .... - .. -."'_. • ...... -

RO!nanll. I care tni!tn. pr '"Te' t"',' , ,i .... 1.' "'" , l' "~ , J?crr. top de apă. Pagubele, cari le-a, 
Vin ~trăinl'l' sI: 'le "u-'llelu")\ ţ,'r'>', V;,[] I Un It'c"11 J-r}jl!lO~ s,' ,',;'1";('11 .,"in/;c "r' . el, .. ,1 ,:J,la. ~jL.n D~I :d",.;,,;!;.,'ll,t'i,ll.l, .. CI. ~ \,~" <J ~ '" .... .... J" .,. f cauz,lt n:vărsaren rflurilor in zll<:le ir<,-

cad la noi curge !.ap(e ŞI miere, L;; I mândru pemru llOi (:1 si '-h/lr"/ollii I aparent. tlJt l)r.:n Ormtlîil PârtIC.le-
f ' ,," II - d x Cl1t", s:wt i!şa de mari ci:!. m.:r'l8. nu-

noi e slIlaşof intll,rUf, că::i .îi prim. im l' illdr .. ,;sneJ "Altrel V'akll~ al canI[' !1"1/1C OT VOfş.te sa Hltro [lea un regim, 
pt t- j d 1 - , d ă -·..·1 . l' 'ă' mele dE' ~r(\top de apă". Miiiard<! şi 
.J raţt'~1!, 1:::6c11se, ŞI ne lIlpl:;' ec,!TI 1'/ bt'/'lll'''QSe' LIceu' '/"IOr"'<'!'o ", I orori e ŞI lpsa tn!al de deme-

de un BaO'ul'scu Codr"a H _. l\ ~l '- • • ... 1 (, li" <" ,-,t . !' miliarde ali dus cu s;ne, a sp!:lat" a 
• '" \::' . t: ! 1 ,,;:t1l ,.0- t'n,flrt'''(J''L' l'f1 a/ll'!' d'll 11 '1" i" I ;;r;ţtr:;m (\ c;:ru:i1 I~~ curl,nlJ:;t~,n 

rr.reSCll, iH~ lmp'~dccăm dp. tnlp;:rilr. J'. 1'" ,,:>L, / ~ li,'O, {"'~ iJi.l/1fl .. " .. ,_" r"". . ; :- ~,' nimicit apele în ţiHa întreagă. Neno-
lor Cllll"liite. adlJ.c,il:dll~i în faţR ju::t,ţjei"l :;1 lI'/lilil !Ioastră,pc l!l1/u:I,' relul vechî<i I,t :">w;'I.1 ",~:?tfl, l~,n rasarit: rociri rn~l rnari au fost Însă in Ardeal: 
per;'HI sinRurul motiv răsimt romântşÎ(',' ramas de:a unRUn. Şi acolo, a!ldc se I EVi li:': nt , ca niCI un'd. DJCl altd , r" I W f' ., , ~ judeţul Cluj, Tllrda, Bihor, Hunf~d03ra 
~~ptru ',smgura vină că-şi iub(':;~ tar,a. plJ,71,}drt7 ara f1~>'ifli,}(jCdd CO.tifIO nCQ- nu pqate sa '!(~ POllth::a (Ii? gca- şi Arad, lu toate părţile au f~~st llimi-
.tr'·S~ăyjm un Cocra, un Sterf, U'1 str,? şi n[·::;e ţc:,t'{l planul d"~ moarte, pare din lFllul 111 Ci~n': Ih~ C!flăm. 

'1. P .'];g '1'1 Il!' " j V lA' ~ d ~. Lite şi ruinate mii de case. C!rcillaţia 
tii' "!~'~ ',": ..•• , .', ~:J ,o<"e':h\ ~:·IU uralli~;;;t('ll] i acolo, UNt pMnms ilO!, fU I!m!}ti nna-1 1rHi:Wl pentru ca nu a meI o 

ŞI (.\~.j" JluaJ:1: climpar;'im gazeh:l" lor 1 ", "t"·'ţl~ ('auz"'! c':,t·,. r"'! ro' a fc.::;t întreruptă pe liniile: /\rf.t.j·Brad, 
'. . " ,""; '" ,\;; ,-,. <" , Z '.~:" e ! C - ! . t . 1 '. d ' , . ~ , , ' , ., " , ~,~ -" ,·u , • D . , 
"art' ne ;"J'Ul;; "an, Si·l' .... I'n ,'. I Sira (/11 ce, cu imeI/meu ilOt1strâ pIiniI i 11.:', \:" ... .,1', (\ 1 JtJ.lLb St,l- Ar".'l··()r,::,·l"~ 5-1" ;'\rad-"fc')-llf-,. '':>;,('ţ'.'I· oa-

U - t ,'.'~ ~ " " ~ . - ~ ~ I mer.ii, .~ârl ~Şleptatl Îogerul dt.: Cră:;illil 
sOl:Haţne cultufi\Je, dăm s"hhnb de va fi WIlt![:cu.,ona de rrwne d Qt't'stel , ŞI l.n tJc\lsebl pt'ntm Gi iIU Vt;'df 
JurI., dar" romfjne~.;te ti U, suhv0r,,1 ',i".' 2, t'.l I ce a.va.n Şl (o ,nuca e ~IUfIC(i, care. il".:1_ Cf!JI,ca q. fHHill Cel ~I.}(il :.m~·şl, 1, 

ţ • I f/~tl trezit cu ~ potopul", care le-tI ră .. 
Jawt~,. ~~l~d~nti~~)r, ~~fe~lO~l ror,nani .de târ~ ~{1uTlt? de /loi ŞI L"-; opfsi1fe de l1nvn~ge~('a concţ)ţiC'i. jicloveşîi In I plt caseie, vltcle, tut avutul şi ultlm» 
ta.,t ]1,1., 'li ;,<!(L,\ ,a Paris, Şl n': 1!1- I mII jutjflt !lwtru. ea. I tot (~~ m ea este n:'l; t:JIlî ~Il t:~ riSni. 1 
căr~~m :.:onşdinţa priminuîll sâr1ll1 l' D;lT cr:ind vil;ţa parea m"j /,uf{lo(Js:7 I democratlsm şi na'tionaL;.;r;. chiu. cO:Jje de paine şi C'hiar sute de vieti " 
Rosu li, tof' ce (1: e mal rău stralllătatca. ''', r ." ',. .'. t ., ,... .. " 1. , ' Nu este ne vOie nici nu se poate dl'· ..,. t t' , .. R .. ,., I ŞI {J'_..l14 ,.e~Vtf1.1 In "T U I..UI.Ulfl A U{l!};..! () ţ'fl"'t'lin" ,'Pl" >' "r'H._ 

~o~ ::)un e,\ urrnaşll Of1Jfl!' ... VOI?... ,'. ; .. ',.' . ,',,, • ' " ,~",' - '" .0, ''''. I ,.~ ", ~.,-... scrie g,,)?'zil, j'dea şi suferintele ;,)t~l"stor 
A:lH:a, tu j\,Uli<! care în t:mplll răz.br}_llIO{'~lrt., /In mIIi '.('li 1$/ .l~I..!l apl.Tlfl<J. I rulUi j!dOVeSC, cret) ca PlCl nu 
~,u;~~ ,ti:aI. d~t. i~Jin;a şi tot suf Hul ~l, ,~Ii~'~~nlll ŞI" ,:ai :'(ill, pru~Îf'UIl ord~l I ~lai trt'~ue ]Jlls.ă în eb::cu!ie. E~ 
"t, ~lIl,lOf _~! a,-u~l<t lupţl Cl} .~LupL:,·· I lT{,tl jadl S.1 I.!t[lf( !wc(O S:ova rom(l- l:ltenţlOn, aza ra'turn;nea mtrf<Y(i 
jl d~!;~_~~~&! W~}.~,rJa- Peru ce; pe SiTl- I1cnSCI1,.SUlstt! ne doare, a~ta fie leVI) U. oru i ni soei ale ac tu ;11::;. atfi t g~dJ 
~;Uta t .. <i ~, [1,1>1<,:(: dy~ă un per- /)ae(l stli}f(Jtlll IlOStrU nu. v.: isbi .,"",.," -,"l:ti,~ ,A "" '" " _ " 
dc!mat, fn n~,11 IL'J':()r"'::I'~U l:~r" ' " " "t " "'.'" ';1.H,Tl ~,',J .,v '-<It '{' u CJlhlrel 

, '. . ~ , . • '. '.' ~ <'" prw U\::f ZlIvon e ti e Iildllstrrwln!llor .. ':j' . , f- v ., • 
pt5CtJqtt Hl apa t111bure, 8iiP LI Apos- 1 , şt C1V! Iz~:ţ!t1nel, ara mei cea nJ?1 
tole Iorga ,_RfC ai fost su L\,,~,..,ti '''la t vor P_~ Iii/zar! prill dtirâm<if.u fle lor, p~ 11 d ă. garantă, că orod t:S ulei ar 
d. ::, B,ltl,!::' Ş.I ai. viu!"fut "N~.a:;:lI! R.o-. I ~/tste;.;ele pt1riI,tilor şi a elevilor !;isati 1 Duka :,,'1 fie' superior actualei 0(-
n,~I1'''C •. ., <;:1 Iu'" . t! I tti-a- de "'{jl'f(, ! 
, .. ""', .~« Y ...... , 11Cliiru rE' ze,~; [. _-1 '-', ,. !J'rliz::tiJTi ·t sO"I"·'tăţrt· Cf'e"Ce 
d~ lHglliţ 1 ? L:ceu: a fost p/'{'d:~' /ilitlOritantur ~~. _1, :: I ~,.'" \; .• - Q 

- VOi. t.:.mteţl Uil113Şii R'Jmei? Voi sun. un.lffui;:m ROi1llÎrd au Tijlll!.l~ ca ne· a alarat pană acum este COn1-
teti ~o.nJtHa tărd, i?? vă bat~t{ cu ~, piectă desGonsiderare a inte!ec· 1'n . W'-Şl caw~' Ş: oaM. . • 
PU!;Hlll . p~cpt ia ori ce răspântie? "P.JlltC sa .Ii.! lup/al aCEsta, ,1 !JUcată • lual:toţl!t şi a moralei; ridicarea 
~;an prog'enU~rill~ l,,,,ţiei şi dascălli de pâne, {moart/ta 'Iijt,:,<;~," Î.~tre '~el' mat0riei as~pra jdeei nu ecrala-
sluagoge.l~fr o:n~ărifidar? 1 - J'... • ;-p: m-' I r,: ,; , _, . :~ ,."" 

Rn~:I1~ ;,C"il, ruşhlC vouă! Aduc:e- dela putere şi cti minOfltNi, dara TiU M' _,1. c~l l .. l,lt a a .... Slor uaL ... hJ' ţe, 
;~-"ă amIîll: şi. au ultall. A;~i ce şi-a furată dEla gura lwastnl, Cad prra \ al .depdl te, tabloltl se îf'tregp.şt~ 
1~cut tfa*-?IlJ. ~;} timp de ră&boi, ş'o mult sânge am varsat şi pua multă I de sl~e. 
~a !ac1e ŞI in timp dt.' paceş.l curând, sudo,."e, până am ojar:s aCI)!a, ca sa In taţă cu aceste dGuă PQlilici 
,","",va., veTII nemea răfuelelor. o avem. V, .. P. se opune a treia, aceea d-: vin-

e '\ t"retu~ unui eXi:,fl'1;'lJ.ar .3 Lei. 

. -

nU)lJr0~ltl, cari au fost suprinş! fărfl 

1, de veste de lovHurile grele contrd că
rora t~l s'au putut apăra. Mu!ti au Pl'

I trecut sărbi!tonk: În podul şi pe co
I perişul caselor, ca d. e, la Brad, jud. 

Hunedoara, fără nki un ajut')f, făra 
pâine aşa că uniÎ au mlHit de f0amc 
Noi n'avem decât să rugăm pe ono .. 
raţii c.ct:tor; să recetească arti.::ollli din • 
numămi de Crăciun ,,?ogatil Şl S~ra
cii" şi să-şi d~5Ch;dă inimiie şi punga 
p.'ntru cei nenororiţ!. lp special rugăm, 
cerem şi pretindem dl!ar ca <1utorită-' 
tile să intervină la guvern să trimită 

grabnic ajutor deocamdată mâncare 
şi haice celor rămaşi pe drumuri. ~Cel 
bogaţi: nu uitaţi, ajutati pc cei săracl!~ 

~ O, B. 

.,~, ~ • ----,---:--. '>- ~ ~ , ~- ~-~--- ~ ~ • 

~,,~, .'. '+. ~ .~... ~ ,,",' ~ oi,.'·" ~ .. ",. : ~ • .... ...; ,- ,. •. - . ~ ~~ :~"'!I', ~ ''''. ", ' .. ~ '..;#Ijj" _, ~"';-";~ ~;c,~ ::,' :. 't'I,.,." ..... l' '. -",: ... , <!<~,~" ,- :~". ::o.,~ ~""'~," ><\~~~ .. 1".". ~.';J'''"~'r~\~f ;~ .. ~~,;;.l\;.",.~~,: .. ~~~'~ 
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Ce se fntâmvlă la Ministerul de Interne? Florile recunoş.:' i .>:'1. Ce trebue să facem. 
SOilrtC'a functionarilor de Stat 8jun

seSt' in starea, care C filU ţăranii ro
mâlli pc vremea 1l1! Tlberius Grach'~s. 
Durut·, azi nu se găseşte un sincer 
ar)~rfrtor al intereselor a-:elora, cari se 
pun în slujba Statulu;, cum {'l'a acest 
tflhLJn ftlman fată de jăran1i rfltnani . 
Nu S~ găseşte nici unul, care să stri
gI' CI! voce tare. ca F.ă audă şi Dl 
Ministru de Interne că: fiarele sălha~ 

t;ce au l:",l putin U11' adăpost, iar func
tionarii. cari îşi j~rtfesc sănăta ica pen
tru hli!('!e Statului n'au decfit llltlli!1<l 

şi atfld, pe care il respiră. Ei se luptă. 
f,'1 Ilwr rellru a întretine I~xlll suăl
il1\1or. Se nqmtSC c('Uţeoi şi slujbaşi 

ai Slatultli şi nu posed nimIC. nici 
chiu o lOCI i ltă, în care sit se poată 

ad :-iposti. 

"Flori rare, de tot ra ,l. '_' 

Să luptâm din răsputeri pentru l1nj~ 
tate<t sufietească, de ·cuget şi simţire, 
care ne lipseşte. 

In suflete s'aprindem nestinsă can
de la Il i1ţi 011 r; 1ismului curat românesc. 
Să oprim prăbdş:,rea elrmentului l1a-

. 1ional rrq,!in, trez.l:1du-1 din Ictargia 
care îl face inconştient atunci când ti 
aşteaptă cataclismul, un lahirint d!'
zastros, nu se recuiege:, şi de unde 
nu va mai găsi scăpare!.. Să ocolim 
flstfel prăpastia, ·lndrcptât1dll~ne către 
dflllnurile ce duc la izbând3 de~ăvâr
şita, Atunci vor răsărli zorii măririi 
neamului nostru românesc. 

Să ne despoiem de armele minciu
nii şi Invrăjbirii că~j sunt ale corup
ţiunei, ele indreaptă către peire tll'a
nJllI românesc. 

Să nu facem politică de partid căci, 
aceasta du,~ând la căpătuială; de ilci 
isvorăsc plltimîle şi invidia, din cari 
se despriudc şi se Întronează egois
mul Încarnat, si distrugător a ori d
rui sentimf':~t t1[nan. Iubirea aproapL'~ 
lui, în cazu! acesta, nu se va mai 
ClllloClşte; şi astfel ne îndreaptă către 
o fireasca r::zboire. ce fact' ca să PfO~ 
file duşmanii nt'amllllli nostriJ, CflTe 

au inundat t1ril aceasta hlagos!oviUi, 
jidallii, cari p:ohtă de ori-ce slăbiciu-
ne a noastrA; ne stoarce şi ne sugru
mă prin ac;,parări, (] tot ce Cl1pJ lllde 
puterea de prodllctiune a t1!re! şi deci 
exi:5tt"nţa nostră aClIm şi în vdtor. 
Să ridicăm depe' ochi văILJl cemit, 

căci e v1!lul incollşt1enţii şi al desin~ 
tel esi'irei r~\'oItătoare, de situat Î\I nea 
ce ni s~ creÎ(',ză ; şi să Înţelegem că 
se nregăteşte o nimicire complectă a 
neamului românesc creştin, de către 
tarhonii perciullaţl, cari caută pe toa-
te căile să taie, şi vor tăia pe nesjm
ţite fltul vietei neamului nostru crt'ştin. 

Astfd au proced<ll şi cu pravo~lav
ni ca ~llsie, unde a trecut prin foc şi 
ştreal1g pe toate personaWătile mar
cante ruseşti, iar pe uşile bisericilor 
creştine ortodoxe stă s;:ris: "aici este 
loc pentru petreceri sau; Religia e o 
crimă; pe când de sinagogi nimeni 
nu s'a atins, nimic nu s'a clintit din 
loc, din eonlră au prospera t, sall în
mult!t cu duiumul - şi-si păzesc re~ 
ligii? neÎl1tiuată. . 

sa ne infrânăm patim !le, să culti
văm sufletele, să spulberăm egoismul 
acesta Încărnat ce duce la prapăd şi 
care nu provine decât dIn nepăsare 
şi chiar ignoranţă atunci dod este În 
joc. viitorul fl(·amlllui. 
S~ nu ne pHocupe altce\'a decât o 

strânsă so!ldaritatt', care trehuie să 
fie caracteristică creşllnului. 

Nllmai prin unire şi cultivarea vo~ 
inţei, vom pu1l'a scăpa de jugul line! 
robii complectc străine de neam, ii
dovite; pe care ne-o pregăteşte firă 
preget neamul lui lsrael. secta para-
7.itară jidanii, popor blestemat şi de 
D-zeu pentru faptele lor. ca să rătă
cească pe intreg pământul lumel! -
Să Înălţăm minţHe către Dumnezeul 
Puterilor, care cârmueşte în lume, 
sceptrul dreptăţii. 

"Să ne închinăm Lui". In numele 
Lui şi al crrdinţel strămoşeştl. înain
taşii noştri Domni ai ţărci noastre şi 
luptătorii veacurilor, au cucerit lsbânzi 
şi ne-au indreptat cărările până la 
Înfăptuirea idealului naţional prin 
"România Mare", Să ne preocupe fără 
întârziere însă şi desrobirea econo
llomică a ţărlij a cărei cl1enlare a 
sunat, prin apostolul românlsmului 
prof~sorul A. C. Cuza, ce-I ce ş;-~ 
PllS viaţa şi lot sufletl1l său, in 15-
Mnda neamului românesc, PI , J in
Iăturarea pericolului jldovesc care 
ameninţa ţara, de la olaltă pe tot 
cuprinsul ei. 
Dacă este la noi o chestie jido

vească; - ea exista numai Ş\ fIIndca 
noi o facem să fie - căci. dacă, noi 
a~ fi, măcar uniţI şi serioşi, jidanii 
n ar py!ea pătrunde. nu s'ar putea 
face niCI un rău, jidanii nu's p!!ternici 
de cât şi numai prin Doi inşine, 

vjndecările neamului românesc duse 
la exterminare. 

"Liga Apărării Naţionale Crfşlinc", 
este chemată ca sa mâlltuiască tara 
şi neamLlI româncsc de perlcol, sus
trăgand~o d ('Ia il1stre!nare şi piei! e; 
prin trezirea !U!mor rOll1~ni1or şi boj~ 
co!tlfea jidani1or, se va sptdbcra pri~ 
mejdia j'de)V:'3scă. 

Când 'I~omania Mare într'un singur 
cuvâ,,1. Vil să adunr la Iln loc toa1ă 
simţlreJ creştină, Cl1 fortele fi sllfle~ 
tt şti; şi ca Ull singur suflet romanes; 
se va c\,r"ţi lJ('gh!na şi Vii fi un f"pt 
ind,' pl\n: t rupere a zi1gazurl lor robiei 
('rooomi:.'{', ce cu nici UI1 pret, nu 
\Ha; poate fi suportată. 

Să înlrHurăru "iobăgia românească, 
pasă în slujb I j:dăneasd'!, duşmani 
de moarte ai neamuiili llostnl. 

Şi CII aceil<;ta să !le Înăttăm sufi('~ 
tele către Mâ::t uitoru I nostru ~ Isus 
Hristos", cur va isbiivi neamul ro
mânE's::. Prin îirătarea Stelei luminoase 
pe cer, ~e vor mântu! creştinii, prid 
însăşi r('(:tfkg,~rea lor şi adl1cer~a la 
realitate a dreplurllor strămoşeşti, 

Dr. ['opa. 

Liga Apăral'i Nationale Creştine. 
Dintre f1ll1l!fle proase verbale iuate 

cu oCQziu/ica înfiil/ţarei comi/etelor CO~ 
mUlInle din Rc/.!lollaltl Arad pub/icdm 
UlUii din IrurI/aşa comunei Nădub. care 
poate senoi de modd şi olior comune 
unde aderenţii noştrii doresc sa infiin
tae comitete cOfmmalc de el LAN. C. 

"Ci:'!.' nil r- CLI mine 
c conlr.1 m'~iI" - [sus. 

.. Vum (m't dl'op01ri~'(J "/ străi
nlll parazltlIr li ÎII româlUll 
neciustil şi În,~/r(Jinat ," 

kl, p.::ntrucă din leafa de ~OOO~3GOO 
1e~ liniar nu P)3t~ da 30 mii lei fila
cormtl. cum C ob;,;dul În oraşe!? delil 
g-raniţă. A.~ea5ta o POl permltl.> numa! 
streinii cari s" ÎnbDgăţesc d\' pe p\co
lea noar,t r~. 

COIll::.;iljnea mixtă de lot:uinţă rt'ch\
ziţ'onea1.a locuint~, dacă respectivul 
funcţionar lntt>r\:s<lt în chtstie îi pre
zinUt o lo:uintă goală. dar ,..!:L blos, 
dacă proprietarul apeleazA la Minls

te-rul de Interne şi până ce se rezolvă 
(2-3 luni) acest luau, funcţionarul 
S~atului trebile să stea pe străzi. 

Pe {'I.'rei mai nou nici nu-i supără 

rc.:bizir a unei !o(:111n\e căci ştiu, că 
1H! e pierdută speranţa recăştigăr ii el. 

Ei se laudă fără sl!alll, că cu o că
lătorie ia Bucuf( şti şi w 10 mii [ei 
IO!111 se poate aranja. A-;tfel se' clec

-+wră acei evrei. cari vin zilnic in ora
şele noastre dela fro:1tieră din Ct>!lo-

veac al materialism' L',f " 

Rare de tot in aceste .IC 

binefaCf.'rca e răsolătit fr" :::1;'" 
şi cu jllgratitudin~: Câncl la ",-,ll~' 
mat mUlte cazuri bln<:făcătlJftil 
1nc{!!zt'şte şal pe veninos la sân 
c~:;d fapta de îndura;-e fatci de . .' 
cate un nemernic ner('cunosdtC 
este răsplătită cu răutate mizt~· 
rabilă; <.:ând cel ajutat În !flCU' 

mu1ţumirl'j pentru bindacC'Jt', el: 
prins de diavolesclll sentimerl! 
de invidie ş~ de inferiOritate, pn· 
veşte drept cel mai mare duş!11JI1 
In binefăcătorul sau, În care ni 

vede nobleţa şi altruismul. ci pc< 
umHitoflll S3U, pc crcdîtorul sbu 
htă de Cdr~ fiU se prl<1te achiti 

Da! In zilele noastre d~ de:;
echHibru moral cea mai rar& 
floare fi sufietului este floarcc\ 
rccun oşttnţe î. 

Cei mai mulţi dintre noi, cu 
ţlrlnşi de o ne1nţt:ieasă bănLiiah~. 
suntem azi faţă de acei \;are Si1P~ 
În ajutorul nostru În zile de grt' 
cumpănă, ca datoraşli rai f.iţ. 
de crrditOi, în loc 85 fim rtel!
noscători ŞI să ne DUCUI ăm cip 
orice prilej în care ne puţe,~' 

arata mu!ţumitori faţă de cel Ct:' 

ne-a făcut bine, ne simţim un:i
liti in prezenţa lui şi pClltru a 
ne scuza neplăcerea de a-I Îl'. 
tâlni, nu ne sflim să-l clevetin· 
să~ i micşOiăm valoarea fapt,', 
bune, ba chiar sa-I învinuim ;-,. 
să-I băonim cu ilitenţit rele. ' 

Proces verbal. Slovacia, Iugoslavia sub dIferite mo
tive i'lvând agenţli lor speciali, cari în 

E dcreroas3 constatare;-l accC!
sta, dar e adevăra1ă În maioriL
tea cazurilor. O fiinţă rec"l1nos 
cătoare binefăcătorului său e rafu 
ca c\)rbt~ Dlh. .. _·~::O. ;; , SubsemnaţHbun.i. .. RomauL...di.ll...&.Q:..+-.i~~"'Q,ul~ .. alolowe,.~4..baW-.le,.d~ 

muna Nădau nutriti de aceleaşi senti
mente, sacre de Iubire faţă de intreg 

Neamul românesc În fata marei pr!
mti<lii ,iidoveşti ce ne ameninţă CII 
peirea in propria noastră Patrie, atât 
de s,:umpă nouă câştigatâ prin jertfa 
celor 800000 de eroi, cari prin lImbă 
de moarte ne-au lăsat: "Păziţi-vă limba, 
lege'il şi moşia" - În înţelesul sfânt 
al cuvintelor de mai SllS facem pro
misiunea solemnă şI prin Iscă1irea 

acestui act luâm angajamentul moral 
de a ne uni cu trup şi suflet cu miş· 
cart~a national-creştină a organizatie!: 
"Liga Apărării Nationale Creştine" de 
sub conducerea marelui apostol al 
Neamului românesc: A. C. Cuza, con
stituind şi În corn. noastră un comitet 
a acestei organizaţii ce~şl are deviza: 
Hristos, Regele, Naţiunea. Frumosul 
şi măreţul s<;op al acestei organiz:tlii 
precum şi felul ei de organizare este 
cuprins În Statutele, Regulamentele şi 
Doctrina naţlonal~creştină a L. A, N. C. 
căreia intru toate ne vom conforma, 
pentrucă - "Dacă nu vom lupta contra 
elementu!ui ji.rfovesc, VJm perI, ca 
naţiune" 

N ~dab, la 5 Sept. 1925. 

(Urmează iscă liturile.) 

iO~llinţe. Aceşh evrei Încheie contracte 
cu proprietarii Încâ inainte de a pleca _ ..... - ....... ~ .... --_ ...... _-... ...., .... ~---".~ ..... ~ .... _ ...... --~,..... 

c1in locuinţă vechiul chiriaş ca să 
8~ape de rechiziţie, eludând astfel a\l

t ori t ă ţ il e. 

Cum sugrumă jidanH 
industria noastră. 

Comisiunea .de f~ecensământ a gă
sit În locuinţe şi de acei evrei. cari Puhoiul jidovesc, având in mâ!'J 
nici nu erau anunţaţi la bIroul de [10- capitalului bănesc, încetul Cl1 tnceiul 
pulatie. continuă opera de distrugere contra 

Amintind aceste, întrebăm. nu c ru- il tot ce este românefic şi îndeosebl 
asupra comerţului şi industriei nua!'me 

şine, că se întâmplă astfel de lucruri naţionale. Comertul ~i jlldu~tria tA;,: 
din partea unora, cari preferă un ev- noastre este 111 pericOl. Acci'tî paraJ..i· 
reu sau lln maghiar unui ofiţer sau tari CIi socldăţii, Încearcă prin tOM:: 
fL1n~ţjonQr român? m;jtact'le murdare, a. p~l~e la eapd t 

Zilele trecute au fost dat afară d·,'-t Op;ld IJ~ l11ârşav~. Şl odlOa,să, de ii ., . ~ ,dlstrllge Induslnaşl1 noştrl Şl pe a;~!'t 
locutntă intr un oraş dela front1eră un>puţioi câţi ii avem. ca in urmă ;:,\ 
ofiţer român din cauză, că proprieta- poată exopera şl jefui - nt'conturb~iL 
rul evreu, care de altfel are mai multe Unu din aceste tipuri de a lui !tub. 
case, 1şl trimisese nevasta la Bucu~ duşman neînpă.;:at al ţării Iloast

c
e, 

care unde poate prinde ori ce oca,,;' 
reşti de a distruge şi a ne lovi, este gr 2-

sul şi trufaşul jidan Oppenbeimer ReB6 
depozH?rul de bere din Strada E'r'i-

la Ministerul de 10- nes'~u. Az!, acest tip. muritorul .!t' 

teme pentru 
7.i ţi on at e. 

salvarea locuinţei rcchi~ foame de odinioară, dispune de mdj· 
oane. Are palate, avere câştigată f\!;! 

Apucătura evreului a reuşit, ofiţerul 

e scos din 10cuintă. Acesta e numai 
un caz, dar dllrere s'au întâmplat mai 
mul1e. 

Credem că 01 Ministn! de Interne 
n'are cunoştinţă 

srinarea bieţilor oamenI de omenie, 
Pe muncitorii creştini îi tratează c;:l 

pe nişte animale, ca pe nişte scl!i' .. i 
Ureşte românii, nu poate să-i sufw·. 

Pe un roman industriaş, care Are a.\!· 
lier şi magazil1 de ghete in casa Ill~ 
de 12 ani de zile, astăzi 11 goncf,'e. 
Ori-ce sumă i-ar plăti ca ch'rie, 11'/ 
111 ai voeşte să-I ţină în casele lut <:li-. 
dându-I cu cuvintele: "Nu sufăr vaiarL' 
in casa mea". 

Oare nu se va găsi ac de COlor:~d \ 
acestui semit ordinar care este 'C"d 
mai mare proprietar de brevet~? b4 
de cârciumi su?, ÎIl proprietatea \tii. 
totatâtea doze l:1e otravâ pentru b~e\ii 
ţărani. 

Să strângem rândurile împrejurul 
steagului tricolor, cu semnul ,.Svas
t!ca\ semnul bIruinţei şi al dragostei 
lut Hrlstos, care ne va iavrednici la 
rezolvlrea problemei acute ce frământa 
ţara "Desrobirea Economică" şI re-

Poporului român Îi este dusa vestea, 
toată lumea ştie câ esle un popor bun, 
blând, iubitor, ospital, evlevios, viteaz 
etc. Şi in adevar aşa este, dar numai 
faţă de strdini, iur Iloi lntre noi acasa 
şi in special patara intelectuală suntem 
rdutacioşi, intriganti, vie/mÎ, fa/şi. ne 
pare bine de răul altuia, hulim pe 
fratii noştrii adesea făra nici un mo
tiv, ne supurd dacă ii merf!e cuiva 
bille, clevetim, •. 

Oare de ce toate acestea?! -------.... -~--

sâi, ch iar de aceea i~am 

adu~ la cunoştinţl lucrurile ~stea, 

că H1Că la timp sA poatâ int:itu(-a ne
mulţumirea şi indignarea ce începe 
să se ivească la funcţionarii români 
de Stat dela graniţa tării. Mai con 3ult 
ar fi, dacă 01 Ministru de Interne ar 
aproba intru toate dlspozlţiun!le Pre
şedintllor Comisiunllor Mixte de lo
cuinţe, căci 'numai ei pot fl mai bine 
informaţi despre împrejurările, în cari 
sau rechlzlţlonat locuintele pentru func
ţion:'lri. 

Mai mulţi JUTlc/iollari 
români de Stat, 

Când vom pune capăt oda.tă .. ..:eS
tei tiranii! jldoveşli?'· .,"'" 

Numai atunci, când ne uni· 1 ~,~ 
solidarizăm cu toţii. ca să putem: '!",b 
cu 10ată puterea sufletului nostrl1, şi 
vom biruL 

U fl in d 11 st ";a.;'. 

, " 

.' 



VOINŢA POPORULUi .. 

Stf;~ ~:.reH actlvitătII cultura1e iR ftrad. Cum ureau jidanii sa ne ~tgar~H sHr~ătortle 
3~lJ'!t('m CII" totU înfr'o .. .,fIedumerire 

;.::(,;·<!v:.
d 

Ce-o să fie ?J,ltotrehlim. Să 
j, plt:~ orice sufl~"" româneas'câ din 
?.U:;7 • °aş?! S'! amortizat orice ac
tvlt'>tr :ult(fr~Iă, ş'a a!rofllt în toate 
; a,1lI (II~ viaţa romă nească din acest 
:-~a~ ce lânRi! frontieră, unde ar trebUI 
:;Jlli ifi'Jlt decât în alt loc: să fie un 
:;l::;,Ţ (~ cl1ltură natională. Ce Însem
I'U;!!: ,are aceasta uitare de sine? 
~·~,r:I~f'le culturale de odinioară, cari 
t)t ,0,0" H f~ ră iad oia lă cea mai plăcu tâ 
'1\~l;L'(iC a arMlanilor, unde mergeau 
c" hdij ~i cu drag sA se adapteze la 
• ." /)t ll1 clilturei noas tri! nationale, az.i 
II !,:'~etat, orice activitate culturală 

:o."o\:"ea7.ă din part~a noast:ă, doar 
: re ,[ trupă teatrală ne mai deşlcapt~ 
~j i [] ,:,omnu I nostru letargie, 

Oeştcaptă o te Române 
Din somnul ed de:' manrteo 00 

In v.:tra acestui an s'a votat prin 
parlament legea repausulul duminecal. 

Doar ulei o lege n'a adus atâta ne
dumerire generală ca spt!clflcarea SlU

bătorilor cu şI fără repal:s duminecal 
Mai vârtos mun:itorimea creştină apli
cată în serviciul fjrmelor evreeşti. au 
multe nepl5ceri, cari volens-nolcns, 
~lInt silit! a călca in picioare leR(~a 
hlsericeasdi şi daUnele strămoşeşti des
p:)rţ i ndl1-se în aceeaş zi memhri fa
miliei, unul nH'rgând la lucru, iar al
tu 1 î~ hal n 1.' de sărbători la bise
ric~to 

In comuna Ml!nva f!illd o înireprin o 

dere itldllstrial~ jidoveas:ă ce aplică 
:15% din lo~uih)fii comunri, se f<le 
tot mereu frfcări confesionale LucrAnd 
firma cu regie l11art', - bun Înteles -
că dorinta el ar fi să se hlcre dm 
noapt ~ În noapte. 

Muncitorimea aplic::ta ~ll anul însi\ 
se bucură mult de câ[e o sărb.~totlre. 
spre il mai tă3Ufla puţin, bucurându-:;c 
dileva ore de rer,wslIl pdrecut în 
mijlocul f<lmiliei sale. /0" "2,e i:I111Ul, noi se H'de că nC-;<l11 deş

'~,!I.?! pentru un moment şi larâşi 

'.F"-c' ::',ildâl1cit în wmliul cel de moartt'o 
Leg-l'a fepilustllui dllmine.'al însă el 

trtls dungă peste sărbătorI -- alară de 
loii nl:lncă ru tOi';, cii 1lumai aşa vom vr'o 8 -_o tlpsin:! mundtorimea şi de 
'~ll1,i, ~;ervi int~reseJe suprem~ ale această mkă bucurit' rămGlsă ca moş

tenire: de atâţi~ secolL 'ic1;ppei nO(ls(re patrii, care se află 

,'"o' Ll împrejurări a!ât dt> grele. Cu 
"d\: i,~ ~iun~o.,şi durere În sufiet trebue 
'oo~ ~nt\rturjsirli:"' .. a lipseşte din sufletele 
,1<1l;", solldalitalt'! şi devotamentul 
0.'1:0;11",' a da tot concursul spre 11 pro
";'01[;: cultura naţională, 

"l;" il noastră e copleşită din greu, 
:;,i:l, tie neeinstt~ se răspândeş.t<! din 
:t in CE'o Suntem Înconjuraţi pretu
tlldt'l~i de dujmani, de şpioni de a 
cărGr intcntd criminale nu ne mal în
:lJ:ili deluc. ŞI noi, stăm În adormire. 
p'::l,rl' a pune odată capăt aC{'stei 
\;' ;l,~,h'[]ţe, şi pentru a arâta lumei În
[i('f;; di'n vTnele noastre curge sânge 
.j~' ;\ [,lan conduşI de idealul nat:onal, 
::, ,..,1 o ;::ă dar (,ti trtţi! Actlvitateo .. H1u!1ct\ 

;,i JJJ c~lUoll~a căcI numai aşl\vot1fţlufeă 
re;;: 1 i..~ id eRlul naţIOnaL Avem palat 
,~\l1tl!;'d, ce folo::, este pustiu, să facem 
să ;'h~;me de cântecele dulci melo-

Omnipotentul ltîg Marhaim in ,telul 
I!li pr~a mare, chiar şi din cele v/o 
8 l'-ărbăt()ri ar mal p'şca spre a St' 

folosi cât mai m\llt de brţa brachlală 
a bietilor mUllcltori. 

In sărbătoar('a din 26 Octomvrie a 
trimis pe :i zlle crâzoicul bisericei cu 
o trăsmă la moşia firmei din a 3-a 
conllllla, iar pe cantoil!! şi l"p1tropul 
00"- în o persoană - l-a trll111S să 
S~(Jilta cu 11)\i automobilul unui jid",n 
căzut În şanţ'll din drept!11 comunei. 
Aceasta pentru a nil se putea face 
serviciu rtivin. Apoi fi'a dus la comer
clantul V. Spătan provocându-I să 
deschld:"i o:rt\1I, deoarece şi in ziantl 
ungures o

: din Arad a fost publicat că 
astâz.1 nu-; s~rhătoare cu repaus du· 
minecal. Se ştie ,ă în sărbători craj
mele sunt Înainte de masă in,hise, 

tn cu o Ullg'urH Un tl"" du în ungana 
dacă vrei să lucri, noi suntem ro
mâni creştini ş! respectăm legea -- fu 
răspunsul inimosului comerciant 
poftindu-I să părăsească imediat 10-

JJ;.)(:;r oşi înduioşdoare a câl1tării ro- calul. 
mâio.'fei. Tânta lui a fost ca sa silească OlUTl-

A'dtl tineretul şcolar care hucuros cltori[Uf'a osă luereze, zicând că nh:i 
~'h r,II;:cursu! ca întotdeauna şi cu atât popa nu merge la biserica, nici birtul 
t;:'l v,;rtos În viitor. Având atât spri- 110 e inchis nefiind s~rbâtoar{'. Ea a 

dat faliment insă, căci preotul nu 
1 ~ il LAi moral cât şi material, la muncă dormea. Rol urile cantorul ui, epit ropl1~ 
(1,if ;t\:,jţiIor să readucem viaţa româ- lui şi a crâzniculul le·a împărtit Între 
tlb1:;':ă', suflarea românească în acest stBd~nţii aflaţi întâmplător ai'asa f~-
;;r,,\ r'ilstill, unde dureros, doar d~dd când cu ei serviciul divin acompaniat 
i< ;:·{l:.d aUli vorhl\ românească. Ac- de dangătul clopotelor, ce vesteau co

munei sărbătoarea. 
i~i'itatc şi mun:ă cu dragoste pentru 
'an n\lastră mult iubită, că:; numai o, .{\~))rO~ima sărb~toare din 21 Nov: 

Jt •• ::;11îul sa pre'gătlt cu alt plan mal 
a.p V:'ffi p\ltea realiz.a sfantul nostru iscusit. Când mllncitoril i-a comuni-
• G~:,Lo Ionel Goiceo. cat că fiind sărbătoare, nu vor intra 
____ J • ... ,_ _... _ .. - .... I în lucru, le-a răspuns dispreţuitor 

Cum posteşte românul ?.,j:-1rCari vreau s~ lucre la po~?, ~ă 
, . .. meargă la popa şi după plată ~1 acela 

In Sfara /:llel de 20 No~mvrle, adecă să nu mal vină la firmă la lucru". 
;'1

1
'1, "i;!cla ti CI postului Naş~erÎj Dom~ Cea mai mare parte fiind oameni 

Tll1.t)" deorge Român. - gmerele 1111 găraci, au cedat, luândll-F:.j fie cale ca-
f:;ga luon Ian?u - dm comuna Mâ- lu} şi dreslna au plecat la pădure, 
kl1 :::.~ <;;, a lovit in cap pe socrul său O o. 
.~lj ;.li; lemn de cuptor aşa nefericit : ând ~e vestea aceasta eleVII -
:j!::':!t a mtlfit, , car! foloslndu-se

o 
de .s~rbătoarea pre-

La :llceput crlminalul a negat fapta, rnergătoare dummecct, la,răş erau adu-
:J( anDl luat de scurt de şeful secţiei naţl. Ia v('tre condouşi de ov~ta~ul 
QC jandarmi şi_a recunoscut fapta lor IOV. Enescu, a banca.dat. liDIa 1!1~ 
nly'icil~că. C3.davrul a fost se.:tionat, dustrlală În drt'pt ll l locu1l1ţ~1 ~reotul~1 
dn'r-tHndu.se pe deplin fapta crimi- ca osA o nu po.ată tr,:ce pe dmalntea bl-
n",J;>jlll aflând medicul căpătlna spartă. ser~ce~ dresmele lncă:cate cu lemne. 
AC'iH11 \::,lminalul e detinut la parchet SosInd ele toate pană la locul aş-
I,n a,asA se va~ră 2 femei şi 2 co: teptat de membri ligei, preotul din 
ni;~ mici rămânând fără ajutor Îi1 drum spre bisericA a invitat munclto-
.dri"iti iernei. rimea la servldul divin. Aceasta era 

Sl" ?,l.;:e, ca b1etlll Iancu patru zile deajuns ca .fîeşte care părăsind căru-
-dt'~Ii:.udu.1 beuse ţuică din fabricaţia tele să se lmprăşt!e la vetre. 
;o'f.}rio!~ l~r ginerele său - ca fost Ca taurele de pe arenă illeargă 
-solu~t -- ,o~ll voia se înţeleagă, că spulberat în sus şi 'n îos, neavând pe 
Olnm beat e îlrac botezat. Dealtcum cine să-şi răzbune, că şi de data 
."lcc~t pupor niC't-"-"Ql1 merită soarte mai aceasta ~ suferit naufragiu lovindu-se 
bună cto,ci biserica nu o cercetează de de stânca puternică a cre<'tinllor na-
lOC, iLr 'opil la şcolă l!umai Cll sila ţionali. Y 
;1 ~Otl. ':l:~~U-So~o DupA mad a adus jandarmi! la faţa 

~:I o", parti!3 mea ca conducător locului spre a lua schiţă de barlcada 
~P:~I~:I~lot nu pot zice altă, dedl..t cum alcătuită după cuvintele leji!1i de con· 
.- 7..I~o.,~,~"an.u.llll r,cMI ca el, toţi strucţie, predând corpul delict în paza 
.1"" .... ,:.. \. L. j"f!Q, preot. prim~rlei. A urmat apoi oblclnuitele 

,'\ \ 

procese verbale, cari a doua li. şi~all 
luat drumul spre parchdLlI din Arad. 

Acesta este dţja al treilea transport 
de pro::cse verbale in timp de 5 luni, 
cari akargă după sprijin la justiţie
imp'Jtriva şolmilor, carI nu vreau sA 
lucreze ÎI1 ~ărb~torile lăsate ca moş· 
tc'nire Cu mii de ani Î'.·ainte şi pe cari 
jidanii ni le-ar ştefg-~ azi. 

S3pienti sat. 

~j EZI CE: 
r''ă hietul ţăran Costa n Gotfj d i El 
V Crilsna (Bucovina). care făcea Sfr

v:ciu la un jidan Majer Feiogold 
hindcă odată când dădea hrană găi
n:lor pe motiv că s'a atins de o găină 
(l spur('at~d, adecă nu mai era 
kiJşer ci triff a fost dat pe mâna 
i <Ind arm~rie i şi a stat 2 lun i d ~ zi le 
in arest preventiv la tribunalul din 
Ceruăuţi, iar la deshatere s'a dove'dit 
l1I.;vitlovatia lui. Bietul ţăran cum Sll

fere fI În tot felul pentru spurcatul 
de jidan! Să se mângâe însă că IIU 

mai arc' prea mult de suferit. 

('1ă În tlltim~'h' ~ luoi ClU ~osit in 
J C<>rnăoţ' 5000 de farnllii jldoVt'şti 

-- diavo'eşti, (fiindcă după Talmuj 
jldanii sunt fiii diavolLllui) cari caută 
locuinţt:> de închiriat ori case de cum
părat. Nici un roman cinstit nLl le va 
d.l. sălaş ac",stor vlpere! 

Că ullii românaşi dt'-ai noştri, uitat! 
de sIne, îşi petrf>c lâLJgă acordurile 

melodioase a muzicei ungureştl ce 1 e 
fClsco1eşte sufletlll, care' nu se poate 
petrece tot aşa de frumos, poate şi 
mal frumos la acordurile dulci şi me
lodioas~ al cântecrlor româneşti de 
c:-.ri eram aşa de dornici adineoară. 

{~ă jidinaşului Rosenberger vânzător 
\.) de păsări tăiate de pe plata ca
trdralei, prin politica sa josnică, l-a 
reuşit să Înlăture de pe piaţă, din apro
pierea prăvălie! sale bietele femei 
cari se ocupă cu aceiasi meserie şi 
r1iTl care îşi as!gurau ('xi~tel1ta lor. 
. Oare până când vor tot d!('ta per
clunile in ţara noastră? 

(~ă Poligamia, adecă dreptul de a 
J avea mai multe femei sotii, În 

Turcia a fost cu desăvârşlre interzisă 
prin lntrilrea ,îl) vigoare a proectului 
de l"g~ prin care este dt'sfiintată, Ha
remurile existente actualmente, vor 
putea să funcţioneze până la moartea 
propr!f'tarifor lor, când vor fi desfiin
tate. Infiintarea de noui haremuri nu 
se mai permite, iar bigamla se va 
considera pe viHor ca delict şi pe
depsitâ aspru de lege.'Poligamia va 
fj interz.isă ~i pentru supuşii străini ce 
domlciliază În Turcia. 

Ce o rău fac Turdi că interzic lucrul 
acesta. Urmarea va fi Iăţirea imorali
tăţii ca', .. unde ar fI bine Eă fie 
introdusă bigamla, căci un bărbat de 
fapt după lege are numai o femee so
ţie dar, pe lângă ea mai are afară de 
lege şi În mod imoral mai multe şI 
de-cât un turc. S~ nu credeţi că ft1-
meile rllmân datoare bărbaţilor - soţi
ior lor, se ingrijesc să aibă şi I'le cel 
puţin câte-o duzină de ali! bărbati, 
afară de soţul lor. Acest dllreros, foarte 
dureros şi imoral ILlcru il ştiu foarte 
bille atât hărbiţii cât şi femeile, dar 
_o tmoare escepţiunil(J~ -- nu se ruşi
nează nici unii nici alţ.i! 

R A V A Ş E. 

Din Ailld. oŢăranii Români şi 

foştii voluntari din jurul Aiudului -
ca şi ceilalti din alte părti - se plâng 
contra nedreptăţilor, ce s'au făcut cu 
improprletărîrile. Pământul a ajuns 
iară pe mâna jidanllor şi ei, bieţii, 

sunt siliti să lucreze ca .. iobal!i" pă
mântuI jidanilor, căci altfel mor de 
foame. Tot atunci insă agronomul ju
deţului Alba-de- jos se improprletăreşte 
într'un hotar. ca nu preste mult timo 
să-şI vândă pământul şi să se lmpro
prietăreasdi În alt loc. 
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Nici chiar Sanatorul de tubercuioşi 
n'a primit cele 20 de jughere cerute 
pentru ca să poată face gospodărie ŞI 
să poată da bieţi lor bolnavi de cea 
mai cumplită boal:\ un cost mai buno 
Si1rmarziÎ de noii! 

- SanatoTul din Ailld procura pâitlea 
pentru cei 60 bolnavi dela brutaru 
jidan Velsz Izso, dar nu prea erau 
multumiţi cu pânea şi astfel după ce 
ş'a deschis brutărie românaşul Ion 
Ada m a Iiferat el pflinea pentru sa
nator, Jidanul păcătos s'a f,')losit de 
lin mijlo;: murdar ca să dlscr(·ditez.e 
ori chiar nimjcească pe meseriaşul 

român. A trimis să se angajeze de 
calfâ pe băiatul care a servit la el 
şi l'a ÎnVăţat să fa.:ă pâine rea ca să 
nu o poată mânca bolnavii, zis si 
făcut, To?tă lumea era nemultumltă 

cu p~in('a fiind lutoasă, necoaptă etc, 
Românaşul nm;tru "flând dt:s~re 

cauza ticăloşiei jidovesti, a alungat 
calta şi a dat pe j'dan În judecată. 

Iar pânca este iara bună spre :nul
ţumirea tuturor. 

Dansuri la cafeneIe şi logodna de 
de probă o 

Ştim cu totii, ori numai idiot;i nu 
ştiu că dansurile moderne sunt azi 
cel mai ordinar şi mijlocul cel mai 
des folosit de a propaga desfrâul, 
Imoralitatea şi neruşinarea. Ne-am 
ocupat de aceste vitiitn mai multe 
articole şi am dovedlt demoralizarea 
ivită pe urma lor. Sunt atâţl tineri şi 

tinere, cari au să mulţumească neno
rocfrea, distrugerea viitorului lor dan
surilor moderne. Ne miră numai fap
tul că părinţii nu se cugetă la viitorul 
copiilor lor pentru care au toată răs
putlocrea ŞI vor fi blestamati să n'albă 
odihnă nici in mormintele lor. Lumea 
nu ştie câte sinucideri, câte fete stri
cate, câte divorţuri au isvorît din dan
surile moderne. 

Natural jidanii a căror scop este 
demoralizarea creştlnilor fiind el în
şişi fiii diavolului, ei au născocit şi 

aceste dansuri diavo!eşti. 

In ultimul timp au inceput să le 
practice şi seara În cafenea, aşa că 

spurcaţii aceştia au început să-şi facă 
cu totul de cap. Oare unde sunt au
torităţile, prea înteleptele noastre au
torităţi ? a căror chemare ar fi să 

oprească propaganda desfrâulu! şi a 
vitiilor În forma aceasta . 

Noi ne temem că in careva seară 
mânia celor cinstiti şi buni, plini de 
griji şI nă.::azuri, vor face puzderii ca
fenelele cu tot publicul dansator află
tor in ele. 

Facem deci atente damele şi dom
nişoarele român ce sit nu se lase se
duse de jidoavcele pllturoase, cari 
nu-şi mai incap in piele, să tinA mai 
mult la cinstea şi morala familiei lor 
şi să nu se prea grăbească cu publi
carea părerilor lor. În cari aproabă, 

află de bune atât dansurlle in cafenea 
cât şi logodnele de probă, Ctl deose
bire atLlnci nu-i permIs să se lase 
pradă patimllor sexuale, când au fete 
mari la casă ori când nu trebue să 
uite că in urma rolului ce-I joacă in 
societatea românească au mai mare 
nevoie de seriozitate şi demnitate, de
cât acea de care dau dovadă prin pu
blicarea părerilor lor aprobând dan~ 
surite 1n cafenele şi logodnele de probă. 
Creştinii străini nu se dimit la aşa 
ceva, nu·ş\ uită lntr'atâta de sine. ci 
numai jidanli şi dintre ei numai cei 
obraznici, smintiţi şi depravaţl cari tiU 

mal au ce pierde. 
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... 
Să se ştie ca 
o cauză, o victorie nu se cdştif[t1 nu
mai cu entuziasm, - trebue fapte, ac
tiaru: pozrtivd, perseverenţă, trebue so
lidaritate Problema j{([oveas.:ă. nu e 
uşor de rezolvat, - e drept, e foarte 
ftreu, s'o deslegi, totuşi e foarte simplă. 

Existi! doua mijloace să salvam pa
tria de flagelal mamalai lui Iuda şi 
israel. 5.1 fiU se cumpere flimic dela 
ei, să TW le vindem nimic. 
Să /lU cumpafdm nici un fir de ată, 

nici un ac de gămălie, să nil le vin
dem Izici un bob de gf(ÎU. 

Nevârwllldu-Ie nici grâu, nici le
J!ume, nici came, nimic din ce poate 
potoli un slomac jiamând, jidanii Ilor 
fi expuşi sa ducă greutatea flranei 
zilnice şi nu ~'or ved~a altă salvare 
decJt sa pă'ăsea~Cd tara .. 

Nu trebut sa fie multumim să faam 
numai plawnism, !lumai nationalism de 
paradă, trebue Scl punem umdr /d dmă" 
să trecem la actiune pozitivă, la fapte 
reale. 

AtunCI şi numai atunci vom putea 
inl'inge. 
Până atunci totul fIII e def."ât un 

vis sau iluzia unui lIis. 
Şi numai cu Vise, popoarele ca şi 

indivizii nu pot tr(ii. 
Aşa dar, voi toţi În care a mai rd

mas llTI sâmbure, Ull gnJunfe cât de 
mic dirz locul dragostei de fard, des
e I1ideti-vtl ochii Sf}1e a vedea mai bine, 

De~teptaţi-vă din ldargia in care 
dormiti şi porniţi la luptă! 

Titei SmtJrdndescll. ...... • -.rjttt# 

moralul jidanului. 
Trei jidani ca din senin, 
l-am văzul, s'au lntâlnit. 
Pe peron gara Arad, 
Unal negru, ca un harap, 
Inbrăcat intr'un frac. 
Altul mic cu pieptul lat. 
Al treilea horihorgoş, 
Inalt~ mare, fioros. 

...... 

Servus Cobi, servus Şlaimi 
Van serencenc edes baei. 
Se salută, cum se cadet 
Dup'aceea se'n inbraţişeazd. 
Nu ştiu wm şi ce vorbesc, 
Duc la cuvânt unguresc. 
Se'n jura ŞI se seu/pese; 
De scuipat par cd 'nfloresc. 
Horih.orgoş vrea să fugă, 
Micul pleptos să-I ajungă. 
Cobi cu j'racu cel negru, 
Prinde pe Şlaimi de piept. 
Lumea sidgă DoliţlSi, 
Horihorgoş e trăsnit. 
De 1111 baston ferecat, 
Care-i lovi chiar în cap. 
Cine-a dat, cine n'a dat? 
Bine ca-i capul crepat. 
Jidanii plâng, tângaesc, 
Curge sânge jidovesc. 

M. C. 

FRATI CRESTINI , , 
Ga~:eta no("(st,.it ., roi'~ta POPD

.'ului luptă pent1'H sprijlni1<ea tu
tltwm' fntcl·e.~eIO'J· pur l'QlIulne{tti. 
Rugăm deci, i.n ·mod căl(luros 

pc t!)ţ.i a/}onaţU şi (JUitorii Jw,~tr'i 
să ne dea int'j'p" ('mwnrsnl .'li să 
aibă, l1tei'eder'e 'în lupta llou,fJtră 
p"şnidt, cinstită şi (l'i'(laptă, celei 
ntt7nai aflffel vom. putea înlâtur(J 
pericolul jidove8c. cm'(~ bate ta 'ltl!e. 

- Vechea revistă ilustrată "Costn
zeana", Întemeiată În anul 1911 de 
Sebal:Jtlan Bortlemisa, apare şi acum 
in Olli subt aceiaş conducere şi având 
colaborarea celor mal de seamă scrii
tor!. Cereţi numere de probă gratuite 
din această excelentă revistă de fa
milie, indispensabilă în fiecare casă, 

i\dr~sa: CIUl. Piaţa Cuza Voda 16. 

Cenzurat: PrefectLt.a Judeţului. 

\. 
VGrNŢA POPORULUI 

ŞTIRI DE TOT FELUL. gionltmul- Palestina ~ E .. '~;l·:. ;". 
Sioll!smnl este UlI pretext ~,_, 
legiUură in1re jidanii diferiL ................. 
După ce S'd reaUzat scop. ',' . '. 

- l 'Oz'n/a l~)p(Jrul1tl'(( ". 
urează tuturor cel/lonlor el. 

11l uiţi, 'H uiti fi li 1 n o tU) e
- . . ! 

?"'le?!'l . 
> 

* 
- Ţara noastră va fi puternică 

şi fericită dacă În fiecare comună 
se va afla cel puţin câte o bise
rică frumoasă. câte o şcoală În
capatoare, câte o casă naţională 
des cercetată cu o bibliotecă bo
gată, câte o cooperativă bine con
dusă şi 1n flne câte o organizaţie 
a Ligei Apărarii Naţionale Creştine 

care să cuprindă pe toţi cei buni 
in comitetul ei. lAI muncă 

daci! 
* 

_.-- Rugăm pe toţi Onoratii A
bonati să bine~·oÎască a răscw1l
păra cărţile poştale trimise d-IOi 
cu rambursâ, achitândll-şi in Je
lui acesta abonamentul, cu care 
ne daforesc pentru ziar. 

~ldmi II ;sfra,ia zia ndui. 

* 
-- La admInistratia noastră se află 

statute şi svastici cu W LeI bucat("!, 
precum şi acte de jurllmant. pe cari 
le trimitem la dorinţă tuturor bumlor 
ro m flill , cari doresi.: să devte membrii 
ai "Ulf('j Apărării Naţionale Crcşthle~. 

'* 
- La alegerile generale " Liga (4 

îşi va avea listele ei de candidati 
în toate judetele, Vă fl1l~tJm deci 
pregătiti-vd de pe acum pentw 
izbânda lor, de care se tem .ad-
,:.,erso,;;'.şa. LI ... ....,. .. ,. Il. .1. .} 

mânesc zice: "De ce se teme omul 
nu scapâ .... 

* 
- Percioo3tii şi jidovitii s'au spă

dat, că la o sărbător!r~ a unui bUl1 
român au luat parte şi mai mulţi ofi
teri şi au toastat chiar 2 generali. Noi 
le-o spunem verde că viteaza şi iubita 
noastră armată nu este jldovilă şi că 

nu poate să se insuHtţcască decât nu
mai pentru i d etle nat ionale creştine in
transig~nte. armata Htt deci cu noi! 1 
ca ş! ori care român bun şi cinstit. 

* 
~ Notand din comuna Călm~t:D, 

jtld. Tecuci a fost crunt bătut de peste 
200 jidani, fiindcă a refuzat să pri
mească o llaină dela 1111 croitor jidan, 
nehind făcută conform angaj aOlentului. 
Fiecare Şloim a fost pedepsit CII 1- 2. 
luni Închisoare. 

Un bac.~iş nemaipomenit. De cateva 
zil~ umbla vestea, că parchetul dill 
MIE'rcurea Ciucului ar fi fost pe urma 
unei dcscop;>riri nemaipomenite. E 
vorb~, că comunitatea de avere din 
Ouc, ca să-ŞI scape de expropiere pă
durile cele mari, ar fi piătit bacşişuri 
câteva milioane la 7 deputJţi şi sena
tori, între cari se gaseşte şi un fost 
ministru. 

* 
SI-a dat nGvasta În arendă. Un fapt 

fără pe~edent s'a petrecut în comuna 
B"regS1.ClSZ din Cehoslovacia. Servlto
rul dela o moşie şi-a dat nevasta j,1 
arendă, pe trei ani, administratorului 
moşiei. In contract se prevede că ne
vasta va tre bui să meargă tot la două 
săptămâni spre a-şi în\"kpllnl şi da
toriile de sotie leg\timă. AdminIstra" 
lotul plăteşte ca uendă c&te 500 co
roane cehoslovarhe (vre-o 3500 lei) 
în fiecare lună. 

Câte dintre femeile noastre nu se 
dau În ascuns in arândă, fără ştirea 
bărbaţilor. pe cari da.:ă le-ar şU ei 
le-ar da bucuros dracului!! 

--- Comerclantit români se plâng că pentru care a luat flintă ,J.i.· I 

atât ţărănimea cât şllnttlectllalîi întră Palestina, aCt'a!\td se ved~ P( ,', .. ~<' 
şi cumpără mai bucuros dela jidanlt în loc ca organi laţi n(' sIon,; . ~,' i. 

O.arc de ce? Vor aduce el multe scuze crne pentru emigrare cat ee;; : ,~: 
dar toate acelea de mal multeori sunt in Palestina, acestea Împiel . ~! .' •. ~tl 

matlc emigntiuoea celor c: . ,. • 
minciuni şi noi zicem r.ă lIiei U/l '0- tara fericirei j!doveşti. Asttel .~,: j~: ~ 
ml1ll cinstit n'art ce căuta În pnwaWle nist din Bucureşti din str. (;; ,-,1 ,(", 
jida/zi/or unde sunt prdvdfi romlÎl/eşti fără av!zul prealabil al eăr', '. ţ;.'~ ( 

'~ t d . • Pl' in cari afla. Cet7Ce doreşte să wmperr. ~ P?ar.e e emIgrare 10 ii \!S' ,IT . _ '. _ '1 vizează de consulatul engle. L ". '. 
J!.dantll te lnşal~"'y . atU!,lCI C!ind. :t~ provadă cu sfaturi pe cei ce .,' "' 
vllld~ marfa IrHH Itftlll, fundca Of! ltl sează şi să le facă formallt ;; 
da marfă rea ori iţl dă marfă m.ili pu- nlte, le ţin lecţli de jidov!sn ,; '.,-
t!Ilă decAt româouL Doară ştim ctl minaţiune jidovească fn toa,.'. 
toţii că jlrlanli nil fac comert cinstit şfătulodu-i sli nu meargă în '. ' .. 

, • _. r i ci să meilrga în alte tari ale ,'" 
flindu1 iotul s~ baze .. zâ p~ spe .. u.ă unde-Î aşteaptă un vlitor şi '. ;,' , , 
şI pe inş'~lătone. Avem decI o dato- mult mai frumos pentru jidov.··· ", 
fioţă sf. şă bOlcotăm pr;":lvăliiie jido- este dlor slonlştl? De ce n'at i ; . 

veşti. ~ I! emigrarea tânârulul evreu Si '.;" . 

* 
Jidani hoţi. In noaptea din 9 Sep

temvne a. c, o bandă de jidanl şi câţiva 
şabăsgoiml după ce iI.U mltu!t pe pă
litorul Iosif Cz.erny cu 15.000 Lei au 
spart un vagon cu "mărfuri de lux" 
in gara Ghlcă-Vodă din Cernăuţi şi 
şi au furat marfă de 20,OOO,OLJO Lei. 
Au fost însă urmăriti, prinşi şi inain
tati la parchd. Iată-le cinstitul mlnH~ ~ 
Pincos Engler, Salamon Engler, Motle 
Dodic. Moser Charpe!, Moser Denjjer, 
ŢC)\\yi Termer, Osear Laxer, Vas!liu 
SC2 knn, Elis<: bcta Sca kUll. l\hjer 
Schachter, Hillig S·.:hăchter şi iosif 
Czerny idr 3 hoti prill.::ipali au lUflt 
tălpăş,ţa spre Pa;cstina: Solomon W(tt
ner, Peter Singe; ŞI N. Rosenblat. Cum 
şi poate, jidanii strigă 'o gllra mare 
e! nu fură. Noi zicem ei totdC<iUlla 
fură şi Inşală. 

_ .. Am extras din dosarul Curtei 
M,utiale a Oiv 1. lof, numele celor ce 
.n subscris ra împflJn1l1tui duşmall 
cum şi sumde sul1s.:r!se. 

Marcus 50icgel 
Marit Semn 

.~, '" 

Lei 15,000 
12.0UO 
..<:Lnnn 

:101)JO 
4000 

13.000 
50.\)00 
~O.{]OO 

Imbre Culciar 
Leopold Sp!egel 
Irma EiJler 
Moritz Oser 
Salva tor Friscll 
Adela Frisch 
David de lvhiyo 
Ignat Altaras 
Ri:oeca Maurice 
Aron Frisch 
Adolf Vestfrie d 

Lcvenştein 

5.000 
].000 

10.000 
.5.000 

10.1';00 
10.COO 

O. Q. 

* 
- AflAm că în judeţul Bistriţa-Nă

săud o cei,tă de jH.lanl îmbrăcaţi IU 
costume naţionale româneşti cutreeră 
satele, dându-se arept studenti rO'T'':ni, 
înaintea ţăranilor şi distribuind ~hdfl 
cantităţi de manifeste potrivnice şi !'~r,
jecuritoare la adresa m1ş<:ărilor naţio
nale româneşti. llltrebăm autorităţile 
dacă alt Inat măsuri impotriva lor -
sau continuă a-şi ţinea astu~)ate ure
e hile şi închişi ochii? 

* 
- in trenul someşan, lângă gara 

{Iva-mică, patru jldovl din Rodna·Ve
che au bătut crunt pe trei români CCltI 

călătoreau în cI. iI-a spre Cluj. Itltre 
cei bătuţi se află şi un contnb!l ro
mân a unei mari bănci din Cluj, Că
lătorea cu bilet de ci. III-a pe el. Il-a 
inţe!eşt fiind cu calauzul trenuluI. .Ian
ddfmii din Hva-Mlcă în loc să faLă 

dreptate au dat jos din tren pe ro
mâni, cari nu şi-aă putut continua că
lătoria în aceea zi, iar pe jidovi nu 
i-a stingherit nimeni. Se vede că In 
România-Mare numai Jidovii au drep

te te. Săracă ţară! 

- In Şlm. ş'a deschis rriedrich 
Emerich ospătărie fără să albă brevet 
şi; acolo se fac fel şi fel de petreceri. 
Rugăm autorităţile competente să an· 
cheteze cazul să pedepsească aspru 
pe cei vinovaţi şi să nu permit~ a
ranjare de concerte şi attfel de pet
receri în. aşa locale I ! ! 

* 
Banul, insoară şi m:irlta. ... l·. 

s'au s~\'arşlt in anul al ,:",," 
aceste căsătorii: Un domn C" ':,' 
C!l o .. jună" de 81 ani; un •. ",: . 
75 ani cu o fetiţă de 16 ani; , 
unul de 88. altul de 82 ilni, .' .f.,; 

surori de 22 şi 18 ani... 
..... 

Morala zl.eior noastre. U. ii,~" ~.". 
blică următoarea \!aracteris.· 
tâmplare petrecută la o staţic 

"La o sia tie de cale ferată ;, " .. 
într'un vag!)n tie d. l-a o ":':,,.,,: l. 

tit gantă, cu părul tăiat, CU" _.,.': C 

unse, cu faţa pudrată. cu, - • 
poleite. Vine conductoruL Cu ".;\;' 
uată un bilet de clasa l~a şi: ':. 
a 3-a, pentru servîtoarea din ":c;;.:.; 
dealăluri. 

Conductorul termină cont! :li:ll ~I 
trece în vagonul următor. Ac'-';'- ~'.2.
seşte o babă sbârcit~, cu un tl"~,. ':. :' 
pe cap. 

- Biletul măttlşlco! 
- N'am b! retul meu este:." 
- A, ştiu, e la stăpâna d-tale d' .l:: ! 
--- Nu-i stăpână, dragă, e.:. '.:-1 

mea, 5-0 trcliase! Durnmzell. 

POŞTA REeAOTU~t, 

In :zAdar •. 

In z[ldar te caut iubito. 
Printre trestii, printre arbor:; 
f:ăci le·ai dus, te·ai dUli în lum, 
('u cel dint.Li sloi ,ic cocori 

In zădar trist \'oiu plânge ia 
I'e portretul tiin iuhito; 
:.Joaptea în camem-mi pustie 
CăCI liii,ţa ta am mtat-o; 

1'; 'o zidar orîce speranţă ... 
~i un dor mA chinue'ile; ~ 
In amurg ciind aud glasul: 
~:a s'a dus ... nu mai trăieşte' 

MiliJa J)ek/:: '1) 

fi. li j Mfuta De/atara in A. /"; li· 

şi nui "in zv'dat" ne' mai trimltet,"?>.::: 
ca cea de sus, 0'0 ceA le lHtolidill: h 5. 
!mă vor fi mai bu ne "tiut! b\l' "-.,,,. 

E r. E N A NE O U Ş $ J eLe j,' . " 

Croitorie de dame 
Arad, S!r ,,1da. Tur:r.111ui,-<· ~t':, - ............ 

SingUr« prăvălie româ- ._' 
nCască de modă bărba
tească din Ar?d, a Iq[ 

DIMITRIE Â. MAN F)" 
'_0 S~'r .. .. Meţianu No. ~! ~ _ 

\ 

;;ă djotinge prin E:~·, 

furi le blltle ş: ic f :: ~. 

având de clieIit~ p' 
(aţi românt\;-din A,.': 

~ 
A II foidiiţi produsele ,",/a",

~ eml"' ~q ~~Şntei C
c
8
a
ri •. ,&Unt tot ~~" It.;;. ,U Uii u.. y cele "~\f,l.l;; 

- • 
Tiparul Ti pografiei Diecezane Marf; - . 

'// 
/" .. <-

ţ c 
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