
Anul Il. Arad, Duminecă 24 August 1924. \ Nr.' 32 
,., •• 4tp,-, tAU· .... 44'" .... , ~....... W.%.. .~ '$ ..... il\hlW"'w4 •• * .. ..... ţ .. ... --""" .... "0 •• 4 t • ... ~ u-- -_ ... 

Diui dr. Nichi Lazăr, dire Palatului Cultural 
.' Arad 

IUllUliU 
ABONAMENTUL; 

• 
A REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 

~: i:m~~ate .la: : ~ : : : : 19'J t:~: ZIA R DEP RO P A G AN D • ATI O • ALA. • _ A. rad,' • •• 
Pe trei luni • • • • • • • • 25 Lei. APARE IN FlECARE DUMINECA SUB CONDUCEREA UNUI COMITET. Strada Vi ee n ţi u Babet Numind' 

• .".te ... \ta • e\" • ...-......... ' ..... 2 .' Z.V; "'IM' a.ar "". s Au ,nu .. __ ta .. a.... sew '.vu .s,s .. 'u ... , aii 

Cu . Jrilejul ser~arilor· ~ela MlrUe~ti. 

• 

Oamenii mari ~es~re ji~aDi. 
Marii invAtati /al omenirii n'au prea 

avut păreri bune drspre blestem.
tul neam jidănesc. 

latl câteva pAreri: 

NORDAU. Jidanii specultazi1 
pe product1tori şi consumatori. 

Arma de care ti se slujesc 
este o armd cu doud tdiuşuri 

şi se chiamd urcare şi scd dtre. 
MICHELET. OvreuI este omul 

de batjocurd asupra cdruia ori
cine ecuipd. 

BAKU NI N. Ovreii consideraţi 
ca naţiune sunt prin txcelen{d 
exploatatorii muncii celorlalti 
oameni. 

FEUERBACH. Religia jido
veasc(J este consideratd ca un fel 
de contract comercial (nlr/! Iuda 
fi lehova, care cere dela 'popo
rul sdu supunere, şi li promite 
in schimb, bogaţie şi viaţa lungd. 
Utilitarismul, saUl/acţiunea ma
teriaM, e principiul cel mai Înalt 

. / al iidovismului. 

~~icuiri ~in ~oclrioa DHti~nHIă fascistă ~in România. 
III. 

Dar socotind, că poporul no
stru, dăinuind in rătăcirea sa va 
ajunge la căderea de care vor
beam, avem credinţa totuş că 
masele româneşti nu vor suferi 
cu aceeaşi resemnare ca şi cele 
ruseşti jugul venetic. Doar stăpâ
nirea judeo-sovietică din Rusia, 
ne demonstrează ce infernale 
arme, ce draconice mijloace le 
stau la îndemână, pentru a ţine 
in robie popoarele care au ne
norocirea să cadă pradă. Ce este 
de făcut? 

Noi am spus-o şi o repetăm 
trebuesc eliminaţi din casa noa
stră paraziţii străini cu arma tot 
aşa de grozază - a fiscului. 
Trebuesc puşi la dări aşa de 
grele, incU să fie in neputinţă 
de a le plăti şi mai ales trebue 
să li-se facă viaţa materială, in 
deosebi, imposibilă. Aşa vor pleca 
ei si~uri. Aşa vom soluţiona 
Între aitele şi grava problemă 
ovreiască dela noi. Aceştia au 
devenit un pericol de moarte 
pentru statele centrale şi orien-
tale ale Europei. ' 

Rasă veche, rasă cu caracter 
distructiv, rasă cu tărie şi cali
tăţi milenare, redusă azi la func
ţiuni cerebrale (deci improduc
tivă), teribil de bine pregătită 
pentru a robi lumea, Evreii au 
inceput cucerirea ei, viţiind viaţa 
lntreagă a popoarelor. Răsboiul 
cu răsturnările lui cauzând de
presiuni mari printre popoare, 
le-a prilejuit În bună parte suc
cţsul. 

Decăderei care i-a succes, ei 
le-au opus robustimea şi superba 
solidaritate a rasei lor. Aşa că 
evreimta din sclavd a ajuns std
pânitoare, din persecutata perse
cutdtoare şi din dominaM o do
mindtoare. Suntem partizanii ce
lei mai complecte libertăţi de 
conştiinţă, dar nu putem admite 
altă stăpânire decât cea româ
nească in casa noastră. Ne este 
indiferent la ce se inchină streinii 
dela noi, ceeace voim însă este 
ca ddnşii sd fie slugile şi nu 
stăpânii noştri. Ca slugi, sunt 
aproape inofensivi, ca stăpâni ne 
sunt însă din cale afară de vă
tămători. Ce pot ei" o vedem 
acuma când nu şi-au ajuns încă 
apogeul. 
Ţara este conruptă, degradată, 

ticăloşită şi sărăcită. numai prin 
ei. Stăpânirea germană şi chiar 
cea fanariotă, au fost trecătoare 
tn România. Stăpânirea evreiască 
se anunţă ca ceva definitiv. 

Sunt ani de-arândul de când 
sistemul oportunist, face din evreu 

şi din străini tn general favori
zatul acestei stări crimina~e, am 
spus-o şi o vom repeta mereu: 
sunt politicianul şi inalta biro
craţie, care conrupţi până in mă
duva oaselor şi afiliaţi interese
lor acestor străini ca membri in 
consiliile de administraţie al mul
tiplelor societăţi ce deţin, se cred 
datori ca nişte slugi plecate să. 
dea intotdeauna mai mult decât 
li-se cere. Şi capitaliştii aceştia 
suport al conrupţiei politice şi 
administrative, in planul lor dia
bolic de aservire a României, nu 
se dau tnlături nici dela anar
hie. Ei se servesc de comunism 
şi socialism cu aceeaşi abili
tate cu care ruinează la bursă, 
intr'un schimb de convorbiri 
telefonice, economiile unui po
por. 

Delegatul comercial al Italiei 
la Moscova, Amadori, a declarat 
de altfel categoric, că sovietele 
se menţin de 6 ani la putere. 
graţie sprijinului internaţional al -
burgheziei evreeşti de pretutin-
deni. Se dovedeşte astfel, că 
grevele, scumpirea crescândă a 
vieţii, speculaţiile scandaloase la 
bursă, agitarea maselor munci-
toreşti şi alte manopere sunt ar-
mele aceluias arsenal in a că-
ror uneltiri a căzut Rusia mai 
lntâi şi .Ungaria mai In ;u;mă 
pradă. 

Partea curioasă este că tn lup
tele noastre, puţina burghezie ro
mânească, este absentă. Zicem 
puţină, fIindcă burghezia româ
nească este extrem de redusă. 
Ce sunt tn marea lor majoritate 
românii? Muncitori de pământ, 
functionari, meseriaşi, cărturari etc. 
Toţi aceştia formează proletaria
tul manual şi intelectual al p.rii. 
Puţini înstăriţi ai acestor pături 
impreună cu clasa ţărănească 
posesoare de pământ formează 
mica burghezie, care nu-i decât 
o prelungire tn sus a proleta
ritau\ui. 

Bu,.ghe:s;e însemnează clasa 
capitalistă, clasa avută. Conpozi
ţia ei ne-o dau negustorii indus
triaşii, marii proprietari urbani, 
bancherii şi di verşii speculatorL 
Caracteristica marei burghezii este 
tocmai caracterul ei capitalist,. 
ori proeminenta acestei burghezii 
revine in ţara noastră -pe-o oli
garhie Evreo-Ievantine. PU,nem în 
primul plan pe Evreii pentrucă ei 
formează grosul acestei mari bur-· 
ghezii. Naţiunea Românească ră
mâne pătura desposedată şi Fas
cismul nostru H .. mânE'sc când se 
manifestă ca Fascism extremist,;·· 
anti-burghez, deci anti-capitaHst t . 

este pe drumul cel drept şi ade-
vărat. .... 
--------------------?~-----Preţul unui exemplar 2 Lei. 
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"Prin • unire 
Mulţi dintre noi cu diferite 

ocaziuni caută să arate şi do
cumenteze că Românii sunt in
capabili a-şi valoriza produsele 
şi că ei trebue neapărat să p~o
ducă pentru ca la urmă produ
sul muncii lor să fte trecut de-a 
gata şi 1n intregime In buzuna
rul unui perciunat frate cu Iuda. 
tn sprijinul aflrmaţiunilor aduc 
exemple cam de acest soiu. Că 
j!danH ştiu să se comporte tn 
orice situaţie, că ei ştiu să pro
fjte de orice ocaziune, că ei le
gile unui stat sunt in stare să 
le speculeze in favorul lor, ori 
că ei sunt capabili să speculeze 
măsurile luate pentru infrânarea 
speculei. 

Spre nenorocirea noastră tre
bue să recunoaştem că aceste 
1ucruri nu sunt lipsite de ceva 
adevăr. 
Dovadă avem că pe cât Ro

mânuI e strein in ţara lui, pe 
atât streinii alei se simt acasă. 
Jidanii trăesc mai bine ca ori 
unde In lume. La noi el mva
dează ca in ţara Golarllor, aici 
află un teren prielnic pentru a 
se îmbogăţi fără multă bătae de 
cap. Ei lntr'adevăr ştiu să se fo
losească de multe ocaziuni şi În 
ipecial de toleranţa popoarelor 
in mijlocul cărora trăesc. 
Dacă facem o privire generală 

asupra stărilor din ţara noastră 
vedem lucruri cari ne umilesc. 
Priviţi comerţul şi industria cari 
sunt exclusiv în mâna jidaniIor. 
Dacă prîvim mai de-aproape fe
lu] cum ei ştiu să facă comert. 

- ~oostatăm lucruri îngrozitoare. E 
. .:! prisos, 'să amintesc scurt, că 

I din această meserie şi-au cre
t o existenţă parazitară in în

___ 'esul strict al cuvântuluÎ. In
, ~ducând anarhia morală prin 

/ ~~rupţie, s'au făcut stăpâni pe 
cele mal importante bogăţii ale 
ţărei. Şi aceste toate graţie nu
mai tngăduinţei noastre. 

Şi ca să mă reintorc la su
biect vreau numai un exemplu
să aduc ca să arăt că e greşită 
concepţia acelora ce susţin, că 
Românii sunt incapabili de a face 
comerţ sau a-şi valoriza produ
sele. 
Dacă cineva a tîecut numai 

prin oraşe mai mari nu mă 1n
doesc că a avut ocaziune a ve
dea cât de scump se plătesc 
acolo articolele de prima nece
sitate, intre cari locul prim il 
ocupă aÎimentele şi tn special 
laptele. ' 

Oraşul Cluj cu o populaţie de 
120.000 locuitori In mod incon
testabil are lipsă de mult lapte 
şi că laptele produs de unii eco
nomi din oraş este pe departe 
de a satisface trebuinta. In acest 
caz intervin jidanii, având un 
nou teren prielnic de exploatat. 

Constată mai Întâi că în iurul 
oraşului la distanţe nu chiar mari 
sunt oameni cari dispun de lapte 
tnsă n'au eul să-I vândă sau că' 
n'au pOSibilitatea să o facă acea
sta. Intre asemenea lmprejurări, 
în comuna Coruş, la o depărtare 
de 12 krn de oraş, se instalează 
1n anul 1913 jidanul Schwartz 
:şi ajutat de imprejurări cât şi 
de autorităţile de atunci-foarte 
binevoitoare faţă de "poporul 
ales" -' tşi Institue un monopol 
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la isbândă. " A e România intregită? ] • eUl 
asupra laptelui. Il cumpără pe 
preţul care vrea, II vinde In oraş 
pe preţuri nicicând mai puţin ca 
de două ori şi In felul acesta 
realizează câştiguri fabuloase J 

adecă Işi drege sdrentele şi işi 
umple buzunarele. 

Aceasta o face până In De
celllvrie 1918 când suntem eli
beraţi de sub jugul stăpânitor şi 
protectori credincioşi ai fiilor lui 
braeI. . 

Schimbarea a adus cu sine că 
primarul supus sau neascultat de 
potentaţii zilei a trebuit să ce
deze locul unui român cu trup 
şi suflet, om deştept şi care s'a 
gândit serios la ajutorarea ace
lora ce stau sub oblăduirea lui. 
Acest primar a fost fruntaşul 
econom, Ioan Şerdean. Imediat 
a constituit o societate numită 
În stil popular "Tovărăşie" nu
mără la 50 de oameni cari tri
mit pe piaţa Clujului vre-o 400 
litri lapte zilnic. In mod firesc 
jupânul Schwartz şi- a făcut dela 
sine transferarea in Cluj. 

Beneficiile realizate de această 
societate fără statutele de rigoare 
şi mică la aparentă sunt de-o 
îndoită importelOţă. In primul rând 
produsul muncii ţărar,ului român 
a trecut deadreptul şi în intre
gime in punga lui, în- al doilea 
rând ţăranul văzăndu-se scăpat 
de sbirii credincioşi ai Talmu
dului capătă un indemn la muncă 
şi desvoltarea economiilor. Azi 
constat că aceasta tovărăşie apro
vizionează clinicile şi cămin1!] stu
dentesc cu laptele necesa-r;' 

Am ales acest mic exemplu 
pentru a arăta că pe Iăngă mici 
oboseli suntem tn stare a ne 
valoriza produsele noastre,' fără 
ajutorul neamului parazitar. 

Şi ca lncheere fac apel la toţi 
românii ca să nu dea un singur 
ban la străini ci ei prin ei să
se ajute şi să-şi valorizeze pro
dusele Intocmai cum au ştiut 
face locuitorii comunei Coruş şi 
mulţi alţii pe cari aici nu-i 
amintesc. 

AT. MOTOONA. 

Pângărirea. 
Jidanii nu se astâmpără, CU nici un 

chip. In ţara românească ei sunt 
adevăratii stăpâni: pe oamani ii cum
pără, de locurile şi monumentele 
noastre sfinte Îşi bat joc. Au Întrat şi 
prin mână stiri, şi prin biserici sub 
diferite pretexte, numai că să-şi bată 
joc de noi şi de religia noastră. 

Un anume jidan Fischer, şi-a In
stalat o fabrică de sticlărie in apro
pierea mânâstirel Putna şi chiar pe 
drumul ce duce la mânâstire Fischer 
si-a clădit o casă, pe care a scris: 
~Cuibul meu". Pe drumul ce duce la 
chilia lui Danl!l, se aruncă tot felul 
de murdări~ din fabrică, aşa încât 
vizitatorii trebue să ocolească pentru 
a putea vizită chilia. 

O sumedenie de jldanl îşi au lo
cuinţele tn apropierea chiliei, şi nu 
scapă o dată momentul, când 11 vine 
îndămănă, să ia in batjocură obice
iurile româneşti,· religia creştină" iar 
pe bIeţii românii să-i înjure Irt tot 
felul. 

Astăzi sunt ei mai puternici, mâni, 
vom fi noi şi le vom răsplăti acestea, 
cu vârf şi indesat. Astăzi el râd dar 
măine vor plânge. 

Trimis de: 
Asociatia studenţilOT crtştlnl 

"BiToul presei/Jl. , 

Pabllc!m cu pllcer • • Apelul' de mal jos 
trlmla gantel noastre, Insotit de \.!rmltoarea 
adresă: . ' 

Domnule p'rector J 

Rog foarte mult, bineveiti a da loc 
acestui apel fn jale$a ce-Q redigiaţt. 

Situatia' econoiilică şi finenciilră a 
populaţiei noastre din linutul Bduşu
lui e cu mult mai prtcară şi mai 
amenintată, de o aservÎre totală in
tereselor şi capitalului străin, del'!t 
aceasta s'ar putea reliefa într'un apel. 

Câtă vreme noi, intelectualii români 
din Ardelll ne-am divizat şi ne mai 
divizăm şi fărlmiţăm şi azi fortele, 
iniţiativele şi gândurile pe diferite 
teme politice, străinii ne-au acăpărat 
toate ter.nele de exploatare şi câştig. 

Negoţul, rr.are<f industrit' şi aproape 
toate depozitele şi marile magazii 
sunt in mânile lor şi noi certaţi şi 
grupaţi tn dlferte partide de parcă 
acestea n'ar fi diferite {'ăi către unnl 
şi acelaş tel: fntărÎrea şi mărirea pat
riei, nu băgăm de se;jmă cum perdem 
pe zi ce merge terenul economic de 
subt plcioare_ 

In ţara tuturor suferintelor şi a 
jertfelor noastre ca mâne suntem ame
ninţaţi să Încercăm o !iOUa iobăgie. 

Populaţia lIoastră, - şi cea dela 
oraşe şi cea dela sale - cu munca 
şi truda ei şi pe mai departe Îngraşe 
tot pe vechii şi cur,oscutii profitori 
al mlseriei şi neputinţelor noastre. 

Negustorii şi meseria,ii noşt:i ori
cât ar fi sporit Ilumărul lor imij din 
urmă, in lipsa unor instituţiuni inter
mediare româneşti, azi se sbat in 
ghearele marilor case de desfacere 
străine cari nu nu ma i le sto-c puţinu I 
profit prin care s'ar mai putea Înfi
ripa, dar ş: la preturi Îi pun tn vădit 
defavor şi stângenire faţă de ceialaţl 
băcan! de ai lor. 

Aceasta stare de lucruri bântuie nu 
numai la noi, ci ş~ in alte tinutllri 
româmşti şi credem că gândul nostru 
ar prinde - şi ar fi b:ne să prindă 
- in multe părţi din Ardealul atâtor 
triste experiente pe toate terenele. 

Primiti - Domnule Director ~ asi
gurarea d~osebitei noastre stime, pe 
lângă care suntr m : 

Beiuş. 22 Iulie 1924. 

pt. Comitetul interimar; 
Dr. Const. Pavtl profesor, fost deputat, 
ss. /osl Maiorescu dir. de Bancă, 

ss. Ioan Buşi/ia profesor. 

* 
Comitetul pentru infiintarea şi orga

nizarea Băncii "Actiunea" Beluş. 

APEL. 
Jnttledualii români din Beiuş şi 

împrejurime pornesc O acţiufle de sal
vare pentru întaesele economice, in
dustriale şi comerciale ale populaţiunii 
româneşti din acest finat: valea Crî
şu/ai-negru. 

Nicăirl în Ţala RomânMscă sătenii, 
meseriaşii şi comercianţii nostri nu se 
pomentsc intr'o situatie mai precară, 

ca în aceste pJrţi dela granită. 
Popof'ulatia nocstrd azi, după cinci 

ani de stăpâ/lire romârzească, e aproape 
copleşită de elementele cele mai inde
sira bile. 

Străinii deţin toatt isvaarele noastre 
de câ~fle, pe cari apoi le exploateazd 
până la devastare, iar poporul ni-l 
storc până la ruÎnare. 

ln vederea primejdiei, pe carI! ne-a 
prevesteşte acest trist asput, ne dăm 

-samă, că o actiune de recu/egere şi 

mântuire ni·se impune ca o datoriI! de 
inalt patriotism. 
- Indrumali de aast eârzd ţinem cu 
ori ce preţ să lnftintăm în Beluş o 
instituţ/une financiară cu menirea de 
a desrobi, proteja şi nationaliza viata 
econom/cii a finutuluil 

In adunarea din 29 Iunie a. c. Ro
mânii din Beiuş - intelectuali, co-
mereianţi ,i I1Useriaşl deopotlivd li in 
plin acord, am hotdrlt infiintarea unei 

soc/elă# anonime: .Actiunea· banc .. 
comercială li Industrială- Beluş. 
Ne-~m tras bine de seamă, ca in

fiintarea acesttl Instltutluni cu O me
nire qlâl de Importantă, Qm fO$I ne
cesitati s'o hotărim Inlr'o vreme de 
criza financiara, din cauza cdreia pu
tuile noastre materiale nu sunt tn 
măsură, să ne asigure intrel! capitalul 
recerut. . , 

Am simţit tnsă, C4 în fata acestei 
grave siluaţiuni orice iăTăEanare este 
păcal national. 

$/ am sperat şi speram cu tărie, cd 
preţiosul concurs al J. P. S. Voastre ~ 
P. S. Voostre - al D. V. nu poate 
sd ne lipsească In vederea unui scop 
atât de naţional şi românesc, cale este 
desroblrea economică a 200 de sate 
româneşti. 

Ne luăm vote a Vă trimite aci altt
furat un Prospest de tmisiune cu ru
gămintea, sd binevoiţi a Întra şi 1 P. 
S. Voastră, - D V. cu lnstitu/iunea 
corpora/iune - ce conduceţi In şirul 
actionarilor noştri cu un numar de 
actit după putintd şi în aceaşi vreme 
a propag« şi sprijini intre cunoştinţe 
gândul nostru. 
Rugăm ca Prospectul de emisiune 

şi urnele semnate sd ni-se trimită 

până la 25 Od. 19:14. la adresa: 
Agrard - sucursala Beluş. 

P!imiti tspresiurzea distinselornoastre 
'consideraţluni ce Vi le pdstrăm. 

Reiuş, 7 Iulie 1924. 

C o mit e t u I i D t eri mar: 

ss- Petru Tămâian canonic, rector. 
Dr. Valer Heteo protopop. Carnii S-'-=---...a,.-.-.: 
lagian direc\Or de liceu. Dr. Cornel 
Nies şef med. primar al spitalul Beiuş. 
Dr. Cornel Papp notar public. Dr. 
Gheorghe Fitero şef judecătorul oco~ 
lului Beiuş. Gheorghe Bolcaş comer
ciant. Const. Ignat Industriaş-proprie-
tar. Alexandru Oera canonic ono con-
silier domenial. Dr. Const. Pavel 
profesor, fost deputat. Dr. Gheorghe 
Mureşianu medic. DT. Augustin Cia-
viciu advocat V. Erdelyl farmacist şi 
proprietar. Victor Creţ primpretor. 
Ştdan Costea dirercter al şcoalel de 
mE-serli şi comrt. Roman Cristian 
Industriaş-proprietar. Petru E_ Papp 
prot. ort. Iosif Maiorescu director de 
bancă. fost subprefect. Ioan Buşiţla 
profesor. Demetriu Marian director 
domenial. Ilarie Crlşan proprietar. 
Ioan Roşu s. revizor şcolar. Nicolae 
Ciavlciu comerciant. 

• 
Noi sperăm că fiecare Român ade

vărat îşi va şti datoria şi îşi va indep
lini-o cu sfinţenie, aşa că glasul .. celor 
buni ai noştri-, ou va suna in pustie. 

E singur~l nostru drum care duce 
la mântuire. 
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Hipocrizia jid,ovească. 

J\danU fiind un popor parazitar, a o practica tn ascuns. Aceasta dove
clre nu poate trăi decat pe spinarea deşt, de ce tlod de Ipocrzie e ca
altor popoare, au avut totd'auna tot pabilă mentalitatea jid anilor. In ade
interesul de a ascunde naţionalitatea văr trebue să fi falş prin natură ca 
lor. Ei au profitat de faptul că la ei să practici două religiuni, una de 
naţionalitatea şi rellgiunea se con- formă pentru ca să tnşeU mediul În
fundă, pentru a pretinde că ei for- conjurător şi alta in ascuns pentru ca 
mează o sectă religioasă şi că nu s'ar sa 'ti mentii personalitatea parazitară. 
deosebi de locuitorii autochton! al Ipocrizia aceasta jidovească cu 
ţărilor unde se stabilesc În mod pro- Ichimaarea religiun\ se practică şi 
vlzoriu, decât prin faptul că adoră în acuma tn mod individual de căre mulţi 
alt mod pe Dumnezeu de cum o fac jidan!. EI adoptă de formă religiunea 
băştinaşii. Jidanii care s'au stabilit În creştInă p.:ntru ca să poată să se 
Franta, in Anglia, în Germania, şi in Introducă mai uşor in sânul cercurilor 
general În ţările dil! occidentul Euro- conducătoare ale statului creştin, şi ca 
pel, îşi însuşeau de formă aspectul să poată astfel lucra în ascuns io 
băştinaşilor şi pretindeau ci sunt fran- folosul neamului lor parazitar. Avem 
cezl, englezi, nemţi, etc. Insă cum ţi- cazuri celebre de jidanl trecuţi la 
neau la religia lor, şi cum nu se că- creştinizm de formă. Astfel în Anglia, 
~toreau decât între ei, nu pierdeau Disraeli se face creştin pentru ca &ă 
nimic din ceracteristicele fizice şi in- poată deveni ministru. Că s'a făcut 
telectuale transmise prin sute de ge- creştin de formă se vedea din roma
neraţiuni în curs de mii de ani, aşa nele lui in care preaslăveşte rasa din 
că şi au aspectul lor fizic şt in apu- care face parte, punând'o d'asupra 
căturile lor se deosebeau tn mod fun- rasei engleze, deşi pretindea că a de
da mental de popoarele in m4jlocul că- venit englez, In Franţa jidanul ger
ror.a se stabil!se şi pe ,spinarea cărora man Buckeburg îşi schimbă numele 
trăiau. Ori ŞI C~I~ S ar fi îmbră?at În Heine şi se face creştin. De ase
.u puteau să m?dlflce caractele etmce menea in Danemarca jidanul Boerne 
al~ rasei lor. ŞI u.nume =. 1) nasul co-I trece la creştinizm, lepădandu-se în 
fOl.at, bu~a, lnfen?ară mto.arsă, ure- formă de religiunea părinţilor săi 
chile de~~lplte, ochii urduroşl cu pleoa- Despre ipocrizia acestor procedeurl 
pele r,oŞ.", p~:ul creţ, etc Aceste ca- să IăsAm pe istoricul jidan Graetz să 
radeflstlce 11. ,face să fie . uş?r de se pronunţe. ()upă acest istoric, care 
cunosc~t fn mlJ.I~cul populaţlUn! lor I~ şi el e jidan, Disraeli, Heine, Boerne, 
care sau stablht. De asemenea el etc. nu s'au despărţit de iudaizm de 
nu pot să-şi modifice mentalitatea lor, cât' de formă 
şi ori unde se stabilesc îşi menţin I 

spirltul speculativ, făcând pe interme
diarii, samsaril, speculanţii la buna şi 
cu deosebire pe revolutionarii. 

Jidanii din orientul Europei şi-au 
menţinut şi până azi aspectul exterior 
al nationalităţ~j lor, şi atât În Româ
nia, P,)lonia, Ucraina, Lituania, etc. ti 
veti tn lalbăr, tichie pe cap, cu per-

. dunii fâlfâind in vânt şi cu barba 
soioasl. Dar şi ac!, pentru ca să poată 
să trăiască mai uşor pe spinarea băş
tinaşilor, incep să renunţe la carac
teristicele vestimentare" ale naţionali
tatei lor adoptând pe ale indigenilor. 
Nici Blanc, nici Kaufman n'ar fi putut 
ajunge directori de bănci, daci ar fi 
păstrat lalbările si perclunÎÎ, carac
feristice rasei lor, "deşi ca mentalitate 
nu se disting tnt'un nimic de con
eângen!l lor dia Bucovina ori Mara-
mureş. ' 
"Aşa dar jidanii, tu general cei din 

"occidentul Europei. se camuflează pe 
cât pot pentru a fi confundati de 
',)rmă cu băştinaşii. Ei merg până 
acolo Ct1 ipocriZia încât de mnlte ori 
lşi schimbă chiar religia: adoptând pe 
cea creştină. numai ca să poată să 
parvlrlă mai uşor şi să ducă un trai 
parazitar cât mai lesnicios pe spina
fea adevăraţilor creştini. Aceşti jidani 
camuflati in creştini existau În Spania 
şi erau denumiti marani. De asemenea 
in Franţa, jidanii dela Bordeaux au 
trecut prin secolul al XVII-lea la ca
tolicism, pentru ca peste una sută 
cinci zeci de ani să revie iar la re
ligia mozaică pe care n'au încetat de 

.întocmai ca nişte combafanli care 
se imbracil in zaleLe vriljmaşului 

şi arboreazd sfÎndardul inamicului 
pentru a putea sd'l izbeasca cu 
mai mare uşurinţa şi să'i distrugil 

mai uşor. 

Un mai bun atestat de fătărnicia 
j!dovească nici că se poate. Aşa dar 
Istoricul jidan Graetz recunoaşte el 
însuşi ci jidanii au un spirit naţional 
foarte dezvoltat, şi că el ţin la neamul 
lor parazitar mai presus de orice. 
Fiind un neam de' paraziţi sunt in 
continuă luptă cu cele-l'alte neamuri 
pe spinarea cărora trăesc şi in această 
luptă armele lor sunt instituite de 
înşelăciune, ipocrizie şi perfidie, Se 
face uneori jidanul creştin, d'lr aceasta 
nu din 'cauză de convlngere religioasă 
ci numai ca să poată atacă în ascuns 
şi in mod perfid victima lor. 

Ceea ce a făcut Heine, Boerne şi 
alţi Î'dani occidentali, se intâmplă şi 
in România, unde jidanii incep p:in 
a'şi schimba numele pentru ca să 
pară ~ă sunt români. Honigmanii, 
Braunştainii, etc., care se cu muftează 
in Faguri, Brănişteni, etc., o fac nu 
pentru ca să devină români, căci 
aceasta ntcl n'o doresc, nici n'o pot, 
ci numai pentru ca să poată prosti 
mal uşor pe adevăratii români şi să 
lucreze în favoarea neamului parazitar 
jidovesc ce s'a nApustit asupra aces
tei ţări. 
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Peste granita cu aşa zişii artişti de uariefeu 
- la atenţia somnoroaseJor noastre autorităţi! -

Aradul e plin de-un soiu de aşa zişi I primiti in Universităţi, unde pLătesc 
It ~ise:artişti şi artiste dt .,aritteu~ ve- taxe deadreptul omorâtoare. Acolo se 
niţl de peste graniţe. face din plin şi indesat, deosebire intre 

Pe când ţăranii românii sunt apdsati cetăţenii lor şi între straini. , 
de biruri şi de preţuri maximale: pe De ce n'am face şi noi la fell De 
când funcţionarii cu lefuri ca vai de ce-am continua sd fim Canaanul tutu
tie, abia o duc de pe-o zi pe alta, - ror aduşiIor de vânturi din alte ţăril? ... 
aceşti trântori ai varieteurilor, fard sd Sit se curme odata cu nepăsarea 
plăteasca biruri cdtre Statul Român, asta ticaloasd I 
.fdrd sd fie de vr'un folos acestei 1(111, Autoritătile in drept, au datoria să 
lrdese din belşug aici la noi, din rodul curăţe repede Aradul de toţi trântorii 
prostiet şi nepăsdrel noastre. străini cari n'au ce căuta In oraşul 

Aceste canaLU, propagatoare de boli Rostrul 
.scumpesc viaţa ~t poate mai, fac şi Nt vom face o datorie de-a striga 
alte servicii duşmanilor patriei noastre. mueu acest lucru fn urechile autoritd-

Cetăţenii români când trec prin Un- fU", localel 
,Earia sunt dati jos din trenuri şi arun-
caţi In temniţe; in' Germania xenofobd, • 
,studenţii romtJnl abia reuşesc sd lit 

8ituatil lnuătămuntului românesc În Ju~osJavia. 
- o cerere adresati ministrului instrucţiunei. -

Anul trecut ministrul de Instrucţie 
Trtfunovici din guvernul Passicl a 
avut o atitudine cât se poate de duş
mănoasă faţă de tineri mea română din 
jugoslavia, doritoare a şi face studiile 
in strelnătate, cu deoiebire In Ro
mânia-mare. 

Tinerii români cerusrră să 11 se eli
bereze paşapoarte ca să pOetă trece 
graniţa în scopul de a-şi continua 
distuile, Ministrul Trifunovicl, condus 
de sentimeutt> şoviniste, a restrâns 
libertatea cerută pentru continuarea 
studiilor in streinătate admilând eli
berarea paşapoartelor numai studen
ţilor universitari şi elevilor de pe cla
sele VII. ,i VIII. liceale. 

Cu câtel"a zile inaintea căderii gu
vernului Passici, or,an}zaţia partidu
lui românesc a adresat miuistrulul 
Pribicevlcl, care luase locul lui Trl
funovicl o scrisoare mai lungă in care 
se expune situaţia deplorabilă a in
văţământului românesc in Jugoslavia, 

Iată câteva pasagil din aceasta. 
scrisoare: 

"Avem un frumos număr de studenţi, 
studente, ai şcoalelor medii şi supe
rioare de naţionalitlte română, cari 
şi-au inceput studiile lor in Regatul 
Român şi astfel neposedând limba 
statului cea sarbească, le este impo
sibil sd-si continne studiile in şcoalele 
dela noi. Un număr frumos din aceşti 
studenţi capată ajutoare prin Intre
natele din România, dar în urma sta
rei lipsite materiale a lor, fară sti
pendii ajutoare, n'ar putea cerceta 

aici la noi vreo ,coalt! fn afart'l. dt 
satul lor nafal. 

• Vă este bine conoscut deIe mi
nistru, ci prin satele unde locuesc ,1 
Români, tnvdtdmântul primar este Inca 
aşa de slab olilanizat din cauza lip
sei personalului didactic, că băetlt pă
răsesc şcoala fără destule cunoştinţe 
şi fără cunoaşterea Hmbe! sârbeşU 
aşa că nu pot tlnea pas cu studenţii 
din gimnazile noastre cu studenţii de 
nationalitate sârbească, dacă nu au 
avut cumva prilej a invăta sărbe,te 
tn societate sau in sat. 

• Autoritătile noastre administrative 
dau paşapoarte numai acelor studenţi, 
c.ri dovedesc că au îngăduinţa d-trl 
de a studia tn streinătate. 

.Noi credem că in acest caz nu 
are loc o oprelişte generală unde ne 
numai motive tehnice grăesc pentru 
libertatea învătământului tn streină
tatt", ci şi din momente juridice, căci 
lnvăţământul mediu şi superior nu 
este obligatoriu, iar tn cazu! cel mai 
nefavorabii d-tră aţi putea lua măsuri 
faţă de aceşti studenţi de aşa natur! 
ca testimoniile şi diplomele lor nu le 
considerati egale cu ale noastre. 

,. Vă rugăm cu insisţenţă ca si fa
ceti capăt acestor stări imposibile, ca 
părinţii şi băeţit să nu tot treacă fără 
paşapoarte graniţa ţării, expunându-şl, 
viaţa, expunându-se şi nenumăratelor 
nepIăceri-. 

• 
Sub noul guvern Davldovlcl, cre

drm, că acelstă cerere se va riinoi şi 
se va pune capăt supriprimării liber
tăţii invăţământului şi a culturei. 
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Prospect. 
Dela .Căminul StUdentesc· al la

văţatorilor din judetul Arad. 

8uriB II ,coala de menril din Bra;ov. 
La şcoala de Arte şi MeserH din 

Braşov, pentru anul şcolar 1924-I 935 
sunt vacante 50 burse pentru clasa I 
şi 14 burse pentru clasa Il. -

In cămin se primesc elevi făr! 
deosel1fre de naţionalitate cari ftei:
ventează vre-o şcoală din Arad. 

Cererile de primire pentru Doritorii a ocupa aceste burse, 1şi 
anul 1924-25. se pot inainta numai vor adresa cererile direcţiunei acestei 
până la 31 August a. c. Cererile au şcoale însoţite de următoarele acte: 
să tie prozhute cu: 1) Ultimul cert- 1) Extrasul de pe actul de naştere; 
ficat ş:olar, ~) extras de botez, 3) 2) Certificatul de absolvire a cursului 
certificat medical, 4) buletin de re-
vaccinare, 5) atestat de paupertate primar; 3) Certificatul de bună pur-
(acesta numai pentru învăţătorii din tare tliberat de dirigintele şcoalel; 4) 
judeţul Arad cari recurg după favor). Actul de vaccină sau dovadă că a 
Rugările mai târziu intrate şi netim- zăcut de vărsat; 5) Un - certificat al 
brate se vor respinge. Numai până la perceptorulul respectiv prin care să 
31 August se mai pot insinua părintH 
elevilor din anul trecut cari doresc se arate averea ce posedă părinţii 
a-şi retinea locul şi pentru viitor. candidatului şi dările ce plăteşte către 

Taxa de inscriere: 100 lei, taxa de stat, judeţ şi comună. Un certificat al 
întreţinere: ~OUO Lei anual şi urmă- primăriei prin care să se arate amă 
toarele alimente: 120 kg. făină de 
pline, 30 kg făină nuIa, 100 cartofi, nunţit numărul şi vârsta tuturor copii-
10 kg. fasole, 12 kg. unsoare curate lor, cum şi averea mobilă şi imobil! 
de porc, 50 bucăti ouă proaspete, 5 ce posedă părinţii sau reprezentantii 
kg. zahăr, 6 kg. ceapă. lor legali. Aceit certificat va fi semnat 

Copili de învăţători vor solvl nu- şi de învătătorul diriginte al şco alei. 
mai 500 Lei lunar şi taxa de Înscriere. de preotul paroh şI de preşedintele 
Taxa copiilor de învăţători va fi in-
intregită din ajutor de stat. băncei populare. arătând pe a lor răs-

Costul medicamentelor şi a pagu- pundere averea ce posedă precum şi 
belor făcute, îl suportă olirinţit. ce bani au depuşi sau luaţi cu lm-

Fiecare elev va aduce cu sine: prumut dela bancă. 
2 rânduri de haine bune (uniforma) ... . 
1 palton, t pardisiu, 2 părechi ghete Candldatlt pentru clasa 1 să a:bă 
şi o păreche pantofi, 4 cearceafuri, I vârsta de 12-15 ani, Iar cel pentru 
plapomă cu 2 feţe albe, 1 perină cu I clasa 11 vârsta de 1415 ani. Dispensă 
feţe albe, tj cămeşi de zi, 4 de noapte, tn plus de 6 luni se acordă de Direc-
6 izmene, o ştergare', 12 batiste, 6 ţ' ci' 
părechi ciorapi 4 servt.te, 1 pahar, I lunea Ş oa CI. 

perie de cap, de haÎne, 2 de ghete, Candidatii pentru clasa Il vor trebui 
de dinţi 2 lăcate. Săpunul de faţă şi să mai prezinte certificatul de două 
praful de dinţi să nu lipsească. clase secundare sau certificatul de şase 

Duna să permite numai în lunile: 
Decemvrie, Ianuarie, fi Februarie, in 
colo se înterzice total. Albituri colo
rate nu se primesc. 

Elevii nu au voe să tinA la dânşii 
bani sau juvaerlcale. 

Elevii din nou intraţi in cămin mai 
lolvesc şi costul tacâmului. 

Profesori de soecialitate vor pre-

clase primare. 
Examenul de admitere va avea loc 

la 1 f> Septemvrie. Cei care posedă 3 
sau 4 clase secundare vor fi preferaţ!. 
Vor trebui totuşi a fi supuşi la 
examen. 

para zilnic elevii atât În studii cât şi Cetiţi şi răspândiţi 7.iarele: 
in muzica tnstrumentală, aceasta din 
urmă pentru o taxă foarte redusă. 

Alta informaţiunl mai de aproape 
se primesc la direc1iunea căminului 
tn Arad, Bulevardul Carol l. No 60. 

Comitetul adm. 

VOINT.A POPORULUi , 
IDEEA NATIONALĂ 
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Studenţii români in Italia 
o eomunleare a legaţiei Italiene 

Legatiunea Italiană trimite urmă~ 
toarea inştiintare: Ministerul de in
Itrucţie (direcţi unea artelor frumoue) 
tace cunoscut că tn cursul anului 
şcolar 1923-24, un destul de mare 
lJumăr de studenti strein! s'au prezen
tat foarte târziu ]a inscrierea diferite
lor cursuri ale Instituţiilor de bele
arte şi muzică. Admiterea acestor 
studenti în mod excepţional şi in 
8COp de a favoriza afluenta streinilor 
in Italia. cum şi schimbul intelectual 
cu streinăiatea. a adus oarecari greu
tăţi mersului regulat al studiilor in 
institutele de mai sus. 

Ministerul de instructie, care in in
tenţia de a incuraţa venirea ia Italia 
a studentilor streini, prin decretul No. 
563, auul 1923, a instituit clauze spe
ciale În favoarea lor, scutind pe toti de 
plata taxelor şi suprataxelor şcolare, 
nu poate tolera pe viitor repetarea 
acestui inconvenient. 

EI aduce deci la cunoştinţă. prin 
Consulatele sale din ţările streine că 
studiile artistice din şcoalele noa~tre 
sunt anuale, iar nu semestriale sau 
trimestriale, ca in aIte ţări streine, că 
anul şcolar tncepe la 15 Oct. şi se 
termină la 15 Iulie, ci inscrierile ]a 
cursuri au loc in lunile Sept. şi Oct. 
ş,i numai pentru motive justificate pot 
fi prorogate până la 30 Noemvrie şi 
ci pentru nici un motiv nu ser vor 
acorda inscrieri tardive. 

INSERATE 

nu_ dela creştini 88 primesc 
la Administraţia ziarului nostru. 

Ce~t i Preledu ra Judetului. .. 

VOINŢA POPORULUI Nr.3a 

Improprietărirea de CiJse. 
Deşi nu l-a mulţămit pe toţi cei in 

dr€>pt tmpărţiru pământului prin ex
proprlerea lui, căci multi dintre cei, 
cari meritau in prima linie să fie tm
proprietăriti au rămas cu buzele um
flate ... cel mult cu speranta că da dacă 
totuşI. .. 

Ştim bine că s'a tmpărţit I. pământul 
acelora, cari îl aveau in mare parte 
moştenit dela moşii şi str~moşii lor, 
aveau pământ mult, pe care el inşişi 
proprietarii nu-I lucrau nici odată. 

In toate oraşele mai mari ale tărel 
noastre sunt proprietari de multe case, 
palate, cari şi ele în partea cea mai 
ma~e au fost construite ca imobil, pe 
can nici nu-l lucrează nici nu-l folo
seşte tn total proprietarul lui. Căci 
vf"detl dacă cineva are o locuintă din 
10-12 camere, ba poate are câte una 
in mai multe oraşe fn casele, palatele 
de la sate, ceace incă este mai mult 
decât se cuvine, totuşi rămân incă ata.
tea locuinte, case întregi cari lunt lo
cuite de chiriaşi:~ŞI mulţi dintre aceşti 
chiriaşi numai proprietari de case nu 
sunt incolo sunt în toată privinta mai 
buni patrloţ', mal cinstiţi, mai produc
tivi, mal folositorl neamului şi tărei 
dedlt acei Indivizi in casele cărora 
Jocuesc de multe ori din graţia pro
prietarilor, sau dacă sar putea ar fi 
aruncaţi pe stadă fn timp de 24 oare. 

ŞI acum intreb oare nu .'ar putell 
improprlettrii şi in ce priveşte casele 
d~la oraşe, aceia, cari merită, să-şi 
albI, căsuţa, ori cel puţin locuinta, lor 
sigur contribuind prin aceasta la naţio
nalizarea oraşelor noastr~, la Întărirea 
elementului folositor ţării ,i neamului 
şi la înmulţirea averei naţionale, prin 
trecerea el din mâna străinilor tn ale 
Românilor. 

Despre modul, condiţiuntle cum s'ar 
putea realiza improprietărirea de case 
voi vorbi cu altă ocazinne ori si-şi 
spună părerea unul mai cuminte decât 
mine ,i mai priceput tn chestia aceasta. 

~*' .. Of. .. ...... .,ti t ......... 

Ortelinalol "Regina Maria". 
Primul orfelinat tn România, cel mal 

curat, cel mai bine ingrijit, fala insti
tutelor de felul acesta, el care este 
luat de model de către celelalte in ce 
priveşte ingrijirea micilor orfani, Meţil 
nimărui şi totuşi al nostri ai tuturor 
a ajuns să fie pângărit. batjocorit d~ 
presa jidovească, de careva perciunat, 
care aşa se vede nu-şi mai Încape in 
piele. Aceşti duşmanl neîmpăcatl ai 
neamului nostru nu crută nimic ce este 
cinstit, frumos, folosit6r şi totodată 
românesc. Aşa s'au năpustit şi asupra 
acestui Institut, "are este o adevărată 
casă părintească. pentru toţi orfanii, 
cari IntrA in el. 

Puţin ne pasi cA cine dintre duj
manil nostrU jldovi a scris 2 articole 
in "Keletl Ujsăg" din Cluj, cu menirea 
să defaime, să păteze acest orfellnat, 
una însă este adevJr.at~ă cele scrise 
sunt minciuni ordinare, pentru cari 
respectivul .. viteaz" Îşi va lua răsplata 
cuvenitA la timp. 

Suntem siguri că ancheta, care se 
va tinea la acest orfelinat va adeveri 
cele afirmate de noi şi conducătorii 
forurilor competente a orfelinatului vor 
lua măsuri contra ticăloşilor şi duş
manilor. . 

Noi din partea noastră facem at~nte 
pe Ono Doamne din comitetul de con
ducere ca să nu fie prea libere şi prea 
grăbite cu părerile lor despre vinovaţi 
SI nu uite că str!inil, ori cine ar fi 
aceia puşi în serviciul instituţiilor noas
tre, numai strica ne vor şi că ar fi 
timpul ca la conducerea unul Institut 
de creştere cum este şi orfelioatul 
.Reglna Maria" să nu mai fie nici 
urmă de străin. 

Au fost şi se află şI azi unii corifel 
de al noştril: domni:şl dame de prin 
diferite comitete, cari n'au simţ româ
nesc, au fost pe timpuri şi sunt şi azt 
înstrăinat! de neamul tara şi limba lor 
pe aceştia ii rugăm să ne slăbească 
cu dragostea şi simpatia ce o păs
trează pentru str!ini, căci bun este 
Dzeu ,1 odatA vor fi traşi la rllspun
dere pentru felul cum ,'au făcut da
torinţa. 

ŞTIRI DE TOT FELUL. 
E,xped.iţia ziarului a tn~rziat cu I AutoritAtile din Bra,ov ,1 come!1u· 

2 Zile din cauza cenzurtu. Artico- romAnesc. Din Brlşov se Vf'steşte' 
lele şterse de cenzură se vor pu- Pr~f,ectura jud€>tu!ul are o casă de in.= 
blica În timpuri III ai bune cari chm~.t cu prăvălii in loc bun, pe strada 
. ă . '1 Vămll. Locul de prăvălie (boltă) l'a 

sigur vor s vIe. F. N. R avut totdeauna un sas. Pe 3U Sep .. 
• tembre contractul lui sfârşindu-se 

_ IncepAnd cu Ne. viitor dorim sA Ministuu.l de Interne l'a dat de no~ 
deschidem in ziarul nostru o ListA tot. ~celUi sas. pe !ocă 5 ani, pentru 

• " chirie de 2500 Iei pe lună (30000 
neagră .car~ sA cuprIndA nu~ele tuturor pe an), - pe când negustori ro~âoi , 
păcătoşilor. Romani ,i strAml, cari nu vrednici, ar fi dat bucuros şi de 2 ori 
s'au făcut conştientios datorinţa fată de atâta pentru acel locali 
patrie, neam ,1 biserică, datorinta Im-
pusA lor in urma postului ce-I ocupa 
Rugăm deci pe toti aderentit ,Ion. 

cetitori sA binevoiascA a ne comunica 
date cu "ovazl despre ori ce persoanA ....... --__ ........ 4_ ....... .,.._ ...... --..................... ____ _ 

:~:~~::~rea o lulm noi pentru cel. Cultura poporului· .... ;i· 
• producţia economică 

Pentru lndepdrtarea coroanei ma
giare de pe pa/atlll de Iinanţe au in
curs pând acum 220 Lei. Oare cât 
ne mai lipseşte Dle director de linan .. 
te, ca sd putem cumpara scara ciga 
streangul . . • şi celelalte lllcruri nl
cesare? 

• 
- Societatea Studenţiler tn 

Medicină din Bucureşti, incepând 
construire a unui local propriu tn 
c~pitaIă, face ~n ~ălduros apel 
c~tre toţi acel cari inţăleg să 
ajute studenţi mea lipsită de mij
loace, pentru a o sprijini tn opera 
ce Intre prinde. 

Sumele se vor trimite pe ad
resa: Societatea studenţilor tn 
medicină Bucureşti Bdul Elisa
beta No. 5. 

• 
StudenţII Mota ,1 Vlad, arestaţi la 

Văcăreşti, sunt ţinuti sub o asprime 
neobişnuită.. - din porunca Minis. 
trului d~ justiţie (de dreptate", val 
de ea 1) Ca să-i poti vedea trebue să 
mergi cu cerere timbrat! la pri
mul-procuror. ca s!·ţi dea bilet de 
voe pentru a merie la el. Iar Pri
mul procuror nu dă voe 8ă~t cerce
teze nici unui pretin, nici unul stu
dent, nici unui binevoitor, numai pă
rinţilor ,1 fraţilor, - cari neputind 
mer~e prea des la Bucureşti, tinerH 
să aIbă acolo câti mai puţini cerce
tători cu cari să mal stea de vorbă. 
Nici scirsorile pretinilor nu li se mal 
dau. decât cele dela parinti, - ba ,1 
din acelea unele nu. Ca prin a.sta al 
le facA viata clt mai nesuferită In 
arest, şi să-I ingrozească de areat. 
Procesul lor se va deiibate tn zilele 
de 24-25 Semptembre in fata Curţii 
cu jurati din Bucureşti. 

Pentru cel-ce IU luptat la Tiu. Re
gimentul 90 infanterle Sibilu, pun~ În 
vedere tuturor of,ţerilor şi trupei, cari 
au contat in corp tn anul 1919-20 ,i au luat parte la luptele dela Tisa, 
să-şi comunice adresa sau să se pre
zinte tn persoană, pentru a primi me
dalia .. Crucea ComemorativA a răI
boiulul.'" 

• • 
Excursia aromAnilor din Sofia la 

Cluj. Intre 20 şi 30 ale lunei curente, 
vor sosi la Cluj mai multi membri ai 
Societatii tinerilor aromâni din Sofia 
In vederea acestei vizite, primăria lo
cală a luat măsuri de găzduire a ex
cursloniştilor şi a invitat mai multe 
societăţi culturale din localitate pen
tru a fi de fată la primirea lor. 

- Comisia zootechnicll a judetului 
Arad a organizat in vederea intensi
ficarii şi sistematizariei oreşterii de 
animale, o serie de expoziţii pentru 
toamna anului acesta. 

Prima a avut loc in comuna Şeblş 
in ziua de 3 August a. c. a că rei 
deschidere oficială 6-a făcut de cătră 
comitetul organizator la ora 10 a. m. 
in prezenta O-lui Director zootechnic 
şi sanitar veterinar Timi,oara, Or. T. 
Turturică, iar din partea judeţului au 
luat parte O-vii Dr. lauăr" Subpre
fectul judeţului şi Boneu primnotar 
judeţean. 

Danemarca, ţara cooperativelor Q' 
. . . .. 

universitatilor populare sdfeşti unde 
învăţatorul Grundtvil! a lost Iln pro
PUlsOT al prosperitătii de azi, are cel 
mai bogat export şI' tea mai înflori
toare 2ospodarie taraneascd. 

Danezii recunosc că acest prOI!Teg 
n'ar fi Jos! realizat, dacd n'ar li ovul 
acea admirabila şcoală popu/ard in/~ 
/iatd de un apostol ca Gr.ndh1ig. 

FArd indoiaM Danemarea tate Iara 
tU taranii cei mai luminaţi. Aproope 
1/. din elevi sunt 1n şcoli secundart' 
şi tehnice. Cota asta n'o ale nici 4) 

fard din lume;, a doua, - AnEliet 
abia are 5./0 , 

Invald liceul şi apoi tintrU aceştiD 
se întorc tn chipul al maljire8c lG 
munca cOmpului. 

Fericit popor' 
ŞI orice POPOT cart vrta puternic 

poate sd ojuned acolo undl a aju"; 
poporul danez. prin muncd şi priit 
dra20stea de învaţat.ră I 
........ ;'.' ... ... ".....,." .4"' ..--_ 

Obraznicia unui ziar iredentist. 
"Viitorul scrie: _ 
Salariaţii ired1!otiştllor dela Buda-" 

pesta strânşi la ziarul" BraSSQÎ Lapok" 
au indră.zoeala să ne insulte pentra' 
ci am ridicat un colt din vAlul ce o 

acopere manopuile lor frauduloase. 
Pentru a se vedea ce reprezinti 

Gro.nfcld - Khanne - Sele ce editeazlo 
acest ziar .maghiar", - dăm mai jos 
câteva spicuri dia revista ungureascA 
"Gyllkos", ce apare la Cluj: 

"Sele Bela şi soţII sunt fntr'o per
manentă Jegăturl cu Ungaria. Au re
uşit să convingă guvernul unguresc că 
"Brassoi Lapok'" este ultima pavăzA 
a. Ungurilor din Ardeal şi dacA acest 
zIar ar inceta, ar fi val şi amar de
Maghiari". 

"In urma vAlcărelilor zilnice adre
sat~ lui Horti, Budapesta furnizeatl 
tntr'una maşini şi tJârtle ta culcuşul 
lor de bandiţi. 

"In aşa fel au ajuns el III un spor' 
de avere fn valoare de 10 milioane 
pe .care l'au obţinut deJa sărăcita Un
garle şi astfel au frustat ei statul ro-
maa la vamă". 

Iar mal departe revIsta maghiară 
cere guvernului să facă să disparA 
grupul acesta de escroci tmpreună cu 
f~al~ lor" c~re nu foloseşte nici mag
htanlor mCI Statului." Brassol-Lapok<fL 
prosteşte pe lesne crezători şi pe ne-
pricepuţi, instigă contră consolidărU. 
tăril, iar pe celce, inţălegând vremea 
se silesc să caute calea cea adevrratl 
pentru neamul lor, ti asasinează dela 
spate cu pumnalul otrăvi[. 

Atragen atenţia autorităţi lor asupra" 
acestei importante chestiunI cerând. 
instituirea unei anchete car~" să Iă~ 
murească aceste denunţuri. 

t ...,., rt , ....... . .,.. ..' 
POŞTA REDACTIEI. 

Dlui Ioan Indrica Arad. Te rugăm 0-, 
boseşte până la redactie fn careva zi 
a. m. până la 1/210 ori p. m. Intre 
5-7 oare. 
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