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Rugăm clementa regală 
Inainte ca Ministerul de jus- I In felul acesta, cetăţeni folo-

Jidanii ca prizonieri faţă de 
., camarazii români 

profesor la Universitatea din Cluj. 
tiţie să fi dovedit că banda de l sitori patriei şi socieH\ţii, I"mu1şi 
1âlhal'i organizată în familia cir- . din ~â!lul familiilor ad~~sea lăsate 

De 1. C. CA TUNEANU 

cumcisului Berkovitz a reuşit şă I la voia în tillll plil.rii, zac in lnehi- .' .' " 
mituiască un înalt ,impArţitOI' de 1 80, ri şi-şi l'Uiuea,Ză Mnittatea pe 1. In c~e ~t1ve,~.tc pu.:taf~a, Jl?am-I rinţi, ca pe viitor să nu mai fie 
dl'eptate, n'am ştiut de existenţa hlll~ă ruina gospodariilor ce 101', c~zuţt pllzo.mell a.ă\~m ,d~ 1 şi ei asasinaţi, sa. spunem rudelor 
acestor bandiţi. Acum ştim câ-' le-au avut. !19 la sută din aceştia Homâm In taberIle .de pnzomen şi prietenilor şi implicit ţtirei, ca. 
teva amănunte intre cari e şi I s~~nt nevinovaţi, şi nevinovaţi reproducem "memon~l .urm~tor orice aşteptare este zadarnică. 
acela că unul dintre tâlhari a i fllnd ne ditm seama de starea semnat de 50 grade mfenoare. "Vrem sa. spunem întregului 
dezertat la inamic in timpul I'ăs- I ]01' suf'leteasca. c[tnd se vad pe ne- Să frăi{i d-le General! românism, că dacă nimenea n'a 
boiului şi apoi la judecata a fost: drept condamnaţi, celnel11dreptaţit ! ,.Noi loşti prizonieri români vărsat o lacrimă pentru ei, cari 
achitat. Nici cfi se putea altfeL suferă pedertpsu însutit mai grea. I din Ostfty-Assznyfa (Ungar ia) re- au murit ca nişte câini, şi dacă 
E uşor de inchi puit aşa ceva, Daca evrei au dezertat tn i întorşi prin punctul Burdujeni în ale lor lacrimi acum sunt prea 

d d · t târzii, atunci ca un ultim omagiu 
cum. tot aşa e .. uşor e e ŞtIU massa de pe fronturi, e lesne de i. mult dorita ţară, voim ca în cele 

1 d pentru chinuitoarea moarte ce au 
n .. 1Otn,ru ezertitru ,în ma.ssă. a I priceput " ei sunt patrioţi inter-' ce .. vor urma sa. va arătăm dom,-

d 1 d I d t ' suferit, să ceară pedepsirea acestor 
JI am 01' ea atOl'1e; mal Ş lin i naţiOlltlli şi prin ummre l,Iimic I nttlor voastre Şl pnn d-vs. să ştte 

1 1 diA 1 nelegiuiţi. 
tn,tre a t.e e că aceste cara. cu, e ',' nu,i leag'tt, de tara tn care" mtreag,a sutlare. romAne.as, ca,. cau- "Credem d-le General, se va 
n,lunse III tabara duşmanulUi n au " totdeauna. vremelnic domiciliază i zele dIstrugereI generaţieI dm pre-

. '} b ' I '\ da curs acestei cereri pe ctlre 
stat cu mâml e în uzunar CI au I decât doar avutia pe care dupăce' unt; 'ă vom arata că intenţio- o vom susţine' cu preţul vicţei 
ajutat prin destainuiri, spionaj ş. I şi-au trun~pol'tat-o îşi schimba: nat şi metodic am fost distruşi fi- t· 1 ţ' 

. 1 J t . , . d fii' . J noas re - ce pu m suntem pe 
8. asemenea H1C e e lllCIl'l e run- cetaţenia definitiv, . zlceşte ŞI mora mente. 1 t· ~ it. t d 
t el" ţ' .. . i S ',t:cr A scumpu nos 1 U pa.l11a.n , un e vem 
e a nea.mu Ul ev~eesc, ac lUrlU Nu tot de acest principiu sunt! "punem ŞI vom s rlba 10 ,gura muri nu ne va parea rău, o vom 

adversul'Jlor no~trJ. românii, curi de veacuri lupta!' mare ca să n~ audă tot ce-l 1'0- susţine pAnă la infinit. 
Incheindu-se rtt,zboiul, Româ- pentru miirirea şi bunăstarea pa- man, ~ă tresaIă păm,~ntul pe car~ I "Primiţi d~le general asigurarea 

nia - contrar 8Rpirat iunHor de- f triei. Luptele pe cari llefillHll ro- au 11 ătt aceste canalu, că numai. d b't 1'· t" d- t Y t "d .. "d .. " l>' "d" ! eose I u U! I espec ŞI ragas e 
sertOl'i1or - eşind invingatoare, 1 mânesc Je-a dus împotriva dllŞ- JI an~l, Jl ami ŞI Iaraşt Jl anII ne~au ! dela acei ce totdeauna au fost su-
aceste lighioane s'au reintol's II manilOl' sunt o mărturie cum tot mân .... ~!. . , . .. . I puşi, plecaţi şi ascu!UHori . 

. având fie.cll~e grijă să. ~iclujaBc~ llJărtU1:ie ,sunt" -, în ~pI'ijinul!. "El erau PUŞt in S~IVl.Clllc mal! (S5) Plutonierî majori: VJă
, câte o mmClUnă potnvlta, Să-ŞI I acesteI aflrmllţllllll de tOţi CUJlO- f lmpor~ante ale. lag ar,ulU1 ŞI pe ~ată 1 descu Dumitru, Ploşcaru Ioan, Tri

recruteze la nevoie martori cari scuta, _.' legiunile româneşti for':. I ce ,vOIam ~ă 1 eC,l,amăm e:.a.m ~Iun- JI fan Vladan, Mulane5cu Const. din 
să afirme că au cfizut pl'izolllen mate tn diferite ţări din pl'izo- I ~aţl cu clOmegl~ de J!,dan/, In reg. 17 inf. T.-Severin; Plutonieri 
forţaţi de imprejurari de cal'Î nu nieri cari au venit în ajutorul i tImp ce duşmanu noştI I tăceau majori: Catană Grigore, Ioarda
pot fi tăcuţi vinovaţi. Odata. armatei rOllulne. Românii a1'- haz. , . ., chiţă F;orea, din reg. 1. granicer i, 
SCăpaţi de urmărire şi-au reluat delenÎ ajunşi In captivitatea ru- .. .~t au fo~t ,~ceta c:ărora 11 s ~ plutonier major Bivolaru Const. 
ocupaţiunHe lăsate şi, continu&. I sească sau în Italia, au luat mc:edmţat pnmu ea ahme~telor ~1 din reg. 57 int., plutonier major 
să sfideze pe acei Clui pentru I din nou arma şi alaturi de fra- ! can au furat ace~te puţme alt- P&.lruţ Gh. din bat. 1. pioneri etc." 
apararea patriei au luptat eroic' ţii din vechiul reg~\t au continuat : ~ente, ~u care abia puteam să ne Din aceste memorii ale prizo-
pe .frontmi .~dese.a îndurtind cele !lupta; prin u,rmare. n~ ,şi-au pus: ţtnem C v;~ţa~r 1'" nierilor naştrî întorşi din captivi. 
mal amare lIpSUrI. la adapost VIaţa ŞI lllei n'au fu. ! f, "t1]'! ./ntr~ p ~tonl,en n a~ tate s'a intocmit un rezumat sub 

Jidanii iscusite fiinţe pentru I git de mizerie şi oboseală, Ace- I OS! p~.mUI.fl"Jl .1OJl~raţl de. cel titlul "Observaţil1n~ Generale" cu 
a insela ~i minţi, cum au deser- l~~ lucl'U l-au făCn,t şi. ~omA~ii 1 m~It or

t 
madrl JIH~nt, CI~~ Snul-şI a- următOarele amănunte: 

, "!' ~.. • • _ dm v regat CăZUţI prlZlOnerI" mm eş e e wrşcoviCI o ornan 
tat în Ulasă ]a ~nm,uc a~a III .' . ..' " ' " Buzau şi prin el de toata jido- I "1. )i~anii pU!fa~ toJi ~ gal~ane d~ 
massă au fost aclutatl de sanc- ca1'l au putat S d,U reIntors m front " sergenti ŞI plutomerl, fara a fI, numai 

Y R II" d . d t '" Imea. 
ţiuoi Acolo unde cu minciuna. om..,nll e pretutlO enea, n 1 lI'dan!" tXlm c' t' 'ş' .. cu scopul de a putea maltrata. 

• , ' ,,1 ~ a 1, nml 1 cu mll 2 BăI " ld t" . 
n'au isbutit, desigur că şi-uu tot decursul. r,asbo!Ulut au stat la de oameni la lucru ti băteau sa , "', . ea~ Pbe, tOti. so a Id1 Jnăgene: 

1 t ' ..,.. postul da'onel Lumea 1ntreagA ra, Iar pe cel o naVI greu up ce-I 
p ă It m~l'torl mmC1ll0şl can sa '. ' " " . ~ munceascA mai repede, lăsau mai băteau, le luau pâinea spunându-le că 
depună tu fa'forul 101', ştie cum au luptat r?mAnll ',m~u~ bine sA moarA sub ochii lor 1n- doctorul le-a interzis să mânânce, Ai 

S'a tntAmplat, cum e de alt- soleul ~~la M.~nl.şeştl va, ammti ŞI sa.ngeraţi de uril, decât să-i bage noştri necuAoscând limba străinilor. 
fel foar~e natural, că dintre eroii g~~~I~t~~~:~I.tO~:CA e~~~~~ ~~~ In, sp,itale tălmă?ind doctoriJar ma- cre~~~; această pâine o vindeau cu 
luptator], 1n tnvillmaşeala lupte- Pl" .~. . ghlan cA aşa-l romAnul hoţ, se 8-10 coroane 
lor, de multe ori sub povara ra- sau a ze~e ml1 ~a~ PUvI~ reZl- preface. ,.3. S'au vârât în toate serviciile de 
nelor sau a boalelor au rămas ste~t) ImpInS d.e sutertnţe. şI-a pă- "Toate aceste barbarii de pe cancelarit>, ca şi la noi, form~nd şi o 
'Pe" fronturi şi au cazut tn m::tnîle rMIt locul .mer~tă să fie Jer,~at de urma cărora zac ai noştri In so~ietat,e cu ~copul de a lupta :ontra 
duşmanilor ca pl'izonieri Aceşti! g~eşală căCI ~eslgur cat puteI~le l-au Ostffy-Asszonfa aproape 7000 ~ncărUI ~oman, care ar putea. .pr~n ac· 

'ţ' . d'" 1 ,aJutat a serVit ŞI el cauza natIOnalA., f d P b .. T' l' ţlunea lUI să le opună vre-o piedică. 
nenoroCI 1, oarl nu In vma or I . ' a ară e res urg, munţu lro u- 4 Servic"le cele ma" uşoare le 
au fost ~mulşi del~ locul datoriei,: ~ o ne~repta~e st.ngitoare să Ilu~ şi Albania cimitirile r~~a.nismu.. dăd;a~ la jid~lnii lor, iar ~e români îi 
relutorşl tn patrIe au avut de I fie Judecaţi acel carI pAnA unde lut, le-au tacut Ul.ră mC1 o mu· puneau la cele mai grele corvezi, bă
dat seama de tmprejurărHe şi au putut şi-au făcut d.toria şi să strare de conştiinţă. tându-i În mod barbar, dacă nu puteau 
cauzele cari i-au despărţit de fie lăsaţi liberi adevăraţii dezertori "Faptele lor le putem proba suporta P?vara lor. A 

frontul nostru TArâţi în faţa cari pAnă acum în toate statele ori când cu date şi martori exacţi I fă !O5. Fatcea~ ptr~pagancădă In contra 
.. b l' 'd d' fi .. . ' , rei noas re ŞI S ngau acum a 50-

consiliilor de rg,zbolU, de bună e Jgerante s au ove It a nu- Şl mCl o urA sau pront personal sit Dumnezeul lor, 
credinţă cum este tot creştinul, mai evreii. nu ne îndeamnă a-i divulga decAt ),6. Dacă ai noştri se îmbolnăveau, 
atât cAt au ştiut au răspuns tn- Rugăm ~t~,ruitor pe seama numai sA se facQ odată lumină, ei râdeau şi se bucurau, iar nemţilo~ 
crezători In dreptate au aşteptat acestor nefenC1ţl c1emenla. regalA. cA aceştia sunt adevltratii duşmani le 'puneau să ,nu ne c~eadăI că aşa-l 
, . l ' . .. d Rugăm sA fie lăsaţi să se bucure' 1 . A 'd ă rominul hot ŞI leneş ŞI se face bolnav. 
sentmţe e carI l-au trImIS a esea . 'd b ~ ~ţ'l R a." i al neamu ~1, rom",nesc, vom s. ..7. Când ai noştri mureau erau 
viaţa. să robeasoă tn tnchisorile I ŞI e~ e, unc.~~ 1 e om .n~~I n- fie pedepSIţI după greutatea CrI- desbrăcaţi şi jefuiţi de ei. 
din Doftana, Taut Telega, Târ- tregtte ŞI să It-se dea pOSIbIlItatea melor făcute. voind ca noi, care ,,8. Iarna ti scoteau afară În geri 
gu-Ocna ş, 8.. Azi' toate Inchiso- $~ ~ontribuje]a consolidarea pa- am fost martori oculari la tot ce desculţi la corver;i, I.n acest~ condiţi) 
rile sunt arhipl,ine cu asemenea tneI. E o cerere atât de dreaptA s'a petrecut, si spunem VitdUve-\ mureau 4.0-60 pe. ZI. " 

condamnaţi oari n'au putui şi IncAt re-gretlm cA trebuie sA o lor el, so+ii lor zac tn pusta un- '''t 9. dVllndBeau adh~entele ŞI haămel: 

1 

.., , , I SOSI e e a ema In care cauz al 
n'au vrut să-şi numeascA martori facem după atAţla am dela umre. gară, orf,~mlor ,s~ ~e. a~e..tăm pe no~tri mureau literalmente de foame şi 
cu cari să probeze adevărul. AI. Motogna. adevăraţn asaSlnI al IUbIţIlor pl- frig, 
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I 
Tineau câte 4-5 zile pe români treg publicul va a~ttpta cu răbdare Inv~ţătura este să bage minoritarii ~i mâine vor fi zece, şi ne vor da 

nemAncaţi, sub pretext că au .. Jimente leJltinţa dreaptă Într'un proces de o noşlri şi în special jidanii bine de afară din ţară, cum au ,i Început. 
dela. Berna, şi au ce rrânca, (işa fel aşa mare Însămn~tate, în care se va seamă că mai există rom~ni buni şi N'au strigat ei 111 Cernăuţi: AfarA 
că un prizonier ce era pedepsit de ei judeca măsura În care a fost atacată, cinstiţi, cari sunl gata să rhplătească Românii? f 
mereu cu postul a fost nevoit să fure I batjocorită, murdărită şi lovită autori- Îndesat orice crime eomise faţă de sta- Ei bine, pretenţiei acesteia crimi-
(Lamsdorf) rinichii unui cadavru pen- tatea statului ~i sentimentul naţional tul neamul şi biserica Ratională mIe, şi tt:ndinţei lor de a ne di pe 
tru ~-şi potoli foamea. romanesc. O, B. noi atuă de pe păm!ntul nostru na-

,,10. Sfătuiau pe ai noştri si facă ţional, sau măcar de a ne sbipâni ei, 
revoltă contra boerilor la venirea lor cum de fapt O tic astăzi, se impune 
în ţară. ca urmare firMscă, cum spune Salva-

Au făcut astfel de fapte: Spiegler CI·ne sta"" pa A neşte ŞI· daţI· ~Ie I)utel~ea Statelor torul Neamului Românesc, dl Prof. A. 
~i Avram Iancu, din reg. 15 infanterie, I . t, . ". { . C. Cuza, să căutăm mai degrabă, şi 
Pincu Leon din Galati, GroSOlan Leibu cât mai este timp, să-i dăm noi afară 
din re~imentul 53 infanterit', Hascal A doua porunCă a Rabinului Simon din Roma. I pe ei. 
Roşu din reg. 77 infanterie, JUiiter, I Aceasta este problema. 
Spiegler, Leibovici Carol, Moritzon, Această invătătură, diaholică că toate; ca dările _ angaralele din oraşe şi co- Faţă de marea primejdie jidovească, 
Klinger, Abel~s Rubin din regimentul celelalte, _ îi zic ast-fel pentrucă a- mune _ să apese asupra proprietăţilor! care creşte pe zi ce trece să rămâe 
51 Înt. Galaţi, Sioimovici Leon, Fren ceştia sunt În adevăr nişte diavoli, is- urbane şi rurale. Proprietatea urbană i numai orbii şi vânzătorii de tară la o . 
kel, Herşcovici Cohn Weintraub, Nad- pititori ai omenirei întregi _ zic, este mai In intregime in mâinile noa- I parte. Tot ce este bun român să pună 
Jer din laşi. Bercu Moritziohn din re- această învăţătură se TI'feră 1-1 proprie- I slre; "şa că cea rurală, aflându -se şi ~mărul cu nădejde şi iă ?ea tot ,t.pri
gimentul 69 infantetie, Dorohoi, foc- 1 tatea rurală, pentru care îşi pun toată I ea tot în stăpânirea noastră, munca )lOul L. A. ~ c. .. ~a să-şI înfăptUIască 
şene21nu dela Caracal, Btumis Bern- puterea să o stăpânească. arendaşi!or şi lucrătorilor trebue să ne \ progran:~1 el.: ellmmarea pe cale le-
hard din regimentul 9 Roşiori Bucu- Sebet Simon zice: revină nouă, aducându-ne venituri gală ,a )Idamlor, .. 
re.ti, Barasch fi Landes din regimen- ~Proprietatea rurală va rămâne tot. "inzecile ll • ŞI ~ceasţa se ~a face ~u vomţa on 
tul 6 infanterie Bucureşti, Goldenberg deauna averea de fier. indestruclibilă, Aceste relexii şi le fac prietenii fără. vomţa )ldOvlţtlor, In~âl d~la ţar~j 
din Paşcani, Herşcovicici din Piatra-, a fiecărei ţării. Ea oferă de la sine: noştri pe care-i îmbrăţişem cu căldură apOI din armată, dm .sluJbe, din şcolI. 
Neamt şi alţii numeroşi. I putere, vază şi influentă; de aceia tre- şi cărora le dăm mână liberă ca să .şi p~ urmă din oraşe, ŞI la ur~ă dAe t?t 

Când astfel s'au purtat jidanii în il bue ca proprietatea rurală să treacă în facă interesele pe spinarea noastră şi dm toat~ ţara,. ca., să ~u mal rAmae In 
războiu, când astfel s'a purtat faţă de posesia lui Israel în detrimentul nostru ţară decat aţitll Jldant, cat să nu se 
prizonierii români, numai încape nici Aceasta este UŞIJ, când stăpânim Vedem care sunt tendinţele lor, în b~ge de seamă, ~i să n~ ne tu,bure 
o Indoială, cari vor fi sentimentele I viaţa noastră naţională ll1 tara nOlstră capitalul mondial; dt"ci să sfărUlm din I parte realizate: să ne transforme din • ' 
aceluia~i element într'un eventual războiu i toate sforţări le noastre şi prin ori ce stâpini, în slugi, să fim noi cu avutul curat romanească, ~şa cum a fost, ea 
al Româniel Întregite, şi cum, după ce ~ mijloc de care putem uza noi poporul ! nostru slugile lor. După ce ne vor răpi pe v,l:emea părll1ţllor ŞI strămoşilor 
se va fi realizat maximum de progres ales al lui O-zeu. neamul lui Iuda ca avutul, să muncim noi, iar ei să profite nostru, 
tehnic, condiţii de egală pre~ătire cu ' să izgonim pe actualii proprietari din , de munca noastră D,. H. Vasiliu 
adversarul, tot sufletul unei armate ră- I posesiile lor. - Marii proprietari fiin- Aşa dart singura avere ce o mai Deputat. 
mâne element~1 ,decisiv al vict?riei, Avă : dune periculoşi, trebue Întâi să le În- avem şi pe care au apărat-o sute de 
intreb d·le MI~lslru de rAzbolU,. cată I lesnim contractarea de datorii. Să le ani de-a rândul strămoşii noştrii, văr-
incred~,re puteţI pune .. d-voastră, In su- I înlesnim şi tinerilor boeri, stabiliti în sându-şi sângele pentru ca să ne dea Când e bun si omul care nu-i 
fletul JidanulUI din vlltoarea armată ro· I oraşe, aceste contradări într'o măsu ă această ţară liberă şi mare, ne-o furl de treabă, 
mână? . ! cât mai larg posibilă şi cu garanţii mari. treptat, treptilt, fără să ne dăm seama, 

lată de ce nu puteţi .trece pest.e Prin camătă nimicim averile lIristoc- ,.,Iuda" I - De nu vom lupta, ne va _ Arde garajul I (locul unde se ţin 
a~eastă ch~s,~une la orgamzarea temel- raţilor deci însemnătatea lor scade. luaA·o căci "?i îi ţinem În braţe î~ automobilele). 
mcă a oştJru noastre. Proprietatea rurată trebue neapărat I strangem .la piept. le-am dat dreptur~ 1 Vestea se răspÎindeşte în toată Si~ 

: mobilizată, pentru a o preface in marfă ; cetăţen~ştt; multă vreme .nu . va ma~ naia. Cei cari îşi ţintau automobilele 

La Cerna"" Uţl· ! curt>ntă. Un prim interes este ca să în~ I tr~ce ŞI ne, vor conduce el, ŞI, atuncI I la garaj aleargă "ă le ficape. Cum e 
]lesnim Înjumtăţirea cât mai mult, a dm brate ti V?nl avea urcaţi, In c~p, noapte şi bate vântul, operatiile de 

s'a întâmplat că elevii jidani, cari că- proprietăţii rurale căci numai În felul I n~ .vor ?a lOVitura. Dar va fI tărzlu, stângere sunt neputi.ncioa~e. F1ă~ările 
zuseră la eX.lmenul de bacalaureat, în ace "ta vom reuşi a ne ajunge mai lesne cacI 10~ltura lo~ n,u vom putea·o su- se întind peste tot ŞI se ndlcă din ce 

E scopul. Astfel vom putea aVea în mâi- I porta. ŞI voAm. plen. . . în ce mai spăin:ântăloare. Oamenii de 
urma agitaţiunilor prin presă a lui b· nile noastre pământul eftin şi fără I HI~n~ ra~Jtş'e cu. pofta -1. sălba,h~ă serviciu ai garajuiui, pompierii, vecinii 
ner deputat jidan de Cernăuţi, care î,i muită trudă. de a-şI Implanta ghIarele ŞI. colţlt I~ se întrec să dea ajutor. Dar focul pu-
bătea ioc de acel examen şi profesorii In aCt:st scop trebue retras capitalul prada ~e e .. gata să o dumlce, totUŞI stiitor le paralizează munca. 
cari îl vor tine, Încă Înainte de a se ipotecar p~ntru o vreme mai îndelun- nu va Izbutll I U· C t' ă? 
începe, au huiduit, fluerat. aruncat cu .• Î - Costică I " nde eşh, o~ IC •• 

gată, sub prttext de a se uşura pătura Radu Cociaşu I Strigătul se repetă, Un om aleargă 
pietri, atacat şi lovit în cap cu bastoane mal săracă, precum şi munca; trebue Avocat f ~ ă '1 f' 
şi boxuri până la sânge pe elita na- . . disperat. La lumina lac TI or, 19ura 
ţiunei româneşti, pe dnii profesori de lui apare ca spaima întrupjtă 
universitate, cari au ţinut eXilO1enele. - Imi arde Cadil1acul! M'am ne-

Era natural ca păcătoşii să fie traşi p. · d- · -d norocit I Se duce un milion pe gâdă! 
la răspundere şi sperăm că vor fi I rIme) la )1 ovească Costică, unde eşti Costică? •. Bală,te 
aspru pedepsiţi de justiţie. Intreagă: I Dumnezeu, Costică. Totdeauna fact aşaI 
lumea cinstilă românească s'a revoltat I I Poate că dacă şoferul ar fi fost 
în contra acelor vipere. Încălzite la sâ- De ce nu trebue să fie jidanii cetăteni români 1... activ, s'ar fi repezit amândoi în garaj 
nul tărei noastre, cari cu orice oca- I şi ar fi scos maşina. Dar şoferul -
ziune muşcându-ne Încearcă să înveni Este astăzi admis de toţi oamenii Jidanii tnsă sunt mulţi, şi atţăgoşi I ia-l de unde nu-i I 
neze organismul sănătos şi puternic al politici şi de ştiinţă, că cea dintâi con- şi cu pretenţii mari ei sunt de altă Acoperişul se prăbuşeşte~ flacările 
neamului nostru românesc. 8i Între cei diţie pentru C'l un stat să poală exi- rasă si la religia lor stă scris că nu- , s'aruncă cu furie, nu mai e nici o spe
revoltaţi s'a aflat unul mai tinâr - sta şi prospera, este ca cetăţenii acelui mai ei sunt oameni, toate celelalte po~ il rantă, arde totul. 
cum era natural să fie - un elev din stat să fie de acelaş sânge, de aceiaşi poare, deci şi noi, sunt animale cu Cu durerea in suflet, convins că 
laşi, care a crezut că pedeapsa, care I rasă, pentruca ei ~ă se poată uni şi chip de om. De aceea în decurs nu mai e nimic de făcut, tremurând de 
se va croi acelor ticăloşi de colegi ai amesteca prin căsătorie; pentruca legă~ de mii de ani ei s'au strecurat I năcaz, omul o ia înapoi spre casă 
lui va fi prea mică în raport cu ' turile de familie lntil17ându-se dela in- printre atâtea popoare şi prin alâtea I Dar după un sfert de. oră de ~ers 
faptele lor murdare Făvârşite, fiindcă: divid la individ la întreg poporul, toţi împrejurări, vitrege pentru ei, şi tot felinare le enorme ale unuI automobil il 
ei au atacat autoritatea, cinstea, vaza' cetăţenii să se simtă atraşi unul către jidani au rămas. prind Într'un sul de raze orbitoare. 
şi sentimentul naţional al statului, şi I altul prin sentimentul acela general de Pe ei îi opreşte firea şi religia lor Maşina s'apropie vertiginos. Clacsonul 
al netimului nostru şi astfel a plecat I iuhire care se chiamă simpatia de de a se amesteca cu alte popoare, şi sună putetnic şi des. 
dela laşi la Cernăuţi să pedepsea~că el I rasă. - deci nu pot avea pretenţie îndreptăţită Cine să fie? Parc'ar cunoaşte fa
după merit pe criminali. Curgând acelaşi sânge prin vinele la cetăţenie În nici o ţară din lume, rurile!.. Si clacsonul îi spune ceva ... 

Sosit la Cernăuţi în primul moment ,tuturor fiilor unui popor, cu timpul decât numai intr'o ţară a lor, pe care Nu ştie de ce, dar în loc să se dea 
a abzis de hotărârea lui din Lşi, dar' prin moştenire ei vor avea cu toţii dacă au pierdut-o, pentrucă n'au fost la o parte, rămâne în mijlocul dru· 
când a văzut, cum În decursul des ba- cam aceleaşi sentimente şi aspiraţiuni; vrednici de ea, n'au decât să şi~o facă muluL Automobilul stopează pe loc. 
terei procesului la care venise şi el, inima lor în clipele mari şi grele ale acum din nou, cum au şi început. La - Costică !.,. 
îşi băteau joc apărătorii jidani şi jido- ţării va bate la fel, şi statul se va Palestina, acolo e locut lor dacă îi vor j Ecoul munţilor repetă strigătul de 
viţi de procedura jmliţiei, cum prin putea rezema pe concursul tuturor ce- primi şi acolo poporul arab muncitor, I bucurie. . 
anumite apucături şi martori falşi ridi. I tăţenilor săi: 1 care este mai vechiu pe pământul acela \ Soferul rămăsese stană de pIatră.. 
culizau ::.e dnii profesori bătuţi şi cum I Acesta este principiul naţionaIităţi-! şi decâi jidanii. Nici nu mai simţia lângă el pe subreta 
toţi ascultătorii minoritari din sala unde : lor, care este atât de adânc înrădăci- I Dacă jidanii nu şi-au iubit şi n'au I no~timă, cu care o ştersese noaptea, 
se ţinea procesul aprobau pe apăr ătorii I nat în conştiinţa tuturor oamenilor de ' fost în stare să~şi păstreze, nici ţara luând automobilul fără ştirea stăpânu
infect! prin hohotele lor continue I ,tat ai ţărilor civilizate, încât el este lor, cum au să iubească şi cum au să lui, ca să tragă un pui de chef la 
şi mai aducându-şi aminte şi de unele I acela care a hotărât împărţirea statelor caute s'o păstreze pe ţara noastră, care Braşov .• S'aştepta la răfuială, şi -când 
ins c r i p ţii din localuri publice, 11a Încheerea păcii după marele războiu nu este a lor? colo, fericire I 
desjositoare la adresa neamului şi a trecut . Dar pretenţia lor la încetăţenire Şoferul nu mai ştie ce să creadă, 
Majestăţei Sale Preaiubltului Nostru I Este adevărat că aceasta nu împie- este cu tâlc. Ei nu au urmărit cetă- când vede pe stăpân că sare În ma~ 
Rege, a simţit din nou imboioul de a : dică admiterea străinilor la cetăţenie, ţenia română, pentru ca să fie credin- 1 şină, şi începe să-I sărute cu foc, stri
pedepsi cel puţin pe unul din vinovaţi . dar cu o singură condiţie; acei străini cioşi statului român, Ferească D-zeu I gând: 
şi astfel când părăseau sala de şedinţă I să se poată asimila, amesteca cu po- Planul lor este ca să se înmulţească - Costică, tu eşti norocul meu. 
a împuşcat pe elevul jidan, care a şi I parul de baştină, măcar în principiu, ei şi să fie ei stăpănitorii ţării, adică Tu eşti salvarea mea, COitică l 
murit În spital, luându-şi pedeapsa bine pentruca la urma urmei să rămâe tot să facă din România noastră o ţară Si pe când tocăiturile se înşiră fără 
meritată, un sânge în stat. Aceasta este ratiunea jidovască. Aceasta este limpede ca lu- număr, îl strânge în braţe ca pe-un 

Notăm că felul cum au decurs, ştiinţîfică a naturalizării. Fără de potri- mina zilei, oricât ar strâmba din nas copil. 
desbaterile au scanda lizat pe toti cei . virea de sânge naturalizarea, adică în- deştepţii pretinşi oameni serioşi. - Costică, dacă erai om de treabă 
de bine şi dl advocat Paul lliescu de~ cetăţeni rea, n'are nici un rost. Nu degeaba năvăleşte jidovimea in şi lăsai maşina tu ,arai, mă nenoro
putat al L A. N. C. din cauza aceasta Ei binet la această condiţie răspund , ţară la noi prin toate hotarele de zeci eiai 1... Fiindcă ai fost om de nimic 
a şi cerut strămutarea procesului in alt toate naţiunile, afară de jidani şi de ! de ani de zile, deşi ţipă Într'una că ,i ai plecat cu automobilul fără ştirea 
oraş, la alt tribunal. unde nu vor in- mohamedani. Dar aceştia din urmă noi ti omorâm. Au fost Înainte de răz- mea, I'ai scăpat de foc... Na, Costică, 
flulOţa prin prezenţa lor perciunaţii nici I sunt aşa de puţini, incât nici nu poate I bolu câteva sute de mii, pe urmă un cinci mii de lei, 'l-i iei ceva dum
pe judecători şi nici pe martori, ci in- . fi vorba de ei. I milion şi ceva, azi sunt trei milioane, neaei 1... (Univ.) 
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SE ZIC E:l 
Că oamenii de bine de acum Înainte! 

la diferite întruniri, adunări, cununii 

preţ de jumătate de cum se vând pe 
piaţă. Aşa el mancă ce e mai bun şi 
pe bieţii Rom1ni îi otrăveşte cu spur
cata lui beutură. 

Din om, neom! 
De 1. GAVANESCU, prof. unlv. la.1 

boteze, banchete etc., nu vor mai în- Că Providenta divină _ luând exem. 
china cu paharele pline de otravă în plu dela dl Min. de justiţie, care Nu-i altA făptura. pe pământ asemi\narea lui Dumnezeu, sIa 
'ăIJăt~tc.a al.tora, ci Îşi, vor ~pune si.m- pedepseşte pe toţi cei vinovaţi, fie ei mai mAndra. şi mai minunata decat stricat; e numai o ma.zgalitură. 
p.lu slmţămmtele ~or ŞI urănle de bme preşedinţi de tribunal ori neoameni omul! Nici o minte nu e mai pa- Cine a mânjit-o oare aşa pe obraz 
!I fără să golească totdeauna păhare - jidani, escroci din closet, cum le trunzMoare şi mai lncapa.toare ca şi pe nas cu vopsele stacojii? Ce 
In legătură cu aceast~. ., . zice dl Şeicaru - încă va ped~psi în d" b . d da. 

In ade~ăr este c~no~ ŞI chl.ar ruşl-r anul acesta iarna, aşa că n'o va lăsa a lui! Cel mai deştept animal In duh rau şI-a ătut JOc e nsa, 
n~s că nOI nu. ne ~It~ Insufleti,. nu ne să şi facă mendrele, să-şi arate puterea lume, abia lşi aduce aminte - ca lncondeind-o aşa ca sa. nu mai 
ştIm petrece Ş~ săvarşI . ~cte serios fo~ I decât Într'un timp foarte scurt. De alt- prin vis - de ziua de ieri şi nici semene a E)m? Te întrebi: ce di
losltoare, decat numaI. lO~re pahare. fel foarte bine va face că doară şi prin ga.nd nu-i trece că: dupll. azi hanie o fi asta faptura pocita, care 
De c~ oare t~ebue să fie, In. tot locul iarna a tot furat până acum câte o urmeaza mAine. Trăieşte ca clipa nu e nici om, nici dobitoc? In loc 
cu OTlce ocazlune, de faţA ŞI otrava- parte mai din toamnă mai din primă- b ",' f/\ '" '" !'ltl'e s'" vorbeasca, ga.!Igăveşte " gura beutură? ă N' I ă '. f' d t I care S oarUi ŞI piere a,rl1l Sa y a. 

... . . var. U-I exc us sI-se I a ascu - • .. .. f' '" l' fl ~ b lb t "0!1 ă 
Amencanu, dela can trebue să m- tare ti, anului, care se tot ruga "dă I c a trAit ŞI cAt a trăit ŞI iAra Sa. UI ecara. o oroseşte sune e iar 

v,ătăm f?~tte multe, ne-a.u dOit e~emplu Doamn~. tot la 3 veri o iarnă". Ei,' se Intrebe de rostul ce are. de al legatură, rară interes, fără jude
ŞI 1Il ~rlVl~ţa aceasta. el nu mal .bea~ dar vedeţi, când toată lumea se bu- i fiinţelor ce l'au Inconjurat şi de al cat a ; pAna. chiar ~i un prunc ar 
b.eutun ~plrtuoas~, fă le fu~măm ŞI nOI cură şi sperează, iată că duhul rău al ! lumei în care s'a nAscut Omul vorbi mai cu judecata.. 
ŞI ,Vă1ăaslg.urbăm ăca va'!! ăI ălnt s~ar~ ma~ jlUi Iuda, ceata machabeilor, a iţigilor nu uita. trecUtul pătrunde ~u ochiul i Tot ce ştia se şterge din min.te. tena mal un, mal S n OŞI ŞI mal şi a tuturor jidanilor murmură se' , ' 
fericiţi 1 , adună În sinagogi, unde urlă şi sbiară său viit~rul şi ca,Ul ~ sa-şi lam~- Tot ~e pJa.~lU1a, se ascu~de tn in: 

cerând ajutorul lui lehova contra "goi- reasca. ŞI firea lUt ŞI firea cea dm tunenc. UIlă trecutu~. Şl ~u mal 
Că iredentiştii şi vinovaţii din timpul lor", cari din cauza timpului frumos afara. de el. zMeşte de loc in vlltor. Noapte, 

revoluţiei, de după războiul mon- nu vor să cumpere cu 7, -8 ,ori 9000. Lei , Care fiinţă este mai chipeşa.,' ameţeală şi haos e In capul lui
t 

dial, ar fi căpătat amnestie, căci de, I d I ă 
Româoul e bun din fire - iartă, dar vagonu. e, emne, ŞI ce~ s raCI cu mai falnica. şi mai frumoasa de noapte şi haos se Intind şi peste 

] 50 LeI maJa metncă, can lemn!': pe " d" 1 l' D' 
nu uilă... Şi cum au aflat, viperele, că ei pe jid.ani i-a costat cel mult 1-2000 cAt dânsul! Statur~ 1~1. mAndra Şl lumea lmpreJuru UI. In om, a 
nu mai sunt urmăriţi, au început iar Lei vagonul acum câţiva ani când le au dreaptă; fruntea lUI ndlcatA spre ajuns neom. 
a fi obraznici şi aşi face mendrele lor tăiat. _ au tăiat pe dracul, ei nu au cer, tţi spun ca el este regele Nu mai vede, nu mai pricepe! 
după obiceiul Vechiu - să şicaneze tăiat,. ei au disI?us servitori!u~! slugilor, atâtor fApturi cari trăesc pe pll.- înjura., bate, fura. şi ucide! E tur- . 
pe Români... Amintim un caz din Cele sc.lavl~or - can ~unt creşltnl1 - să le mânt cu capul plecat spre supu- bat oare? Negreşit, sănătos nu e_ 
multe în Arad! Un jidov - din ceia tale ŞI - cum ZIC - lemnele acelea . b' C" 'd A Ill. . . 
cu ,.Erdelyert" ("Pentru Ardeal") pe care iau costat pe ei vre-o 1-2000 nere, sau se tltrAsc, ca nişte ro 1, me-l treaz, să. se ea. 10 tun ŞI 
şapcă (chipiu) - a dat În judecată vagonul, azi le-ar vinde cu 8-9000 ' gata spre ascultare. sll.-l oc~lească. Boala lUI ~ groz~v&.t 
pe un român, care a avut curajul să-i vagonul; poate pentrucă de-atunci au I Când omul se adAnceşte în Ca mâme o să-I vedeţi în spital! 
dea pe faţă atitudinea lui duş mănoasă 't d . ăt t d pre d ."',' . 'd I Abi . A a.' SA 
din acele timpuri, contra Românilor; pu~rezi _ e Jum .a e e aceea cer - gân uri, când griJI e vie ţel ŞI 0- in a ~muc, on 10 pUŞC ne. r~-
ba J'I'dovuI obraznic se mai Jăfăieşte, că tun ca In po~eşh. . d ă I 1 rul de izbAndă ti împodobesc la 1 cuI: ŞI ce blestem pe neamul JUli. 

Totul ar fI cum ar fi, ar n cazu, . b ţ' 1" .. dacă a fost vinovat, de ce nu s'a fă- este că dacă lehova nu le va veni în I lupta. ŞI la mu~că, .cu resp~ct te DI? s.Ang~le . ~ lVU U.I les .C?Pll 
c.ut denunţ. contrva .sa (!?), În loc fă ne ajutor, foarte mulţi dintre jidani, toţi. opreşti fâra. VOIe inamtea lUI, ca stncaţl, eplleptlcl, urâţl, pormţl 1a 
fie mulţu~ll1tor ca l-ar:? trecu! cu ve- exploatatorii de lemne şi cei ce se vor Inaintea unei icoane impunatoare, beţie şi la fapte rele, ursiţl a trece 
derea Ş~ I-~m tolerat ~ntre nOI. tă solidariza cu ei, se vor sinucide poate aşa de Impodobit ţi se pare chipul şi dânşii prin cArciuma ca sa. 

E tnst lOsă că ŞI cu aceas oca-, 't o . alt mil'loc corespunză- '1 1 . . 1 
zie s'au aflat • codiţe de topor" care pnn ,ş :eang n . . :uî impunator. ŞI cAnd râsu vese ajunga tot tn spital a ocnă, sau 

" , . , tor ŞI In cazul acesta abIa vom mal. , . fi' il 1 b l ~ivulgâ'~d ~ecre,te ~e ale unei a~tontăţl găsi lemne În Ţara Românească să le ŞI gluma lUI lsteaţa I ummea~ " a a amuc. . 
l~alte blsenceşh, l-au dat mană de facem sicrie să.i îngropăm şi astfel va faţa, ce sanatate ŞI mângae:e ,l~l E un blestem, care pflgoneşte 
ajutor. , . A • trebui să spurcăm cu trupurile lor a- : strabate sufletul! Par'ca vezI nSI- 1'JAnă la 'al 9-lea neam, pânll. la 

v Să~.maNnă ~3tl~, te-a Păr~sltăP~.ndă ~~ pe le râurilor noaslre... Nu 1 mai bine pindu-se norii dupa vârful munţi- cea din urmll. odrasla! 
pastoru ! U-l mirare atunCI, c JI OVII să' d e loţi 1 lNu de vii) ,. .. 'd S .. . " . 1 ' H. 

paraziţi ne-au subjugat economiceşte -1 ar t.m p . lor şi so~rele dlmmeţu aunn cu . t~anep()ţll IspAşesc ~n Ja nt?~ 
de-atâta amar de ani, şi-acum vor să razele lUI, holdele cele bogate ale tlcll.loşle greşalele stra.moşllor beţIVI 
ne nimicească şi moraliceş\e! Un duşman al Bisericei ' câmpiilor. şi loviţi de pacat! Nici praful nu 

pe patul de moarte! Numai omul are darul nepre- se alege de capul lor, de casa lor, 
Că sinagogei şi locuinţei rabinului di.n ţuit de a-şi spune prin cuvinte de neamul lor. Ticaloasa. le e 

Lipova i s'au scuturat şi zdruncI- I "Misiunea catolică" din Equadur; desluşite, aceea ce simte, aceea ce soarta şi truda şi agoniseala. Nimic 
nat ,~erestril.e în ~rma ec?ului porc~rîi- l aduce ştirea că Dan Ignacio de V~nte- 'g'~,ndeşte şi aceea ce voieşte. nu se prinde,' ca putregaiul se Jor Jldoveştl desfaşurate In CernăuţI. , . • ' . < ,a. ~ 

Să grijească bine perciunaţii de mlJla, 10 etalea Ele peste 80 aOl, . car.e i Uitaţi· va la celalalte fiinţe: n'or prMucşte tot ce se întiripează din 
jidani, fiindcă reacţiunea de apărare şi toată viaţa sa a fost duşmanul blsen- fi simţind oare şi ele trecând prin ostenelele lor! 
eventuala răzbunare se poate genera- cei, pe patul de moarte s'a împăcat cu I capul lor pareri, fie cât de întu- Duşmani ai omului sunt dar 
!iza în întreagă ţara. Dumnezeu şi Biserica lui. . Ineca te? Dar sunt mute. Sufletul ţoţi aceia cari pun Inaintea s1ă

Preşedintele republicei Ecuador ŞI i lor animalic care abia licăreşte, biciunilor omeneşti ispita răului, 
generalul revoluţiei, a chemat un preot I mijind în lume ca dupa somn, nu momeala păcatului! Duşmani ai 
la patul ~ău şi a declarat: "Rog ier· se arată limpede in cuvinte, cu şir omului sunt toţi aceia, cari au pu .. 
tare pentru neplăcarile ce le-am cauzat şi cu rost. Animalul mugeşte, I tere a şi datoria de a Indepll.rta 
În viaţa mea_ Dacă am fost cunoscut sbeara urla., geme; el nu vorbeşte. ispita, de a opri păcatul, şi nu fac 

Că În Italia s'a adus o lege care pe
deps.eşte foarte aspru pe cei ce iau 

numele Domnului în deşert, pe cei ce 
injură. Ar fi bine să se facă şi la noi 
la fel, să fie angajaţi câţiva oameni 
robuşti, cari să le mute fălcile din loc 
celor ce vor îndrăzni să înjure atât pe 
Dzeu cât şi pe oricare creştin! j' de necredincios în vieaţa mea, de- Da, nu e făptura pe pământ asta! Duşman al omului e ca.rciu

clar acum, că nu corespunde adevăru- mai măreata şi mai minunată marul care caută sa. străiască cu 
lui. Nu am lucrat din ură, ci din slă- decât omul; nu e alta mai chi- banii munciţi de altul şi să-i dea. 

Că Încrezându~se prea mult în sine biciune faţă de sfetnicii mei. Oricum peşă, mai falnica. şi mai frumoasa. în schimb acestuia boala şi pier
minoritarii din Satu-Mare, în urma a fost, eu doresc să mor împăcat cu ca el şi numai el are darul cu- zania. Duşman este sie- şi in sfitr

pactului ruşinos încheiat cu guvernul Dumnezeul şi Biserica mea. Rog din vAntului,' numai lui îi este dat şit însu-şi omul, care se Iasă biruit în dauna noastră, au deds în Consiliul 
comunal cu 22 voturi contra 4, să se nou iertare pentru păcatele mele şi rog a se ridica cu mintea sus la de beţie şi prefăcut astfel din om 
introducă la Primărie limba maghiară, pe cei prezenţi, ca să comunice tutu- Dumnezeu. în neom, carele in cinste fiind, 
Câtă ruşine 1 Românii in România- ror cunoscuţilor mei declaraţia ce o * n'a priceput, ci s'a alaturat dobi-
Mare, membrii ai unui Consiliu dela o fac. Să se ştie, că nu am fost franc- Ce jale grea te apucă, când toacelor celor necuvânU1.toare ~i 
primărie. vor trebui să Înveţe ungure- mazon, nici nu am făcut parte din nici 1 1 . "1 ' ar tIt 
~te, dacă doresc să ia parte la şedinţe. I vezi pe acest rege a vIetău or I s a asem na or . 
Zicem încă odată ruşine' Trebue ne- o sectă similară." pământului, ca. se face una cu Deci, cine preţuieşte chipul mă-
condiţionat intercalat în legea admini- I Atunci adresându-se generalului Mon- " dobitoacele cele mai dcgradate! reţ şi dumnezeiesc al omului cine 
strativă un paragraf, conform căruia în : cayo, care era de faţă, a spus: "Dle Cine e fericitul acela care în îşi iubeşte neamul său românesc 
şedinţele Consiliilor comunale ~e v~ ! general, in momentul morţii văd toate vieaţa lui n'a întâlnit nici oclată şi cine ved. e 1n om ceva ma.i mult 
vorbi numai româneşte şi consllten~ I I E lui meu să vă fie spre I d '" ţa t a 
vor putea fi aleşi numai aceia, can I a tcum. xemp ... chipul domnesc şi mAndru al omu- ec~! o via rec t?are ŞI vre-
ştiu vorbi şi scrie in limba statului. 'învăţătură, care să nu o pierdeţi dIn lui schimonosit de stricăciunea I mei mea, acela să lasa.]a luptă 

I vedere". beţiei şi prefăcut într'o pocitanie împotriva duşmanul~i ca~e des-

Că nenorocita de firmă "Patria" (H~- Primind sfânta cuminecătură, şi-a urîtă, infiorătoare şi desgustatoare? I brac~ pe ?m rte chipul lUI. dum~ 
zai fatermelo din Buda~esta) dm I dat sufletul. Nu mai sta. drept şi arătos, ca un nezelesc şl-I preface in dobItoc Şl 

Conop, acum nu voeşte Să'Şll?Iăt~ască i Acest caz să fie drept exemplu pen- stăpânitor, ci se tncovoaie, ca un tical.os; _. sa. ias~ . Ia luptă. i:n~ 
muncit?rii, car~ iau buit stânJe~1. Se. tru necredincioşii noştri. cari se cred rob nemernic, şovAeşte ca un copil potnva patImei unClOase cart In-vede ca cu OrIce preţ vrea să-ŞI facă . 
de cap. Nu se teme că s'a umplut pa- mai cuminţi ca Creatorul. A~otputermc. nevrâstnic cade ca un stârv lipsit joseşte pe om; să dea alarma. 
harul şi suferinţele bieţilor români tre- Cine se lapădă de BiserIcă, se la- de vie8ţă! tmpotr~va a~e~tui }rimej.dios :rraj-
bue răzbunate? 1 pădă şi de Dzeu şi neam. Acela nu Ochii lui deştepţi şi, vii, altă m~ş ~I să f1dlCe lm~otnva" lUI pe 

- are suflet, pentrucă l'a vândut diavo- dată, acum dormiteaza., stinşi şi tOţi ŞI pe toate, stngând 10 gura 
Că birtaşul ora~er Izidor d~~ Almaş 1 lului. Împaienienîţi. In luminile lor nu mare: 

(j. Arad) chIamă oamenII de pe ~ 7 b ţ' f 
drum in cârciumă ş.i le dă câte un zMeşti mai multă vioiciune decât dOS e ta . 
deci, ori două de rachiu. apoi li ~crie Rugăm achitaţi abona- ca în ale unui bou. Icoar:a sfanta =N=· =. =====d==I==J=.=d==.=l 
la condid. Când se ridică da tona la a figurei lui, făcutll. după chipul şi ICI un ac eal anI 
100 de Lei, le ia ouăle şi puii pe mentele! 

, -

~ 
I 
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ŞTIRI DI~ TOTFELUL 
- Maj. Sa prea buna noastră I ,-:- In ziua de 5 Nov. s'a, ţinut ~n 

ReainfJ. este primită in America T:InlşOara con~resul volunt~T1lor dm 
~ [-;" ' Banat, cu un Insemnat numar de vo
m toate pili tzl~, pe unde calatore- I luntari veniţi din toate părţile. Intreg 
şte CU cea mal mare bucune, en- decursul adunării a dovedit că aceşti I 
tusiasm şi dragoste, atât de con· eroi, fii credincioşi ai neamului, sun~ 
ducatorii poporului alb. cAt şi de şi vor ~i pătrt1~ş~ toţdeau~a de aceeaşI 
tribunle indigenilor, adecă a po- i~sufleţtre ca

A 
Şl. m hmpun~e cel~ ,grel~ 

1 . vlb r I cand le era 111 JOC casa ŞI familia ŞI poare or sem/Sa a rce neamul şi ţara. 

'" Durere numai, că ei Întâmpină atâ-
- Duminecă în 14 cor. s'a deschis tea neajunsuri şi n'au nici un sprijin 

parlamentul Între jormalitii/ile obicinuite: dela nimenea pentru uşurarea năcazu
Mesajul Regal rostit de M. S. Regele rilor lor. Drepturile lor recunoscute 
care a stâmit prin unele pasagii d... prin lege, cari la sârbi şi cehi - foarte 
cele privitoare la raporturile noastre cu bine a spus-o dl dr Teleguţ - se satis
Franta, Italia, apoi la armata ţlÎrei, la fac din oficiu, la noi ca şi a văduve
asigurarea unui trai mai bun pentru lor, invalizilor şi orfanilor din război, 
soldat etc. (mare entusiasm). sunt furate şi trebue cerşite p' Ia 

în urma unor tr ansformări de insecte 
etc. capătă coloare roşie, ca de sânge. 

• 
S.cietatea ortodoxă natignală a fe

r"eilor rOMâne, FHla la Arad. arallj ~zft. 
În Zllla de Duminecă 21 Noemvrie c 
ora 4 d. ni În Casa Natională din 
Pdrneava, cu cOllcursul co~ului teolo
gic ,i al l;!coalf'lor primare din str. 
Rahovei şi Lae Ba,ma, o serbare rQli
gioa~ă. în cadrul cArE'ia. I. P. C. 80\ 
DI arhimandrit P. Moruşca. superiorul 
mllJlstirei Bodrogului, va ţine o in
st.ructiva confE'rill!ft. religioasă. 

Invităm puulicu! la această sf'rbart>, 
prin Cal'e Societatea ortodoxă, reor~a
llizată de curârlCI, îşi inaugurează ac
Îi vita!ea, 8.\âl oe nt"cesară vremilor 
noastre de indiferentism religios şi co.u
rnpţie moralA. 

* 

Nr,42 

- Ban.notele de 500 l'i lunt de 
două feluri, rele vechi mai mIC', iir 

1 
cel~ ",l.ai nouă mai mari şi cu colori 
mal VII. 

1 Să ştie toatâ lumea că după 31 
1 Decemvrie ]926 biletele de 500 lei 

I 
dar "u toale, ci numai cele vechi şi 
mai mici, vor perde orice putere. Până 
atunci perceptorii sunt datori să le pri-
mească, 

Biletele cele de 500 Lei formă mai 

I mare şi în colori vii Îşi ~'or pilstra pu 
terea de ban. 

I Cei nedumeriţi să ceară lămuriri 
dela dnii perceptori. ' 

P(~lltru automobil.J de proI)3-
I ganda, al Cereti] uI dc SttHUt 
1 "Yoinţ,& J>()~0I'1l1u i " 

A maÎ incurs dela: Lei Şi cu această ocaziune sia dovtdit autorilăţi venale şi in conştiente de în
dragostea $i iubirea sinceră şi netăr- semuătatea datorinţei lor. 
murită ce o are tara fală. de Prea
bunul ~i in,eleptul nostru Suveran. 

Lucru trist şi urît a fost că 
reprezentantii opozitiei naţiona/-!ără
niste, (care tocmai nu este nici na
ţională şi nici (ărilnistă, jiindcă ţăranii 
au altfel de sentimente naţionale, decât 
acele ale am zÎ~ilor reprezentanti ai 
lor) au lipsit. UrmMile le vor vedea ei 
in, işi! 

• 1 

* 
- De multeori se aude despre ploi 

de sânge, de noroi, ploi de broaşte, de 
pe~ti elco Să nu se creadă că acestea 
sunt minuni, adecă lucruri ce nu se I 
pot explica ori înţelege. Se ştie cum . 
din cauza vântului, care ridică şi duce 1 

broaştele sau peştii ori pulberea în 
altă parte, unde cad cu ploaie ori ca 
ploaie. Tot aşa se explică şi ploaia de 
sânge, care nu este sânge t ci ploaia 

- Jidanul Kellner, expeditor din t 
Arad, În ziua de 26 Oct. a. c., fiind 
sărbătoare, sf. Mucenic Dimitrle, a arat 
iar În ziua de 31, fiind repaus dumi
necal, a semânat cu bieţii români pe 
cari nu-i plăteşte cu nimic pentru Iu~ 

crul săvârşit în acesle zile de repaus. 
Oare cum ar trebui să fie pedepsit un 
astfel de duşman al bisericii noastre, 
care ne strică legea? 

Dl Buchiu Constantin, Sa"pdru 
german 

, Bri!lzei N., Timişoara 
, Teoduru C., lneu 
, 1\10:<10\'an D, r" eu 
, CuviuRan Gh. Pâncofa 

Suma anterioară 

De tot: 

100 
50 
50. 
50 
60 

Lei 2'3.165 

Lei 2H.475 

Noui organizaţii L. A. N. C. - La alegerile ţinute nu de mult 
În Grecia şi cari au dt:cis soarlea for
mei de stat, au ieşit învingători repu
blicanii. Va să zică deocamdală nu este 
speranţă, $ă-şi poală rt<gele detronat -
care este ginereie Fa,oiliei Noastre 
Domnjt(1are şi care de prezent trăieşte 
in Anglia - reocupa .ronul. 

'" - Sperăm că raporturile noastre de 
prietenie cu Italia, în urma primirei 
atât de frumoase a misiunei Îtl\liene în ! 

fmnte cu Ducele de Spoleto şi Mareşalul 1 

Să răspundă autorităţile! 

Dacă te dor picioarele sau tălpile IOA N RAD A 
DU suferi şi nu amâna Îngnjirea lor, ci caut~ 
atelierul din str. Caragiale 20 al pantofarulul .... .. 
care toarnă modelul tn ipsos şi ex. ghete comode pt. cel mal sufennZl de pICioare 

1 

:J'luehet:e ,,!ti cununi ocazionale f. frUll1.0RSP, 

tlori in ~iferite va~iaţiunj, ;l;ior.timent bogat floraria J.lfNOSl .ftraa 
ou pn'ţun convenabde in str, Emmescu 20-22 1', 1" 
ATENTIUNE! Firma J â n o s J exclusiv numai în strada Eminescu No. 20-22 

, există. - Celelalte cu llumele ]anosi folosesc nume fals. , Badoglio, care În vorbirile lui a accentuat 
că "În caz de nevoe şi primejdie voiu 
fi aiMuri de voi", vor deveni tot mai j lustin OlRRIU & CO. 
intime, tot mai strânse şi de mai mare Bulev. Regele Ferdil'land No. 47 

folQs. -;;;;.;;;;;;.;;;~;;;;;.;;;;;;~~~ 
• ~""""""""""""~_""FRFR 

alraa-e atellţ:unea 011. public asupra magtt
zillului şi depozilului dt! încălţăminte proprii, 
unde se prim('~c şi comenzi după măsură, 

- Apelăm cMdUlOS la inimile nO'j 
bile ale iubi, ilor şi cinstiti/or no#ri ce
titori să. şi achite abonamentele! 

" 
- In ziua de 10 şi 11 1. c. s'a 

ţinut În TimilŞoara ar VII-lea congres 
preoţesc, care s'a ocupat În deosebi de 
problema educaţiei tineretului. Noi cre- I 
dem că cel mai bun rezultat J'ar avea I 

domnii preoţi în educaţia masselor ş.i 
în special a ti neri mei, dacă p:lTtarea 
dlor va fi în IOilte privinţele de aşa fel 
CII să poată servi ca exemplu, iar nu 
aşa, cum durere, !e poartă o mare 
parte din preoţimea de azi, cari cerce
tează mai bucuros birlurile decât sf. 
biserică, cărora le plac mai mult afa
cerile murdare, decât serviciile divine 
şi mai mult înjurăturile şi blestemul 
decât postul ~i rugăciunea. , 

Telefon 604. 

IIIUIIZli 
PHOPHlETARUL FIRMEI 
CORNEL BUHZA 

COMERCIANTI DE fIER , 

~ 

(Engro şi detai1) 

In depozit: unelte, sobe de jier turnate, 
vaSe de bucătl1fle, maşini economice, cazane 
de fieI! rachiu, plugurÎ, grape, inere şi 

obiecte de specialitate. 

In comuna. Pil.iuşenÎ s'a infiinţat o 
orga.uiza~ie a L. .<\. N. C. in frunte cu 
următorul comitet: 

Preşedint.e : Teodo!" Paiş3n 29, Bd
cea, Vicepreşedinţi: Iosif Raşca 133~ 
lui Mllton şi Rusalin RaJica 79, Dâga. 
St'cretar: Paişan 'l'eodor 117, B!"aiţu. 
Cassier: Petru Rlşca J 8. 

Opt membri În comitet: Alldraş Ni· 
colae 9~1, Voimereştean Nicolae 18, 
Audraş TAodor 10+, Braiţi George 97. 
Pantea Iovu 127, Pui\l:tn Rusalin 92, 
Mercel!. Pelru 73. Andro,ş Ioan ]07. 

Dou! llH'mbri verifica(ori: Suba. Vu
, si le n, Andr Ş V:l~jlie l\I7. 

POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
Dlai Boban Gn, În o. V In chest.i~ 

iusent:n:i ilj Lid. vă ru;.!ăm sl va adre
saţi diui Al. Ticn,nu Timişoara, Fa· 
t.mtl'\ de vago<llll'. Aurora. 

Zmrul vi-se trimite regu~at. AbunR
meut.ul pAna la fillta a~ulni este 30 
Lei. Călduroase salutări. 

Org. L. A, N. G. în Nadftş. Dra
pelul llostl U ~e poate sena' e Il u mai cu 
ocazÎullca sNbilrilur şi tilrbAtorilor lla~ 
ţioua!e, ;.:au la petrecerea la cele eterne 
a u11ui aderent. 

C e tit i: 

"VOINTA POPORULUI~ 
Abonaţi-o! Răspândiji-o 1 

) OLANDEZE ORIGINALE 
• 

- In fruntaşa comună Şiria s'au I 
adus şi aşezat În turnul bisericii ort. 
române, cu foarte mare îm;ufleţ\re şi 1 

pompă în prezenţa unei lumi imense 
,i alor peste 100 călăreţi. patru clo
pote noui. Cinste şi laudă vor aduce 
cu glasul lor aceste clopote, veitind 
lumei că Şirienii au rămas cei vechi, 
popor însufleţit şi gata de jertfă pen
tru tot ce e,te frumos, bun şi folositor 
bisericei, neamului şi ţărei româneşti. 

• D 1 R E C Ţ 1 u N E AI tullpane şi cepurl se pot că· 
păta În mare asortiment la so
cietatea comercială pe acţiuni a 

• 
Liga Natiunilor 18 ocupă de reforma ; 

clilendarulul. Dintre sistemele propuse ' 
şi cari tind să suprime inconvenientele 
calendarelor actuale, comisia de an
chetA. a Societăţii Naţiunilor, s'a oprit 
la două. In primul si.6tem, anul este 
impărţit în patru trimestre egale corn· 
puse fiecare din două luni de câte 30 
de zile şi una de 31 de zile. 

A 365-a zi a anului şi a 366-a a 
anilor bisecţi. vor fi socotite ca sărbă
tori şi aşezate la sfârşitul anului sau 
la sfârşitul primului semestru. " 

In al doilea sistem, anul va fi îm
părţit în 13 Juni de 28 zile (de patru 1 
săptămani fiecare), plus o zi fără dată. 

UZINELOR DE GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află în situ_tia plăcUlă, ca să servească an. public 
cu gaz de calorie înaltă, cu al cărui ajutor putem, ca in 
timpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâncări, 
a călca rufe şi a ne scălda. lnstalaţiunile necesare şi 
..montările le executăm pe rate şi pe preturi de regie. 

UZ INELE COMUNALE 

SECTIA GAZ AERIAN: ARAD 
Strada Muclu Scevola 9, 11 I}I 13. - Telefon: 27, 25 ,1 16. 

BIROUL U ZINELO~R 
din strada Eminescu No. 4 stă. )a dispoziţia Ono public 

, în ce priveşte comenzile etc. 

p'elV 
llJa~onqlg 

gt 

,AGRICULTORILOR 
Arad, Bulevardul Regels Ferdlnand 5 

(Colt cu str. Mircea Stănescu) 

Marele magazin de pielării 

VICTOR BOŞNIAC 
Arad, Piaţa Catedralei Nr. 16 

Furnizează cele mai solide şi ief
tine mArfuri din aceasta. branşe. 

- ---~-~...----


	Vointa Poporului_bw_140
	Vointa Poporului_bw_141
	Vointa Poporului_bw_142
	Vointa Poporului_bw_143

