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Din nou problema minorităţilor. 

Oin prilejul vizitei dlui Erik Colban. 

A ..... 1 Iram 

l 'd] . C ,I ăb ·" d u} e a nOI,ocea, care s a j s r Mome a ţăru: sA esAva,r-
straduit sa ne discrediteze, dar şeasca opera de cunoaştere prin
a fost un caz j'idicol, altfel strei- tr'o susţinută propagandA cuI tu
Dii de obicei sunt drepţi în ex- rala, atM printre românii stabiliţi 
puneri. Ne reamintim sfârşitul acolo, cAt şi prin consulatul ro
anului 1924, când Societatea Na- mâu dela New-York. Aşa se va 

In timp ce guvernul a fllcut! paţinare că In Maramureş Iocu- ţiunilor se ocupa iHtensiv cu sta- putea intregi entuziasmul poporu
concesiuni maghiarilor peste ma- 1 ieşte vre-un pui de jidan. Acea- I'eB. minorităţilor dela noi, pa lui american despre noi şi ţara 
sură admise, În timp ce elI Erik I sta pentru simplul motiv că dlui urma agitaţiilor contelui Apponyi, 1 aceasta. Dim, Zaharescu· 
Colban, secretarul chestiunilor, Colban venindu-i eventual pofta când se couvocase la Paris o I 
minoritare la Societatea Naţiu- sa cerceteze acest colţ de ţară, conferenţă a miniştrilor de fi- ! Dt u C C 
nilor, se informeazA asupra sUî.l'Îi ca cre~tin. ce e, al' putea risca, lI.anţe. Dacă un gazetar englez j L 1. • uza 
minoritarilor dela noi pl'in cano- să fie lovIt la mÎl" de rudele ha- ŞI un altul francez nu cutreerau i la Marele congres al invalizilor 
nicul Bahizs, - semnatarul fai- hamului. I t.ara noastră, aproape fllră să se I de războiu din laşi 
mosului protest ce s'a înaintat P.entruca Să?U fim rău În- ştie ,d,e ei, şi dacă ac.eştia ~u ne 1 In 31 Oct. s'a ţinut in Iaşi un mare 
80c, Nal. tmpotriva legii învaţa- II ţeleşl VO?l, preCl~a. c~ ne bucu- re,abIlItau 1n faţtt ,strelllat~~IJ, nu : cOllg:es al invalizilor cu delegaţii, din 
mAntului particular al dlui dr C. ram de VIZIta dlUl Enk Colban; ştlln cum d, Vm11lă BI'Atlanu ar ţara liltrea~ă, sub prezidenţia diui ge
Anghelescu, - în acel timp ro- I dsa va avea pritejul personal să fi stat la masa verde, căci insi- ; neral Tarnoschi, nu fruntaş Juptălor al 
Ilutnii din Jugos]avia şi tn special I se convingă că cele 6000 plân- nual'i.lor continue începuse a li-se; L. LaA• Nd, CI' t 'd I T h' . I ' .' î 9 1 d' t d ţ' es >a en genera arnosc 1 a 
ace] rămaşi în TorontaI iuvadează I gerl ~rl:l1lte 11 1 :".t ,Jll par e,a, a oal'ee~re aten~ulle" . ! arătat că de aproape 10 ani invalizii 
în ma:lsa, Banatul rOllu\nesc, i magluur!!or rămaşI IIltl'e gralll~ 1 . So.~otlm (le P~'lSO~ o~'lce noUl: de răzbci Î.mploră Î~ zadar mila Patriei, 

Ne mai având ce face In si- ţele ţam noastre au fost numai 1 dn>cuţll a~upl"iL mlllol'lHî tI1or, Pl'O- pentru mănrea căreIa au rămas schi
tuaţia nefericită ce le este hi\ră- insceni\riJe contelui APPOll'yi~ lu- blelllă definitiv rezolvată Ia noi lozi: Cl)ngre~ul de faţă es~e, cu totul 
zită în JugosIavia fraţii se re- eru de altfel constatat în 192;) pr'jn tntocmiJ'i legale aprobate de strel0nldeă~r~ce ~~racterCIP?l!ttc., ă 

. . .,.' d t dl AII ·t TI l'· 1, , . S" . N" ţ' 'J C pllan ~Iancu- uJ expnm sa-fUglRZA. Ia n01. Rl adecă de ce \ e ca re . JeI 10 nJ fiS (II. lIls.'1Şl - OCletatea l' ,l ,JUIl110r, care lutul illvalizilor de răzbi TraniiIvăneni 
n'ai' veni. De a~eri sunt scutu- I Biuroului intel:naţi?~lal al ?1~llcii: j le,a examinat. Am dori ca toate OI sUb-l?c,ot. Pătru~Craiova aduc~ 
raţi, nu va trebui sll le mai Suntem O}JlŞllUlţl cu VIZite ŞI I statele să mllsoal'e dreptate fl'a- salutul in'lallzllor Oltem .. 
poarte gl'ijă' se vor pune cel puţin să fim sinceri, ne place ca strei- ! ţilor noştl'i pe cari îi ocrotesc, OI ~aporal Scutaru,Bălţi salulă con-
In f, 1 I 1 t 1 d h 't d '_ nii sa informeze streinMatea de- I cu măsura cu care noi ii 8er- gresul In num:le Basarabemlor, , • 

e u aces a a a a.p08 e ŞI I ' . I ' 01. dr, Enagescu (senator IaşI) In 
canele mereu cl'eseânde ale auto- sprA stanle dela noI. Se tntâm- ! VI 111 , ceeace p,ltlă acuUl, Sl:.l'e re- calitatea sa de ~preş~dinte' al' Ulliunei 
rităţilOl', Se vor întâlni aici cu I plil. câte odată, cum a fost cazul I gretul nostru, treIme sâ afmnam ofitetilor de rezervă, vorbeşte cu vene-
mii de sârbi cari necontul'baţi I cu dl Bal'busse, aliatul holşevicu- 1 ca nu e cazul. At. Motogna. raţie ,de invalizii ll?şt~i de război, ~i 
de nimenea tşi continuă viaţa I ~duca~ld ~alutul ofiţerilor de rezerva, . . " .. .' . ·'-'i.!k.~.m".I'L ,- Il aSigura de tot concursul pentru 
101 ObIşnUItă. CAnd romanll call realizarea dreptelor lor revendicări. 
ne sosesc de peste hotare, se Regl-na noastra.... AIn UmerI-ca OI căpitan Orugescu arată că dela 
vor satura cu vagabondajul, în LI. război se tot promite invalizilor drcp-
lipsa unor ocnpl:lţiuni potrivite, Telegramele şi ziarele streine 1 manu!ui obştesc. In Moldova crre- ate'ocare însă n~ mai vine .. _ 

al'cI' neav'~nd te enui necesat· • . ' ,~ "H' h ,. ratorul SChIţează scopul congre· 
- <~ r n 11e vestesc că H.egi11 !l Mana a leI lacercari ŞI COplll ŞI bătrânu si' I ' b ă ăţ' 't t" . - ,. u Ul, care es e 101 un t nea SI ua~lel 
pentru .. cultura, -, se .vor deda ajuns de aproape o săptămână pe ştiau căta iubire curată lnvăluia I moral'~ şi materiale a acelora cari sunt 
~eserl,llor parazitare ŞI în SCUl't pămiintul Americei. In mijlocul privirile ei, când trecea să-i vadă simboiul viu al jertfeI pentru patrie, 
t,l111P Îl vo~: cunoaşte ca oameni tuturor celorlalte tntâmplări mai cum suferă şi se trudesc pentru OI că~itan ~eleut,ă-C~uj den:on
fără căpătat. I de seama, ori mai de nimic, acea- apărarea ţării, Aşa au cunoscut, o strează I,egatura, ~l contlnUltatea dlfltr~ 

'roate acestea numai mulţu- stă veste a facut cu interes oco- nu numai oştenii Statelor-Unite I cel ce ~ au sa~rdlftCat pe~tru ţară Şf! 
't 1'" t J l' • generi1ţllle cart e acum Incolo vor 1 

nu ă a mtm noas ,re ugos aVlIl, luI pământului şi a adus o nesfâr- veniţi pe frontul nostru, dar ~j chemate la sacrificiu. 
care în felul acesta 11e r!lsplă- şită bucurie pentru ţara noastră, românii aceia pe care soarta i-a Protestează contra guvernanţilor cari 
teşte pentru serviciile pe cari I Poporul american O aştepta pornit pe drun~urile Americei. Şi numai pri.n vorbe, şi nu prin fapte, 
poporul român i le-a facut se- I încă de mult pe meleagurile lui. unii şi alţii au dus pe acele 10- îşi et~lează ~3.tri~tisll~uJ. Oescri~ în 
cole de-arândul Sir Erik Colban I AZI', acest popor O salută cu curi când pacea a coborît iar pe cu/on negre SItuaţIa disperată a lnva-

, . ,', " , -, , . lizilor şi a văduvelor de război, cari 
referent. ŞI al nu.nontăţll l?- multă veselie şi nemărginită dra- pllmânt, ammtIrea neştearsă a Re- pentru a trăi, trebue Să cer~ească, 
mâne dm Jugoslavla, nu trebUIe goste. gînei noastre, aşa cum au văzut-o Face apei la parlamentari şi presă 
sa ştie nimic din aceea. ce Înd:l- Au trecut 8ceanul în multe rân- ei înşişL \ I ca Fă î:lt~ndă ei mână de ajutor eroilor 
răm, cum nu va trebUI să ştIe duri, capete incoronate de-ale mult~r . Aproape că. nu ne mai' miră războlu:ul. 
nici. ce îndură r,omânii din Bul-, ţări europene, Dar azi, cu SOSI~ azi uralele poporului american, * Din partea parlamentanilor a răs-
gana. NeamulUI românesc nU-l rea Reginei noastre dincolo de ocean, pentru care desigur Buna că! ătoare puns ti] prof. A. C, Cuza, caşi depu-
trebue u~ ~m care să se plângă poporul cel muncitor şi civilizat, al I va avt!a cuvinte de largă mul- tat de laşi. 
Soc, N aţmmlor. Dzeu ne-a iuze- Americej a deschis largi porţile sufle- ţumire. Osa de Iară c'ar fi o impietate ca 
strat cu darul răbdarii. Indurâm tului lui închis ~i O aclamă ca pe o Pentru ţara noastră însă, pri- ~Î~eva să sve se~vească de cauz,a inv~-
. I t t t ' ' ,. , ' ' hZllor de razbOI pentru scop un poh-

şlcaue e u uror pen ruc~ n~ 1 binefăcătoare., C~c~ nu a fost mIc~ leJu~ a ~o?t ml~~nat de bll~e a,les! tîce, Spune că chestiunea invalizilor se 
cumva să suparam pe aCeI call I bunătatea EI ŞI mteresul ge 1 a cACI orşlctne IŞI poate InChiPUI I prezintă sub 3 lorme: morală) legală 
cu nimic nu dovedesc că doresc purtat ostaşilor acestei Americi, uriaşa propagangă ce o va face şi financiară, 
să trlliască în bună. vecinătate şi I veniţi să ne ajute în vremea ane- Regina şi Augustii Ei fii acolo. Cere ca parlamentarii Jaşul~i să-şi 
prietenie cu noi. voioasă a răsboiului Au fost zile Cele 120 ziare zilnice ale State- !acă un PUll~t de odoare, conshtU1~ldU-~~ 

" , • ~ , '" .' ~ , , mtr'un comItet de rezolvare a SituaţieI 
Hahamul Jldamlor dm ROllm- IntregI In acel tImp de ,gre~ cum- lor-Umte ŞI celelalte nenum~r~te invalizilor de război, asigurând pentru 

nia, care alaturi de Sanctitatea păna, când Regina l\,Iana, smgura, eur~pene, vor du~e în unghlUn!e aceasta concursul parlamentarilor L, 
Sa Patriarhul şi primul ministru dar plina. de curai şi bărbăţie, J lumIi, numele ţarC! pe care ?, rc- A. N, c., '.. " , 
al t,arii callttoreşte cu vagon alerga din spital 1n spital, îmbM- prezintl:l. Suverana noastră,. ~I cu .,Eu Ş! amlCl~ ~el - z~ce ~I Cuz~, 

v. ' .. J.. r i ~ 1 'tAt' ., ' 1 ,'t suntem mtr'o mfImă mmontate lfl speCIal suntem SIgurI că va bătând oştenll CăZUyl n IOCU ne- a Q. e mal norocos pn eJu cu Cd. I I t t' " '.,., ..' " , l" d pat ament, pen ru a pu ea, lmpune 
pr'ezenta dlUl E. Colban, SItuaţia mllos al frontulUI. duşmanu netrebmci ŞI plOI e pa- realizarea cererilor invalizilor. Aceasta 
jidovilor dela noi, ca fiind ex~ Cu aceleaşi priviri dragi şi sin- timă ne defllimează in capital~Je o pot face numai parlamentarii majori
cepţional de grea. Nu va aminti cere, mângaia feţele trudite de statelor pe unde a trecut convoIUl j tăţii, şi singuri aceştia vor trebui să 
îllsa nici cu un cuvânt despre boală ale soldatului american, fran- regal. poarte răspunderea. '" 
cuul inviVătorului din rreleneJOlti' cez ori român Pentru tragica vâ!- Trebuie ştiut că şi după întoar- '! Vtdorbeşte ddespred't sOIt~ltudl~n,ela dce 

< V 'l' , ',. .'. l . In o eauna a ave 1·0 mva IZI or I 
se va feri ca de foc a deschide toare, neamul nu mal putea. face cerea in ţara a. AuguŞtllOl: ca ~ton, război. 
discuţie asupra celor petrecute o prapastie, când gândul orişicui guvernul Rostru şă nu ,uite to1o- ,Spune Că., invali,zi~ trebue s~ ~ear~ 
la CernAuţi şi va nega cu tnc!\.- ! era ţin tit pentru înfrângerea duş- sul ce~l poate trage dm aceasta aplicarea legIlor prlVltoare la el, ŞI mal 
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cere, printre altele ca toţi invalizÎÎ să 
aibă gratuitatea călătoriei pe C. F. 

Continwind dl Cuza arată. cci marile 
industrii, bilncile, exploatarea pi,durilor, 
etc fiind tn mâinile sireinilor. invalizii 
de război romtlni, nu sunt admişi la 
aceste intreprinderi, 

VOINTA POPORULUI 

Bucovina plânge ... 
Timpuri de ~loril', uitate - Atotputerniefl HUapânlre jldo
"eascil, (l(~ az.i: ea pune şi ~chimhă l.ânit şi fuuctlonaril stutulni 

ne s'ur senin IIHtrcle Voc\'o<l cicla rutna., 

No,40 

I 
IS E ZIC E: 
Că in comuna Conop, jidanul Tieger-

mann şi tovarăşul şău Iritz Sioim 
au vândut în Juna Septemvrie sarea cu 
7 Lei kilogramul, adecă pe preţ indoit. 
Primarul şi şeful postului de jandarmi Statul are datoria de a impune tu

turora plasarea invalizilor, tie asemeni 
- zice oratorul - Statul avea da
toria să impue un impozit de război 
In folosul invalizilor de război. 

f ' au făcut cercetare, dar nu se ştie re-
Dela inceput am ost noi stă- financiar, care a revocat două or- zultahll 

pânii exclusivi ai acestei ţări. dine date pentru instalarea lui ln . _ 
Dacă aruncăm privirile în urmă postul de perceptor, satisfăcând I Că în Rusia, Ucraina, au început ml
cu câteva decenii numai, vedem astfel poftele jidanilor hrăpăreţi, cel~ri groaznice. contra i.idanil~r. 
icoana Bucovinei încoronată cu cari au mari intreprinderi de che-l Oare cand le va vem vremea ~I la nOI? 

Ce este Sionismul? fiori' de bucur.'e. vedem pe moşI'.' t V 1 M ld 'ţ' . t Sperăm că nu peste mult, deodată cu , res ea pe ~ ~Il- o OVI el Şi n a jidoviţilor. 
Si ascult!\m explicaţia jidanului Dr. şi strămoşii noştri In luptă dArză, a căror serVICIU s'a angajat dnul 

lakob Klatzkill
1 

publicată in organul păstra,nd lncă cu sfinţenie tot ce Hurjui. Numitul facea şi traduceri 
sionist )Der Jude. din Btfrlin la 1916; au avut mai scump şi bun nea· din ,.,Morgen Blatt" , cât şi alte 

• Religia noastră este puterea, care mul românesc ln acest colţ de rai. servicii cari degradeaza. vaza de 
ne-a conservat ca neam, prin vE'lacuri, Iar, apoi ca. ld şi-au luat rămas român, 
Ea este puterea care tit' desparte de bun dela dânsul, aşa precum şi Dar nu numai acest t 
popoare şi care re une,te Între nOi"'1 ones 
• COri unle lui Iacob., aceste corturi noi ne vom lua la. vremea sa, în funcţionar a fost mutat la intel" 
mobile, iogdl.dite cu multe garduri, ne ultimele lor clipe - privind duios venţia jidanilor, ci mai mulţi func
asigura posibilitatea de a avea prdu- 1umina soarelui, frumuseţ,ea nea- ţionari români din alte servicii, 
tindeni casa n08.stJl. proprif'o ... Spre deo- semănată a cerului, lăsau urma- cari îşi manifestau sentimentul lor 
sehire de celelalte religii, religi;;J. noa- şilor cu limbă de moarte urmă- d d t f t'" d . 
strA. nu cuprinde idei sau idoaluri, ea e ragos e a~ilI e neam ŞI ţară. 
conţine numai lf'gi,.. Noi am pierdut torul verdict: In tirFIpul acesta funcţionarii 
Sl8,IUI nostru, dar!lu am pierdut con· "Vă lăsa.m vouă vesela grădină jidani din Bucovina sunt la posturi 
stituţia. noastră de ,stat, care, am sai· care cu multa. suferinţa. şi vitejie inalte, sunt avansaţi şi sunt foarte 
vat-o Şl care o pU,rtaffi p('st~ lO!,rrg pă- am apărat-o. Fiti vrednici şi vite'i t bi'1e văzuţi, indiferent dacă merită 
mhtuI, ca. o orgalllzaţ1e mobllA. ŞI trans- I ' , , ~ ,J 
formabilil., ,care ',le asigură pretutilldc,ni" ei'i.?1 mulţi streml vor v~m p~ste ori nu, 

Că Şiclăuanii şi Otlăcanii "i. Arad- mI. 
primesc să li se exproprieze lor 

pământul, pe care IOa avut dl părinte 
Codrean, unde se face pipirig, trestie, 
bureţi şi orice altceva, num 3.Î chiar 
grâu ori cucuruz nu, şi pentru care dl 
părinte a căpătat pământ dublu şi de 
prima calitate În Banat. Noi nu ne 
mirăm de loc, că ceeace a ajuns pe 
nedrept dl dir. de liceu din Brad, dr 
Radu şi Tischler iţigul din Munţii Apu· 
seni, i-a reuşit şi dlui părinte Codreanu, 
şlim însă că toate aceste schimbări se 
"Tor revidia şi nedreptăţile se vor răz
buna şi pedepsi după merit. 

Siclăuanii şi Otlăcanii fie siguri, că 
deşi' numai mai târziu, dar totuş Iise 
va face dreptate! 

a autonomie naţIOnală... Pentru nOI a VOl, ca să vă fure toate tZVOal e!c «-
fost valabilă numai judecAtOria jido- de bogăţie să vă puie jugul pe Acum suntem pe pragul pră- Că În timpul ultim, o mulţime de ji-
vească. Noi uu am apeL.t la j~~;ti~~a umeri şi si\, va. faci\, robi, să vA pastlel, şi yom plen, daca noi dani şi streini, cu deosebire iidanii ali 
statelor, nu am,. re,c,un,oscut. l,eglsl«ţ"a dl:l rit me al'arele credl'ntel' voastre R 1\." t It il. inceput a-şi schimba numele lor de 
I D t 1 il! o. l ~ om, aonn nu ne vom s raonge r n- faml'!I'e 1"11 nume neaoşe roma~neştl·. Se or. acă e.m ost SilIţi să pnnHm legi e ' , . 
lor, noi am primit acest lucru, drept o Şi s~ va. p~nga.reasCă credlnţ~ Şl du~~le, dacă, nu vom c?labora cu vor numi Salem-Şerban, Nuhăm-
osândă şi ne-am dat silinţe. a le ocoli Sa.-Şl bată JOc de oasele moşllor toţu la fabricarea armei, cu care I Nicolescu, Abeles - Ardelean etc, ba 
,i a le eluda... Dominaţia stremi\, nu a şi strămoşilor noştri. Muriţi mai trebue să ne apa.răm şi care este mâi~e, poimâne ne vom trezi cu. ~n 
putul r~pi ~utollomia noastr~, ~ut,ja. bine cu cinste, pltnă la cel din unirea daca nu vom lasa politica Hona, Avr~m Iancu, Tudo: Vl~dlml-
vr nle C t no re tă I 1 ' . _ rescu, Brăttanu, tot "rumum nOI" cu

,e"l a I N!'p.ec m t'1? e ŞI JU- urmft, decât sa. trăiţi ln ruşinea la o parte~. până ce vom rezoh'a şer! Ar trebui interzisă orice schimbare 
stlţll e noastrE'. 1 01 DU am jost o co- b" r" bl d "" 
munitate religioasă., ci am format O co- ro lei. '. pro ema)l oveaSCA. de nume, Păstreze şi fiecare numele, 
mUllitale ecohomică şi legislo.loare bine Acesta a fost verdictu. as cul- Sa. ne întrebăm ce-ar zice dar fie om cinstit, drept şi facă· şi da-
tnchit'gată. Nu credinţa a fo~t baza, ci tat de 40 generaţii de români, Stefan-cel-Mare care zace sub glia tori~ţ~ de celăţean loial şi credincios 
conşliinţ~ d: a aparţin,e ,unui ,unic po- cari au tra.it pe aceste plaiuri, ale rece, dacă s'ar scula şi ar vedea patnel sale! 
po~. N? 1I1va,ţlHura reltglOas~ ŞI moralA caror trupuri zac sub glia sfa.ntă ce se petrece in jurul lui? Ce'ar 
a ludalRmullll, ne-a despărţit de cele'. d 
Iaite popoare', în mijlocul ell,rora am a păm&ntulUl nostru. zice clln ar vedea că lângă 
destfî,cut corturile noastre, ci forma * mormântul lui dela Putna, jidanu\ 

Că În Cetalea·Alhă (Basarabia) un 
fahricant cârnăţar de doi ani de 

zile hrănea populaţIa cu mezeluri fă
cute din:carne de animale găsite moarte. concretâ a conRtituţiei de stat, Noi nu Icoana Bucovinei de asH\if Fischer şi-a cli:i.dit o vila. pe care 

odihnim in 7,i1ele de repaus a poporu- este ingrozitoare, deoarece jidanii a scris "Cuibul meu"? Ce-ar zice 
lui stăpân ~i nu serbăm zilele sale isto· ajutaţi de roma:nii jidoviţi, au aea- când ar merge la Suceava şi ar 
rice, nu împărţim bucuria şi durerea 
sa şi nu ne-am interesat de illstituţiu- parat toate izvoarele de bogfiţie vedea că în jurul ruinelor ceU'tţii 

Ce suflet negru! Dintr'un astfel de om '.-.. 
ori mai bine zis neom încă ar trebui 
făcut cârnaţ! şi aruncati fiarelor sălba· 
tice. 

nile sale sociale, Pe noi ne desp:ute şi câştig, iar Românul săraceşte lui, se ailă sentincle c.! perciuni 
zidul puternic zidit de 1Ioi, de popoa- şi ajunge iobag batjocorit al străi- şi in jurul ~t. Mltnăstiri· unde s~ 
rele ţării şi fltre păreţii acestui zid nului. Banul jidovesc închide toate al:ă moaştele Sftului Ioan, sunt 
tr~je,te poporul jidovesc, ca într'un uşile, înzadar bate Homânul la temple jidoveşti? In fine, ce-ar 
stat În milliatull. <. ă . , 1 d t t ' â d d" â 1\. 

Că la primăria din Ploeşti s'au furat 
600000 Lei, ce fericiţi suntem noi 

arădanii că la noi toţi cruţă, muncesc 
cinstit şi nu se fură nici un.. milion. 

Iată ce este sionismul. In!'uşi jida- uşe, C Cl nu 1 se 'lce rep a e, ZIce, c n ar ve ea 10 ce m na. 
nu1 recuno8ştt', că. formează stat în stat dreptatea este in mfinile capitali- a ajuns toate averile neamului Că în 10 Octomvrie a. c' preotul Pascu 
~i nu se interesează de trehurile nea- şlilor jidani, ei O împart acelora romltnesc ?.. din Mândruloc cu ocaziunea sino
mului ospitalier. Nu are nici un iute- ce le convine (slugilor lor cred in- N'ar sta pe gânduri cum stăm dului parohial, roşu ca racul de mânie 
res comun cu el, ci se ţine numai dupll.. cioase). Jidanii ajută pe romltnii noi astăzi, ci ar suna din goarnă şi-a permis cuvinte insultăloare la 
_legile c sale talmudicer care-i asigă.ră J'idoviti, au pus mâna lor murdară alarma (adunarea arca Rilor) şi cum adresa inv. N. Cristea şi P. Colţeu 
singura fericire pe pă.mât: aurul. Y '( numind pe cel dintâi excomunicat din 

Dllmnezl"ul jidanilor este Malllon, pe intreaga avere a fondului bi- a biruit In acele 42 războaie, ar biserică, iar pe al doilea că În mod 
adecă banul şi imbogăţirea. sericesc ort. român şi exploatează birui şi In acest razboi cu jidanii, clandestin l'a vârît între membrii sino-

Poporul creştin ~ă muncească din O foarte mare întindere de prtduri şi astfel ne-ar scApa ţara de lepra dului. Acest preot, târit numai eri pe 
greu, ca jidanul să. ducă smântâna. pe preţuri de râs, astfel căzând jidoveasca.. aceste locuri, a nimicit prin atitudinea-i 
A~a cere talmudul, cartea legilor ji- pradă averea bisericească din a- "Deci, tiind ora 12, Români condamnabilă nu numai prestigiul bi-
do veşti. seri cii, dar a îndepărtat şi pe credin-

N~ vine să presupunem, că şi acei, ceasta. regiune ln mAniie camAta- la datorie!" cioşi dela tăria credinţei străbune. Con· 
cari au şters articolul 7 din vechea rilor A11chauch etc, duită jandarmerească, ochi holbaţi, '-
COllstituţie romlinească, au fo~t tal-,.. gesturi nervoase, ială În ce s'a mani-
~udi~ti. A Ţieranu. Jidanii di:1 Bucovina in frunte Către tărănimea română festat procedura duhovnică a susnumi-

d' . d A d tului preot. 
Studenţii din Oradea În pro

pagandă culturală la sate 
Din 8eliu (jud. Bihor). 

In zÎua de 26 Octomvrie. a c, "Cer· 
eul studenţesc" dela Academia de drept 
din Oradea a aranjat o şezetoare po
porală în comuna Beliu. Au ţinut con
ferinţe studenţii: Gh. Moşoiu şi A. 
Sirban tratând despre "Pocăitism u, Be
ţiet "Concubinaj" şi urmările lor rele. 

Cu acea ocazie s'a înfiinţat acolo 
şi o filială a "Reuniunii Cele Trei 
Crişuri" dm Oradea din parlea căreia 
s'a dăruit şi O mică bibliotecă con:;tând 
din 300 de cărţi. 

La urmă, dt înv. dir, Joan Şeviciu 
în numele săteni10r amwţumit studen
ţilor pentru cuvântările rostite urându-le 
mult succes. 

Tot în acea zi seara, studentii au 
mai aranjat şi o petrecere, unde s'au 
declamat câteva poezii şi s,a jucat 
fana "Nevasta lui Cerceluş", După 
reprezentaţie a urmat dans până în zori. 

Rep. 

cu ~nch~uch dispu.n ,şi asupra In JU. ra Tot despre păstorul sufletesc Pascu 
funcţtonanlor statUlUI, 11 muta. dela OI deputat O. Apăteanu ne 1rimite I se mai zice că aşa de mult îşi iubeşte 
un post la altul când vor ei. uni spre publicare următorul apel: 1 turma încât pământul parohial l'a dat 
exemplu: "Auzind că În mai multe comune din În arenda nemţilor şi nu turmei ce-I 

La Cârlibaba un funcţionar la judeţul n~stru ,s'a~ făcut ~ăfădelegi, hră~,eşte şi încălzeşte. E prieten .bu~ 
. mal ales Inşelăc\UOl cu pămantul ex- cu )ldanul de peste drum cărUla Il 
fmanţe, ~. S: Florescu, nu le ~ra propriat şi exchrocerii cu schimburi de vâră În sertarul mesei toţi leii primiţi 
pe plac Jldamlor, pentrucă aphca pământ; rog pe toţi aceia cari ştiu dela slujbele "proştilor de valahi", 
legea. Au intervenit şi numai de despre acestea, să-mi trimită informa
cât a fost mutat ln timp de fi tiun! preci~e. pe adresa: D. ApMea~~, 
luni de f) ori. In timpul din urma. Peclca 53.(1 Jud, Arad, . dacă ~, POS1~11 

, ,acte legahzate la notar) publtcI, ca 10 
tu mutat .la plasa .M?idovlţa, unde Parlament să pot arăta Domnului Mi
urma să la In pnmlre postul de nistru de agricultnră blăstămăţlile ce 
perceptor. dar când a simţit jida- s'a făcut în dauna ţărănimii noastre 
nul Anchauch de aceasta, a scu. române

U 

lat în contra lui o ceată de "goimi" Mutţumindu-vă Dle Director pentru 
A f ospitalitatea Dvoastră vă rog primiţi 
10 frunte cu ioan tfurjui, percep~ distinsa mea stimă: Apiiteanll, deputat.~. 
tor la comuna Vama, care ca fost Ne bucurăm de nobila intenţiune a 
ofiţer in armata română, nu s'a dlui deputat şi-i atragem atenţiunea 
jenat să deschidă lUptă in contra asupra cazului dela Nadăş, unde În
unui romltn, montând o intrigă treaga comună este silită să şi ia lumea 
. în cap, din pricină, că prin Reforma 
lnfamA împotriva lui, înşela,nd Agrară li s'a furat păşunea comunaJă, 
bunacredinţa a dlui Administrator avută din moşi strămoşi. 

Că la adm. financiară Arad, se pla
sează perciunaţii strânşi cu toptanul 

dela toate percepţiilc Judeţului. Aceşti 
târtani cu obrăsnicia ce le caracteri
sează neamul se împing În posturi de 
conducători În dauna elementelor ro· 
mâneşti cari de ani de zile aşteaptă 
zadarnic avansarea Mai mult! Aceşti 
puchinoşi sunt ajutaţi la înaintări de 
toată pleava maghiarisată care pe vre~ 
muri se ruşinau a se numi români. 
Căsătoriti cu streine se simt aşa de 
bine alăturea de "puszibarăt" de odi~ 
nioaTă. lntrebăm: până când se mai 
rabdă inghesuiala asta nelrebnică? 
Şefii nu observă, ori nu vreau? Vom 
reveni cu date. 

• 

, 
1 
( 

Î 

a 
I , 
c 
( 

, 
J 
t 

I 
t 

( 

I 
{ 

j 
î 



No.40 VOINTA POPORULUI 

Un nou atentat 
contra lui M ussolini 

Duşmanii ordinei şi ai muncii au pus 
la cale un nou atentat contra vileţii 
dictatorului fascist din Italia. Duminecă 
în 31 Oct. în Bologna un băiat de 18 
ani a tras un foc de revolver asupra 

Asae, praf. secundari cere pedepsirea 
agresorilor dela Cernăuţi. ..... 

Timp de 5 ani la Cernăuţi să nn se mai ţină examene de bacalaureat. -
Dt ministru reeunoaşte îndreptăţirea acestei întâmpinări. 

lui Mussolini, Însă ca prin minune Se ştie că în 7 a lunei tre
glonţul nimerind într'o medalie, acesta cute elevii evrei dela examenul 
a lunecat în altă parte şi mişelescul de bacalaureat din Cernăuţi se. 
plan a dat greş, condaţi de canalia de stradi\. au 

Iată a!"1~nuntele, ~um s'au pe.trecut: 1 ata-cat cu pietre şi bastoane pe 
Mussohn1 mergea In automobil spre, ." . . d 

eară, însoţit de primarul Buloniei, Fu- \ pro~~SOlll r~I~llllll. Gloata .e. pa-
Pllli. Maşina era escortală, înainte de : raZIţI înCălzIţI la sânul naţieI ro
un batalion alpin. iar În urmă de un : mAne au insultat mişeleşte pe 
pluton de jandarmi călări şi de mul- i cei mai de seami\. dascali ai Mol-
timea fasciştilor, care aclama. dovei 

Tocmai la ora 5,45, maşina a făcut,' . 
cotitura din via Riccioli În via InJe- . S a constatat ~l. amestecul 
pendentza şi în acel moment s'a auzit . Infam al deputatulm sionist, ji
o detunătură. Imensa mulţime dimpre-! danul Ebner. 
tUT• nici n'a cuz~t-o, sau n~ . ştia ~e se I In loc ca aceştia Să-şi fi ce- I 
mÎam~lase. Chl~r M~ssolml nu-ş1 de I rut scuze şi iertare, dAnşii, spd-
dea bme seama In pnmul moment de I .. • • .. d ' 
ce se petrecuse. Până să se afle in~ă: Jl?~ţl de scârbo~sa ceată. a J~ a,-
că un alentat se comisese, atentatorul lllţllor, cer să II-se permItă ţIne-
era omorît rea unui nou examen. 

Mulţimea vroia să sfâşie cadavru!, Pentru a pa-zi prestigiul sta-
a, fost însă op~ită de u~ dep~ta~. fas- I tului de această umilinţi\. şi pen
CISt, .care a strigat: ,,,nOi fasclştll p;.- . tru a. dobândi satisfacţie pe sea
depslm, dar nu ne ahngem de cadavre. ! 1 0"1 • It ţ' ,p •• 

Mussolini a mers apoi la gară,' ma co et:1 0: mzu a 1, ptOleSor~l 
unde era aşteptat de sutia şi fiica M, I sec~ndar~ d~n tntre~g~ ţara ,~oh
cari nu ştiau nimic de evenimentele darI, au mamtat MInlsterulm de 
petrecute. Acol?,. Mussol.ihi. a ord?nat Instrucţiune prin "Asociaţia gen. 
frunlaşll?r faSCişti, Grandl ŞI Ar~esl. ~ă a praf. secundari din România" , 
aibă grilă să nu se turbure ordmea In 1 . . 
oraş. Tinerii fascişti au alergat pe străzi, urmato,ru memorIU. l 

anunţând in toate plrţile ordinul duce- Domnule Ministru, "Comitetul cen-I 
lui. De fapt s'a păstrat liniştea COrA- traI al "Asociatiei generale a profesori
ple ă în toată Italia. lor secundari" din RIJmânia, cu onoare 

Cadavrul atentatorului a rămas vre-o vă roagă să binevoiti a lua în con si
jumătate de oră pe locul unde comi- derare cele de mai jos: 
sese atentatul, apoi a fost dus în ca- I Cunoscând, alât din toate ziarele, 
mera de gardă a unei circumscripţii cât şi din relatările scrise şi telegrafice 
poliţieneşti In butoniera hainei iui s'a ale colegilor noştri, ataca rea cu totul 
găsit semnul unui fost club de foot- sălbatecă a membrilor din comisiunea 
baII, iar În buzunar un ziar cu cursu- l-a de bacalaureat de la Cernăuţi din 
riie universitătii din Bolonia. ziua de 7 Octombrie 1926; socotind 

Azi dImineaţă atentatorul a fost iden- Că acest atac, în Împrejurările În cari 
titicat de tatăl său. Este membrul unei s'a produs, a atins grav, nu numai 
bune familii din Bolonia: talăI ~ău este pre~tigiul profesorilor secundari, a co
pr,'pridarul celei mai mari tipografii l mislurlilor de eXdminare şi a unei legi: 
din Bolonia. Atentatorul se numeşte , bacalaureatul, - dar chiar autoritatea 
Anteo Zamboni şi era În etRte de 18 ani.I ministerului şi deci a Statului nostru; 

Tatăl său era eri foarte îngrijorat că tinând seamă că această manifestare 
fiul său nu mai venea aca::.ă şi a tri- I a neso<otirii in.;,tituţillor noastre este a 
mes să-I caute în oraş. Când a văzut, 3-a oară, - prima întâmplându·se la 
că nici până dimineaţă nu s'a întors, Cluj În 1925, şi a doua la Cernăuţi, 
a avut bănuiala că poate să fi fost el acel aş an, - amândouă ne urmate de 
atentatorul, s'a dus la circumscripţia 
respectivă, unde era şi cadavrul şi l-a 
recunoscut. . 

sancţiunile ce s'ar fi cuvenit; înţele
gându-se, prin această dureroasă şi 
vinovată îngăduinţă, că noi, profesorii, 
trimişi să îndeplinim sarcini legale, am 
fi lăsaţi fără apărare legală, la discreţia 
tuturor celor ce ne urăsc legea şi pe 
cei cari o aplică. 

Comitetul Central al .. Asociaţiei pro
fesorilor secundari ~ din România, cu 
onoare vă roagă să binevoiţi a dispune, 
ca cel puţin de data aceasta să se ia 
măsuri de garantarea vieţii noastre, 
atunci când suntem trimi~i să aplicăm 
le~ile Ţării şi, În acest scop, vă facem 
respeclUos, propunerea ca: I 

în afară' de pedepsile disciplinare 
pe cari, suntem convinşi, le veţi aplica 
infractorilor doved1ţi, să nu se mai 
numească în oraşul Cernăuţi, timp de 
cmci ani. nici o comisiune de baca
laureat, iar candidaţii respectivi să fie 
repartizaţi în alte oraşe. 

Credem, domnule ministru, că acea· 
stă măsură este cerulă atât de presti
giul "Asociaţiei" noaslre, cât şi mai 
ales, de acel al şcoalei secundare şi al 
ministerului ce o conduce. 

Pri'lliţi vă rog, domnule ministru, 
încredinţarea deosebitei noastre stime." 

... 

D. ministru a recunoscut că întâm· 
pinarea făcutl este foarte îndreptăţi1ă 
şi a declarat că o va aplica odată cu 
celelalte sancţiuni. 

'" 
Din parte-ne, a~teptăm cu In

cordare şi deplină încredere pro-j 
nunţarca autoriHiţilor şi a justiţiei. 

A vem răbdarea proverbialit, dar 
să. nu se uite cit şi ra-bdarea 
noastră. va avea odată sfârşit. 

Şi, că In atari cazuri sunt 
inerente şi explicabile exploziile 
demnitl\ţii naţionale ştirbite. 

Să ia aminte toţi aceia, cari 
uită de existenţa unei justiţii spon
tane, fară margini, care loveşte 
crud şi fă! li. zabavă.! 

Ti~i\.loşii, trebue sa-şi ieie pe
deapsa! 
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conştiente şi drepte Când un om cin
stit, după 20 de ani Ile muncă desin
teresată şi cinstită, deodată se trezeşte 
cu cele mai murdare calomnii, drept 
răsplata cinstei este, natural, ca să-şi 
pearză toată speranta şi energia, vă
zându-şi distrus scopul vieţii sale. 

Calomnia aceasta este cea mai mur
dară şi periculoasă armă jidovească. 
Iată de ce arme se folosesc jidanii ra
finaţi şi laşi. 

Efectul calomniel. 

Atacul contra dlui prim procuror V. 
Bfădescu şi-a ajuns scopul prim. DJ 
primprocuror nu va lua parte la pro· 
cesul studentului Beşliu, până nu se 
vor termina anchetele cerute de dom
nia sa. 

Calomniatorul şi·a ajuns un scop. 
Nu i-a reuşit însă să curme viaţa 

nobilului magistrat, pentrucă toată su
flarea cinstitâ şi conştientă românească 
a sărit întru apărarea lui. Fiecare i-a 
adresat câteva cuvinte de încredere şi 
stimă. paraliz,?nd astfel veninul, care 
Îşi făcea efectul fără acest medica
ment. 

Demnitatea naţională a reagat ime
diat: Stăm cU toti cu încredere în jurul 
acestui vrednic magistrat, asigurându / 
de neţărmurita noastră dragoste şi stimă 
în ciuda calomniatori/or ticăloşi şi or
dinari. 

Concluzii. 

Din cele de mai sus se dovedeşte: 
1. Jidanii se folosesc de toate mij

loacele pentru a-şi ajunge scopul 
2. In faţa lor nu este nimic sfânt 

~i inviolabil. 
3. Pentru acoperirea crimelor lor. 

jidanii se folosesc de crime noi: omor 
şi calomnie. 

4. Romdnii jidoviti dau concursul 
lor la îndeplinirea crimelor jidove~ti. 
Cea mai mare crimă. 

5. Ziarul "Cuvântul". care a alăcat 
şi L. A. N. C. este in serviciul jidanilor. 

6. Intr'o societate conştientă. ca
lomnia nu are efect: Înfierează pe ca
lomniator. 

Domnului Ministru de Justiţie 
ne adresăm cu umila cerere să ordone 
imediat o severă anchetă pentru desco
perirea tuturor criminalilor, pentrucă 
nu putem tolera aceasta ofeOlă adusă 
magistraturei româneşti! Niciodată nu 
vom tolera calommerea magistraţilor 
noştri cinstiti I 

Pentru cinstea dlui primprocuror V. 
Bfădescu, punem mâna în foc! 

Timişoara, la 1 Nov. 1926. 
Alex. Ţieranu. 

Doină din Bibol' Băiatul purta o cămaşe neagră, 
ceeace i-a făcut posibil iă pătrundă 
până la cordonul militar In Învălmă
şală, în primele clipe după atentat, Între 
atentator şi fascişti a fOlt o luptă în 
care doi fascişti au fost răniti. 

Crimă jidănească 
Jidanii şi j;dăniţii Încearcă să om~are. p.ri" calomnii În "Cu.y~n~ul" pe II Le râde jidanilor barba .•• 

prim~roC\Jrorul v. Bădescu dm TImişoara, bolnav de 10lma. Nu vezi jidanilor că le râde barba, 
. . . . 'Căci cu specula le merge bine treaba; .. 

Se credea, că atentatorul ar fi să
vârşit fapta din iniţiativă proprie fără 
să aibă complici. Poliţia bolonesă a 
pus însă mână, încă înaintea sosirei 
lui Mussolini, pe un manifest, în care 
5e spunea Înlre a:tele: "Ducele nu va , 
părăsi viu Bolonia". 

Până acuma au fost arestate 2000 
persoane suspecte. 

Mussolini a sosit eri pe la ora 7 
seara la Forii. S'a pus imediat în le
gătură telefonică cu Roma repetând 
ordinul sever ca ordinea să nu fie ni
eăeri turburată şi să nu se facă de
monstraţii. Regele i-a adresat imediat 
o telegramă de felicitare. 

Din toate părţile lumii Ducele a 
pri mit telegrame de deplorare pentru 
atentat şi felicitări de a fi scăpat de 
primejdie. 

J N ŞTI 1 NŢ ARE! 

Aduc la cunoştinţa OIIOratulUl 
public, precum Şl CUflOscuţi!or 
mei, Că am deschis pe Piata 
Catedralei o p 1 ă văI i e de 
delicatese şi b u jet 

ZEN O V lE I. vaşT 1 N AR 

In ziarul "Cuvântul", din 31 Oct., Peste trei ~II~ se va Judeca la .. tn- I Iar tu româ.ne e,ti a lor sărac lucra" 
un necunoscut atacă pe dl primprocu- bunalul di.n TIIUlşoara, p~ocesul Jlda- Ca cei ce n'au ţară nici de un paş. 
ror Virgil Brădescu, într'un fel nemai nHor, can au vrut să UCIdă -:- acum Tu locueşti in colibt' de fum negrite, 
pomenit în gazetăria românească. doi. ani, :- p~ slud~ntul Beşhu~ ~ela Iar jidanii in palate frumo~se, vopsite, 

Veneratul primprocuror dela tribu- Polttechmca dm TIt111şOar~. DI pn"!- Tu eşti de bine al lor câşl1gător, 
nalul din Timişoara este acuzat cu procuror Brădescu ~usţme acuza 10 Si umbli zdrănţos ca Şi-UD cer~etor; 
luare de mită şi incorectitudini. I contra jidanilor. Ia a~est proces: Tu lueri cu merindea slabi de acasă, 

Timp de 20 de ani, dl primprocuror, I La desbatenle dlO luna A
1ume ~. ~:. Ei se ling pe gură, Bătui bine, la maRA, 

a dovedit cea mai perfectă cinste, în dl primprocuror a arătat marş~vema ]1- Tu lucri lor În munţi, codri şi păduri, 
activitatea sa ca magistrat. Fiul unei danilor şi a cerut condamnarea lor pen- Şi ei şed in căfăni la beuturi; 
vechi şi cinstite familii româneşti, po· tru tentativă de o~or: .. I Tu trâieşLi cu mălai şÎ cu ceapa.. 
sede o înaltă cultură generală, suflet 1 Bazat pe dov~zl ŞI pe conştIInţa s~ Iar ei ca. peştele în apA, 
nobil şi drept, neobosit În activitatea româneasc~, dl ~f1mprocur?r ~rma să-şI Tu \ucrAnd lor cu malai din sac, 
sa de magistrat, fără nici o slăbiciune, I facă datonnţa ~I peste trei ZIle la con- Ei mii şi milioane î~i fac; 
cinstit şi iubit de toti,. ca~i îl I tinu~rea .~C:Stul~ proc~s. . Ţie plata nu ţi~se. ajun~e,. 
cunosc, - in urma muncel sale mcor- I jlda~ll 11. urasc dm ~uflet, .deşl nu Dacă. pîinea mal bUle ţi-al unge; 
date şi conş1iintioase, suferă de câţiva I est~ .antIseml~. Este maglstr~t ŞI nu face Ei sunt În haine elega~t~, 
ani de inimă. po.httcă. Al?ară ?r:ptat7a ŞI acuză. pe Iar tu în zdrenţe de el ţtpate; 

Banditescul atac din "Cuvântul" ÎI cel nedrepţi. IŞI tmpltneşte.. dat~mnţa Tu lucri in soare şi ta vâ.nt, 
surprinde În pl!nă activitate dreaptă, cu cinste, ceeace face pe Jldam să-I fiti ei trăiesc fără. de gind. 
când este calomniat în calitatea de urască. Al lor este tot binele, 
primprocuror al tribunalului din Timi- DI Brădes~u al1~hetează de. prezent Ale tale mindunile; 
şoara. şi cauza unuI funcţionar d~la Slgur~nt~, Ei şed fericiţi la masă, 

Criminalul sau criminalii au ştiut care s'a compromIs tot pnn aceeaşI Of- I Căci tu le duci bauli acasă: 
foarte bine că dânsul suferl de inimă ganiz~ţie jidovească, ca la procesul Ei sunt bancherii în ţari, 
şi au calc~lat,. că a!acând. ireproşabila Beşlhu. Un nou sistem de omOr. A ~a.i, trud~ dep~-af~n\; 
cinste a conştlentulm magIstrat, acesta Strans or dtn ţara ~tilta aur, 
va primi o aşa grozavă lovitură, pe Jidanii laşi dela fire, nu au curajul C~t s'ar ~mple o piele de taur! 
care inima sa bolnavă nu o va putea să nimicească pe acest apărător al Rl tu eştl a.l lor mare taur, 
suporta şi va muri. Gestul lor este o dreptăţii, cu pumnalul sau cu glonte Să~ş,i~ facis iar vitel d.c aur: 
rafinată tentativă de omor. I Ei recurg la un mijloc mai uşor faţă ~oman~. ACUIIa., ~e }~dec .. , 

. de oamenii, cinstiţi: otrava calomniei fi ce-l face de,} unpledecă; 
Ce urmăresc criminalii? ordinare, prin gazete. Acest venin este Că. te fac fă.d~ ni mic, 

Delăturarea dlui prim procuror, pen- chemat să distrugă şi ultima energie Şi rămai ca şi-un calie. 
1rucă este om cinstit şi drept. şi întregul ideal acumulat, din sufletele .4. Beiuşanul. 

.-' . 
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Dlui Dr. T.Mălaiu in Gherla, Abo
namentul Dv. este achitat numai pen
tru anul trecut. Cu multe salu!ări. 

Judecatoria rurala SIria 

Ni-se plâ.ng onmenii din comuna 
Selegeni conlra. baTollilor, aristocraţilor 
cărora le place si v!Î.neze în pădurile 
statului, d::lC nu le plac~ si plătească 
hai tAi lor (gona~ilor). 

Aviz pentru viitor! .,. 
- Nu se cuvine ca roma.nll, fie 

-hiar şi domn ofiţer de ex. dl. căpitan 
din Beba.-veche, Sft. Între în bisericile 
ori prăvă.liile jidoveşti, să. dea banii la 
jidliD, c.n atât mai puţin poa.te face lu
crul acesla un aderent de .1 -Ligii., 
care nu-i permis sâ-4i uite nici pe un 
moment de principiul -nici un ac dela 
jidan;c. 

Auzi d·)e dela Şiria ,i grijeşte să 
nu te îneci cu oasele din pe,tele con
sumat la. Schlezinger! 

• 
Protocoalele înţelepţilor Sionului, 

au apărut şi În limba arabă. Gazeta 
"Rakib Sion". provoacă pe arabii cre
~tini, să cetească această carte, care 
demască ,arlatania sionislă Comisarul 
francez al Siriei, de Jouvenel. a oprit 
răspândirea protocoalelor În intreaga 
Siria. DI de Jouvenel, pare a fi jidan. 1 

Notăm, că arabii, cari sunt fraţi de 
sânge cu jidanii, nu se pot împăca de 
loc cu aceşti taimudişti din neamul lui 
Iuda. 

Da cum să ne împăcăm noi?' 
* 

- Fraţii din Seleu~, cari au primit 
numai 3 pogoaane de pământ, in loc de 
... câte le compete, tntreabâ cu durere 
din nou: De ce sunt scutite de expro
priere 264 jug. din moşia lui Tagany I 
Alexandru. 

Sperăm ci rlspunsul II va da dl 
pi1rillte ('are le-a promis oamenilor 
tot sprijinul d-lui şi este speranţă 
că plătiud fiecare o taxă ne 135 Lei 
va primi plmântul mă.surat ~i definitiv! 

• 
Capitalul jidovesc Internaţional. 

Opinia publică din Germania se agilă 
pe tema imprumuturilor mari luate de 
către instituţiunile catolice. dela marii 
capitalişti jidani. 

Metropolia bavareză. iesuiţH, me
tropolia din KOln. au ridicat împrumu
turi de milioane. 

Societatea catolică "Caritas", din 
Mainz, a luat 3 mitioane dollari Îm
prumut dela Firma S. P. Scaramanga, 
din Londra~ pe 21 ani, cu 6 şi jum. i 

la sută. 
Cu părere de rău şi îngrijorare con~ 

statăm, că clerul înalt catolic trăeşte în 
perfectă armonie cu marele capital ji
dovesc. .. 

-' Din unele părţi primim plângeri 
oă. au început şi ţărance le :>ă folosească. 
tot felul de mijloace, lucruri din far~ 
maeii. ~potecj, ca să nu aibă copii, d. I 
e. Ia Pau cota. 

Noi propunem ca toate aceste lu
cruri să f,e jl1t~rzise la Vltnzare şi pe 
cei ce le vând pedepsiţi fără cruţare ,i cu puşcărie, iar doctorii medici ~i 
moaş:le, cari fac a.vorturi In ascuns sA 
fie deasemenea pentru întreagă vieaţa 
puşci!. riaşi. 

• 
- "Farul Luminător" este titlul I 

unei reviste jidoveşti. dintre ceie mai 
periculoase, compusă şi redactată de o 
societate "biblică '1 din America, cu 
scopul de a dezorganiza creştinismul 
şi de a infiltra talmudul şi iegile luit I 
între popoarele creştine. I 

• Aceaslă revistă apare în 36 limbi 
şi se răspândeşte gratuit ÎJ\. milioane 
de exemplare. fondurile sunt adunate I~ 
numai dela jidani. 

"Parul Luminător" învată, că. Dzeu ' 
a creat ,",poporul ales'" pentru a stă
pâni lumea. Dovedeşte cu cărţile lui 
Moise. din vechi .. , testament. Afirmă, 
că lupta contra jidanilor este o luptă 
în contra lui Dzeu. Exact CI în talmud 
Clre zice, că cîne pălmueşte pe un ji
dan. a pălmuit îosu,i pe Dzeu. Bravo, 
vouă! 

Recomandăm această reYistă preo
tilor Gala Galaction şi Chiricută. So
cietatea biblică aruncă milioane pentru 

Nr. G. 365t3-926. 
Zece porunci. In America s'au in

mulţit peste măsură cazurile criminale. 
Pentru prevenirea lor sia convocat un 
consiliu a tuturor confesiuni lor cu sco
pul de a introduce învăţământul celor 
zece porunci, în toate şCOlile primare. 
La acest consiliu, rabinul ca reprezen
tant al jidovilor, a avut o nemaipome
nită obrăznicie, să declare, că cele 10 
porunci sunt date numai pentru jidani, 
iar nu şi pentru creştini. 

Dlui Inginer ,,;!iclovan, BueureşfÎ. 
Vă rugăm fiţi buni cetlti avizul re!eri Publicuţlulle de IicJtatiune 
tor la mandate, Vă priveşte şi pe Dv., Pe baza decisului judecătoriei 
paralele trimise le·am primu cu sin- rurale Siria Nr. de mai sus miş-

I 
cere mulţumite. ca.toarele secvestra te În favoarea 

lJlui P. SI. în Orşova. S'a schimbat lui Victor Theisz dom. tn Sibiu 
adresa. Abonamentul este achitat până 
la finea lunei corente. Cu mullă dra- repr. prim Dr. Juliu Zicgler dom. 
goste. 1n Sibiu subs, prin Dr. Jonel Ba.r-

Dlui Popescu 1 În C. Ziarul se va , san adv. în Siria contra urmăritu
trimite după dorinJă \i.i bun câşt.igă·ne lui pentru suma de Lei 2474 oap. 

Destul de trist, Ca în acest consilia 
nu a fost de faţă nici un repreztmtant 
potrivit, care să răspundă rabinului cu 
dovezi, ca să ţina. minte. 

pe acolo abonaţi cat de mulţi, dar .'. . . 
vrednici înţelegem, cari îşi plătesc abo- I Şl pentru spesele . stabIlite. ~a.n~ în 

Ruşine pentru America. 

namentul. 1 prezent se vor vmde la IIcltaţ1Une 
, publicA In ziua de 9 Noemvrie 

I - R it d' .. ă t ţ' ora 4 d. a. la casa urmăritului tn 
* 

o fabrică de spirt va fi aruncată in 
lef cu dinamită. Nu la noi ci In Am~
rica, unde se ~tie ci legea opreşte con
sumarea beuturilor spirtuoase. 

ug . m I~ JnIf1: pe o ~ Sf[. Ana şi anume: 5 buc. piei ! On .. abonaţi Să bineVOiaSCă a-~I de vită lucrate şi 1 maşina de 
I ach.lta abo.na.mentele, atat acela cusut pentru pantofari, toate ace-

cari ~u ~rlm.lt m~ndate. poştal~ stea preţuite în suma de Lei 8000 . 
cţit. ŞI ceilalţi tOţi, ne~ltand~-ş! Licitaţiunea se va ţinea In baza 
n!c~ de fondul de .rezisten.ţ .ş} §-lui 107 şi 108 a legii execuţi 0-

Agenţii de prohibiţie au descoperit 
în localitatea Atlantic-City o fabrică. de 
spirt, care producea 1000 de litri ra
ch1u la zi. 

niCI de au t o mobil u I "Llgel nale din anul 1881. 

Autorităţile au hotărît să i-se pună 
dinamită sub tundament, pentru a fi 
aruncatl1 tn aer, ca nici piatră pe piatrA 
să nu rimină. din acea diavo!ească. 
aşezare. 

CAnd va sosi oare vremea, ca ,i fabricei de spirt a lui Neumann din 
Arad care varsa zeci de mii de litri de 
otravă la zi, să i-se îot!\mple la fel. 

Dunm', uoi suntem Încă departe de 
a,a ceva. La B~iuş (jud. Bihor) lusu:ş 
episcopul catolic din Oradea-Mare a 
clădit o fabrică de spirt, cu care otră
ve~te mai cu seamă populaţia româ
nească din <lcel ţinut. 

A~a se vede, America este intru 
toate foarte departe de noi. 

POSTA REDACŢIEI 

Dlui P. 1'. in B. Dacă. nu vi se 
face dreptate şi DU se mută crâşIDa 
de lângă bisericA, mutaţi Dv. biserica, 
credinţa Însă, să nu o părăsiţi la nici 

Nr. 24.857-926. 

Publicatiune 

Se aduce la cunoştinţă gene
rală, că pentru ingrijirea oroloage
lor de turn pc anul 1927, în ziua 
de 20 Decembrie a. c. oarele 10 
a. m. se va ţinea licitaţie publică 
cu oferte lnchise în biuroul Servi
ciului economic (PrimAria etaj, 
Camera Nr. 104) în conformitate 
cu Art. 72 şi urmAtorii din Legea 
asupra contabi1it~ţii publice. 

Caietul de sarcini se poate 
vedea la Serviciul economic In 
oarele de serVICIU. 

Arad, la 2;) Octombrie 1926. 

Serviciul economic. 

un c~z.. . 4 , • I Nr. 25.638-926. 
I'-\lCI prIn gald să nu va treacă sa 

vă. faceti casă de rugăciuni! , l' Publicaţiune 
Dadl nu inten'ille Vell. Consis(or, 

adresaţi-vă Sanctitătei Sale Patriarhului! " Se aduce la cunoştinţă gene-
* A rală, că pentru Inchirierea closete-

D/ili Zăboiu Petrut În S. l{og n'is- lor comunale pe anul 1927, în 
punde-ţi Încă. DU aţi primit ziarele? 

Znlsticile şi cllrnetele costă 1110 Lei ziua de 15 Decembrie ert. oarele 
ucata. IOa. m. se va ţinea licitaţie pu-

Să vă. trimitem? blică cu oferte închise în biuroul 
Dlor Gh. Gabor, in L.. Porjirian Serviciului economic (Primăria etaj, 

Sp. in \1. Am primit paralele trimise Camera' Nr. 104.) în conformitate 
după care faceţi întrebare, cu mulţu- cu Art. 72 şi următorii din Legea 
mită. 

D\~oarei S. Marioara în N., ne vom asupra contabili\ilţîi publice. 
interesa doară găsim ceva pentru D'I. I Caietul de sarcini se poate 

Dlui Muntean V. ln Ohaba B. Ru- vedea la Serviciul economic în 
găm a ne comunica pentru cari abo- oarele de serviciu. 
nafi a·ţi trimis paralele. Unii dmtre Arad, la 2:3 Octombrie 1926. 
abonaţi au relurat ziarul. Vă salulăm cu 
dragoste sinceră. Serviciul economic. 

• D 1 • R E c Ţ 1 u N E 

UZIN~~LOlt DE 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află În situaţia plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie înaltă, cu al cărui ajutor putem, ca în 
timpul de pace, lumina ieftin, Încălzi, pregăti mâncări, 
a călca rufe şi .1 ne scălda. Instalaţiuni1e necesare şi 
montările le executăm pe rate şi pe preţuri de regie. 

A 

UZ INELE COMUNALE 

SECTIA GAZ AEltIAN: t\.R{~~J) 
Strada Muclu Scevola 9, 11 lji 13. - Telefon: 27, 25 şi 16. 

IJIRtlDL U ZINI~LO'R 
din strad. l,~Jminescu N,.. 4- stă la dispoziţia Ono public 

în ce prh . ;zile 'etc. 
" 

Şiria, la 19 Octombrie 1926. 
Indescifrabil, 

delegat judecatoresc. 

Romania Comitetul ~colar jude:ean Arad. 

Nr. 1247-1926. 

Publicatiune. 
Se aduce la cunoştinţă generală, 

că în ziua de 15 Noemvrie a. c, la 
orele 10 a. m. se va ţine o nouă lici
taţiune publică cu termin scurt în lo
calul comitetului şcolar judeţean, pentru 
darea în intreprindere a lucrărilor de 
renovare la edificiile şcolare din co
muna Dorobanţi (lratoşul-mic.) 

In baza devizului intocmit şi veri
ficat de Serviciul technic judeţean, su
mele de reparaţii sunt 99.172 lei. 

I 
Devizul, coodiţ1Unele şi planurile 

relative la acestea lucrări se pot vedea 
I în biuroul Comitetului şcolar judeţean, 
'," la Prefectura judeţului camera 34 şi la 

Comitetul şcolar rural din comuna 

I 
Dorobanţi în zUele de lucru ,Î,ntre orele 
10-13 din zi. '-, _.. .' 

Ucitaţiunea se va ţine În confor~ 
milate cu legea cOI1.1atJiHtăţii publice 
(Art. 72-82) ŞI conrliţiunele generille 
pelllru intreprinderi de lucrări publice 

, şi cu oferte Închise şi Sigilate pe cari 
concurenţii le vor inainta Comitetului 
şcolar judeţean În ziua licilăţi Id 
orele 10. 

Amatorii vor depune deodată cu 
oferta şigaranţă de 6% la valoarel 
lucrărilor în numărar sau în efecte 
de stat. 

Arad, la 22 OClomvrie ]926 
Preşedinte, prefect. Secretar. 

Boneu (S8) V. Spălariu (ss) 

Primăria corn. Rovine, judetul Amd. 

Nr. 30-1926. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoşiinţă generală, că 

pentru furnizarea alor 400 vagoane 
piatră brută şi sfărmată necesară la 
edificarea alor 2 străzi comunale Pri~ 
măria comunală Primăria comunei Ro
vine va tine Jicitaţiune publică in ziua 

I 
de -4 Decemvrie, ] 926 ora i O, iar În 
(;az de rezultat nefavorabil fn ziua de 
20 Dec. 1926. aceiaşi oră. 

Liciaţiunea se va ţine în conformÎ-

I 
tate cu legea contabilitătii publice
cu oferte închise şi sigilate, pe carl 

I concurenţii le vor înainta primăriei 
comunei noastre, de unde se pot câ~ 
ştiga toate detailurile şi lămuririle În 
cursul orelor de serviciu. 

), Rovine. 27 Gct. 1927. 
Primăria. 

~1DFda~~ 
Marele magazin de pieIării 

VICTOR BOŞNIAC 
Arad, Piata Catedralei Nr. 16 

propagandă! 

~"'\ ' "--

Furnizează cele mai solide şi ief
tine miirful'i din această branşe. 

Creştini, feriţi vă de această revistă • \ • 
Hdovească ! ~ .~""'-. ~ _ ~ 
,:.' "'G"'--ZIlfM~~;prl"C':eL:fee~tu::-ra~)::-udA:e:::-ţu::ili7.u:i.----------:-:.-----............ ........,-.....-------' , ·,·~~~'~-----------r:;S-uct-e-so-r7:ii-;:T:;:;-:i:-p-og-r-a::-:-fie-=i"R::-:e-:-:th-y--:A-ra-d;-"'.-

PIUV 
'lIn:) InlBlud 'J!P IJIJZtq Jq;11N lO • 
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