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Dummma popmelor1 Câteva şire pentru cei' putini dar 
01; ~ • ~ 

Tocmai acum când presa din . După cunoscutul _economist 
toată lumea a tnceput să discute austriac A. Menger. in 'cartea pe 
pe Jung şi pe larg chestiunea care a trad.us-o. dl Bo~dan-D~ică 
desarmării popoarelor, ziarul I prof.la ~ntv. d~n CluJ, sub titlul 

« Statul vutor, Şi care a fost de 
"Pester L1oy,~ . vest~şte c~ :om- curând tipărită de "Cultura Na-
nuroasa comlSlune mterahata de ţională", Bucureşti, " gazetele 
control a descoperit totuş de sunt un mijloc de a Înainta mo'
curând la Budapesta, intr'o uzină ralitatea, efectiv şi neatârnător 
pentru motoare Fiat, motoare de nici o credinţă dogmatică. 
pentru avioane şi pentru auto- Dar p~.ntru aceasta se cer două 

b 'J d t· t '1 '1' condlţn: mo 1 e es ma e .SCOPUrl or ":1 1- lntâia, ca sub anumite pre-
tare. Acest mat~T1a! de răsb01 in mise, gazetele să stea la dispo
valoare de doua Ş1 jumătate mi- ziţia oricui, ce nu se intâmplă 
lioane coroane-aur, a fost con- astăzi, când. numai sferele so
fiscat. ciale cele mai influente pot să 
Aşadar pe când se discută înrâurească prin gazete activita-

d '.. .. t . tea concetăţenilor lor. esarmarea, InamiCII noş n se . , . 
pregătesc de răsboi Ba ce e mai A doua condlţ e este ca ga-
. ..... ranţia aceasta a făptuirii morale 
mteresant, reprezentanţll Unganei să fie organizată prin legiuirea 
pe la diferitele conferinţe decla- tării". 
mă ,..,necontenit despre pace şi 

desarmare generală, 1n timp ce 
in visurile lor văd marşuri v!c
torioase ă la Kemal Paşa. 

Noi, Românii, dorim sincer 
pacea, dorim desarmarea chiar, 
dar numai atunci dacă vom fi 
convinşi că desarmarea popoa
relor va fi: sinceră, generală şi 
completd .. 

Până ce ştim tnsă, că pe fron
tierele noastre pândesc duşmani 
de moarte, cari aşteaptă doar 
momentul prielnic pentru a ne 
implânta în spinare inveninatele 
arme ale urii fără leac, nu vom 
putea renunţa la armata noastră 
care singură ne poate ocroti. 

Atmosfera europeană nu-i de 
altcum deloc favorabilă dezar
mării generale. 

Armata roşie rusă 1şi incepe 
manevrele la graniţele României 
şi Poloniei; Ungurii fabrică unelte 
de omor pentru noui răsboaie; 
comitagii bulgari, mai mult sau 
mai puţin guvernamentali, se fu
rişează peste graniţa noastră şi 

jefue pe cetăţenii pacinici; Fi
nanţa internaţională lucrează isteţ 

la stăpânirea lumii. 
In astfel de împrejurări, dez

armarea noastră ar însemna 
osândă la moarte. 

Ne vom menţinea armata gata 
să respingă orice incălcări de 
graniţă ce eventual s'ar produce. 
Vom fi tnsă, cu visul nostru în
treg de popor pacinic şi bun, 
pentru dezarmarea generală care 
va pun~, In sfârşit, capăt răz
boaelor cari dărâmă opera oste
nelilor omeneşti. 

Noi, departe de a fi influ
enţat; de cineva) am căutat 
totdeauna să servim intere
sele drepte şi cinstite, ne-am 
dat silinţa - şi nu ne pu
tem plânge de nereuşitd -
ca În acest mic oTgan de 
propagandă să nu se sfre
coare niciodata un neadevăr. 
Ne-am pus dela început pe 
punc/ul de a sel'VÎ interese
lor cu adevărat ale patriei 
şi nu am fost conduşi nici 
un moment in dorinţa de a 
face demagogie sau de a 
servi sub masca patriotis
mului intereselor meschine. 
Pentru noi cuvintele patrie 
şi naţiune românească sunt 

sfinte. 

Ce-i caracterul? 
(Urmare din Nr. 33) 

Am pomenit de Beniamin Franklin 
(născut la 1706). A fost unul dintre 
acei oameni, cari şi-au dus caracterul 
până la atâta curătenie şi desăvârşire, 
- cum greu i-am găsi păreche Între 
muritori. A fost fiul unui lumânărar 
sărac. Pleacă d:n casa părintească ca 
prunc, fără a avea ceva În buzunar sau 
in traistă, intră ucenic la o tipografie, 
ca să-şi insllşiască meseria, prin care 
să-şi câştige traiul. Muncind sârguin
cios şi cinstit, şi afară de meserie 
cetind cărţi folositoare, dar mai ales 
urmărindu~şi fiecare pas şi fiecare 
faptă a ajuns cel mai mare şi ma; 
văzut om al zile!or sale, şi o pildă 
vie tuturor celor următoare. Şi iată 

cum. Ne-a spune Însuş mai amănllnţit 
in o carte despre viaţa sa, scrisă 
când era de 79 de ani. "Mi-am pus 
în gând, zice el, planul fndresneţ şi 
anevoios de-a ajunge la desăvârşire 
morală. Doriam să-mi petrec viaţa 
fără nici o greşală, vream să fiu stă
pân peste tot ce m'ar putea duce la 
greşală. - Fiindcă cunoşteam sau 
credeam, că cunosc binele şi răul, nu 
intelegeam pentruce n'a şi putea face 

Nu am inţeles niciodată, cum 
nu înţelegem nici acum, ca ace

. stora să li-se falsifice adevăratul 
şi sublimul inteles. 
. După modeste le noastre păreri, 

azi mai mult ca totdeauna. pa
tria noastră are lipsă de ele
mente de ordine şi de adevăraţi 
patrioţi. Noi nu avem lipsă de I 
nimic, şi cu atât mai puţin de 
capitalurile streine către cari se 
îndreaptă streinii de curând pri
păşiţi 1n ţară, cari prin presa 
susţinută de fraţii lor în credinţă, 
cer introducerea capitalurilor 
străine pentruca tn unire să sub
juge intreaga economie naţională 
şi să ne jefuiască de tot avutul 
ce l'am mai putut păstra cu sa
crificiul atâtor jerHe. Şi asta ei 
o cer pentru exploatarea bogă
ţiilor de pe pământ şi de subt 
pământ sau cum i-se zice mai 
curat bogăţii naţionale. 
Dacă ai curajul ca Roman 

cinstit şi ca un om pe care tt 
i[J~resează viitorul patriei, să 
protestezi contra acelora ce sub 
diferite măşti vreau să ne lnge
nunche neamul, aceştia te fac 
demagog, calomniator ordinar, 
nebun, huligan, bolşevic, revo
luţionar, in nici un caz nu uită 
a-te inzestra cu una dintre ace
ste frumoase calificative. 

Guvernanţii noştri, zeloşi de 
bunele lor raporturi cu cei dela 
presa din Sărindar - unde di
rectorul-proprietar este un jidan, 
fost cumpărător de r~ze - pen
truca nu cumva aceştia din ur
mă să se simtă stingheriţi in 
activitatee lor şi in loc să-i in
chidă îQtr'un beciu ca instiga-

binele şi să mă fl!resc de rău. Ca 
să-mi ajullir ţânta, făcui următorul 
lucru, În 13 puncte am cuprins toate 
virtuţile, pe cari le tineam de lipsă 
sau de dorit, punând lângă fiecare 
câtc-o s:urtă invă tătură. că ce inteleg 
şi ce vreau cu ele. lată aceste virtuţi: 

1. Cumpaf: Nu mânca până 11 in
greunare, nu bea până să te ameţeşti. 

2. Tăcere: Nu vorbi decât ceeace 
poate fi folositor ţie şi altora; fereş
te-te de vorbele dt'şarte. 

3. Bună rânduiald: Fiecare lucru 
să-şi aibă locul său, şi fiecare parte 
din lucrurile tale să-şi aibă vremea sa. 

4. Hotărâre: Fii hotărât a face 
ceeace ai hotărât să fad - fără stră
mutare 

5. Crutare: Nu face nici o cheltuială, 
decât pentru binele tău sau al altuia; 
adecă nu cheltui nimic fără trebuinţă. 

o. Slirguin/a: Nu pierde timpul; fă 
totdeauna ceva-. folositor; reţine-te dela 
orice lucrare deşartă. 

7. Sinceritafe sau bunăcredintă: Fe
reşte-te de ori-ce prefăcătorie! Cuge
tăriie tale să fie nevinovate şi drepte, 
şi vorbele să~ti fie potrivite cugetărilor. 

8 Dreptate: Nu face rău nimănui 
nedreptăţindu· 1 În interese le (treburile) 
lui, ori neingriiind a-l face binele, la 
care te obligă datoria. 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 
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'" ori''' inari - vedem că rec1a-
a şi obţin avantagii pe cari 

noi am putea tot colinda după· 
ele şi nu le-am primi. 

Ca pupdzd pe colac şi ca 
culmea ironiei presa jidovea
sed se răsboeşte cu tot ce e 
românesc, aşa cum ii con
vine, iar noi dacd încercăm 
sd ne spunem cinstit cuvân
tul, avem cenzura la spate, 
care nu poate admite ca lu
mea sd cunoascd adevărul, 

care nu poate tolera-pro
babil din inalt ordin - ca 
noi prin ziarul acesta, si'l 
informăm publicul potrivit 
principiului cu adevdrat ga-

zetdresc. 

In . fetul acesta trebue să re
cunoască orice român cu trup 
şi suflet, că la noi scrisul a de
venit un adevărat monopoJ in 
mâni1e jid anilor. 

Asta se petrece in ţara noa
stră care a plătit independenţa 
tuturor Românilor cu 800.000 
oameni morţi pe toate frouturile 
pământului. plus cel puţin pe 
atâţi invalizi, văduve şi orfani 
cari pentru aceeaşi cauză azi 
mor de foame. 

Ne intrebăm cu nedumerire pâ
nă unde va merge aceasta? până 
când va trebui să indurăm ace
ste umilinţe? şi mai au încă 
mult să ne hulească şi tnşele 
streinii în ţara noastră? 

Am vrea să ştim aceasta din 
curiozitate şi până atunci am 
înfiinţat "lista neagră". AT. iL 

• 
9. Cumpătare: Fereşte-te de orice 

imbuibar~; nu te supăra de nedrep
tătile ce ţi se fac, pe cât crezi că DU 
eşti vinovat. . 

10. Curătenie: Nu suferi nici o mur
dărif', nici pe corpul tău, nici pe vest-
mintele tale, nici în casa ta. ·0 

Il. Linişte: Nu turbura de nimicuri 
SfiU de întâmplări obicinuite, pe cari 
nu le poti inrunjura. 

12. Cast.tate: Cinste şi curăţenie in 
ce priveşte căsătoria ta. 

13. Umilinţă: Imitează (fă ca) Chris
tos şi Socrate. 

Am făcut un caiet, ln care, pentru 
fIecare din aceste virtuţi, am lăsat o· 
faţă Jineată cu roşu În şapte coloane 
(despărtituri), adecă câte una pentrll 
fiecare zi. Puteam Însemna astfel toate 
greşelile, pe cari după cercetările mele,. 
le făceam fmpotriva uneia dintre aceste 
13 virtuţi. In fiecare săptămână luam 
la rând şi urmăriam câte una dintre· 
ele. .... In treisprezece săptămâni a 
incheiat controla sa asupra lor. Şi-a. 
propus să înceapă acest fxamen de 
atâteaori până va ajunge ferlcirea să 
vadă caietul alb, pentrucă dacă nu' 
păcătuia tmpotriva vreuneia dintre 
virtuţi. rămânea loc alb În caet 1). 

(Va urma.} 

1) C. Aslan: - Cult<ll oamenilor mari fi 
după M. Strajanu. 

fi, 
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Pagin~ 2 vmNŢA POPORULUI Nr.35 

~~icuirj ~in ~DctrinH DatWnofă fascistă ~in ~omHnia. 
VI. 1 unde a pus mâna pe o tntreprin-

Muncito,-imea. O mică parte ~~~~, mjnă~ industrie, etc., v~ne
din invadatori e drept sunt şi ~ICI~ a~eştJa cau.tă a înlocuI pe 
muncitori manuali. Aceasta însă mdlgem. cu d~ a! lor. t . 
nu schimbă şi nici nu micşorează MuncJtorulul ŞI ~role ~ruIUI ro-

ericolul invaziei. n~~n, in general, 1 se la astfel 
p. " . . pamea dela gură. E un fenomen, 
. De sl~ur că o Romarue Osplia· pe care nu-l poate contesta ni
,e~d suna frumos, d.ar credem în meni. Legile româneşti căzute în 
pnmul rând, că mal uman este desuetudine nu mai sunt în stare 
să ospit~lizămA pe ai n.oştri; şi să-I protejeze şi atunci asistăm 
in al .dOl.lea rand expene.nţa cu la un proces deopotrivă de eiudat 
mun~ltonmea . aceasta strămă. tn~ şr~ -tragic. Românul nu mai are 
gădUltă la nOI neA aduce·- ammte Loc. Nu mai poate avea de lucru 
d~ proverbul !omanesc al şa'pe- şi nu mai poate trăi in propria 
IUl, care dup",a ce-l incălzeşt1 la lui ţară. 
sân te muşca. Aceasta spre deosebire de 

Exemple edifjcatoare putem da străini, care cum cad de peste 
destule, dar ne vom mulţumi să graniţă sunt şi plasaţi. 
cităm unul singur. După căderi:a lI/ieul comerciant simte şi el 
lui Bela Khun mulţi dintre mun- greutatea invaziei prin aceea că 
citorii unguri s'au aciuat in Ro- streinul venit de peste graniţă şi 
mân'ia, din care numai în Bucu- pus pe speculă, face ca mărfu
reşti vre-o 20 mii. Credeţi că riie să treacă prin mâni prea 
oamenii aceştia cărora Românid multe până să ajungă la dânsul. 
le-a deschis cu atâta largă bună- Intermediarii aceştia cOllstitue 
voinţă porţile au dat vre-o do- pentru dânsul, nişte paraziţi apă
vadă de gratitudine? Aşa cei din sători, care pe lângă că trag din 
Transilvania au fost promotorii circulaţia mărfurilor cele mai 
grevei generale de după răsboiu, mari beneficii, lucrând in majo
iar cei aflători in Capitală sunt ritatea cazurilor fără firmă scrisă 
stâipii comunismului şi gazeta lor in regulă, sunt şi la adăpostul 
din Bucureşti "Mukas\ ameninţă patenrei şi angaralelor care apasă 
în fiecare număr România cu dis- pe micul comerciant. 
pariţia şi cu instalarea sovietelor Apoi, negustorij venetici vin 
la noi. In afară de aceasta, lucru mai utilaţi ca dânsul, cu legături 
nemai cunoscut in analele mun- directe cu străinătatea şi spriji
citorimei româneşti, a inceput şi niti puternic de bancherii inter
la noi şomajul (lipsa de lucru). naţionali cari roiesc in România 
De când cu invazia, mii de luc şi care dacă din spirit de soli
rători români, stau fără lucru. daritate ajută pe ai lor, nu fac 
Şi acolo unde-I dobândesc, munca nimic pentru ai noştri. Aci se 
e extrem de grea. Streinul stoarce poate constata lipsa de directtvă 
fără milă din vlaga sa în mine a Băncii Naţionale Româneşti, 
şi fabrici, pe muncitorul român care face jocul totuşi al finanţei 
şi fac tot ce pot spre a-l abrutiza acesteia anti-româneşti, prin acor
cu alcool şi cu condiţii sanitare dare de reescont. Micul negus
de muncă barbare; cine să strige, tor român abandonat de finanţa 
cine să apare cu adevărat - românească, boicotat de cea 
masa muncitoare românească, străină, fără creditt fără sprijin 
capitaliştii străini? ~enegaţii? şi speculat de intermediarii an· 
Politicianii? Marii Biurocraţi? grosişti străini, rămâne astfel ca 
Toţi aceştia fac bloc când e vorba un fulg În bătaia vântului. Dela 
de a-i oprima. Dar dela război marii negustori români, nu' se 
incoace nici tn condiţiile mize- poate aştepta nimica şi aceştia 
rahile de care vorbeam, românul nici nu contează de altfel in ba·· 
nu mai găseşte de lucru. Intr'ade- lanţa marelui negoţ, care este 
văr, străinul trage la străin, acolo 95 la sută in mânile străinilor. 

'1]- , ... • 2'0· 

OHEJ[ARE 01TRĂ FRATII ROMÂNI DIiV . , 
IlfTREAGĂ ŢARA. 

Primim dela un ţăran de lângă Cer- loc in Consiliul de administratie 
năuţi (Bucovina) următoarele: miniştrilor, foşti/Of miniştri' şi 

... FRAŢI ROMÂlvI J viitori/or miniştri români, pentru 
Fiecare dintre noi a sCdpat cu ca aceştia când sunt la putere 

putind sdnătate din rdsboiul po- sd închidă ochii şi să-i lase pe 
poarelor şi pe lângă vitejia şi jidan; sd-şi facă mendrele. Toate 
lupta cu toţi duşmanii noştri pe ndcazurile dela unire incoace ne 
cari ti cunoaşteţi că ne-au fost vin dela jidan;. Ei au introdus 

. şi ne vor rdmânea duşmani: la noi cea mai neruşinatd spe
Nemţii, Ungurii, Bulgarii şi Turcii culd, speculă cu mdrfuri şi cu 
acum după război s' a mai adau- oameni. 
git unul şi acela este ~ bolşevis- In faţa acestor stdri de lu
mul sau Jidanul, care este duş- eruri nu mai putem rdmânea ne
manul nostru cel mai primejdios. pdsdtori, dacă vrem să fim odată 

Dupăce s'a făcut, după grele stăpâni pe ţara noasfrd, pe avu
SUferinţe, aceastd Romdnie-Mare, tul nostru şi pe avutul ţdrii 
jidanii caufd sd pund mâna pe noastre. 
toate bogăţiile ei. Ei şi-au găsit Acum prind nu e prea târziu 
Intre aşa zişii Români, destule sd ddm năvald sd ne lnscriem, 
.coade de topor", aşa cd acum cu jurtlmânt sfânt, ca membri ai 

fac. ce vreau in frumoasa noa- '1 FasCie.i Naţionale Române. 
strd ţard. In F. N. R. e mântuirea nOQ-

Băncile jiddneşti dau cbte-un stră a Românilor. 
!; d 

o nouă desrobire economică. 
După impunătoarea mişcare de des

robire a neamului româneHc din ghia
rele Jidanilor, a studenti mii, iată că 

şi alţi bărbaţi destoinici din ţara noa· 
stră şi-au intins mâna frăţeşte şi cu 
cru:ea în frunte, au inceput o nouă 
mişcare naţională, o mişcare de des
robire economică. 

Zi de zi ne sosele veşti îmbucură
toare din diferitele colturi depărtate 

ale tării, zi de zi sunte m incunoştiin
taţ', că se lucrează cu febrilitate la 
înflintarea cooperativelor săteşti si 
astfel streinii venali şi mârşavi işi iau 
calabalâcul şi părăsesc ţinutul. 

O astfel de veste, care ne inspiră 

bucurie, ne imbărbătează la luotă şi· 

ne umple inimile de năurjde in vii
torul neamului, ne soseşte mai nou 
din comuna Rodna -veche, judetul 
Bistrita-Năsăud. 
După cât se ştie a.::est judeţ geme 

de jidani vi'niţi de pe~te granită. Ocu
paţia lor este comeIţul cu lemne. De 
multe decenj ex~loatelizi In mod 
tâlhăresc vechile paduri grănităreşti şi 
iupoaie pirlea bil'tulu! mun:itor ro· 
mân. 

Toate fabricile de cherestea sunt 
în mâna lor şi vorba marelui scr;itor 
al neamului: 

"Vai de hiel Român, saracul 
Inapoi tot dă ca rawl". 

Dar acum li se va pune capăt ace
stor tâlhării. O mână de intelectuali 
şi ţărani in frunte cu vestitul luptător 
În ogorul neamulu;, marele Roman şi 

pr0pagnnd ist neînvins al redeşteptării 
naţionale dl dr. Carol 1. Şotel, medic 
inspector în Rodna-vt'che, au pus ba
zele Duminecă, . in 31 Augusţ celei 
mai mari cooperative de cherestea de 
pe toată Val:.-a-Someşului. 

Această cooperativă are de scop să 
ia tn întreprindere toate fabricile de 
cheret'-tea şi să scoată din mânile ji
danilcr pădurile grăniţereşti. Primele 

,a 

fabrici cari vor fi luate in arândă sunt 
cele din Valea-Mare, lIva-Mică şi 

Anieş. 

Cooperativa are numirea de "So
meşul". S'au inscris până tn prezent 
peste 200 de acţionari ţărani şi in
telectuali români din comunele Rodna
Veche şi Maeru. Inscrierile continuă. 

S'au subscris mal multe milioane lei, 
iar capitalul vărsat este peste 300.000 
lei. Centrala coop. din Bucureşti a 
promis un credit de peste 10 milioane 
întrucât răspunderea actionarilor este 
nelimitată. 

Paralel cu acestea se va infiinţa 

in curând şi o fabrică românească de \ 
mob·Iă. 

Din primul consiliu de administra
ţie fac parte dnli dr. Carol J. Şotel 

ca preşedinte. lustin lIieşiu redactor, 
1. Marte not. pellS" C. Baniai, comer· 
ciant, Silviu Coruţiu director scolar şi 
ţăranii Pavel llieşiu, Terente Bumi:lu, 
fi. Alexandru şi Traian Vischi. Cen
zorii sunt: Sever Mureşanu secretar 
corn" Tr. Zinveliu învăţător şi N. 
Grapini econom. < 

Mai presus de toate tiebue să ad
mirăm stăruinţa de fier a dlui Şotel. 

E internsant cum acest om destoinic 
şi cinstit este înzestrat să creeze di n 
nimic lucruri mari. Tot dsa a mai in
filnţat in Rodna şi o bancă şi altă 

cooperativă de aprovizionare, cari con
curează azi cu cele mai mari între
prinderi de acest fel. 

Trimitem urărilt' noastre de bine 
acestor b~rbaţt harnici şi indemnăm 

cât mai mulţi români cinstiţi să în1re 
În rândurile a.;ţionarilor cooperativei 
,.,Someşul". 

Numai in a ;est mod ne vom putea 
salva averile naţionale şi numai astfel 
vom putea întemeia baze solide co· 
mertulul şi industriei româneşti. Acea
sta să ne fie datorinţ<a tuturor in ace
ste vremuri grele. 1. Someşanu. 

n an .. -• $~ , 

Soarta 'văduvelor şi orfanilor de războiu. 
- C,u" li-se ciuntesc peHsiile. -

Zilele trecute pe străzile oraşului 1 bări, până când rămaşii lor se bucur! 
Turnu-Severin şi pe la p. oarta. splta- de soarta Elisabetei Albel si a copil-
lului îşi târa infirmitatea (hernia) şi ior ei. ~ 
pelagra o femee zdrenţuită şi istovită. Căc!, orişicât de pătrunzătoare ar 
Plân!iul şi păsul ei, merită să fie cu- fi rugaciuni~e ce se înaltă peste mor
noscute: mintele eroilor, oricât de puternice 

O chema Elisabeta Albei, din co- sunetele fanfarelor ce proslăvesc me
muna Corzi (Mehedinti) este văduvă moria lor şI oricât de mare fastul 
de război. are şi doi copii minori. Are ăstorfel de serbări - ele se pierd 
pensie 500 lei pe trimestru sau una toate şi dispar tn gemetele şi lacri
sută şasezecişişase lei pe lună. mile văduvelor şi orfanilor rămaşi în 

Din ordinul prefectului, perceptorul urma eroilor sărbătoriţi. 
din sat i-a oprit l40 lei pentru guarz! Să n'o uite aceasta guvernul I Să 
comunali, 300 lei pentru biserică şi nu uite memoria vitejilor tărit, dar să 
acum in urma. a anunţat-o că-i va nu uite nici soarta rămaşilor lor I 
opri 500 lei pentru şcoală. _ ... ., _ __ .... .- • 

Venise la oraş să capete un certi-
ficat, că fiind infirmă şi bqlnavă nu Cum 8e fericesc uciga~ii în România I 
poate să muncească şi dacă ii. mai Y 
opreşte din pensie, moare de foame 
şi ea şi cei doi copii orfani de războI. 

Această informaţie o luăm din zia
rul "Mehedintul" care apare in Turnu 
Severin.' 

Cazul s'a petrecut aşadară cam pe 
timpul când se făceau pregătirile pen
tru serbarea dela Mărăşeşti, nume 
scrIs in istoria gloriei româneşti toc
mai cu sângele şi viata celor ce tn 
urma lor au lăsat văduve şi orfani ca 
şi cel mai sus amintiţi. Oare, dacă 
bărbatul soţiei bolnave şi nenorocite 
şi tatăl copiilor nefericiţi - să nu 
se uite că nu este unic cazul dela 
T.-Severin I - şi-a jertfit viata pen
tru tară, nu merită urmaşii lui o altă 
soartă, altă recunoştinţă din partea 
aceleeaşi ţări? 

Memoria ce!C"rce ne-au dat Mără
şeşti şi celelalte puncte de glorie ale 
răsboiulul intreglrii neamu!~i nu poatE' 
fi cinstită - cu nici un fel de ser-

Un mo~ier ungur care a omorit 
la 1918 - 90 de tăranl români 1 

In Toplita- Români! trăeşte tn tm
buibare un ungur, care la 1918 a 
omorit, in furia-j patriotică, 90 de ţă-
rani români. 

Acest ungur stăpâneşte şi acum 
moşii mari, castele etc. şi trăeşte tm
părăteşte ln România, despre care se 
zice că ar fi şi a Românilor. 

Poate c! fiii, surorile, soţiile şi pă

rintil celor omorîti mişeleşte de acest 
ticălos, in lipsa de pământ, lucrează 

astăzi pe moşiile asasinului. 
Intrebăm: Nu se află in Topliţa 

Română nici un Român care să-I dea 
pe asasin pe mânile justiţiei?! Dacă 
DU se află nIci unul, tnseamnă că 
Românii din Topliţa nu sunt vrednici 
să mai trăiască t . . 
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GLAS.URI DIN PUBLIC. ŞTIRI DE TOT FELUL. 
Războiul impotriua coruptiei! ... - (,.,. o"oar~ I"cu"oştl"ţdm pe . 

, o"ora~ii abonafi cd di" greşallt -
mulţi di"tre Dlor sunJ rugaţi priIt Primim urmlHoarele: Curajul şi munca D- Tale şi-a to

.Oe mult timp urmăresc cu aten- vartlşilor D-1ale ne va fi de folOS in 
ţiune cele scrise de O-Voaitră, dar lupta ce-o dăm. 10ţi cei ce stau de
nici azi nu ştiu ce să fac: să Vă fe- oparte şi privesc doar, fac o crimd 
licit sau să Vă trimit condoleanţe, (mpotriva neamului românesc I 
pentru munca ce-o săvârşiţi. Imi apă- Veniţi in rândurile noastre I Vom fi 
reţi inaintea ochilor ca nişte idealişti tot mai mulţi pe zi ce trece. Lovitu
'l1eputincloşi, cari strigaţi după ajutor, rile date de câtre noi, Românilor mi
. dar nu-i cine să Vă ajute şI nu ajutaţi zerabili cari au ajuns stl joace pre
cauzei nici D~Voastră. Vedeţi că ne cum le cânta jidanii, vor ti tot mai 
copleşesc jidanii şi ştim că vă doare puternice I 
acest lucru, dar intreb: puteţi lupta Jidanii nu vor mai intra atunci/ărd 
impotriva curentului demoralizator, să fie anuntaţi, la PrefectuL Poliţiei. 

alimentat de înşîşi cel ce ar trebui Avocatii români nu vor mai face pe 
să vă ajute?! samsarii ordinari şi banii lui Iuda nu 

Puteţi oare schimba O-Voastră si- vor mai cumpăra vii scumpela Mdderat, 
tuaţia când Dr. . • . • • În trei ani a I Milziş sau aiurea I 
adus oraşului Arad, de pildă, peste _ ...... ........ ,. .... "... .,.. ... 
4000 (zice: datru mii) de nout locui-

tori jidan!?! Poate ştiţi că acest domn, Din nocHlurile Românilor 
:blne cUnoscut prin apucăturile-i, şi-a 
cumpărat, nu de mult, o vie cu mai -- In ce ţarA e Bocşa 1 t ••• -
multe mil!oane?! De unde atâţia bani, 
aşa de~odată, acum când cea mat 
Q"lare parte a oamenilor cinstiţi abia 

;,.,ot trăI de pe o zi pe aHa pe urma 
muncii lor? I 

Un alt caz: Un jidan voia să in
fiinteze la Arad o fabrică de preparat 
pieI. Neprimind învoirea comisiei sa
nitare s'a dus la Bucureşti şi a venit 

. cu perm\sul tn buzunar. lntrebat cât 
·a plătit la Bucureşti răspundea cu 
seninătate: Un milion. 

(Dr. Lust poate ştie şi el ceva despre 
. afacerea astal) 

Şefii oraşului sprij inese in per ma
,.(lenţă pe străini... La Prefectul Po
Utiei jidanii intră fără să fie anunţaţi, 
pe eând Românii aşteaptă cu ceasurile. 

Pentruce sunt coloane albe tn 
• Voinţa Poporului"? Pentrucă mlze~ 

:rabili sunt. in primul rând, Românii, 
o mare, foarte mare parte din ei. Eu 
Vă spun un lucru: 

O-V. imblătlţi pae goale pănăcând 
Injuraţi pe jidani, şi nu luaţi bine de 
piept pe Românii păcătoşI. Dar In
trebarea e: Aveţi curajul sd facetr 
-iltest lucru ori ba? 

Dacă vreatl sl indreptaţl lucrurile, 
-de~aici incepet' opera de primenire 
,i-apol ar trebui să umblaţi dlnco
>mună in comună, să tnmnţaţl societati 
-de abstinenţă; să-i oraganizaţl pe 
ţărani, să le luaţi declaraţii in scris 
el nu 'Vor mai intra in crâşme şi 

.prăvălii jidăneşU şi că nu vor vinde 
acestora imoblle etc. Faceti legătura 
Intre intelectualii cinstlţi,şi intre ţă
ranti noştri. Şi apoi ]uaţl sbidul şi 

(ovitl fără milă in toţi ticăloşii; de
mascaţi pe avocaţil români cari fac 
u-aflcuri nepermise; tlntulţl]a stâlpul 
ruşinei pe funcţionarii venali. 

Dacă veti face astfel, veţi fi apos
"toB al neamului românesc, altcum 
,-eţi rămânea gazetari şi nimic altceva. 
Dacă Mussolinl s'ar fi mărginit să 

<scrie doar articole, unde ar fi astăzi 
.ltalia?l 

Fapte ne trebue, nu articole; ener
gie de fier, curaj sălbatic, activitate, 
,nu văicăreli! 

Credeţi că am dreptate sau ba? 
Dacă credeţi că am dreptate, faceti 

~aşa loc 

Ai toatd dreptatea, prietene necu
,nascut I 

Energie, muncd, curaj, fapte? Da I 
Astea le visdm. spre astea tindem, 
,pentru qstea ne strângem rbJzdurile rartl 

Vino in rândurile noastre, cu ener
.gia ce te distinge,' add şi alte energii 
..sub, steagul nostru curat.~ 

. Primim următoarea scrisoare dela 
un muncitor român din Reşiţa, pe 
care o dăm Întocmai cum ne-a fost 
trimisă. Din rândurile simple şi du
reroase ce urmeaz.ă, cetitorii noştri 
vor vedea cum sunt de nedreptăţiţi 
Românii de către Români in România 
asta care ar trebui să fie a tuturor 
Românilor. 

lată scrisoarea: 
"Am avut un . căţel de şase luni, 

care intr'o zi s'a perdut. După vre·o 
patru zile cătelul s'a întors acasă. Eu 
nu eram acasă. Un chiriaş a luat că
ţelul şi .'a inchis, dar cătelul a scă
pat iar afară şi s 'a dus la uşa bucă
tăriei unde ('fa şi fetiţa lui popa ji
dovesc. Fetiţa a luat căţelul 1n braţe, 
să se joace cu el şi nu i-a dat pace 
până ce căţelul a sgâriat-o puţin. 

Jidanul a adus in grabă doi medicI. 
Unul din medici a spus, 1n faţa la 
doi martori, jidanului că poate 8ă 
meargă la Cluj, dacă are bani, dar 
cânelui nu îi este nimic. 

Jidanul totuş a plecat la Cluj cu 
fata şi cu soţia lui, şi au stat acolo 
peste trei săptămâni. 

Intors acasă, jidanul m'a dat in ju
decată cu dr. Ioan Mora, Ia judecăto
ria de ocol din Bocşa. Când a ajuns 
ziua de judecată am fost chemat eu 
şi soţia mea. De vorbit n'a fost slo
bod să vorbesc nimic. Când am spus 
către dl judecător Oprea să vorbea
scă româneşte să ştiu şi eu ce să iu
decă, O-sa mi-a răspuns să-mi ţin 
gura că pe mine nu m'a intrebat ni
menI. Când i-am spus că de ce m'a 
mai chemat acolo dacă n'are să mă 
intrebe nimic, dl judecător Oprea m'a 
scos afară şi nu m'a mal chemat de
cât la cetirea sentioţei şi mi-a cetit 
sentinţa că tre bue să plătesc in 10 
zile toate cheltuelile ce le-a avut jt
danul: 5725 de lei. După 15 zile dr. 
Mara mi-a adus pe cap executia, dar 
văzând că n'are ce să ia dela mine, 
s'a dus la fabrică şi-a spus acolo 
să-mi tragă 6090 de lei şi 44 de 
bani. 

In luna primă mi-au tras dIn 1200 
lei ce i am, 800 lei, aşa că acum cu 
toată truda mea de muncitor, am 
ajuns muritor de foame". Atât. 

De dl dr. Mora nu ne mirăm .. me
seria lui e sd despoaie oamenii... Te
rente are mulli tovard$Î, cu mai puţin 
suflet, printre absolvenţii universitati
lor. Ne mirdm insd cd aşa zisul jude
cator Oprea din Bocşa foloseşte şi 
acum, ln exercitiul funcţiunii, limba lui 
Arpad, şi se poartd ca un strănepot 
de-al lui Arpad cu bieţii muncitori ro
mâniI ..... .- 4 

A apărut Numărul 2 din biblioteca 
Fasciei Nationale Ronâne" : 

.,DUREREA NEAMULUr 
versuri de Justin llieşieu. 

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

imprimate/e moastre stJ P/dtessclJ 
o sumtJ ma; lIIt1f'e dectJt tlCUIl cu 
clH'e Ik fapt ne dtlto,esc peHt".,. sitlr. 
Pe tUe' On tlbonaţi li rugăm sti ne 
Urle' 86 "u-şi .,.ite In84 "ic; .,.n.,.l 
c4 aflem şi .,.n fond de resistenţ4 
şi $umde ctJt de mici trimise pen. 
tru {Scest fond le primim eu sincere 
mulţuMite. 

Congres prBotBsc 1n Arad. Marţi a 
avut loc in oraşul nostru un congres 
al cercurilor preoteşti "Andrei Şaguna", 
din eparhia Aradului. Au luat parte 
numeroşi membri din judeţul Arad şi 
Timiş-TorontaL 

• 
- OI Dr. C. Olariu dir. Centrului pen

tru ocrotirea copiilor s'a logodit în 
7 Sept. cu Dşoara L. Mesarăş din 
ŞeiUn. - Sincerele noastre felicitări. 

• 
Decorarea dşoarei Elena Vâcârescu. 

Patriarchul din Ierusali m a conferit 
d-rei Elena Văcărescu ordinul Sfântu
lui Mormânt in gradul de mare ofiţer . 

Propagatorii baptismului. Suntem in
formaţi că tntr'o fruntaşe comună din 
judeţul Arad, preotii noştri ortodoCff 
români, ar căuta să facă din nobila 
lor misiune - taraM jiddneascd. 

Se spune că aceşti preoţi lacomi 
de câştiguri uşoare, ar cere pentru o 
inmormântare până la 10.000 lei (zi
ceţi: zece mit lei). 

Pe urmă tot aceşti lupi moralişti, 
vin şi cer autorităţilor măsuri energice 
impotriva sec te lor t 

Pentru prestigiul preoti mei noastre 
care trebue să fie, ca intotdeauna, in 
fruntea luptelor de primenire naţională, 
atragem atenţia autorităţilor noastre 
bisericeşti asupra speeulei ce-o fac 
aceşti doi preoţi cu poporenii lor. 

Stampila oficiulul postal din Pecica. 
Suntem informati pe cale parttculară 
că stampila oficiului postal din Pecica 
- al căreii clădire se află situată pe 
teritoriul comunei Pe cica-Română -
poartă pe ea inscripţia: "Pecica-Ma
ghiară". - Ar putea autorităţile com-

'. petinte să ne lămurească acest fapt, 
Bustul lui Iancu din Baia-dB~Cri.. pe care noi nu-l întelegem ori cat 

Aprobăm întru toate cele scrise mai ne~am trudi t? . 
jos de "Libertatea" referitor la bustul I · 
lui Iancu dela Baia-de-Criş. Obrăsnicli jid~ne,ti. Un jidan din 

- Aici nu putem trece cu vederea fundul ~oldovel (l~d. Câmpu-Lung) 
, a spus In fata unUl reprezentant al 

cot toată lumea de ~ţă a rămas foarte autorităţilor româneşti următoarele: 
nemultumită de acest bust, care e o "Mie nu-mi pasă! Eu mă simţesc 
lucrare foarte nereuşită. Iancu cel voi- atât de tafe în România, (ncât are să 
nic frumos şi falnic, cum 11 arată ~ie. timpul că Mlnistr~l şi Pr!/ectul 
toate fotografiile acelor vremi" e făcut rml vor m~tura casa ŞI ograda .? 

. 'tOt I h '1, , ă I '1 Ce ziceţi la asta die Mărzescu I act mi le, g emUl par c - un COpt * 
a mârât, cu o căciulită turtită pe ca
pul lui şi stând aşa, că par'că i-ai 
dat un pumn in spate de s'a strim
bat de durere... E o lucrare cu to
tu.! nevrednică de a inchipui pe tancu. 
In loc ca vederea lui să-ţi însufle plă
cerea mândriei, simţul de mărire şi 

d~ vitejie, iti trezeşte milă, sfială, 

desamăgire şi nevrând te intrebi: 
Acesta e Iancu? viteazul, frumosul, 
nebirultul ? 

Acest bust trebue cât mai curând 
tnlăturăt de acolo şi lucrarea dată 
unul artist de samă, să facă ceva 
vrednic de .tancu I Toată lumea a ple
cat oarecum ruşinaU, că cu ce ne-am 
înfăţişat la aşa o serbare mare i 

• 

.. 
• 

"Ur,ii" din Hodi,. Aşa îl numeşte 
pe ţăranii români din Hodiş, marea 
proprietară d-na Mahler, la care şl 
acum în România-mare, ţăranii ro
mâni rămaşi fără pământ - sunt 
slugi. 

Asta e răsplata ce-o primesc tăranil 
români pentru blândeta ce-au dove
dit-o, cu prisosinţă, în 1918, in timpul 
aşa zisei "revoluţ'i" I chiar fată de cei 
mai turbaţi căIăI al lor l 

Aşa-i, bieţi ţărani români! Dacă nu 
le-aţi spart voi capetele, atunci când 
trebuia. vi·le sparg ei (străinii) acuma 
zi de z\1 

• 
Noul tarif postal pentru 1arA ,1 

strAinâtate. Dela 1 Septemvrie au in
trat in vigoare urt!lătoarele taxe poştale: 

Pentru o scrisoare simplă: 1 leu 
pentru Interiorul ţărU: 7'50 lei, pentru 
Austria, Cehoslovacia, Italia, Polonia 
şi Ungaria şi 10 lei pentru celelalte 
ţări. . 

Pentru o carte poştală: 50 bani, 
pentru interiorul ţării, 5 lei pentru 
toate ţările . 

Pentru Imprimate de orice fel: 5 
bani pentru Interiorul tărli şi 2 lei 
pentru toate ţările. 

La scrisorile recomandate se adaugă 
pe lângA taxele anunţate mal sus şi 
câte: 2 Iei pentru interiorul ţărU şi 
10 lei pentru toate celelalte ţărI. 

CROITORIA DE DAME' 
ELENA NEGUŞ ŞICLOVAN 

ARAD • STRADA TURNULUI (LOVARDA) N-RUL 3. 

CONFECTIONEAZĂ: 
COSTUME, PALTOANE, MANTALE TAILLEUR 

ŞI ORICE LUCRU 
IN ACEASTA BRESLĂ, 

PRECUM ŞI UNIFORME PENTRU ELEVE 

EXECUŢIE IREPROŞABILĂ ::::: PREŢURI EXCEPŢIONALE, 

i !§i . .i@.U'§!9f!!pq 

l 

:: 
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- "Doamna ~[U"ţiIOT"'. Aşa se 
chiamă piesa de teatru cu care poetul
samsar 1011 Ursu c'YfJr;cu, a lti1lli să 
pTOfaneze serbările pentru Avram la1lcu. 

Vom reveni! 

Un ordin al lui Fard impotriva al
coolului. Cunos:utul fabricant american, 
de automobile Henry Ford, a publicat 
următorul ordin: 

"Cu ziua de azi începând fiecare 
om despre care se va afla, că miroasă 
a vin, a bere sau a rachiu, sau delS
pre care se va afla, că are la el sau 
la casa sa beuturi, va fi dat afară din 
lucru imediat, fără de-a avea vre-un 
drept de apel". 

La centrala prohibiţioniştilor ame
ricani se lucrează a:uma din răsputeri, 
pentru ca şi ceilalti fabricanţi din 
această tară să imiteze exemplul dat 
de For~, sperându·se că astfel se va 
ajunge mai curând la forţarea prohi
bitiei din ţară. 

• 
A trăsnit În biserică. Dumineca 

pe când p o por u 1 din comuna 
Chiroc, de lângă Timişoara era fn 
biserică, l-a atins o mare şi inspăi
mântătoare şi foarte tristă întâmplare, 
ne spune părintele comuneI DI Voniga. 
O vreme ciudată, cu nori grei s'a IA· 
sat asupra comunei şi a inceput mari 
descărcări electrice asupra comunei. 

Durduia şi fulgerea, de credeai că 
se apropie sfârşitul lumei. 

Biserica nu a avut parafulger. 
O mare nenorocire s'a descărcat 

asupra ei. Deodată o puternică dur
duială dintrun nor grea s'a lăsat 
asupra el, cu un fuger că a cutremu

'rat-o şi apoi a urmat un trăsnet În 
biserică că a trliptit pe toată lumea 
Ja pământ: 

Românii iar streinil scapa, atunci pă
cat că Dzeu ne-a dat libertate naţio
nală. 

Vrând - nevrând imi apare În 
. minte procesul bravilor noştri studenţi 

În frunte cu Moţa, care Îngrozit de 
planul jidanilor ce ne ameninţă cu 
pier;rea poporului Român cu Il j utorul 
partidelor polirice dela noi, au pus 
mâna pe toate bogăţiile ţării, iar po
porul rămâne tot sărac şi În mizerie. 
Astfel băncile, fabricile, pădurile, co
merciul, industrie, meserii, pietele ţării 
tot În mânile jidanilcr; au cu mpărat 
mulţime de case pe la oraşe şi pă
mânt pe care nu ei îl lucră. Iar azi 
vedem jid ani stretăind România celor 
800,000 de eroi in automobile de mi
lioane. Toate acestea În vreme ce 
văduvele, invalizii şi orfanii români 
de răz.boi îşi duc viaţa În cea mai 
neagră mizerie, iar jidănasii se Iăfăesc 
in toate bunătăţile, fiind to'ate pe mâna 
lor, şi se înmulţesc Îngrozitor. Astfel 
stând lucrurile se naşte întrebarea că 
unde-i este capul inteligenţii române? 
Unde ne sunt preoţii cu crucea în 
frunte, de ce ne Iasă pradă jidanilor? 
De ce nu se uneşte toată inteligenta 
română, singură vinovată de starea 
de azi, şi să înfiinţt-ze tot felul de 
coopt!rative, unindu-se cu poporul şi 
nu cu jidanii şi astfel să boicotăm 
tot ce-i străin, înstărindu-ne toate 
clasele naţiunei române. 

Aşa inteleg eu libertatea naţională 
cu care ne-a dăruit Dzeu, că tot ce 
se cuprinde între graniţele României
Mari poate să fie pumal al Româ
nilor. 
Dacă Ungurii nu ne-au nimicit 111 

o miie de ani, Jidanii ne vor da gata 
in timp de 10 ani, dacă nu ne vom 
trezi de cap. Z. M. 

, 'lI'! om, it fost G.mA~it pe loc, mai .. .- .. -'". .. .. 'V' ... 

tnulţi au fost p~~ilhzal! • -
• ' "Parecă era sfârşitul lumii, aşa era I O· 7400-921. 

de infiorător acest caz trist" - ne 
aPLlne plr'i~·tele. " , , "ublicaţie de licitaţie. 
., Noi exprlrrtâ~ f~§felui i,o~i~~ 'pentru 
această nen'drocire şi rugăm comunele 
• căror biserIci nu au fncă parafulger, 
si şi-l procure (cumpere) peutruca să 
nu se mai tntâmple atari nenorociri 
asupra bisericilor. .Primăvara-, 

Ui4 • • ~ .. 4 • 

Un proces jidano-rom8n 
Primim următoarele: 
In ziua de 10 (23) Mai c. fiind 

serbare naţională. după care am în
setat de veacuri, ca Român, am tinut 
să particip la Te-Oeum şi defilare 
care a avut loc in Piaţa Unirei a 
oraşului Dej. La~ anumit timp muzica 
militară a intonat Imnul regal român, 
din care motiv, toţi etfiterii şi soldatii 
au salutat, iar civilii au descoperit 
capetele 1n semn de respect In ace
ste momente solemne jidanii Silber
stealn Beni şi Nagy Peter, au refuzat 
si se descopere, ceeace m'a jignit 
aşa de mult in cât le-am dat păIăriile 
de pe cap jos, pentru care faptă m'au 
dat în judecată cu advocat şi acte fă· 
cute tot de-un jidan medic anume 
Berger. 

In 9 Iulie c. am fost luat dat gata ,i judecat la spesele de proces peste 
700 lei, iar jidănaşii au rămas oameni 
de omenie şi cinstiţi. Va să zică ji
dan! cari nu se simt datori nici chiar 
cu respect faţă de rege şi natiune, 
tot ei cer dreptate dela justiţia ace
luiaşi rege şi li-se şi face. Nu mă pot 
Indestul mira cum de onorata jude
cătorle le face onoarea de a sta de 
Vorbă cu astfel de oamenj? 

lnc! un caz: prin Juna Iulie anul 
trecut s'a prezentat la mine executo
rul Osteau, armean de naţie, spunân
du-mi că am de plătit în dare peste 
1500 lei. Momentan i-am şi dat 600 
lei' din care sumă a zis aşa intre 
patru ochi că 200 Iei le va ţine pen
tru sine, aşa că pentru restul de 900 
1el, de cari statul era să rămâe de 
pagubă, nu mă va mal cerca. 

Această mişelie am raportat-o 
dlui primar dr. C. Pop, care ca om 
'cinstit l'a şi eliminat din serviciu pe 
Ostean, dresându-se totodată proces 
verbal pentru a se inainta cazul jude-

. cătorleL De atunci a tre<:ut anul şi 
tncă nn se ştie nimic. 

Dacă aşa P'Juge cu dreptatea <;:ă 
paragrafîi legii sunt aspri numai cu 

Cenzurat: Prefectura Judeţului, 

Pe baza decisului judecătoriei 
de ocol Arad No. de mai sus, 
13 bucăţi acţiuni cu No. dela 
9956-9968 dela Casa de pă
strare a judeţului Arad a căror 
valoare nominală la bucată este 
de 500 lei cu cuponul nominal 
1923 al lui Ioan Kopp, cupr!nse 
in favorul )1 Victoria· institut de 
credit şi economii în Arad pen
tru suma de lei 150,000 capital 
interese de 5°/0 dela 23 Oct. 
1920. spese stabilite până in 
prezent in sumă de lei 1790. se 
vor vinde la licitaţie publică in 
Arad la Victoria inst. de credit 
şi economii 1n ziua de 22 Sept. 
1924 dim. Ia orele 11. 

Arad, la 3 Sept. 1924. 
G. Ciupu/iga, 

exec. judecătoresc. 

G. 7400-1920. 

Publicaţie de licitaţie. 

Pe baza decisuJui judecătoriei 
de ocol Arad No. de mai sus, 
mobile şi alte obiecte cuprinse 
in favoarea "Victoria" institut de 
credit şi economii in Arad pen
tru suma de lei 150,(')00 lei ca~ 
pitat, interese de 80fa dela 23 
Octomvrie 1920, spese stabilite 
până în prezent în suma de lei 
2889, se vor vinde la licitaţie 
publică în Arad strada Alexan
dru Gavra nr. 24 in ziua de 22 
Septemvrie 1924 d. m. la orele 2. 

Această licitaţie se va ţine şi 
in favorul "Banca Valea Crişului" 
Victoria Gyorgy, Oyurkovits Ma
ria, Casa centrală de păstrare 
Arad, Adria societate de asigu
rare, Francisc Kuhinyi şi Iosif 
Muzsay . 

Arad, la 3 Sept. 1924. 
a. Ciupu/iga, 

exec. judecătoresc. 

Corpul 7 Armata 

Ordonanta Ne. 3. 
- Urmare, -

Orice instalaţiuni telefonice sau talegrafice clandestine, cu sau fără fir, 
sunt oprite ~l1b sa~cţiunile pr:văzute de art. 9 ai 3 din regulamentul Teleg
r~fo-TelefOniC (veZI art. 135 dm tanful poştal telegrafic şi telefonic intern, în 
vIgoare dela J Aprilie 1922), în afară de când s'ar urmări prin cle scopuri 
subversive c?ntra s~atullli,!n care ca~ se vor aplica legile privitoare la sigu
ranţa statulUI, menţlOnate In art. 3 dm Legea Stărei de asediu (vezi decretul 
relativ la cenzura ziarelor, 1eIegramfior şi a corespolldenţei, din 6Septembrie 
1918, publicată În M. Of. Nr. 134 din 6 Septembrie 1918-

. f) Perchezlţiuni se vor putea face ori când şi ori unde va cere trebuinta 
chlaI de autorităţile civile, cu obligaţiunea de a sesiza imediat autorităţile 
milita~e, tn~ă pân~ la. sesizarea autorităţilor militare' parchetele civile, judecâ
toreştl de instrucţIe, Judecătorie de ocol şi ori ce ofiţer de poliţie judecăto
rească. p~t. instrumenta, în ,preliminar a,facerile. care sunt de competinţa Tribu
nalelor mlhtare, cu obl1gaţtullea de a lOainta Imediat actele ce vor dresa in 
stanţelor militare competente. 

g) Vor putea fi ?epărtaţl din z?na stărei de asediu, cei certaţi În ju
decata (cara au sufent o condemnaţtune criminală) şi toţi indivizii care nu 
au domiciliul lor în locurile sup:;se stărei de asediu. 

, Art. V. Orice infractiuni săvârşite împotriva prevederilor cuprinse în art. 
3, dm L~gea Stării de Asediu, vor fi constatate de către ofiţerii poliţiei judi
c~a:e militare, prev~~ut de art. . '/8 C J, M. sau de ofiţerii poliţiei judiciare 
CIVIle, când cele militare n'ar fI la faţa locului. 

,ATt. VI: To.at~ infractiunile prevăzute art 3 din legea stării de asediu, 
vor fi InstrUlte SI Judecate de Consiliul de Războiu al Corpului 7 Armată. 

,Art. VII. Cetăţenii, deşi În stare de asediu urmează cu toate acestea a 
exercita toate acele drepturi, garantate prin constituţiune care nu sunt sus-
pendate în virtutea articolelor precedente. ' 

Art. VIIl: Ace~stă ~rd~nanţă va !i a.d~să la cunoştiinţa populaţiei din 
zona de asedIU, pnn aflşăn şi pubIt~ărJ 10 presă şi orice alte mijloace de 
publicitate. 

Art. IX. Orice ordonanţă dată anterior se abrogă. 
Dată la Comandam('ntui C. 1 A. Sibiu în Iulie 1923. 

COMANDANTUL CORPULUI VII ARMATĂ.. 
General de Divizie (S5) CIHOSKI. 

Ordonanta Nr. 4. 
(Publicată In M. Of. Nr. lt6 dia 1 August 1924,) 

Având in vedere dispoziţiuoile 1. D. Nr. 131-923, publicat tn M. Of. Nr., 
231 din 1923, 

Pe teritoriul acestui Comandament, pus sub stare de asediu, va intra, 
in vigoare, dela data publiclrii în M. Of. ordonanta de fată: 

Art. 1. Se vor pedepsi cu pedepsele prevăzute in ari. 78 din Codul, 
Pena1 (recluziunea dela 5-10 ani) şi cu circumstanţe uşurătoare minimum, 
un an Închisoare: . 

a) Oricine va propovădui prln viu grai sau prin scris schimbarea formei: 
de guveruamânt, sau suprimarea, sau schimbarea prin violenţă a legilor sau 
aşeze minte lor Statului. 

b) Oridne se va asolia pentru a propovădui vreunul din actele enuml- . 
rate mal sus. Asemenea asociaţii existente tn momentul eplicării ordonanţe! I 

vor fi disolvate. 
c) Oricine va lua parte la intruniri sau conferinţe cari au de scop pro- ' 

povăduirea vreunuia din aceste acte. 
Când aceste intruni sau conferioţe vor fi organizate de asotiaţli consti- . 

tuile, or şi care ar fi natura lor aceste asociaţii vor fi dizolvate de autorita- ' 
tea ml1itară. 

d) Proprietari cari cu bună ştiintă vor fi pus săli sau incăperl la dls- , 
poziţia organizatorHor întrunirilor şi conferintelor. 

e) Oricine va imprima, scrit> la maşină, schapirographia, sau publica, sau' 
edita, sau pune in circulaţie cărţi, broşuri, ziare, afişe sau orice alt material. 
având drept scop de a propOVădui vreunul din aceste acte. 

/) Oricine va ajuta prin ori şi ce fel pe cei cari se vor fi făcut vinovaţh 
de UDul din actele mai sus enumărate, fie el locuesc sau nu in zona stării, 
de asediu. 

Il) Oricine va arbora, expune sau purta insigne sau emb1eme cari ar 
întruchipa indemnri sau credinte contrarii legilor sau aşezămintelor statului., , 

h) Pedepsele prevăzute în această ordoanţă Vor fi aplicate şi acelui care 
va fi săvârşit vre-unul din faptele enumărate de ea~ in afară de zona stărII' 
de asediu, dar care are domiciliul înăuntru acelei zone. 

Dată in Sibiu la 31 Iulie 1924. 

COMANDANTUL CORPULUI VII. ARMA T Ă .. ~ 
General de Divizie (S5) CIHQSKI. 

Ordonanta Nr. 5. 
(Publicată In M. Of. Nr. 166 din 1 August 1924) 

Având in vedere dispoziţiunlle înaltului Decret Nr, 13Q'-:925t publicat,l: 
in M. Of. Nr. 231 din 1923. 

Pe teritoriul acestui Comandament pus sub stare de asediu, va intra rn 
vigoare deJa data publicărei tn M. Of. ordonanţa de faţă. , -

Art. 1. lntrunirile atât În localuri închise, cât şi în aer liber, ori care ar 
fi obiectul lor, nu vor putea fi ţinute fără autorizaţia Comandamentului Mili
tar. Antrupamentele mal mari de 5 (cinci) persoane, sunt interzise. 

Ari. 2. Acei care vor fi provocat sau participat la asemenea întruniri 
sau antrupamente fără autorizarea prealabilă a Comandamentului, vor fi pe· 
depsiţi cu pedeapsa prevăzută la art. 90 din Codul Penal, (închisoare până" 
la 2 ani şi cu recluziunea dela 5-10 ani cei care vor fi cu arme). 

Dată în Sibiu la 31 Iulie 1\;124. 

COMANDANTUL CORPULUI VII. ARMATĂ. 
General de Divizie (ss) CIHOSKI. 

Tiparul TipografielpDiece7.ane Arad - 1~48. 
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