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A BON A M E N T U L: 
Pe .a an . . . • • 
Pe Jumatate an ~ • • • . 
Pe trei luni • • 

· • 100 lei. 
• • 50 Lei. 
• • 25 Lei. • 
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8er~ările n fi str ei" la Hra~. 
Arad, 12 Nov. 1924. 

In zilele de 8 şi 9 Noemvrie 
au avut loc ln Arad inîpunătoa
rele ser b ă r i ale Asociaţiei 

.Astra". 
După serbările pentru Avram 

Iancu, serbările dela Arad au 
l'enit să ne !ncredinţeze că Aso
ciaţi a "Astra· a tnceput, cu ho
tărtre şi râvnă gata să treacă 
peste toate piedeci1e, - ofen
siva culturald, mai necearsd şi mai 
IJrgenld acum ca oricând. 

Un alt fapt care ne-a imbucu
rat pe toţi, a fost participarea 
celor doi mitropoliţi ai Ardealu
lui: NIcolae al Sibiului şi Vasile 
al BI3juluL 

Viaţa şi progresul neamului 
românesc reciamă cea mai straş
nică solidaritate naţională. Acest 
ad~văr a pătruns toate adevăra

tele inimi româneşti din acest 
frământat Ardeal care vrea lumină 
şi bunăstare. 

. Noi salutăm' cu tot entusias
muI, ofensiva culturală pornită cu 
atâta vigoare de vechea noastră 

.Asociaţie" şi ne inchinăm in 
faţa acelora cari, tn fruntea acestei 
instituţii de cultură, tşi tnchină 

price'perea şi energia luminării 

poporului românesc. 
Coloanele acestei modeste ga

zete vor fi totdeauna deschise 
pentru faptele "Astrei" munci
toare şi tndrumătoare. 

GLASUL 
In vremea aceasta de dezori~ 

entare produsă ae duşmanii no
ştri, găSIm un bun prilej să adre
săm aderenţilor noştri un cuvânt 
de Incurajare. 

Trăi m vrem uri, in cari vrăş
maşii noştri voesc să se folosea
scă de mişcarea noastră 1n fa
voarea lor, discreditându-ne, 
inainte de ce am fi dat ţării, tot 
ce aceasta 8şteaptă dela noi. 

Noi, în faţa puhoiului strein 
şi a consâogenilor noştri ins trei
naţ!. cărora ne este ruşine a le 
zice "români", ne-am Injghebat 
in organizaţii pătrunse de cel 
mai Sincer şi curat patriotism, 
ca să servim de un puternic zid 
intru apărarea şi conservarea· 
ţării noastre. 

Acesta este adevăratul rost al 
organizărh noastre, şi fieştecare 
fascist, care nu poate fi de~t 
bun român, trebue să fie pătruns 
de această grijă a noastră pen
tru ţară. 

Natural, prin ceeace am făcut 
până acum, n'am făcut totul. In
de plinirea chemării noastre de 
acum urmează numai. Această 
chemare nu trebue să fie inţe
leasă insă din partea aderenţilor 
noştri~ altfel, de cum li-se arată 
de către conducerea noastră. Ori 
ce fapte izolate, săvârşite <;hiar 
din cel mai t:Wat patriotism, dar 
fă!ă· ştirea şi aprobarea condu
cerii noastre nu pot să aibă ro
dul binefăcător pentru ţară, căci 
duşmanii noştri la fiecare paR 
caută să ne discrediteze şi' să 
ne arate ca pe nişte turbulenţi, 
cari prin anarhie şi djsordine 
dorim să dărâmăm România, in-
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O.ANTEGUL PLUGARULUI 
de V. MILlTARU. 

NOSTRU. 
tregită cu sângele atâtor viteji 
români r Să nu dăm deci nici un 
prilej prin faptele noastre, ca să 
putem fi acuzaţi de aşa ceva. 
Să nu facă nimic ce-ar putea 
folosi duşmanilor şi strica ţării! 

Să ne tngrijlm de intărirea or
ganizaţdlor noastre, in cari să 
domnească adevăratul patriotism 
şi cel mai curat românism. Dar, 
să nu ne perdem energiile pen
tru lucruri de nimica, pentruca 
atunci când va avea ţara nevoe 
de noi, să fim cu puteri oţe li te 
gata pentru orice jertfe ce ni-s'ar 
cere. 

Cuvântul conducerii noastre va 
fi atunci un ordin' sfânt, care va 
trebui să-I ascu!te fiecare f.lrâ 
şovăire t d3.r şi pană atunci să 
n4 fdeă nimeni nimic de capul 
lui, ci să asculte de sfatnrile 
noastre, aşa dupăcum cere ade
văr;jta disciplină bscistă. 

Cu bine deci Înainte! F N,R. 

Drapelul Românesc. 
... S'a SCrtS de multe ori că nişte străini 

cu ocaziunea sărbătorilor naţionale 
arboreaza câte un drapel, care seamănă 
a fi mai curâlld o sdreanţă. 

Poate că o fac În formă de batjocură. 
Intre aceşti prieteni îl numărăm şi 

pe jldanul Gemm Friţ din, Agriş jud. 
Arad, care scoate in loc de drapel o 
sdreanţă de o palmă şi dacă s'ar putea 
recunoaşte coloarea poate amrecunoaşte 
in a~ea sdreanţă o bucată din drape
lul ma2hlarllor scăpat la fuga dela 
Ciuci. Acum nu-i mai silesc autorităţile 
să sroată drapele, ti rugăm deci să 
ne slăbească cu dragostea, iar pe auto
rităti le rugam să pretindă ca acela 
care scoate drape I să scoată in ade
văr drapelul treicolor românesc şi nu 
sdlenţe. 

Cavalerii ordinului "Mihai Viteaznl" II 
iIDnroprielărireD. 

- Un demers pe l~ngi Rege. -
După,~um se ştie, pe biroul Sena

tului a fost depus, din imţiativă par
lamentară, un proiect de It ge pentru 
improprietărirea, la frontiere, cu eate 
2!> ha. pământ, a cavalel Hor ordinului 
~Mihai Vlleilzu\". 

... Proiectul acesta fuses~ incuvilnţat 
de Suveran, care-şi exprimase bucuria 
de a-l fi văzut intocmit El a venit in 
discuţia Senatului, unde a fost susţi
nut călduros de mitropolitul primat. 

Totuşi în şedinta aceea de noapte, 
senatorii s'au impotrIvit proiectului, 
sU5ţ;nând că improprletărirea decora
ţilor cu "Mihai Viteazul" ar pricinui 
nemulţumirea tuturor celor cu drep
turi d-= împroprietărlre ŞI in special a 
celor purtători de alte decoraţii de răs
boi. S'a spus atunci, că unele deco
raţii "M~h?Î V!teazul" n'au fost ob
tinute pentru mentt' ex_epţionale, cA 
e foarte delicată sta bil irea unei deo
sebiri intre ct>i cu drepturi de a purta / 
această cea mai mare decoraţie de 
război şi cei fără drepluri, precum şi 
precizarea dacă de(oraţii cu ordine 

. mai puţin importante n'au săvârşit 
cumva fapte c>iri să-i facă a merita 
.Mihai Vltfazui". . 

ŞI dpsbaterea proiectului a fost 
amânată_ • • 

Sâmbătă seara, CI! prilejt11 anualului 
banchet ofept de Suveran cavalerilor 
ordinului "M;hai Viteazul", aceştia au 
fugat pe rege să. intervină ca unul 
care a Înto..:mit proiectul fllndatiei 
,.Reg('le Ferdinand a cavalerilor ordi
p-ului Mihai Viteallli", pentru reluare, 
discuţiei. 

Suveranul a făgădllit că va face 
demerSUl i1e necesare şi - se s;: eră -
că prvectul va fi readus in dIscuţie. 

• 
Domnilor senatori le spunem to che~ 

stia improprietăriri cavalenlor ord. 
,.Mthaiu Vlte~zul" următoarele: De ce 
n'aţi protestat impotriva miilor de im
propietăriri lIegale cari s'au făcut; de 
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ce nu v'aţi pus cuvântul tn cumpănă 
ca multi dintre cei cari aveau dreptul 
să capete pământ şi ntau căpătat -
să-I capete; de ce n'aţi proteslat con
tra expropierilor in care latifundlarii 
unguri şI jidani din Ardeal au fos.t 
gentil crutati? t ... 

Pentru protestul vostru i-aţi aflat 
pe aceş.ti erod? Altă tari şi·ar fj cin
stit altcum vitej\ll 
Să vă fie ruşine t 

Du~ă D~unHr~a gen. a "Hstrei" 
Retrăind clipe de inalta re 

sufletească a timpului, când "Aso
ciatia pentru tit. şi cultura popo
rului rom." a fost un sanctuar al 
vieţii noastre naţionale, de pra~ 
gul căruia se sfărmau toate pa
timile, unir.du-se Intr'un mănunchi 
de energie nilţională, toate nizu
inţele şi aspiraţiumle neamului no
stru, nădăjduim cu atât mai vâr
tos astăzi implinirea chemării de 
apostolat cultural românesc al 
acestei instituţlUni. 

Intorsătura is.torică a vremii, 
când libertatea naţională deschide 
larg fiecărui popor porţile des
voltării şi a progresului, ne cere 
In acelaşi timp aportul n05tru na
ţîonal la opt!ra de civiltzaţie uni
versală. 

Ori pentru implinirea misiunei 
ne~mu]ui nostru in pagimle isto
riei viitoare, trebue în primul rând 
asigurată o existenţă solidă na
ţională, in o largă dESI/altare a 
calităţilor sufleteşti ale neamului, 
deodată eu inlăturarea întunere
culuI ce ne apasă răspăndind lu
mina şi căldura lnvăţământuluL 

Am susţinut nu odată, că pro
păşirea noastră culturală, nu o 
aşteptăm dela vrajba partidelor 
politice, nu dela politică sau dela 
schimbarea guvernelor ci dela 
dragostea de neam a fjecăruia, 
dela munca, devotată a cărtura
rilor din mijlocul masselor locui
toare şi mai presus dela organ!. 
zat1unHe noastre culturale ferite, 
de cangrena vietii politice şi a 
veleităţ!lor personale. 

Şi avem doar atâtea de făcut. 
Piatra şi tencuiala construcţiilor 
şcolare nu se vor incălzit nici vor 
da raze de lumină dela sine, fără 
să ducem toti, c cei cari nu văd 
in România-Mare o oeazle de ju
puit şi ocazie de prîcopsire, câte 
O schinteie de lumină şi indru
mare În sufletul celor dornici de 
lnaint3re. 

In faţa monstrnoasei noastre 
stări de analfabetism, de fl8gel al 
boalelor şi mortalWîţii, concubinaj 
şi în faţa exploatării dm piHtt-a 
strelnilor, răspândire a ideilor 
subversive interm .. ţiona!e, b.apliste, 
bolşrviste. u;~de sfmt de cinci ani 
sectiîle Asoci1..ţie i , brnşurîie de 
propagandă, bibliotecile poporale, 
conf,~ri l1ţe şi caSE 1 e culturalt', 
CUiS1Hi de an.lIfc;be:i, cnlecţjrmarea 
litera:urei pnporale, de3Vu]tarea 
artei, portulUI, cfJ [; tll h .. d rom;};; ese, 
sprijinul ni<~teiial ill g~v~rne:or în 
locul bclnehddnr 01 ş'.mpanie 
dela jn~uguLlrea politică a Imei 
şc('~le rurale, cu tăI11ăjerile bujo
reşti şi cu plaja de deC(Wlţii în 
mijlocul intui1t;(Ecului satelor 
noastre? 

1C'! .. tă ce nădăjduim, că se va 
"face, după discursunk rlela adu
nar('.~ gener. a "A~trei", iatE! "sem
nul in care vom În v; nge. " ...., 
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VOINŢA POPORULUl 

Refortna agrară. 
Un titlu sub care s'ar C putea 

inşira o covârşitoare parte a fără
delegilor guvernării actuale, - şi 
o operă, care avea menirea să 
şteargă nedreptăţile seculare su
ferite de ţăranul român. De fapt 
tnsă speranţele legate de aceasta 
mare operă de dreptate naţională 
nici pe departe nu s'au implinit 
in măsura. tn care o cereau in
teresele superioare ale statului. 
Reforma ag'rară t aşa cum se face, 
este mai de grabă un isvor de 
răsvrătire şi bolşevizare! de cât 
unul de mulţumire şi sahsfac:.1le 
acelor ce urmează să fie impro
prietăriţi. Aceasta nu numai prin 
felul ilegal cum s'au expropriat 
mulţi moşieri, ci indeosc~bi din 
cauza incetinelii cu rea credinţă 
şi a nepriceperii cu care se fdC 

improprietăririle. Anul ti ecut, 
dupăce patru ani de arândul sta 
acceptat formu!a improprielărirH 
provizorii, anuntăndu- se cu mare 
sgomotr că acest provizorat nu 
va dura numai până'n toamna 
anului 1924. A sosIt toamna şi 
În cursul anului trecut nu s'a fă
cut apoape nici o improprietărire 
ddimtivă. Pr9vizoratul s'a mai 
prelungit deci şi pentru anul agri
col in curs şi sigur şi pentru cei 
vittori dacă armai guverna şi atunci 
politica actulală, care din mes
chine interese de partid cu din
adinsul menţine aceasta stare de 
pescuit in tulbure. Păcătoşenia 
aceasta se măreşte apoi şi mai 
mult prin tntărzierea cu care sub 
durata acestu; provizorat, con
secvent se fac distribui riie anuale 
ale pământururilor .. Căci nu este 
de ajuns. că sub false pretexte, 
se incunjură accelerarea impro
prletării definitive, dar pentru ca 
debandada să f e şi mai mare, 
repartiza,ea loturilor se face În 
fiecare an din nou. Priviţi pămâ.n
turile destinate pentru improprie
tărîre, colonizare şi arendă de 
reserve, şi veţi vedea că acelea 
şi azi in luna Noemvrie, fără pu
ţine excepţii, vor zăcea nelucrate,. 
inţelenite. Acesta se practică deja 
in a şaselea an! 

Consecinţele: evident o micşo
rare a producţiei. noastre agricole. 
In mod fals însă unii teoreticiani 
In matţ~rie de politică "grafă in .. 
teresaţi consecinţele . aceste ie 
leogă de reforma tiwară in sine 1 

ca de un salt revoluţionar În 
schimbarea reglmului nostru agrar, 
şi nu de felul cum aceasta este 
f·xeeu1<I~ă. Dar nl1 numai atât. 
Guvem"le perindate n'a gcut niCI 
in nHe privinţe nimic pentru in
tensificarea sau cel puţin menţi
nerea ni vei ului vechei no ~~stre 
productii egrico!e. Deşi în mod 
firesc actualul rt'gim agi'ar ractamă 
o mndificare a insÎ!1uţiîlrJr de 
promovan~ a egdculturii moşte-, 
nlte deLt vechiul H"gim agrm la
t:fnnJ~ar, nu s'a fă c"u t nimic in 
aceAsta direcţie. Invăpmântul 
nostru ;{grlcol a rămas In cadrul 
vechi şi btru nimic nu s'a SChjtll

bat după cerinţde nouei mcniri 
a ::,gronomull~l; instituţii noui 
de indrumare agricolă nu stau 
Cieat iar celor răma~~e sau infi'n
tate după tipul vcchiu li s'a luat 
posibiHtatea orică:ci rropc;gilnde 
agrlcole t Ieducându-le dela pure 
"modeie" pentru admlOistraţli 
de "m(lşij~ ~ ale căror vrem uri au 

trecut. Nu s'a făcut OlmlC mCl 
pentru organizarea agriculturei In 
general, ca cooperaţIe, ca credit 
agricol etc. Dacă s'a făcut ceva 
pentru producţla unei ramuri a 
agriculturei. s'a făcut în felul cel 
mai simplist şi natural ineficace, 
cum este cazul pa .. miilor pentru 
tnsămânţările de grâu. 

BIlantul rdorn1t:l agrare deci 
spre durerea noastră a tuturora, 
este: sub raport moral isvorul 
unor neTnCttate 2gitaţii şi nemul
ţumiri, iar sub raport economic 
un desechilibru permament al 
producţiei noastre Egricole. In 
mod clar tosă aceast1 stare de lu
cruri nu este pricinuită nici sub 
un raport nici sub celalalt, de 
schimbarea revoluţionară a regi
mului nostru agrar operată prut 
reforma agrară, ci este păcatul 
politicei noastre de guvernare, 
care până azi in ni ci o m anifes
tare a ei n'a putut să se ridice 
deasupra intereselor pure de par- . 
tid. Dacă radicala punflcare a 
moravl:~rilor noastre politice nu 
se poate incredi!1ţa guvernantilor 
noştri de origină .,istorică" am 
putea să ne aştt>ptăm, ca cel pu
tin atunci când se pune in joc 
liniştea şi temelia ţării să se 
puate ridica la înălţimea de ab
negaţiune, care la alte popoare 
este minimul de datorinţi. Dar 
este zădarnică aşteptarea noastră. 
Atunci să nu se mire însă de 
soartea, ce fatal ii va lovi, poate 
când le-a fi mai dragă lumea! 

Reforma agrară pelâ!îgă multe 
a1tele este un m oti v . de aseme
nea temeri t o. M. 
1> ,_.-. • r $ .--.. ...... , ... .. t ..... 

Autoritătile din Ardeal prigonesc 
, ziarele româneşti. 

Ziarul unguresc din Timişoara" Te
mesvari Ujsag" a Înserat În unul din 
numerele trecute plib!icaţia D-Iul De· 
menescu, director de birou ]a Curtea 
de Apel din lo:::alitale, prin care aducea 
ia cunoştinta pllblicului Interesat, pu
nerea in licitaţie a 120,000 tone de hâr
tie nt8culatmă, provenită dda Curtea 
de Apel. 

Faptul că d. Demenes~u nu a inserat 
această publicatie tn nici Uil ziar ro
mAnesc a stârnit () vie nemulţumire 
În presa rvmânelscă rHn Banat, care 
«'marcă cu drept cuvânt că aşa cum 
s'a p~oc:edat, dO'lcdeşte că d. Deme
nescu nu S'd adre::.at d~(!M flf'gustori
lor m!no:itilri. fd~ll!ll este caracteristic. 
Oare acc1stă maculatură nu şi-ar fi 
găsa amiitofl şi Îil publicul românesc, 
care - cum e şi hesl: - nu citeşte 
ziarele străine? 

Acdaş~ lucru ii face şi d. O.::t. Pu
tiei care p~lbll('ă în acelaşi ziar şi chiar 
în a,:t'I!lşi număr, o "pubiicaţie de Ilci
t~ţîe" dutâ.:.d client; Înlre străini pen
tru mmb noui datoraic al Bănci) Bă
năt~·ne. 

Este p;-îh-jl!l sii. veşkjlm această lipsă 
de solicitudine it uutorităţiior rorn~neştî 
pl'ntnl presa rnman~, al cărui rOSi se 
vede că nu-l Î;1t 'leg, 

Cav..Hll,' StlS citatt: dOV':'desc ;;,ceaslă 
nenoro::nă atltt:dlll~ ti sh:jb;~şi!or gu
vernului, f"ţă de cel n,ai bu'I fl'ijloc 
de prop'lg~nd~ clvid şi i13ţi'J:\C!li! 

CO[!itcrE;·a~li tr1lst',rilor de h~.rlie, nu 
Se pre~ sinchisesc de rostul c:.{pital 
?îl ziare!or romiîlwşti in ţara aceasta. 
Ceeal;c îi intEresenă pe ei, €ste ren· 
tabilitatea afacerii. 

Cl.;iiţi şi răsp~r:diţi ziar,!,:,: 
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ziarului VI. s'a vestit înfiinţarea . 
unei bănci în oraşul Arad. 

Paseta Nafionald Romând vd- . 
zând necesitatea aceastal a ho
tdrlt ca banca sd se lnfiinţeze 
- numindl1-se »Banca Româ
nilor~ - in cel mai scurt timp 
posibil şi sd dea lot sprillnal 
de lipsa la Înfiinţarea coopera
tivelor de producţie in primul 
rând, cari in străinătate au dai 
rezultate atât de bune. 

Voim ca tot prin bancd sd se 
sprtjinească atât comerţul, cdt 
şi industria român"" meseriaşii 
şi ţăranii români. Voim ca Românl1l 
să albă un isvor de sprijin,' voim 
ea rodlll muncii voastre sd fie 
al vostru şi nu al lipitorilor. 

Avem multe bănci, dar ale cai 
sunt şi ce folos aveţi pe arma 
lor? Dacă cereţi t're-un ajator 
dela vr'llna din ele, căpătaţi, -
numai cu interese de speculd, dar . 
mai totdeauna sunteţi respinşi. 

Banca aceasta J care se va În
fiinţa este a voastra, pentru voi 
se tnjitnţenzd şi nime nu se va 
putea îmbogăţi, doar este isvo
rul de oj tor al mulţimei lipsite. 

Incepem cu UIl capital mic, 
deocamdatd se vor emite numai 
2000 a c,tiuni, preţul uneia este 
500 lei, total 1 milion. Deci se 
da putinţa fiecărui om sarac sd 
semneze actii după putere, avdnd 
şi inlesnirea de a plăti acţii/e In 
3 rale. La rata priml''t se mal 
adau{!d 20 Lei de actle pentru 
spese. 

Invitdm pe toţi acela cari VlJ
esc sd semneze aclii, ca prin 
scrisoare sd ne anunte aceasta 
până la 30 NoemfJrie' D. c. ard
tând şi numarul acţiilor. ce 
voese sd le cumpere. To/adaM 
se va vărsa tot pând la aceastd 
datd, adecd 30 Nov., şi rafa 
primd (30°/0 din capital plus 4°f. 
după capital, spese la "Banca 
Victoria" Arad în contul .Banca 
Românilor" din Arad. 

Membrii noştri vor semna lista 
care se află la şeful organiza
ţier din acea localitate. 
Dupăcum vedeţi, am lncepat 

o luptd grea, dar nădajduim cef 
cu ajutorul lui Dzeu şi al vostru 
vom ajunge acolo unde trebue. 

Frafilor, banca aceasta este 
numai a noastră a Românilor J' 

fiţi la ină/fimea cllemării voastre~ 
nll staţi pe gânduri, ci aratati 
streimlor că Românul este sfd
pârz fn ţara lui şi poate să laed 
şi el lucruri mari. Aveţi copti, 
pe cari nu trebue să-i lăsaţi pe 
drumuri; gâ'-ldiţi .. vă la ziua de 
mâne şi nu uitaţi proverb,~l bă
trâni/or noştri: "Adunaţi bafl; 
albi pentru ZIle negre". 

Aceste sunt sfaturile pe cari 
le primiţi dela conducătorii voştri. 
Şi aci trebue sti fim impreund 
Ci! mic cu. mare, jllfamânfu[ de
p':.s ne ipagâ pârIă la moarte şi 
la bine şi la rău. 

lizaintea voaslrd stau inchinat 
toate greutăţile şi acum aceastd 
jertfă ce esit: pmtru lloi oameni 
incercati? Cu fruntea ridicată să 
mergem inainte şi putem fi si
guri de isbândă. 

C!l Dmnnezca! 

FASCIA NAŢIONALA 
ROMANA. 
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Un pas înainte. 
Domnul Prefect al oraşului Satu

mare, printr'un ordin dat, a revocat 
din servicii pe toţi funcţionarii - un
.guri şI jidanl - cari nu cunosc limba 
statuluI. Adecă a concediat cam 60 de 
futlcţ10năraşi stre!ni de neamul nostru 
timăşiţe a vremurilor simstre de eri. 

Acum aceştia, cu Irepezeala fulgeru
lui, au alarmat Imediat intreaga pres! 
jldovească din Cluj şi Braşov, pentru 
a te lua apărarea şi a critica aspru 
.estul rigid al numitului Prefect Inter
ventIi prin parlaml"ntari şi advocaţli 
români pentru "nedreptatea" ce li s'a 
făcut. Pretinzându-se repunerea lor in 
'post şi tndepărtarea lor pe cale discl
plitlară şi nu aşa netam-nesam alun

,ga:1 tn:cap de iarnă ... etc. etc.-Ziarele 
sbiară ca din gura şarpelul, Intervenţii 
.ee fac. Prefectul nu se lasă ... 

Ne-am interesd mal deaproape şi 
am fost informaţi, că de fapt cam 20 
de inşi au fost concedIaţi pe ziua de 
I Decemvrie a. c" pe motivul că nu 

'pot face fată îndatoririlor impuse, Iar 
restul au fost invitaţi Să-şi inainteze 
cererea pentru penslonare pe ziua de 
1 Ianuarie 1925, tot dm acelaşi motiv. 

Vasăzică gestul Domnului Prefect 
ou·t atât de "rigid" dupăcum il con
'siderl numitele ziare jidoveşti. .. Că e 
vlaţil grea, cA e iarnă, că e frig. astea 
toate-s adevărate. Intrebăm ind pe 
.• Keleti Ujsâg· şI pe ti Brass6i Lap6kl' 
că ce fac funcţionarii români dati afară 
~e pela intreprinderile ungureşti şi 
jtdovt'şti? Ori ăstora nu le este frig Şl 
aceştta nu rabdă foame? Ori, ăştia 
trebue să sufere şi să umple satele 
pentru că sunt români? Ori suntem 
sillţl să facem administraţia şi pe mal 
departe cu unguri ŞI pe ungureşte,. 
adecă o politică de stat in stat, dIri
guita de comunicatele a numitei prese 
jidoveştl. .. ' 

Ştim foarte bine, că nici o intre
prindere industnală strelnă nu anga
jează functionari români, că oficiUe 
publice gem de strelnl şi când se 
·(iesch de un concurs se prezintă câte 
50-60 de candIdaţi români şi in cele 
mat multe rânduri se angaje-ază . c~1 
atreln cu protecţia nu ştiu cui. 

1n fine, suntem in al şaselea an de 
regim românesc şi totuşi aceşti func
tionari, in mânile cărora e incredinţat 
destinul oraşului Satu-Mare - nu s'au 
trudit să inveţe câtUŞi de puţin ro· 
mâneşte, sIgur, dIn ură faţă de statul 
romănesc I 

Câte stăru!nte, câte cursuri, câte in
curajări; dar toate zadarnice. E inVe
derat cu nu vreau să invete române
şte şi pa~e. Vrea:J să·j tolerăm cu 
forţa şi să ne pună beţe în roate, 
zădărnicind bunul mers al administra
ţiei noastre. Doar câti dm ei n'au 
fost 1n prinsoare şi ltltorcându-se după 
un an. doi, vorbeau destul Qe bine 
italiana sau rusrasca. Ori vorba ro
mânească e atât de steină sau grea? 
să nu se prindă de fel de ei? 

Gestul dilli Prefect de Satu-mare e 
tlnul dmtre cele lUai frumoase dovezi 
făcu te d iti adevarat scnti rne nt naţio
naL Şi aşteptăm să-I imitcze şi alţi 
simpatici d01Tiill Prefecţi. 

'''b.n,~ 

Se zice: 
U· 'ă un jidall cu numele Freund din 

Nădl!C a f,lst pedeosit pentru in
sul:ă adus;) tarii în f:1ţa 3utorităţdor 
cu o amendă de ICOO lei 1 Să ne mi
răm atl1nd, că a,.;cşt1<l se simt stăpâni 
la noi acasă şi ne batjocoresc elim 
ei vreau 1 " 

STUDENŢtl OFICIANTI! 

puteţi cumpăra 

fOS1'fe ieft4n 
-GHETVr.: şi PĂLĂRII 

la m,~gllZinul româneec 
din Arad al lui 

MARCU DOTA 
Buleva,dul Rf.:g~~le ferdinand 

27, 
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Cum ne batjocoresc ungurii In tara noastră! Congresul catolic. 
Oradea· mare, 10 Nov. 

După sistematica şi neintrerupta 
sfidare pe care zllnlc ne-o aruD..:ă in 
faţă, publicitatea minoritară sub toate 
formele el de manift:stare, Iată-ne ajunşi 
şl'n $ituatia de a ne vedea insultatt 
şi de pe scena teatrului ungureresc 
din Oradea· Mare. 

Emisarii "Ungurilor care se deşteap· 
tă" au umplut şi teatrele maghiare 
dela noi, ÎudeplinindL-şl cu sucCt-S în
datoririle ce şi-au luat fată de ireden· 
tism ul unguresc. Astfel, artistul lstvan 
MarUne k, supus ungur, angajat la tea
trul maghiar de aci, cu aprobarea mi
nisterului artdor din Bucureşti, în seara 
zilei de 31 O..:t. a. c. a avut cinismul 
şi indrăzneala de a ne iilsulta Şi bat
jocon tn plină scenă la reprezentatia 
piesei .,Manevrele- (Tatarjaras). 

Intr'o rtoplteă, acest artist, în aplau- ~ 
zele publicului din sală a rost t şi 
cuvintele: .Am venit pâf1(1 aci in patru
Iare, prin satele acestea pa/uroase de 
valahI!?" 

Cine nu ştie că a bUctos olâh (valah 
puturos şi spurcat) era cea mai obiş
nuită expresiune de dIspreţ ildresată 
de unguri românilor noştrii? 

Dar românii din sillă abia au tre
sărit .•. căcl abia a doua zi sf'rviciul 
de siguranţă e sesizat de agentul său 
de serviciu . 

Directorul teatrului m;::ghiar laszlo ... , tAu ..-uo 

Grof chemat si dea explicaţii asupra 
atitudinii ce-a ~vut-o angaj atul său. a 
recunoscut faptul, dar a dovealt că'n 
textul cenzurat al piesei expresia pre
ferată de Martinek nu exista. 

A mai arătat că consiliul di"ciplinar 
al teatrului convocat in ft'dintă extra
ordinară, recunoscând vinovăţia artis
t lui Martinek, I'apedepslt cu amenda 
salariului pe o lună, precum şi cu invi
taţia de a-şi cere scuze prill presa 
locală .. , 

Vlnovatlll a declarat că a fost beat .. 
Punându se sub adăpostul Improviza
ţ,ei (1) Şi intr'o atltudme de victimă, 
a cerut şefului sigurantei locale: ,.să-1 
tragă 20 de trăgători" decât să-I treacă 
peste frontieră. 

Emisarul Budapestean a fost expulzat 
• 

Expulzarea a fost, pentru obrasnlcul 
oaspe al ţării noastre, cea mai mică 
pedeapsă ce i-se putea da. Că publi
cul românesc d n Oradia-Mare n'a 
protrstat contra insultei ce s'a adus 
neamului românesc, n'o putem inţelege. 
Să fi pierit acolo până şi ultîma fă
râmă de demmtate naţională? Aşttp
tam protestările preseI i'dăneşti dela 
noi contra expulzării lui Martinek. 

• Adevarul", • Dimineata" , .. Lupta", 
ek, dacă n'ar protesta impotriva ex
pulzăni acestui porc, n'ar mai fi in 
nota lor obicinu'tăI 

__ It u" ...... V" 

8~lcuin ~in ~octrlnD natională fa~c!stă ~io RomâniH. 
xv. ~ şi de boi cotul muncitori mei el-

. ,. veţiene. ? 

Aşa GreCII, coloOlzează Mace- Aşa, nici un patron din Elve-
doma şi vechiul regat elen, nu- tia nu angojează membri in afară 
mai cu, conaţionah de-ai lor -, de SindIcatele naţionale helvetice, 
tn ~:trtmentul b1ne~nţeles al ml- Or, porţile acestor sindicate sunt 
Tlontaţtlor româ~eştl . Ş! bulgare inchlse muncitorilor streini şi 
căra.Ta le~a t~~hlS .S\ sech~strat deschIse numai naţionalilor, in 
şcolile, 'blsenclle ŞI pe alocurea urma hotărirei recente a Fede
chiar şi a~utu~. A.~e1aş tratament raţlet muncitorilor elveţieni, in
il 8u~ere ŞI mmomatea turcă dm truniţi In congres la Bienne. Şi 
GreCia. pentru naţionali sindicalizarea e 

Bulgarii s'au descotorosit de obligiitofle. punct care am 80CO
Greci, iar pe Ruşii invadaţi in tIt utIl să-I adoptăm şi in pro
ţara lor, deşi de aceeaşi rasă, gramul muncitoresc fascist. 
când au văzut că incep să con- Scriitorul acestor rânduri In 
stitue o prim€:jdie, au Inceput epoca Când reprezenta interesele 
prin a-i expulsa (sub forma tn- economice ale României 1n Bel
duIcită a repatrierilor), iar pe gia şi Ducatul de Luxemburg. a 
majoritatea dmtre ei i·a parcat incercat In dese rânduri să pla
in 13găre, instalate 1n regiunea seze dintre muncitorii romam 
mlăşttnoasă a Varnei, unde tră- pripăşiţi pe la lega:ia din Bru
ese sub un regIm de prizonieri xelles, la diversele industrii bel-
politici. giene. 

Dar şi in ţările apusene: O· Cu toate relaţiile intinse şi 
landa, Elveţia, AnglIa, Belgia, trecerea de care se bucura in 
Franţa, Germania, Austria, ţările cercuflle industriale şi financiare 
Scandinave, Itgi riguroase com- belgiene, cu toate că nenorociţii 
bat invazia streinilor şi fac im- acela cereau de lucru. fie măcar 
posibilă, grea de tot, ca să nu oentru mâncare, n'a reuşit să-i 
zicem imposlbilă viaţa lor. E un plaseze, fdndcă cuvântul de OT

numerus c1ausus deghiz~t pentru dine general tn Belgia, deşi nu 
stieini, întocmit pe bază de se- e sens nicăiri, era de a nu primi 
vere legi pot:ţieneşti Şî legi mun- un singur strein in serviciu, atâta 
citoreşti de protecţie a muncei timp cât un singur belgian se 
nationale. . află fă' ă lucru. 

In Statele· Unite' cel puţin există ___ .... 4 _ ... ""'''''' ...... __ .. '''' ...... -_ .......... ""'. _ ............. 

un ntlmertlS clausus ofiCIal. Legi 
de o stricttţă deoseb,tă regle
mrnkază Ş\ Iimitr:oză Întrarea 
strein1ior. In liberc{la Arnerică, 
cine n'are mijloace de .existenţă 
asigurate pe un timp oart'care 
şi nu e absolut sănătos, nl\ pOrlte 
pătrunde nici măcar Îil bmita 
numărului admis. 

In ElVeţia, o altii ţară, CHre se 
dă <.:a f-xemplu de libc'rahtate, 
un control sever şi ltgi neim
blânzite stabilesc cOlldiţl'Ple in 
care cineva se poate stilbiliîn 
conftderaţ'a helveh:ă, chiJf c2nt1 
vine pentru a se d'str? şi eh-:'Itui 
bani. Cei cari vin pentru muncă 
se isbesc de regulamente dure 

----_.~ 

frâ~YO loltan şi Politia din "rod. 
Cunoscutul aventurier internaţional 

Fr!!!JYo_ Zulta..n a spart zilele trecute 
uşa Jedact el revi~tei "Gellius" din 
Arad de Ullde a ridicat o sa mă de 
registre şi scrisori pa:'U ulare. 

Directorul numitei reviste a sesizat 
poliţia, d"r Franyo ZolL1n nici până 

astăzi n'a fo~t arestat. 
Nu înţelegem slăbiciunea poliţiei 

din Arad fată de-,un ex,'roc În stil 
mare cum e Franyo Zort~!~- ~.~ 

Din ţăde unde legea e siântă acest 
individ prirmjdios a fugit. Va putea 
el opera nestingherit în ţara noastră? . 

Suntem foarte curioşi d-Ie prdect 
Filetu! 1... 

Romlnismul s'a arătat fntr'un mod 
extrem de tolerant şi acum, cu' oca
zjunea acestui congres. ţinut de curând 
in Arad_ Autorităţile statului romAn au 
făcut din acest congres o serbare 
aproape oficială. Şi bine ar fi fAcut ... 
Blstrlca trebue să fie intotdeauna un 
Isvor de înălţare sufletească a omului 
Istovit de munca infrăţită inseparabU 
cu pă.:atele lumil moderne. Şi la ace
sta are drrpt fiecare om, fară consi
derare la naţiunea din care face parte, 

Bunavointa şi credinţa din partea 
statului român este deci clar explica
bIlă. A fost tnsă acee<'lşi bunacredlnţ1 
ŞI dIn parteaorganizalOriiorcongresulul? 
Af.rmlm categoric, cA nu? Ptntru adu
narea lurnei la congres DU s'au între
buinţat numai mijloace cinstite; s'a 
desftlşurat o propagandă şi pe altă 
temă ele cât aceea a catolicismului. 

Fără comentar un caz intâmplat 
anume: 

- Domnişoară (o simplă dactilo
grafă), de ce scrii aşa de distrati şi 
rău azi? 

- Sunt foarte enervatA, că azi tre
bue să )ucrf>z in birou, când locul meu 
ar fi la congres. 

- Cum domnişoarl, că Dta eşti, 
după cat ştiu, de religie evangelică • 

Da, dar locul fiecărui ungur eate 
azi la congres, fără deosebire de COQ

fesiune! 
Un asemănător caz mi s'a tntâmplat 

şi cu un funcţionar public superior. 
Evident. că această atmosferă 1n 

jurul congresului nu s'a putut creia 
numai prin propaganda făcută in numle 
catolicismului, ci a fost şi alta, una 
ascunsă, în numele maghiarismului • 
Astft'1 se poate explica şi de ce la 
proceSiunea de seara luau parte cu 
luminările tn mână şi un~urii de alti 
religie, de cât aceea catolică, ba mi ,. 
s'a spus, că chiar şi jidanii. 

Credem, că pentru sustinerea afir
mat1unHor nu mai avem nimic de zis. 
Tot asemenea nici organizatorii con
gresului pentru apărarea lor. Cel mult 
vor putea să ne indrepte la viitoarea 
oc&ziune şi să nu mai facă confuzie 
intre b:seric1 şi politică minoritarăI 

Videant consules/ O M. 

Mai mult simţ naţionalI 
Ni se comunică din Pâncota jud. 

Arad că cu ocaziunea vizitării blrturl
lor din acea comună deşi la jidani te 
ingropi în murdărie, numai creşlinii şi 
indeosebi Românii au fost pedepsiţi 
cu sute şi mii de Lei pentru ~ă nu 
s'a afiat curăţenie indestulitoare. 

Da! dat tu biet Român eşti sprijinit 
În felul acest-a de ai tăi cei chemaţi. 
Tu eşti murdar că doară pentru aceea 
ti se spunea şi ti se spune şi azi in 
dos .. bUdOs olah" "Român puturos", 
dar ori cum eşti, eşti cu mult mai 
curat decât ori care perciunat. Ei sunt 
aceia, cari umplu jurul lor cu o du
hoare pe care abia o poţi suferi. 

SI apoi dacă ne mai cugetăm şi la 
mu·rdăria sufletului lor, cu care infec
fează şi pe aşa de mulţi Români de 
ai nO$trii, îţi vine să să-i aduni pe 
toţi să-i It-gi deolaltă şi săi afunci în 
Mureş, Dunăre şi celelalte râurl mai 
mari ale noastre. doară, doară vom 
fi in stare ~ă cur~ţim prin ele scumpa 
noastră ţară de atâta murdărie tru
pt ască şi sufletească (ie j idovi şi j;doviţ\l 

("r până atunci şi până nu ne vom 
convlng~ nu ne vine să crt'dem că 
b rturiie Românilor şi a creşti1lilor n'ar 
fi cel puţin aşa de curate ca ale jida
nilor. 
Dacă am avea dE'ja noi puterea în 

mână, pc care o yom aven sigur mai 
târziu, În 24 de oare ar disrărt'a toate 
crâşmele (lin satele noastre şi În locul 
lor ar Înflori câte o casă n"ţională 
cll1turală. 

A apărut Num~.rul 2 din biblioteca 
"fascici N:lţionale Româlle" ~ 

"DUREREA NEAMULUI" 
versuri de Jilstin lUeşieu. 

St> ;:;flă de v!lmarc la aut"r: Clui str. 
N. Iorga llf. 2. şi \a Redacţia nOfl.:tră. 
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ŞTIRI DE TOT FELUL. .... ' ..... . . 
- Rugăm pe toti sinceri) noştri 

aderenţi să ne trimită spr'jinullor 
'fi pe on. abonati să-,i achite de 
urgentă abonamentul. 

- La Arad a fost o consfătuire in· 
Ire grupul Goldiş din partidul naţio
nal şi averescani. 

Sa dea Dzeu sd fie aceasta un ln~ 
Ciput de unire a tuturor fortelor cin
stite din toate partidele politice, 

Se vorbeşte chiar de o con topire a 
telor doaud partlde. 

* 
Premiarea unei lucrări a drului Ba

be, in franţa Profesorul dr. Victor Ba
beş. dtrectorul institutului de bllctere-
ologle, a fost înştiinţat de către tjAca
demla de ştiinţe" din Paris, că i-s'a 
acordat premiul "Montyon" pentru lu
crările sale despre pelagră. 

• 
ŞezAtoriie "Salonulul Literar ,1 Ar· 

fistic" A patra şezătoare a "Salonu
lUI Literar şi Artistic" de sub presl
dentia poetului Al. T. Stamatiad, va 
avea loc in ziua de Dumînecă1 ]6 No
emvrie. orele 5 p. m. in sala Palat~
lui Cultural din Arad. 

Vor dă concursul: D-na Aurora Bo
rei. d-şoara Onora Luca şi dnii: Că
pitan AI. G' goriu, Eduard Manole, 10-

. cotenent 1. Fortunescu, OctavIan LI
povan, Antoniu Tocaciu, C. PatuJianu 
Al. Negură, etc. 
. Prelunle locurilor: Rezervat 25 lei, 
Stai 1. 20 lei, StaI 11. 10 lei, Stai III 
şi Balcon 5 lei. 

Biletele sunt de vânzare la librăria 
Diecezană, Bulevardul Regma Maria 
şi in zjua reprezentaţie! la cassă. 

• 
Pentru studenţi. Comisia bugetară a 

fixat în buget suma de cinci milioane 
pentru îmbunătăţIrea materialului la~ 
boratoarelor facultăţei de medidnâ, iar 
ministerul de finanţe a admis să se 
Of li cincizeci milioane pentru clădiri 
de c1inici. 

II< 

- D-şoara Aurora Novac din H
get şi dl Atanasiu Butariu comerciant 
in Ghioroc s'au logodit. Sincerile noa
stre felicItări. 

• 
. - Universităţile din laş! şi Gluj au 
fost deschise la inceputul anului şc:o
Jar fără slujbA bisericească 

Se zice că aceasta s'a inta.mptat la 
dorinta ministrului, ca să nu se poată 
aduna studenţii creştini in grup prea 
mare. 

Noi credem ca aceasta a fost do
rinta jidovilor şi a jidoviţilor. 
Măcar vre-o diţiva şoactărJ-rabinări 

CU băr bi şi cuţite mari să fi fost de 
fata ca să binecuvinteze iubita noastră 
studenţime 1 

• 
Batjocorirea limbei romane,tJ. Citim 

in "Tnbuna Nouă" următoarele: , 
Un cititor ne trimite o carte poştală, 

care poartă şi pecetea: "Fundaţia Cul
turală Principele Carol," 

Această carte poştală a fost tipărită 
cu prilejul aranjerli concertulul vloli
nistei c<tn<l diene Kathleen Parlow şi 
trimisă, în sute de exemplare, publi
cului arad an. E opera Bjroului de ziare 
Sandor (fost Kelet) din Bulevardul 
Regina Maria No. 16, din localitatţ. 
Dăm câteva rânduri din această 

carte, poştală: 
.. AnÎsta de V/olina American ne mai 

auzita şi nein'recuta care a fermecat 
şi miscat o Juna prin canteeul sau va 
da ele. un concert in seare etc ..... 

Aceasta se întâmplă in Aradul ro-
manesc, în anul ) 924 I . 

Ulterior dl Sandor desminte că acea 
jojCartă poştală" ar fi fost trimisă de 
d-sa. Cea cu pricina e d-na }anka 
Vdsdrhelyi, presidenta "Soc. mag/ziare 
pentru ocrotirea mamelor". 

Nu ne mirăm I 
* 

- La laşl şi in intreagă ţara au 
fost deţinuţi o multime de studt>nţi şi 
alţi huni Români. Noi sperăm insă că 
niciodată nu vor putea fi deţinuţi toţi 
cei buni şi aceasta numai pe Simplul 
motiv că încă n'are ţara inchisori unde 
sol aibă loc 2/3 parte din locuitorii 
ţării. . 

Cellz,ural; Prdt:ctura judeţl.llUJ. 

Văcăreştii au "o3speti ina.lţi". Nebuna 
lăcomie dl1pă imbogaţ're pe nedrept, 
- citle poate dll1 averea statului, cine 
nu din a ori-eul I :.. a dat pe fată 
Dunărea de păcate de care sunt pline 
foile azI. Sute de mişei au scăpat, dar 
unii, mai fără • noroc," au fost prinşi 
şi trimişi Ia inchisocue. "Văcăreştil,'" 
temniţa mare a Bucureştîlor, are in,
deosebi "norocul" de a găzdui azi 
"oaspeti inalti." Iaca numai câţiva: 
Ionescu-Marita, fost până nainte cu o 
lună: directorul general al telUnitelor 
din ţară lAzi e in rândul hoţi lor peste 
care era pus ca cel mal inalt paznic 
şI le-a furat ani de zHe mâncarea şi 
focul şi toate, spre a se imbogăţt el... 
Uf, ce ticălos I Apoi: Generalul Văi
tolanu, mestecat tn jaful cu paşapoar
tele; Llvescu, snb-dlrector general al 
teatrelor din tară, care şi-a băgat mâl
nlle in averea tpatre)or, ca in a sa t, 
Zbârnea, deputat liberal din Basara
bia şi Caisân, senator liberal basara
bean, cari au fă·'ut mari mişelii. 

Ce icoană tristă a zilelor ce trăim. 
Şi te mai mirI că tineretul de azi, ne
atins de acrastă putreziciune sufletească 
se ridică desnădăjduiţi impotriva răI
lor şi cer zile mai curate. .. 

ClAdirea localului "Central studen
tesc" din Bucureşti. Comitetul CentI al 
Studenţesc din Bucureşti, prin direc
ţiunea "Visuri Studenteştl," din Maiu 
a. c. ş! până acuma a incercat mereu 
să formeze un fond cu care să Înceapă 
clădirea centrului studentrsc. Primăria 
capitalei a oferit terenul şi pentru mă
rirea fondului necesar in ziua de 8 
Noemvrle a. c, s'au format două co
mitde cari lucrează in afară de Co
mitetul Central Studen,esc: 

• 
"Clubul.,. românie işi continu(J. dete

stabila actiVitate sub firma de club poli
tic al "Parlidului nalionalist al Popo
rului," 

Jn 'numele acestui. partid care vrea 
să la puterea în num~/e culturii, la 
Arad se despoaie oamenii ca la dru
mul marto 

Am fi curioşi si! ştim dacă dl Ni
colae Im'un caredetestăjocul de carti 
şi pe cartofori, ştie ceva despre acest 
"Club Român", care~i compfomfte par
tidul la Arad /1 

• 
GrevA universitară? Ministerul in

strucţlunel publice a fo"t informat de 
slguranţa generală a statului că Jn 
urma unei Întruniri a studenţilor na
ţîonallşh dm laşl, aceştia an hotărât 
că in cazul c.ând dl A. C. Cuza, ar fj 
suspendat dela catedra 8'i, să declare 
greva generală la toate universităţile 

In legătură cu aceasta ministerul a 
mai fost incuooştHnt'it că studentH me
dicinişti dm capitală au fost convo
cati la o consfătuire pentru zilele ace· 
stea, la care se crede că vor partl.;:ipâ 
şi studenţii dela celelalte facu.ltatt. 

Din partea noastră credem cll dl 
A, C. Cuza trebue sd fie retinut cu 
olice pret la catfdra dela laşi unde 
asljzi d-sa e mai mult decât necesar, 

• 
"Acţiunea RomâneascA." Se chiamă 

o nouă revistă care ... inceput să apară 
la Cluj. "Acţiunea Românească" apare 
pentru a sluji apărarea naţională; ea 
va "lovl deopotrivă in străinul parazi
tar şi in românul necinstit şi instrălOat." 

Numărul I al frumoasei rev ste clu
jene aduce urm~torul bogat şi inte
resant cuprins: 

Comitetul ceIltral: CuvântlJI Ac(iu
nei Româneşti către cititor: Prof, 1 C. 
Cătunt'anu ~ Actiunea Rom:lnrască şi 
minorităţile. 1. lstrate: Un simbol: Ioan 
Moţa, - Dr. Valeriu Roman: Care 
este rostul nostru? - Dr. Valeriu 
Pop: Ofensiva contra, ideei natl l1 nalc.
Prof. dr. l. H~tifganu: Studentimea 
în mişcarea naţională de acum, - l. 
lstrate: Dictatura internatională a ji
dovismlllui. - 1 Straje: Se rupe mu
şamaua? - E:onomicus: Câteva con
sideraţii asupra Crizd. ~ etc. etc. .• 

Redactia şi Administratia: Cluj, Str. 
Bob. Nr. '1, 

a recomandă'l1 cititorilor noştri l 

Tratamentul studenţilor închi,i fa ,afLI POŞTA REDACTIEI.· 
Se afrmâ că tr~tamentul la Lare suot . 

. t d ţ" t t' 1 I ! Manuscrisele scrise cu creionul nu se publici\. 
SUpUSI s U en II ares ati a aş e cu 
totu" barbar Camertle tn cari sunt ln- -
chişi sunt umede şi nehigieoice. Dlui J. Sjâ rC(J [uş. Dubos. Am prl ... 

Procurorul gt'l1eral dela laşi dl Ke- mit cu m\lltumltă şi sin..;ere salulărI. 
sim (de ce neam o lIlai fi şi ăsta? 1) Fraţilor din Agriş Despre cele trl-
să vede că I simpatizează pe ace~tl mise spre publicare, vom vorbi pe 
studenti români ca şi Manciu. larg la prima întâlnire. Noi nu-i dăm 

• nici o atentiune, hmdcă nu meritl~ 
De altfel vă veţi convinge şi dvoastră . 
despre lucrul acesta. - Din ordinul dlui general Manu 

au fost găsiţi II soldati, cari lucrau 
via ingin<>rului F.ib,an dela C. F. R. 
din Str Brancoveanu 3:>. Suntem si
guri că literantii de soldati ca să lu
creze pământurile ori viile duşmanilor 
nnştr!, - cari nu ne slăbesc din "bU
di5s olah" şi cart batjocores.:: pe scumpii 
noştrii t\old~ti şi le place să-i vadă 
flămânzi şi zdrentoşi, sperind că se 
vor bolşeviza - ÎŞI vor lua pedeapsa 
exemplară. 

• 

B. P C. in L. Se poate. Iti voi 
scrie mal pe larg.· 
. a:t.- 44'fIU*4 $~ " 

CETIŢI ŞI RĂspANDITI 

,,001 nl;ft PO I? O R U h il 1" 
loai,. care luptă din toate 
puterile pentru MIlele şi ina· 
intarea "eamulu;' nosl," J 

Manifeste bolşevice In Basarabia, Au
toritătlie pohţ1eneşti au deScopNit in 
In oraşul Chişinău şi in cemunele În
vecinate un mllre număr de manifeste 
In cari se anunta infiinţarea republI
cei socialiste moldoveneşti şi se cerea 
populatiunel să aibă încredere in vii
torul apropiat. 

Nu mai cetit; foile ungll1"eşli... 
Nu ma; daţi banul vostr" 
celor ce ni-au batjocorit 
fJeacur;' de-ard"d1l1 şi lu
cr6 şi asttiai şi uneltesc S'au tlimis numeroase patru le şI 

agentI. pentru urmărirea şt prinderea 
agenţilor bolşevici, cari au lansat ace
ste manIfeste. 

'mpotriva 'Statului Româ" I J I 

• 
Aviz Cu onoare aduc la cunoştinţă 

onoratului public şi autoritătilor blse
rkeşti, că în Arad. str. Dorobanţl\or 
Nr, 41 (ş 'oala confesională) am des
chis un birou technic de arhitectură; 
construesc orice planuri de casa, şcoli 
şi biserici împreu nă cu devize le (pre
liminare) lor, mai de parte t'xecut co
laţionări de tolft>lul de lucrări de zldirl, 
şi intreprind totfelul de lucrări technice, 
clădiri etc. - Cu stimă: Teodor Cio· 
ban, arhitect. 

Nu mai intraţi în prăvăliile jida
nilor! 

- Sprijiniţi pe negustorii ro
mâni I 

"PO DGO RIA" 
MAGAZIN DE TEXTILE 

ARAD 
Bulevardul Regele Ferdinand 1, 

6% 

CROITORIA DE DAME 
1iIIdiii1llrr.... ELENA NEGUŞ ŞICLOVAN ..... .,.. 

------------~~~--------~ 

ARAD .. STRADA TURNULUi (LOVARDA) N-RUL 3. 

CONFECŢIONEAZĂ: 
COSTUME, PA LTOA Ne, MANTALE TAILLEUR 

ŞI ORICE LUCRU 
IN ACEASTĂ BRESLA, 

PRECUM ŞI UNIFORME PENTRU ELEVE 

---
EXECUŢIE IREPROŞABILA ~ PREŢURJ EXCEPŢIONALE., 

\ ! • 

SPRIJINITI MESERIAŞII ROMÂNII 
Nu uita#.c4 pe ldnglt mulţii şi hogalii st,.ei"i~ 1" Arad t,./iese şi ",u.~ 
cese di,. gl'eu, da' ci"stit, şi ",.,,,l1tor;; ",eseriaşi romd"i, -:- Sp1'iji"iţi-1 f' 
Sprijinindu-' pe ei, edt şi pe ",ed;eii~ inginerii, adoocaţii, illdustriaşii şi 
negustor;; rQmdni, 04 sprijiniţi pe. 00; şi rdolla de progres a "eam",I"I •. 

VICTOR BOŞNIAC SIMA NICOLAE 
prăvălie de piele maestru-pantofar 

Arad, Piaţa Catedralei (Casa bisericii) Arad, Strada Eminescu Numărul 42. 

IOAN OOICEA PETRU ŞERBAN 
pan t of ar pentru dom n i şi dame maestru-pantofar 

Arad, strada Mihail Eminescu Arad} Strada Consistorului Nrul 10. 

TRAIAN ARDELEAN IOAN FILIMON 
măestru· pantofilr, prăvălie de modă pl. barbati şi femei. 

Arad~ Strada Consistorului Nrul tI. A rad, Strada Eminescu. 

ANUNŢURILE, nurnai dela creştini, se priulesc la 
Adlninistraţie. Preţul unui cm. pătrat este 2 Lei. 
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