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;ilteta Sa Principele Carol jidanii sunt "poporul ales" t popor 
sfânt (am codeş) cu care Dum
nezeul lor, Iahve, a incheiat un 
h.·gământ specia!: ca ei să asculte 
de legile iui. iar el să te asigure 
stăpânirea pământului intfl;g. cu 
excluderea acelora cari nu-i se 
închină, şi cari trebue trataţi ca 

Despre- o asimilare, a jidanilor. 
nu poate fi dar vorba, şi niCi 
despre o cooperare paşnică cu 
dânşH, cărora prigonirea celor de 
altă credinţa, goimi, cum ii ntr 
mesc, li este impusă prin religia 
lor, cuiminând În cuvâmul sălba
tec al unuia din cei mai Învăţaţi 
fidani, vestitul comentator al 
Biblie}, Raşl, care zice: Tob 
şebegoim harog - pe cel mai 
bun dintre goi mi, ucide-1! 

Pe earH fa,ITI iubit eu patilmi, Care un-a f.)st. a~a 
le draK tuturor, Care de rnu!trori era uniea spe
!,luţă şi Dlângăere pentru eHi buni. El, Utt.re rw-a 
,"tllOseut atât. dp. hiup. C,<tl'uia îi zficea. la inimcl leri-
"rea ueamuilli: împuuJl'nidI'ea tiu'ei, Carp t~n\ pretl 
s âudru de patria. şi poporul s<ln, El în (jare ne-atU 
;rHR toah1 în(~rederea1 nu Ulai este intre noi. nu 
(~'ai Hste Al nostru! 

. Nu şti fi moti vp]n pentru (~ari a ahzis de dre.ptul 
,;1'" ~loştenitor al Tronului. de dreptul d(~ a mai facf~ 

. .;rte-,di ntre l\Iem brii prea i u hit ei si snyerant~i nO(t
: r Familii Rţ)gale şi de dreptul de 8, ~e rdntOi~ree 

':.1 tară in deeul's de ze(~~ ani; deci uiei nu (°it utfUfl 
;' gâeim nirl1Î{'. ne doan.l însă abzie~rea Lui. ni-se 

. ,,~şi(" inima sineer luhitoare ppntru per.ft'ft'aLni, 
~'e este unul· dintre eeh~ mai însrnlnate eveni n:v'nte 
i~toria nflamuluÎ şi a. PHtri~li noastre! 
10 aceste lIlonlente de insup0l'taLilft ja!ţ\ rugăm 
bunul Dumnezeu să ne ţiA la ruulţj,multi ft'rieiţ.i 

• !; pe pl'inejpeJe :Mihai, noul )i[oştenitor df: TTOJl. 

, '~(~ este noua speranţă. a viitorului nostru! 

.IIi' • 
vrtlJma~1. 

Cea dintâi poruncă a religiei 
lor este, dar, ca jidanii, "po
porul ales", să nLl se ameSî:· ... Ce 
cu celelalte popoare, 'ci să le 
vrăjmăşească pururCii. să caute iJ 

le robi şi să nimicească pe acele 
cari nu ar voi să li se supună 
ca robi. 

Acesta este cuprinsul reHgiei 
jidanHor, aşa precum apare Iă· 
murit din toate căiţlie lor sfmte. 
şi care determină {:u rigoare 
atihldinea lor f.tţă de celelalte 
naţit, rezumandu-se in urmă
toarele text,., din cartea a cincea 
a lui Mois~: 

In această învăţătură de vrăj
măşie religioasă, fanatică, după 
care se conduc jidanii, ca naţie, 
faţă de celeialte popoare, constă 
primejdia problemei jidăneşti, 
care sporeşte, în orice ţară t cu 
numărul 10f. (Va urma.) 

Comull.icat. 
Fiind informa ti că agenţi ai 

dljeritelor partide pohtice caută 

a spel:ula buna credinţă a mem-
'1Detlteronom 7, 1. Când le va duce brilor Ligii Aparare; Naţionale 

"Iahve, Dumnezeul tău, În p4mimtul ilr Creştine spre a produce o con
~CD.rt iritr: acum ca sâ-l iei in stOpti- fuziune ce ie-ar palea profitat 
"nirt, şi va alunt!a dirwinrel1 ta multe -- adacem la cl1noştinţa l?ene
,. nllţiufli ... Şi ('ârullahvi. Dumnczeul tdU, 

rală următoarele.-uli J~ \'a ;"}" ~j~;:~; /u s(r le \":1/'1; 
",~,._:.;:;.,."'lt,~~~" .... ,nr_""""'~'''''f'''~~IiIIO'''''''·IIiII.''''''" ........... Zlllilii!illirlll ... l ....... _~iII:II.,; ..... _.'tM" ..... fliln ... R>#' I A l A ~T C 

"sa le picn;i Ul deStJl'Gf$lrl'." lff,!ământ jga pdriirei Jvoţionale reş-

lJiga flpărării 11ationâle Creştine. ,,(il ele .M JIIl lachei, $i miM d~ cie sa tint: ltU are nimic comun cu nici-
" »11';-ti fie. Nici stI te inCIISrTesti cu unul dintJe partidele politice ale 

,..dâ"sele ... Ci aşa să fac, fi cu d(instle: .. 4.pel către toţI Rondlnii. 
,..alta/de lor Stl Lt smpaţi, şi S(âlpii lnr caror programe) obiceiuri şi sis-

fraţi Români! 
mpul in care trăim - cel 
strălucit al îutrEgei noastre 

:i - ,:; văzut rezolvindu-se 
emeie de bază ale fxisten-

1,oastr~ ca naţiune: 
':irea tuturor Romdni!or in

Str'gur Siat. Jmpmprietâri
-:dtenil:.'r in tol cuprinsul Ro-_ 
:':i. Votal obştesc. 

T " rez·.)lvirea ac.:eSfOr mari pro-
.~. naţIa românească ua 

p' elt:nwntele îndeplinirei d;:-

gea teritorului! a nHHlcei pămân- ~sd,i sjt1rmati .. teme de 1l1pta /la ie poate aproba, 
tul~~, " I .,Ca popor sfânt e~ti tu lui laht'e, Nici-o lef!titarti de nid-lJll fel nu 

f~:care ~ popor, fIecare noţi:, "I)!!inn~ztul tau, pre ti:1C tt-a ales poate t:csta Între aceste partide 
ca sa alba dreptul de a.. se ~ p~-I .,Iahw" Dumnezeul Mit, ca sâ,i .fiI po- cu actuala lor compoziţie şi COll

stra c~a atare, trebu~ sa_ stapa; .. por al său, deosebit di~!re pooo:Jr'le c;;pţiEne cu prh'ire la interesele 
neasC'va, pnn nlt~nca. pruductlva I "cari sunt pe jl/ta pămaflfafuL ' ,: ~ . . '.-
O Lua. un anumJt rentur, pe ctlre ,_.. .' superioare ale Ţarel ŞI LIga. 
să ' 't ~ f I "St sa prerZI tOI~te pnpoare e pe can l,'ga Ap;::rAr;-,' l\7at:an rr /e C'r"ş creeze o Cu. ura a sa, Of- ,~ , ~ ti. U iVI.' '.. .. -

lA dl ' ,1 t .. ,' ~tr ,':,. ,' •. ' "i'1"l'e, Durllttezeul tdU, le' va da tre ... • ' 1, .i-·' .. ,- ;';,.' l • 
n.an t,"ŞI C~ e H:l l: aSt. (.;1,150 1..;". ..~ .. 1 _ i', . Ii ".,' une .lIna srnguJG, sprl}iI.,tă rIsa 

,- '1 d ,"', "1'" lIylpref<;.:!lO,.JlGu.1,emmat./l, ,'" .. 
rma, la, casa e. HlljHJC ŞI casa 't" f ,,' . ','" " 1 'i de wlt cel bUIl!, pe!1fru uai!za-
d,; +, d' . I 1 "şl U Sit Q .. .l s(, pW •. a n./n,(' e. OI / e , , 
:r.gen'~1 In proPWIt.: e ememe ." t. .- r"'a nrogramului ~ă'J pollll'C . ţ' ",<" I~-' ,,,,ap ((lIU •• , .. ~ ~'" ",' , na It'lld ~. U IL;' ' it' d" ," ! .. ' . 

.. !" _, 'f d .' , - : . d I I ,,"'" !Ia;! ammte (c ()(lce Of' mCd', econOmu: ŞI socra . spnJ iilU(J pe 
'1' l\i'C", "t'(;O H. et~ sllligurt, ŞtI :.:a "it? cari eu asfă,zi vi le Spli.fl ca s.a le, l'fJn.~nsa /'/1r'rpderp d'-' ca"" SI' bir, 

:~-"'Jr SJ:::, lJftn crearea unt'; H~eOtJ t Hceas a fgc naLurllJa: i . . . ,"., .....,..,- - .... I ... ~ '- \4-'J'" '.' '" - I .. /oceţ!;, pentru ca sa tril/ţi ŞI sa vă C'!f'(" ['Il "',,,of., popa!"r) d'? "'oate ' , • n' ti"r·,lr. t'(\'ll"';' "'e tdallli sunt o tl"t'P tara- tt~ , u.,.f tlH.,,<-H ..... t· .... , 
, " ,! "\'V H'tl", <. •• lo.l.l,1. .. ._d.,I_:- I fnmlllflţi. şi sa intraţi ~i .'1,] IEW}i '" , 

;', :;ingu !JrDblemă încă nu iJ.ton~. ~uprapuşi cetorLd naţi! t :stăpâ~i e piimântul P(" Lare lallv:: Cll ,cctt'gOfi':'e soc~al~> redt',;:tepiale 
, ',: rez(j!vitJ, şi ea ameninţa *1 tră;n~ 10 i,:'xp!oatdrea n1imCel 1 ,Jurdmimf l'a promis pâr,Tlti'o! voştri," la o VllJja noua ŞI adut~ate sub 

,'jărnic('~scă folosinţa tutn- product~ve a aCt',stora. hlr ar.::c:ste:~ '1 ,. v ... steagul desjiişara! de dl profesor 
r mente de c;.dtură SI.:! a fa pGti'lva SUpf!l!Jt!nertl Lmlh\nd (':(:CZlSla do}!m,\ Ş. 1;1- A C Cu' ··a p"'~şu -l;"fe,I,;> li""'.l'[· 

! ţ, '.1 '.. j ., -", ,1: ~ t.lIl .. ' . t; 
'el compIOmil[l t'xistenţa ÎnS;:;ş. lcr, miu Wi.,le pre~jcnpţll el (e , • , ' . 

vră,-m1"ş:e !'i ia"'ji "l'n i l' '''''''T dm lr!tre~ crJDTwsul regaiullll omiui TI.' ostru : pi'Oblema ji~ t' lil acest conflict ~)ermanent S~ (1 " ,," I ", ,. > <1(,' .. 1 , R '1.'-' ~ 
1 1 "că: , n:::Zllma înrrtagl pr~)blenlă jidâ- ţ~re perpetua a C,,!~~t:.'.,ţel tu\HfOr omuw:i-Jlari . 
. ,:e· tel putem vorbI d o nC~it)(:ă, şi fără de care nici nu l1i:.ţ!il r:r şi 3 nrd i din 15unJm Di,~ asemenea, ori-ce altd 
mă a"iIJanllor? Ce m- nI' pute;,: să existe. Căci da.:ă a Sti..;t.,'lor, f.e' ,,,;,cre t;r:d mec,,'u să or:grJfllzaţirme saa grupare izo-

'" . e'" J"":""'~ru 1"1'.1 Rnrl']:<"'r'? . d" .' !,. t' 1,' '.;tH!"e' ,~v;lr;d lncjltmirea rfli- ,.... 
.' ." ._>:'W "". v d,,, li _ ,,'1l! ar cu i1V3, ca Wa e fele· - - lată şi nerecwlOscu!d de Lomife-

, ;ar i-Jutea rezolvi ~~ neamuri) o hî!cală tie 1".;1"- • gio:,să i:! sl.qnme iHir.aţid lor 
u ~ ~, t • ~ tul execuftv cl.!!ltral se con.sidera 

'- ~ere să rhs~)1.mde;n lămurit mâm ImJevil, d o Vi:ită na- p,n)(U1 lil Intreg. 
ste Intret)ări, ptlitrue<1 d~~:a ţion:dă piDprie, în margini' unui Aceasta pl';te cxp!ic;.,ţia a\~ţilmei streină şi i se interzice do'plat 

rsul lor depinde îndrtF11r{~'a iedtorîu determinat. nu s'ar mai IM dilşmăroase. ele Jl'u,rga;:i- de a uza L.I-: (svastica 
- ţ 'Hta acţilne.i ce tiebue să o':: pa nimeni de d;:mşii. Problema zare r in 10 te ţărik. chiar şi Hl --1-1 SUilllUi) 

,indcm. Căci nUr/rai uniţi se naste din existenţa lcr nefi- ardea Î:1 c;ld li s.'n.t r.ht l't'C!.11WSClll ojiL,'ul şi exclusIv al 
;" ~V', 're, c[Jnd fiecare \'a şti reasr:ă, trăind ca expLJafatori pa- t drepturile~ precum a f'.'st in L,rgii Apârârii Na/wfwle CreşNne 
> "~~", .... s~ ~dcă în marca lupt~_ T;}ziţi, sup~'apt.1şj cl']orla:te po-I Ungaria, njmi~ltă. de. Ci i ce organiza/hme politica, 

~~clnge acum, vom pu- poare. pe H1trtgul pamâr,L I A::e;:sta tiUn;;"!.l ne 1:Jn7lFl'ş'e p~·tSo{Jnefe cari vor Il/a cu-
om. " " Aces,t para~i~iz::l mlivers~d 0.1 1';':':i.l.P:~ .;s5.!~:ti~eji_1,o;. ti~: ,f .•. ~.el.:1PbJ nastiată de ori-ce fel de ineacări 

:1< jlddililor, - ŞI In aCPasta consră l~lt)}!r:.! r'~ C.1I1 It> !'nvalJesc in .. 
", ., "d~ t I ac"st-:. ~ f de mistificare a o!iiniei publice . ')leI1î1. f' anească rez:.lltJ. primejdia lui, nu CEte îr~~ă (l n;om n u, ".a, (~m [lia 2!lCl- r 

.' i> 'ltul c..'..lcărei de ~ătre jidani fnta[Ti;';I:ire, ci rezultă cu nece~i- U':ă nnmnl~ impotriva neferidtci in acea:Hâ direct/line, SIlI1t flJgate 
ii ~ diil h,'~J;lle naturale de tflk din dogma funjnmentaJă;\ nr,ţ'i ruStştl, ÎndlpEltă pe mâi- a informa 

C'" . '1ţa a naţiildL CElie este Ic- ! religiei lor. Dl~pii aeea.;tă dogm~\ nele lor. Comitetul E:ruutiv emlral 
-----------,--
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fi fi~rimă ~~ntru PrlnLi~~Je Gurol Să nu calomniezi - bâl'feşti! Drepturi · d t ., şt rep Url .... 
Dacă altceva nu i-se poate da 

celul înmormântat, o lacrimă creş
tinească cred că i-se cuvine, şi
ave-D1 dreptul la ea. Vor vărsa-o 
toţi camarazii de luptă, tovarăşii 
tăi de suferinte 1n răsboiul pentru 
desrohirea neamului. Va vărsa· o 
tineri mea ae astăzi, de care ai 
fost nedespărţit, şi căreia Î-ai 
arătat adevăratele cărări, ce duc 
la fericirea tării, la o viaţă nouă, , 

U/llli dildre cele mai !:Icle reha! .. 
fafâ de soeietat('(] omen~ascd (str f.lct- de V. P, VRANCEA. 

sau altor coade de topor, şi pentrll 
tine nu se va găsi sărman oropsit nid 
o Liga a drepturilor ca să·ţi de-a 
dreptul, măcar să-ţi faci semnul crUct:, 

la adevărata viaţĂ, unde păcatele 
vremurilor noastre nu au ce căllta, 
Vor vărsa-o toţi aceia, care ŞtiU 
să iubească ţara aşa, cum tu ai 
iub;t-o. Vor vărsrI-o până şi ul
timele cătune ale acestei ţări nc- l 

norocite, căci nu este colţ În tară, 
care să nu-I fii căutat, culegând 
din toate părţile durerile neamu
lui şi, lăsând 1n urmă-ţi nădej
dea mântuirii. Erai creiat pentru 
pOpOi, pe care l-ai iubit şi nu 
pentru palate, pe cari le-ai pă
răsit şi dispreţuit. 

licrt!ti P'rnt1'll prevenirra ei tQvft II!,!.;ÎS- Dură dez.ertarile in masă, spiona
laţiilr din toate vremun/e au luat r:tâ- giul şi trădările din timpul răsboiu

suri aSfJlf, Şi C Il '1 f:: rai, lJoj!osuJ prin lui; dură victoria armatelor române 
Jar a Sil pomi!ti diu ifl/eFes mJtş(w, I de la Mărăştl, Mărâşeşti, Muncel, 
dm d~Jr'l1 de f1 scăpa I1l1şdeşte, /rJ"ci Oltuz, Varniţa: eroii părţilor scdentare. 
lupil1 chstitâ de rivalul suu, d.-n dor I dolmecerii şi acei hlgiţl la Odesa, ca 
eft' rtiz/llmO!C {IN/tril vre-o l'at,Jmare a Aristidc Biank, au c~rut străinătăţii 

ei!olsnwlaf S(W lusMpânit, SI:' amrsta!1 drepturi, şi prin tratatul de la Ver
!wl1wl'olmc in dreptul dumnfZt:fsc, ni- salJles din 1919, le-au căpătat. -
fii/ici al !noi mare dar cc-l are omul: Străinătatea reprezentată prin ag::nifi 
piaţa. As~feJ SI' i/!te.lfge că fu/ti cie lui Bruunstein, Bercovici şI alţii, toţi 
llch;ş se r, poli.] fiecare om şi sacie- cu nasul in formă de cosor şi pistru~ 

tatea Cl1!dă s~H SCO[J(tl d'll s{;'Iul ei. pe faţă, toti din binecu\'ântatul neam 
5/1-1 S(p meU pe tIIl timp sali pentru a lui Iuda, au inpus, zic ei, României 
to:dr'u!lfla, dupu flh?Sllr.J r,sp(msal)ili- biruitoare, înfrângere a sufletească, de 
td!it ('ciuf l'inovM, O s{'.~·i[t(Jte sau o el da drepturi la viaţă lor, iar 11lpt:l-
0pi/le ţn;hli,'(1 Cilrr /ill· C Î!l stare sJ torilor noştrii, drepturi la osândă. 
react,omze, core st: rescmnează Ş se 1 Şi astăzi, pentrucă ne-am făcut da
ifllPClCd cu o 1'!(I[ilre prcsoco!ltiJ a ceilli 1 toria, pentru că am făcut o altă ţară, 
mai scump dr{'pt omCnf;,C, w1mitrin(/. ([,' şi unH din noi pe piept port muşcâ-
a..rj.!(Jş În JFlIjfocul ei, este îilSdş con- turi de gloante h loc de Steaua sau 
rupta ŞI d/rQ.2ufa m(m:it"aşie. Am putcâ (\Jfuana României, ;:are distncţiulle i 
zice că e pe cale de dL'scomp~f!ere, De s'a dat şi lui Roscnthal eroul rănit C'lI 

ce? li [,pstştc aaa fJutere moralri, coada m;'l.turcl pe când se lllpta ... cu 

Tu vei !âc('a acolo ca Băg\\iescu, 

sau altii, uitat de puternicii zitl'i, 111 
timp ce vor venÎ mereu în ţară Illlştrii 
scriitori străini pentru <lnchcte, iar tic 
nu~,i Vii. cunoaşte păsul nici odată. Şi 

tu acel ceţi-ai făcL\t datoria. ai dus 
acest sentimellt ;Işa de deparh' i!lc~ît tot 
I1liHllUl tau sukra azi sărtcia, tu os
taş al fronturilor plldat după dreptat(' 
de la A:t<l la C;lj~fa, tu invalid româo, 
fi! rigur că miiine dac~l Pal,kcr sau 
Waissman va cere, ~ din ordinul ior, 
chiar c5.rj,\c Ce-ţi prtl!lflblă ciopărtilu! 

trup, vor fi translormate il~ chibrituri. 
Acesta va fi dreptul tău i~()mâne, 

Si nu ti dl!H:" să cârtf'şti, c~ci superi 
strain~.tatea, şi pe (1omnîi de la Adi
varul! ! .. 

R A V ASE. Acum s'a isprăvit totuL In 
mormftntarea ofici.,dă s'a făcut. 
Consiliul de Coroană a întărit 
sufletlll înduioşat al Regelui care 
a avut puterea şi energia ca sâ 
ordone operaţia irevo
cabilă, r~eprezentanţa Naţională 
s'a olecat înaintea Îl1ultei hotărîri 
a Suveranului. 

Bătrânul Brătianu a exilat pe 
Cuza Voda, dar naţia recunos
cătoare şi astăzl îl poartă in suflet. 

Prinţul a fost 
al ţării şi, ţara l-a iubit. II iubim 
cu toţii, căci J-am avutdeatâtea 
ori intre noi. Ne-am apropiat de 
sufletul lui aşa cum s'a apro
piat şi el de al nostru. la-m spus 
toate durerile ca unUl părinte şi 
am avut încredere în dreptatea 
lui. A suferit şi el cu suferinţele 
noastre, s'a Întipărit prea adânc 
in sufletul nostru şi nlt-l putem 
uita. 

Ordinile mai înalte îi vor în
lătura tablourile, şi-i vor trage 
cu mgru peste numele şi amin
tirea lui, dar în inimile noastre 
nu vor putea pătrunde, şi noi, 
acolo il vom adăposti, şi vom 
priVi la el, ca la ceva sfant, care 
ne lnbălbătează în lupta pentru 
Idealul nostru şi ne lntăreşte cre
dinţa in viitorul nostru, aşa cum 
l-arn visat. v. P. -..... .., p* 

filegerile comunale. 
Oamenii de pe satl! la alege

rile comunale să nu faca poli
tică de partid, ci să stee toti 
lina şi să aleagă in fruntea co
munei un sfat' stătător din cei 
mai de omenie locuitori, care 
le dau cea mai mare ehi e
z il $ i e că vor purta cu cinste 
$i cu omenie treburile comunei, 
Este de dorit acest lucru, pentrucă 
numai astfel se va putea avea 
in saf linişte şi va fi bună pace. 
Primarul îl vor alege consilierii 
comunali dintre ei. Dacd se fac 
mai multe liste sau propuneri de 
candidare, atunci se var face de 
bund seamă şmecherii. 

aceea tQllll1ate safldeasca, care sa-i curăţ,tul străzilor in dosul frontului; • 
dea vif!.oorea de il se ap(lrO, de a se - a$tăli fii acelora ce au muşcat 

Dill N(UUllC: In comUil .. Nădlac 
dela frontiera de vest s'a inflinţ;lt În 
ziua de al1tll nou cu o insufleţ!re d~ 
lH'd"s:ris un comitet comunal al u
gel Apărării Nationale Creştine ale
gându-se de 'preşedinte vrednicul ini
mosul şi cinstitul advo~at Df. Al Fan
Umar. Nu s~ poate spune bucuria şi 
fericirea de care erau pătru!1ş: tOţi cei 
de fală intelectuali. meseriaşi, econom; 
şi studenţi, grăbindu-se să se inscrie 
membrii a L. A. N, C. 

râs/ra .ori-! htptd Cll element le dfS- (ărâHa Îtlroşită, fii naţlunei, sunt mu-
tnlctil'/'. cari ii ataca t,:lTlclia. ritori de foame. 

Ceiace c curios eslI.- fuptal, (lI ÎII Le-am dat drepturi la Vi3ţă. in timp 
raport cu măsurile aspre' ce iC-Q luat ce ost?şul român rămas fără mâna 
societatea ill toate vrtmurile fa/a de dreaptă, intinde lui lţic înbogătitul. 
ucigaşi r:l/;sarile pentru s!urpire(l CG- stâllg~, cerând trădătorului de tri, 
/Of1l!liatof'iJor (clevelitQri/or şi /mliivri- pomană. _ Ruşiune 1". 
lor) sun! foarte lieÎII:.;C'mnafe. Cu toale 
că calomflia În Rcneral. ! ste cel puţin 
atât de păcătoasă şi de sirhicioasa 
ca uciderea. C aiomflÎa fiind llciderea 
morald (] rivalul"i, a concurtnlului sau 
a dUŞlllLlIl'JI/! )\'i !I;ai .f!rozavd În ur
marile ei, decâ: Însaşi lualea vieţii. Sa 
nu se parâ exa,!!crarc, Maar!ra t/U-

suferinţa fizică, catu vreme moartea 
maralli e urmatO de llebanuiie slIferinte, 
care vor fi ('(l atât mai /!rde cu cât 
le port; fJrd (l le fi flJCflt vinovat de 
ceva, l/ulluii din cauza calomniatorilor, 
care aII Ol'l!t dibdcla satanică S'1 te 
discreteze cu minciuni plasate la locul 
potrivit, Îll faţa [flfrtgci societdti. 

Calomnia este unG dintre cele ma! 
periculoase boale ale loşi!alil: care cu
flOSCâfldu-şi inferioritatea nu Îndrdz
nc:ştc sti provoace lupta deschisil ci 
aloca din dos. ceiutand sa stâmeascu 
11ll curent dlJşmaflos şi sa provoace 
dispreţul public fafr1 de rival. 

Şi reuşeşte de minune. Spre a găsi 
dOl-'ezi e deajuns să (:Tuncam o privire 
in jUflll /lustru şi pretutindenea vom 
găsi urmele şarpe/ui veninos ai colom
niei, ce se strecoard printre lIoi iilŞă 

şi pizmQş(), Cine nu ştie vrc-o poveste 
spllsd pe şoptde de cincl'o, despre oare
cari ispravi ruşÎuoase ale fratd:Ji sau? 
CuuMn,l noi dovada ticăloşii/or cu cari 
hlllitorii dirz tufa impruQşctJ cu noroiul 
calol1lllici pc fratele nstru? Nu! Sun
tem prfa imcşi ca sd cautam adevarul 
şi astfel Încet dar sit!ur toţi ne vom 
uita unuL la allUi ca la hOli, pu!/gllşi 
şi deslraba/(]ţi, nu pentrucd am fi de 
fapt ci peTltru ca aşa vOlbeşte ... lumea, 

Dar întrebdm 11oi, poate-se lucra, 
mâna in mând cu ÎIlC1edere lInu! fată 
de celalalt, când a incollit in sufletete 
noastre banuiala? Nu! Cu morfii nu 
poti merge Îllainte şi cel calomnial e 
mort moral, ucis de calomnie. 

O. B. 
........ .. "'1". __ ....... ., ..... -- ... 

- Români sprijiniţi numai 
comercianţii şi meseriaşH ro
mâni. Nici un ac dela jldani ! 

Cetit! şi răsp~ndiţi ziarul: 

lTOI~TŢA I~OPORULUJ 

Dacă a murit un jidan muşcat de 
do insectă la oărţile sedentar!:', sall 
dacă altul vr.ind să scape S'i! împuş

cat singllr, oare cc!la!ţi răniţi ca Iă·

custtle infometate de pretutindeni au 
dreptlll la recuHoştiinţa 1l03stril.?,., 
Nu! . " Cei ce au urechi de auzit să 
audă. Cei puşi În capul acestei 

Versailles, c o ruşine naţională şi de 
vreme ce am învins hoardele tel1tone, 
trebuia să nu ne fie frică de străiuă

tate.. de acei care nu ne Îlltrellha 
pc noi Românii. când lşi pedepsesc 
t râ dă tori i. 

Cer dreptUri ~ .. ' Li s'au dat! .. , Cl:'r 
dr('pturi la viaţă. Să vină toţi. Eu unul 
i-aşi inşi ra la gard 1 si le-aşi da drept 
la un metru şi 9fJ de pumunt. 

OUl! sf să dea ca organiz3t iunca 
"Ligei" din acea comună să poată 
servi de model în toate privinţele co
munelor din .iur. 

In 3 Ianuarie .,Socletatea Tinerimei 
',' .. ',~--

trecere care a rt:uşit foarte bine. Ai 
avut conferinţă, teatru, declamare şi 
dans cât ai vrut, Punctul cultninant a 
fost ,Imnul Studenţesc" cântat de cor 
mixt, sub conducerea măt'strului d(Hn!l 
înv. Chira, căruia i-se cuvine toată 
lauda pentru reuşita Imnului. punân
d u-I pc note pe Litru cor mixt el În
suşi. Era impunător şi ti se umplea 
inima de sperantă şi îl1crt'dere in trăi
ni.::ia şi viitorul acestui nCSl-IIl, văzând 
însufle;irea de care erau cuprinşi toţi 
cei din sală tineri şi b3trâni, f..:mei 

Oare pentru ce ostaşii fronturilor şi bărbaţi fără deosebire de partide 
şi-au făcut datoria?. De ce, când pol1tkt>, când au ascultat aşa de evla-
văd că tara din zi in zi devine o ta- vios stând În picioare, ~iml1ul studen-
rabă de haine vechi băiatul lui Şll- ~tes;:: Şi n'au încetat ':.u aplaudele .până 
1" f ţ . 1 I ' N' hă f d ~ când nu s'a repet<:tt Irltooarea lul. a rn. o ! er ,a UI u m, şe !.' ca- O d'" 

, .. - . bsuvarca este că Intre creştin11 
b,net a ?-~UI ~mlstrul În timp ce. fII neromâni putf'3U lua parte ma! mulţi 
lor, RomanIi dm cauza taxt:lor ŞI a la această serbare dând şi în felHI 
şicanelor, nu pot vedea liceul. ace~ta dovadă de adevăratul lor sen

Când goarna va suna, chemfind pe 
toţi la datorie, granitele vor fi tmpân-
zile de aceşti patrioţi, pivniţele vor 

timent patriotic de cllfe nu vrem să 
ne îndoim. 
........... ,."."",. zr • ..,. ........ .",--.-.... 4,;-...... -

j(cme pline d~ umanitariştl; Ştrul, va I S lE Z! CE· 
pâzl bine balabusta, şi dintr'un sumar -'" • 
costum de noapte. va eşi biruitor Că la sărbâtorile Crăciunului era să 
Erod Naţional Moise cerând natiei. se, tormeze lin guvern aşa numit de 

, , '... tranZiţie, dar dl gt,neral Prezan, care 
recun~ştloţă -, Iar tu, bIet ostaş l1a~ era dl'sigllat pentru formarea ll!i, IlU a 
păstmt in ţara ta, te veI duce să-ţi voit Să-şi ia această sarcina. 
faci datoria, sa-ţi aperi pământul, 

pentru ca după moarte Moise viteazul, 
ce-şi va s-:Ilimba numere în Mihai, 
plin de sus şi până jos de decoraţii, 

\'a veni În sat, aruncându-ţi în miez 
de iarnă afară din casă feciorii. pentru 
că străin;'itatea i-a dat drept s'o facă. 

Sărace' sărace, pe ce mână ai in
căput, popor viteaz, bun şi mare t ••• 

Unde ai ajuns dacă tu ţi-ai făcut 

datoria?.. De bună seamă că tot 
Văcăreştii sau Jilava ţi-a tncătuşat 

mânia, ţi-a oprit elanul, in timp ce 
trădătorul de eri, falitul de astâz;, te 
va scuipa unplâudu-te de noroi. 

Presa lor nu-ţi va ridica osanele 
cum li ridică lui Batzaria, lui Dobrescu 

Câ Rusia bolşevicii se teme dE' un 
atac de cruciadă din partea Angliei 

şi a allatelor ei şi astfel a intrebat~o 
pe (JulTlania dacă ar permite ca sa 
treacă trupele aliate spre I":usla, Ni~se 
pare îi apucă caldurile pe boişevici. 

Că banca de model .. Victorîa~ din 
din Arad a votat 100.000 ;_el pen

tru ajlltorar~a celor băgllbiţi prin po
topul de apă. 

Ca.\iberalii urmăresc înjghebarca lUlUi 
guvern de coaliţie În frunte cu GQga

Goldiş şi câtiva dintre ni lor .......... ' 

Că un jidov!t din Arad spri eşte diA 
răsputeri pe llll jidan poată fi 

cu orice pret director I brica de za-
hăr din loc. Doamne rTInezeule unde 
eşti? lAzi mâineymai avem loc pe 
lista neagră!/ . . 
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Ide~. naţională. 
Materialismul Axagerat, e o 

primtJdie dlnA'ftrnctu! de vedere 
naţional, de- oarece ne arată cât 
de Întunecate rămân preocupările. 
de acest ordin, când se revarsă 
DotOPLlI de venin, pentru dişlÎ
garea dttorva puncte. 
. C(1nştiinţa publică devine con
·uză di:l cauza iscodiriior atâtor 
,atimi1 cari alur:ga ori Ce preocu
',ări dt~ educaţie sinceră ŞI de 

'J esvo!tarta conştiinţei naţionale 
el pOpUil1ţiei băstinaşe, se cioc
Lcşte de făgăduelHe şi proteqiHe 
."cord:.1te minorităţilor În ş.;oaIă, 
;:} administraţie. "in justiţie etc.; 
i"r populaţia minoritară, incălzită 
li:' alMea aVllntajii şi protectiuni, 

\. . c agită şi ~tacă proff'sori, stu-
jcmţ1, roptd?ţL~ bfnttdă şi ospi
"HerLi, aduc of~nse politicianilor 
umini, care luptă pentru unire 
.. acesta în presenta aUtorilăţil0f; 
:.gădutsc aldtlHrta actl1ală de 

<~,lt şi se tritovărăşesc cu vrăşma
~,J noştri externi. 

Penrru sustinerea si Întărirea 
11!{l1ânismului, lUeea' naţionaL1 
:':e un principiu sprijinitor al 

"t:lţei noastre naţionale. 
Ea este busola conducătoare 

. dcstinelor neamului romanesc. 
:; numele "ideei" s'au purtat 
.;:;bo3e, cu ţintă salvatoare a 

, ,inităţei noastre. 
.l\ntagnnismul politic, ciocnit in 

"'deştări armiite, a dat greş, 
: <â de tăria sufletească a nea
l' ;.;lul ro mânesc. 

idea naţiOnală manifestată activ 
cI' mişcănle "Ligei Apărărei Na
': ~"Plalec" a stud~nţimei universi-
, .. .;: ş.i~p-~u!i.t.i fuiUaU, indrejJlă

, ';\ şi bazată pe faptnl că jidanii 
"ti subjugat neamul românes:, 
'lI acaparat întreaga viaţă eco

:~ "'nică a ţării noastre, a început 
" da roade inbucurătoarr faţă de 
r;···dide!e politice cari au indurat 
:.I',lt din cauza propagandei 
... ''';şmaşilor interni şi politicani
. ; 'f de căpătuială, cedând cu 
: 1 ,;: urinţă capital ism ul ui jidovosc, 
or3.şe. târguri, sate, mine, păduri 
,; .. ~; căzute în ghiarele jidanilor 
/ vânduţi10r lor. 

r1ropagandele anumitei prese 
;:di-religlOase şi bolşevice. prin 
"·;Huri!e ei minoritare-jidoveşti, 

. ." transformat 1n iad, omenirea 
,;;. mărită de conrupţie, jaf şi 

'.:'C"·cuIă. 
L'op:..;,1atia română a ajuns sclavă 

,4. :":'1' ~vil or şi minorităţilorîm bul bate. 
, !: o·a şi ruina au coprins corpu

; ,'" istovite, În munci grele şi 
. :\,l, mizerabnă, care samănă cu 
:.t ,a şi desnădejdea. 

: :':)porul român trebue să simtă 
,: "'- rina "Ideii Nnţionale spriji
.<:f;~' azi numai de "LIga Apărărt 
,',~ ;(. ,)nale Creştine", de studenţi 

. ;.~ -"~- o mare parte din popor. 
,. :ident aceasta se angajează 

:'j)!J ;) adevărată luptă. Venind cu 
fî!,. ~ ram raţional şi intelrgent, 

; <;cc'aptă orăşenH şi sătenii, prin 
." <-.:11; ~Ie puncte ale programului 

.0 "'"vU ~a-~1nfjge o făclie mare 
. ~ .i, ,~';(1 unde nimeni n'a pătruns 

~ '."1lfiS, "Făc1iaideei naţionale". 
<. :~ : um sau maitâ:ziu tineretul 

{ .. , trebue să dea alar~a! 
.~·'tjzi, când pretinşi intelec-

11:. ... .,!1 risipesc. energiile în mod 
:'": ·~t 2 t ion al, neglijind condam na bH 
~n'.,.sele adânci ale poporului, şi-şi 
:I:;.u mâna CII samsarii politici 

" ' "-, 
<, 

descreeraţi, pe dupe uşile Întune
cate, francrnasone, tOideauna fa
vorabile crimelor de tot soiul, 
e o crimă din partea celor con
ştier,ţi, d'a nu feri ţara şi neamul 
de primejdia grozavă ce se ridică 
ameninţătoare . 

Dăinuirea mai depalte a actu:llei 
stări criminale, ar insemna s;:iră
cia şi falimentul mor~i al ideei 
naţionale. 

nldeea Naţională", în cugd şi 
simţire. prill activ;tatea, "Ug;::Î 
Apărărei Naţionale CreştIne", a 
Sţudenţimii şi Poporului I{Omân,1 
vor sfărâma compromisurile şi 
va lovi cu putere În maSC3 fă
ţărniciei, dupe care se ascund 
villcrile omeneşti. 

. Să d~i In ascultare activităţei şi 
strigătuiui ei de alarmă, ca unui 
simbol măreţ ce trE:uue să tră:ască 
în sufletele fie căruia dintre noi. 

D. Mizilearw. 

Inscmnări 
- Despre copii. --

Copii de astă li trăesc într'o epocă 

nenorocită, a spus in anul trecut, intr'o 
conferinţă interesantâ, un eminetlt pro
fesor universitar. 

Nu putem să spunem că ne~am fălit 
cândva, acum după războiu, cu sufle· 
tu! sănătos al actualelor generatii de 
copii. dar ori cât, nici odată nu pare 
c'a bântult mai multă demoraliza.re 
ca acum. 

Fetitele incep să fugă de acad, În 
AmerIca, amăgite de filme senzatio~ 

naie de cinematograf, altele delapi
deazâ blJlHeruie parintilor şi sa: duc 
În tovărăşia iubitului să trăiască În 
voia soartei, sau - mai desnădăjduite 
- se sinucid. 

In anul trecut, În Bucureşti, o fată 
de pension a dispărut, timp de o lună, 
dintr'un instltut bine cunoscut, şi de 
curând alte zece-douăzeci de eleve au 
fost descoperite frecvenfând o socle~ 
tate de tineri cu totul declasati. 

Supravegherile profesorilor şi circu
lareie ministerelor au ajuns infruc
tuoase, Pe de altă parle mijloacele 
părinţilor de a avea un servitor sau 
o guvernantă la dispozIţia copiilor, 
sunt adesea insuficiente. Astfel că ma
joritatea copiilor, cari iese singuri în 
oraş, abuzează nu numai de o liber
tate adesea clandestină, dar mai mult, 
Încearcă printr'o conduită Îodrăzneată 
să vadă dacă nu şi-ar putea schimba 
plictiseala unei existente mediocre, 
intr'o situaţie el] perspective mult mai 
bune. 

Te uiţi câte-odată În jurul tău în 
oraş, şi vezi sute de fete cari n'au 
mai mult de 17~I8 ani, functionare 
probabil pela diferite birouri, agenţii, 

societăţi, imbrăcate cu haine şi roehii 
de mii de lei, pe cari desigur nu le-au 
făcut dintr'o leafă de nimica toată, şi 

nici din bugetul părinţHor, cari - foarte 
multumiti. că fata îşi câştigă € xistenţa 
şi nu le ingreuiază sarcina menaj ului 
- închid ochii şi nu se sinchisesc 
de nÎmic! 

E deci foarte natural, ca ceilalti 
fraţi şi surori mai mici sA urmeze 
exemplu rău. care vine de sus şi să-şi 
creieze incetul cu incetul un drum 
1l0U alături de acela al familiei. 

]n bună parte Însă actuala demo
ralizare a tIneretului nu se datoreşte 
de~ât indiferentei cu care cei mai 
multi pArinti îşi cresc copil. La noi 
in societate nu exIstă şi n'a existat 

ntci odatâ ceiace se numeşte în alte Pohod na Arad et Şopron. 
tări educaţia sufletească a copilului, 
adecă legătura de intimitate şi incre- A. nu şti, cA putere 3 .. si 
dere intre cel tare şi cel slab. te Iăstignt:sc1.. ('::'1. Scrlpt) 

Copii noştrl, şi mai ales fetele, trăesc Ziua de 6 Septemvrle 19!6 mi-sta 
dela o vârstă cu imaginaţia şi cu s1m~ imprimat pe veci in memorie, fiind 
ţuri!e. Cu imaginaţIa bolnavă a unei una dintre cele mai grele peste câte 
rase noui, care vrea să profite cu am trecut in viaţă. La ora 1 p. m. mi-s'a 
exaltare de toate plă~erile. Şi părinţii, atlunţat sentinta judelui de instruclie, 
fie dlnjr'o naivitate inexpl!cabiIă, fie in urma căreia a trebuit să-mi las casa 
din slăbic!une, in loc să le ueschlda şi moşia şi micii mei copilaşi şi prin 
ochii la rei I tate şi să le infrâneze o sărutare mută să-mi iau adio dela 
pornirile, îi lasă in ignoranta acela soţie şi scumpa libertate. 
viciu.să, care indeamllă la teutaţii. faptul s'a p;:otrecut precum urmează: 

Şi pe urmă ii surprinde faptul că Toma Mihuta în ziua de 26 Iulie m'a 
aceşti nenorociti şi aceste detractate denuntat jandarmeriei din Ciudu, "că 
îşi iau lumea În cap. In decurslIl răshoiului şi mal ales îl 

Am văzut la un "lhe-blanc·' din preajma sărbătorilor sf. P"şti am fo
cele m.t! highvie, la doisprezece ani, losit cuvinte in expresiuni vătămătoare 
câlld decoltate şi ondulate, dansând la a dresa natiunei maghiare şi a reti~ 
c'o pasiune ametitoare sub ochii bine- giei iudaice, Încă În a~eia zi seara o 
voitori ai Părinti'ior." Nici nu mai vor- t patrulă de 3 jandarmi a escurs la casa' 
besc de acelea cari s'au cxibat de lui, unde a fost ascultati mai multi 
curând p~ scena unui teatru, picant 1 martori produşi de putin credinciosw.1 
desbrăcate, şi gustând cu nesaţlu at- şi vdrul meu primar. Cam la 2 săptâ-
mo~fera perfidă a cabinelor şi cu!iseIGr. mâni s'a luat un nou interogator cu 

Cum mai poti cere unor asemetlea martorii apoi cu mine şi şi soţia, con~ 

copii naIvitatea şi seninătatea sllfle- dusă tilnd perchizitia de astădată 'de 
tească de care au atâta nevoie între plutonierul Sodi Gyula ~ fost comor-
\/iaţă şi vis la doisprezece ani, când nle la Tisa Pişta -.- cu multă maliţie. 
tu de cu vreme (e înfl1trezi asemenea Voesc a nota, că la prima ocaziune 
senzaţii. am fost dus la Hălmagiu la pertrac-

De aceia n'am să spun ca distinsul tare judecătorească ş! numai În ziu 
conferenţiar din anul trecut: "copil următoare am venit acasă, când soţia 

trăesc intro epocă nenorocită ... " ci: cu ochii scăldaţi În lacrimi şi cuprinsă 
"sunt nişte nenorociti aceia cari i-au de spaimă Îmi spLlse cele petrecute. 
Iăsilt să se demoralizeze". Am m~ngăiat-o însă 1mbărbătându~o, 

.•. "Malignus comes quamd:s candido că toată afacerea e un lucru de ni
et simplicii roblglnem suam affricatt 8 mica şi aşa s'a mai domolit! Cu oca
(Seneca cpist. 7, 6). C. B. ziunea cercetării a doua mi~s'a de~ 

• ....,... . 
Slujbaşii Statului. 

Cea mai nefericită soarte o au azi 
slu!bas i ; Statul1l1 

Leaf,} unui fu !1cţionar ce-o p;i meşte 

la doua-trei luni odată este atât de 
mică încât nu-şi poate procura nici 
hrana de toate zilele, decum întretinerea 
familiei. Din zori de dimineaţă nderi
ciţii oameni muncesc ca nişte robotaşi, 
fără ca munca lor să fie recompensată 
în mod uman şi drept, după cum se 
cuvine . 

Guvernul face economii pe spatele şi 
munca lor, detrăgându-le din mica lor 
leafă procente mari, forţându-i astfel 
să părăst>ască postu r, sau să mi-şi facă 
datori a, În mod conştiincios. 

Nedreptatea ce Il-se face e slrigă
tOMe la cer. Din neÎnst:mnata lor leafă 
se n:ţ!ne 4 -8u

/. impozit, pecând milio
narii capitaUşti nu plătesc nici un hau. 
Scum~ttea creşte din în zi. Comerclan
tul urcă pretul articolelor; profesioniştii 
1; beri, măresc tarifele j n raport cu 
scumpetea de pe piaţă, şi bietul func
tionar de stat abia mai poate trăi. 

Tot astfel şi nenoro:iţii de pensio
nari, ajunşi la neputinţă? 

In imprejurărlle al10rmaie de zi nu 
mai e dnste să fi funcţionar şi slujbaş 
al Statului, -- şi dacă te mai gândcşU 
şi la aceea că oamenii cvaliflcaţi sunt 
dati la o parte, iar în locul lor sunt 
puşi altii fără nici o pregătire, atunci 
cauza nemulţumirei funcţionarilor este 
bine cunoscută. 

La noi nu-şi bate guvernul capul cu 
functionarii, căci ei sunt buni, tac şi 

rabdă, însa tăcerea şi suferintele lor, 
vor avea consecinte grave la urmă, 

când ne vom trezi cu o compleclă co~ 
ruptie şi demoralizare, ce vor dIstruge 
tot ce s'a clădit în urma războiului 
mondial. 

Ar fi de dorit, ca guvernul să pună 

capăt acestei nedreptăţi, plătind func
tionarii bine după meritul şi munca 
depusă În serviciul şi folosul Statului. 

Ma!ei. 

scris naturelul şi din vorbele împăna
tului puteam deduce, că afacerea ia 
formă serioasă. Ca să nu repet vorbe 
dau esenţa cuvintelor incriminate: "Să 
dea Dumnezeu să ajungem odată acele 
zile, ca să intre fraţii noştrB şi muscalii 
îll ţara, atunci o să arătăm noi la spur
catii de unguri şi puturoşii de jidovi, 
de ti aduce Dumnezeu eu de bucurie 
junghiu vitelul cel mai gras să ne 
ospătăm cu fratii. dci la ţara asta 
sunt numărate zilele; ba eu am nă

dejde să ajung atuIlci şi ministru; "la 
ce preoteasă " aprobat şi a z.is şi ea 
dea Dumnezeu să ajung .şi eu doamnă 
mare cât de curând!" Afară de aceste 
mai sunt nişte fraze ifOSOI ane ce nu 
se pot da publicităţii. 

Peste puţin timp şi adecă la 1 Sep~ 
temvrie am fost citat la pretură. îm~ 

preună cu m~rtorii demlnciantului, unde 
de nou ni~s'a luat interogator la ordi
nul procuraturei din Arad. Fasiunile noa
stre au fost trecute la proces verbal. 
A obvenit apoi cazul, că eu şi sotia 
am mers la Arad in ziua de 2 Septem
vrie până fa 5 Sept. Ia ora 6 seara 
când ne-am reintors acasă, având de 
a face cu plombarea dinţilor, când pe 
drum spre casă ne iasă in cale dşoara 
M, Ionescu - în prezent văd. dr. Ba
niei - şi mă surprinde cu vestea. că 
dl notar are să~m! comuni;::c ceva in
teresant şi deci să mă ahat pe la' el. 
Era deja seal<1 şi notarul s.::ria În can
ce!arie la masă dnd la întrare îmi 
spune, că mâne zi cu trenul de dimi
neaţa să plec la Arad mIld citat la 
procuratură, iar de nu voi fi escortat 
şi totodată am să-i dau răspuns po
zitiv având el a aviza protopretorul 
despre dt mersul afacerii. Dupa pro
fundă cugetare i-am spus hotărât, că 

vom merge. Imi iau noapte bună şi 

mă duc la soţie, carea mă aştepta cu 
nerăbdare apoi ii spun vestea şi por
nIm pedestru spre casă. (Va urma). 

... 
al ...... 414 __ -

) Vom lovi deopotriva în 
streinul parazitar şi in româ
nul necinstIt şi înstrăinat." 
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tem convin<:i că dacă venea vre-un • " '( ~ ~ II 

In anul trecut elevjj eL VlI-a a 11- grup cu caracter unguresc sau jido- ",. ~~e" 
cealui MoÎ5e Nicoar~ din Arad au fă- vesc ce mare plăcere ar fi avut acest ............... 
cot un turneu, conduşi de neohosltll p:rciunat He~ţ şi d,lIPă plecarea lor - Mulţumim tuturor inimi-
aomni profesori, prin judetul Ardduiul din co.munll l-ar fi. lăudat. . lor nobile româneşti pentru 

AbollOţii şi aderenfl 'lO: 'ti q[ 

fi atdt de cinstiţi si . i. :~,' "i 
cu scopul de a răspândi cultura la Ne IOtr:băm ,noI oare dacă ln tlm- ură riie de b in e şi cuvin-
sate. In comuna Sâvârşin, Cll această puJ ungufllor şI-ar fi manifestat un ro- tele lor imbărbătătoare. Le 

o datorinţă achitându .. <~-" 

ocazie, au dat un concert care a reuşit mâ~ p,: r crea s~ fată de studentii U 11-
hine. Aceşti oaşpt'ti iubiti au fost bine ~Urt fll?d propnetar sau.~rendaşulll~tli promitem totodată că ne vom 
veniti şi primiţi cu o deosebită plă- ~otel .. n telul "Hertultll ce i~~e In- nizui, să ne facem datorinta 

mentele şi rontribuind ":," {( 
de Sl! stinerc al zimuh. 'I /: 1 , 

cărei noastre. . 
cere in special de t~ranil din comună. tamphs? Cred~m că.llu studenţii it .spâr- de Români buni şi cinstiţi şi 
Au tras la Hotelul Central" care este geau geamurlle CI chiar autonUţile 1 'it A d ~ . t" I 
proprietatea" dlul Conte Hunvadi dar cari erau 1n dr~pt de a păstra liniştea. n VI or, rug an m 1n eresu 

,;.: 

-- Dlui NL:olae Tecău 
A merica. care jertfeşte a 

dlui Hercz care este arendasulacestlll Nu ştiu ce ar zice dl Conte Hu- pubHc a' neamului si al ţărei 
local nu i-a convenIt că vedea pe fill ojladi proprietarul acestui local, dacă noastre scumpe sprijinul mo-

in tOilte părţHt, unde este,".':,· 
sprijini () chesthme Il.ti 
fleasdl, ti aducem slnce 
mulţumite pentru abonam 

-'," 

neamului românesc, cari veneau pen- s'ar arăta studentii noştri calomniaţi de raI şi material al tuturor ce· 
tru a răspândi cultură poporului din această Ikhea obrazoica. durerea, ce le lor buni! JNr. r:;;antilli. 
acea localitate, a inghiţlt-o insă fiindcă apasă sufletul? OI conte HUDyadi ar 
au avea ce face. După plecarea lor, face poate !] umai decât o reclamatie 
ş'a manifestat durerea s!lwlând cd la la "Liga Natiunilor" ca. sunt persecu· 
aşa oameni fiU mai dă localul cd ace- taţi in ţara româneasca. 
ştia IHI sunt oameni ci porci. Noi il rugăm fncă de asUdat! pe 

Noi credem eri dl Hert are dreptate perciuni! lui Hertz să fie IInişt!lI, să 
când nu-l convine să intre românaşii nu-şi facă de cap. Al. Handa. 

.a, .. t .... ••• .-r , .. '_ t _....... 'AR SIA" .. 'A' I 

• • eD1ISIUne. 

- Suntem informaţi, ca pusoane 
ntcompeienfe colectează pentru aju
lorarea inundaliJor din judeţ. Se pune 
in vederi publicului a nu da nici o 
sumd de bani spre aCisi scop altor 
persoane sau institatiun/, decat ace;ofa 
cari tlor prezinta cutori:wţie libtrald 
de Prrfectura judeţlliui şi publicatr fn 
xiarelt locale. 

'" 

si rugam pe bllnul Dzeu 
multi ani in deplină sftnj,·':" 
bună. Administt·"" ': . ~, 

Carnetele funcţionariler. i,' ;', " ',' 

ministri a prelungit vala!': " ... 
netelor funcţlonarllor put . 1 \ 

lători pe dl!le ferate Cll (f'.',,, ·'c .' • 

la 1 Aprilie 1926 

'" ( 

Subsemn1ltii fOlldatori înflinţlim pe bila acestui prospect care va fdce To,i Domn;i tJbona,;~ citr; "" 
parte integrantă din Statut, o socirtate anonima pe acţ;uni sub denumirea: şi-tltl achitat abolltl1nellfrtl din 

_. Drăgâlaşa Dşoară 

Moţiu şi D1. Jian l. POPfl: 
Le urAm !ericire şi nO~l"'-

"Banca Apdrarea Naliotlaltl" Societate Anonimă. 
Capitalul Socletaţli se adună prin subscriptiuoi publice şi se iniţlaz'ă la (UI;; trulIţi, ~o,. primi cărţi 

Lei 20,OCO,OOO (douăzeci milioane), împartit in acţiuni nominative de câte poştale cu YIJ111 btfl'sa. pe ca,re, ii 
200 Lei fIecare. rugă,." să le răscumpere III?COI1-

G. 2223-1925. 

Acpst capltal se poate fixa mai ridicat sau mai redus de catre fonda- diţionnt. I?ublicatie de t .... . .. 
.; ~, '. ~ ~~..-
,_ . t ... ~ . _~ .,.. 

tari, tinând seama de actiunHe subscrise. * P d' l' e ' 

CapItalul prin deci1.iunl1e Adunării generale oricind se va putu spori e baza eClSU ui .,,;.,t"':~\"HIt:! 
prin emisiuni de actiuni noul, in condlţiunile ce urmează a fi stabilite de - Despre 01 preot Vasile Vilihor- Mixte Arad No. de ,it· ,: 51;,:>, 
Consiliul de Admin[straţie. szkl din corn. Valeva jud. Coţm~n Bu- mobile şi alte obiectt ;y e:l!i~,: iri 

covina, am prImit ştiri, pe cari ne este 700 
Sediul Soc;etiiţH este Bucureşti, putând infiinţa sucursale şi agenţii in ruşine să le publidlm. Rugăm al!to~ suma de lei 12 LUţ~ri'!~~ ~u 

orice comună urhană şi rurală din tară şi În străinătate. rităţile superioare să se interfSf>1.e favorut Băncii "Vidon.:' p~f'tn.1 
Durata Sodetăţ\i este nelimitată. d 1 -000 
Scopul Societăţii este contriburrl"a la fntărirea vieţii noastre economice- de viata lut şi s~H dea o pedeapsă suma e ei o car· L" ,i'f"se 

f
. blnemerUaU. de 6°/!0 dela 3 Dec. j.; J! u;'~· 
manc!are-industriaic-comerciale-agrlcole, culturale şi soclall". * 

Toate operatiunile societătii vor avea exclusiv caracter niţional. cum şi spesele stavl':' ;tl'~::il ~.::. ÎI: 
10 acest s;:op Societatea: - SvonuTile că ziarul nostru prezent se vor vinde :,. ne t"ţ'l.: 
a) Va da credite eftlne şi numai la românii cr~ştinj: ar fi cuul ajutor dela care~'a publică în Arad

J 
str. :':'''1':; :..U' 

b) va iniţia si va con!r!blli la infiintarea de cooperativc agricole, va autoritale ori partid politic; este l' N 20" , ! • re; f . l' j lb . 1 'b' " 1 fU III r. 10 ZlUa \.? i·) ~;"l:~, 
In tIa ŞI va contr III la infiintarea de case m:ţlona e ŞI !b!ioteCt popu are; O minciună ordinară deamnd d'" 19 6 1 1 -, f 

c; va îndruma şi Initla fonduea de atelif!re, fabrIci ş! intreprinderi indus- ~ 2 d. m. a ore e . 'f ni, ::\d. 
triale ~i comerciale, cu ajutorul mescriaşilor şi comercianţilor români creştini, cei ce au năsfocit-o şi o cred. de lege LX § .. ul 107 '. f1)~ nl i

. 

acordand credite eftitle; Noi nu facem parte din/re aceia. anul 1881 a legei e;~, ':n~jc;na;p. 
d) va ~fliu~ ~ va aiu~ra căm~~i ~~~~~'~ c4~~n~i de ~~·~·~·~~rU'~:71~-~·~v~d~n~d~~n~~~c~i~ti~~~~e~n~t~r~u~~~~~1~~J7~D~e~ce~ ;l~ :~J~ 
e) va face cea mai largă propagandă pfln con:ennţe Şl P[1I1 sen:>, SUS- un ·11 ae mie on pe1JlIU 1P,j • C:.:D:: Jti' 

tinând şI sprijinind din beneficii pUblicaţ:1 şi fOI ecot~o!lllce, culturale şi sociale de arginti". 
şi va sprijini inslitutH de hinefacere şi culturale, cu car ader naţional-creştin; 

Societatea va face următoartle operaţiuni: 
1. Orice operaţiuni dt! bancă, 
2. Orice ataceri pentru de.svoltarea şi înaintarea ilgrlcuiturii, l.:omertull1l, 

industriei şi a întreprinderilor de tot felul. 
Societatea va putea să emită şi să pună În circu!;>ţie obligatiunL 
Fondatorii îşi rezrrvă dreptul să dellumiască ConslHul de Administr",tif! 

pe primul period de 4 ar.i. Deasemenea îşi rezervă dreptul să seltcţiont'z~ 
subscrlerile de acţiuni. 

Toate acţiunile emise vor fi date numai la români creştini menţinllldl1-se 
dceasta dispoziţie la ori ce schimbări. . 

Cenzorii yor fI aksi de adunarea generalii de constituire. 
In 2dunările generale fjec<1Te alţlu~e dă drl'ptlll 11 1111 vot. 
Terminul de euhscriere este dela 15 Dec. 1~\l5 p3ua la 31 lan. \926, 
La ~llbscriefe Sl! va plăti 30"/0 {treiuci la sută) din capital şi câte :t.O lei 

de fecar~ acţiune spesE." de emisiune. Se poate insii plăti la subscriere şi 
capitalul Înlr<,g. procentele cakulimdu-se la suma vărsată. 

Svbscricn!e şi plăţ·le se pot face la: 
1. Banca Naţională a României din Bu,::ure~t;, şi la (Olite SllCl1I'salek şi 

Agentiile ei din ţ?:ră. 
2. La Băn,:lie membre ale Solidarităţi pentrll Ardeal şi Banat. 
Pentru sumele plătite, fondatorii subsemnaţi garantează suiidar. 
Adunarea generală de constituire va discuta şi va aproba Stattlt~le' SN::i:tE\ţ:i. 
Adunan':t gener;;.Iă de constItuire se va tine sub pre~idintia Ului Pro, 

fesor A. C. Cuza, couf0nn articolu!ui 135 din codul comercial. 

MEMBRII FONDATORI: 
Praf. Univ. A. C. Cuza - Iaşi 

Frcş. L. A. N. C. 

Dt. Valer Popp - Cluj 
Ildvocat. viel·preş. L. A. N. ~. 

Paul lIit:scu -- B.Jcureşti 
a 'focat. 

Dr. Dionisiu Benea -~ Arad 
med~>:, direct. "Voinp PopDfultJI" 

General A-larcu ah. - Craiova 
fost !;~!1ab,r, fost vic~preş .. ~t r.atu!u 1. 

Dr. Victor Peteu - Plo("şti 
avocat. 

Remlls lliesCli - Bucureşti 
arhitect. 

N. POrSe1l1la - Bucunş!i 
avocat, fost deputat. 

D. Popescu - Bucureşti 
avocat. 

Colonel Niculcea J. - laşi 
Dr. N. C. Paaleserl - Bucureşti 
prof. lIniv, vice preş ",dinte L. A. N. C. 

Gen. Dr, f. Macr.drscu ,- Focşani 
fost senator, preş Bănci! Economice. 

Altrel Pascu .....:;. Cluj 
comerciar:t. 

Capitan Belellta O h. - Cillj 
invalid de răsbăiu. 

Cenzurat: Prefectura J ildell1iui. 

Ion Z. Codrcallu - lfuşi 
profes(,r. fost deputat. 

Dr. Emil Colbazi -- Cluj 
medic. 

Virgil PdHSCU -- Bucureşti 
directnr d~ banri\, 

011. Arzaslasill -, Bucureşti 
p ~opr [etar. 

Dr. Alex. ŢiU'onu -- Timişoara 
mr;dic. 

Dt, VIJler R·)marz - Cluj 
avocat, Sf.crelar gen. al L A. N. C. 

i. C. Catwleanu-' Cluj 
proL unlV. 

Oiiviu Pascu - Cluj 
inginer, 

Em, D. B. Vas!liu - Bucureşti 
aVOCl1t. 

Dr. Scb. Bomemtsa - Cluj 
z.iarlst, directoflll foli "Luml'a $i Tara" şi al 

revlstc!"Cosinz..:ana", fost deputat, 
Alex, BQcalo,i!ia - BUCl/rfŞti 

avocat. 
Aure/iarl Andr~ eseu - Bucureşti 

avocat 
Dr. ioan {straie -- Bucureşti 

avocat, secretar :lj~ltor al LAN. C. 
Petre T. Ghitulescu -- Bucureşti 

avocat 

_________________________ • e_ ~' __ '. __ " __ 

Primăria oraşului Arad. N ' 3"" '.~ 'n. ~- ; ",.:J-" 

Pnblieaţ.il1ne. 
.'1 

Pentru îndeplinirea postului de conducător t€:hnic.:· 1;1,:i~;,<C 
comunale Arad? publidim concurs, şi invităm postulamX, (,e, c.~n~ 
la 25 Ianuarie 1926, să ne inainteze petiţiile întocmik Cii ,'j-,nlij!~ 
mitate cu dispoziţiile cuprinse in art. 7 din Regtllam,/ '.'il 1.'["!;(~~ 

'aplicarea legii statutului funcţionarilor publici. 
CondiţluDile sunt următoarele: 
Petiţlonarul va d(lVed;, 
a) că :.1rf d;plomă de in§?;iner mehanic, Eventual t\: '\J':i:l~t!~' 

Şcoala Super:c::uJ, de Arte şi ivieserii. Să dovedească -,:,.' (';: d" 
este cetăţe3n 1'0018.n şi arc purtare G10rală bună. 

b) că a fost 3plicat la o întreprindere pentru al':', )It,) d: U.: 
apă a vreunei comune şi cunoaşte toate lucrănle şi agc-'u"." i:l!:1:(:: 
de13 LiStfel de intrepdndefi..'. 

c) că este capabil 5[\ c:nducă lucrările de emaka;,: \:,' 
Dpa murdară (Sistem Shone), 

d) că ? fost oplicat la v:'('-o bbr;ră de gn şi (~~', :c,~,-p fi:;" 

depH n produq!a gtlzu1ui t f!1l1d în stare independent să ~ ~ '..;. .~:l-
cdirile la produi..t'u gazului. 

e) Să dovedei"'.sl'ă că are pwxă în conducrea, r:','-': ,'".i, y 
I ()Usnnerea unei reţ~le de ţ\;vi de g:3,Z, i~r)adl.lct şi c, ,t~! (:\:,)~.)!': 

Sh:Jne) să ftc în clar cu toate agendeie tE'hl:ice rderi';,~: j::, ;l;,:'S,: 

lucr~.ri. 
f) cii este versat Îi1 t.)atf' lucrările de instalafe 1.., ",~:'·~.:tr;'." 

de cc.se pentru canJllzafe 1 g,1Z şi 3.;1aduct. este' J il S:. c, ;;'.'[" 
inJcpcndent planurile şi devize le referitor Ia lucf2 r ilc' ,>. ", di<_;~ 

g) că a fost .'.lplic;:i ia tr;;mvae şi e cap,·,.hi! (l Pl' ,:~, ... !",~" 
enea tehnică inJc;Jeudent a tramvae)nr comunalc'. 

Il) că poate conducp Ith;rărlie tchnice a fubricei~: ~. 1: .; ;;, ". 
are practică în ce priveşte fabricarea ghtţeL 

i) S~ va anexa un certificat medical! că este :.q:rf .1!, n sei 
viciul ce cere. 

k) declaraţie di."! limbele ce cunoaşte cunosc.'lnd, 1.: ~'\,:" f: ~ 
feriti pGstuJanţli. cari C\.n1fJSC in afară de limba Statul '1, ~ :;::1,,: ;-:: 

ghiară şi limba germană. ./' , 
S'J.larul total este 108,,000 Lei anu;;! even.jM(,H S' i·!:.i~·',; 

natură. / 
Arad

1 
la 29 Decemvrie 1925. 

.,' Prim;' ,_., " .. i. 
t~ ~ ...... _-- -..----~~~---- .... , 

Tip<trul T'Pografiei lJieetZZiIle, -, '. 

., 
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