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CAVEANT CONSULES ! 
Fiind convinși de măreția scopului urmărit. prin miş- 

'cările noastre actuale în vederea consolidărei şi propășirei 
E = neamului românesc, ne-am, adiesat „guvernului, să satisfacă | 
Să cererile dp pre mc or fi = alpi A did în- 

| selat i însă. Au Je 

Tare va artic 
j Adversarii nosiri luptă cu toate mijloacele, ca să ză- 

O gărnicească mișcarea începută de către noi. 

DE Mare parte. din presă, e în mâna. jidanilor. Această 
presă, a câutat să ne discrediteze atât în fața [ării cât şi 

i în fața lumii. Ne-a înfățișat ca ucigași ai unui jidan îm- 
i. brăcat în uniformă militară, care a cutezat, să lovească cu 

sabia românească în ii român ; ne-a înfățișat, ca 
part și am ji e-a numit huligani şi 

hoarde” de st ci Fel de fel de Pie şi minciuni a năs- 

4 cocit această presă, ca să ne facă odioşi în fața lumii. 
: Reoretabil e, că Sunt și Români, cari nu ne înțeleg. 

Vnij-aic,- că Gtsoreclitel n fag în sirâinăraie. Ai: nu he 

A foc de paie. 
i A Ș: priveşte air zi atea, întreb, oare a protestat ea 

p ri — Românii de sub. stăpânire străină 
st arestați, înaliradaji şi ucişi ? Interesatu-s'a ea de 

SI] in tărie şi votul universal al soldatului român, care 

n a luptat şi pentru ea? Interesează-se în prezent, de Românii 
= rămași sub stăpânire străină ? Nu! Nu-și bate capul cu 
4 acestea, Atunci, de ce se alarmează  „străinătatea“ aceea, 
4 numai cân€ este vorbă de jidanii din ţările respective ? 
- Prin, noi adevărații Români, amenințarea cu străinătatea, 

d! pare şi, privită din ori-ce Aud de vedere, 

. 1, 

Uji irea. noastră de acum este aceeași pe care o 
ii „din tranșee ca o furtună, fără teamă 

prin ploaia de gloanțe și obuze 
zalui şi nu ne ii ta N dăm jnapa Nu ne 

4 

+2 | sta nu știm Încă, sau nu vrem 
„| să ştim. Destul că din această 

: aere a oșit s 

| 
ji Colba cu săgeți. 

Jidanii 
furnisori ai statului! 
| Când am hotărât să scoatem 
! ziarul nostru, nu am. înțeles să 
' luptăm împotriva elementului ji- 
+ dovesc, hrăniți de ura derassă sau 

să pate) i ci am înțeles, ca în 
contra acestui popor degenerat și 
pervers să ducem o luptă nermni- 
loasă, sprijinită de argumente 
puternice, cari nu suferă nici 0 
desmirițire şi din cari opinia pu- 

blică să poată fi edificată asu- 
pra planurilor ideale și legitime 
ale studențimii de astăzi. 

Studențimea, acest tezaur sacru 
al națiunii române, prin organul 

"său, voește să lupte nu numai 
pentru realizarea  dezideratelor 

| amintite. în numărul trecut al 
| ziarului nostru, ci voește, cu ar- 
gumentele ce le aduce să lupte 
pentru eliminarea din întreaga 
viață pubiică a acestui element 
ARIA, și rara pic re nârilba 

CA! 

toată ciudățenia lor sunt foarte 

cum jidanii restrâng elementul 
românesc în diferitele ramuri in- 
dustriale. 

Directoratul General al Ocroti- 
rilor Sociale. din Cluj publică 

pentru furnisarea alor 3000 pă- 
rechi ghete. Cererile pot fi înain- 
late până în 15 August a. c. in- 
clusiv. Sunt doi concurenți, un 
pantofar român bine cunoscut în 
localitate şi fabrica „Labor“ din 
Gherla a unui oarecare Laszlo 
(e jidan cu toate că numele 
neaoș unguresc). Pantofa“ul ro- 
mân face un ofert convenabil 
cu 260 lei la păreche, iar sus- 
numita țabrică 275 lei. Ce se in- 
tâmplă însă ? Pantofarul român 

| întârzie puțin cu punerea cuuției, 
iar jidanul care, natural, e om de 
bani gata, se prezintă cu ea la 
timp. Graţie intervenţiei unui bun 
român, pantoțarul a putut pune 
cauția mai târziu şi i-s'a primit. 
Publicându-li-se rezultatul, punto- 

| farului i-se acordă spre confec- 
fionare şi furnizare 1000 părechi 

pp] 24 F00, iar jidanului restul cu 

Pentru ce s'a întâmplat acea- 

atul CĂ cu 
câteva salaj pe mii lei și jidanul Ja 

+ fa 
ți ijini industria na- 
miri române. 

| multe şan ân i vom a- 
| râta iile cazuri cari pe lângă 

elocvente și totodată ne arată 

concurs cu data de 1- August 

un român. Astfel 

SUB CONDUCEREA UNUI COMITET 

Apare în fiecare Sâmbătă 

ABONAMENT : 

DE UR ae e e tea a 

pe jumătate an 

E e i: pe drumurile Galiției 

Astăzi: pe şoselele României 

“get-beget, Subchiriaș - plutoriierul --- 
major Pojner.-Dna Pojner avea | 
într'una din cele două camere de- 
bit de tutun, plătind o chirie de 
250 lei lunar. Chiria pe care o 
plătea jidanul pentru ambele ca- | 
mere proprietarului, era 500 lei. 

Ce se întâmplă? Jidanul care 
dealtfel e necăsătorit, voeşte să-şi | 
aducă in cealaliă cameră pe fra- 
tele său care e tot necăsătorit şi 
să evucneze pe dl Pojner. Cum 
insă n'uvea nici un prelext înte- 
meiat, ridică chiria la 500 lei pe 
care dl Pojner a refuzat s'oplă- 
tească, motivând că chiria am- 
beior camere e atâta. vidanul îl 
dă în judecată şi cu toute că în 
cele din urmă a depus suma cu 
2 zile întârziere la perceptorat, 
a fost judecat şi scos pe dru- 
muri cu  țamilia-i constătătoare 
din 7 membri, de dragul jidanu- 
lui. Această cameră, după eva- 
cuarea  plut. majorului Pojner, . 
este reclamată de pantofarul |. 
Duca şi invalidul de război Drd. |. 
gan, ca ambii să locuiască în | 

e 
— Parodie după Oct. Goga. — 

La noi sunt codri scuturați. 
Şi-atâtea haimanale, 
Jidanii vin din alte țări 
De ijcfuesc parale. 
Şi-atâta jale e la noi 

Cum ma fost nici odată: 
La ministere sunt jidani 

„Şi sunt şi ia armată. 

Al tinerimii sfânt cuvânt 
Nu-i nimeni să-i asculte, 
La noi puţine fapte sunt 
Şi vorbe multe, multe: 
Avem şi noi o presă n stat 
Dar presă mincinoasă — 
Numai Românul n'are 106 
Aici la el acasă, 

La noi sunt intrigi de 
Poliţia-i năroadă; PR 
De-i spui că ursu-i cu urechi, 
Ea zice că-i cu coadă. . d ta 
Avem miniștri berechet 

Cu conștiințe moarte, 
lidani cu pungile întregi, 

ea aranjând in jumătate un ate- Dar captele. aparte, 
lier, iar în cealaltă jumătate o Sinecurişti avem destui 
trafică de tutun. Sunt respinși Ce sug al țării bine, 
însă “cu toții pentruca să se poa- Numai studenții sunt 
tă ocroti perciunații din Galiția. N'au burse, nici can 

lată cum Românul e străin ne Nu poţi trăi în arata 
în țara lui pentru care şi-a văr- | Şi vai,a cui e vina, 
sat sângele şi care acum e pe- Că România -a devenit 
riclitată să devină patria ji- |. De-odută Palestina? 
danilor, Trebue să fim uniți cu 
toții în lupta ce o ducem impo- 
triva acestor străini a: de 
ră sim "ia ul A să 
ucem  aceas cu ori-ce 

sacrificii,  pentruca mai 
ia or o tri cu să 



i: 
Ă 
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Mişcarea noastră 
și democraţia 

A fost suficient ca să răsune | 

intreaga țară de strigătul desnă- | 

dăjduit al studenţimei pentru a- | 

părarea noastră culturală, cuprins 

în cuvintele „numerus Clausus , 

pentruca o anumită presă să ne a- 

cuze de duşmani ai democrației 

şi progresului. Presa noastră — 

româneasca noastră presă, re- 

prezentată prin ziarele Adevărul 

(organul care de decenii s'a în 

fipt în calea străduințelor noas- 

tre: româneşti), Lupta, Aurora, 

Dimineaţa, a început să vân- 

ture şi răsvânture toate ideile 

pretinse democratice şi de pro- 

gres ale ultimelor veacuri. 

Formule vagi au fost din nou 

aruncate în balanța argumentă- 

rilor, ca să răscolească convin- 

gerile slabe ale unora şi să-i 

prezinte pe studenţi ca pe nişte 

odioase rămăşite ale veacurilor 

medievale, întârziați mult în arma 

carului progresului şi al demo- 

crației, tras spre izbândă de 

amintitele ziare. Şi ce era mai fi- 
resc pentru ele; Toţi cari auri- 
dicat steagul apărării noastre 
culturale şi economice în fara 
noastră — şi aci e anachronis- 
mul — au fost decretați fără re- 
zervă de huligani (studenții din 
laşi) bandiți (cei din Bucureşti) 
şi hoarde (cei din Cluj). 

La aceste trivialități nu vom 
răspunde cu trivialități. Ar îi sub 
demnitatea noastră. Le vom răs- 
punde însă cu argumente reale. 

Democraţie ? Da! Suntem de- 
mocrați. Acest principiu al pro- 
gresului în adevăratul său înţe- 
les, îl înțelegem şi îl îmbrățişăm 
cu toată căldura tinereții noastre. 
E! trăeşte în noi prin însuşi fap- 
tul originei noastre. Aproape 
toți dintre noi sunt descendenții 
direcți ai celor dela coarnele 
plugului. Aproape toți ne-am ri- 

Principiul democraţiei în ade- 
văratul său înțeles pretinde par- 
ticiparea cât mai eficace a între- 

| gului popor la viața de stat. Po- 

porul să îie stăpânul destinelor 

sale. O asemenea participare însă 

reclamă o stare culturală lumi- 

nată dela massele de jos, Răs- 

pândirea culturii în massele po- 

pulare este deci deasemeni un 

postulat al democrației, postulat 

pe care studenţțimea se străduește, 

prin activitatea sa extrauniversitară 

| să-l realizeze. Fără de o stare cul- 

turală progresată, nu poate exista 

lo democraţie adevărată. Massele 

fără cultură, fără conştiinţa lumi- 
nată a drepturilor lor, sunt ele- 
mente libere de exploatare, la 
discreția demagogismului distru- 
gător. 

Ori dobândirea culturei în îm- 
prejurările actuale depinde . ia 
rândul ei de materie, de bani. 
Astăzi nu numai la noi, dar ori- 
unde, dobândirea culturii este un 
privilegiu al celui avut. 

Cine sunt astăzi la noi acești 
privilegiați ai timpului ? cine 
poate să-și dobândească cultura 
necesară ? Românii ? Nu! 

In vechiul regat  massele 
populare au stat până mai acum 
câteva decenii sub cea mai ne- 
miloasă exploatare. Analfabetis- 
mul de azi e reminiscența ace- 
lor timpuri şi dela urcarea pri- 
mului domn român pe tronul 
principatelor unite, această con- 
secință a exploatării noastre de 
străini încă n'a putut fi înlă- 
turată. 

In Ardeal ? Munca de zdrun- 
cinare, de nimicire a guvernelor 
trecutului e cunoscută îndeajuns. 
Dorința noastră de a ne ridica 
la bunăstare şi cultură, a fost su- 
focată sistematic. S'a comis aci 
în contra noastră cea mai oribilă 

DACIA NOUA 

îndemână bogăţiile statului no- 

stru? De drept da, de fapt nu. 
Este poporul românesc în acea 
bunăstare economică prin care 
să-şi câştige o situaţie culturală 
avansată, pentru ca să poată rea- 
liza 0 adevărată democraţie ? 
Nu ! Bogăţiile statului nosiru se 
scurg în buzunarele străinilor 
iar noi rămânem numai cu ilu- 
zia de „națiune dominantă.“ Na: 
țiunie dominantă în adevăratul 
înțeles al cuvântului vom fi 
numai atunci, când vom putea 
scăpa poporul nostru de sub 
oprimarea economică a  stră- 
inilor cari poartă falnicul nume 
de „cetățeni români“, şi sunt de 
fapt străini. de sufletul şi de ne- 
voile adevărate ale poporului nos- 
tru. 

Ce dorim noi prin urmare ? 

Dorim să desvoltăm o in- 
tensă muncă susținută de o vie 
propagandă, pentruca să. desfiin- 
țăm toate privilegiile materiale 
ale acelor cari ne-au fost supra- 
puşi de vremuri. Nu dorim ni- 
micirea minorităților, dar vrem 
şi trebuie să ajungem şi noi în 
aceeaşi situație economică pe care 
o au ele astăzi mulțumită opri- 
mării noastre din trecut. Do- 
rim ca din bogăţiile statului nos- 
tru să beneficiem și noi. Dorim 
ca și noi să fim stăpânii de fapt 
ai vieții economice, după cum 
suntem stăpânii ei de drept. Do- 
rim ca şi massele poporuhui ro- 
mânesc să ajungă la o bună stare 
economică și astfel la cultură şi 
la adevărata democrație. Căci 
nu poate exista principiu demo- 
cratic în numele căruia să ne 
dăm legaţi în mâna străinilor or- 
ganizaţi economicește și să pri- 
vim cu mânile în sân cum toate 
averile statului nostră numai 
nouă nu ne aduc nici un folos 
direct. Un astfel de principiu pre- 
tins democratic este fals şi acei 
cari îl susțin sunt dușmanii noş- 
tri, dușmanii statului nostru. 

Fiind apărătorii. intereselor €- 
conomice şi culturale ale nea- 
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O ȚINUTĂ DEMNĂ . 
Cum răspunde rectorul Universității din Viena pre- 

vocărilor „necuviincioase“ ale studențimei jidovești, 
Se știe că la Viena se produ- 

sese un armistițiu prilegiuit de 
promisiunea solemnă a rectoru- 
lui Universităţii, că la 20 lanua- 
rie 1923, adică la începutul nou- 
lui semestru, „numerus clau= 
sus“ va fi aplicat în forma ce- 
rută de studenţi și anume: 10 
procente atât pentru studenţii cât 
şi pentru profesorii jidani, indi- 
ferent că sunt sau nu cetățeni ai 
republicei austriace, 

Faţă de această atitudine demnă 
şi precisă a rectorului Universi- 
tății din Viena, studenţii jidani, 
prin comitetul lor executiv au îna- 
intat Senatului academic un pro- 
test în termeni cum nu se poate 
mai obraznic şi nerușinat. Obrăz- 
nicia acestei rase este prea ca- 
racteristică ca să mai surprindă 
pe cineva. A avut însă ca urmare 
numai grăbirea soluționării de- 
finitive a chestiunei jidăneşti. 

Şi ca un exemplu de felul cum 
se procedează în străinătatea ci- 
vilizată, reproducem în intregime 
răspunsul dat de rectorul Uni- 
versității vieneze (autonome ca 
şi cea clujană) în numele Sena- 
tului academic: 

„Comitetul executiv al studen- 
ților jidani (der jiidische Hoch- 
schulausschuss) a adresat o pe- 
tiție Senatului academic, în care 

trecut, înțelepciunea și munca 
depusă de bărbaţii de stat ai 
neamului, prin cari s'a 
realizat unitatea Românilor de 
astăzi, ne impun ca să luptăm 
pentru ridicarea poporului nostru, 
la bunăstare şi cultură, ne im- 
pun să desființăm robia eco- 
nomică în Care se găseşte încă 
şi astăzi datorită trecutului şi ne 
impun să realizăm astfel adevă- 
rata democraţie. 

Dela această datorinţă, dela 

| arată ca nedreaptă desaprobarea 
| adusă conducerii societății „Ju- 

demic. Acelaș conținut l-a avut 
şi O rezoluție adresață senatălui 
din partea societăţilor unite ale 
studenţilor jidani din Viena. Se- 
natul academic a hotărât în ge. 
dința din 7 Decemvrie refuzarea 
„acestor proteste, și a stabilit că 
protestele atât ca formă, cât şi 
conţinut sunt complect necu- 
viincioase. 

Senatul academic s'a exprimat 
că interzice a se aduce contra 
rectorului asemenea acuzații ca 
acele cuprinse în aceste proteste 
şi a hotărât să-i aducă asigura= 
rea deplinei sale încrederi și 

dea“ și contra cărei desaprobări. 
a înaintat protest senatului aca- 

mulțumiri. In aceeaș şedinţă se- 
natul academic a luat la cunoș- 
tință memoriul studențimei ger- 
mane, care cuprinde pretențiile 
pe cari eu am declarat că le 
voiu lua ca bază în soluționa- 
rea acestei chestiuni — şi tot- 
odată a numit o comisie pentru | 
studiarea chestiunei. Acestea le 
aduc la cunoştinţa studențimei. 

'(ss) Diener, 
rectorul Universităţii din Viena“, 

lată de ce cursurile Universi- 
tății din Viena n'au fost suspen- 
date mai mult de 24 ore şi 
iată de ce studențimea germană 
aşteaptă cu încredere şi în de- 
plină linişte soluționarea celui 
mai important punct al proble- 
mei: numerus clausus. Dar în 
acelaş timp documentul de mai 
sus este o pildă vie de ceeace 
însemnează un răspuns precis. 

aminte, acolo acasă unde. 
se uită toate grijile, că 

„aveţi totuși o datorie im- 
dicat până la Universitate din | crimă: Crima de suprimare a | mului, suntem prietenii  de- | acest ideal, nu ne vom da în perioasă, care cere o grab- 
cele mai adânci pături ale popo. | Culturiişiprogresului nostru,crimă | mocraţiei, însă numai ai de- | laturi nici de teama formule- | nică și conștiincioasă în- 
rului nostru. Aceste masse popu- | în urma căreia am sângerat vea- | mocrației constructive. Sun- | lor demagogice de falșă demo- deplinire: să culegeți de 
lare le iubim şi le dorim binele 
și progresul, pentrucă ne iubim 
frații, părinţii şi bunicii cari tră- 
esc in adâncimea acestor masse. 
Şi le iubim desigur mai mult și 
mai Sincer decât domnii Honig- 
maun et comp, Cari n'au nici 6 
legătură sufletească cu ele şi 
pentru cari ele nu sunt decât 
un număr nelimitat de oameni 

curi întregi şi sângerăm încă şi 
astăzi, Aceste suferințe le cu- 
noaştem n0i mai bine decât pre- 
tinsele ziare româneşti „Adevărul“ 
etc., căci noi le-am suferit. 

In Bucovina, în Basarabia ? 
Aceaşi situaţie, 

Trecând astfel în fuga conde- 
iului şi în linii generale asupra 
trecutului nostru, ne întrebăm : 

buni numai pentru exploatare. 
a TREE E a ENE E ERE SERE a 

Suntem noi aceia cari avem la 

File de dosar 

franțuzeşte și precedate de o 

„Protocoalele înţelepţilor Sionului“ 
Traduse direct din rusește în 
Introducere, de Roger Lambel in. (In româneşte de Neodacus). 

introducere. 

tem dușmani neîmpăcați ai de- 
mocrației demagogice, care ne 
aruncă formule vagi, prin cari nu 
se poate realiza dominaţia eco- 
nomică a neamului nostru, Ci se 
menţine numai actuala noastră 
robie materială, pe care n'o 
mai putem tolera. 

Sângele vărsat de cei 800 
mii de dorobanţi români, jertfele 
martirilor neamului nostru din 

nar, pentru ca să pună la cale 
împreună cu Izraeliţii preşedin- 
telui Wilson (ambasadorul Mor- 
genthau, bancherul lacob Schiff, 
judecătorul Brandeis, profesorul 
Franciurter), delicatele chestiuni 
politice și financiare pe Cari le-au 
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crație şi nici de teama străină- 
tății. Străinătatea nu ne poate 
pretinde ca să nu muncim pen- 
tru progresul cultural al tuturora 
și astfel în primul rând pentru 
progresul cultural al Românilor. 

Ziarele Adevărul, Lupta, Di- 
mineaţa şi Aurora dacă au tărie 
morală, să-şi precizeze punctul 
lor de vedere şi să răspundă. 

Aron Păltineanu. 

torii săi principali, trebuie să ci- 
tăm pe fostul căpitan interprel 
Mantoux, şeful secției politice, 
ajutat fiind de majorul Abraham 
şi de dna N. Spiller. 

Pe urmă, când delegații a- 
sociațiunilor jidoveşti au făcut o 

pretutindeni abonațiila 
„Dacia Nouă“, pe listele 
ce vi-s'au încredinţat, pen- 
tru a putea apărea şi mai 
departe, și în co mai 
tavorabile și ca preț şi ca 
mărime, spre izbânda cât 
mai 
noastre. 

amintirea războiului, un mare 
seminar izraelit. lar caracterul o 
ficial pe care guvernul la dat 
acestei misiuni fu dovedit prin ban- 
chetul oferit călătorilor în ajunul 
plecării lor. Erau reprezentați 

sigură a cauzelor 

miniştrii, delegaţii Dominionuri- 
lor şi ai coloniilor. Lordul Roth: 
schild, care ocupa fotoliul prezi- 
dențial, își închină toastul „pu 
vernului M. Sale“ și declară că 
printre ministerele cari au de- 
ținut puterea în Marea-Britanie, 
nici-unul „ma dovedit atâta a. 
devărată simpatie proiectelor Si 
idealului Jidanilor“, ca ministe. 
rul actual. Răspunzând, în nu Pf 
mele guvernului, lordul Miner | 
mulțumi preşedintelui pentru un A 
asemenea elogiu şi nu ezită să  f 

cerere la Societatea Naţiunilor 
cu scopul de a se condiţiona 
admiterea nouilor State în Ligă 
acceptării prealabile a clauzei 
minorităţilor — ceeace sar pu- 
tea defini: dreptul Jidanilor de 
a forma un Stat în State, — 
lordul Robert Cecil, văr al Dlui 
Arthur Balfour, a tost acela care 
se însarcină cu susținerea aces- 
lei cereri, 
Cum prinţul Galiei a făcut o 

calătorie în jurul lumii, pentru 
a vizita Dominionurile şi colo- 
niile Imperiului britanic, Jidanii 
organizară, îndată după ce s'a 
întors prințul, o călătorie cu un 
itinerar aproape identic şi cu 
titlul de War Memorial Empire | ii Tour. În numele organizaţiilor 
jidoveşti şi sioniste, marele ra. 
bin Hertz, însoţit fiind de DI A. M. Woolf, a mers şielsă viziteze colo. niile şi Dominionurile, pentru a da | în Cuvântul de ordine comunităţilor: 

In diferite puncte ale îndepăr- 
tatului orizont, se observă ior- 
marea de valuri de antisemitism. 

„Ele mau încă decât un slab re- 
lief; dar, prin suflul svâcnirilor 

„. jidoveşti cari se manifestă în toate 
părţile, ele o să crească, îşi vor 

iți mersul şi vor fi poate for- 
dabile când, cu crestele spu- 

ser de încordate spre cer, îşi 
arge furia pe inalurile unde 

că poate construi 

d! David Lloyd George, e în între- 
gime supus politicei lui Izrael. 
Ar fi foarte greu să se conteste 
aceaslă afirmaţie. Şase Izraeliţi 
sunt Privy  councillors; alţi doi 
Ocupă scaune ministeriale (1921); 
Sir Alfred Mond şi onorabilul 
Edwin Montagu, şi încă aceştia 
nu sunt cei mai jidoviţi din în- 
tregul cabinet. 

Când şefii mişcării sioniste, pre- 
văzând victoria finală a Autantei, 
au vrut să pună fundamente so- 

"| lide pentru zidirea viitorului regat 
palestinian, ministrul afacerilor 

cietatea Naţiunilor un mandat 
provizoriu asupra Palestinei, unde 
din 700.000 locuitori nu sunt de- 
cât 65.000 Jidani, deasemenea tot 
un Evreu, Sir Herbert Samuel, 
a fost acela care a căpălat îm- 
puterniciri quasi-suverane pentru 
a administra Pâmântul Sfânt şi 
a stabili acolo un regim jidovesc. 

Fu vacant postul de guverna 
tor la Queensland, și imediat un 
Jidan, Sir Matthew Nathan, îi de. 
veni titularul, să 
Când Societatea Naţiunilor a 
încredințat Angliei secretariatul 
general al organizaţiei sale per- 
mancnle, Sir Eric Drummond tu 
numit titular al postului. Acesta 

â | imediat ce a sosit la Geneva 
Vesc.* | făcu o vizită marelui rabin al 

orașului, îi prezentă și persona- 

provocat ultimele luni ale războ- 
iului şi preliminările păcii. 

Când Anglia obținu dela So- 

Ru: | lul său şi îl Malu de admira- 
a sa pentru Jidani şi de între- | împrăștiate, pentru a le înțlăcăra | It | său devotament pentru cauza ri religios şi daca ai de e informa i idealul lor. Primire colabora: | destinate a etădi” ja Iura, în | dubiuti că 48 Pasi di la Londra, în 
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principiul, că ci luptă pentru în: 

Di 

PR. Decemyrie 1922 

Documente, nu vorbe 
am spus că no. | şi lacrimi. Luându-le proprietă- 

in sclavie. 

rul trecut 1 lac | 

Pr ai | țile şi aurul lor, noi l-am redus 

temeiarea unui imperiu universal 
jidovesc, care să robească Întreaga 

creștinătate în folosul. jidovimei, 
Toți Jidanii din lume, ziceam, 

au un program unitar, isvorât 

dintrun acelaş Talmud. În nrul 
aducem 0 dovadă de 
"pentru susținerea tezei 

. Dâm mai jos o tradu- 
“cere din cuvânt în cuvânt a pa- 

“minilor 130—132 a cărții lui Ro- 
ger Lambelin: „Le peril Juif. Le 

râgne d'israel chez les Anglo- 

Saxons“. (Pericolul  jidovesc ; 
domnia lui Israel la Anglo-Sa- 

+ xoni). lată traducerea : 

„Fii ai lui Israel! Ora victo- 
riei noastre Supreme este a- 
proape. Noi suntem înaintea pra- 

ului  dominațiunii universale. 
" Geeace era altădată de domeniul 
visurilor noastre, este pe punctul 

de a se realiza. Din slabi şi ne- 
putincioşi cum eram, catastrofa 
mondială ne-a făcut tari şi, gra- 
ție ei, noi putem să ridicăm 
fruntea cu truiie. 
sii trebuie să fim prudenți. 

"Se poate cu siguranță proroci 
că, după ce am păşit peste ruine 
şi am zdrobit altare şi tronuri, 
vom urmări înaintarea noastră 
pe drumul ce ne-am tras. 

Dar autoritatea religiunei stra- 
nii Şi doctrinelor pe cari le-am 
propagat cu atâta succes, este su- 
i: criticelor violente şi batjo- 
curei. Noi am sguduit, — cu toate 
acestea, —cultura, civilizaţia, tra- 

 diţiile şi tronurile naţiunilor creş- 
tine. Noi am făcut totul pentru 

a Supune poporul rus la jugul 
"puterii jidoveşti şi în cele din 

“ “urmă l-am îngenunchiat înaintea 

i 

Fa 

noastră. 
„ „Opera noasiră, în această pri- 

„ vinţă, este aproape terminată, dar 
- denţi, căci Rusia subjugată este 
PA „dușmana noastră cea mai mare. 

Va âştigată prin superiori- 

Rusia este cucerită şi ținută la 
pâmâni; ea trage să moară sub 
cisma noasiră, dar nu uitaţi un 

“ singur moment, că trebuie să fiți 
atenţi şi prevăzători. Grija sacră 

| a siguranței noastre nu ne în- 

face cunoscut urbi et 

Izrael? 
1 Chelms- 
ul da- 

el. Oare nu însemna acea- 

| 

"| țională a rasei 

Fiţi prudenți şi tăcuţi! Să nu 
avem nici o milă de duşmanul 

nostru. Noi lrebuie să exlermi- 

năm cele mai bune elemente ale 

poporului rus, așa ca țara să 
nu-şi poată găsi nici căpetenii, 
nici conducători. li vom lua Ori 
ce putință de a rezista puterii 
noastre. Noi trebuie să provo- 
căm ura între lucrătorii dela o- 
raşe şi țărani. Războiul, lupta de 
clasă, vor distruge tezaurele de 
cultură ale popoarelor creştine. 
Dar, fii ai lui Israel, să fim pre- 
văzători Și rezervaţi! Victoria 
noastră se apropie, pentrucă pu- 
terea noastră politică şi econo- 
mică, precum şi infiuența noas- 
tră asupra masselor, face pro: 
grese repezi. Noi suntem stăpânii 
finanţelor şi ai aurului guverne- 
lor, Şi prin urmare noi. avem 
atotputernicia asupra pungii tu- 
turor statelor. Puterea se află în 
mâinile noastre. Dar să nu ne 
încredem în trădători şi lucrători 
pe de desubt. 

Bronstein, Aptelbaum, Rosen- 
feld, Steinberg, sunt printre atâţia 
alții, adevărați fii ai lui Israel. Pu- 
terea noastră în Rusia este fără 
margini. In oraşe, comisarii şi 
comisiunile de alimente, de lo- 
locuinţe etc., sunt la dispoziţia 
noastră. Dar să nu ne îmbete 
victoria | Să fim prudenţi şi ne- 
încrezători, căci în afară de noi 
nu ne putem sprijini pe nimeni. 

Aduceţi-vă aminte că noi nu 
ne putem încrede în armata ro- 
şie, care poate într'o bună zi 
să întoarcă armele contra noastră, 

Fii ai lui Israel, ceasul victo- 
riei asupra Rusiei, atât de mult 
aşteptat, a sunat. Strângeţi-vă 
rândurile, A opagzii politica na- 

pentru idealul nostru. Păstraţi 
cu sfințenie vechile noastre legi 
ce ne-au îost hărăzite. Inteligența 
noastră, geniul nostru să ne oc- 

| rotească şi să ne călăuzească |“ 

PRR 

“de concetățenii săi, care au re- 

Acest document datează din 
Decemvrie 1919. S'a găsit asu- 
pra unui ofițer bolşevic ovreu, 
căzut într'o luptă de stradă. Era 
scris în limba ebraică, s'a tradus 
in rusește, în englezeşie și apoi 
în franțuzeşte. Documentul emană 
dela „Comitetul central al sec- 
fiunei Petersburg al Ligei _inter- 
naționale israelite, 

fuzat să adopte idealizmul său 
| umanitarist și să-l urmeze pe ca- 
lea primejdioasă pe care a îm- 
pins Europa, preşedintele State- 
lor-Unite a mai găsit totuşi un 
mijloc de a-și dovedi încă odată 
simpatiile sale jidoveşti. EI de- 
signă doi Izraeliți pentru a-l re- 
prezenta în două arbitrajuri pe 

| cari Societatea Naţiunilor a vrut 
îi jneuințeze, Și, răspun- 
„la 0 plângere a prietenu- 

ui Tu sitbnui Wise, asupra 
sorții jidanilor din Europa ori- 
entală, el formulă într'o 
publică a dicglia: ap p 
sei: 

DACIA NOUA 

'Botezul unui jidan 
Joi, în 21 Decemvrie 1922 s'a 

făcut în biserica gr. catolică ro- 
mână din Cluj botezul rigoro- 
zantului Leopold Lichtenstein. Un 
On idealist, care din tinerețele 

| lui a studiat religia creștină şi 

astre. Luplaţi | 

scrisoare » 

ca O urmare a acestor studii a 
ajuns singur la convingerea, că 
vechiul testament şi-a trăit viaţa, 
făcând loc celui nou. Citind viaţa 
lui Isus Hristos și mărețele lui 
învățături, wa putut rezista far- 
mecului cuvintelor dumnezeiești, 
cari propovăduiesc pacea și buna 
înțelegere între popoare. Im- 
prejurarea, că puternica solie a 
Nazarineanului a străbătut toată 
lumea, fără să lase vre-o urmă 
şi la poporul cel ales, îi va fi 
zis : uriașa greşeală, ce au să- 
vârşit-o strămoşii mei față de cel 
mai mare fiu al lui Israil, trebue 
s'0 îndrept eu, cel puţin în ce mă 
priveşte pe mine ! 

N'a vrut să facă numai un bo- 
tez. convenţional. A înțeles, că 
botezul trebue să fie O adevărală 
renaştera şi sa supus înălțătoarei 
ceremonii numai după-ce a isbutit 
să pătrundă întreaga taină a învă- 
țăturilor marelui proroc din să- 
mânţa lui David. Inainte de botez 
a făcut un examen în toată re- 
gula despre adevărurile religiei 
iubirii şi preotul care Va exami- 
nat a rămas uimit de cunoştin- 
tințele lui temeinice. Examenul 
lui ar îi putut face cinste ori- 
cărui absolvent de teologie. 

Ar îi putut să facă botezul în 
biserica romano-catolică. Dar s'a 
simțit român, din ceasul când 
munţii şi văile Ardealului au ră- 
sunat de cântecele de biruinţă 
ale neamului românesc. Un zâm- 
bet amar se va fi strecurat pe 
buzele lui de câte-ori a auzit pe 
Evrei spunând, că limba lor ma- 
ternă e cea maghiară. Minciuna 
asta convenţională îl va, fi silit 
adeseori să roşească. O groapă 
largă a văzut deschinzându-se, o 
groapă care şi-o sapă însuşi ne- 
fericitul popor al lui Israil. 

In botez a primit numele Au- 
rel Irimie şi noi îi trimitem un 
călduros salut. Nu pentru bote- 
zul, pe care l-a primit, ci pentru 
sentimentele de cari a fost cu- 
prins, pentru sentimentul sincerei 
iubiri de oameni care l-a dus la 
apa botezului, Veridicus. 

tăților cu Germania şi C regimul 
Sovietelor, au fost toate opera 
Jidanilor.  Oratorul Kerensky, 
care a servit de punte de tre- 
cere între Duma democratică Și 
comunismul sângeros, e Jidan, 
Lenin se zice că e bărbatul unei 
Jidănci, Trotzki; Radek, Zinoviev 
Şi trei sferturi dintre comisarii 
poporului, sunt Jidani. 

Când armata roşie a cutropit 
Polonia, ea trată ca prieteni pe 
lzraeliţii orașelor Ocupate, cari 
de altfel, aproape pretutindeni, 
Sau incorporat în trupele sale, 
atunci când ea fu silită să bată 
în retragere, . 

In momentul armistiţiului şi al primelor tratative internaţionale, „Jidanii făcură un serviciu enorm 
Aatmaniși, depghizându-i Statele 
în țări democratice sau socialiste, 

Olanda Au! fe ui al Reich-ului 

cerilor străine, Haase 
Seturi Și 

guvern 
lin Izraeliţi, 

er 

ii 

“pnitu a le 
“fost in 

pă fuga împăratului Wilhelm în | M. a 

Din „Cartea neagră“. 
Cerem autorităţilor române expulzarea individului 

Franz Koll, cetățean austriac, care se află în loca- 

litate mai bine de o jumătate de an, în calitate de 

procurist al casei de expediţie din Piaţa Unirii No. 5, 

Acesta a interzis unui funcţionar al său să vorbească 

românește în birou în orele oficioase. 

ULTIMA ORĂ. 

Mișcările studențești 
Cum sunt primiți reprezentanţii studențimii la Bucu- 
reşti — Ce ni-se promite — O donație de 12 milioane 
pentru înființarea de căminuri — Cum se va face pro- 
pagânda la sate — Continuarea luptei pe toată linia. 

DI Gheorghe Alexa, preșe- | 
avute cu colegii dela Bucu- 
| reşti, vă pot comunica căei 
!stau ferm hotărâți, pe baza 

dintele centrului studențesc 
din Cluj, reîntors din Bucu- 
rești, ne face următoarele de- 
claraţii în privinţa mișcărilor 
studențești : 

Mă întorc dela București 
cu cele mai bune impresii. 
Conversaţia avută cu dl mi- 
nistru al instrucției a avut un 
caracter pur particular şi 
m'am obligat să nu destăi- 
nuesc nimic din cele con- 
vorbite. 

Intru cât au fost atinse şi 
chestiuni studențești, dl mi- 
nistru mi-a declarat și de data 
aceasta că cea mai mare grije 
a guvernului este să spriji- 
nească cu toată puterea in- 
stituțiile de învățământ, pro- 
mițând că şi celelalte dole- 
anțe ale studențimii vor îi 
satisfăcute în marginile posi- 
bilităţii. 

Ne-a rugat ca în acelaş timp 
să stăruim şi noi ca învăță- 
mântul să nu sufere. Inregis- 
trez tot la acest loc dona- 
fia atât de însemnată a dlui 
Vasiliu din Ploești, care pen- 
tru înființarea de căminuri şi 
fonduri de ajutoare, a oferit 
nu mai puțin de 12 mili- 

Afară de Austria, sacrificată şi 
ruinată, statele democratizate câş- 
tigară bunăvoința Jidanilor şi a 
puritanilor  Anglo-Saxoni, cari 
au fost însărcinaţi în rândul în- 
tâiu cu confecționarea tratatului 
de pace. 

Delegaţia germană la Paris, 
nu cuprindea decât Jidani, prin- 
tre cari Oscar Oppenheimer şi 
Marx Warburg, acesta din urmă 
fiind frate al ginerelui banche- 
rului Iacob Schiit din New York. 

Cele 14 puncte ale 
telui Wilson, — dintre care cel 
din urmă lansă ideea unei Ligi 
a Natpinilar, — Şi cele 5 puncte 
complimentare adause la cele 
precedente prin discursul ținut 
la New-York în Septembre 1918 

fixa fundamentul, au 
de către prinţul ax de Baden, cancelar at Reich. ului, îndată ce Germania, învinsă, prăbușită, ceru pace. 

Această pace stranie, mai fa- 

preşedin- | 

Ca rezultat al conversaţiilor 

memoriului redactat de către 
delegațiunile studențești și că 
nu se dau îndărăt în niciun 
caz de a continua mișcarea 
până la satisfacerea integrală 
a acestui memoriu. 

Pentru soluționarea  ches- 
tiunilor studenţeşti vor fi con- 
vocaţi de altfel toți rectorii 
şi decanii Universităților, la 
Bucureşti. 

Ca o îndrumare pe timpul 
vacanței, ar fi de dorit că stu- 
denţii să facă o propagandă 
pașnică la sate, arătând pri- pă 

mejdia ce ne amenință în ca- 
şti să luăm în 

mână comerțul şi industria 
țării, izvoarele cele mai im- 
portante ale unei bune stări 
economice, — întrucât j 
economic al străinilor din ţara 
noastră ne apasă tot mai 
mult. 

Uniţi şi solidari în luptă şi | 
muncă comună cu toți stu- 
denţii din țară, nădăjduim să 
îi făcut nu numai nouă, ci 

|
 

țării întregi, un bun şi real 
| serviciu ! 

vilegiul de a corespunde dorin- 
țelor, ambiţiunilor, idealului ji- dovesc. Impiedecând a economică a statelor | 
pacea aceasta e 
rilor bănci conduse 

vat unitatea Germaniei şi i-a lă- 
„sat o mare parte dinputereasa; 
dar ea mai are totodată şi pri 

prielnică ma- 
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ELEMENTELE JIDOVEȘTI 
IN PERSONALUL ŞTIINŢIFIC AL 

UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ 
Organizarea Uaiversităţii din | praciică cu acest jidan Și erau 

Cluj, în condițiuniie excepționale | apreciați de el! 

în care S'a făcut, a cerut ca în- | 

mun timp relativ prea scurt, să | 

dea soluționarea unei întregi 
e rii eme i rătură c E A Ss 

serii de ul tt in legătura cu | prin toate mijloacele, protitând 

ja poale pina dr | de buna credință şi încrederea 

aa RU aceste probieme era | ce îi este acordată în laborato- 
şi recrutarea personalului Știnți- | rul unde se găseşte. 
fiec care trehuia să deservească N Sa aiel 4 

laboratoriile şi clinicile Univer- umai astiel ne putem explica 
sității curajul ce l-a avut, el, student, 

i Şi iai acBastă . chestiune = | săse prezinte în fața altor co- 

cu toată grija ce au arătat-o cei legi studenți E le predea 
în drept, pentru ca interesele cursul de chimie generală în 

A s 

Universităţii să fie cât mai bine absenţa profesorului, 
servite, ca la orice început, s'a | Dacă am trecut cu vederea a- 

trecut prea uşor cu vederea a- | ceastă obrăznicie, am făcut-o 

supra unor persoane care figu- | Numai din respectul unui profe- 

Din toată conduita lui se poate 

deduce că, urmărind interesele 

sale personale, caută să se ridice 

rează şi astăzi în acest per- sor, căruia nu avem nimic a-i 

sonal. imputa. 
In această ordine de idei, noi Aducând pe această cale a- 

studenţii am fost surprinşi întâl- | ceste informaţiuni autorităților 

! Universitare, cerem să se exami- 

! neze situația acosiui intrus și să 

| fie îndepărtat ca element dăună- 

tor şi compromițător Universităţii 

nind în laboratoriile Universităţii 

elemente jidoveşii, cari, străine 

de aspiraţiile culturale și de sen- 

timentele noastre, aveau preten- 

ţia să ne lumineze mintea, pre- | noastre. 

| “Căci trebue să se ştie, că nu zentându-se în fața noastră ca | 
! mai consimțim să primim  in- ajutoarele profesorilor. 

Un sentiment de toleranță | strucțiuni dela cei ce nu le au și 
| nu ni-le pot da! ne-a făcut să stăm în rezervă şi 

să supraveghem dacă prin acti- Acesta e doar' un exemplu, 

vitatea lor contribuesc cu ceva | dintr'o serie întreagă de aseme- 

la ridicarea acestei Universităţi. | nea greșeli şi neglijențe, cari în- 
| că n'au putut fi corectate de cei Mărturisim că am fost prea 

îngăduitori cu aceste persoane | în drept. Cerem cu stăruință să 
dubioase, cari prin maniiestările | ni-se satisfacă cererea de elimi- 

şi apucăturile rasei lor, au ur- | nare a acestor factori din sânul 
t interesele lor, sacrificând | Universităţii noastre, pe care o 

: multe ori prestigiul univer- | degradează şi o compromit. 
sitar. 

Să ne explicăm: 
Vom aduce în faţa cititorilor 

noştri un caz concret, pentru a 

nu fi acuzaţi de afirmaţii gra- 
tuite. 

La Institutul de chimie s'a 

strecurat prin mijloace proprii 

rasei lui, un jidănaş — N. Ca- | 

ner, -- Care ocupă actualmente 

un post de şef de lucrări. 
Nu putem înţelege care a fost 

criteriul de apreciere la această 
numire, întrucât acest semit nu 

posedă nici pe departe pregăti- 

rea şi cunoştinţele corespunză- 

toare locului pe care îl ocupă. 

„Singura scuză care ar justi- 
fica întru câtva numirea lui a- 

colo, ar fi ca numitul să repre- 
inte întradevăr o autoritate în 

„materie de ştiinţă, și că nu ar 

„putea fi înlocuit cu un conaţio- 

nal de-ai nostri. Dar când pre- 
„ gălirea sa este contestată de 
“toată lumea şi inferioară colegi- 

“lor noştri români neavând 
„mici licenţa, titlu cerut pentru un 
d ice SR nu mai poale fi 

/ ij - * Lui 

Către cetitori |! 

Rugăm sprijinul tuturor 
| bunilor Români, cari în- 
țeleg ce greutăți sunt de 

unei gazete în zilele de 
astăzi. Promitem că ime- 
diat ce vom învinge în- 
tâile greutăţi, vom reduce 
prețul ziarului la un leu 
exemplarul şi tot în pre- 
țul abonamentului de 100 
lei anual ne vom nizui ca 
ziarul să apără de două 
ori la săptămână. 

Nu ne îndoim, că toţi 
cei ce sunt conștii de lupta 
ce o ducem pentru conso- 
lidarea naţională, vor răs- 
pândi ziarul nostru în cele 
mai iargi pături ale socie- 
tății românești. 

„Pe lângă acestea, în ce pri- 
ște corectitudinea sa, lasă mult Ș 
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de | se lucrează cele mai moderne 

pa vestminte. și cu preţuri eftine. 
ae 

sa în 

întimpinat cu scoaterea 

DACIA NOUA 

Primăria oraşului Uluj a | 

volai suma de zece ui lei pon- | 

tru fondul ce s'a creiat de către 
soc „România Jună“ din Viena, 
spre a se ridica la Cluj o sta- 
tue marelui poet Eminescu. S'a | 
mai hotărât acordarea. de 50%. 

reducere la patinaj studenților, 
pentru întrepul sezon. 

— Se svoneşte că jidanii din 

localitate colectează dela firmele 

jidoveşti pentru a se constitui în 
diferite organizaţii înarmate și a 
incepe atacul împotriva studen- 
țimei. In tot cazul autorităţile po- 

lițieneşti sunt rugate a începe 

cercetări în acest sens. Ar fi 

consult în ţara românească să 

se ia măsuri întâi pentru gâtui- 

rea mişcărilor în defavorul țării, 

nu a acelora în favorul ei. 

— Primăria oraşului Cluj, a 

luat lăudabila hotărâre de a a- 

corda cetățenia de onoare dlui 

Gh. Sion, marele patriot şi do- 

nator cultural al! acestui Oraş. 

Faptul că di Gh. Sion este pri- 

mul cetăţean de onoare al Clu- 

jului românesc, constituie pentru 

noi o cinste, ceeace ne face să-i 

transmitem  călduroasele felici- 

tări rugându-l totodată a veni cât 

mai des in mijlocul nostru. Adu- 

cem cu acest prilej, şi mulțumi- 

rile noastre membrilor consiliu- 

lui comunal pentru frumosul și 

nobilul gest, . 

— Aflăm, că la „Şcoala mili- 

tară de ofiţeri de administraţie“ 

din  Oradea-Mare, peste 68% 

dintre elevi sunt jidani. Va să 

zică şi administraţia armatei este 

în perspectivă de a se înstrăina. 

— Curentul antisemit a înce: 
put să pătrundă şi în păturile ţă- 

rănimii. Se citează cazuri unde 

țăranii complect nemulțumiți de 
specula și obrăznicia jidovească 

au început a lupta contra lor, in- 

teresându-se neîncetat de mişcă- 

rile studenţeşti antisemite, abo- 

nându-se cu plăcere la ziarele şi 

broşurile propagatoare de naţio- 

nalism curat românesc. 

Pe cei ce simt curat românește 

și văd în mișcarea noastră 0 

luptă adevărat națională, îi ru- 

păm să se aboneze la „Dacia 

Nouă“ aducând cu aceasta un 

mare serviciu cauzei noastre sjinte. 

— Ziarul jidovesc „Dimineaţa“ 

falşitică adevărul când lasă să 
se înțeleagă într'o informaţie a 

sa, că gazeta noastră „e tipărită 

în tipografia Justiţiei Militare, 

deci într'o tipografie. a Statului 
şi cu sprijinul lui. Aducem la 

cunoştinţă că „Tipografia Curi- 

erul Justiţiei Militare“ unde e 

tipărit ziarul nostru, este pro- 
prietate particulară, şi poartă a- 

cest nume numai pentru că aci 

se tipărește, între altele şi acest 

= Gurign!, E 
N'avem deci nici un contact 

cu Statul, care nu ne [ajută pe 
nici o cale, oricât ar dori jido- 
viții să dovedească aceasta, 

— Un student român a fost 
bătut de către hoardele jidâneşti 
în noaptea de 25 Decemvrie a. c. 
Aducem cazul la cunoștința po- 
liției pentru a ancheta şi a lua 
măsuri necesare de urmărire. 

Informati 

-Se vorbeste numai că toată ches- 

oraşele de provincie. 

| avut loc inaugurarea solemnă 

| strada Avram lancu. y 

cuvântări din partea dlui Prof. | 

— Ahlărn cu satisfacție, că 

autoritățile în drept nu uu 

"prelungit contractul inichirie- 

rei uzinelor electrice din Cluj 

cu firma jidovească «Ganz» 

— Jidanii speculatori. Un Ji- 
dun milionar care speculează cu 

lemnele în duuna Juncționarilor. 

La Lipova în fiecare Sâmbătă se 

prezintă îmbogățtul de război 

Iosif Gros şi cumpără toate lem- 

nele aduse de țărani din satele 

învecinate, ca nu cumva aceștia 

vânzându-le mai ieftin decât el, 

să obvie scăderi de preţuri la 

lemne. 

Omul acesta care în decursul 

războiului a exploatat țărănimea 

română din jur în modul cel 

mai barbar cerând dela ei nu 

numai muncă gratuită ci chiar 

şi bani pentru ca se poată ră- 

mânea la el la lucru, astăzi are 

cutezanța de a exploata func- 

ționărimea română din localitate 

şi a refuza de a primi funcţio- 

nari români în locuințele sale 

goale. 
Din milioanele câştigate de pe 

spatele Românilor şi-a cumpărat | 
un palat în Arad, iar locuinţeie 
sale rămase goale le-a dat nea- 

murilor sale cari încă mai au 

şi altele prin satele vecine, nu- 

mai ca locuinţele acestea să nu 

ajungă în mânile funcţionarilor 

români. 
Rugăm cu inzistenţă adminis- 

trația, mai ales On. prefectură 

să intervină urgent, căci alt- 
cum nu ne vom mira dacă şi 

aici publicul va lua singur mă- 
suri drastice împotriva acestor 

jidani speculanţi. 

— Jidanii împotriva statului 

român. Tot în comuna aceasta 
| s'a întâmplat, că în ziua încoro- 

nării mai mulți jidani maghiaro- 
fili s'au aşezat în cafeneaua din 
localitate şi au început să cânte 
cântări de ale lui Horthy, în mod 
demonstrativ. S'a făcut arătare 
împotriva acestor persoane la 

jandarmerie şi pretură, însă până | mago 

astăzi nu se cunoaşte rezultatul. 

tiunea S'a muşamalizat la onor. 
prefectură, iar comandantul de 
jandarmi a făcut atâta bine jida- 
nilor şi a transferat în altă lo- 
calitate pe jandarmul, care a a- 

vut cutezanța de a denunța ji- 

danii obraznici forurilor compe- 

tente, pentru a putea fi pedep- 

siți în conformitate cu legile 

existente. Ri 
Sperăm că E jieeciura Şi 

comandamentul jandarmeriei mai 

au puțin simț românesc, vom 
primi lămuririle necesare în a: 
ceastă privinţă. 

-- Numărul de Crăciun al „Da- 
ciei Noui“ va apărea în şase pa- 

gini. Rugăm pe colegii plecaţi 

acasă, să se îngrijească perso- 
nal de desfacerea totală a exem- 

plarelor trimise la librăriile din 

— Studenţii dela Universitati 

din Cernduţi au declarat gri 

timp nelimitat, până ce nu 
vor deschide pi e în: 
chise. Le mu im de sprijin şi 

— Marţi, 26 Decembrie c., 

casinei întemeiate la Căminul din | 
"au ținut! 

Ştefănescu Qoangă, directorul | 

Căminului şi a dlui Baci Rp 

şedintele 
pi 

udenţilor din 
Corul căminului, sub 

cerea d-lui Cadar a. 
ferita cântece, S'a vizita 

n 

“| acest dar al fiilor lui lz 
a avea curajul să ia cu 

(mon în 
sula, 
locui cafenbaua, 86 
țitcr consumații Pe 
du le distracții | 

altele, un biliard și diferile 

curi stiu la dispoziția pubie 

jinţată în subsolul cămi 

estinală a i Casina e desi 

studențesc. 

Cu acest prilej, dnii protesori € 

lacobovici şi Popescu — Voiteşui 

au donat câte 500 lei pentru 

fondul căminului. 

Studenţimea îşi exprimă recui-. 

noştința faţă de cei ce, în aceas-, 

tă chestiune, s'au îngrijit de ea 

cu atâta solicitudine, oferindu-le 

o nouă garanţie că şi în celela 

necazuri şi lipsuri ale ei va gă 

în viitor, aceleaşi sentimente pă 

rinteşti. 
i 

_Ni-se atrage atenţia din par- 

tea unui Român binevoitor, C 

! Eminescu n'are numai un 

| la Botoşani, după cum a fo: 

! format cel ce a scris articolul d 

! nrul trecut privitor la aceasta 
| mai are şi un bust în parcul 
! teneului din Bucureşti şi 0 

| tuie de marmoră la/Galaţi. Fa 

prin aceasta cu nita 

' mulțumind binevoitorul 

! şi adăugând că, prin s 

| tificare, nu e deloc micşorală no- 

bleţa intențiunii „României June“ p 

| de a face o operă de dreptate! 

morală, ridicând poetului nostru e 

Eminescu 0 statuie mai onora- -, 

bilă şi mai corespunzătoare, care | 

să ne înlăture de pe conştiinţă 0 de 

greutate nu dintre cele mai u- 
şoare. 

— In ţară s'au produs apro 

pretutindeni manifestații an 
mite, cari dovedesc com 
alipire a Opinei publice de 

unea pornită de către noi, . 

denţii. Cunoştinţă avem numai 

despre incidentele din trei ora 
ale țarii: Bacău, Ploi 
dar ele desigur au avut loc 
în alte părţi. Vina, ca în totdi 

nu 0 po 

1 E 

iti 
'g în interesul 

ci vina conflictelor av 

Ploeşti au 
lipi afişe s 

Cc. anță, au fost duşi la poliție şi 
li-s'a făcut „lecţie de bună p 

tare şi cuminţenie“, lor, bieţi 
noştri apostoli, mai curați: 

„copţi la minte decât toţi mc rali- 
"ştii de asemenea ocazie. La 
agitația a cuprins cele două 
cec, de fete și de 
pretutindeni isbuer 
înăbuşită. Dar, colo 
asemenea manifestații d 
minte cu adevărat româneşti, 
sa produs nici un incident 
gretabil, provocat de ai no 
Se zice (în „Lupta“ iidove: 
că elevii jidani ar îi încercat 

un student car 

acum n'am cun 

o luptă dreaptă și pe în 
„Lupta“ ar îi spus că i-au 
o bombă sub pat 10 
nostru camarad d 


