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Morţi pentru dreptate

în lupta electorală din Hunedoara, la 4 Iunie 1926*

Bine-Ai venit Majestate în Ardealul îndurerat

de cetăţeni simpli se poate co- de către paznicii lui împietriţi şi
Sire!
Astăzi nu ne putem nici închina
In inima noastră se amestecă borî şi până la „faptele diverse" fără suflet. De câţiva ani se în- şi nici nu putem să ştergem lacrimile soţiilor şi mamelor nemângăastăzi tragic Bucuria şi Durerea. de acest fel. Pe noi ne pot în- treabă poporul zi de zi:
trista
lucrurile
asemănătoare,
căci
r—
A
murit
dreptatea?
iate
şi ale copiilor lăsaţi pe drumuri.
•Venirea Majestăţii Tale pe plaiunouă
nu
ni
se
va
putea
spune
că
Nu te supăra Majestate!
Şi cu zilele ce trec murmurele
rile îndurerate ale Ardealului aNu te supăra, că suntem cu
duce pentru ©bijduitul popor de ţăranii cărora li-s'a curmat cu se accentuiază, durerile se înmuljosj o. rază din seninătatea visu- gloanţe, menite duşmanului, firul ţesc şi speranţele se ofilesc. Greu- inimile strânse. Nu te supăra, că
vieţii din inima lor de cucernici tăţi imense apasă umărul nostru, suntem cu sufletele cernite. . , Nu
lui de mai bine.
supuşi
ai Majestăţii Tale, au fost şi bici, nu inimă de frate întâl- te supăra, că peste văile ArdeaArdealul Te primeşte, împărate,
nişte
răzvrătiţi
contea ordinei. Noi inim la oamenii stăpânirei.
lului răsună plânsul desnădăjduit
cu toată bucuria ce o poate simţi
ştim
din
tot
ce
am îndurat în
astăzi inima lui largă şi generoasă.
In preajma venirei Majestăţii al celor rămaşi pe urma morţilor
Că Ardealul are drapele negre timpul pregătirei exercitării dreptu- Tale în Ardealul, care acum 7 din Hunedoara. . . Nu te supăra,
pe case şi în inimi, nu Te supăra lui de vot dat de Rege tuturor, că ani bătea ca "o singură inimă, în că feţele ni-s vestejite ca verMajestate! Coincidenţa a făcut ca ei au fost martiri ai ordinei în extaz de însufleţire, la primirea deaţa poartei de triumf ce te aşîn acelaş timp cu Regala-Ţi vi- luptă cu ilegalitatea săvârşită de cei Majestăţii Tale, cârmuitorii au teaptă la Cluj.
înima noastră ştie suferi mult.
crezut de bine să întristeze inima
zită în această provincie, un 4n- chemaţi a fi apărătorii legii.
Sfetnici cu inima minusculă supuşilor Tăi cu vestea omorârei
Sufletul nostru ştie înfrunta înconştient ofiţer să se lase răpit
de moment şi să ordone salve de îţi vor spune: Nu merită ţăranul ţăranilor hunedoreni. Au crezut cercările.
Suntem aceiaşi supuşi ai Magloanţe în trupul descoperit al român dreptul de vot. Nu ştie ce de bine să se amestece în bucuria zilei, de azi, lacrimile amare jestăţii Tale din 1919. Că nu
ţăranilor din Hunedoara, cari n'au să facă cu el.
Şi pentru a putea stăpâni mai pentru soarta noastră.
avem în obraji şi'n inimi fiorul
făcut nimic altceva decât au cerut să fie lăsaţi să-şi îndeplinescă departe vof şti însinua la timp:
Neîndurat suflet au cârmuitorii bucuriei de-atunci... nu te su— Ia-1 înapoi, Majestate!
păra Majestate.
dreptul de vot dat de Majestatea
Majestăţii Tale!
Ta în tranşeele umede de sângele
Ci închină-Ţi genunchii împăBineînţeles, toţi aceşti cârmuiLa înmormântarea celor omocelor morţi pentru Idealul naţional. tori ai poporului cari Oftează no- râţi nu ne-au lăsat să mergem să rate, pentru cei ce au murit pen0 coincidenţă simplă, o foarte stalgic după colegiile restrânse, ne închinăm creştineşte. Nu ne-au tru credinţa lor în deplinătatea
simplă coincidenţă, a făcut ca nu văd semnificaţia adâncă a ce- lăsat să ne trimitem^ durerea noa- unui dar Regal.
Dacă haina de purpură se va
urechea noastră să audă sonora lor petrecute la Hunedoara. Acolo, stră tălmăcită în frunzele verzi
murdări atingându-se de ţărâna
afmonie a fanfarei de bucurie în Majestate, n'au murit ţăranii pen- aşezate în cunună.
acelaş timp cu duiosul plâns al. truca unul sau altul să fie consiE firesc Majestate, să ni-se în- udată de sângele inimei curate a
•rfanilor desnădăjduiţi şi cu vae- lier judeţan, cum vor cobi mulţi. toarcă gândurile spre trecutul plin ţăranilor din Hunedoara, inima
învelită în ea va înţelege durerea
tele de durere ale celor împuşcaţi. Au murit pentru ideia votului, li- de amintiri dureroase.
Nu Te supăra Majestate! Nu-ţi ber pentru toţi şi pentru ideia
Stăpânirea duşmană de ieri ne-a mută a celor morţi.
înima Regelui va înţelege dece
încrunta fruntea-Ţi plină de gân- partidului lor: partidul naţional. împuşcat şi ea fraţii şi părinţii, Ia
durile stăpânirei. Doi ţărani omoFăgăraş, în Chioar, în Alba. . . astăzi avem lacrimi în ochi şi nu
Sire!
< râţi alţi zece răniţi, chiar dacă vei
Dar dupăce i-a omorât ne-a chiote de bucurie pe buze...
auzi de tragedia lor, nu merită să-Ţi
De câţiva ani încoace Ardealul lăsat să ne închinăm în pace la
Şi Regele nu se va supăra..,
tulbure liniştea... Gândul- nostru este pălmuit ca un ocnaş renitent mormântul lor.
Chemarea Tmerimei Române
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Ave Caesar, monturi te salutant!
Jandarmi! din comuna Ruşi, jad. Hunedoara fa» oprit în mod Ilegal ţăranii să
meargă ta votare. Ţăranilor, cerându-şi
dreptul consfinţit prin lege şi constituţie,
li sa răspuns cu gloanţe. Au mărit 2 bărbaţi, şi 10 ţărani au fost răniţi. Etapă cei
morţi au rămas 12 orfani.

J>. Octaviiin Gogja, propovăduitorul
.ideiei naţionale în marş.4'
kt astfel de împrejurări, câud aliaţii
ministrului de interne, ponegresc cu
lăbnci la colţul giirii sfinţenia demniţ.ii noa*tre naţionale, când iredentismul maghiar şi-a semănat ideile subversive snbt ocrotirea baionetelor jandarmilor români, când pretutindeni
unde electorii unguri şi-au plimbat călciiul, voraânismul a recoltat injurii şi
umilinţe, în astfel, de împrejurări noi
primim bătălia declarată pe câmpul
i naţionale, hotâriţi să strivim sub

impusurile organice «1« u«ec justificate mândrii na^ioMale, destrâttiiâ-fea»
minoritară.
Szele, Barabâs. Streltma-nsi, iată fericoloruî trubadurului „Meiei naţioăato
în marş!"
In faţa aroganţei tuturor impertinenţelor, reînviind paginile de naţionalism
ale cronicarilor şi înarmându-ne c«
ideologia naţională a lui Eminescu, tatindem tuturor tinerilor hotărâţi mâna
noastră prietenească, chemâadu-i &
eea mai îndrăzneaţă luptă naţională.
Ion Moldova».

Voinţa regală a adus la guvern pe ţlonaia, că binele ţării şi a poporului va
generalul Averegctt. Nn discutăm opor- veni odată cu legalitatea, odată cu
tunitatea, nici constituţionalismul acestei dispariţia abuzurilor, şi odată cu libera
rezolvări de criză guvernamentală. Mo- expresie a votului, dat de un popor
tivele şi împrejurările sunt bine cu- conservator, naţional şi patriot.
noscute de toată lumea.
De trei ori In România-Mare, s'au
Constatăm namai că majoritatea co- aplicat „făcliile vii" ale luptei electovârşitoare a ţârii, şi toată strelnăfatea rale in contra acestei credinţi, adânc
aştepta un guvern popular, care să poată înrădăcinate. De trei ori a rămas creface alegerile fără abuzuri, fără fiega- dinţa neînvinsă, a răsărit mai oţetită,
M»i, Ură mijloace Incfrfelţtonale, fără mai conştientă ca in trecut.
Guvernul Maiestăţii Sate Regelui a ce străbate în lurif şi'n latut ţării, vor
Se va repeta in viitor lupta credin- ţinut să arate, că este şi â! ţării. Bazat adana meticulos cifră, cu cifră şi în
bităi ff oîiîof f
cioşilor cu ilarele „puierd*? Dacă du pe loviturile paturilor de arme,, cu po- timp ce tara ferbe, vor face o discuţie
Oece atunci acest spectacol ?
Ce raţiune superioară de stat a im- credinţa va eşi din noa. iatiritâ, jwnr ptfteritatea fa vârfurile baionetelor şi academică în jurul alor 10 şau 100
victoriei şi
pas acest război civil, dsstănţcrit intre Ile- truci drţmai
ţ
ş al libertăţii
ţ a fost
o eu servilismul jandarmeriei bazat pe voturi contestate, vor mai adaugă unu
gătif totdeauna
ttd
d apostoli
t l i ş!! martiri
t i i 11 conştier^â administrativă şi pe ticăloşiile cu unu şi vor declara cu solemnitatea
galitate şi dorul de dreptate, îotre forţa pregătif
de
Ave Caesar J
strhmgraitorilor de plasă a (fe'siaftţitir "cfive'nîtă justiţiei: Habemtrs papan:
bracWală şi votul secret şi universal?
Dacă cel ce aveau în mâinile
arodil ş'a sfârşit, reaJLitatea începe,
Ave Caesar 2
Radiatori încercaţi se luptau i n M l destinele ţărilor ar fi văzut şi aurit *
circului spre deliciul populaţiei urbei sS întâmplă ş! ce se vorbeşte in jurul for; secţiile de votare, redactate la 5 30 metri rantate! Trăiască libertatea! iar guversteme. Moşnegi, bărbaţi, femei şi copiii dacă ar fi avut energia să aplice învă- distanţă de teroarea asasinatelor se nul îl felicităm şi-i dorim ce-i doresc
foţi credincioşi ai credinţei mântuitoare, ţămintele evoluţiei, nu s'ar fi pfăbuşM vor înjdiita celor îndrept, pentru a ceti românii cari au votat contra lui şi
din ele „voinţa Ţării". — în urma lor marea majoritate a românilor împiedese apărau cu braţele goale la contra atâtea state mari şi puternice.
Noi simplii muritori răspundem înainte va rămâne ca în urma unei sângeroase caţi dela vot. Nu-i dorim nici lui nici
fiarelor sălbatice, care îi sfărşiau, chiar
a conştiinţei noastre şi legile ţării, Caesarit^ăiii î n tre doi duşmani de moarte
firii, cea ce doresc aliaţii Iui electorafi.
înaintea lojd Caesarului.
răspund înaintea istoriei!
Ţara şi Guvernul — capete sparte de
Ave Caesar 1
Ave Caesar!
cetăţeni paşnici, leşuri de oameni împuşŞi totuşi cine a învlas în evoluţia
*
caţi pentrucă au îndrăsnit să meargă
ilenirei? Făcliile vii sau credinţa creşAutomobilele trec în goană nebonS 4a urne în baza drepturilor constituţi„Şi pe Rege îl arestez" 2
tină? Sclavia s«iu libertatea indiviCu aceste cuvinte şi-a motivat falnionale garantate, va rămâne imensa
duală? Feudalismul sau democraţia? înaintea lojei regale,
mormintele rămân,
Absolutismul sau votul universal?
miilţihie acelor multrataţi şt schingiuţi cul jandarm dela Cuzaplac, când l'a
poporul învaţă!
a celor împrăştiaţi din faţa urnelor va escortat pe dl luliu Maniu din comuni^
Ave Caesar!
Ave Caesar morituri t» salutant.
rămânea amintirea unor alegeri sânge- cu toate că avea permis de circulare
Aici în Ardeal şi Banat există o credinţă, tot atât de tare ca credinţa oa, A G. Bob roase care se va povesti din tată'n fiu dela prefectura Cluj şi ministerul d€
în seri de Iarnă în toate cătunele ro- interne.
mâneşti şi numai în cele româneşti.
Bravo jandarme, care ştii să-ţi exeToate acestea nu se vor putea ceti ofi- cuţi aşa de straşnic contraordineie orcios din rândurile şablonatice ale proce- dinelor autorităţilor!
selor verbale dela secţiile de votare.
România Mare se vede "a fi coapŞ
Hârtia moartă şi inertă nu va cuprinde pentru aventuri! Exemplele diti Mexico,
Prcba maghiară cu condeiul în Ar- bia, pentrucă acolo ţăranul este ca Un
deal şi cu sufletul în Budapesta, îşi dobitoc şi JIH ştie deosebi pe nevastă- drepturile terfelite, nu va striga dure- Portugal, Chiaa şi Grecia ne-au învăţat.
îŞibată azi cititorii cu cerneală nea- sa de scroafa cu care locueşte împre- rea scbîngiuitiîor, nu va plânge împre- Mai lipsesc generalii Huerta, Plastiras,
ună cu văduvele şi orfanii alegerilor şi PangalQs, Kirapoulos, King-Fu, Wa!£!•&, vestind oraşelor transilvănene ca una."
şi umbrelor rustice ale cătunelor ma„Să nu credeţi iubiţi cetăţeni că eu nici un strop din sângele scurs nu se Pei-Fu în ediţie românească şi veşnighiare, triumful exagerării turanice m'am schimbat ci guvernul care ne-a va cuprinde între rândurile lor migălos cul joc de-a revoluţie, de-a republică
asupra cumpătului românesc, înlesnit oferit colaborarea. S'ar putea să nu de- redactate de oameni conştienţi. Şi fireşte şi regat poate începe!
Şi cine va profita din această sijffe d. Octavian Goga, acest dalton al piâng eu, soarta nefericitei mele Un- guvernul este proclamat ales. Magistraţii
ideiei naţionale. Orgia impertinentă a garii ciuntite? Dar vedeţi, cu ajutorul superiori cu conştiiţa legată de acte cu tuaţie?
Nici Regele şi nici Ţara.
Vocabularului asiatic, beţia duhluitoare acestui guvern nădăjduim să recâşti- stambilă, cu nasul încălecat de. ocheVideant consules!
a cocardei lui Tisza, exagerarea des- găm drepturile vechi şi starea pe care lcri, cu urechile surde pentru vuetul
înăţa-tă a pretenţiilor, îhgăimate fără o cere fiinţa noastră superioară ele.talent şi cu şchiopătări logice, învede- mentului român. Cred că vă doare că
rează luminos ca şi clarul zilei că mâz- nu vedeţi falnicul jandarm maghiar cu
găîitorii aceştia de ziare, n'au nici un penele de cocoş, ci vedeţi pe aceşti janpunct de reazăm în vârtejul aspiraţii- darmi istoviţi, în locul lor."
lor statului român, afişând în frenezia
Recentele „consultări" -ale colegii-1 tice va rămâne secretul succeselor vii„Sub guvernarea română din purcar
entuziasmului aldinele unui cinism vul- s'a făcut acar, din acar, şef de gară şi or electorale din Ardeal au confirmat ;oare şi chezăşia unor stări mai bun».
gar şi o grandilocinţă de precupeaţă din şef de gară, secretar general."
în mod neîndoelnic ceeace am proro- Voinţa ta merită un monument, evita
în lămuritoare sfadă cu o vânzătoare
Şi ce credeţi, când. au fost rostite cit în c-oloanele .acestui ziar: fân vie- nu' s'a mai ridicat până acum. Prin gla3c zarzavat.
aceste cuvinte de ocară? Subt stăpâ- rea falnică şi glorioasă a solidarităţii sul tău tare şi răspicat ai regenerat şi
tTârfele masculine ale politicei ma- nirea lui Tisza? Subţ fâlfâirea steagu- poporului român transilvănean, şl de- amplificat
„legenda" popularităţii:
capitarea morală şi politică a tuturor Partidului Naţional, adăugându-i cea.
ghiare îşi aşează brâncile în şolduri şi lui roşu-alb-verde?
fripturiştilor de orice culoare, nuanţă mai frumoasă aureolă. Sperăm că acne administrează lecţii de patriotism,
Nu, fraţilor!
iperditele cari îşi duc graţiile la târg
centele voinţei tale au ajuns şi ia ureIn timpul recentelor campanii elec- şf vechime.
ne dojenesc pentru inconsecvenţă, fus- torale dtn judeţul Arad, pentrucă să se
Acel superb elan de conştiinţă s'a chile factorului competent. Să Bm
tele cu sânul lăsat sărutat de d. Octa- aleagă domnul Laczi Goldiş. Credeţi produs, culminând în suprema dovadă mândri de cea mai splendidă victori©
vian Goga, ne vâră mustrări subt ochi. însă că barabaşescul prieten politic al a maturităţii politice şi educaţiei naţio- şi de examenul politic strălucit al arDe când ciocul de câlţj al gen. Ave- d-lui Octavian Goga a avut măcar jena nale a ardelenilor şi bănăţenilor. Ver- delenilor şi bănăţenilor români! Salr»
rescu s'a instalat la prezidenţia consi- bunului simţ de a nu-şi publica imper- dictul a fost categoric:.jos cu precupe- Ţie Popor cuminte! Voinţa a pălmuit
liului de miniştri, de când d. Oct. Mai- tinenţele, în ziar? Vă înşelaţi, de o mie ţii Ardealului din toate timpurile, obrajii groşi ai trădătorilor chiar în cui^
muţolîni îşi vomează autoritatea la mi- de ori vă înşelaţi. Căci „mâncătorul de moarte morală trădătorilor fripturişti, burile lor. Glorie, Glorie, Glorip!
nisterul de interne,rolurile s'au inversat valahi" din 1916—1918, le^a urinat, sfidare uzurpatorilor aliaţi cu meîanşul
/. Gr.
în această ţară a tuturor paradoxelor, subt semnătură, în ziarul său porcin. minorităţilor! Un singur crez, un singur partid: Partidul Naţional există
grofii ne dau lecţii şi în numele unui (Magyar Ujsâg din- 9 Mai 1926.)
pseudoumanitarism şi al Alba-Iuliei, ne
Citiţi ziarele, ascultaţi păţaniile prie- aci, Iui ne închinăm, singur care recer, cinic şi impertinent, să înghiţim tenilor voştri în alegeri, infcereeaţi-vă prezintă interesele Ardealului şi Banaplescăind din limbă, sfidările ireden- de numele aleşilor guvernamentali ca tului românesc şi expresia voinţei
nefalsificate a fiilor adevăraţi. Credinţa
tiste şi să acoperim cu indulgentă tă- să vedeţi unde am ajuns.
.
cere următoarele habotnice înjurături
Ce credeţi, de o pildă, cine e alesul face minuni!
ide birjar beat, proferate de d. Barabâs, guvernului în românescul judeţ al BuPrin cordoane de jandarmi, prin
tinerime! române apare
aliatul guvernului şi alesul Aradului în covinei, Storojineţ?
apă şi prin foc şi prin tragerea pe
în
10.000 exemplare.
îocul d-lui St. Cicio-Pop, vice-preşedinD. Henri Streiman. Omul care în sfoară a vigilenţei agenţilor electorali
te al Adunării dela Alba-lulia şi depu- timpul marelui războiu, când părinţii români au pătruns în localurile de vot,
,tat al Aradului timp de 22 ani neîn- ne sângerau pe fronturi, când nemţii aducând cea mai splendidă- dovadă atrerupţi:
batjocoreau pe cei rămaşi în teritoriul dragosei ce-i leagă de Partidul Naţio„Plugarul maghiar nu este prost (pa- ocupat, într'o scrisoare adresată fra- nal şi de conducătorii lui fireşti.
raszt, prost, ţăran) ca Românul, el este telui său, ne numea „o bandă de tâl- Slavă ţie popor luminat, conştient şi
Cine nu retrimite aaristrocrat din fire, mândru şi conşti- hari roasa de alcool şi safiis."
credincios! Voinţa ta este indestructient, el nu-i prost şi dobitoc Prost şi
cest număr se conŞi cine e patronul tuturor acestor bilă şi mitul ce-1 păstrezi pentru, tredobitoc poate fi Românul din Basara- mişelii?
„
cutul glorios ai luptelor aoastre polir
sideră abonat.
.
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Felicităm guvernul?

Daltonismul naţional

Voinţa Ardealului românesc

Răspândiţi
„CHEMAREA''

Abonaţi Chemarea.
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Quo usqwe..,? Pană când...?

dfele noului Stat, cultivă ura şovinismului faţă de tot ce este for|iânesc şi
propovăduesc evanghelia şovinismiiiti^
pentru a scăpa cât mai curând diatr%
remelnică" -situaţie neplăcută.
„Mentalitatea de iobagi" aromânilor le îngăduie şi aceasta.
Guvernele româneşti în ioc să le
aplice reţeta corespunzătoare le menajează, le Curtenesc ca pe nişte femei
frumoase iar ele cad ca prostituatele
în braţele fiecăruia, numai să fie plătite.
Acelaş lucru se petrece fie* că antreprenorul „idealilor naţionale minoritare"
se chiamă LJngron sau Bethlen, fie <să
el se numeşte, Hans Otto Roth ori
Fildermann.
Şi noi, în Româqia Mare, sub guvernul eroului dela Mărăşeşti şi al cântereţului Ardealului, am fost în tifhpUl
alegerilor sub călcâiul acestor miftofităţi, am fost huiduiţi terorizaţi şi tfreltaţi,
pe când nemernici ca Szelle Bela, aji
fost primiţi cu arcuri de triumf şi
discursuri oficiale.
Dl O. Goga, care înainte de a taie
politică era primit şi de codrii Ardealului, cu un zâmbet cald şi blajin, după
prăbuşirea tronului său de trufie, nu
se va mai bucura de prietenia acelor
codri, bătrâni, cari au fQst siliţi
se facă ecoal duşmănoasei cî*
ungureşti: „Talpra magyar, hiaX

După suferinţele îndurate sub jugul aţi de cei deta putere se năpustesc din sufletului ţăranului mânuit Tî&nă, în
barbar de o dominaţie milenară a Ma- nou — şi azi şi maiMârz — asupra adânc?!!!!
ghiarilor prin jertfirea sângelui nostru noastră, îşi bat joc de sentimentele
Este posibil c& de dragul eâ&orva
am ajuns să vedem realizat idealul no- noastre şi toate acestea sunt tolerate trădător? t ă fie bătuţi şi batjoorit ţărastru naţional: Unirea tuturor Români- de guvern "numai pentru a-şi câştJga nul care ';$i-a/ vărsat sângele pentru
lor. Aceasta unire proclamată de ade- majoritatea parlamentară. '
realizarea, idealului nostru?
•ăratul simţ naţional însă nici până în
C'instea, morala şi dreptatea, azi sunt
Este posibil «a. pentru voturile duşzhm de. azi nu ne-a adus road-ele ce numai pe hârtie, căci realitatea le-a manilor* rioştrî să; fîaa din nou sclavii
trebuia să le aducă.
ălcat în picioare, le-a distrus şi voeşte lor?
Luptele politice duse cu cea mai ă Io nimicească total, să le şteargă, din
Nu, Niciodată!!! ,
mare îndârjii Hpefttou stârgirea no»- rffcfeui B-ostai.
, " >• .
Dupăce am scuturat jugul sclaviei
siSt a a g e n t u l u i românesc d1;i ' Ar- 'Mâhnfrea şî-a â}uns "culmeaî!î"'
de o mie de ani azi şuritem din nou în
deal a pus stavilă unirei noastre suflePână unde Domnilor dela-Guvern!!!! trista situaţie de a ne vedea vânduţi
teşti, cădi curentul politic pornit deja
Thiftăro !Î;I \ a-ţî. sfat* să ponegriţi, duşmnailot noştri de însuş guvernul
Bucureşti eta „ne trebuie Ardeahil, atjoouriţi şi maltra*sţî -ţăttwuil român ţării noastre.
dar fără Ardeleni".
pratrti că a voit.să-şi manifeste voinţa
Pasul făcut de guvern a dat greş,
Aeekstă lozincă greşită, ba chiar stu- a, să-şi dea votiil de îneretieîe ace- căci răsunetul dat de rfiassele popoţjkiâ, propagată pe toate căile a trezit luia pe care el crede că îl reprezintă rului a foit dovada cea; ^aai bună şi a
m sufletul nostru al Ardelenilor, un a- n parlamentul austriac al Ţării, după fost o şcoală pentru toţi demagogii;
dâno răsunet de indignare şi un imbold :ie am ajuns ou adevărat străini în căci se cred în drept a reprezenta asou pentru o luptă şi mai înverşunată. arn noastră udată cu sângele nostru, ceasta ţărănime oropsită, că aşa numai,1
Sub dominaţia de tristă memorie a dupăce aţi călcat în picioare legea, mergeHlî
Cei ce au urechi să audă şi cei ce
®Bgi*riîor ateam un siiigur scop, un inorala şi sentimentele noastre, nu vă
singur vis —. desrobirea de sub jugul ugetaţi oare că urmările aceetui pro- au ochi să vadă!!!!
Munteanu.
străinilor.
edeu vor fi strigătul desnădăjdait a
f la, lUBia evenimentelor produse de
rrisboiul mondial, acest scop l-am reaiizat prin jertfirea a" tot ce am avut
mai scump şi mai drag, a tineretului
nostru.
Problema minorităţilor etnice din Ro- u toate acestea asuprirea noastră a
După. scăparea noastră de sub jugul
străin în loc de dragoste, iubire şi fră- mânia a devenit din nou de o îngriji- Fost cea mai crâncenă.
Dl O. Goga le ştie toate acestea şi
ţie, am fost trataţi ca fii cei mai vitregi toare actualitate. Manifestaţiile ostile ce
.ai sorţii, căci Ţara Mamă în loc de ni s'au făcut în timpul campaniei elec- rău face când nu-şi aminteşte de ele.
dragoste şi iubire ne-a adus numai a- torale de către candidaţii guvernului,
Chestiunea naţionalităţilor reglemen- Presa şi alegerile din Ardeal
rflărăciune, sufcrinţi noi şi înjosirea şovinişti, ireductibili difi Braşov, Quj, tata pHn âft. XLIV, din 186^" de Către
Cuvântul 30 Mai 1026.
Odorheiu şi alte centre au fost tot atâtea Franeisc Deâfc a trecut în domeniul bunoastră M
Guvernul a obtUtut majdrUăfi, —
Sămânţa acestei neghine apoi a a- avertismente, au fost preludiile la o nelor intenţiuni şi partidele politice din
dar
a suferit ca şi partidul ttţtore, •—
mare
dramă
ce
este
în
devenire.
dtfs roadele sale. Ţăranul nostru amăUngaria, cari tie altfel se războiau până
rtt până în adâncxil sufletului aştepte
Ardealr.l, de pe care abia s*a ridicat Ip. cuţite nu se deoseb.iau întru nimic în partidul liberal.— o crudă ă$c$ptie:
naţional dfe Âfă&al a âârui
<* viaţa măi liberă, o deşvoltate mai ceaţa stăpânirii ungureşti, a fost mar- asuprirea naţionalităţilor, numai să tttf pidul
4i$§aritle
o kq^biiaţe în cqf btdreplargă a simţului naţional şi de drep- torul unor scene odioase la adresa pă- compromită cu voia lor, concepţia de
ţur&M şi Viitorul s'a ftţirifiai vn^ odatate. Reprezentanţii noştri adevăraţi mântului românesc.
„Stat naţional"- a fostei monarhii.
tă ca o realitate politică indestructi3,11 fost delăturaţi prin uneltiri şi
Steaguri tricolore maghiare conduse
Drepturile de cari ne-am'bucurat noi bilă nici prin tifup, nici prin fraîidă,
fraude, iar voinţa poporului a fost ne- prin satele româneşti până la secţia de românii, sunt cunoscute."
nici prin teroare, nici prin trădare.
socotită cu totul.
votare, sub scutul mitralierelor şi al arO limbă împestriţată mai auzeam îrr
Rezultatul alegerilor pentru CameDupă căderea guvernului liberal a matei Regelui Ferdinand, au fâlfâit în bisericuţele noastre de lemn, pâtiă în
ră, în Ardeal, e&te.înoă odată o deşilui Brătianu, ţăranul nostru aştepta atâtea sate abia deşrobite.
1910—13 când s'a isgonit şi de acolo. rainike pentru calculele d-loy XotKtsl
# uşurare şi legalitate, căci în sufletul
La reîntoarcerea în saţ eroii naţiunei
tecolo mmk; Şi orice cuvânt de pro- Brătianu şi Goga, - 1 - şi chiar peatra
lui curat credea că manifestându-şi ungureşti au fost primiţi cu muzici, test era scump plătit.
ale altor conducători politici, — este
voinţa liber va da dovadă că voinţa cântece şi flori, cu discursuri patetice,
Azi minorităţile dela noi, pe lângă
lui nu se poate călca în picioare de uitându-se de ţara care îi adăposteşte. drepturile de cari se bucură, ca între- încă odată declararea îa stare de faliment a ideei politice: „Ardealul fără
«eatre nimeni şi va putea duce înaintea
Ca în ţara lui Horthy!
; buinţarea nestânjenită a limbii în şcoli ardeleni." Ardealul are o tradiţie, pe
Tronului 'durerile sale.
Românii în schimb au fost terorizaţi, şi biserici, mai cer arborarea steaguAceasta credinţă firmă însă s'a bătuţi şi arestaţi de către oameni ca rilor naţionale, întrebuinţarea limbei case nici alegttotii, nici jar>'d,armii,
spulberat, căci noul guvern în frunte Horvâth Bela şi alţii, nefiind îngăduiţi materna în administraţie, justiţie şi ar- nici armata n'o pot înfrânge, — o eeedinţă pe care nici frauda, nici tei*b«i*?u generalul Averescu, şi poetul Goga în multe locuri nici" la votare.
mată; partea integrantă a programului rea n'o îK)t"înăbuşi, — o voinţa peca^ra
|>en-tru. aşi putea asigura dominaţiaNu vrem ca prin politica noastră mi- lor o formează apoi pretenţia autono- nimic n'b .poate înfrânge: a îJârtidit'
.moştenită dela liberali şi a continua
noritară să facem să simtă minorită- miei administrative a oraşelor, satelor lis'i naţional.
politica de distrugere a tot ce e roinâşi-judeţelor, ca în urma-să poată cere
ţile etnice din România ideologia %
Partidul naţional v?, reveni şi m
sttese--la: aoi, Va făcut eoadă-oolac pe
liticei ungare din trecntiaţă de români, autonomie naţională, armată proprie, Camera aceasta, puternic reprezentat
* lângă duşmanii noştri cei mai mari, pe
participarea
la
un
guvern
de
coaliţie
cu
dar în acelaş timp nu putem admite,
numericeşte mai ales de ramura sa
4ângă ungurii, săcuii, saşii şi şvabii, a
că legăturile sufleteşti cu acel arbor miniştri şi subsecretari de Stat mino- ardeleană.
legat cu ei înţelegeri, le-a promis csputernic din vecinătatea noastră, în loc ritari, ca tendinţa lor de a forma Stat
î)ar nu numărul impresionează guml şi pământul nostru strămoşesc pende o firească slăbire să fie împinse în Stat să fie deplin realizată.
!
vernul d^hii general Averescu şi pe
teu voturile date guvernului.*
spre o permanentizare ameninţătoare de
E chestiune numai de timp — socoţ şefii celorlalte partide, ci învăţămânCampania electorală, decursă acum,
către chiar guvernele româneşti.
ele — şi într'o ţară unde conducătorii tul: Ardealul nu vrea să se ştie repreca dat dovada cea mai bună, că tot
Prin pactul guvernului cu minorită- fac o' atât de nefastă confuzie a noţiu- sent-at de-alţii decât de membrii nwriiceace este român este una, este un
ţile,
demnitatea noa^îâ naţională a fost nilor politice, nimic nu e imposibil.
dului naţional. Nici fostul guvern
-întreg, care nu se poate desfiinţa aşa
In 1920 ne amintim, că tocmai ge- Averescu, nici fostul guvern Brătianu
grav compromisă, iar drepturile de suj&e uşor cum se credea.
Insă aceasta campanie electorală a veranitate ale Statului român, reduse neralul Averescu a fost acela, care în n'au voit să ţină seama de partidul
discursul programatic, rostit în calitate naţional. Astăzi însă şi d. general Avej*iai dat şi. o altă dovadă, o dovadă în mod evident.
Chestiunea minorităţilor etnice dela de prim-ministru a contestat dreptul rescu şi d. Ionel Brătianu, — din
*ri$tă de o crimă strigătoare la cer
scâc-i în lupta politică călcând în pi- noi nu se poate pune ca o problemă saşilor, de o pildă, de a forma un par- puncte de vedere deosebite . însă, îşi
dau demna c4 {politica izolării partiducioare, legea morală şi simţul naţional politică serioasă atâta vreme, cât par- tid parlamentar propriu.
Atunci a negat realitatea, iar azi o lui naţional îndepărtează sufletul Arguvernul a dat frâu liber duşmanilor tidul maghiar face politica intereselor
exagerează în mod surprinzător.
dealului şi că. un real interes poliiic
noştri pentru călcarea în picioare a de moment.
Ciudată evoluţie, chiar şi pentru un superior stă în cealaltă politică, a „ArNoi românii nu putem conferi dreptot ce e mai sfânt, mai drag pentru
turile de suveranitate ale Statului ro- creer simplu ca al dlui general Averescu. dealului cu ardeleni", nu a „ardelenioaoi, a sentimentului nostru naţional.
Ce s'au schimbat partidele minori- lor fără. Ardeal", adică nu cu d. Goga
Ţăranul nostru dornic de libertatea mân, nici chiar în glumă electorală
împotriva Ardealului, ci cu d. Mani»
tare dela 1920 încoace? — Nimic
pe care o aştepta de atâtea veacuri minorităţilor dela noi.
Şi dl O.' Goga pare că a făcut c
Sunt şi azi, ca atunci simple mino- împreună cu Ardealul.
este din nou delăturat cu forţa de ;
Sianifeta dorinţa. Jandarmii ca unel- glumă de rău gust, numai să-şi poată rităţi etnice cu o individualitate naţioDe aceea şi conducătorii partidului
tele guvernului batjoouresc, lovesc şi asigura acea nemernică majoritate, în nală, de o implacabilă duşmănie faţă ţărănesc şi-au schimbat părerea desJB&ltratează pe ţăranul nostru de dra virtutea, căreia să poată teroriza Ardea- de Statul român, ducând veşnic o po- pre o fusiune cu partidul naţional, —
litică d« capitis diminutto.
^ n l dtţşrnanilor no$tri, cari azi strigă lul şi pe mai departe.
şi în curând vom asista la spectacolul
Dl O. Goga ştie mai bine ca oricine
Aşa sunt ungurii, aşa sunt seşii şi ee nu s'ar fi putut prevede acuia #
k în gura, mare, că Ţara noastră dragă
că dtotre minorităţile fostei monarhii aşa sunt evreii.
«ste din nou \a lor.
lună, de pildă, — d-nîi Ionel Br&tiaw»»
Sunt nesînceri, cu tainice rezerve în generalul Averescu şi I. Mihala^t»
Iată urmările triste a frâtilui liber austro-ungare, cari s'au putut afirm»
ca cele mai puternice personalităţi et orice acţiune politică, aeioiali, cari îa supralicitându-se pentru captapejt
•djafc de guvern duşmanilor noştrii!!!
D
i
«foffcrî înverşunaţi şi aţâ nice a fost şi minoritatea românească, loc -să caute un loc de aşezare în ca- tiduim «aţionsrf.

„Talpra magyar, hi a Goga"
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Ardealul şi Banatul românesc au votat
cu partidul naţionali

Nr. 7

Meditafie

Blui Oct. Coga pentru siestă

€u toate abuzurile administrative, eu toată teroarea desîănţultă, cu wm
Ilegalităţile săvârşite numai 7% âtn W7"2% Român! au votat cu gruparea MafiryarSacbseB-Averesco-Goidis

Nu-i simţi mereu câ-'fi ies în cale '
întunecai şi frist cotwei
Eroii scrisurilor tak
CWa sângeie curgând şirei?

Judeţe cu majoritate maghiaro-săseaşcă:

Nu-i vezi cum împuşcaţi din spate,
Ţărani cu chip însângerat
mn ţara unde nu-i dreptate,
Vin să te 'ntrebe de păcat ţ

Ardealul şi Banatul românesc, au votat în contra guvernului Maghiarilor,
şor, Rasilor şi Ttftcilot, prezidai de eroulMU Măreşti şi mtdus de fastei
poet al pătimim naţionale!!!

locuitori
î. Braşov
. , . . .
ş
2. Cioc
3. Mareş
4. Odorhei
5. Târnaya-Mare
ţ . Tlmiş-Toroatal
î , Treiscauae ..

4Aii»,

35-501!,
0

39-90 !.
3'90 o
45'40
35'00°
1390

locuitori
voturile parti- maghiari
- dnlui naţional şi saşi etc.
37 20°|,
64 50'

?
2490
2 80
28 90°'
29I0°

37Q%

Judeţe cu majorităţi
. v r ; SoM.

3440 (
4470?
27*20%
5720^
6300
7180
50 00
2460*

veiarigrupăfei
Magyar-Ăverescu-Goldiş
part şţ Saşft

9640*
6010'
9610'(
5460
65 00'

10-50^
38*40'
4370°
23 70'
3750'
1805'
18*06'
45 80
29W
3840*
2280'
46 OP
35t8'
22 70'
49 10i«
6O2°(o

52001,
97 00°,
6600%
9400\
65 201
5060%

25-90
40 80
35*90
3580%

6160
Arad . . . .
5630
Bibor . . . •
76 301
Caras . . . .
321 i
62 50
Cluj! . . . .
3000*1»
8195
Făgăraş . . .
2090
81-94°
Hunedoara . .
4200
54-20°
MaramureB . .
70<J0«
Năsăud . . .
4510
9
6160»
Sălaj
. . . .
4200»
37
00'
77
20»
Severln . . .
55 40%
1850(,eo
54001
Satumare . . .
4860'
46*20%
64
22'
Sibiu . . . .
6100»
32'40 0
7730*
Someş . . . .
53-40ft
Târnava-Mică .
4010»
46-20%
9380°
Turda . . . .
Din statistica de mai sos rezultă că gruparea Magyar-Averesca-Qoldls
part şi Ssşll au câştigat majorităţi abiolute în cele judeţe 7 cu majorităţi neromâae; iar din 16 judeţe cu majorităţi româneşti au câştigat majorităţi absolute
Hamal în 3 : Bistrija-Nâsăud, Târnava-Mică şi Satumare (unde partidul naţional ou a candidat!).
Gruparea guvernamentală a fost înfrântă de grupările din opoziţie în 14
judeţe (din 16) cu majorităţi româneşti.
Partidul naţional a învins în 1Q judeţe cu miiVItăţi româneşti!
Conform legei electorale antidemocratice şi dopa o fraudă săvârşită de
Comisia Centrală electorală din Bucureşti (care va trebui rectificată!) Ardealul
şl Banatul românesc au ales.
34 deputaţi, dintre cari 30 ai Partidului Naţional
2 Ţărănişti şi
2 Cozlşti.
Nici un liberal nu a fost ales in Ardeal şl Banat 1!
9.
10.
ti,
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ţ

Şi spune-mi nu te 'nceareă oare
Văzând pe cei ce i-ăi uitat
Vedenia îngrozitoare
Cu chipul tău însângerat ?

Ce este „CHEMAREA" ?
„Chemarea" a apărut prima oară în Aprilie 1926 şi este
organul tinerilor români — azi 560 la număr — organizaţi
t i jurul „Chemării" către tinerimea română pentru a şterge
o insultă adusă Ardealului şi pentru a duce steagul naţional
şi democrat al Partidului Naţional la izbândă.

Goga Nabucudonozor

Âm înfrâot cu mândrie şi demnitate
toate actele de desfrâu, fărădelegi şi
brigandaj politic ale hoardelor barbare
ce au năvălit asupra Ardealului. Am
ascultat chiar şi predica d-tale din podul primăriei Cluj, fără să ne degradam la politica pumnului, care astupă
gurile mincinoase. Ne-ad predicat pace
el ne-ai târât în răsboiu civil. Ai miorlăit aşa de frumos şi seducător din balconul împodobit cu covoare scumpe şi
tot ce are Ardealul mai „select", că
era, c#ţ pe aci să te credem. Delirul în
care ai căzut la strigătele răguşite ale
„selecţilor" şi prin autosugestie, te ameninţau cu „topirea" de dragul Ardealului, Şi atunci ai băut o serie interminabilă de pahare cu apă» Apa^ se
vede şi s'a urcat la cap şi ţi-a turburat
minţile. Totul s'a făeuţ roşu înaintea
ochilor de broscoi umflat şi amorezat
de voturile ardelenilor. Căci altfel ai fi
înţeles ascultarea „înţeleaptă," şi „evlavioasă" a mulţim-ei comandate în
inima Ardealului; ai fi înţeles muţenia
şi imobilitatea poporului adunat cu
forţa, ca să asiste la palma sunătoare
aplicată pe obrajii îmbujoraţi ai guvernului în luna de miere, dar mai ales
pe acea a fostului poet şi străjer al
ideei naţionale, azi călăul confirmat al
Ardealului. Ai fi înţeles, preamărite
Nabucudonosor, că nu mai ai ce căuta
aci unde ai asasinat sufletul Ardealului, şi tot ce e românesc prin alianţa
nefastă cu conglomeratei minorităţilor
obraznic*. N'ai ce căuta aci unde ţi-ai
bătut joc de aspiraţiile legitime -ale
unei provincii întregi. Nu, mai ar ce
căuta acolo, unde ai întronat felonia şi
dezbinarea. îndeosebi „tabu" este pământul acesta sacru, unde ai murit de
mult, de mult...
Nici chiar sufletul
tău (hazatero1 lelek) nu mai are dreptul

FRIPTURI

-7- Ştii, spune un fripturist adreDin partea noastră îi dorim dlui
Silviu Nepoţelu vindecare grabnică pen- sându-se ^către un liberal, toate ziarele
trucă secretar general şi aşa nu mai dela Bucureşti s'au scumpit, ele costă
Ştiri din lumea fripturiştilor ajunge, fiind şi Uncheşul-Ministru cu trei voturi.
bagajul gata de plecare.
Schiţe din şedinţa avePrimim ştirea, că dl Silviu Nepoţelu
Deci îl sfătuim sâ se liniştească.
profesor în ştiinţele de trădare şi învârrescanîlor din săptămâna
*
teală de chepeneag este grav bolnav.
trecută
Dl Marţian Căluţiu, prefectul judeţului Cluj a înaintat o cerere către miBuletinul medical:
A) Primul act:
Sufere de furie, are porniri războinice, nister, spre a se numi Marţian Măgăruţiu.
Cererea
se
va
publica
în
„MoniPrezenţi 1 revizor, 2 subreyizori şcoţese intrigi între foştii lui prieteni şi încearcă acte de răzbunare contra tuturor, torul Oficial* odată cu cererea dlui lari, 3 electori recrutaţi cu diurnă, şi
©ari nu sunt nepoţei. Febra ziua 38 iar Vasile C. Osvadă de a se numi Gabo- 4 buc. de fripturişti.
Prezidează dl Prie. Dupăce să îmseara 42 gr. Uneori în zelul mare după nâs Vaszi.
part
diurnele să începe la aşa zisa rerâvna de putere sare, chiar şi pe păNaşterea
organizare
a partidului. Dl Prie conreţi. Alaltă seară de exemplu se plimba
Magyarpârtiştii de naţionalitate româ- stată, că în Ardeal înainte erau numai
ta parcul oraşului, deodată la prins furia şi dacă nu-i sărea în ajutor cole- nă, cari se lăudau înainta de alegerii 3 buc. averescani şi ca atare nu au
gul său Minea se azvârlea în lac. In cu desfiinţarea Partidului Naţional, au avut nevoe de registre. Prin urmare
urma acestui incident a fost transportat avut o naştere foarte £rea, cu toate că nici dsa nu este înscris formal în parMama lor a fost Magyar pârt-ul, admi- tid; propune să se înscrie cu toţii în
la domiciliu cu salvarea.
nistraţia a trebuit să folosească forcep- partid şi dând dovadă de bun simţ s'a
Recepta:
sul (cleştele de naştere), jandarmeria înscris dsa în capul listei. Fripturistul
Medicul curant i-a recomandat băi a dat injecţiile, şi Gabonâs Vaszi — cel Ciortea transfug dela Acţiunea Româjăci şi plecarea la un minister ca se- cu omenia între picioare — vorba lui — a nească refuză înscrierea, pe motivul
tretar general. In caz contrar va fi silit condus întreagaoperaţie, având depnvăţă- - spune el — că fripturiştii sunt un"
să-1 interneze în Clinica dlui profesor cel pe Gâborel, Napoleon sfătosul. Şi to- alt partid şi anume „partidul friptutuşi s'a născut un copil chilav.
risto-transfugilor*, de sub conducerea
Ureche, aplicându-i cămaşa forţată.

Tipografia Na|cmală S. A,

Cluj

să vagabondeze pe aceste pkâjttk
Ne-am săturat de ipocrteiile tale rliBar
te. Ar fi profanare îndrăzneaţă să mak
pui piciorul pe pământul 1 stropit cte
sângele strămoşilor noştri şi mai recent de sângele fraţilor, dar cu nici un
strop din scumpul d-tale sânge, afara:
doar de lacrimile sângeroase de crocodil. Sângele sfânt, vărsat recent pecetluieşte definitiv „brevetul de guvernăm
mânt". Căci a curs sânge de român, şi
asta nu ţi-o poate erta Ardealul şi fe-v
treaga naţie. Pecetea de sânge de pe
„brevetul de guvernare" va rămâne c&
un vecinie blestem şi memento.
Senzaţiile forte, pe cari le-ai dorîfc*
s'au produs. Pune brânca în ha>rpă şi
întregeşte eposul suferinţelor noastre,!
o prea slăvite Jîero! Cântă, cântă pâBtă
la turbare, până ce plesnesc corzife.
Cânta rapsodic şi frenezat. Jubilaţi*
domnilor guvernanţi, de triumful forţei şi al sadismului electoral. SărbăfeK
riţi biruinţa guvernului „vanei de bou"
şi al cşmeleonlsmulnt ipottttc: •
Nu sEblţi hora prăbuşirii. Fripturiştiî
se vor îngriji de cor, iar Bethlen, Barabas şi Szele de lăutari. Protopopul
Dăknu va rosti cuvântarea funebrar-ăî
Iv, mormântul libertăţilor poporului românesc din Ardeal. Dar existe o a dowa
venire, d-lor zbiri şi mercenari^, şi va
trebui să răspundeţi în faţa tribunalului poporului, toţi, în frunte cu Goga
Nabucodonozor, zis şi Nero, zis şi „biciul lui Dumnezeu", botezat şi cameleonul dela Ciucea, supraporeclit „pâtimitorul pătimirilor noastre secuJare'V
mai zis şi „fost" poet Tâlhăriile, actele
de brigandaj, potlogăriile politice, precum şi atentatele la libertăţile cetSK
ţeneşti vor primi sancţiunile Cuvenit».
Si nici măsurile de retorsiune na vor
întârzia!
I. Gruia

dlui Goldiş şi ca atare ei numai c@~
laborează cu averescânii.
Să naşte tumult, iar domnul transfug
Ciortea cu ceialalţi trei fripturişti sunt
daţi afară.
B) Al doilea act:
După această palmă primită fripturiştii au ţinut 6 consfătuire secretă \&
locuinţa dlui prof. Silviu Nepoţelul
fripturist.
La această consfătuire au luat parte
dl Ciortea şi toţi nepoţii dlui Goldiş.
După o deliberare de o noapte întreagă dl Silviu ca cel mai cuminte
nepot a propus, iar cei adunaţi au primit următoarea rezoluţie :
.„Până acuma au avut nevoe Âverescu de noi, de aci în colo avem noi
nevoie de el, deci nu ne lăsăm de chepeneagul lui".
Şi în consecinţă au dat o'telegramă
Uncheşului dela Minister.
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