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R OD1âni buni Gi ROD1âni răi I de vorbă cinstit cu ci, să le spunem gr€-
~ • - şelile in faţă şi blând, că ori cum, mă 

In toate timpnrile au existat români i ·je ceva faptă bună că cine a făcut-o ş: 1 doare ~,ând. aud pr:a a?es~ ori, pe cât~ 
b . . ~, ." e l'sta~ ŞI' aZI' Pe tl'nl- l' ":"'a- ştr\> ,'-se spune că cutare ori cutare. un stram zlcând ca nOI s,mpatlzam mal um ŞI rai precum x . 1;1... '- . 'It· d'ât _ "" '. _ 
puri fnsă cei răi Hau În adevăr răi, iar ,_';ue nu face parte din partidu1 lui politic ţmu I C;t tlt 1 el: l'cU "~eg~ţent1 ŞI Itrega-
cei buOl numai buni puteau fi. Azi tosă ori este Itregăţean" ori "ardelean" strârnbă em or o ucru aces a 1 spun. 
aşi vrea să strig t~,re .să. fIU al3zit nu nu- o,n nas ~ şi ~n,c('pe ,;;ă-i umb!c_ gu:-a ca la o ~rati!or aceasta, nu se. poat~. a,ceasta 
mai de toţi .român~l ~1 Şl surZii s~ yaudă bJbă, sa cn!IC~t sa acuze, s,a afirme de- trf'~u!e sa ne ~oară pe tOţi. ~1)1 ŞtlI~ c~ 
când strig ŞI să pIara la auzul stngalulu! spre respectivul astfel de fapte, despre a facut Româma in trecut ŞI 1n razbOI 
meu o dragoste ş~ tot atunci şi o ură ne· ceri el însuşi. este convins că IlU sunt. ade- pentru. noi şi ?ac~ ne ~ugeăm .bine. fie
bazată din inimile multora, poate a tutu- \ ăr.clte. Vedeţt acestea sunt apucătun ne- c"re dmtre nOI cel bUni ŞI ClJlST!ţl oTlcum 
Tora, că azi nu se mai face deosebirea ade- dtmne de oameni cinstiţi, acestea sunt pă- dar ne iubim fraţii mai mult decât pe 
vărată întrt! răi şl bUI1i. Azi se judecă in- '.;ate ordinare. străini şi urâm pe ori care dacă este rău 
divizii după partidul politic din care fac Ne doare foarte mult că Românii no- deşi va ÎJce parte din acelaşi partid po-, 
parte şi durere din partea multora şi după ştd merg cu ura, cu invidia şi cu nC'Înte- line. o!i . va tr.ăi Îi1 aceiaşi provincie a Ro
provinciile ullde locuesc şi cari formează mciatul lor dispreţ fetă de persoane din mâmel Intn:gne. 
azi România intregită. '.' A ; !te partide, politice o'rj alte provincii pâ.ră I Da :,;unt români buni şi răi t dar nu 

Il rog pe fiecare om cmstJt ŞI roman a~:olo că mCl când este vorba de o SOCle- i după deosebirea care se face azi intre eL 
să recunoască." să inţeleagă, că români tatrde binefacere n~ ~e pot unij ca s~ I Să se unească cei buni şi vor dispărea 
buni şi oameni ciost ţi f;un~ in fie~a~e p~r: luc::~e impr€.un~ .mcI .. pe.ntru .. ce~e ~lal i leI riii! 
tid politic şi sunt in Îutreaga Romama, fara unbtle scopun CI Ş1 unu ŞI alţll ca cme I 
deosebire de provincia unde s'a năJ-cut ori t:S(~ 'În fruntea respeciivei socje,tă.ţi, ori a _ ...... ".._. __ .".-.~ ...... _ ....... ;. ....... ,... ... t ... , ................ '"' __ .. _ ........ _ ........ """1ft"_ ................. _ ..... 
trăeşte de prezent. ŞI apoi să recunoască re~pectivei mişcări. Guvern socialist in Anglia. Poporul eng'ez e 
ceeace de asemenea o ştie fiecare foarte Trist lucru, foarte trist, dar adevărat. gavernat pentru int~la oacă de socialişti. Preşe-
bine că şi coade de topor uscături există Eu ştiu că ura aceasta josnică este dinttle a<:€swi guvern, Ram ... ay Macdonald, nu 
pretutindt:nea, şi oare s'ar putea să nu fie cauza că n'avem in Arad un club, o -ca- ş:-a f'XpUS p~ larg programul de guvernământ 
aşa că ooară câlld Se face' înscriere in ~jnă, o societate, nimic, nimic. Dureros, aşa că nu se ştie cari vor fi punctele sale de 
ori care partid politic - afară de cel f )nte dureros. vedere în chestiunile 100erne si txterne. OrL'a~i 
fa~,cist - nu te mai întreabă nimenea că Pe fraţii din regat li privim ca pe vor fi însă părerlle acestor SO~ialiştj, e însă ŞtIUt 
eşti om cinstit ori ba român bun ori ba~ ~ nişte spioni J exploatatori, dt şi nu sunt toţi ca politi;:a de conservare nationala engleză p,o-

Pentruce oare se lntreabă de prea răi si poate s'ar face buni toţi dacă i-am r unceşte intărirea impărătiei, engleze nu sIă-, 
multe ori oamenii noştri când este vorba ,;rimi Între noi ca pe fraţi dulci, să stăm birea ei. 
E±! 

Presa şi gazetarul. I 
Umblat-am codm 'Il lung şi lat. I . 
$'am intrebal din sat in sut... I Presa - Şl la noi ca aiurea - este foto-
DJ'iJ!iU'f:, ju!u!orm;i dar fiu-it nu este J i grafierea zilnică a faptelor poporului care o re
Să-i dai de urma. -- ,da povesti!.. prezintă? Fofografului acestor fapte !-s'a dat de-

Haiduc vestit, pe Ului'! eşti? 
Pe uTlde eşti - şi CUI}! trâl'şti?,. 
O vorba u-şi dori sa fi SPll1l! 
Ş 'apoi pe lucru să te pUlllL 

In codru - azi n'ai Ct' câ;tta". 
De vteui paC[ltf.-a rilzbu.na 
Apoi orăşf!e sunt pline, 
Cum gem, ş'aştcllpta. dl.'pă fine! 

Stl(j!llÎ - şi toate li/tele, 
N.! pradă, ca lăcustele .. 
Haiduc viteaz, uila sa-Ii spua/ 
Ş'apoi pe lucru să le pU11i! 

De mult te caul -- ş'"m obosit ... 
... C(;vttÎnd drtptalea, te am dorit, 
Ca tu aşa, - cum IIb(il' eşti, 
\lei şti uşor să CU'ftpt'neşli / 

Cu cele nuîndre de voinici, ,
Mai dă odatti şi p 'a iti ! .. ' 
O vorba nUflU,; i, ca sa-Ii spun! 
Ş'apoi pe lucru sa-te puml... -.... 

numirea de gazetar şi responsabilitatea lui mo
rală În societate îi este poate una din cele mai 
grele. Fiecare foa,e are o culoare - ceeace în 
limbajul gazetăresc Înseamnă în numele cui vor
b~şte a.:ea foae. Cu alte cuvinte gazetarul este 
strâns legat de voinţa direeţiunei gazetei la care 
ci lucr~ază. tn acest caz, trebuie el condamnat 
de fotogi'afferea faptelor, pe cari le aşterne tn 
cuvinte în coloanele gazetei de către care este 
angajat? Pentru iuminarea acestui fapt vom aduce 
câteva precizari, urmând ca cetitorii nostri să 

tragă conclllziunile. Gazetarul inainte de toate 
este un idealist vagabond - vorbesc de cel de 
profesiune - un observator al răului şi al binelui. 
Ull înverşunat duşman al celui dintâi cu care 
deseori venind rn contact se confundă chiar cu 
el, devenind astfel un maniac. Acest idealist va
gabond din veşnica lui observare şi a făcut o 
bază de existenţă, ceeace se numeşte meseria 
de gazetar. Brevetul de calfă îi este puterea şi 
curajul de a aşterne pe hârtie notatiunile făcute 
care p!inse sub roata tiparului, prind graiul ce-

titoruluL Dar această meserie nu se poate prac
tica i'n ater liber, căci maşinile de tipar alI un, 
stăpân şi stăpânul şi aici ca şi aiurea are nevoe. 
de slugi şi sluga care şi-a ales meseria de a: 
seri cea văzut, este gazttarul. 

Stiipânul are banii, gazetarut' numai ideile;' 
stăpânul are dorin ti muite. gazetarul numai una: 
de a trăi, stăpânul conform rangului in care 
soarta l'a pus, se ştie, că dă numai ordine, târ 
gazetarul multumitA aceleaşi soarte de a-I fdce 
slugă Il un astfel de stăpân ca să trăiască tre
bue să se supue ord;nelor date de către stăpân. 
In acest caz, iubite cetitor, este vinovat gazeta
rul de ce scrie aşa cum scrie? Sluga bună la 
un slăpân rău, dt: sigur că se va sl,;hlmba Într:o 
slugă rea, ca şi bobul de grâu care picat in pă
mânt rău, va da un bob Slt:rp. 

Acum se naşk înrtbart.'a: Cîne este vino
vat de personalltaka gazetarului aşa cum se 
desvoltă? VI ţi zh:e toti: dlrectiunea foajei care' 
l'a a!lgaj~t. Nu~j ~devăfatl Martie vinovat este' 
<işa' ZiS::! opinie publică - adică crtitorii -
care În lipsă de altă ocupatie şi, slavă Domnu
lui avem, tOţI atât·>a de făcut - v'aţi drprins a 
răsfoi toate giJzeh le, obişnuindu-vă a cumpăra 

zilnic pe cele aşa zise de scandal ~ cu alte 
cuvinte pe cele care ştiu s! înjure mal ca la 
uşa cortului. 

~--------------------PreţUl unui exempjar 2 Lei. 
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Pagina ~ VOiNŢA POPO~ULU! 

Să se execute legile! 
Datorittfll lIutorităţilor noastre este 

să bage bine de seamă să nu fie ştirbită 
vaza lor, să nu ajungă oamenii-publicul, -
care trebue să privească la autorităţi ca 
la nişte luceferi, ca la nişte isvoară de 
lumină, de dreptate, de cultură, - neîn
crezător. 

Ceeace se fntâmplă fnsă azi numai 
la lntărirea increderei in autorităţi nu ser
veşte, fiindcă d. e. nu-şi dau seama d- nii 
judecători şi toate forurile administrative, 
că este foarte rea impresia, ce o face 
asupra oamenilor faptul că aproape nici 
un ordin venit dela ministru până la ulti
mul funcţionar, chemat pentru a da or
dine, nu se execută la fel. ba in cele 
mai multe cazuri nu se execută de loc, 
deoarece toţi ştiu că ordinul, oricare ar 
fi el bun ori rău, se va revoca ori cel 
puţin se va schimba şi, in fine, rămâne 
neexecutat. 

Aceasta produce neincredere faţă de 
autorităţi, fiincă oamenii tşi zic, executa
rea ordinului se face ori nu, după dorinţa 
autoritAtilor, iar dorinţa lor depinde de 
dorinţa unor indivizi, cari fac pe protec
torii unora sau altora, de intervenţia lor, 
adecă de legăturile lor ce le au cu au
torităţile prin valoarea lor personală, prie
tenească1 ca om de partid ori politician 
peste tot, ori, - se zice, - de valoarea 
lor, de a putea corupe prin o mită cât 
mai mare. 

Not nu acuzăm pe nimenea, noi 
scriem numai ceeace se vorbeste şi, fa
cem autoritătile atente la părerea - poate 
nebazată, greşită - ce o are lumea de
spre ele. 

S'a intâmplat şi se Intâmplă adeseori 
că se deţin oameni suspuşi, functionari 
superiori cu rol de conducători, stau in 
arest mai mult sau mai puţin, iar apoi unii 
sunt puşi in disponibilitate, destituiţi din 
post şi In fine, o mare parte transferaţi 
din foc în loc in urma unor greşeli, pă
cate naţionale ori crime săvârşite. Şi te 
doare, dai din umeri şi nu şti ce să mai 
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D!rectiunile gazetelor mari au prins mi
şcarea că doar sunt de rasa acelora care pre
vAd totul - şi a ordonat intr'o zi slujiţorllor 

61 facă rubrici de senzatte şi ce putea fi mal 
senzational decât insultarea miniştrilor şi chiar 
a Regelui. cari inainte de: a ft ceeace reprezintă 
sunt oamen!. Or omul nefiind al tceva decât un 
amestec de bun şi rău, nouile rubrici infiintate 
'-au adus pe fiecare in parte ta cadrul lor, ară
tlndu-Ie numaI răul şi au făcut din el criminali 
demni de ocna 

. Foile cu astfel de rubrici, fiind cumpărate 
pe capete, bresla gazetarească a fost destul de 
rAu zdrunclnată fn existenţa ti şi direcţi unile 
capitaliste de presA s'au găsit la un moment 
dat asemeni unei mari Instituţii care vAzându-se 
părăsită sau amenlntată de organele care o com
pun, cu greva, face apel la orice brat şi creer 
nepregătit unui astfel de chemări şi dă astfel 
drumul porţilor făcând loc în redactII tuturor 
celor care puteau exercita orice fel de meserie, 
numat cea de gazetar nu. 

Ca urmare, gazetarii de breslă s'au văzut 

ta un moment dat concuraţi de gazetarii ocasla
naU, cari strilnl de orice cultură, o aveau nu
mai pe acea a Injurlllor ,1 gazetAria a luat o 
DOU! directivA: cea de azI. (VA urma.) 

crezi, nu te- poti mira ori indigna in dea
juns asupra faptului, că cei deţinuţi, are
staţi, judecaţi, sunt achitaţi, eliberaţi -
chiar şi fără ordin din partea cutărui mi
nistru -, cei puşi in disponibilitate ori 
destituiti sunt reabilitati, şi cei transferaţi 
din pedeapsă sunt avanjaţt. 

EI! cum se poate lucrul acesta? Noi 
credem, că ori este cineva vinovat şi 
atunci trebue definitiv pedepsit cu arest, 
destituire etc. - la nici nn caz însă nu 
cu transferare, că adecă să-i dai posi
bililatea să-şi facă mendrele lui in alt 
loc - ori este cineva nevinovat şi 
atunci poftim şi pedepsiţi pe acei ce fără 
motiv işi bat joc discreditând pe oamenii 
cinstiţi, atât pe iaalti funcţionari cât şi pe 
simpli muritori. 

Ne face tnsă impresia că sunt motive 
de arestare, de destituire etc, cel arestat, 
destituit are tnsă prietenii lui; legăturile 
lui şi aceştia prin diferite intervenţii ti 
scapă pe vinovat şi astfel pentru un vi
novat de acesta se blamează, se loveşte 
in cele mai sfinte instituţii ale noastre, 
cari sunt chemate să servească dreptatea, 
justiţia. 

Se nimiceşte tn felul acesta simţul de 
a judeca după dreptate şi in cei mai cin
stiţi judecători. căci ei tncetează de a mai 
lucra independent. Trebue să se cugete 
totdeauna ca. oare respectivul pe care e 
chemat să-I judece nu este vre-un prieten 
vre-o rudă de-a unui superior de al său, 
ori a cutărui om de .... , care prin inter
venţia lui sigur ti va scăpa de pedeapsă, 
ba eventual va fi pedepsit ori cel puţin 
transferat el, judecătorul, cel cinstit, fiindcă 
nu s'a cugetat la protectorul aceluia pe 
care a trebuit - după lege - să-I con
damne. 

Vedeţi lucrurile acestea trebue să In ce
teze odată I 

Şi atunci apoi vom şti ce să răs
pundem acelui domn care ne intreba: ia 
spune-mi, te rog, cAţi ticăloşi, contraban
dişti, criminali, speculanti. defraudatori, 
etc, au fost şi pedepsîţi nu numai _. 
eventual - judecaţi? 

Şi iară un biet ţăran imi spunea: 
"Doamne fereşte, azi nu mai poţi merge 
să-ţi facă dreptate,· că te bat jaudarmii ori 
te judecă pe tine de te ustură şi o slm
ţeşti până trăeşti 1" 

Vrem să vă mai facem atenti la mul
tele, prea multele ordine referitoare la ex
pulsarea străinilor, la esoperarea dreptului 
de cetăţean, la limba de instrucţie tn 
şcoalele - liceele - minorităţilor etc etc. 
toate aceste sunt bune par'că numai să 
servească ca lsvor de câştig unor bieţi 
funcţionari, dacă peste tot le mai iau in serios 
cei, pe cari i-ar atinge, fiind ei siguri, că 
principiul ",ordinul se execută, nu se dis
cutd" nu mal are azi nici o valoare, nu 
se mai obsearvă de nimenea. 

Rugăm deci cu insistenţă şi dragoste 
sinceră de neam, ţară şi instltuţiunHe noa
stre, pe autorităţi să fie fiecare la locul 
ei să-şi facă datorinţa cu sfinţenie. inspi
rând prin aceasta tuturor respect, cinste 
şi tncredere, şi păstra.nd neştirbită faţă de 
toţi vaza ei fără de care nu poate exista. 

Să se execute legile şi ordinele bune 
rele aşa cum sunt! 

qz ... · .... ·z.· .................................... ________________________ __ 
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România-Mare e o iluzie. 
o altă dovadă: StăpinH grâulul româ
nesc, (marii lui exportatori), sunt in 
proporţie de 90% străini, (aproape nu· 

mai jidani) şi 6°/. Români. 

Dacă te duci, cetitorule cu dragoste de 
ţara românească, intr'o zi de sărbătoare naţio
nală, În unul din oraşele mari ale provinciilor 
alipite, de pildă în Arad, sufletul ţi-se deschide 
de fericire şi satlshctie la vederea pădurii de 
drapele româneşti (tricolorul român stăpân pe 
cetatea magnat! ungureascA, în care pe vremuri 
Românii băştinaşi nu găseau alt adăpost decât 
banca acuzatilor, nici altă mângăere decât rân
jetul gratiilor de temnitA 1), şi tot plutind aşa, 

pe neştiute, in această lume de basme, care 
până mai eri era Iad, simţi Cum ti-se ~oboarl 

peste suflet ploaia de aur a fericirii visate de 
veacuri, din tată in fiu, şi pentru care au picu
rat strop cu strop sângele mucenicilor neamului 
şi lacrimile mamelor desnădăjduite ... E Românie .• 
la Arad. O Doamne, slavă ţlel... 

Dar, deşteaptă-te nenorocitule cAIător, dia 
visul cel de moarte! Totul nu e decât o amă
gire! Drapelele? Sunt arborate la ordinul poliţiei 

cu sila, pentru a te Minti pe tine, făcându-te să 
crezi că acel oraş e românesc şi să dormi acasă 
fără griji, crezând că a venit şi pentru tine o 
clipă de odihnă şi de răsplată. In dosul drape
lelor tricolore, În dosul firmelor româneşti ne 
pândeşte in să acelaş duşman, ne biclueşte ace
laş stăpân, ne flământ.eşte şi ne fură acelaş t~l
har. - Românesc Aradul? O minciună I Drape
lele? o josnică batjocuri a tricolorului sub care 
ni-au murit vitejii, şi care e transformat azi in 
paravan şi scut pentru duşman. 

Dacă te mal duel. cetltorule, la niscaiva 
fabrici, prin Banat, Bucureşti ori Chişinău, sa
tisfacţia nu-ti va fi mal mică laÎltC@put., la-ve.. , , 
derea firmelor şi a inscripţiilor româneşti, săpatţ 

adânc În fier, ca pentru mai multe veacurI. Ri
dică insă valul de slove, şi vei rlmânea ingro-
zit de vederea aceleasi stafII: străiaul hain care 
n'a murit, ci stă la pândă in umbrI mai puter-
nic incă azi decât in 1918. 

Dar cu justitia, cu conducerea politici a 
ţllrU, cu şcolile şi chiar cu armata nu stăm oare 
tot aşa: pe temelii mincinoase, de carton? 

Dar celelalte bogătii ale fărli, ale cui sunt 
azi, În .. tara Românilor"? De pildă grâul, slă
vitul şi pretuitul grâu românesc, care curge parci 
nesecat pe şesurile noastre, pe cine hrăneşte el: 
pe Rom~aul care-I munceşte? Ne va răspunde "
liarul "Plutus· din 24 Ianuarie. 

In saloanele restaurantului "Athene Palace" 
din Capitală, Asociaţia comerciantilor şi expor
tatorilor de cereale din această RomânIe-Mare, 
a dat un risipitor banchet in cinstea preşedin- J 
telui ei, Brancovicl. Au luat parte "fruntaşII co
merţului şi exportului de cereale-, in număr de 
35, dintre cari 33 Jidan; şi alţi sfreini # 2 (doU 
români I 

... S'au tinut discursuri, s'au dăruit vase 
scumpe de 8evre, s'au răsflltat stomacurile cu 
menu-url impărăteşti.,. 

Iar fdranul producător al grâulul, inmoaie 
in zami de varză o frântură de mălai mucegăit 

şi e ros de boală. Totuşi azi trăim fn .. Româ
nia", iar România însemnează tara Românilor, 
adică pământul pe care Românii sunt stăpânit 

Şi mai e atunci de mirat că studenţii sunt 
dati judecăţii pentru "complot contra siguranţei 
statului"? E natural să fie aşaI Contra acestui 
falş Stat românesc "complotăm'"l Această min
cinoasA stăpânire românească, noi studenţii ro
mâni, o urdm de moarte, şi ii dorim şi pregă

tim peirea I Să piară o asemenea .,Românie", să 
se prăbuşească până in temelii, ca să putem zidi 
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in loc una nouă, cu adevărat românească, o Ro
mânie a băştinaşilor, a cinstei tradiţionale a lui 
Ţepeş Vodă şi a respectădi dreptului la viaţă al 
poporului român, care azi moare sugrumat de 
străini şi de Constantinesclanii săi părinţi! 

Da. complotâm contra morţii noasile. 
(Cuvlntul stud.) 

o lălDurire. 
M. 

Multi se Intreabă cine sunt cel dela "Vo
inţa Poporului'" şi ce vor. Vă mărturisim sincer 
că suntem puţini dar buni, draci dar cinstiţi, 

-fi aceasta ne indreptăteşte, să ne înmulţi m re
pede, să ne Întărim zi de zi. Suntem prietenii 
tuturor celor buni, sprijinim moraliceşte, 6ufle-
1eşte pe toţi, -cei cari ne cer ajutorul nostru. 
Dojenim pe cei răi, pe cei laşi şi despreţuim pe 
<:ei ce pădituesc intenţionat. . 

Este un nebun acela care cre de câ noi 
1;uotem bolsevici albi, cari cred că urim pe cei 
. bogaţi; da, 'urim pe cei imbogătlti de pe o zi 
pe alta prin specule şi contra bande, prin t!lhărli 
şi alte fărădelegi; nu suntem bolşevici, ci cei 
mai inflăcăratl naţionaliştI. Vrem bunăstarea şi 
fericirea fiecărui roman in prima linie şi multu~ 
mirea futuror oamenilor cinstiti. li admirăm pe 
cei iscusiţi şi cari prospereazl, se tmbogăţesc, 
dar numai până când mijloacele lor de imbo· 
glţire sunt cinstite, - muncă cinstită. 

Iubim, cinstim şi adorăm biserica noastră, 
baza existenţei neamului nostru. Intelegem insă 
sI. dovedim iubirea noastră prin fapte bune şi 

nobile, pe cari le aşteapt! sf. biserică dela noI. 
Iubim generatia noastră tânări şi ne îngri

jim, să o creştem astfel, ca să devie cu timpul 
fiecare tânlr de azi un membru muncitor, cin
stit, tntelept şi de folos neamului, patriei ,i bi
urlcei noastre. 

Noi suntem conduşi tn actiunea noastră de 
·0 dragoste sinceră şi de o grijă mare pentru 
viitorul acestui popor, şi suntem pătrunşl de ce] 
mat mare stmţ de jertfă pentru orIce lucru bun. 

Intelegem că trebue să fim naţionalişti in· 
transingentt fiindcă aceasta este datorinţa fiecărui 
popor, care are ţara luI. Internaţional şi prieten 
al mternalionalismului nu pot fi decdt popoarele 
fdrd ,ard: Jidanii, Tillanii şi prietenii lor, 
pleava altor popoare, cari n'au in sufletul lor 
mindria de neam şi tari, de dati ne şi obiceiuri 
strămoşeşti naţionale, pe aceştia ii urim şi des
preţuim. Dorim o Românie puternlcl naţIonală, cu 
·0 armată volnlcA, bine echipati, cu soldaţi bine 
îmbrăcaţi şi sătui, cu ofllerl mulţumitl, serioşi 
şi viteji, cu ,coli multe şi bune, cu biserici fn
dpătoare, cu spitale mari şi modem aranjate, 
-cu cii ferate ,i serviciu postal de model etc. şi 

in fine, ori nainte de toate cu o administraţie 
conştlentioasă şi cinstitA. 

Veti intreba, el bine, dar cum se vor rea
liza toate aceste dorinte? 

Foarte uşor răspundem noi. Să se pue fie
<:are la locul lui, ce-l merită după pregătirea şi 

-caracterul lui. Să incurgă iu cassa statului -
visteria ţărel, toate dările-Impolittle să nu mai 
rătăcească - se zice - ca azi prin buzunarele 
particularilor, să pue fiecare interesele tărli mai 
presus de ale lui cele egoiste, şi vă asigur că 
toate cele mai sus dorite SE' pot realiza in acea
stă frumoasă şi bogat! ţară 1n scurt timp. 

S6 .11 facil O 'lICe,.co,.~1 

r---------------------------~ 
IUBITE ABONATI 

Ne-ai cetit gazeta? Nu o arunca, 
Ci o ddrueşte la o rudd-a ta 
Sau la un prieten, s'o vadă şi el, 
Lui li laci un bine, gazetei la fel. 

VOINŢ fi.. POPORULUI 

Ferice de Italia! 
LI-se pare unora că prea mult o lăudăm 

şi o ridicam pe sora noastră Italia. Le vom 
arăta însă că merită. 

Prin religia fascismului italia a scăpat de 
ghiarele bolşevismului dlstrugător, ea şi-a pă

strat cinstea şi demnitatea faţă de state obraz
nice. Banul el s'a ridicat la dubla ,valoare, ac
ţiunile financiare au sporit,flota s'a mărit, iar 
starea economică e surprinzătoare de bună. 

Astăzi Italia e o putere mondială, puterea el e 
recunoscută de. puterea cea mal mare a lumii 
viaţa şi existenţa naţională a poporului ei e asi
gurată. Armata ei e tare, bine echipată, bine or
ganizată şi insufleţită; Intreaga Italie reprezinti 
forţă şi vlagă, aduse de credinta mântultoare a 
fascismului. 

Ca să dăm o apreciere mai lămurită, voi 
face o recenzie a un ni articol publicat tn Foaia 
Oficială a C. F. R. nr. 106. in care se arată 
starea căilor ferate Italiene, inaintea şi după 

isbânda fascismuluI. 
Intre anii 1919-19~2, timpul cel mal mult 

intrebuinţat pentru propaganda bolşevlstă, căile 
ferate italiene erau in starea cea mai deplora
bilă. Personalul C. F. făcea greve la orice mo
ment şi pentru orice cauză mlnimală şi ridicolă. 

Materialul era mătrăşlt, funcţionarII nu fă

ceau serviciul regulat, primeau salarii atât de 
mari incat intreceau orice conformitate cu cele
lalte solde şi functiuni trenurile intârzlau la 
ordinea z.ilel ca şi Ja noi. toţi munceau cât le 
plăcea, hotil şi bandltisme, pungaşll pretutindeni 
atacau trenurile Iar publicul călătorea gratuit, 
căci control n'avea cine sA facă. Lozinca lor era 
doar: "Căile ferate sunt a noastre'" şi,astfel conduşi 
de această lozincă bolşevistă ţara mergea tnspre 
ruină. Personalul cel rău ş.1 risvd.tl trăia ca in 
ţara lui ~Cremenetl, dar unde era liniştea. ordi
nea şi ierarhia, economia şi buna" starea când 
deficitul atunci era de 1500 de milioane. Acea
sta era starea căilor ferate italiene pe atuaei 
când bolşevismul părea c~-şi aplică ideile şi in 
Italia. 

Cu regimul fascist insi se schimbă situa
ţia. Disciplina fu restabllitl. grevele au fost ex
cluse, materialul este bine tntreţinut şi tnmul.lt, 
iar traficul mărfurilor se face in ordine. Se fac 
economii, personalul superflu este redus iar 
administraţia simplificată. Linia Oenua-Alexan
drla-Turln-Modana, apoi' Roma-Tivoli-Air
zaus se electrlficară. Pe când prin 1920 deficitul 
era de un miliard şi jum., anul trecut abia că 
ajunsese la 900 milioane şi in curând se spel'ă 
la o echilibrare a bilanţulul. 

., ... Cert este, că regimul fascist a efeduat 
lucru pozitiv şi meritoriu pe tărâmu) materIei 
de c. f. ~i a dat dovadă de curaj şi dispreţuire 
a frazei demagogice care multa sa fie expuse 
ca model şi în afard de jrolltierele italiene".
Deci nu neindreptăţiţi lăudăm şi slăvim faseia 
şi roadele ei I 

Oare cum e starea căilor ferate la noi? 
Circulaţie neregulati. desordine, mituire, 

pungăşIe, nedreptate, salariu rîdlcol, lipsă de 
material rulant, lipsă de combustibil, osii runte 
ciotnlr!, prăbuşiri, deraierl, catastrofe...... pâna 
uode, şi greve par'că nu ? 

Nu stâm oare la pragul unei prăbu~iri ge
nerale, a unui cataclism? Toţi ceferiştil noştri 
îşi dau singuri seama de h:asuportabila stare ac
tuală a CFR. cât şi a administraţiei el. Contra 
stArei de faţă luptăm şi noi şi vrem ca pretu
tindeni iă domoească ordine, ierarhie, cinste ,1 
muncă 1 T. C~ 
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Ce-I cn exnropierea urbană "la Brad 71 ••• 
- Un act de dreptate care tnlârzle 1 -

In sensul dispoziţlilor legii agrare urma 51 
se facă exproplerea si la oraşl". pe-o rază de 
600 metri dela periferie, in favorul foştilor vo
Juntari români. 

La Arad - cu toatt' aşteptările foştilor 

voluntari - no s'a făcut până astăzi, nimic In 
această privinţă. De ce? De dragul cui? l ... 

O sumă de VQştl voluntari au fost trecuti 
tntr'un registru la Primărie şi-atâta tot. 

Intrebăm pe dl primar Dr. J. Roba - fost 
vQluntar în Rusia - cine a tmpledecat ca acea'ltă 
exproplere dreaptă şi patriotică si se facă con
form dispoziţiilor din I('gea agrară? 1 

Ce interese mizerabile au impledecat aceasta 
operd de barfie dreptate Ilociald in favorul ace
lora cari n'au cunoscut dec,,"t huld şi prigoană 

de când au vazut lumina zi{ei pe aceste Pd
mânturi? 1 ... 

01 primar Dr. Robu, ca fost legIonar ,1 ca 
om de inimă, - nu ne indoim - ne va da un 
răspuns şi va interveni, cu tot sufletul, si se 
facă dreptate celora ce nu cer decit dreptate! I ... 
..... u· ţ ~ ., w .... t • e,.., • 

ln atenţiunea dlui Prefect al judetului Timiş. 
Fruntaşele comune româneşti Belinţ şi Cbl

sătău sunt adânc mâhnite din cauză cA şi acuma 
tot străini au in fruntea administraţiei comunale 
secretari ,i subsecretari comunalt carl in loc de 
a le da lndrumirlle şi desluşirile necesare ţăra
nilor il ceartă il batjotoresc ,1 acuma păstrlu

du-şi obiceiul din era maghiară. Aceşti secretari 
in Joc de a mângâia populaţia o aţaţl o re
voltă zicându-Ie. că pentru aceia merg treburile 
rău in ţară, fiindcă trăim 1n România Mare. 

E timpul suprem ca dl preft"ct al judeţului 
Timlş să la celea mal aspre măsuri fată de 
aceşti functionari cari tşi bat joc de ţarl ,i de. 
neamul românesc. 

..... 
Din » In formaţiuni «. 

!lFitl atenti dela un caplt ]a altul al tlrij~ 
acum cind sunteti stăpâni pe pimântul yostru. 
să fiţi mai demni, ca şi rodul muncit voastre si 
fie al vostru, Iar DU al străinilor!-

• 
Nu-i vom ceda nici unei naţiuni strAlne 

din ţara noastra. de nici un popor răsleţ nu ne 
vom lasa defaimati şi nici unei represiuni nu 
ne vom tnchina. Nu ne va infrânge nimica, căci 
sau invinge naţiunea sau piere ia lupti, cu ea 
tnsă toţi duşmanii ticăloşi! 

* 
Se recomandă fiecărui Român să citeascl 

numai decât: .Conservarea Naţională· de doal 
Joan Istrate, care e un studiu şi un apel exce
lent către toată românimea. Ne arată cu acura· 
teţă unde suntem slabi şi fiecare se va con
vinge atunci cum şi tn ce fel să-şi apere natiu
nea română, existenta sa. Se afli de vinzare 
mai ales prin librăriile româneşti. 

Dr. LIVIU H1LMĂGIAlv 
MED1C DENT1ST 

V 

B-DUL REGINA MARIA 17. ETAJ 1. 
(VIS-A·YlS cu BISERICA MINORITILOR). 
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• Activitatea culturală a ,.Cercu-
lui Studenţilor bănăţeni Cluj." 

Stiri de tot felul. , 
. - Rf'uniunea Femeilor Române din Arad 

. Joi 24 Ianuarie 1924 În comuna Presac?,. . I ... 't· . t t 
jud. Timiş s'a tinut o şezătoare literarA în şcoala I tIne. S.ă tX.PrJme Ce e ~nal .VII mUi Iml.TI tl uro~ 
cemunală, totodată inflinţandu-se şi o hibllotecă rnilTlOlmoşJlor donatort Cori au comr bUlt cu bOlnl 
poporală a "Societăţii Ttnerimd u de. că,re ini- 1 il1 colecta de Crăciun pentru 1mb:"ăcarea copiilor 
mosul luptător Alex. Magda, preşcuwtele "Ct!r- sMaci. Fără aceste nobile dăruiri nu s'ar fI pu-
cului Bănăţenilor". tut aduce o mică rnă de bu:urie în suflett'le 

DIA/. Magda a predat 200 de volume b1
- "1 . f t - ă ă .. d h' . 

blioteci poporale fraţilor romani din acea co- CCiPll or cari, au os lmp rt ŞIII e ame ŞI 
mună frumoasă, care merită toafa lauja. ghete. 

PROGRAMUL: 
L Corul de suh conducerea bravului invă

iător Pavel Maroiovicl a executat Imn u! Rt gal. 
2. Cuvântul de deschidere ca preşedinte ad 

hoc, dl Maroiovici salută pe prE'şedmtele Cercu
lui dl AI. Magda şl arată scopnl frumos şi 
sfânt al Cerculni. spUlI câteva cuvinte inflăcă
rate despre succesele pro;>agandti culturei ro
mâneşti. 

3. Cuvântarea dlui delegat Magda pre
şedinte al Cercului, despre scopul .cultural 
naţional) şi istoricul lui. Adresează câteva cu
vinte ţăranilor adunati Îl1 mas.i, despre datoria 
Jor ca buni patrioti. 

4 6 bătti şi fetite declamă poezii patriotice. 
5. Conferintă Magda despre Igiena ill

dividud(}, profilaxia, tuberculoza, boalele vene
rice, mortalitatea copiilor şi akooholism (b.-tla) 

6. înfiinţarea "Societatd TInerimii," :!!tgan
du-se următorul comitet: Ulfector: tnv. P. Mo
roiovici; preşedinte: Nicolae Poru; viceprf'şed.: 
Nicolae Munteanu; secretar: Fr. Zuza; cashr: 
Fr. Ctrna; blbliokcar: Petru Bălan; membrii în 
comitet: fi. Bală, S. Popovlci t M. 100ga şi p,Jucu. 

Ca inchfiere: 
,.Pe al nostru steag!' 
Mare insufletire intre sătenL 

s. c. A. S. 

IN DISPERARE. 
• Acum ori niciodată, Cfoeşte-ţ' altă soarte, 
La care să se 'ncbioe şJ cruzii tăi duşmdoil" 

Sculaţi-vă şi luaţi arma tn mână, arma 
iubirii de neam şi a credintei şi luptei cu În
verşunare!... Şi voi tidvelor de răslet'ţi, voi nea
muri fără căpătâi, să nu faceti să turbăm, Să 

nu faCEţi să înebuoim, căci atunci nimic nu 
v'i:ljută, nimic nu vă scapă, sunteţi fii ,ai morţii ... 
şi nobilul român va fi tiran I Şi aceasta o va 
face el in eXdltare, o va face înebunit de des
amăgire şi desperare, o va f<lce-o inconştient. 

luptând numai pentru fXistentă I Români, veniţi 

sub drapelul acelor drepţi, acelor eroici luptă
tori, cari cu lacrimi În o~hi şi dinţii incleştaţi 

de durere, se sacrifică pe altarul salvărei pa
triei! Vă Imploră Vă roagă patria muribundă, vă 
imploră fiii voştri... şi strămoşii In nelinişte o 
aşteaptă! V. 1. S. 

c· ....... ", • w*u .. __ ... .. A 

Căutând dUDă dreptate te trezasti cu caDul ;nart. 
fostul voluntar În armata română Şonea 

Iosif din comuna Şiclău mergând in seara zilei 
de 20 Ianuarie spre casă fu atacat În drum de 
primarul comunei Codrean Petru şi tovari!şul 
său, şi bătut pană la sânge. Cauza aceslui act 
brutal e ura nemărginitA ce nutreşte primarul 
faţă de Şonca Iosif, reprezentantul voluntarilor 
fiindcă acest voluntar a avut curaj 11 să re
clame pe primarul autorltăţilor compdente 
pentru abuzurile săvârşite în jurul improprietă

ririi d:n comuna ŞicIău. ........ .- .... , 1 __ -re iIII" u·. -.... 
A 

ROr.'ANII 
FolOSiţi medicii, inginerii, avocatii, negu
storii, meserlaşii şi industriaşii români. 
Nu daţi banul vostru nnm i la Ramâni 
şi numai de nevoe la streini! 

Cenzurat: Dr. R. 1\1ager. 

Ee 

o mândrie natienală. Bustul mori/ui Xenopol 
va /i lucrat de UII româ/l. I-'rin ăfla locală dvând 
un fond rezervat nd'cărel unei stalUl marelui A 
D. Xenopol in oraşul Arad, drE'pt multumIre că 
a înlt'strdt oraşul cu numeroasa-i blblioh'că cart> 
se gă,eşte În Pdlatul Cultural - a înatdll1ţat 
lucrarea 'lcestei Sfatui scuJprorului hănătean R J

mul bdea, Uit tânăr pe cât de modest, pe atât 
de talentat. 

Alegerea a fost poate Cea mai nimerită, şi 
din partea noastră toate felicitărjle Celor "are au 
hotărât acest lucru fie în mod direct. fie numai 
prin influl:'nţa lor. 

Lucrarta este in curs de executie ş) din' 
cele ce-am putut constRta În lu :rul efectuat. 
promite să fie dr- O putere nelntreculă, deş1 la 
îndemâna tânărului sculptor nu se gasesc decât 
două fotograf i. cari nu sunt' p";'te cele mai 
reuşite. Cel care s'au Îndoit o clipă de t,d ntuJ 
acestui roman bănate;!n, vor trebUI sa-şi reg'ete 
fJpra când bustul va fi terminat. Ridicarea uneI 
astfel de statUi in oraşul Arr:d, este Înc~pLtul 
Impunt'rel noaslre naţIonale pe trrenul art .. Î şi 
minorităţile Vor fi nevoite ~ă confIrme acest fdpt 

t Profesorul, ppresbiterul onorar Gh. Pap 
In 26 Ianuarie s'a mutat la cele eterne ace:;.t 
profesor - apostol. 42 de ani a muncit cu cre
dintă, dârz şi insufhţ1t pentru neamu])ău. Viaţ'! 
lui, faptele lui mari şi felul cum şi a făcut da~ 

to'inţa ac·st far al neamului nostru poate servi 
de model pentru multi domOli profesori, 

- Reuniunfa Femeilor Române din Araj 
aranjază un bal costurnat (costume nationale) la 
J] Fl bruarie 19.:::4, care promite a fi cel mai pi
toresc şi reuşit bal al sezonului. 

Teatrale. Al doilea turneu organizat de di
rectia generala a t~atrelor a ÎnetpIlt la 26 [an 
SilO conducerea dlui N. SOIeanu suodm:etorul 
Teatrului Nu/ional. 

T1lJpa este alcătuUd, tn o/ard de d. Soreanu 
din dn.i Or. Marcu/eseu, Savultscu dneie Aura 
Radol1ici, Sonia, Mohol. etc. 

Repe/torilJl cuprmde: ,.Avarul" de Molif'rf, 
"Ciuia" de V. Popa, .Inst/tutoril" de Olto Erm,t 
şi nUn am;c din tmereţe-, un act de Edmond 
See. Ordinea spectacole/or s'a stabilI! precum U/

mează: 

Broşo", 26 - 27 Ianuarie, Sibiu 30 - 31 Jan. 
A/ba-Iulia 28-29, Tâ,gl1J~Mu'e$ 3 4 Ftbruarie 
Turda 5, Salu-mare 6 - 8. Oradea-mare 9-10, 
BelUş II 13, Arad 14 -15 Ft:oruo.lrie,7lmişoara 
16, Lugoj 18 -19 Februune. 

-- Cu ocazlunea serb:irii zilei onomastice 
a simpatlcului secretar din NădlJc, {oan Mercea, 
În semn de sincai! dragoste, (le deo:\I'bită stimă 

şi de profundă recunoştinţă, a fost fellcitat acest 
om - român de model - din partea: corpului 
didactic, a j<Jdecătonei. perceptoratului, a corului 
meseriaşilor şi a intrl'gd intel g~nţe din co
mună. 

• Noi din partea noastră dorim din inimă ca 
să-şi pOcolă strba ziua ollomastică în A Întru 
murţi, mUiti ani spre bucuria şi multc1mirea tu
turor c~lor buni. 

- La 28 lal1tiarie a. c. s'a inceptJt Il Şcoala 
de arte şi m\'serii dm Arad un curs "Maşmi 
slab le" În româneşte. 
~ Ins:rieri ziln'c intre orele 5 - 6 d. a. Ia 
Dlreeţ'unea şcoalel (Bdul Gen, Dr<'igălina 28). 

Nr. 

-" In ziua de 30 lan, prezentându-se 
Prde2tura judt'tului o deh gatie (ărănească d 
rom. Buteni, cerand nspertdrea contractului Îl 

cheiat intre fostul propriftar - C;sro! Deu[Sc 
il!n Blldapesta - ŞI primăria numiteî comune i 
ce pnvtz"te vama locunlor rămase neexpropiat, 
dl 1. 1. Georgt'scu a intervenit imediat pe lâng 
dl consllitr agri.-ol Bt ju, ca cererea comunei B~ 
teni să fie respectctă în intregime. 

Concerful urmat de dans din Pâl\l:of 
a reuşit foarte bine. Intrec-gă st'lb:m~a a fost u 
,·trigăt de renaştere şi bth.:urie penttu publict 
românesc dm Joc şi cu d{'ostbire pentru mese 
fl3Ş'j n( ştri. cari cu lacrimi in ochi zicl?au: c 
peulru dâ' ş:i numai acum incep, să se arat 
ZOrile României Mari, _ 

Am speranta f rm ă că "Liga CuII ur?lă" Ş 
.R<,uniunea mtseriaşilor" de curând înfiinţatl 
slJb conducerea vrednjcîlor fruntaşi, cari îi au di 
prt zl'nt, vor dovedi tuturor că Românul nu-i 131 
ci este capabil de muncă desinteresată pentn 
luminarea. {ntănrea şi prospe'area lui, admltânc 
de conducători ai lor numai pe Românii buni 
C1eslnteresat' şi cu drago3te sil1~eră fată de popor 

Moartea lui Lenin. raTul roşu al RusieI bol
şevice e mort. Atotputermcul Rusiei, dictatorul 
groaznic care a deslăntult asuprs Rusiei revolu~ 
(Ia bolşevică, care a prădat şi nimicit totul ce 
era bun tn Rusia, moare după ce a putut să se 
convlPgă c~ a săvârşit o crimă de neiertat im
piflgând populatia rusească la o revoluţie atât 
de dezastruoasă şi primejdioasă ca cea din Rusia. 
A fust Înmormântat cu o ceremonie mai mate 
d~cât Tarii Rusiei. S'a ordonat un doliu naţio
nal de '6 zile. pentru intreaga Rusie. fn timpul 
Îllmormântării s'au oprit toate fabricile, tOilte 
uzÎnt'le t toate trenurile. Aşa înţeleg bo'şevicH 
democraţia, - socialismul Halal de ei. 

Murind Lenin teroarea şi spaima bieti
lor Ruşt, suntem curioşi care Şlolmson işl va 
Inainta cererea ca să~i ocupe locul devenit va

cant . 

Oglinda satelor. (Cu ocazia unei st(aistici)~ 
Pentru a ne face o părere mai exactă despre 
vl,,fa morală a 5<lt, lor, ne-am adn:sat dlui co
mand",nt al companiei de jandal mi, cart: ne-a 
dat următoarele date priVitoare numai la popu
lati~ rurală a judeţului Arad, date cari le pu
blicăm pentru Cunoz latea ctlor intert:sati, însa 
cu destul regret din partea noastră. 

In decursul timpului dela 1 Aprilie ]923 şi 
până la 6 Oecemvrie acelaş an in cuprinsul ju
dt t ll.li Arad au avut loc urm~toarele eveni
mente: 

23 omoruri descoperite 22; 69 furturi, des
coprrite 6 J; inC'tndii 50, dl"scoperit.e 4~j raniri 
10. defwperit(! 9; sinucideri 23 şi îl1('er~ir! d~ 
s.uudden 15" 

Rt'gretăm toate aceste faDte. dar felicilăm 
illst:tuţia jitOdaîfiH'riei, că du tota bll <lc,stor 
.:::38 CilZUrI a rt usit să descopere '2j.7, rărnânând 
nedescoperite numai lI. Pe ..:and. vom ÎllJegi::tfa 
in cLtI?Ş d~~curs de timp O .:azl;ri? - R. 

SERVI'elUL DE PODURI ŞI SOSELE APAD 

Publicaţie de licitaţie. 

Se scoate la licitaţie cons.trmţia po
dului Ne. 8 din lemn de stt jar de pe şo
s1' au judtţeană Şlria-PaulJş intreklm. 
44··-45. 

Valoarea de pe deviz este de Lei 
43000. 

Licitaţiunea se va ţine la Serviciul de 
poduri şi Sosele din Arad in ZlUa de 3 
Martie 1925 ia ora 11 a. m.; ofertele în
chise şi sigilate sunt a se inaintd pâ~ la 
ora 10 a. m. ' 

Dnii concurenţi pot lua informaţiuni 
pentru c0ndiţli dela Serviciul de poduri şi 
Sosele Arad în orele de serviciu. 

Supraltferte nu se primesc. 
Nr. 232. 1924, Ianuarie 29. 
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