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Lupta pentrtt putere. 
Cine va veni la putere? 
Iată intrebarea, pe care şi-o 

pun îngrijoraţi, toţi cei stăpâniţi 
de politicianîsmul de partid şi 
cari aşteaptă înfriguraţi focul la 
oala lor, nădăjduind dela succe
siunea la conducerea ţării, o pri
copseală şi căpătuire grabnică. 
Să nu credeţi cumva, că inte

resul pentru binele public, sau 
durerea pentru nevoile ţării, îi 
face pe aceşti politiciani de ca
fenea, - negustori, fişcali fără 
clientelă şi alţi vânători de mi
lioane şi trai uşor - să ţipe, că 
lucrurile merg prost şi să pre
tindă conducerea politică a ţării. 

Aţi văzut vre-odată pe aceşti 
"fruntaşi" pricopsiţi din politică 
şi inavuţiţi de azi pe mâne, sau 
pe cei cari aşteaptă să le vină 
şi lor rândul, preocupaţi cândva 
de mizeriile cari apasă viaţa po
porului nostru, cobodnd in mij
locul lui -" afară de alegeri şi 
propagandă - şi luminându-i cu 
graiul sau cu scrisul, asupra in
culturei, alcoolismuiui, sifilisu1ui, 

.~ organiztlţiei economice sau a pro
blemelor de economie naţională? 

Cu atât mai puţin îi cunoaştem, 
~a studiind şi pregătindu-se pen
tru pretinsa conducere viitoare şi 
rezolvare a trebilor stâtului. 

Un simplu carnet de membru 
al cutărui partid, sau calitatea 
de acolit al vre-unui fruntaş po
litic, se crede a fi un titlu sufi
cient de a reclama funcţii de 
conducere, deputăţie, Înavuţjre şi 
tot ce îţi oferă po litica la noi, 
in primul rând odihnă, lenevire 
şi gugumănle. 

Astfe 1 se formează parveniţii 
vieţii noastre publice. 

Cercetaţi pregătirea vre-unuia 

G.A 1,T11EO E. 
l. 

Singurel ca un haiduc 
In surghiun ca norul, 
'Cată mâine sd ma duc 
Şi să-mi las odorul. 

Mâine plec în zori de zi, 
Insa până mâine, 
Vino mai aproape, - zi 
Doina mea, stăpâne! 

Doina cu păstorul, când 
Prăpădise turma 
Şi se duse tot cântând 
Ca să- şi piardă urma ... 

n. 
Nu mai sunt pe luned jlori, 
Vai/e-s deşarte, -
Ţipă cârduri de cocori 

"Pribegind departe I 

Şi văzduhul s'a 'uorat, 
Ninge sus la munte -
Trec pe vale la iernat 
Turmele cărunte ... 

Plâng tUingi, tăIăngi răspund, 
Soarele apune, -

in domeniul cult urei naţionale -
nu universale, - cereţi O părere 
in chestiuni economice, sociale 
sau financiare, întrebcţi-i de ac
tivilatea lor parlamentară sau 
publică si o să vedeţi cu ce ba
gaj intelectual, aceşti agenţi elec
torali şi pamponi provinciali, 
pretind să ne conducă. satul, 
oraşul şi ţara. 

lată pentru ce, urmărind lupta 
înverşunată, a unOfa de a se 
arăta cu orice preţ de putere, a 
altora de a le lua locul, nu aţi 
cetit de altceva, la nici o intru
nire politică, din Tekirghio! până 
la Buziaş, decât de injurii reci-. 
proce, tămâierea şefilor, dema
gogie de stradă, lăudăroşie pro
prie şi moţiuni seci, de rec!a
mare a puterii. 

Mulţimea de ţărani, aduşi' de 
voe sau fără voe, nu s'a ales cu 
nimic, cu vre-un ~fat cuminte de 
Îndrumare sănătoasă, de progres, 
cu vre· o povaţă În nevoile vieţii 
zilnice, afară de scârba ce a 
sirnţit-o in sufletul său cinstit şi 
curat, faţă de sfada domnilor, şi 
dezamăgirea ce-i scotea excla
maţia ironică: "unul ca şi celălalt ,-

Aceasta ar fi educaţia politică 
a poporului nostru. 

Ori, poate că e un bine şi in 
aceasta, ca 1n tot răul. 

Neîncrederea crescândă in ta
rabele partidelor, din dosul că
rora se exploatează răbdarea 
mulţimei şi se sfidează bunul 
simţ, inseamnă moartea politi
cianismului şi sfârşitul paraziţilor 
politici ani de ~faceri şi căpătu
ială, 1nţronându·se în viaţa pu
blică şi la conducerea trebilor 
obşteşti, priceDerea şi munca 
d~votată binelui comun. D. Oh 

Glas de buc:l1m sună 'n fund 
Ca o rugilciune." 

III. 
Rafi stau ÎIZ jug sapuşi, 
Gata de plecare; 
N6cajitil clÎfl1IIşi 
Merji pe lângă care ... 

"HrJes şi cea 1" - gem sub poveri 
Carele greo::ie; 
Ieri ca azi şi azi ca ieri: 
Frig şi vânt şi ploaie, .. 

Drumul (' glodos şi greu, 
Negura se lasă: 
"Ştie bunul Dumnezeu 
De-om ajunJ!e-acasa!" 

IV. 
Dragă codrule, te las ... 
Plec pe căi sireine,,, 
Chezăşie mi-a ramas 
Inima la tine. 

Tu m'ai invătat să cârtt 
Din copi/ărie, 
Şi de-atunci n'am pe pământ 
Altă bucurieI .. 

ST. Q. IOSIF. 

x. 
Revedeţi evenimentele care au 

procedat căderea Rusiei de odi
nioară, iar mai târziu a Ungariei 
şi atunci veţi avea dovada
că ceeace s'a numit comunism 
şi revoluţia proletariatului - n'a 
fost decât tactică nouă de luptă 
şi de cucerire po litică şi econo
mică a ţărilor, a imperialismului 
de care vorbE'am, a banului. a 
jidanilor. 

Când se va face odată un in
ventar de avuţiile acumulate, de 
coteriile care slujesc sub etichete 
falşe acestui imperialism, în Ru
sia, în deosebi se va vedea că 
numai diamantele, aurul şi ar
gintul căzut pradă în mânile ace
stora şi vândute în porturile 
apusului, se ridică la câteva zeci 
de miliarde de franci! La Buda
pesta - Bela' Khun - agent 
al acelui3ş imperialism s'a fc)\o
sit de aceeaş tactică. După o 
ofensivă îndelungă, contra spe
culei şi scumpeki (datorită tot 
a lor săi ofensivă îndreptată suc
cesiv contra fruntaşilor unguri,' 
contra armatej, bisericei, şcoalei 
şi a întregei organizaţiuni de stat 
unguresc şi dusă în stil mare, 
prin presă, broşuri, bani şi agi
tatori dibaci şi gras stipendiaţi, 
a dat tntr'o după amiază lovitura 
impingând muncitorimea în stradă 
pentru a da de lucru gl\rilor de 
tun şi ţevilor de puşcă, in timp 
ce mercenarii săi străini ocupau 
sediile ministerelor şi ale autori
tăţilor. 

Acelora numai, care cu bună 
credinţă cred că ei. care pradâ 
Rusia metodic de 6 ani, o fac 
în numele unui ideal şi nu a im
perialismului, de care vorbeam, 
le vom pune o singură întrebare: 

vegiene şi suedeze sume şi mai 
considerabile. Şi nu există nici 
tlnu! din bandă, care să nu-şi 
aibă partea sa pusă la o parte. 

Cât priveşte comandltarii Im
perialismului Banului, trebuiesc 
căutaţi printre englezi, armeni, 
greci şi evrei continentali, dar 
mai ales printre aceştia din ur
mă. Ei formează marea majori
tate şi sunt şi reprezentantii ti-,. 
pici ai acestui imperialism. 

Cine a vizitat în anii din urmă 
Rusia - dacă a văzut ruina ge
nerală a ruşilor - a putut de 
asemenea observa opulenţa hie
nelor acestea, între cari nasul 
semitic coroiat predomină. I-am 
întâlnit mai apoi ~n porturile apu
sului, cu diamante şi odoare de 
biserici, traficând sub toate for
mele. 
- Comunismul apare în lumina 
adevărdă, în care l'am văzut 
acolo, ca o furmidabnă societate 
anomma de bandiţi redutabili, 
care sub o formă sclipitoare prac
tică o oribilă meserie. 

Sub aceJ2ş' aspect, ca şi noi, 
ajung să vadă guvernarea sovi
etică şi alţi mânuitori de condei; 
perdeaua grea de minciuni şi de 
poleială înfiptă intre occident şi 
răsăritul sovietic, incepe să fie 
pătrunsă şi de alţi observatori 
pasionaţi de adevăr. 

Iată ce scrie in ziarul belgian 
"La Metropole" lean Duvernois: 

"Priviti lumea soioasâ de levan
tini, care foesc prin porturile noastre, 
cu juvaeruri de mare preţ şi cu dia
mante nedesliplte in..:ă de pe icoane, 
mitre cruci şi cârji episcopale ruseşti 
şi vtţi lHţ~lege ca şi mine că aşa zisa 
Rev:.lut;e a muncitorilor şi a ţăranilor 
RllŞi n'a fost decât isprava unei mâini 
de nebuni sau \.le iluminaţi, În folosul 
u'lei bande de aventurieri calculaţi, 
adunati acolo, ca in jurul unei noui 
Alaska, din toate păi tile lumei. 

Averea partlculară şi de stat a Ru
siei .era evaluată pe puţin la doua mi
liarde de ruble aur. Dacă jtl rnălate 
numai din ce a risipit şi acaparat 
banda de aventllderi venetici, care au 
luat în antrL!pri:z.ă fostul imperiu al 
tarilor, ar fi revenit În patrimoniul tă
ranilor şi muncitorjlor fuşi, ea i-ar fi 
făcut posesorii U!lor formidabite ins
trumente de muncă şi îsvoare de pro
ducţie şi ar fi l!1s,'mnat prin aceasta 
n\ll1lai răsturnarea so.;::ială cea mtli 
apreciabilă dela Revoltqla Franceză 
incoace. 

Aşa cum ea a operat, statuiază 
pentru observatorul obi~ctiv - care 
eete istoricul, - a fi mai mult o pi
raterk combinată, de proporţii imense, 
În care piraţii sunt lipsiţi şi de me
todă, şi de inimă şi de bun simt". 

Când spoliezi o ţară de tot au
ru! ei. tut argintul ei J toate bljU
terille şi operile ei de artă, toate 
juvaerile bisericii şi a coroanei, 
tot numerarul băncilor şi toate 
bogăţiile mobile ale burgheziei şi 
nObilimei, in numele muncitori
lor şi-a ţăranilor - când toate 
aceste bunnri le treci peste gra
niţă şi le vinzi, se întelege că ai 
luat produsul acestora şi Pai in
trebumţat in fn!osul tăranilor şi 
muncitoriloi. Când procedezi alt
fel t dovedeşti rea credinţă şi ex
crocherie. Aşa s'a întâmplat cu şe
fii sovietici, aduşi in Rut;ia. in 
plin răsboi in vagoane plumbuite. 
Agenţi ai Imperialismului Banului 
ei şi-au impHnit misiunea) imbo
găţindu-se. Azi nu mai e un se- Şi această formiLlabilă asoci
cret pentru nimeni averile acu- aţie anonimă e:;;te ca şi cea din 
muIate de capii acestei armate Ungaria De vremuri. - Wiala im
mercenare de venetici şi depuse perialisfilului de I,;&ce vorbeam. 
În băncile scandinave, engleze şi Căci sub altă formă. imperîalis
elvetiene. Vorovski, asasinatul de mul acesta; stăp~neşte şi in alte 
astă' vară avea 10 milioane franci ţări. Nu în toate părţile au avut 
elveţieni. Trozki, Zinoviev, Ka- ei nevoie de revoluţii roşii spre 
menev şi alţii au in băncile nOT- a-şi apropia elementele puterii. 

Preţul unui exemplar 2 lei. 
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Colon i zăr i 1 e. 
Colonizările în toate timpurile 

şi în toate ţările aveau un scop 
bine definit. In realizarea ace
stuia se intrebuintau şi mijloa
cele cele mai corespunzătoare. 
Astfel, intre scop şi mijloace 
exista cea mai armonioasă con
cordanţă. 

La noi, ca şi toate problemele 
de stat, de cari nu se pot lega 
şi nemijiocite interese de partid, 
şi aceea a colonizării, se rezolvă 
fără nici un plan. 

La unguri, ca să nu luăm 
exemple mai îndepărtate, colo
nizările se făceau cu un hotărît 
scop de expansinne Ilaţională. 
In vederea acesteia li-s'a dat CE::a 

mai mare atenţiune, instituindu
i-se servicii anume, cu ramificc;ţii 
de specialitate pentru toate latu
rile problemei~ 

La noi, din anumite conside
raţii faţă de streinătate, pentru a 

col al unor asemenea intreprin
deri este lesne de văzut. Urmă
rile compromiţătoare s'au putut 
constata nu numai la această co
lonizare, ci la toate cr.te s'au 
Încercat până acum. 

Fără să fi Implinit lipsurile 
acestor încercări, acum s'au ex
tins operJţ,ile de colonizare pen
tru toată ţ:H<1, urmând ca toamna 
ac{'a~ta fiecare colonist să şi la 
în primire lotui! 

Colonizări agricole ,pentru toată 
ţara, deod3tă? Este ridicol de 
imposibl1 şi de pronunţat! 

Vom m ai reveni. G M. 

Hlungama elementolnr române~ti din 
Întreprin~~rile in~ustriHle. 

Firma Stredo Universal din Braşov 
concediază pe un mecanic român, in 
schimb menţine pe un supus străin. -

nu micşora larga ocrotire ce o ' "Ocz.'ta Transilvaniei" din Braşov 
acordăm intereselor tuturor strei- scrie următoarele: 
nilor de neamul românesc. ru Zilei;! trecute s'a preuntat la re-

• dactia zIarului nostru mecanicul de 
i-s'a atribuit colonizării un scop automobile Ion Neamlu din Br?ş iV, 

naţional. Aparenta formulă naţia~ fost aplicilt timp de 4 ani (3 ani th.:e~ 
nală ce se intenţionează prin o nic şi ] an ca1fă) ÎIl servlc:ul Între
dispoziţie izolată, fără cadrul nc- prinderii SIn dO' Universal. dr. Dozsa, 

d· 1 t I d I str. PictrăritÎ 29. E! ni s'a plâns că 
cesar, In rrga amen u e ca 0-' fără il. fi avizat înainte a fost conce': 
nizare al guvernului, este iluzo- diat din serviciu, deşi un alt lucr<i
rie. In schimb li-s'a dat carac- tor de ace?aşi specialitate, însă, su
terui de ))colonizări agricole", pus strein, a fost mentinut la Ju:!ru. 
neexcepţionabile din punctul de D· I Ioan Neamtu ni s'a mai plins 
vedere care a împiedecat impn- că cu toate demersurllt:: fă::ute prin 

inspectoratul muncii şi comisia regio
marea scopului naţional, şi foarte nală a S:nJicateloT, dansul c0 1 tfiJl1ă a 
cerute, ce e drept, de noul rc- fi concediat din lucru. In s:himb lu
gim agrar al ţării. Agricole în cr~toftll SUPUS german Friedrich Paul 
sensul, că colooiile vor avea a lucrează mai departe în atelierul amin
importantă lnenire p~ntru promo- tit, sfldând toate legile şi ordonanţele 
varea agri cu !turei. În vigoare. 

Şi înt;'adevăr ordona'1tele Ministe-
Nu ştim, ce aoarat s'ar fi în- rului J'vtlll1cii nu Iasă nici o Îndoială 

trebuii1ţ~t, rn vederea coloniză- stabilind ca normă principiul ca nici 
rilor, dacă aceste s'ar fi făcut în o intreprindere nu poată concedia 

luc:ătoiii indigt'ni, pentru a-i înlo.;:ui 
SCOp de expansiune naţională. sau a m::ntine în lucru muncitori 
Vedem însă, că pentru cele agrj- streini de aceiaşi speCialitate. 
cale nu se întrebuinţează nici Cu toate aceste dispoziţii, nu nu-
unul. mai că n-a fost demis din lucru şi 

Organele de conducere a ope- mecanicul strem, ci e mentinut mal 

I 1 departe în serviciu, in da1lna unui 
raţii or de co onizare~ inspectorul mecanic român Iă:sat pe drumurI, În 
general) nu de mult eşit dela loc ca streinul să fie scos din ţară 
Herestrău, n'are nici experienţa putând fi Înlocuit de un lucrător bun 
şi dupăcum dovedesc faptele nici român de aceeaşi specialitate. 
priceperea necesară; dintre orga- Şi când ne Întrt hărn de ce nu se 
nele de executare consilieratele respectă ordinele Ministerului Muncîi 

şi demersurile lmpf'ctoratului regional 
agricole sunt prea multilateral din Braşov -- găsim un singu. ră-
ocupate cu chestiuni mărunte, ca spuns: Ca şi În multe 2lte cazuri 
să poată studia problema din analoge patronii intreprinderilor se 
toate punctele de .vedere, iar fac lun~re şi punte ca să asigu;'c 51-
agronom ii re gionali, afară de pu- tuaţia lu:r ~ torilc;r sti';ini in tl.3lina ce-

lor români. 
ţinele exceptii~ sunt absolut in- Insuşi proprietarul firmei d-l dr. 
capabili de a o inţelege măcar. Dozsa a de.:larat - dllpă cum ne 
Este ridicol altcum, rolul ce Ii- spune mecanicul Neamţu·- făra sfială 
s'a dat acestor din urmă, chi3r În faţa delegatl1lui Illspedolatului 

Şi în lucrările pur pregătitoaie munCIi, că a obţinut dela S;gurantă, 
în Bucureşti, ca lucrătQrul streill să 

ale colonizării, Nu mai \ vorbim rămână mai departe in ţară. 
de demoralizatoarea intervenţie Stăm prin urmare din nou Îl! fat;\ 
a unor "particulari" În chestiuni unui conflict Ltre orgat;ele Ministcru-
de colonizare. lui Ml1ndi şi ;'.ie Sigurcl1ţei, un con-

I f 1 î ă fdct care păgubeşte interesele mun-
ntre ast e de mprejur ri su- c!torilor romani şi ne dejosesc 2uto-

perficialitatea, care caracterizează ritatea În faţa streinilor. 
toate lucrările guvernanţilor no- in loc ca ambele autorităţi să 
ştri dela unire încoace, este asi- meargă mână'n mân ~ - este doar 
gurată de pe acum şi pe terenul vorba de plasan'a muncitorilor ro
colonîzărilor. mâni ÎIl iIltreprlnderile din ţară -

ele se ciocnesc şi produc unul din 
Colonizările agricole ar cere cele mai dureîoase spectacole. 

în deosebi un aparat de realizare "Intervenţiile" în favorul streinilor 
integru, pentru a nu li-se com- se ţin lant - fje că ele se fac la 
promite caracterul şi SC0PUl. Fe- Braşov sau la Bucureşti - şi legile 
. şi ordonanţele în vigoare se calcă 
lui cum s'au făcut până acum sau se desconsideră fără nici o jenă. 
este o dovadă vie. Muncitorii români rămân pe drumuri, 

In Sătmar s'au colonizat Moţi iar strcinii îşi râd În pumni. 
pe loturi de câte 4 jug. şi fără Pânti când I? 
nici un inventar sau ajutor bă
nesc. Care poate fi rostul agri- -

,,0 ruşine nemaipomenită." 
Tribuna din Oradea-mare scrie sub 

titlul acesta lIrn',ătoard~: 

"Cu durere sufletească şi P~ltr!ot;că 
îrgrijorarc a treho\t să consta1ăm, că 
una din Lncţiunile esenţiale ill~ v'eţii 
de stat a Încăput pe mâni!e unor 
oameni ce~tcţi cu ,in3tea şi Ccdul 
p~nal, coruptibili, n.'dt·mni, şi C'JTi\pltt 
dezl)ri~nt>.ti asupra înaltei şi s,lblimei 
misiuni, c!~ o nU, ca distribuitori ai 
dreptăţii. !nsl:şi surremul cârr:iuit:)r 
al <iJmini$traţi~';, just ţid, ministrul dt 
jusfţie, di tv\â,'zescu a cOfll:rmat dt'la 
Înălţimea fUllctiune'i Sulc sta~ca ;mQ
rGlIă ddcstabiiă. în c:,re S~ sb:1tc ju
stiţia ţării n02slr~. MorUoml O/daI 
aprOiJ pe in Lt'o.'"re numar pu b!;că eate 
lHl dtcrd I'('g;d, care SCO:2te, asvlÎfle 
diti co/p!ll judc,.:!itorilor flw}!istra(i vi
novaţi de vât,zJl'ea dreptcifu (mpec
tori, din'cton gl'l1t'falJ ai jlstitiei pre· 
şedillti ai Curţilor dl: ,.pc:! Şi de Tri
bun?le se smt il"v'Jitj a emite ordjn~ 
cir;,;ub::re către jddedtorii şi funcţ'o
narii jlld<:,~~ttoreşti În sub:)rdilH', prin 
care aceş,ia di,! urmă sunt provo'2an 
Sa 1/1l m<ll pr, measc([ bacşişTlri, ci i\ă-ş! 
Îndeplineasc(: (li Ciflst~ Îfldato!iril" lor. 

Mai r('Cl·!~t preşed.Iltt'le Tr;b!\nallllul 
din Arad, a emis un flt;'rc ordin cir
cular, la care Zi~i ul "UCilt5ch,: T?g·.'s
POSt" care ap~re în Sibiu, f1ce un 
comentar - trebue s'o spunem -
foarte just, dar pe care citindu-I ni·se 
urcă sângele în ob~az de rtlS!iC'. 

lată CUil1 come'lt\:i:ză ordil\ul circu
lar al orcş2dintrlui de Tribunal din 
Arad, Deufs.:!ze 7o!!tsposl: 

"D! pr<:,ş'~d!Ote de TrihurJ:l1 poate 
n'a cântar,t pe delJ!: Il importanţa şi 
efectul ordinului ~ău circular, prin 
care el c(',lfirri'ă in mod oh:ial vena
litatea judecătoriior şi Îi provoa:ă la 
atitudine cinst,tă". 

"Ce aspect trist trebue să aibă lu
crurile Într'un st it, In care dreptlJl se 
poate .câştiga nt1111:ii atun;i, dacă acda 
care reclamă dreptul, trCbL1f~ să cum-
pere jude,ătorlll". . 

Intreb: este Român. este ectăţ·.::an 
român în 1I.<;:eastă frumoaSă ţară ('âşti
gafă cu suferjnţe mil·:nar(>, av~nd con
ştiintă luminată de Român, având 
conştiinţă de crtăţe"n român, este 
Rom3n, căn!ia ~ă nu-i roş\'ască obra
zul citind şi trebuind să zdm\tă ceea 
ce se scrie, ca în cazul pn:zent; că 

Scrisoare da pa Valoa Găraşulut 
Gravita, 25 Septemvrie. 

Interesul general al Românismului 
este de a ne ~jlta nni d<! noi, fără a 
mai aştepta spnj:nul streinilor, Şi to
tuş noi ne lăsăm pr2dati de toate ve
niturile. Bll1ul câştigat cu tru.dă îi 
dUCem la Jd~nj, cari se îmbeJgătE'sC, 
fără muncă, din nepăs~rea şi dm pro
stia noastră. 

S'a vorbit de bokotuea mărftHilor 
dela stre:ui, dar aproape nîrne r,lI se 
ţine de asta, Oamenii cu caile ai s·?,
telor nO:J.!ne nu-şi prea b::;t capul cu 
nevoile satelor unde trăe5c. 

Şi totuşi, noi, 1Je Valea Căraşnlui 
am putea avea riegust';ri români de 
mâoa întâi, - dacă {-am spnjlni cum 
trebue. 

Avem negustori harl11d ca: filcu 
la Oraviţ::t; TelelI Ll llîdiiJ; NemoialilI 
la Oreoni; Vuia la Cacova şi .::lţ i. 

AVem do. tori cu iuimă românească, 
avem arhitecti etc. 

Pc aceştia să~i sprijinim cu tQ~tă 
puterea sufletelor noastre. Sprijidn
du-j pe ei, ne sprijinim pe noi înşine; 
sprijinim dorul dc Îna:ntare şi de fe
ricire al neamului românesc, 
Să lăsăm certurile fără nici un folos 

si să· ne <>pucăm de /Dune-il, de muncă 
românească, pentruca să ne facem pe 
deplin vn:dnlci de libertatea care am 
dobândit-o, după atât\'a suferinţe. 

Daţi-vă copiii la meserii şi la şcoala;· 
învaţafi-i să mUl1cească cinstit şi să 
fie româlli buni. 

Da,ă vom face aşa, birulllţa va fi 
intreagă a noastră şi Românul va 
ajunge; intr'o bună zi, stăpân in 
ţara lui! Un oraviţan. 

r dreptatea tn fara noastră, în Ţara Ro
mânească este marfa de vârlzare!? 
Este Român, pe care să nu-l llăvă
lC'nscă o 1 g:timă revoltă în contra 
acestor mag:strati, c'ir! or:ur:de ar fi 
apîkati ca distribuitori ai driCptăţli: 
ca pr, şedir.tl ai birourilor el:~ctorale 
având să garanteze liberul exerciţiu 
al celui mai fofânt drept cetăten~sc; 
ca fli"( şedinţi ai comisi!lor loc;,le şi 
judeţ: ne de expropriere şi tnpropde
tarire şi ca p:-eşedinti şi membri ai 
comltetului agrar având să g,~ral1tfZ,) 
înfăptu irea d re p{il. ţii sociale; ca preşe
dinţt şi membri al diferitelor comjs~
uni de iOc'vartiruire şi luculnţe, având 
să apere dr~ptll! la exi~tel1ţă al celui 
mai slab Ltţâ de cel tare şi chiar 
drrptu! d;~ a putea fllncţ'Oi~a al sta
tului; ca Tll.'mbrii ai jHdecărorl:ior de 
0';:0:, al T: in l;laleior şi Curtilor, av;lnd 
să fi~ slugi de'"otPete şi fără pr;hană 
ai drl:'Dt'llL!i şi ai dreptăţii şi numai 
ai dreptu!;ii şi lll'mai ai dreptăţii, În 
loc ca să ~e pătnmdă d~ ,'Ctastă 
sfânti menire şi Îi1crc(;inlare dată lor 
de către stat, pentrnca prin ei să-şi 
poată Î1d~'pl:ni ~1i1a din f:Jnc:ţiunilt, 
prin care îşi po~te just-rca ex:stenţa 
şi fi:nţa şi in Humde căreia au drep
tul. să r~,~l;).me o consider"ţ!:~ deo
scbită În w:ielak şi o stare quasi 
privlkgiată in viaţa de stat, -- s'a 
dovedI!, că rll ,gistratui a pus ctle 
mai iredueLbi1e ob3tacole in calea I!
berullli t'xer -=iţiu ai celili Hiili :ofânt 
drept cetăţ('uesc, :lI dreptului eie:to
rai; s'a dovedit că magistratDI a tra
ficat Cll locuinţele funcţionarilor şi al 
celor ltpsiţ: de acoperemân1; s'a do
vedit, că judeCătorul în loc să·şi ir.
deplitlf~as,ă flll1cţiunea sa de măsură· 
tor ni d(crtăţ j sociale, de îufăptuiior 
nepă,tin:tor al reformei agrare, s'a 
lăsat curn~)ărat, păcătuind Î11 c<.'Il!ra 
intereselor de existentă a neamului 
său; s'a dovedit, că judecătorul no
stru într'o mână ţine balansa dreptătii 
pe 'Care cu cealaltă mână o ;lpasă in 
favorul aceluia, care plăteşte !!?" 

... . 

Maagăerea noastră es:e că nu se 
pot gcneraiiza starile descrise. Partea 
cea mai mare a judecătorilor sunt 
couşti de chemarea lor, s~mt lueeferii 
noştri chiar şi atwtci dacă Încă n'au 
examenele necesare. 

$n1A "'lVlSL %AV". 

Din sufBrintgle Românilor m~Gednneni. 
DumiTl(·că teţi Românii macedoneni 

af~tori În Capttala, s'au adunat În 
sala Soc. de 'Cl'ltură macedo~.omllnă, 
În urma aţlt>!ullli frăţesc făcut de 50-
cietatt'a "Stămăria Mare'" a aromâni
lor din cornuna Turia, la care S'i:!tl 

soiidar:zat toate cdelatte societăţi ma
el'do-române, În frunte cu Soc. stu
dentilor macedo-români, spre a pro
testa impotriva maitratăriltlt'- şi are::.tă
rilor a 7 rOD'âlll din comuna Turla 
(On bena), în frunte cu direclvrul 
şco<l!ei Ton~âne din acea localitate. 

Intrunirea CI fost prezidată de d-l 
N Tadt fost inspector şcolar în :v'a
ccdonia, 

D-Î Nicolae fi ltzaria a propus ,,1-
cătuirea unei comisiluii, C':He sa meargă 
la L>:,g~ţiLlnea grea,'! din Capitală, 
spre a cere e:iberarea celor arestati. 
A mai propus ca toţi rom;!oÎÎ mace
don~ni să se întruneas:ă din 2 Îll 2 
săotărnâlli la societate spre a avea 
un' cat !TI;"li stra.n~ contact între ei şi 
d,'. a f! gata oricâ:ld d~ a lua mă~u
rit" n\:c~'::,are păstrării eleme;jtului ro
mânesc din Macedonia. 

Ce zic la toate acestea grecohi no
ştri dela Millistuul de extern,;.?! 

zi 

Me!li~ spe:ialist pun\ril boah şi aperatinni de olllll 

Dr. VIRGIL POPO VICIU 
fost aslstent de clinică universitară 

Timişoara, cÎrcumscr. IV. ("foseiin") 
Palatul Elite. 

n t rar e: B-dul Carol (f. Hunyadi.ut\ or. 17 
il-dul Berthelot {l. Kossuth-u.) Il 
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Excrocii condeiului 
De Jigur, că nimic nu strică cultu

rei rO~lânt'şti, in îrnprejurăfil~ speciale 
din nouile ţinuturi, mai mult, decât 
vulgarizarea şi comercializarea slovei 
româneşti. Sunt indivizi, ce şi-au fă
<cut o tristă specialitate din coborîrea 
nivelului ziaristicei noastre numai ca 
să-şi poată face micile şi urâtt:"'loe lor 
,abceri sub masca tiparului. Reprezen
tantul tipic al acestor specimene este 
un anume Neuman z:s şi Naumescu, 
"diTector~(?) al "Oazetel Capitalei" 
un imprimat ce apare din când în 
când, pe hârtie vdină, pE-ntru n justi
fica preţul rec!amelor Încasate de "di
rector" (?) 

Acesta şi-a făeut apariţia şi' în Ba
natul nostru, În Banatul cu o tradiţie 
şi un cult pentru slova românească. 
Inarmat cu s~risori de ff,:comandaţ:e 
din B:1~ureşti a cutrierat mai dintâi 
pe la ş,:fli autorităţilor, ca În urmă 
să şi Întindă cercul de .. eic!ivitate" şi 
asupra comerţului şi industriei. Re
zl1ltatul: llumărul ce a urmat din 
"Gaz ·ta Capitalei" infăţ;şa pe ştfli 
autorităţiloi alături de crâşmari, etc" 
a€r!caşi adjective de laudă şi dede
subtul clişeului unuia şi dedesubtul 
clişeului celuilalt. Iar ţăranul, în mâna 
căn.:ia a cazut gazeta şi c~re ia ziarul 
în mână pentru ca să se edifice, a 
rămas Înmărmurit văzând alături de 
prefe:::t pe cutare individ ce ş\-a plă
tit reclama, cetinJ aceleaşi cuvinte de 
laudă ~i la adresa um.ia şi la a:ea a 
celuilalt. Şi astfd aceste pamflete În 
loc să fie o contribuţie la cultura ro
mânească, sunt cea mai mare primej
die a ei, iar cei ce le încuraj ează, 
atentează, fără ştiinţă, la cultura ro
mânească. 

A'~est Neumarz-Naumescu a trecut 
de câteva 01[ şi prin nenorocitul asta 

·,de Arad, unde - se spune - ar fi 
lăsat multe "amintiri" ... 
_ ~n ..... v. It •• ~ 

Mandel şi Gr6sz. 
Dof jidan!. Ambii funcţionari la pri

mărht oraş~dui Arad. Nu-i găseşti În 
birou niciodată. Pururea circulă pe 
culuarile primăriei, acost.!lnd publicul 
nevoiaş, aranjând oricui "cu precă
dere" şi cea mal mare complezantă 
orice chestie ar avea acolo, natural, 
<iin patriotism şi servilltate inăscută 
gratuit... 

Soţiile lor nu răsbesc a transporta 
acasă paserile. raţele şi gâştele grase 
indeosebi peşti, legume şi fructele 
cele mal bun!:', v:nuri dulcI, bere şi 
Ilchioruri f xcelente et.::. etc. (Natura 1, 
in fata astorfd de aspecte nici don' 
·Vintilă nu se prea poate hotAri In 
privinţa urcărn de sporuri la functio
narii publici). 

Pe Samu, că aşa îl chiamă pe dl 
Gr6sz Sămuel, oricine il poate recu
noaşte. Este de apururea tuns, ras, 
frizat, pAln parfumat şi gentil faţă de 
damele, care trec peacolo cu atari 
afaceri. Sub era maghiară era cam 
petecit, iar azi îşi permite orice lux, 
se îmbracă binişor, stă in loge la 
teatru, şI-şi rezervă loc la cafenea, 
ba mai călătoreşte şi pela BudZlpesta 
câteodată, vezi in chestii familiare, şi 
face şi gospodărie: d<:'curân d in to
vărăşie cu dl Mandel şi· a cumpărat 
şi o vacă pentru a 'putea avea la 
casă lapte bun. 

In fine nu-i m~fge rău in România· 
Ma~e ! 

OI Mandel Ignatie, e mai politicos, 
o fire mai serioasă şi mai mult mij
loceşte numai afacerîle ILli Samu, care 
a devenit at9t de popul3r şi cunoscut, 
că auzi drs zicând pe cei ce nu-şi 
pot aranja afacerile: du-te numai la 
Sarnu, ţi-o face el imediatI 

Şi o şi face! 
·Nu putem uita admirabillll tablou, 

cum venind deia oborul de vite, Orasz 
trăgea vaca de ştrE'ang, iar Mandel 
-dădea cu bâtuţa în ea tot mereu ... 

Să le fie de bine! 

IUBITE ABONAT! 

Ne-ai cetit gaze/a? Nu o arunca, 
Ci o darueşte la o rudă-a ta; 
Sau la un prieten, s'o vadă şi el. 
Lui ii faci un bine. gazetei la fel. 

VOINŢ A POPORULUI 

Procesul studentilor 1. mota şi Il. Olad 
- Verdictul de achitare din 26 Septemvrie 1924. -

Şedinţa incepe la ora 150 p. m. 
Curtea e compusă din dnii: L. Da

vidoglu prf'sedinte, Mihăileanu şi Cal
mllschi, metnbri. 
Rămân aleşi dnH juraţi: Inginer Bu

ş'Iă, Ion Popescu Boia comerciant, D. 
Tomescu, Ionescu-Brăila comerciant, 
Th. NiCoJau propr, Baro Luca comer
ciant, 1. Iacovachî, C. Delranu avocat 
Emil Socec comerciant, Băi eseu O., 
AI. Itranu şi Pitiş comerciant. 

Apărarea este compusă din 14 re
prezentanţi ai diferitelor regiuni din 
România-lv\are, care vorb.:-sc În numele 
celăţenilor şi 24 avocati. 

Interogatorul lui Mota. 
-1. Moţa, declară că a săvârş\t fa pta 

conştient, căci Vernichescu făcea în
doita operaţie de l3ş-trltdător şi de 
membru activ în mişcarea studenţea
scă (ca agent secret al S'guranţci 
avea nr. 6:'b). 

Voind a Întra în fond, este oprit de 
dl preşedinte. 

Un jurat ÎI intreabă: "Acuzatul a 
vrut să-l omoare sal! să-I sp:~rie. -
"Am vrut să-l omor!" - fu răspullsul. 

D. procuror general Oică Ionescu, 
Între bându-I dacă rc..greiă fapta lui, 
primeşte acel3ş răspuns dar şi hotă
rît: "nu 1" 

Se procedează la audierea martori
lor: 

O. Corneliu Codreanu şi Tlldosie 
Popescu, fiind Î1ltrebaţi dacă l'ar fi 
omorît pe Vernichescu, cărându-le 
sorţii - au răspuns hotărît: "da"! 

Rechizitoriul. 
D. pro·:tlrOr general îşi expri mă tri

steţea lui, fiind obligat să Ţlună <:on
cluriuni severe impotriva unui tânăr 

nobil şi curaglos. So::ietatea tnsă pe 
care o apără, nu permite calea crime
lor pe care şi-au ales-o tinerii stu
dioşi. 

Apoi dsa trece la descrierea com· 
plotulul, din care isvoreşte În mod 
logic - atentatlll lui Moţa. Apărarea 
ridică incidentul pe tema aceasta, sus
tinând că pretinsul \:omplot este s»ul
berat prin l10tărîrea anterioară a jura
ţilor. 

O-sa face o cQmparaţie intre crima 
aela Senat a lui Ooldstein şi gestul 
lui Mot.~, ceeace provoacă un murmur 
de nemulţumire in rândurile publicu
lui asistent. 

(D. I. Zelea Codreanu: dle preşe
dinte, noi o considerăm această com
partitie ca o ofensă. 

D. avocat VIădescu: Ba din contră 
suntem multumiţi dle procuror gene
ral, pentru preţiosul concurs dat apă
rării prin asemenea comparaţiL) 

Cere condamnarea acuzatilor, căci 
ei au venit aici nu cu gândul să ceară 
iertar(', ci să braveze şi să confrrme 
fapta lor. 

Intre altele d. procuror recunoaşte 
d există chestiunea jidănească în Iara 
noastră, dar nu se poate tranşa prin 
Calca violentă, cu cuţitul şi pistolul în 
mânâ, făcând a doua comparaţie cu 
"cavaleri ai crimei din Macedonia". 
(Noi considerăm ca o cinste aSt:'llle
nEa comparatie căci poporul macedo
nean luptă veacuri întregi penlru li
bertatea lor. - N. R) • 

In continuare dl procuror susţine, 
că Vernichescu şi-a făcut datoria, de
nunţând complotul. 

In numele sociefâtii, care trebue 
salvată de anarhie, cere verdictul de 
condamnare. (Va urma). 

_'.'le(' ... M ......... \1 v,' - l' V. % 'It' 1 .... 

~upta Intre lumină şi întunerec la Chesint. 
- Din năcazurHe satelor noastre. -

La circa 10 melr! de hiserica orto
doxă română din comuna Chesinţ, 
jud. Timiş, este o casă Cu încăperi 
îndestulitoare pentru o ş::oală, 
Până în anul 19~3 a fost proprie

tatea baronesei Nopcsa locuitoare in 
Aradul-nou - aparţinând domeniului 
acesteia situat În comuna Chesint,
folosindu-se această casii. pentru vâ!) ... 
zarea spirtoaselor produse în dome
niul bar. N opcsa. 

Mai târziu, În urma rapoartelor falşe 
şi tendenţioase ale notaruilli comunal 
lorgovici, care voia cu orice preţ să· şi 
arate devotamentul lui extraordinar 
faţă de Siguranţa Statului maghiar
să trimită jand:umerie În această co
mună, piasând-o În casa mai SllS ară
tată.j:mdarmeria maghiară a plătit 
anual 250 cor. pentru chiria casei ba-
ronesei Nopcsa. > 

10 toamna anului 1918 jandarmeria 
m;>ghiară a eşit din comună, predând 
cheile părintelui Ilie Moţill, ştiind că 
acest preot nu are casă p<trohială la 
dispoziţie şi ştiind, că duce O luptă 
apngă pentru infiinţarea unei a ~1-a 
şcoale fn comună, justih:ată prin fap
tul, că coml1na are cea. 300-350 
copii obligaţi la şcoală în fic,::are an, 
şi că În lipsa unei a treia ş,::oaJe. fă
mân În întllnere::ul cel mai infernal 
aprOapf! 150,180 copii de ţăratl, anual, 

Preotul Ilie Moţiu se mută în acea
stă casă Încheind şi un contract cu 
bar. Nopcsa pe n tru întreaga casă. 
După mutarea preotului Ilie Moţiu în 
~ceastă cnsa, rămân goc:le 3 camere 
destul de înCăpătoare pentru a se pu
ka face din ele sală de Îl1vllţământ. 
Preotul Ilie Motill ştiind sără.:ia ţăra
nului, se obligă a ţinea şcoală cu 
băeţii şi luptă pentru Înfiintarea ş.:oa
lei a 3-a. 
Vădnd torgovici lucrul a ::esta în

cepe cu intrigile contra preotulUl Ilie 
Moţiu, nu-i succede însă a-I slăbi în 
lupta Illi. 

In 1919 insâ intră Sârbii în Lipova. 
Jorgovici face tot posibilul ca Sârbii 
să trimeată jandarmeria În sat. Sirbii 
fac lucrul acesta, jorgovici o plasează 
in c?..-nerele destinate pentru sa la de 
învă(ământ. Infiintarea şcoalei a 3-a a 
trebuit să aştepte alte timpuri mai bune. 

După eşirea Sârb;lor din Banat -
prefectura judeţului Timiş, rechiziţlo
nează intreaga casă pentru preotul 
lli~ Moţ!.J. Jorgovici ajungând după 
oficiul lui membru în comisia de re
chizitionare infiinţată pentru comuna 
Chesint rechiz ţionează camerile eva· 
cuate de jandarmeria sârbească pen· 
tfl] un scriitor al lui Petafi, care ceva 
mai târziu, În urma bolşevismului lui 
practicat, simte o atmosferă grea pen
tru el şi pleacă din comună. 

In camerile evacuate de Pet5f1 -
acum se instalează sala de învăţământ 
iar preotul Ilie Moţiu este incredintat 
cu funcţia de învăţător. Mal târziu re
vizoratul şcolar din Timi~oara H şi 
numeşte pe preotul IHe Moţiu de în
vătător supleant. 

Văzând jorgovicl lucrurile acestea, 
schimbă metoda. Se dă ca cel mai 
mare prieten al şcoal"l ŞI înfiitltărei 
ei definitive. Rechizit;onează întreaga 
c1S.ă pentru şcoală şi cere evacuarea 
preotului MoţÎu, ce îl şi succede, mu
tâlldu-se acesta în casa proprie. După 
evacuarea acestuia, Jorgovici Însă re
chiziţionează locLlÎnta invătătoru[ul 
per-tru preotul nou ales, loaneş, care 
nid grije nu-i are şcoa!ei; dar nea
vand, ca preotul Motiu, diploma de 
ÎnvMâtor, nlci nu este apt pentru 
filnct;<'1 de învăţător. Preotul Miţiu 
ţine şco;;]a mai departe şi atacă re
chiz:ţionarea fâclI\ă pentru loaneş, ce 
Tribunalul o şi <mulează. 

Rcvizoratul şcolar se pune şi el în 
luplă şi numeşte un învăţător. JorgG
viei acum pierde jo~ul, trebuind să 
l,:se pc învăţător În locuinţa sa, dar 
lupta tot n'o slăbeşte. Pe loaneş ti 
bagă În1r'o cameră ' d.'lndn-j la apa
renţă avizul Să-şi caute casă în sat 
şi să se mute. 

Preotul Ilie Moţiu şi sătenii seduşi 
de aparenţe, cred că şcoala este în
fiinţată definitiv dej a, mai ales că 
Jorgovici în urma plângeriior multiple 
ale sătenilor, pleacă din comuna Che
sinţ la Lipova. 

Li pova însă nu-i departe de Chesfnţ 
(2 km), ba ajungând jorgovici lângd 
pri m pretorulplasei Lipova, în care e 
şi comuna Chesinţ, acesta poate lucra 
şi mai departe. (Va urma). 

Pagina 3 

Se zice: 
Că partea cea mai mare dintre func-

ţionari - atât publici cât şi par· 
ticulari - ajung În posturile lor nu 
fiindcă au pregătirea necesară, ci 
fiindcă au protectie, au legături, sunt 
rudele unui mare domn cu stea în 
fruute, sunt oameni de partid etc. etc. 
Doa mne O-zeule! ce lucruri dureroase 
şi scârboase sunt acestea. Oare când 
se vor îndrepta? Oare când va ocupa 
fiecare locul ~e-i compete,ce i·se cu
vine ln urmi pregătirilor, cinstei şi 
caracterului lui? Aceasta să fje o 
mângăere pentru cei persecutati şi 
pedepsiti, căd opinia publică ştie că 
În cazurile cele mai multe, aceştia 
sunt nevinovaţi, sunt victimele, jert
fele unor răutăcioşi, infecti, incapabHi 
şi în cele mai muHe cazuri fără răs-
pundere 1 . 

Că primăria oraşului a luat m~suri 
ca econol1lul-firezar Egon PahI să 

fie ascultat asupra celor 10 puncte 
descoperite de noi şi că procesele 
verbale sunt pe cale de a fi dresate. 
Nădăjduim, că de Sf. Paşte se va 
term i!la şi ancheta ce o să se or
done. (?) Suntem curioşi. 

Că o doamnă unguroaică sau ru
soai~ă, nu ştim ce-i, dar se plimbă 

În f:ecare zi după masă câte 2-3 
ceasuri cu trăsura ________ pe bu le-
~rd şi celelalte străzi asfaltate. li 
dorim petrecere bunăl 

Că la primăria oraşului Arad, s'a 
interzis de a se mal vorbi ungu

rEşte. Jertfa, laudă \,.,. 

Crima din maramureş 
Cum au fost desposedaţi Ro;nânii de 
pământurite lor. Cine a furat drepturile 

locuitorilor din Maramure, 

Scandalul cu improprietărlrea a fost 
general. Pe alocurea el a luat înfăţi
şarea unui adevărat jaf. Ceia ce s'a 
petrecut În Maramureş constituie o 
adevărată crimă ai cărei autori morali 
trebuiesc exemplar pedepsiţi. 

Orice soi de calificative nu vor ls
buti să caracterizeze neruşinarea făp· 
tuită şi de aceia credem util să po
vestim numai fapte aşa cum o'au 
petrecut şi să cerem Ministrului de 
Domenii o imediată anchetă. 

Chesliunea stă asa: 
În Vişeul de sus' se află moşnent, 

stăpânitorii de pământ încă din vre
mea descălicatului fui Bogdan Voevod. 
Aceşti moşneni au rămas moştenitor ii 
părnânturHor lor cu toate încercările 
făcute de Unguri de a-i deposeda. 
E\ bint:>, cela ce nu au isbutlt să facă 
maRhiarli În 700 de ani au reuşit să 
facă p·')\iticianii români în mai puţin 
de trei ani. 

Sub cuvântul că fac o "tndreptă
tire socială" autorităţile româneşti. 
recte comitetul agrar, a deposedat 
pe stăpânitorii pământurilor din. Vi
şeul de sus, pe baza unui r(!f~rat în
tocrn!t adhoc, referat care eludează 
complect legea de exoroprere. 

Si astfel moşnenii din Vişeu sunt 
deposedaţ! de clic 13550 de jugăre 
cadestf<,le de pădure de brad şi mo-
lift pentru a fi împroprietăriţi urmă-
tori venetici: văd. Pop Simon 8502 
st. p., Pelldy Mari 5479, Pollak Şioim
lacha 701, Poliak Pincas 6l43. Rosen
berg Wolf 2358, Stein Huş 3240, Stein 
ltig 968, Stetn l\1oisă 1373, Stein 
Sma 941, Szaolonczay J~nos 3311, 
Wiezel Hers 16<Hs, Wolt Led 13,742 
Sir<lgoga 1141, Fried Sica 558, Fi
l~gelm<!nll Samuel 882, Fruchter Josif 
~~4..jO Oenu:h Mer 13.120, Guck lţic 
211,8, Orismuller losef 2221, Outman, 
Armis 4Y22, Ollzier Samuel 777 Ha-
ger Elias 15.352 HoHrn,,-n 10s1n 16. 
471, Job Naţi 631, Elefant Samiel 
7821, Kahan Efie 1218, Kahn Isac 
5927, Kahn Zelig 10.453. Kesner 
Chscsel 1506. Korassy Isiran 3346. 
Krotz Mahel Her~ 8963, Krafcsik Rudi 
1245. Marmor Hotsa 1400, etc. alţB, 
oameni de afacc:rÎ ai d-lor dr. Petru 
G;oza şi Needici ca d-nii: Sandor 
Oiefant, fraţii Groedel, P. Wolf şi alţii. 

lată pentru ce persoane au fost lu
ate pământuriie bieţilor moşneni români 

Comentarii nu mai trebuiesc. Mai 
trebuIe h.:ă ceva: amănunt .... Şi asta 
Într'un număr vii tor. 
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Au încredere Românii şi in special ţăranii 
în băncile ronlâneşti? 

Nu! n'au Incredere fiindcă băn- sunt foarte nemulţumiţi cu acti
cîle româneşti azi nu mai sunt vitafea băncilor noastre. 
ceeace erau în trecut: fortărLţe Să binevoiască conducătorii 
puternice ale neamului nostru, ci acestor institllte să rcvină la acti
sunt numai un mijloc de câştig vitatea lor dinainte de război, 
pentru unii puţini, mEmbrii din care era de foarte mare folos 
direcţiune şi consiliile de admi- pentru tot neamul nostru, când 
nistraţie, 'iar capitalul băncii Ro- sprijineau cu drag şi plăcere -
mânilor atât al fondatorilor cât natural neuitând să abzică nici 
şi al deponenţilor, este dat mai atunci de procentele cuvenite, pe 
de grabă ,străinilor - jid anilor, cari le-ar putea incasa şi azi 
să facă afaceri de multe ori prea dupăcum doresc - toate insti
murdare, prea grase cu capital tuţiile, societăţile româneşti şi pe 
românesc pe spinarea gârbovită particularii români şi atunci vor 
a bietului nostru ţăran. fi iarăşi la înălţimea lor şi dem-

Aceasta este ceeace ne doare ne de încrederea noastră a tu
şi iată de ce ţăranii noştri şi turor. 
mulţi intelectuali neinfmptaţi şi FapteI; fiecăruia sunt in strânsă 
cari nu-şi vând conştiinţa pentru 1 legătură cu conştiinţa, cultura, 
un os de ros, n'au incredere şi caracterul şi cinstea lui. 

t;* VV,. t'" '$ ..... 
ŞTIRI DE TOT FELUL. 

APE L. 

Fascia ~Naţiollală Româllă " 
decis să înfiillfeze în Arad o 
BANCĂ comercia/ă.indllstriaIă 
(cu o sectie de asigurare) care 
să sprijillească numai comerţul 
fi i,#dustria ereştiml şi 111 prima 
linie pe cea romdnească şi me
seriaşii ,omâlli. 

Avdnd nefJoe pelltru scopul 
acesta de un capital de cel pu
ţ'" 5 milioane, 1 aeţie 500 L, 
''ligă'" şi pe această cale pe 
toţi ade,enţii noşt,i şi pe ţoţi 
cei ciltsfiţi şi cu inimă 1'0",6-

neasclJ să ne încunoştU"ţese 
c4te actiu,,; ar putea rescum
păra fiecare dintre ei prec."", 
şi prieteni; şi cunoscuţii lor. 

ADi111NISTRA ŢIA 
ZIARULUI. 

făcând răsboiul În Orient in cadrele 
acestui regiment. 

In a treia repriză a voiajului a ple
cat la 8 Aprijie a. c. din Liege (Bel
gia). In tot drumul său, a purtat cu 
mândrie tricolorul român, atât la haine 
cât şi la bicicletă. E curios, că in 
acest turne!! n'a avut bani, ci trăeşte 
numai din sumele produse din vân
zarea cărţilor poştale cu portretul său. 
O-sa a plecat spre Craiova, iar la 
20 sau 22 c. va fi în Bucureşti. 

Dl Dinu Mihalache a fost primul, 
soldat din armata franceză, care a 
trecut Dunărea in România pe la 
Giurgiu. 

* 
Jidanii şi paşapoartele falşe. Sigu

ranţa din Galaţi a arestat În ziua de 
30 septemvrie pe supuşii polonezi 
Leon Rotsanp, G. Steinberg, şi losef 
Rosenstein, tustrei jid ani, asupra cărora 
s'au găsit paşapoarte falşe. Fiind in
terogaţi au declarat că paşapoartele 
au fost eliberate de nişte funcţionari 
de la Câmpulung (Bucovina) in schim-
bul untlr însemnate sume de banI. 

Câte ,coli de meserii avem În ţară? • 
Numărul şcoalelor de meserii din ţară Sovietele impun pe străini "Prager 
este astfel împărţit pe oraşe: Timi- Presse" anunţă, că guvernul Sovlete
şoara 9, Oradea~mare 4, Cluj 5, Sibiu lor a hotărât im punerea tuturor stre-
7, Braşov 6, Craiova 14, Piteşti 10, inilor cari se găsesc în Moscova şi În 
Bucureşti 10, Buzău 13, Constanta 4, celelalte centre ruse~ti, la un impozit 

personal. 
Galati 5, Bacău 12, laşi 7, Cernăuţi Bogătaş ii streini plătesc impozit 
17, Chişinău ~5. Deci în total avem personal până la o sută ruble pe lună 
128 de şcoale, din cari ies meseriaşi şi până la trei sute ruble pentru o 
de toată mâna. ' şedere mai lungă. Acest impozit lo-

D ă veşte in mod simtitor în ţoţi strAinii 
urtere. Î,ns

d
: cea - lmai mare parte veniţi pentru afaceri în capitala Rusi-

sunt, s rern e neamu nostru! ei sovietice. 
Va înţelege oare ţdrdnimea româ- C b' . d 'R â' ~ 1 . e me ar prm e Şi om mer uarea 

nească, la vreme, cd mesena e plug I unei astfel de măsuri in capitala sa!! 
de aur? I 111' 

'" A . tU 1 d' 'ţ' ··d· Masini În loc de braţe omeneşti. Cu 
-. ZI S a ~ ~ a ISPOZI la 11 ~m- toate· că in fiecare an numărul braţe-

Jor Şl numal In folosul lor ]ert- lor, cari lucrează la farmele americane 
fim toată sudoarea noastră, ener- se reduce in mod considerabil, totuşi 
gia brachială şi mintală. Ar fi producţia .de pe far"!e creşte În fie
bine însă să o jertftm pe cea care an, ŞI aceasta la urma f~ptulul, 

. 1 u. . . că la farme se folosesc tot mat multe 
mmta a tU l~te~esul l1?stru Jaf maşini. Conform statisticei ministeru
pe cea brachlala pe pIelea lor. lui de agricultură american, în anul 
Poate va veni şi timpul acesta, acesta pe farmele americane sunt în 
până atunci însă, să grijim ca folosintă p.es~e o jumătate milion trac
să nu devie stăpâni şi pe inima toare, cart Isprăvesc .. lucrul, ci1r~ ~ 

... N . . recerut aproape 2 milioane de ca] ŞI 
no.a~tra·u • u U, arunca tnIma ta catâri şi aproape 750,OCO oameni. 
câmIlor , caCl in cazul acesta -- Când lIa putea ajunge şi droga noa-
poate - ultima scăpare ne-ar fi sird ţară. la o aşa desvoltare? J 

să ne botezăm şi să ne tăiem iii 

cu toţii împrejur... - Din partea primmedicului vete-
rinar din jud. Arad, primim o dare de 
seamă despre expoziţia de vite din 
Peregul-German, din care se poate cu 
bucurie constata, că prăsirea vitelor 
În jud. Arad stă la cel mai mare ni
vel, constatăm Înf;ă cu durere că Între 
cei premiaţi cu bani, medalioane şi 
diplome abia găseşti câte. un nume 
românesc ca: 1. şi F. Beran, Puta 1. 
din Peregul-Oerman, Or. Verişan din 
Şeitin, B. şi M. Barthalomet, S. Chi
cin din Nădlac, Ferma de model din 

'" 
Un student român macedone8 n În oco

lul fumei. Prin T.-Severin a trecut tu
ristul Dinu Mihalachr, student român 
macedonean, care din 1921 a plecat 
să fară ocolul globului. Până acurfl a 
parcurs 8000 km pe jos şi 14,OUU km 
cu bicicleta. A vizitat până in prezent 
632 oraşe in 24 state. 

Acest turist a fost voluntar inter
pret 1n rt'g. 61 infanterle 1n Franţa, 

Cenzurat: Prefectura Judeţului. 

Semlac, Şcoala agronomică din Pecica- POŞTA REDACŢIEI. 
Maghiară. 

Oare de ce sunt aşa puţini Români! Manuscrisele scrise cu creionul nu se publică. 

* \ 
ImproprietArirea refugiaţilor din lu- Dlui Pr. C M., Cermei. Vi-se tri-

goslavia şi Cehoslovacia. Cu ocazia mite ziarLll regulat. S:ncere mult limite. 
schimbului de comune şi a delimi- Dlui 1. lspas, B. "Ideia Naţională'" 
tării frontierei dintre Romania şi cele deocamdată nu ;;pare, este însă spe
două state vecine, un mare numi'!r rantă că va apărtea în curând ca ziar 
de români s'au reft'giat În tară, in cot1dian. 
judeţele Arad. Bihor, Caraş-Severin Dlui Pl. T. Pop (Il C. DureH" nu 
s. a., nevoind să rămână mai departe aflăm nici o urmă despre cele trimise. 
sub stăpânire străină. Nu ştim unde este vit,3. Z'.c.rul se va 

Pentru aşezarea lor În diversele trimite regulat. 
sate şi improprietărirea lor cu loturi Dlui Frâtilă Gr. in M. Voiu merge 
de casă şi de cultură, ministerul agd- la Dv. Îndată ce numai SI:: poate. Sunt 
culturii şi domeniilor a însărcinat pe foarte o;:upat şi am atâtea .. Salut cu 
dl. inspector general St. D. Spătaru. drag. 

Greutatea juridică e că acesti refu-
giaţi n'au fost trecuti pe nici un D-lill A. J. Arad. Cu jocurtle de 
tablou de improprietărire. cărţi nu ne ocupăm. Pentru lămuriri 

Este o datorie naţională Însă pentru poftim şi Vă illteresati la atare c!ub. 
Statul nostru, Să găsească soluţia cea din localitate. 
mai bună pentru satfsjacerea nevoilor D-/ui /. L. LalasÎllţ., Poeziile nu se 
acestor familii româneşti cari stau in pot publica nici una. lţi propunem să 
nesiguranta. I te laşi de poetică. Făte mai bine'cio

• 
- Despre OI Tomulescu deputatul 

cercului Radna, ni-se spune că voia 
zilele trecute, să facă o plimbare prin 
satele cari l'au "ales" deputat. Popu
laţia românească de acolo i-a trimis 
Însă vorbă că nu·! de loc curioa~ă 
să-I vadă. Vorba românească: "Cu 
minciuna poţi prânzi, dar la c!nă nu 
prea ajungi loc 

Iar din altă parte suntem infor
maţi că a făcut următoarele donatii: 

Comuna Dumbrăvita biserica 15,000 
Lei, Bătuta 5000 Lei, Căpruta 5000 
Lei, Şcoala normală de fde bursa 
10,000 Lei, Moise Nicoară internatul 
SeOD Lei, Şcoala normală de băeţi 
bursa 50vO 1..ei, Şcoala comuneI Lu
peşti pentru cărţi 2000 Lei, Şcoala 
normală de fete Arad pentru cărţi 
5000 Lei, şi Încă alte ajutoa:e pentru 
bisericile din Pârneşti, Lupeşti, şi 
pentru Casa Naţională din Sâmbăteni. 
Rugăm Onor. cetitorisă judece şi 

aprecieze faptele, Noi ne-am bucura 
dacă cel puţin 1/2 din ziarul nostru 
mic şi modest ar fi plin totdeauna 
cu laude elogii şi mulţumite cuvenite 
celor vrednici de ele. Durere aceasta 
se întâmplă cam rar, ca esceptiuna. 
Vom vedea şi reveni! 

* 
Publicaţie. Se aduce la cunoştinţa 

generală, că în conformitate cu regu
lamentul Legei Biroului de Populaţie, 
toţi străinii aflători şi cei cari sosesc 
in oraşul Arad, sunt obltgaţl după 
prezentarea la Serviciul Special de 
Siguranţă să se prezinte Biroului 
Central de Populatie la Prefectura 
Poliţie~ spre a fi luaţi in evidenţă. 

Cei c-e nu se vor supune, li se va 
apl1ca dispoziţiunile art. 17. cap. 10. 
şi Art. 2. cap. 1. din susnumitul re
gulament, care prevede amendarea 
dela 500 la 1000 Lei şi În gonirea 
din oraşl 

D-nii Ofiţeri şi agenţi de poliţie 
sunt însărcinaţi cu aducerea la În
deplinire prezenta dispoziţiuni. Prefect: 
Fi/ofli. Director: Andrescu. 

• 
Publicaţiune. In conformitate cu art. 

46. 47. 48. şi 50, din Regulamentul 
Legei B:roului de Populaţie toţi pro
prietarii, locatari prin.:ipali sau Însăr
cinaţii lor, cari dau cu chirie sub 
orice mod, cu <Inul, luna sau ziua la 
subchiriaşi, sunt obligaţi a declara la 
Biroul de Populaţie din Centralul 
Prefecturei de Pollţie în trarea sau 
esirea acestora din imobilul lor sub 
pedeapsă de la 500 la 1000 Lei 
amendă: 

Asemenea cei ce dau apartamente 
sau camere mobilate, sunt obligaţi pe 
lângă cele de mai sus, să aibă şi 
autorizaţia Prefecturei de poliţie pentru 
acest scop. 

Contravenicuţii pe lângă amendă 
se vor pedepsi în conformitate cu 
art. 28. din legea controlul străinl\or 
şi a unor stabilimente publice şi cu 
inchisoare până dela 15 la 30 zile. 

O-nii ofiţeri şI ~genţii de politie 
sunt ÎnsărCinaţi cu aducerea la în
deplinire prezenta dispoziţiune. Pre

'fect: Fllotti. Director: Andreescu. 

Nu mai intraţi În prăvăliile" jida
nilorl 

botar, fi,ezar sau econom comunal. 

D-Jui Pompiliu B1ăgău, Aiud. Nu-i 
adevărat. Numitul scriitor nu-i în cu
rent cu istoria dela noi Iancu era 
blond şi avea puternici ochi albaştri 
săgetători. Da, ştia cânta frumos şi 
din fluer. (Poate chiar ăla era cel mai
preferat inslrument al lui În care-şi 
potolea amaruI). Iar ce-i deacasă nu-i 
ziceau ,Avrămel" ci Avramuţ. Am 
Ci tit şi noi pasagiul publicat greşit ~ 
"Atunci din nou se umflă peptul erou
lui şi cu acecaş ţâşnire de flăcări din 
ochi-i negri, păcură, a invocat acel 
glas al sorţii care trebuia să se audă 
mai târziu şi să i-se indeplinească 
scrisa". (Pagini alese No. 168 pag. 
22 al. 3). 
-, "...., nuOg 

A apărut Numărul 2 din biblioteca 
"Fasciei Naţionale Române" : 

"DUREREA NEAMULU/~ 
versuri de lustin llieşieu. 

Se află de vânzare la autor: Cluj str. 
N. Iorga nr. 2 şi la Redacţia noastră. 
",......... .. *...,- .... ...,..,*v* .--......... 

Aviz. Cu onoare aduc la cunoştinţl 
onoratului public şi autorltăţtlor bise
riceşti, că În Arad. str. Dorobanţilor 
Nr. 41 (şcoala confesională) am deschis 
un birou technic de architectură .. con
struesc orice planuri de casă, şcoli ~i 
biserici împreună cu devÎzele (preli
minare) lor, mai de parte execut co
laţionări de totfelu 1 de lucrări de zi diri, 
şi intreprind totfelul de lucrări tech
nice, clădiri etc. - Cu stimă: 1eodor 
Cioban, architect. . .. 

x Văduvă de etate mîjlocie 
caută loc de econoarnă la o fa
miHe română mai bună. Adresa 
la administraţie. 

ROlllANI 
Folosiţi-vă de: medicii, inginerii,. 

avocaţii, negustorii, meseriaş# 
şi industriaşii români. 

Dati banul vostru, numai la Ro
mânii şi străinii creştini, ferin
du- vd de a-l da jidanilor. 

Aceasta trebue să fie azi cu
vântul de ordine al nastrut 

spre a fie putea scăpa de ei. 
Cine face astfel, dovedeşte că 
îşi iubeşte Ţara şi Neamul. 

CETIŢ! ŞI RĂSPÂNDIŢ! 

"OOlnlft ['OPORUhUI" , 
foaia care luptă din foate 
puterile pentru binele şi illa
i,darea neamultli 1tosfru 1 

N" mai cetiţi foile tl11gureşti~ 
Nu mai daţi ba1ml vostrlt 
celor ce ni-au hatjocorit 
veacuri de-ariilldul şi /u
eră şi astăfi$i şi .,meltesc 

împotriva Stafului Român! I f 
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