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ZIAR DE,PROPAGA.1t. .. ţi O N ALA. 

ABONAMENTUL: 
Pe un an 100 lei :: Pe jumătate an 50 lei. 
Pe trei luni • • • • • • . . • . . • 25 lei. 

APARE IN FIEtARE DUMfNECA 
SUB CON DUC E REA UNU I C O MIT E T. 

\C 01 O nizările 
• sub stăpânirea maghiară formau o armă 

puternică 1n mâna, guvernului când era 
vorba de apărarea intereselor rasei ma-
ghiare. ' 

Prin colonizări işi Jntărea economi
ceşte ţărănimea in detrimentul elementului 
românesc, aceste colonizări serveau pe 
de altă parte. la maghiarizarea Românilor 
din apropierea coloniilor. Mai proectase 
stăpânirea maghiară şi 1nfiinţarea unei 
zone culturale de-alungul graniţelor vechi. 
Această zonă urma să fie colonizată 'tu o 
populatiune maghiară şovinistă· inzestrată 
cu toate privilegiile. Scopul acestei zone 
era să ne despartă total de. fraţii din 
Regat, să ne rupă orice legătură sufletea
scă şi culturală ce trebuia să avem cu ei. 

, Se foloseau de toate mijloacele pen
tru lntărirea graniţelor şi distrugerea, ele
mentelor româneşti. 

, Războiul mondial le-a nimicit toate 
planurile," politica lor de desnationalizare 
a dat faliment, astăzi noi trebue să ne 
ingrijim de apărarea hotarelor noastre 
cari nu au nici o apărare naturală spre 
Apus .. , 

Cum am putea mai bine 1ntări ace
ste graniţe şi sufleteşte şi şi economi
ceşte decât prin . colonizarea populatiei 
române dela munte, a moţilor, pe aceste 
moşii ajunse la expropriere, oare nu s'a 
gândit nici un potentat al zilei ]a coloni
zarea acestor bravi ostaşi cari s'au jertfit 
ca eroi pe timpul lui Avram Iancu pentru 
desrobirea noastră şi cari au dat dovadă 
de un stră1ucit eroism in luptele cu bol
şevicii din anul 1919. 

Oare nu s'a dus nici un ministru In 
mijlocul lor ca să le vadă suferintele să 
le cunoască mizeria, să le asculte plân
gerile? 

Mulţi dintre miniştri au avut indura
rea '(le a se coborI in mijlocul lor; li-s'au 
făcut promisiuni cari insă nu s'au Inde
plinit până acuma şi nici nu e speranţă 
să fie îndeplinite. . . 

Sărmanii moţi au rămas tot fn mi
. zeria in carei-au afJat miniştri, viaţa le 
este insuportabilă, molimeJe ii decimează, 
tuberculoza şi sifilisu] seceră cu nemiluita. 

Nime nu se interesa nici de sănăta
tea lor. nici de starea lor materială şi nici 
de cea cuHurală. Sunt uitati şi părăsiţi de 
conducători doar in turneu] de propagan
dă electorală să mai abate câte un can
didat de deputat pe, la ei cerşindu-fe vo
turile ca dupăce Pau ales să nu mai dea 

. de loc pe la ei. " 
Oare 1n felu( acesta să lntăreşteeco

nomfceste ,ţăranul român oare aşa se tine 
• 

trează conştiinta naţională in aceşti români 
bravi, oare aşa li-se va câştiga dragostea 
pentru tot ce este românesc? Noi credem 
că nu. ' 

Trebue ajutat fiecare ţăran român să 
iasă din mizeria 1n care l'a aruncat stă
pânirea maghiarA şi trebue dat mână de 
ajutor pentru a-şi in$uşi .0 cultură oareş~ 
care trebue păzit -de a fi decimat de mo-
lime, " 

Trebue să li-se dea un tratament 
omenesc din partea administraţiei stându-i 
cu '. toate 1ndrumările şi desluşi riie la dis
poziţie. 

\ Sentimentele naţionale trebuesc culti
vate in ţărănime care este fundamentul 
ţării trebue să i-se dea glia in sensul legii 
pentru ffforma agrară căci ti m purile sunt 
~wrburi, suntem înconjuraţi de duşmani şi 
ca mâine va sosI timpul când vom apela 
din nou la braţele poporului pentru apă
rarea gliei pe care el nu a primit-o, d 
cutare advot.:at, profesor sau vre-un alt 
inteiectua1. • " 

..,.... .... ... t _ .....,..,.... ...-r._ ... -........ 
Apel. 

Eroul, tribun al anuluI 1848-1849, "Re
gele MunţH()r~ Avram Iancu, idealul intregii na
ţiuni române, îşi doarme somnul de veci la 
umbra stejarului lui Horea, In ciÎnttrriul din 
Ţebea. 

! Natiune~ română tn trecut a voit sl-i ri
dice la mormânt un 'monument demn de me
moria lui, stăpânitea de atunci Însa a oprit-o. 
Azi liberi fiind loţl Tomâaii avem ddorin1ă se 
etemizăm memoria eroului, cu un monument, 
care, si vestească pentru prezent şi viitor simţul 
de recunoştinţă şi jertfă a natiunel române-
fată de bărbaţii săi binemeritati - martiri., 

Spre a da probă de aoeste Însuşiri nobile, 
ce ne diJăuzesc şi a fnfăptui ~cum, ceeace În 
trecut ne-a fos1 oprit," -' apelăm la, sprijinul 
moral şi material a tuturor fiilor naţiuoei - ru
gându·Vă a contribui eu obolul O-Voastre, la 
acest scop măreţ, dând şi prIn 'aceasta dovadA 
de' selltimentele D-voastre, ce le păstrati fatl de 
memoria eroului Avram Iancu. 

Ne place a crede şI n~ci 'nu dubităm, ci 
se va afla suflare românească, din cuprinsul 
Româniet întregite, care să nu grăbiasci ta îm
plinirea datorinţel impuse de sufletul SăUt de 
român, fati de marele erou. 

Pentru sprijinul marlnimos, Vă rugăm sI. 
primi-Ţi mulţămita noastră şi a neamului ro
mânesc. 

" Tebta, la 20 Februarie 192-". 
Comitetul . 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRATIA: 
Strada Moise Nicoarl NumArul 1, etajul L 

Mari serbări la Roma. 
In Roma au Iost 'mari serbări cu ocazia 

aniversării tnfiinţărit militie! fasciste. Celebru a 
ajuns discursul sign. ltalo Balbo care tntt'uD 
entuslasm exaltat a evocat mulţimea inflăcArată: 

"Sunteti pregătiti să muriţi pentru Duce? 
Sunteti pregătiţi să muriţi pentru Italia? (UD 

strigăt Înfiorător se fnalţă: Da!) 
.. Dle preşedinte, 300 de mii de baionete 

ale militie! sunt la ordinul dvoastră! Urmeazl 
lungi şi furtunoase ovatiuni. 

D. Mussolini la cuvântul. O tăcere mortală 
cuprinse sala. Dupăce făcuse un scurt istoric a 
activitătii miliţiei, el se adresează direct ei ape
lând la sacrificiu şi credinţă: .. Voi, ştiti care-i 
ţinta. Să facem din. naţiunea noastră o fiiată 

plină de viaţă, plină de putere, plină de frumu
sete I Aceastâ o voim noi. Pentru asta, există 
miJiţia! Pentru asta este Fascismul. Acestea sunt 
datoriile de care nu aveti voie să vi lipsiti 
niciodată· • ~ 

Discursul fu ascultat cu atenţia cea mai 
desăvarştti după care toată sala se cutremură 
de aplaudele frenetice ,i nebune şi ovaţiunile 

nesUrşite, aduse nemuritorului duce. După acea
sta generalul De Bono il invită pe cei prezenti 
să facă jurămAntul pe care-J rostea el: In nu
mele lui Dzeu şi a Italiei, in numele tuturor 
acelor căztlti pentru mărirea Italiei, jur ca să 

mă jertfes·c cu dedvârşire şi oricând pentru bi
nele Italie'-, Un singur strigăt: "JurI M părea ci 
sfarmă boJţile Augusteului ,i 'n sunetul muzicei 
şi al imnului: Oiovinezza, mulţimea 'părea UD 

vulcan. un torent, gata să săvârşeascl faptele 
cele mai măreţe. 

In Italia e bucurie, e mărire şi triuJl1p. Sora 
noastră e in haină de sArbAtoare, ea e fericită 

fiii ei jură cu pretul vietii lor să-I susţinA mA
rirea şi fericirea. Dar noi? La noi e durere şi 
plâns. La nui e desordine şi ticăloşenie. la noi 
sunt trădători şi tara plânge şi piere._ 

Triumful Italiei a trezit ,1 in noi dorinta 
dupl-o mai frumoasă, mai fericiti viaţ!, dorim 
să ne salvAm dela peire. EI. am jurat. Nimic DU 

ne va abate, nimic nu ne va infrânge. InfrAnge
vom noi pe duşmanii noştri"" şi nu ne vom sfii 
să păşim la tnvingere pe orice cale pentru sal
varea acestei ţări. 

Fascişti români, juraţl credintă Regeiui şi 
Patriei, jurati pedeapsă şi osândire ticăloşilor şi 
trădătorilor: f,ţi zid ntînfrânt, fiti un torent ne
bun ca să sfărmaţi piedecUe in drumul spre in
vingere_. Şi veţi invinge I V. J. S. 

.... """"4 "".. , .... ..- t * ""'" te .-
-

, , In Franta. Dşthlă teren fascismul (politica fe-le, 
naţională) şi tinde spre dictaturA ca şi In Italia de 
şi Spania, Şeful fascismului este generalul Man- 10-
gin, căruia i~a succes sA J facă aderent prin ci- ~e 
piilor sale. ,1 pe prezidentul Millerand. Dar' .c. 
la noi? ~~ 

Pretul unui exemplar 2 Lei. 

~j~L~LJIJtJ~;~, ................ ~ill .............................................. .. 
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~HUH; c~tre Măria ~a. to~rul. 
lţi auzim chemarea. Ne chemi la Tjne~ 

Măria Ta, cum ai chemat pe bunicii ho-
ştri , in vremuri de răstrişte. , 

Mărit fie Domnul Dumnezeul pătihţi
lor noştri şi slăvit să fii Tu deapururl Mă
ria Ta r 

Indurare fti cerer11 pentru hevredtlfcla 
noastră. Milostiveşte-te stăpâne. Nevrednici 
am ajuns, nu din umilinţă, Măria Ta, ci 
qin răbdare, căci Tu însuţi mai eri ne-ai 
măsurat vrednicia, 1n lupta c.u vrăjmaşul, 
Infrăţlndu-te cu bucuria şi amarui nostru. 

Milostiveşte-te stăpâne aşa cum te-ai 
milostivit in lungul veacurilor, căci mare 
prăpăd a căzut peste Neamul nostru. 

Robi În ţara noastră am ajuns, Măria 
Ta, legea ni-e pângărită, cinstea ni-e fu
rată iar dreptatea se 'vinde cu balanţa Măria 
Ta,. legea ni- e pângărită, -cinstea ni-e fu
rată iar dreptatea se vinde cu balanţa, Mă-

\. ria Ta, şi noi suntem săraci. .. 
Tare am mai avut dorinţa Măria Ta, 

măcar de o zi de direptate Într'o viaţă de 
suferinţă, dar când am dat să o cerem, 
ispravnicii stăpânirii - n'ar mai fost să 
ajungă, s'au repezit cu harapnicile pe noi 
şi de atunci bat, bat intr'una spatele noa-' 
stre goale. . 

Bat ispravnicH, Măria şi bat amarnic, 
căci bat pe plată de strein şi pe plocoane 
nu avem şi de ploconit nu ne-au învăţat 
bunicii, Măria Ta. 

Noi am Învăţat să lucrăm pământul 
şi să ne apărăm moşia. Pământu-i bogat, 
şa după cum stii, dar noi suntem săraci 
lipiţi pământului, Măria Ta, săraci in ţară 
bogată. . 

Şi bat ispravnicii, Măria Ta, şi râd 
veneticii şi chicotrsc vrăjmaşii. 

Am răbdat. Nu am plâns că ne era 
ruşine, am răbdat aşteptând să mântue is-
pravnicii cu bătaia. -

Dar unii pleacă şi alţii vin tot mai 
flămânzi, Măria Ta, numai noi rămânem 
pururi aceaiaşi. 

In al ) l-Iea· ceas ne-am adus aminte 
de Măria Ta si de binele ce I'ai făcut pă
rinţilor noştri. Că alt chip şi alt drum nu 
mai vede sufletul nostru amărât peste pu-
tere şi vrere. '" 

Dumnezeu] părinţilor noştri nu a murit 
iar urechile noastre nu au asurzit întru 
atat incât să nu·şi mai. audă chemat ea. 

Şi plânsetul nostru se va schimba în 
cântec haiducesc, Măria Ta, frate bun cu 
doina strămoşească, pentru ca amândouă 
trecând peste veac de veac, să arate ur
maş.ilor câtă obidă fanariotică s'a revărsat 
pe capul nostru, începând cu anul dela 
Hristos una mie nouă sute douăzeci şi unu. 

De astăzi inainte vom râde şi vom 
plânge laolaltă, Măria Ta. 

Ti-am auzit ~hemarea in clipa desnă
dejdei noaSTre. Deschideţi braţele Măria Ta. 

Tu eşti intreg al nostru şi haiducia 
d~ vremuri grele, e danie strămoşească, 
Măria Ta, SIăvite Codru. 

Urmaşii lai Iancu /iana 
.o.u ""W 

DOJ.lf .. VIŞOAR.1 
CII cunoştinţd de dactilo/!raf~, română, 

caută post ca practicanta. Adres(la ziar 

VOJNŢ A POPORULUI 

RăspUD8. 
, .• Nu, nll! ŞefiI noştri nu-s în~lt! functionari, 

eOndUcătorii nu·s c:e-J dornici de mArire, bogăţie 
ti petreceriI Şefii l10ştri sunt sermanl şi mici şi 
$labl: doar banul este astăzi tare! 

VreţI să-I aflaţi pe apostolii rteamului l vreţi 
să-i fl1lâlnlti la serafe de orgii, sau în purpură um
blând? Oh hU, apostolii poporului umblă din sat în 
sat şi propagă şi învaţă religia viitorului apropiat, 
religia nationalismului şi a iubirei de patrie. 

Şeful nostru suprem e idealul, iar acesta 
trebue să fie mântuirea patr!ei... Iar voi tldvelor 
neîntelegătoare, a căror minte imbuibată nu mai 
de zîngănit, de arginţi, şi de urlete de mărire 

voi de sigur că nu ne înţelegtţi, de sigur că 
acum, cat sunteţi tari, voiţi să ne sl'grumati... 
pe noi, se poate că vă succede ... dar sufletul 
mÎş.::ării noastre niciodată! 

Şi va veni timput când vom sta fatâ 'n 
fatfL şi popa! ul cinstit românesc vă va cere 
socoteala. Şi ce-i veţi răspunde? Ori nu vedeţi 

că neamul tie piere, că ţara ne moare, şi voi 
in bancbete trăiţi?! " 

Trădătorilor, meritat! să .respiraţi aerul pa
triei voastre? De ce sunteţi vani!Oşi, au veci
nică va fi puterea şj. mărirea voastră?! 

w t.t .-. .. . 
. 

Orfanii de războiu. 
Este în adevăr înspăimântător şi te cutre

muri când ceteşti că în ce stare deplorabilă, in 
ce mizeriI? şi neajuosuri se află orfanii de rălboi 
"copii neamului" ori mai bine zis "copii IlÎmă-

'nui". Nu vreau să spun cum ar trebui pedepsiti 
acei oameni fă.ă suflet, cărora le este Încredlfl
ţaţă ingrijirea, creşterea acelor nenorociţi copii, 
orfanii orfanilor. Câtă inconştiinţă trebue să zacă 
în inimile acelora, cari fac să sufere cei mai 
dragi copii ai noştri cari sunt - ar trebui să 

fie - ai noştri a tuturora şi noi toti s~ ne 1n
trecem a-i ajuta a-I desmerda şi a-i mânllăia 

pe aceşti iubiţi copU, copii părintiIor ,-_cărora . . 
avem să le mulţămim scumpa noastră fară. 

, Da, noi ştim că aceşti toţiH, aproape toţt 

sunt copii unor părinţi_ săraci de cari imboga
tiţii de război şi geşeftarii noştri de azi nu-şi 

ad\lc aminte, far pătura săracă a neamului ,no
stru, Doamne Ozeule! sufere împreună şi ea cu 
copil ei proprii şi de multe ori mă cuget cât 
de mare tre6ue să fie durerea părintelui aceluia 
care Îşi vede copii proprii goi şi flămânzi, cu 
mult mai rău ingrijiţi dec-ât chiar copiii fără tată 
şi nu odată am auzit spunând câte un tată de 
acesta sărac, bo!nav, nenorocit - dar muncitor 
- că ar fi fost mai qţlle să ii căzut şi el pe 
câmpul de lupta, să sufere copiii lui ca "orfani 
de razboi" iar nu şi el însuşi cu ei ca "orfanii 
conştiÎnţet neamului şi a larei româneşti". 

Este induioşător, este ceva prea dureros, 
prea trist şi totuşi trebue, să ştim că În ţara 
noastră sunt • . . şi "orfelioate- unde "copiW 
aceia a .nimărui" sunt bine, chiar foarte bine 
togrijiti şi crescuti, cu mult mai bine decât ar 
fi îngrijitl dacă ar trăi părinţii; tata lor; cu mult 
mal bine decât copiii, prea multor pArinti în viatâ. 

Un astfel de Orfelinat care trebue să ser
vească de mod~1 este orfelinatul "Regina Maria" 

. din Arad. GonduC'ătorilor acestui orfelinat şi ia 
prima IinÎe dnei Goldiş preşed. Societăţii pentru 
ocrotirea, orfanilor din război ·filtala Arad şi dnei 
văd. de război a prof. Micula directoara insti
tutului şi mama alor 3 orfani, cari nu crută ni
mic ce află de folositor pentru orfani tn dra
gostea lor sinceră fată de aceşti atât de drăgă
laşi şi simpatici dar nenorociţi copii, li-se ('uvine 
laudă şi recunoştintă binemeritată din partea tutu-, 

Nr. 11 . -
ror acelora, cari inteleg mtineâ lor mare, cinstită şi • 
desinteresati. '1 

Tocmai actJtn J:lrimim ştirea necrhdt de ra
dicalA că tuturor fultctionarilor dela odellnalele 
din Atad şi Tlmişoata li-s'a redug salariile rhl. li( 

D( 
zerabile de azi cu lOO -500 lei. AUziti azi câtld 
toată lumea recunoaşte că trebue urcate şi se şi In 
urcă cel putin ·cu numele .salariile tuttuor funcfio
ttati/or centrala 1. O. V, dela laşi face.o crimă, 
reduce salariile funcţionarilor ei: 

EI bine nu se teme acea Oirecţiune că va 
rămânea fără funcţionari, eri că va rămâl1ea fără 
funcţionari, ori că vor aj unge bietii orfani din 
toate orfelinatele in halul in care se află neno
rocitii din Curtea de Argeş, Constanţa ... ? 

Mai putine automobile, mai puţini inspectod 
şi vIzite-Inspecţii neserioase şi atuncI vor putea 
fi şi olfallÎi bineîngrijiţi şi funcţionarii ~il1e pllitiţl. 

-... c • 'l1li $;.... :w- ....... r $.:w"r -...... , 

In atenliunea D1~i Ofr. dela caife 1. ftrad-Podooria 
Comuna Covăsinţ. pe linia ferată Arad

Podgoria, cu ocazfunea infilnţărif acestei linii a 
contribuit cu o sumă considerabilă la zidire prin 
subscrieri de actii. . 

A făcut o jertfă materială pentru c'a fiind 
izolată de linia ferată C. F, R. a voit a-şi uşura 
comunicaţia cU centrul judeţului pentru a des
face productele sale. 

, De altă parte dornici de progres, locuitorii 
sper'l.u a li-se face posibilitat~a de a putea cre
şte cop:i la şcoala medie din Arad ori. Lipova. 

Cu regret s-a constatat insă că Directiu
nea el~ctrul.ui nu prea mult se interesează de 
acestea. 

In comună sunt cel putin 25 elevi cari 
ccrcetf az.ă şcoalde medii din Arad şi Lipova 
Părinţii ÎIl împrejurările fina'bciare grele de azI 
sunt siliţi a creşte copii de acasă trimtţ"â"lIdu~t 

cu electrul la şcoală. Dar electrul are o circul1tle 
nereguliltă, bieţii elevi ca să nu intâ~ie trebue 

'cel putin cu 20 minute să vină laelectru fara' 
gard de aşteptare. 

Ori cine îşi poate închipui chinul ce elevii 
. il, supoartă fn toată dimineata cât e lungul 

anului. Nu au băieţii nici un s~ut contra 'lăpezii 
vântului rece, ori ploilor, căci de doi ani ce au 
demolat gara.ţe era să se surpe. Ia nime nu ia 
trecut prIn minte a zidi aUă gară cum s'au fă-
cut 1n alte comune • . 

Ştim cazuri când bieţii elevi stând în frig 
la electrul fără gară s:au bolnăvit de moarte si
liti fiind a absen{a dela prelfgeri, nu din vina 
lor. Sperăm că dl Direcfor G:Jld va face cât de 
grabnic gestul frumos dispunând de urgenţă zl
djrea gării. . G. P. 

... "" ......... ... n _ , .. u 

RĂVAŞE. 

. Curticl. Ni-se scrie despre impresia 
proastă ce o face gara de graniţă din Curticl. 
- asupra 'străinilor. - Oara a fost o ciă
dire mică dar fmmoasă, acum lnsă, mărindu-se. 
a devenit o monstruozitate de urâtă. 

Propunerea ar fi, să se edifice o altă gari 
în alt loc simpatic aşa ca şi gara şi tmprejurl~ 

mea ei să impresioneze" plăcut pe tofi . străinii 
cari trec graniţa cu scopul să ne VIZI

teze numai ţara fiindcă· de aşezarea lor stabilă 

la nui zău nu mai avem nevoe, având deja şi 

până acum Îlt ţară prea mulţi .. străin~binefăcători". 

.. ....4'tlfci" 4 ......... ....,... -.. •• u ... .,.... -
- 1n Bucureşti a dispărut un ziar adevă

rat "cuşer," care apăreaziloic sub numele de 
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~onumentul fui Iancu. 
. In munţii Ţebei" este o movilă cu o 

uce uitată, O modestă cruce) care e mai 
odestă ca a multor muritori) de a căror 
Ime nu e legată nici o faotă măreaţă. 
. Âceea movilă şi aceea cruce uitată 
te a lui Avram IJnetJ. t1:'gele rtlltnfilor. 
:est mare erou este al intregulul neam 
mânesc. 

A venit deci timpul, ziua sfântă'n 
. re să ridicăm un Mauzelou la mormân
I eroului legendar, in comuna Ţebea,. 

Astfel comitetul parohial din aceasta 
Imună, la Îndemnul mai multor intelec
ali, buni români, cu aprobarea On., Mi
ster al Muncii şi Ocrotirilor sociale No. 
717-923 şi, a Ven. Cons. Arh. din 
biu, a inceput o colectă .pentru acest 
onument în cuprinsul ţării intregi. Au şi 

• eeat deja la 29 Febr. a. c. în' falnicul 
inat şi judeţul Arad: Zaharie- Florea şi 
Iram Oprea, ambii din Ţebea, 

Fac deci apel cătră Ono public, ca 
; binevoiască ai primi cu toată dragostea, 
erindu-Ie tot sprijinul posibil. 

Ţebea1 28 Februarie 1924. 

.... ....... ..,..,. 

Russu '; 
subrevizor şcolar. cplttop 

al bis. ort din loc. 
**'"_ , "'lktW .... 

Incă un bal mascat. 
Să -dea bunnl Dumnezeu să fie ultimul bal 

Iscat de felul acesta. Acest bal l'a aranjat so-
1atea "PrlncJpele Mircea" filiala Arad, o so
~tate de' binefacere care se ocupă cu protec
inea copiilor. În România. 
, Dacă patronii din Arad, a acestei societăti 
ţd - şi sigur că sperează - că copiii pe cari 
ajuOi prin protecţiunea Jor vor fi tot aşa de 

-ni Români ca el, atunci noi le zicem, lăsaU 
$li! să piară, că nu me,ită din partea neamu
f nici O protectiune acele mlădiţe din cari vor 
!şte aŞa fel de români. . 
. acest bal unde au fost felurite măscl, s'a jucat 
hbră la început din obiceiu fără nici o însu
lire şi apoi sore batjocura a tot simtului ade
;at românesc s'a mai încercat odată o "Arde
filă", dar n'a reuşit. A cântat simpatica muzică 
:hestra cel putin 10-15 minute şi nu s'a aflat 
singur "domnişor" român "de mare speranţă" 

. inceapă dansul. II vedeam că scăpăra din pi
Iare un jidan şI mă temeam că o să inceapă 
"hora mare" şi apoi să fi văzut. In fine to
li s'au aruncat În joc' câteva, părechi.; Spun 
,nici n'a mai fost alt dans naţional in acea 
ipte şi tn acea sală - şi nu sobă după cUIU 
scris to Nr. 10 a ziarului că Aca de Barbu a 

ntat irI ,.soba" gOfllă - În schimb s'a dansat 
huzfca jazbaodei, muzică neomenească-sălbatică 
Ita javă, shimmy, van steep - de pt> stepele 
'leei - Fox Tratt etc. dansuri condalllnate 
Idcă ,.stârnesc simţuri de pasiuni incompati
e cu vârsta tinărească... (dar oare bătrânii I 
Uru el nu mai sunt mijloace de agitaţie ... ) şi 
:1 mal mult se cânta adeseori un fel de .imn 
denţesc· când se jucau aceste' dansuri, deşi 

• 
f bal un mast:ate c. cele dfn 
id? Cine t Doamne f· Cine il 
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VOINŢA POPORULUI 

Ştiri de tot felul. 
,- Rugăm cu inzistenţă pe domnii corespon

denti să ne comunica numai lucruri abso'ut ade
vărate pentru cari oricare om cinstit să poafa 
lua toată răsJlunderea ,i totul să poată fi dovedit: 

Voim ca ziaruJ nostru si fie 'ca s'. evan
ghelie. 

Şi În fine nu ne comunicaţi numai lucruri 
slabe, cAci mai sunt" oameni cari pot flllludati In 
ziar pentru faptele lor bun8 româneşti • 

Sunt .. ?!! 

Mutarea din Arad a primprocurorufui Secitl
reanu. Vestea mutării dlui prlmprocuror dela 
Tribunalu! din Arad ,la Sighişoar,a a lăsat o im~ 
presie penibilă În societatea românească din 
Arad, care societate ştiasă-If"aprecieze meritele 
şi calităţile unui om de muncă de cinste şi de 
caracter. Nu cunoaştem motivele cari l'au În
demnat pe dl ministru al Justiţiei să-I mute din 
mijlocul nostru probabil intrigi şi ură personală 

f\lă de acest om de cinste de dreptate nutrită 

de cei mici şi răi la suflet au determinat pe dl 
ministru să-I mute la Sighişoara. Aceasta să nu
Q1eşte inamovibilitatea functiouarului. Domnule 
primprocuror nu despera, calomnia, intriga şi 

ura se- va nimici odată, atunci va eşi dreptatea 
la suprafaţă ~i va ţlif să' proceadă fatii de fie
care după faptele sale, până atunci vă rugăm 

să fiti pe mai departe apărătorul dreptăţii şi 

Intereselor naţiona'le. , 

- Cu deosebitA plăcere anunţăm că DI 
Octavian Goga vaţtnea in 23 a. ,1: c. Ia Timi
şoara o conferinţă, Sperăm că fiecare român 
Cinstit din Timişoara şi jur şti care ii este da
torinţa. 

lncunoştinţare. - In Monitorul Oficial No; 
51, din 8 Iunie 1923, promuJgăndu-su o nouA 
lege pentru reglementarea si controlul apelurilor 
la contributia benevolă a pubHcului, toate auto
rizaţlunile! date .până în 'această dată de Mini
sterul Sănătăţii, Muncii şi Oerotirilor Sociale sau 
de orice altă autoritate, sunt anulate şi de nul 
efect. 'C.et j nteresaţl sunt tndatoriţi a su conforma 
dispozitiuililornoui legi, nici un apel adresat 
publiCUlui În scop de binehcere sau de altă na
tură nu se mai P:lt faCe in stabili~lente, localuri 
sau locuri de frecventare sau circulaţiune pu
blică, decât pe baza autorizArei obţinută dela 
Ministerul Muncii, Sănătătii şi O.:rotirilor Sociale 
Aceasta obligaţiune priveşte orice initiativă in
dividua�ă sau colectivă, persoane fizice şi juri
dice, ori ,care ar fi forma şi obiectul apelului 
bani, efecte sau artl:ole, Jiste. de subscripţie, 
liste sau bilete de loterie şi tombole, carnete, 
cărămitl, registre, paotaluze~ condid de milă, 
cutii, bilete de spectacol, teatrale, cinematografie, 
condici de milă~ cutii, bilete de spectacole, teatre, 
cinematografie baluri, chermeze bătăU de flori 
festivaluri sau 'serbâri in locluri înch Ise, grădini, 
sau câmpeneşti, confertntă, expoziţiuni etlichetu, 
tichete. sau prin orice aH mijloc. Apelurile Ja 
contributia benevolă a publicului nu se pot face 
decât prin gherea şi controlul carora functioneaza. 
Apelurile cu caracter Individual şi În interes par
ticular sunt cu desăvârşire interzise. Ori clne 
va face apel la contributia benevolă a publicului 
Într'un loc sau local de frecventare satl tircula
tiune publidl., este obligat ca la cererea deIe ... 
gaţilor autorifăţdor sau la cererea acelui sau a 
celor cătră care se face apelul să dovedească: 
a) Că posedă autorizaţiunea Ministerului Sănă
tăţir;'Mlincfl şi Ocrotiriloi' Sociale. b) Că posedă 
cartea de "-Iegitimatie sau imputernicirea de a 
face asemenea apel. Pentru baluri, Serate, repre
zentatiuni, festivaluri tombole, şi loterii ce obiş-

.. 
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nuit le oriantzea~l CU prilejul balurilor, seratelor, 
~epr~z~nt<Ltjuollor efe. În locul ~iltoriz:atiunel 
Ministerului se cere în comunele urbane reşe
dinte autorlzatiunea primarilor, în celelalte co
mune autorizaţiunea Prefectului de jude~, iar in 
in Capitală autorizaţi unea Politiei Capitalei. Re· 
zultatele orkărui apel la contributia benevolă a 
publicului se constată prin incheere de proces 
verbal de cătră delegatul sOcietăţii,' comitetului 
Ilau al aSdciaţiunei resp~ctive, im preună cu 
Împuterniciţii autorităţii care a eiiberat auto
rizaţiunea şi să dă .pubhcităţii printr'una diq 
gazetele locale, Persoanele cari. vor contraveni la 
dispozitiuniior legU menţionată ma! sus, vor fi 
posibile de pedepsele provăzute În aceasta lege 
la art. 14-] Y. Constatarea contravenţiunilor se 
face dfo oficiu sau la cererea oricărei persoane 
cătră care a-a adresat apelul neautorizat, sau 
nelegitimat de cătră ori care organ administrativ, 
judeţean, comunal, sau poliţienesc de inspectorii 
şi delegaţii directiunei generale a asistenţd so
ciale şi a oficiului nationalI. O. V. de membrii 
comitetelor ludetene de asistenţă, precum şi de 
Împuterniciţii autorităţttor cari şi-au' dat avizul 
pentru autorizarea prin încheere de procese 
verbale cari vor face dovada În justitie până la 
Încheerea de procese verbale cari vor face do
vada În justiţie până la Încheierea de procese 
verbale cari vor face dovada În justitia până la 
incheierea tn fals.' - Direcţiunea Gt>uerală a 
Asist. Soc. şi al Of. r. O. V. de lângă Prdectura. 
Jud. Arad. (ss) Moldovan. 

• •• sJ' " •• $ - • .,..,..,..- IV·...,. 
POŞTA REDACTIEI., 

.~ Dlui A, Bolcu In Brad. Vom face tntocmal 
după cum doreşti. Avem mai mulţi de felul lui 
Păicul Şofron, vom avea grijă de toti aceşti pă
cătoşi. Scrie-ne ceva noutăţi. 

Dlor 1. M. şi V. C inHă/rnagiu. Sincere 
mulţumite ne vom hizul să satisfacem dorinta 
DV. care este şi a noastră. Rugăm să faceţi abo
nati: Tot asemenea şi pe dl C. lancovici in To
polovătul mare. 

J. Muican~ Anlna. Am primit paralele trimise 
cu mulţumită. 

Di 1. Strma, &preuţ. Ziarul se ~xpedează 
regulat. 

Dlul Loc. Q. Ciobanu. Am primit şi luat la 
cunoştinţă cu mulţămită cele comunicate. Sincere 
sal utări. 

Nr. G. 1981/2-1923 . 
Publicaţiune. 

Subsemnatul esmis judecătoresc tn 
conf. cu Legea execuţiei şi in_ baza': de
cisuJui Judecătoriei de Ocol Pecica Nr. de 
mai sus aduc la cunoştinţă publică t ca 
mobilele ) toalet cu oglinzi, 1 dulap luciu 
din plută in urma execuţiei' efectuată in 
favoarea -executatultti Crlstof Schmidt re
prezentat prin avocatul Dr. Grieszer Hansz 
din Gottlob contra lui Alexandru AntaJ se 
vând la licitaţie publică fIxată pe ziua de 
5 Aprilie 1924 ora 3 p. m. in localul 
executatului din Pecica maghiară fn'vintând 
pe toţi cei care doresc a cumpăra cu 
observarea, ca cQntra plăţii imediată, ceJui 
ce va oferi mai mult se vor vin~e. 

Pecica, la 9 Martie 1924. 
Esmis j udecătoresc .'~ 

\ Oficial: Traian Hedeşan. 

De vânzare. 
, In -centrul oraşului: case goale şi 
tocuite} se predau imediat loc u i n ţ e, 
Case potrivite pentru economie cu grădini 
mari, case cu prăvălii, case potrivite pen
tru fabrici, vii . cu vile, moşii ieftine in 
Banat şi mori cu motoare, 

Deasemeni pentru orice afacere co
mercială, de vânzare sau cumpărare 
adresati-vă numai biroului . ._-
MU.~EAN ŞI FLORA' 
ARAD, BULEVARDUL REGINA MARIA No. uf 

f 
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Banca ,,0 LOR 1 A" societate anonimă pentru industrie şi comerţ, Lipova. 

." CON V O C J\' R E. 

Domnii acţionari ai Băncii "GLORIA 44 societate anonimă pentru industrie şi comerţ. Lipova sunt poftiţi a lua parte 

V-a adu n are gen era 1 ă o r din ară 
care se va finea Marţi la 25 Martie 1924 ora 10 fix dimineata in localul băncei cu următoarea 

O r d I D e d ezi. 

1. Deschiderea adunării generale. 
2. Darea de seamă a Consiliului de administraţie şi a 

Comitetului de cenzori. 
3. Aprobarea Bilanţului, a Contului Pierdere şi Profit 

şi descărcarea Consiliului de administraţie de gestiunea si\, 
pe anul 1923. . _ . 

4. Distribuirea Beneficiului net conform statutelor. 

Lipova. ]a 8 Martie 1924. 

Extras din statutele societăţii: 

5. Raportul Consiliului de administraţie cu privin 
semnarea acţiilor din emisiunea II-a şi fjxarea capital 
societar la Lei 1.000,000 in legătură cu aceasta schimb 
§-ului 6 şi 31 al statutelor precum şi a §-ului 22. 

6. Intregirea Consiliului de administraţie cu 2 mei 
cu mandat de 4 ani. 

7. Fixarea jetoanelor de prezente pe .anul 1924 şi 
b1lirea dividendei. 

Consili~1 de administrati 

§ 20. La adunarea generală pot participa cu vot numai acei acţionari, cari sunt trecuţi ca proprietari fn Registrul actionarilor cu cel f 
6 Juni inaInte de tlnerea adunării generale şi cari îşi depun acţiile şi procurile pe lângă revers la Cassa Socfetttii cu cel putin 24 de oreiui 
de adunarea generaJă. . - . . • 

ACTIV Bilanţ General incheiat Ja 31 Decemwie 1923. PASI 

Cassa • • • • • • • ,. • II • 

Acţionari . • . . . . . • . 
Păduri in exploatare şi material lemnos 
Băile de Accid- carbonic Upova; teren 

clădiri şi stabilimente • • • . 
Mărfuri . • . • . . • . • • 
Conturi-Curente debitoare. . . . 
Efecte scontate . • . . . . . 
Efecte pulliice şi acţiuni • • . • 
Aparate de fiert rachiu, butoae şi căzi 
Instalaţiuni şi cazane de patroleu . 
Autocamioane şi vechicole . . • 
Mobilier ••.••...• 

Conturi de ordine: 
Garanţii. • . • • • . • . • 
Depozitari de efecte pt. acop. Cont-cor 
Efecte in gaj şi pt. acop. Cont-cor. . 

25000-
600000-

8463~191 
2579501-

179342866 

930000-
5568150 

153046254 
255610-
11070-
7696399 
362~685 

108000-
·.1-

5140067145 

Capital . . . . • . • • . • 
Capita) emis. II-a (Subscripţia s'a in-

ceput in 14 Dec. 1923) . • . 
Fonduri de rezerză • • . . . . 
Fond de pensiuni . • . '. . . 
Fond filantropic • . . . • . . 
Depuneri spre fructificare. • . • 
Dispoziţii şi ordine de plată. ~ • 
Conturi. Curente creditoare c' • • 

Efecte reescontate . • . . . . 
Impozite restante. • . . . • . 
Dividende nereclamate. . . • • 
Beneficiul net. • • . • • . . 

Conturi de ordIne: 

250000~ 

t {)()()()(X 

I----!--\ 

750000-
246414

1
65 

1067637 
480608 26]891 

2586202 
27762E 

_ ~ .. 63537§ 
2364# 

13541 
494~ 

I 2402f 
514006i 

Deponenţi de garantii • . ~ . ~ 25000 -
Efecte tn depozit şi pt. acop. Cont~cor. 600000 -

21285940 
60481-Efecte remise spre lncassare. • . 84390745 

Deponenţi de efecte in gaj şi aC.cont·cor 2128594C 
Remitenţi de incasso • • • • . 1 __ 6_0_48_1_~1-8_4_3_9()Î_1 

1---'1--1-5-9-83-97--;'418-5 
5983974 

DEBIT Contul Pierdere şi Profit încheiat la 31 Decemvrie 1923. CREOl 

Dobâ'lizi plătite · · · · · · · Cheltuieli generale, Spese adm., sa-
larii, jetoane, asig. jetoane, asig. 
chirH etc. · · · · · · · · Amortismente · · · · · · · · Impozite. . · · · · · · · · Beneficiu net · · · · · · · · 

I , 

" 

Director executiv: ss. Ni{'olos Pop. 

, 
!)' 155447 95 Venit dela păduri · · 

Câştig dela mărfuri · · Dobânzi incassate · · 161005
1
80 Proviziuni şi comisioane 

4190355 
952331°8 

. 12402687 

577517 25 I 

Lipova. Ia 31 Decemvrie, J 923. 

• CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 

--
· · · · 391925 
• · · · 50252 

· · • · 64723 
.) · · · 706U 

, 

577511 

Şef-contabil: ss. Ale.ztlndru Ta. 
expert-contabil. 

ss. Ftllwiâu Mtltlui16 
preşedllite. 

SS. Di",itrie ]OIlHOD;C;" ss.Nicolae POPG SS~ Efti",;s C;orogar;fI ss. Vasik Gltill 

Verificat şi aflat conform cu registrele; 

COMITETUL DE CENZORI: .-
ss. Gheorghe N ODaCfI 

preşedinte. 

ss. Teodot" Selagiatl 
v.-preoedinte. 

ss. Iuliu Onu SS. Ioall Stoica ss. Teoaor Ioa, 

"VOINŢA··· POPORULUI" 
CeD~urat: Dr. R. Mager. 

• 

se vinde In oraşul 

A RAD numai la 

. 
llibrăriile române~ 

Tiparul Tipografiei Diecezane Arad. 
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