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Muncitorimea românească Neputinţă sau nepăsare? 
Un trist şi ruşinos document. 

~. Vei putea rdmânea la noi, doar pâna •. 
ne sosesc budapestanii". 

de dincoace de Carpaţi trăeşte riIe stabilimente industriale, sunt 
zile nespus de grele. insoţiţi de canalii ca deputatul 

Exploatată până la istovire de Vuia, şi, în veselia banchetelor 
către sălbatecul capital strein şi copioase, uită de viaţa de iad 
în parte şi de cel românesc; abru-/ a muncitori mei româneşti exploa
tizată de mizerie, de alcool şi tată până la sânge de exponen
de întunerec, această muncito- ţii banului strein şi autohton. 
rime care are dreptul să se I Nu văd guvernanţii noştri că 
aştepte, in România-Mare, la o streinii cari le oferă banchete 
soartă mai omenească, a ajuns împărăteşti, din munca celor multi 
la desnădejde. şi flămânzi, au ca un prim scop 

Dela Reşiţ~, dela Petroşani, demoralizarea completă şi bolşe
dela minele de aur din Munţii vizarea eventuală a muncitorimii 
apuseni şi de aiurea, vin strigăte româneşti? I... 
desnădăjduite care ne umplu su- Nu inţeleg, că aşa zişii "Ro-
fletul de mâhnire şi revoltă. ~ mâni" cari bârfesc muncitori mea 

La toate năcazurile muncitori- românească1 cum a făcut depu M 

mei române s'a mai adaugdt, in tatul Vuia la Reşiţa, sunt slugile 
timpul din urmă, unul mai mare plecate şi mizerabile ale streini
decât toate celelalte: invazia con- lor cari ne sug sângele?I 
tinuă a muncitorimei s/rtline. Măsuri de indreptare rapidă se 

Cum la frontiera spre Ungaria impun! 
noi n'avem poliţie sau siguranţă. Sd înceteze imediat invazia 
muncitorimea streină vine la noi ml1nciforimii străi1le! 
ca 'ntr'un sat fără câini şi ince- Sire/nil de prisos să fie daţi 
tuI cu tnceiul ia locul muncito- peste graniţă! 
rimei române chiar şi in tntre- Munca muncitorimei româneşti 
prinderile aşa zise "naţionalizate" sti fie ocrotUd de exploatarea 

Muncitorii români sunt puşi la ajricanr1! 
muncile cele mai grele şi istovi- Muncitorfmea românească să 
toaTe sau. pur şi simplu, daţi aibă dreptul la muncă şi la viaţă 
afară din lucru. în p afria ei! 

Din cei de sus, nimeni nu vede, Dar cine să ia măsurile de 
nimeni nu aude nimic. Când se iI1dreptare ?!... Şi cine să le 
duc totuşi În inspecţii pe la ma- execute? 1 .. 

După şase ani de stăpânire româ
nească avem o dovadă grăitoare şi 
strigătoare la cer, despre cea ce să 
înţelege ia noi sub naţionalizare, con
stiinţă româriească şi respect faţă de 
limba statului. 

La societatea nalionaJizată " Reşiţa", 
streinil rămaşi in Slujbe de conducere, 
eliberează şi azi acte şi documente 
in Hmba maghiară, - Într'unul din 
cele mal curate ţinuturi româneşti. 

Administraţia- pădurilor societătii 
amintite, dă primarului So/ronie Mica 
din comuna Ciucu o adeverinţă tîpă
rită pentru lemne de foc din pădurile 
societăţii, de următorul continut: 

.. SzabadalmazoU osztr, magyar ătlam
vasutak" 5!VII. 924, 802, sZamtl utalvany 
az eisenhiltti faraktă~b61 kiszolgaltatand6 
1 Urm. L oszt. kemeny hasăbfăra. 

Jelen utalvăny a hozzătartozo ellen6rzesi 
szelveny es keltezesi belYfgZO nelkill er
venytelen s a fa kiszolgaltatasa alkalma
val bevonando, A lebClyegzes napjat61 
szamitott 8 napon belUl bevăltand6, mely 
idon tul semmHele felsz6tamlas tekintetbe 
oem vetetik u

• 

Atât şi nimic mai mult, partcă am 
fi curat la Kecskemet. 
Lăsăm În judecata ori căruI Român 

de omenie, aceasta ruşine şi batjocură 
la adresa Statului, iar din parte-ne, 
lntrebăm guvernul şi tn special pe 

.",I.lntaşii tuturor partiqelor politice, 
membrii În COllslliul de Adminis traţie 
al Reşiţei, - dacă, În afară de grija 
dividendelor, se va ţine seamă la !50-

cietăţile naţionalizate şi de respectu 1, 
cuvenit Iim bel statului român? 

p, S, O riginalul la dispoziţia ori cuI. 

Până vin Budapestanii 1 
Un pantofar român din localitate 

ne scrie cu profundă mâhnire, că a 
fost primit lunile trecute, la o firmă 
de pantofărie din Arad, cu cuvintele: 

Aşa a şi fost. Sosind pantofari din 
Budapesta, după vre-o două săptă
mâni, Românul nostru a fost dat afară. 
A căutat de lucru în toate părţile, dar 
fără rezultat. A vrut să ia o slujbă la 
CFR., dar acolo l'au întrebat de ce 
fuge de meseria sa, dacă-i pantofar I 

Aşa rămân pe drumuri meser!aşii 
români, p~ când cei veniţi de peste 
graniţă, cu complicitatea autoritAtilor, 
se tngraşe in scumpa noastră patrie, 
pe care o urăsc şi-o bârfesc când 
li-se dă prilej uI. 
Până când Îl... 

-v~. • " . . 

Incă o~atH : afură CU slreiniil 
Acest strigăt nu e cel dintâi 

şi nu va fi nici cel din urmă I 
Gazeta noastră şi-a ftlcut da

toria să-I strige mereu. 
A fost strigqt in pustiu -; -

Se vede că da' 
Cele pefrecl1fe zilele trecute 

În Basarabia, poate, vor des
chide ochii şi autorităţilor ro
mâneşti din Arad, şi din cele
lalte oraşe dela frontiera spre 
Ungaria. 

Sfreinii circu/d În România ca 
la ei acasd! Aşa zişii artişti şi 
artiste de varieteu, vin mereu În 
oraşul nostru ca într'un sat /ărd 
câni. Am vrea sti ştim şi noi de ce 
al Z. Filotti şi dl Mărculescu, 
nu iau nici o măsură ca aceste 
elemente primejdioase să fie date 
frumos peste graniţă! ! Li - e 
teamă poate de nLiga naţiu-

'1 ~?' ni or .... 
Aud?! .•. 

Minerul 1'omân cântă: Sarmanii fard românească vândută eşti, prădată Vom apăra credinta 
Târâtd in noroi, 

Cu ochii arşi de întunerec, cufafa supta de durere. 
Cu pletele de iarna ninse, sdrenţos, calle şi huiduit 
Ce-o lume 'ntreaga de Lăcuste, ce'n goana oarbă 

{s'a pornit 
Să-mi sugd tot mal mult viata din trupul fara de 

{putere, 
Implor sublima rdsbunare / 

Eu sunt un sclav fnchis in grote de pisma unui 
{neam barbar. 

Mi-e plÎnea mestecatd'n lacrimi şi-i presărată cu 
{pământ. 

Am bolovaniin loc de perne, md udd ploi, mâ bate 
{vânt, 

Aud vijeliosul tunet, vdd fulgerile cum rasar 
Şi ştiu cum veneticii tării se /eftiesc in bogatie. 

Tu, Dumnezeule puternic, prefă-mCl'n fulger de 
{furtună 

Să mă cobor din s[âvi orbeşte - căci prea e' 
{soarta noastră Ilrea -

0, câtor parveniti nememici 'in clipa asta n'uşi putea 
Subt pumni să le sfărllm sefleletul şi lngâmfarea 

{lor s'opunt'i, 
Ca să-şi ridice iarăşi fruntea din famă România

{MareI 

Azi banul e sfăpllnul zi/ei, tot omul poartă azi o 
{mască, 

Azi tora plânge sugrumată de-atâtea II/te jidoveşti; 

.' {eşti -
Puţini sunt cei ce-ţi poartă grija, luptând ca să-ţi 

/redobâlldească 
Mândria de odinioară I 

In m:ne clocofeşie focul, imi scurmd'n creeri negre 
{gânduri. 

Eu sap şi aur şi argint 
Să-I dau călăilor vietii pentru un petec de pământ, 
Ce-mi vor cinsti in ora mortii, când m'or culca 

• I'ntre patru scânduri, 
Scuipând pe crucea mea creştină. 

Ea sap mer..:u prin bezna oarbă,' şi'ndurd-aceas/ă 
[neagră mUllct1. 

Atafra mii de bieţi tovarăşi, şi fotuşi dreptul ni-se 
{fură -

In schimb rdsplata este palma straini/or sătui de ură. 
Ne calcâ legea românească Şi'1I tenmiti umede ne

{aruncă. 

Săpaţi, sfipaţi ciocane, 
Căci nu-i mult până mâni, 
Când nu-ţi mai sparge bUlgări, 
Ci ftste de ptigâni. , 

InjrânJIf.-vom selavia 
Cu jUI!u-i secular, 
Azi S'tl trezit din moarte 
Românal ploletar. 

• 
Şi (ma cufropitil 
De-ai relelor puho/ • 

Vom introna dreptatea 
Calcată sub picior, 
Vom mllntui moşia 
Şi steagul fricolor. 

Ciocoi, cu ochi de hienti, 
Sunat-a ora. ta, 
Ca ml1ne sclavit vietii 
In sânge·te-or scălda. 

, .. 
Ş'aşieme peste mine n.oaptea şi cemefloriîntanecate. 
O, răsbunare azi te chiem, 
Ai şti sti-mi spui o cUpa gândlll atâtor mii de 

[mii ce !em 
Cu pumnii ridicati spre boltă ctrşÎnd .zădarnic 

[libertate? 

Privesc în departarea vremii şi tricolorul fă/jâeşte 
Voios în soarele dreptăţfi - văd hoituri negre de 

{cti/ai. 
Desfrâul moare ttI palate, văd preveniţi şi semizec 
Ce-au propagat millciuna, lacomi - o lume ce 

{se năruieşte, 
Muşcând nevolrlic!i'n ţărâna! 

In raza zileiviitOQre se'nfiJ!e crucea-adânc în zare -
Din toale unghiurile farii s'aud cântări de sărbdtoare. 

IUSTIN ILlEŞ1U. 

Pretul unui exemplar 2 Lei. 

u I Iii. 
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VIlI. 
lflicul fUllcfionar, este una 

din viCtimtle cele mai nenorocite 
ale invaziei streine. Dacă pentru 
inalta birocraţie, streinii, au fost 
o sursă de grase beneficii, pentru 
micii funcţionari şi frdţi lor de 
mizerie pensionarii, venireaaces
tora a insemnat o înăsprire terÎ
bilă a cond:ţiilor de trai. Ce pot 
să facă ei in f(jţa streinului care 
plăteşte 40.000 lei pe Ui1 an apar
tament, 100 lei pe o gâscă şi 
orice preţ li se cer pe o legumă 
care constitue singura hrană a 
acestor desmosteniţi ai vremuri
lor grele pe care le trăim. 

Vieta pentru ei e o enigmă -
sau o curată tragedte, ŞI totuşi 
obicinuiţi cu ordmea şi supune
rea, ei nu cârcnesc, deşi sunt cu 
miile cei cari se culcă n€mâncaţi. 

Din ziua in care clasa aceasta 
greu încercată (in care sunt cu
prinşi şi ofiţerii inferiori) şi-au 
dat seama de cauzele primare 
ale răului .. - a devenit fascistă 
şi va deveni tot mai militantă in 
măsuia În care răul o va in,pinge 
la desnădejde. FasCismul, nOÎ nu 
b tăgăduim, devine tot mai mult, 
gruparea, clasei sărace şi desnă
dăjduite dela noi şi acelor cinstiţi. 

Pentru întreaga această clasă 
săracă de orăşeni - problema 
scumpetei e simp,.Iă: 

Descongestionarea oraşelor de 
cele 2,000.000 de streini - cau 
au acaparat locuinţele şi care go
lesc zilnic halele - este solu
ţionarea pe jumătate a specu!ei 
şi a scumpetei. 

Când ei sunt numai in Bucu
reşti pe.ste 300.000 mii şi când 
ocupă în această Capitală şi aşa, 
atât de puţin încăpătoare 85.000 
apartamente - mai e nevoe să 
spunem de ce prezenţa lor apasă 
aşa de greu asupra vieţei noastre 
cotidiane. 

Aceasta cu locuinţele. Inchi
puiţi-vă acum 85.000 familii care-

,c 

fH~ti~tH ~in ~~m~niH. 
îşi încarcă zilnic () coşniţă în piaţă 
- cu ce e mai bun şi fără toc
meală şi veţi vedea şi laturea a 
II-a a problemei: scumpetea ali
mentelor. Şi ceiace se întâmplă 
in Bucureşti e specific tuturor 
oraşelor noastre - cu toate In
ce rente - bineinţeles în propor
ţie diferită de irivazie! 

Evacuiază oraşele de perdiiţli 
aceştia, şi-a doua zi se incht'agă 
condiţiile de trai mai omenesc 
pentru săracii dar cinstiţii ora
şelor noastre. Dacă tu Stat nu 
o faci, şi socotiţi ROR1ânia ca un 
Bărăgan - unde pot popasi din 
toate colţurile lumii toate scurS(l
riie? atunda datoria ta este să 
creezi slujbaşului tău condiţii 
normale de trai - punând la 
contribuţie pungile noullor mo
safiri. Căci nu poţi cere unui mic 
funcţionar să trăiască cu de 10 
ori leafa dinainte de război, când 
traiul e mai scump de 40, de 50 
sau chiar de 60 de ori!! Una 
din două - ori evacuiezi pe 
streini - şi pui la stâlp pe spe
culanţi - ori le rnăreşti leafa 
funcţionarilor după indexul de 
scumpire a vieţii - cum se face 
azi curent În Germania, Ceho
slovacia şi alte ţări apusene -
Austria. 

Ofiţerimea. Aceleaşi ca'uze 
care lac viaţa de nesuportat mi
cilor funtţionari, stau la baza 
mizeriei ce indură şi ofiţeri
mea. 

Numai că, in vreme ce saraCla 
suraă şi dureroasă a celor din,.. 
tâi, nu este atâta de vizibilă, cea 
a ofiterimei, dimpotrivă. Şi ea 
are obligatiuni speciale care- i 
cer să trăiască în orice loc şi'n 
orice moment, in aşa fel incât 
să facă cinste carierei pe care 
o reprezintă şi uniformei ce poartă. 
Când ea nu poate răspunde aces
tor obligaţii, demnitatea ţării insi1şi 
e atinsă_~ Or, socotim că nu mai 

Din o călătorie tn Basarabia. Este caracteristic pentru urmările 
proastei administra1ii În Basarabia 

Basarabia este jertfa cea mai de . situaţia prt'oţimei de acolo. Aceasta 
compătimjt a politicIanismului român. este acuzată făţiş, chiar şi de mem
Nepregătftă nici politiceşte şi nici din brul basarabean al guvernului de lipsă 
punct de vedere naţional pentru o de patriotism. Că este nemulţumită 
eficace rezistenţă, ea a devenit cel - nu mă gândesc la acea parte a 
mai t'xpus teren de agitaţ'e pentru preoţimej. care este nemulţumită pe 
vecinii bolşevici şi de pricopseală tema averilor bisericeşti - este fapt, 
pentru hienele politice. Urmărind şti- care nu se sfiesc a-I afirma nici ei. 
riie din ziare, chiar reduse la vero- Cauza nu este însă, că ar dori mai 
simila realitate, se naşte in fiecare bucuros un regim bolş~vic (:.1 cultelor 
bun Român un sentiment de adâncă ci s'a născut din continuele jigniri, 
mâhoire şi sinceră compătimire faţA cari le-au suferit din partea organelor 
de această provincie românească. administrative. 

Pornind din acest sentiment am În-
treprins o călătorie de studiu in Ba- Administraţia române::tscă, la prelua-
sarabia. Cele văzute ne-a Întărit şi rea celei ruseşti, a negligat momFntul 
mai mult acest sentiment, dar răbda- psiholog:c pelltru a face din preoţi
rea şi cumintenia MoldoveoTlutui ba- mea basarabeană cel mai devotat ele
sarabean ne-a mărit şi nădejdea, că ment al noului regim. După o situatie 
introducerea unui regim uman şi cin- extrem de privilegiată, de care s'a 
stit, pe lât'gă toate uneltirile bolşe- bucurat sub vechiul regim rusesc, 
vice, va crea uşor şi În scurt timp o preoţimea a fost mereu expusă celor 
Basarabie mulţumită. mai sensibile jigniri, Preotul a trebuit 

Cercetările noastre s'au extins după rând pe rând sa stea În situaţia de 
cât a fost posibil, În toate directiile subaltern, la dispoziţia jandarm ului, 
şi am afuns la constatar~a, că actuala agronomului, organelor administrative 
stare a Basarabiei se datoreşte În de to;)te gradele şi tuturor politlciani
primul rând politicîanismtdui vechiu- lor, fără deosebire de partid, etc. Nu 
lui Regat, care a întronat cea mai e mirare deci, că din jignire s'a nă
proastă administraţie ce se poate în- scut nemulţumire, şi că din nemulţu
chipul, făcand posibil, ca aceasta si!! mirea preotului, a trecut ici-colo şi 
ajungă, pe lângă elementele nu cele asupra enoriaşilor săi, cari ÎşI aveau 
mai eminente are vechiului Rt'gat, pe şi ei motivele lor de nemulţumire. 
mâna, asemenea, nu acelor mai bune Inlăturând această nemulţumire ini
basarabene. Fără aceasta stare de ţială a preotilor, cari oricllm repre
lllcruri nu s'ar pomeni nici de atâtea zintă, prin contactul continuu, pentru 
comploturi bolşevice şi nici de atâtea ţăran, în genere, cel mai de incredere 
acte de banditism, de tot soiul - element de conducere, UŞ)f s'ar 11 
inclusiv cele administrative - menite putut lua terenul altor nesfârşite ne-
itoate a turbura liniştea populaţiei. mulţumiri ale ţăranilor. (Va urma.) 

e un secret peri tril nimeni că 
sunt ofiţeri Car~ stau prin Hlan
sarde mizerJbile - că urlifor
mele şi le proclHă pe credite şi 
in conditiuni care-i reduc să rnă-

nânce doar. odată pe zi şi că in 
fine n1ii de familii de ofiţeri trăesc 
tnghesuiti tii câle o cămăruţ! 
neiglenică, 6 viaţă din cale afară 
de grea. 
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Sa~lvaţi copiii! 

E strigătu I de alarmă al unor, fiinţate cu bună credinţă şi că 
oameni, cari privesc dela ir:ă!ţi- doar lipsa lor se simte. Nu, ele 
mea studiilor, viitorul l1eurrlU- sunt infiinţate pentru II crea o 
lui nostru. Nu pot să afirm, că funcţiune parazitară pentru câte 
salvând copiii, am făcut totul ce un adept al regimului conducă
trE'bue să faceni, dar cei ce rie-o tor şi pentru ca acesta, să tră
spun aceasta sud oameni cari iască comod pe spinarea Statului. 
studiind SItuaţia, au ajuns la Azilele toate sufer lipsa de mame, 
convingerea, că mortaliti:ltr.>a in- în schimb am văzut aşa zise 
fantilă (a copiilor) constitue pen- "cămine de mame", unde femeile 
tru neamul nostru un permanent nevoiaşe cu copii mici se refu
şi sigur pnÎCol. Nu sunt SUfl- giază. Ai crede că aceste cămine 
ciente toate nenorocirile câte având mame suficiente adăpos
s'au abătut asupra noastră, ne tese şi copiii fără mame, dar 
mai lipsea aceasta. aşa ceva nu se intâmplă. Dacă 

Am de faţă Nr. 22 din revista 'Întâmplarea face ca o mamă să 
"Societatea de mâine u

, care apare moară, copilul îi este trimis la 
În Cluj sub cop-ducerea unui di- Azil unde este hrănit artificial şi 
stins comitet şi care numără in- m01re aproape s:gur. 
tre colaboratorii ei, pe cei mai Călător profeSIOnist. ce sunt 
valoroşi oameni de ştiinţă ce-i mi-a fost dat să trec adesea pe 
avem noi. Citesc' cu groază - lângă portile Azilelor din Ardeal. 
nu pot spune cu plăcere - un De pe stradă nu poţi vedea multe 
studiu al eminentului medic dr din ceeace înseamnă sau ascunde 
Axente Iancu, directorul medic- un asemenea institut, am citit 
şef al Centrului pentru ocrotirea Însă pe tablă scris cu, litere mari 
copiilor (fost azB) din Cluj, în la azilul din Cluj şi cel din Ti
care prin date sigure, culese la mişoara, că medicii Azilului dau 
faţa locului in comuna Curtjcj câte două ore la zi consultaţii 
de pe frontiera de vest a ţării, gratuite pentru copiii suferinzi*). 
să dovedeşte în mod neindo- La celelalte azile asemenea lu
jos, că descrt'şlern ca populaţie, cruri nu am văzut, deşi Azilul 
că adecă putem ajunge intr'o din Beiuş din lipsa de aranja
bună zi, când copiii ce rămân tn . ment nu tngrijeşte nici un copil 
viaţă, -ti vom putea număra pe rrână la· vârsta ·de ~ ani, iaruupă 
degete, pentruca urmaşii noştri cât ştiu eu in Beiuş nu există 
să fie aşa de mulţi, ca şi rămaşi nici un di~pensar pentru copii 
pe urma unei holere. si mă aşteptam la sigur că acolo 
Lângă cele multe năcazuri din voi da ?e~te ~sem~nea mi~une. 

câte se abat zilnic asupra ţării Am amtntlt ŞI acest amanunt 
noastre. cu regret trebue s'o nu pent.ru a aduce I~ude con
adaugăm şi pe aceasta. ducatonlor acestor .Azile -. fap-

Una e sigur, că mortalitatea tul vorb~şte dela s~ne - CI pen
infantilă acolo e mai mare, unde tru ca .sa s: poata vedea c1a.~ 
numărul incclţilor e mai sporit. ?eOSeblr,:a .mtre ... felul .cum. um~ 
Rusia cu mojicii ei ocupă locul tnţ~leg sa-şI faca dator~a Şi alţ! 
prim. Spanja îi urmează, pentru car~ s~ mulţumesc cu tnca~are.a 
ca al patrulea loc să fie de noi Idu ŞI cu titlu de conducaton. 
ţinut. Sau cum s-ar spune, noi Iar ~acă am relevat toate ~ele 
suntem în fruntea tuturor slăbi- . de mal sus'v ace~sta o y am fa~ut 
ciunilor ŞI în coada tuturor po~ pentru a arata ~aA inoţam intr un 
poarelor civilizate. Îl de zi con- h~os pe .to.ate tara",Junle. Incon
statăm pe toate tărâmurile, re- ştlenţa ŞI mcomp.ettnţa o vedem 
grese datorite inconştienţei şi la tot pas~1. R;ţm ~! faptul a~
mentalităţii absurde, a celor ce sol~t a.de~ar~t ca da~a AzIlele dl~ 
îşi asumă o răspundere In faţa CluJ.Ş1 Tlrntşo~ra dau, co~suItaţl1 
posterităţii, a celor ce pretind că gratUIte, ,ace~st~ nu s a ~<~c~t. ~IR 
organizează viaţa de mâne a î~(~t ordin CI dm ~ropna Jnlţla
Statuhli român. tlva ~ c~I?r ~e sunt In ~rl1ntea lor. 

Din şireJe dlui dr A. Iancu. 
citesc mai mult.decât a vrut să 
spună, citesc anume, că din Ca
sieria Statului se cheltuesc bani 
destui pentru instituţiuni de ocro . 
tire, numai cât aceasta se face 
fără nici o raţiune şi fără ca să 
tindă ajungerea scopului urmărit. 
Se înfiinţează dispensare şi că-' 
mine de mame acolo, unde avem 
spitale mari, acolo unde avem 
azile de copii cari, adăpostesc 
multe mii de suflete nevinovate 
şi sute de copii sugarî, părăsiţi 
şi pe cari îi alimentează artifi
cial din iipsa mamelor, cari se 
refugiază in cămine. "In azile, 
din lipsa de mame mortalitatea 
e de 7 or:i mai mare". 
Să nu se cr~adă, că instituţiu

niie de asistenţă susţinute de 
Stat, ce sporesc la oraşe sunt in-

Gandlţt-va cel puţm în mo-
mente libere, dacă aşa se pre
zintă situaţfa ce inseamnă la noi 
ocrotirea copiilor. Gfmdiţi-vă la 
desnodământul final care cu cât 
se va produce mai târziu cu atât 
va fi mai dureros şi ne va pune 
intr'o situaţie poate chiar irepa
rabilă şi pe care noi nu o am 
dori cu riscul a ori şi ce! At. M. 

.) In Arad sunt multe dispcnsarii a~a că 
nu c nevoie de astfel de consultaţii, dacă 
tnsă se prezintă cineva se serveşte cu plăcere. 

Medic spe~ialist pentru boale şi Dpmţinni de ocbi 

Dr. VIRGIL POPO VICIU 
fost asistent de clinică univerSitară 

Timişoara, circumscr. IV. ("losejin") 
Palatul Elfte. 

1 II tr a t' e: B-dul C;arol (f. "HunY.'ldi-utl or. 17 
. B-dul Bf:rth~lot (f. Kossuth-u.) 2 

TELEfO~: 11-32. 
Ore de consultatii: 10-12 şi dela 15-17 

. . 
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Bandit platit cu bani publici. 
Gospodăria oraşu1ui Arad ruinată cu desăvârşire. - Primăria păgu
bită cu 300,000 lei. - Primarul pus la discreţia unui firezar iredentist. 

Se fură la primăria oraşului Arad 
ca'n codru VIăsiei şi bandiţi10r nu li-se 
clatină nici un fir de păr măcar. con
tinuându-şi machinaţiile fiecare lîber, 
fiind pe deasupra şi plătit încă cu 
banii scumpi ai populaţiei, ba câte 
unul e mai şi înăitat în grad, - gra
ţie bunei noastre administraţiL 

Cam acum trei anÎ s'a introdus cer
cetare disciplinară contra economului 
or~şenesc Egon hit, pentru faptul că 
pământul primărki pe o îdindere de 
100 jugăre, care era ~dat lui Stefan 
Măniut dm Aratl-Sega, I-a iosemânţat 
cu grâul primăriei, l-a arat şi semănat 
tot cu oamenii, plugurile şi vitele 
primăriei, precum şi pentru manipu
Jarea unei mari cantităţi de fân şi 
cereale, cauzând astfd primăriei o 
pagubă de câteva sute de mii de lei. 
Chiar el singur recunoaşte cli a furat 
grâul, ovăsul şi fânul, prin procesul 
verbal aflător la dosarul disciplinar. 
Afacerea Însă a rămas baltă, iar n'.l~ 
mitul econom a rămas şi pe mal de
parte în postul său. pentrucă vezi să 
poată fura liber cât mai mult. 

Acest venetic, falnic econom, Egon 
Pal, care a venit aici la Arad ca fe· 
rezar, tăind lemne populaţiei cu fere
străul lui circular, meserie dealtcum 
destul de cinn tită .. insii neC'Mlvenindu-) 
s'a lăsat de asta, angajându-se ca 
biriş (un fel de logofăt) la moşia jida
nului Adolf NE'umann din Arad-Gai, 
care j!dan pe urmă sprijinindu-l l-a 
făcut să tie econom al oraşului Arad, 

-Om fără nici o şcoală sau altă pre
gătire speCială şi care habar n'are de 
guspodărie, semănând mai mult a 
jambaş de cai, coţcar sau pungaş 
ordinar. 

Cu toate astea el conduce toată 
gospodăria oraşului Arad. EI care io 
,anul J921 În ziua de 15 Martit·, când 
ungllril se cam agitau pela fronticr:ele 
noastre, a declarat în biroul econo
matului că .. ha meg egyszer a fegy
ver a keZE'mbe kerUI, valamennyi olaht 
agyonilt5ml" (de îmi va ajunge iocă 
oelată arma În mână, am să omor pe 
toţi valahii!) 

Nu 1-s'a dat fnsă ocazie pâna acum 
să facă asta. l-s 'a dat insă voie sA 
fure cum îi place, trăind astfel o viaţă 
adevărată de boier, umblând des la 
vânătoare pela Cluj ŞI aiurea, ţinân
du, şi două 8mante la Arad, petrăcând 
vara la băile din BQgdarigoş, atunci 
când alt funcţionar român stă să peară 
{ie foam;" Iar soţia lui, Madam PahI, 
şi cele două fde Întrec in lux pe ori
care damă d~ societate de pe bule
vard, făcând dese curse cu trăsurile 
llrimăriei şi călătorind aproape În fie
'Care Săptămână la Budapesta, pentru . 
a cerceta acolo orfeurile, şi a asculta 
.operele" şi piesele teatrale ungureşti 
etc. ete. 

S'ar putea scrie coloane întregi 
-despre el, dar acum amintim pe scurt 
n ll.m ai câteva din matrapazlâcurile lui 
-cele mai noul: 

1. La staţiunea pentru smel!orarea 
plantelor are primăria 5 jugăre de 
trifoi, lăsate anul ăsta ca fânaţe, pe 
-care le-a cosit dânsul, vânzând iarba 
prietenului său Szant6 Bela, proprietar, 
domiciliat în strada Dorobanţilor Nr. 
'64 cu suma de 40,000 lei, socotind 5 
jugăre fjecare de câte 8 parcele cu 
1000 lei parcele. 

2. Din recolta de ovăs din anul cu
rent de 100.000 mm. lipseşte un va
gon, conform tabloului maşlnistului 
dela trler şi al delegatului primăriei 
Petre Ch eTeşlădanu, a cărui valoare 
socotind numai cu 500 lei mm., 100 
mm. fac 50,000 lei. Cui a vândut ovă
sul nu se ştie. 

3. Două jugăre pământ arător, le-a 
insemânţat pentru dansul f~ră vre-o 
autorizaţie prealabl1ă a primăriei, a 
căror arendă ar tace cel puţin 2000 lei. 

4. Parcela Nr. 314 pe întindere. de 
7 jllgăre 340 stp. şi parcela Nr. 14 
pe intindere de 8 jugăre şi 50J stp., , 
adecă cam 16 jugăre de pământ ară
tor, le-a dat în arendă pe sub mână, 
Jără ştirea prlmărid, unor unguri a 
.căror nume ne scapă~ acăror arendă 

socotind numai cu 1.000 lei jug, face 
16.000 lei. 

5. Otava abundentă din acest an, 
cam 5 - 7 vagoane, le-a vândut nu se 
ştie cuI. Socotind numai cu 20,000 
le! vagonul. este deci o pagubă de 
140.000 lei. (Frumuşică sumă, ce zici 
"domnule" Pahi?) 

6. Din anul trecut a rămas grâu tn 
valoare cam de 20,000 lei, pe care 
afirmative l-a transportat la conacul 
Nr. 2, de unde a dispărut. Ce s'a fă· 
fut cu grâu! acela? 

7. Grâul şi orzul din recolta acestui 
an de ce nu s'a aşezat În magazinele 
destinate spre acest s..:op, încăpătoare 
şi uscate de la "Banca Centrală· cu m 
era ordollat, şi de ce s'a aşe~at in 
rayonu! de călărit unde grâul e deja 
tot muced, fiind magazUle ude" aşa 
că 16 oameni nu răsbesc a-l Întoarce 
şi vântura cu lopeţile pentru a salva 
ce se poate din el. O perdere ce acum 
Imediat nn se poate calcula. 
Vashică primăria oraşll lui e păgu

bită şi de data asta cu peste 300.000 
lei, dar suntem siguri că economului 
Egon PahI, nu i-se va întâmpla ni
mic, deoarece doar dânsul are la spate 
pe cel mai mare protector a tuturor 
iredentiştilor din Arad, care pe vre
muri a dat afa.ă pe români dela pri
mărie, strigându-Ie "tanulj magyarul 
diszn6" (În vată ungureşte porcule!) 

Vom reveni. 
şut. .:#111'.* ,_ti-" 111'.- ... ,-.... 

APE L. 

Faseia Naţ'-onală Rolltdnă a 
decis să înfUllfeDe î" Arad o 
BANCA comercială-industrială 
(cu o secţie de asigurare) care 
să spriji,tească t,umai comerţul 
şi i1tdustria creştină şi in prima 
linie pe cea rom/lnească şi me
seriaşi; români. 
A~d"d nefJoe pentru scopul 

acesta de un capital de cel pu
ţin 5 milioane, 1 acţie 500 L, 
rugăm şi pe această cale pe 
toţi aderenţii noştri şi pe ţOfi 
cei cinstiţi şi cu inimă romti
nească să ne înctmoştiinfell$e 
c/lte acţiuni ar putea rescum
păra fiecare dintre ei 'Precum 
şi prietenii şi cUltoscuţii lor. 

• ~'" F .,. t 

ADMINISTRAŢIA 
ZIA RUL Ul. 

J"Itw t 

Filme 

Paradisul hoţilor 
- Moravuri mexicane -

Scena se petrece în MEXico, tn 
apropriereA frontierei, - nu la noi. 

Suntem în cabinetul PrefectulUI de 
Politie Don Montecarlos. In cabinet 
se mai află şi avocatul Todoesposible, 
un om brun, elegant. 

Prefectul Montecarlos sună. Intră 
comisarul Corectos, cu care se anga
gează următoarea conversaţie: 

Prefectul.' Pentrucee deţinut indi-
vidul Cutareos? . 

Comisarul: Pentru un furt· de 9000 
pesos (pardon era să scriu: lei). 

PrefectuL politiei: Ce, 9000 pesos? 
Clim ai Îndrăsml să-I arestezi pentru 
aşa fleac. 9000 pesos? 1-0 fi luat omul 
pentrucă i-o fi fost foame I Câte nu 
se mai tntâmplă de-astea! ... 

Comisarul: Şi cu toate astea, sunt 
singurii pungaşi cari mai pot fi ares
taţi. Cei cari fură mai mult nu mai 
pot fi deţinuţi, per:trucă ne destitue. 
Avem destulă experienţă 1 

Prefectul: Dă-i drumul imediat 1 
Când îl va mai vedea cineva furând, 
să ştie că Cutareos e clientul dlui 
avocat Todoesposible, Şi să-I lase în 
pace. 

Comisarul pleacă revoltat. Avocatul 
Todoesposible mulţumeşte dlui prefect 
Montecarlos pentru gentileţă şi pleacă 
să dea ochi cu clientul său. 

, • t 

Reforma agrară 1n judetul Caraş-Seuerin 
Toate ziarele dia ţară au publicat' Această suprafaţă de pământ aUt 

câte ceva nou referitor la abuzurile În anul 1923 cât şi in 2924, a fost 
şi neregulele săvllrşite cu ocazlunea folosită de expropriatul Lukaup Filip, 
exproprierii de către cei însărcinatl fără a plăti vre-o arândă (lucru care 
să aplice această reformă. Mai toate se poate constata), căci terenul apar
judeţele din România nouă au suferit ţine statului şi nu lui Lukaup, 
ned~eptăţi şi fraude, p~ntru stat, afară In anul 1924, desi pământul este 
de Judeţul Caraş-Severm, unde func- de cea mal bună calitate levanttnlll 
ţionea.z~ ca con~ilier agricol un domn domn consilier T. Gh. Pea'lcă, găseşte 
de ongme - Zlce-se - macedonean de cuviintă să intervină la Centrala 
Take Ch •. Pealcd, prototipul levanti- Obştllor Săteşti ca exproprlatul Lu
nulul ordmar. kaup !;'ă plăteescă 50 kg grâu la ju-

La consilieratul agricol de sub .con- găr,' cu toate că sămănăturile s'au 
ducerea ds~le totul ~erge pe scnp~te făcut fără ştirea şi aprobarea consilie
(referatele lllsp~ctonlor săI). O-lUI e ratului şi fără contract, ci .. , aşa cum 
dedat cu un procedeu cu totul orien- s'au înţeles. 
tai: forma sd nu lipseascd nici la .' . , . 
acul cu I!dmdiie, fondul ponte să di- EI ~1ne, ?e ce I-S a făcut acest 
spară, caci n'are nici un rost odată avan,tal .. dlLH Lu~aup, pe~t:uce? Vă 
forma indepliniM. Cum inspectorii tin inchIpUIt",. TotuşI refuză ŞI 1~ prezent 
foarte mult la formă, merită să fie să facă, un co~tract, ba su:.ţl.ne căt 
clasat printre primii în felul lui. statul n are mCI un drept a-I Impune 

Anchetele şi orice altă acuzaţie nu se la o arendă. 
prind de el, fjjnd un benzemut, de Ce zice la aceasta mult cinstitul 
care nu se lipeşte nimic. De aceea să consilier al judeţului Caraş-Severin? 
nu se mire pub!icul şi in special, 10- Art> idee de această chestiune? Şi 
cuitorii Caraş-Severinului, căci ştie de ce Iasă ca statul să fie păgubit 
acest domn consilier să procedeze cu cel puţin 100,000 lei în aceştl 
cum se cade... doi ani? 

"Ulci.orul nu de multeori se duce Este de notat, că d. cOllsilier Peah~ 
la apă-, a arendat locuitorilor din Boldur pă-

Vom Începe cu cele mai mici ca- mânt de aceeaşi calitate cu 100 kg 
zuri şi treptat vom ajunge până la la jugăr şi le pretinde această canti
culme; o facem aceasta pentrucă an- tate. Pentru ce dar dnul consilier 
chetele cari s'au suspendat din mo· agricol Intervine ca dlui Lukaup să 
tive necunoscute, n'au dat nici un re- i-se scadă arenda În natură la 50 kg 
zultat. pro j ugăr?! Să fie oare aşa m are di-

a) De vre~o doi ani, s'a făcut ex- ferenta de arendă când este tot din 
proprierea in\ comuna Boldur şi cu pământul luat expropriat dela Lukaup? 
această ocazie s'a expropriat din pro- De sigur, că aici este o afacere pen
prietătile Lukaup Filip o suprafaţă de tru ... stat, - nu pentru persoana sa ... 
437 jug, din cari au fost distribuite Faceţi sau comiteţi un păcat, dacă vă 
locuitorilor din acea comună împreună închipuiţi şi credeti ceva despre acest 
cu alte proprietăţi, rămânând rezervă consilier bine privit la Cluj şi Bucu
de stat circa ]00 jug. re şti. (Va urma.) 

E V'" , t', .... r .... • a,.... IV a ".. , ţ' 

Se zice: 
Că ordinul referitor ]a închiderea bir

turllor nu se execută În Ghioroc, 
motivul că acolo nu există birturl nu
mai restaurante. Dar tn comunele 
Radna, Şiria şi ceielalte se execută? 

Că ţiganii din Sâmbătenl săvarşesc 
furturi după furturi in comuna Ghio

roc. Este curios că jandarmii nu pot 
prinde hoţii. 

Că nu toti inspectorii de colonii a 
(Azilului) Gentrulu! de ocrotire pen- • 

tru copii îşi fac datorinţa conştiintios. I 

A fost un domn inv.-director, care a 
trimis paralele primite dela Centru 
pentru părinţii -crescători, numai după 
multe luni de zlJe dela preluarea lor 
dela Centru şi când era deja inlocuit 
cu alt inspector de colonii. Care va 
fi fost cauza? Preamultele ocupaţiulli 
ori...? Ce are de spus d! Revizor şcolar 
despre felul cum îşi îndeplineşte dl 
înv, dir. datorinţa? . 

Că dl farmacist Gruodl din Şiria n'are 
drept de cetăţean şi minune! ca sus

pect iredentist are drept de armă. Se 
poate lucrul acesta? Divizia Îşi va face 
desigur datorinţa I 

Că jandarmeria din Măderat a predat 
jidanului de acolo Spitzer un re

vorver 'l.icându-i să puşte pe cine va 
face gălăgie pe sub fereastră. 

Că în curând se va forma un partid 
- un guvern de coaliţie - care 

se va compune din elita - oamenii 
cinstiţi şi bunii Români - tuturor 
partide lor politice de azi, care va pre~ 
lua in scurt timp guvernarea dela li
berali. Se poate o minune ca aceasta? 
Se întâmplă zi de zi minuni rele, se 
va întâmpla esceptional şi .tina bună? 
Noi ne temem că numai se zice dar 
nicicând nu se va face. 
(lă cu ocaziunea inaugurării şcoalei 
U din Nădab (i. Arad) unde au fost 
de faţă şi d. general Berthelot, dnil 
miniştrii: Constantinescu, Anghelescu, 
Lepădat, au fost d'ecoraţi 30 şi câţiva 
de preoti. Mai aprop\at le va veni 
rândul dlor învăţători. Se va ingriji 
oare cineva şi de învăţători buni şi 
multi, nu numai de şco ale multe, că 
între domnii înv. şi între toţi funcţio
narii sunt cam prea multi Ungăi. 

Că tot În Nădab fiind deţinut un ţă-
ran de prietenul (?) lui de domnul 

agronom, era să fie bătae, fiindcă ŞI
mandanii I 'ar fi eliberat ... cu forţa, dacă 
nu i-se dădea drumul. . ", .... $$ .. 

. 

Cum frusteolH jidanii stalul român. 
Este ştiut că toate foile din ţară 

sllnt redactate de jidani. Aşa şi "Er
delyi HirlapW, din Arad. Conform legti 
toti redactorii de profeSiune primesc 
bilet liber de a călători gratuit pe 
CFR. ci. 1. Această foaie a perciuna
ţilor a avut obraznlca îndrăsneală să 
anunţe la Minister pe toţi amicii lor 
ca ziarişti, respective redactori la foaia 
lor, primind astfel cu toţU bilete gra
tuite, cu toate că dânşii habar n'au 
de ziaristică. Şi a nume: Francisc Farkas 
(jidan maghiarizat) este voiajor la firma 
A!calay Frere~, e tot pe drum călătorind 
des in afaceri de talpă şi piele a ace
stei firme; dr. Olasz Pal (maghiarist) 
compaoist de firmă cu socru-său, sun
tem siguri că nu călătoreşte in chestii 
de interes public; Ludovic Bolgar 
(perciunat) este secretar la Camera de 
comerţ şi Industrie. fiind bine plătit, 
n'are nimic cu ziaristica; Falus Lajos 
(perciunat şi buzat) este subsecretar 
la aceeaş Cameră de comerţ, face dese 
CtlrSe la Bucureşti poate in afaceri 
valutare şi ducând jamantanul dlui de
putat Zima Tibor, etc.; Iosif Rethy 
sau Reti (nu ştiu cum e maghiarizat) 
dânsuI ar fi ziarist, dar nu stă în ser
viciul numitului ziar, şi aşa mulţi alţii. 
Aşa călătoresc ăştia toţi gratuit, în
şelând statul român, Îmbo~ătindu-se 
ei şi sărăcindu=ne pe noi rând pe
rând. Apoi să ne mai mirăm că CFR. 
lucră cu deficit. 

Credeam Domnule Ministru dela 
comunicaţii că În felul ăsta se va 
putea uşor balansa bugetul căilor fe
rate, Nu-i aşa, că da. Rugăm autorită
ţile competente să acheteze cazurile, - _ .. .. ţ CI 

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

"DUREREA NEAMULUr 
versuri de Iustin iUeşieu. 

Se află de vânzare la autor: Cluj str. 
N. Iorga nr. 2 şi la Redacţia noastră . 

• 
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ŞTIRI DE TOT FELUL. 
Lumea să judece!! 
Să binevoiască Ono cetitorii să ne 

spue, merita ziarul nostru sa fie aşa 
de straşnic cenzurat? In saptamâna 
trecuta nÎci atâta nu era de ajuns ci 
o autoritate lacoM a cerut pur şi simplu 
suprimarea acestui ziar. Exista insă 
şi între autorităţi unele, cart ştiu să 
ne aprecieze şi să nu ne lase pradă 
celor răutăcioşi ci ne dau concursul 
lor in lupta noastră desinteresatd spre 
binele neamului, patriei şi bisericei. 

... 
Procesul lui Mo1a şi Vlad. In toate 

oraşele Moldovei studenţii şi intreaga 
tinerime, elevi, functionari, muncitori, 
vor face rugăciuni in biserici in ziua 
de 26 Septembrie ora 10 dimineaţa. 
Se va ridica astfel către ceruri de 
pe tot pământut Moldovei in aceiaşi 
zi şi la aceiaşi oră, ruguciuni din 
pieptul miilor de copii ai Moldoveni
lor pentru libera rea luptAtorilor Moţa 
şi Vlad. 

*' 
Dela Uniunea Foştilor Voluntari Ro-

mâni. Hotărâl1du-se infiinţarea .Fede
raţiei Foştilor Legionari din Mica 
Antantă14 cu Instituirea unui secreta
riat general comun şi editarea unei 
reviste În trei limbi (română, cehă şi 
sârbă) "UFVR." va cere printr'un me
moriu adresat dlui prim-ministru, crea
rea unei noui secţii pe lângă legaţia 
noastră din Praga. 

Postul urmează să· fie ocupat de 
către UD voluntar român recomandat 
de către organizatiile voluntarilor, dar 
numit de Ministerul de externe al 
României. 

Pe cât se poate prevedea, guvernul 
nostru apreciiod importanţa adâncirii 
relaţiilor de prietenie intre cele trei 
state ale Mieei Antante, va satisface 
cererea Uniunii F. V. R. 

Cehoslovacia a şi infiinţat deja ]a 
Ministerul de externe această secţie 
numind titularii recrutaţi din foştii 
voluDtari cehoslovaci. 

* 

Propaganda contra RomAniei. Ziarul 
"America" din Cleveland (Statele
Unite) scrie că propaganda contra 
României ia o întindere tot mal mare 
în marea republică de peste Ocean. 

Pentru a bârfi România, Ungurii nu 
cruţă nici o jertfă bănească. 

La cinematograful Madison din ora
şul Detroit s'a reprezentat acum câteva 
săptămâni un film întitulat: "Bucureşti", 
plin de insulte la adresa capitalei noa
stre şi-a neamului nostru. 

In timpul acesta ministrul României 
la Washington scrie piese de teatru, 
mediocre. 

• 
trebue sA stim ungureşte dacă vrem 

'ă fim comercian1i 7 Un Român se 
plângea, mai zilele trecute, că voind 
să-şi plaseze o rudă intr'o prăvălie 
oarecare în Arad, a colindat o multime 
de firme, inzădar. Pretutindeni fetiţa 
a fost refuzată, pe simplul motiv că 
nu ştie ungureşte. 

Şi totuş trăim în România despre 
care s~ scrie că ar fi a tuturor Ro
mânilor 1 ... 

Jidanii din Ardeal - sovinişti unguri! 
Jidanii din vechiul Regat sunt, pur şi 
simplu, "democraţi, umanitarişti", când 
DU sunt bolşevici. Cei din Ardeal au 
fost în trecut turbaţi sovinişti unguri; 

_acum vreau să facă şi ei pe "democ
raţii", dar nu prea le reuşeşte. 

Jidanii din Ardeal rămân ce-au fost: 
sălbatici sovioişti maghiari I 

... 

Cenzurat: Prefectu.ra Judetului. 

Foaia jldănească "Brassoi Lapok" 
din Braşov, nu scapă prilej să nu 
bârfească tot ce e românesc. ]n unul 
din cele din urmă numere spurcata 
foaie a jid anilor GrUnfeld şi Kahana, 
cântă osanale conte lui Apponyi. 

Am scrie mai multe, dar ni-e teamă 
de inteligenta cenzură din Arad! 
,."".",.",. '-"ltul*o d ... r,., ....., .• ' 

tri~H~a jefuită ~e ji~Hui L .. 
Pe văile Crişurilor, domneşte azi 

cea mai hidoasă stăpinire, s:::orplele 
evreiesc s'a nă pustit asupra Crişanei, 
cu scopul vădit de a distruge elemen
tul românesc cu desăvârşire. Ravagiile 
rasei lui Iuda sunt îngrozitoare, ţăra
nul român este azi În o sclăvie mal 
grea decât pe timpul maghiarilor pen
trucă e de o mie de ori mai dureros 
să fii sclav in ţara ta pe care ai rea· 
Iizat-o cu atâtea jertfe. 

lntradevăr cine s'ar mai Îodoi azi 
că nu numai în Crişana dar tn toată 
România adevăratul stăpân este nea
mul lui Izraiel. 

Dar iată O dovadă. OI deputat Dr. 
Dumitru Lascu conştient de pericolul 
ce ameninţă poporul român, a făcut 
În şedinţa Camerei dela lY Iunie a. 
c. următoarea comunicare din care ci
tez câteva pasagii: 

"Dupăce arlstocraţia şi burghezia 
maghiară fn frunte cu familia Tisza, 
şi cu alti factori latlfundiari s'au doa 
vedit incapabili de a rezolvi ,.chesti
valahă", adică de a distruge elemen
tul românesc care chiar în acest ţi
nut este mai compact decât În ori şI 
care altă regiune de peste munti, -
iată că le vine rândul şi aici parasi
tarilor galiţieni. In mod firesc acenţia 
şi-au afirmat in scurt, extraordin ara 
destoinicie pe terenul de distrugere, 
ilustrându-se în toate direcţiile cu cele 
mai inspăimântătoare jafuri, prădacluni 
şi vandalisme. Ce e drept au pus mâna 
şi pe latifundiile maghiare in acelaş 
timp, insă au dus la sapă de lemn 
populaţia românească creindu-i o si
tuaţie egală cu a dobitoacelor, cu de
osebire in regiunile muntoase". 

"Cercetaţi numai dlor, aceste re-
giuni chiar acum 

şi veţi găsi în cele mai mizerabile 
sate sau cătune cei mai bogaţi, cei 
mai mulţi milionari cârciumari jidani, 
cari s'au căpătuit nu numai prin des
puiarea ţăranului român până şi de 
cămaşa depe dânsul, ci şi prin dis
trugerea lui morală şi fizicească cu 
otravuri de tot soiul - materiale 
şi morale cu care l'a adăpat in tre
cut cu concursul unui regim străin 
şi duşman, şi î-l adapa in present 
cu concursul regimului Româfliei .. 
Mari". 

.. • ,. , ., • • Ii , .. 

Toate aceste nelegiuiri se fac in 
România-Mare, după cinci ani de stă
pânire românească, în momentul ce 
credeam că trăim ca popor liber În 
tară liberă. Cererile tăranului român 
din Crişana sunt dispreţuite, dreptu
rile furate,' n'a mai rămas decât su
fletul din el nestrivit. 

Ţăranul român este un element de 
ordine, este aceea numai până ce nu-şi 
bat joc de el nemernici, să ia seamă 
acei români inconştienţi şi păCătoşi 
cari şi-au vândut şi sufletul lui Iuda 
că fapta lor ruşinoasă, ţărănimea va 
şti la un moment dat să o :răspIă
tească precum a făcut Vlad Ţepeş cu 
aceea cari au jefuit ţara. 

Cluj. Octavian Losc:u. 

POŞTA REDACTIEI. 
Manuscrisele scrise cu creionul nu se publică. 

1. C. Gai. Ştim şi noi că corul Casei 
culturale din Şega, cu ocazia concer
tului din urmă, şi-a tipărit învitările 
- de un prost gust - la un jidan 
îngroşind punga acestuia, tot atunci 
când în Arad sunt patru tipografii. 
româneşti. Să le fie ruşine! 

Coriolan Budişteanu, Arad. Este 
adevăraJ, că la primăria de aici să 
vorbeşte şi acum "numai ungureşte". 
Cine ar şi fi acolo bun român? Spe
răm însă că dl primar dr. Robu va 
şti care ti este datorlnţa şi'n privinta 
acesta. 

Pompiliu Spataru-Negroşti. Nu avem 
cunoştinţă, tabloul ce l-aţi văzut e nu
mai o imaginatie a pictorului. Trupele 
lui Avram Iancu au luptat sub steag 
galben (auriu), simbolizând aurul din 
munţii moţilor; iar trupele lui Buteanu 
aveau steag albastru (vânăt) slrnboli
zând credinta către natie şi poporul 
românesc. 

Nicu/ae Do/dea-Fiscut. Regretăm 
acum nu se poate publica din lipsă 
de spatiu. Când va fi foaia noastră 
foaie de Zi, bucuros vă stăm la dis
poziţie. 

V, B. Loco. 1. Este foarte adevărat. 
2. La vama din localitate nu găseşti 
decât funcţionari jidanl, ca Schor~ 
Garteoberg, Finke Istein etc. care toţi 
trăesc aici lume albă. Românii doară 
sunt uşieri, servitori, hamali. 3. Cu de
nunţurile n'ajungi nimic: Turcu te bate, 
turcu te judecă 1, 

Dlui 1. Banciu în B. şi mai multora. 
Ziarul se espedează de aici regulat. 
Ne pare bine că vl place mai mult 
ca în trecut. OI Savu -- am scris. 
odată în ziar - nu mal face parte 
nici din personalul de redacţie nici 
din st'cţia F. N. R Arad. Şi noi cre. 
dem ca şi Dv. că ziarul de atunci este 
mai bun. Vă mulţumim pentru cuvin
tele de imbărbdtare În lupta noastră 
desinteresată şi foarte grea pentru in
tărirea neamului. Fascismul italian a 
avut să lupte la început numai contra 
bolşevismului cu concursul tuturor~ 
Noi luptăm pe lângă bolşevism şi 
contra tuturor păcătoşilor şi suntem 
siguri că vom Învinge. Moravurile tre
bue indreptate, tara trebue mântuită. 
Lupta este grea, dar sfântă. 

Cetiti şi răspândi ti ziarele: 

1701NŢ.il POPORULUI 
IDEEA NATI01VALA , 
CLU.IUL ROilfÂIVESa 

x Tânăr măcelar român, bine intro
dus, cu un capital de 150.000 lei, do
reşte cunoştinţă serioasă cu o tânără 
sătean că. 

Fotografia ataşată la răspuns, pe 
adresa "Măcelar". Berec1iu (jud. Arad.) 

• 

SPRIJINITI MESERIAŞII ROMÂNI! 
Nu uitaţi, cit pe IIlngit mulţii şi bogaţii streini, In Arad trt'tesc şi 1H11II

cesc din greu, dar cinstit, şi următorii meseriaşi romlitl;, .: .. Sprijiniţi .. ;! 
SprijinindH-i pe ei, vă spri;inili pe vOI şi rlivna de progres a neam"lu'. 

Farmacii ,. drugherii ~ 

FARMACIA OMESCU 
ARAD 

Aviz. Cu onoare aduc la cunoştinţă 
onoratului public şi autorităţilor bise
riceşti, că in Arad. str. Dorobantilor 
Nr. 41 (şcoala confesională) am deschi~ 
un birou teehflic de architecJură .. con
struesc orice planuri de casă, şcoli şt 
biserici împreună cu devizele (preli
minare) lor, mal "de l'arte exec~ 
laţionări de tOlfelul de lucrări de zidiri, 
şl intreprind totfelul de lucrări tech
nice, clădiri etc. - Cu stimă: T eodor 
Cioban, architect. 

Bulevardul Regina Maria N-rul 18 

FARM A CIA "M AN T U· 
ARAD 

Piaţa Catedralei şi 1. Meţianu (colţ) 

DROOHERIA HANZU Nu mai Întraţi În prăvăliile jida
nilorl Arad, Palatul Mlnoriţilor. 

CROITORIA DE DAME 
...... ELENA NEGUŞ ŞICLOVAN 

II"" ------------------------------
ARAD *' STRADA TURNULUI (LOVARDA) N-RUL 3. 

CONFECTIONEAZÂ: .. 
COSTUME, PALTOANE, MANTALE TAILLEUR 

ŞI ORICE LUCRU 
IN ÂCEASTA BRESLA, 

PRECUM ŞI UNIFORME PENTRU ELEVE 

EXECUŢIE lREPROŞABJLA :::::: PREŢURi EXCEPŢIONALE. 

rit ca .. al. 

AVIZI Am onoare g' aduce la cunoştinţa OnoratuJul 
public, că mi-am instalat 

Atelierul de" Iăcătuserie , .,. 
Pentru clădiri si maSini , , 

in oraşul ARAD Str. TURNULUI Nr 3. (lângă cazarma pompierilor) 

~ EXECUT 

Cu 
stimă: 

ori,ice lucrări din această breaslă. 

JIGA HEREŢIU, mechanic. 
el •• ..,,.., $ ; o'Jte? .tnwas rlb' 

ANUNŢURILE, numai dela creştini, se prÎlnesc la 
Administraţie. Pre.ţul unui cm. pătrat este 2 Lei. 

Tiparul Tlpogf<\hel Dl~Ct:zane Arda - )509 
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