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ORGAN OFICIAL AL "FASCI EI NAŢIONALE ROMÂNE
APARE IN FIECARE DUMINECA SUB CONDUCEREA UNUI COMITET. • 

Să intrăm tn legalitate. poporului pe care îl conduce 
şi dela acest fapt ne aşteptăm 
că va şti să ducă opera la bun 
sfârşit. Nu pentru prima oară. şi in

tâmplările mă indreptătesc să 
cred, că nu pentru ultIma dată 
scriu rânduri de felul acesta, deşI 
Doamne, cum aş vrea să pot 
scrie, nu critici, ci laude despre 
starea lucrurilor din scumpa noa
stră ţară. 

La ordinea zilei, cea mai ve
che, dar şi cea de-apururea nouă 
este problema funeţi onarilor pu
blici. Această problemă a trecut 
prin nenumărate metamorfoze şi 
azi se preZintă în chipul urmă
tor: 

Guvernul, In sfârşit. s'a con
vins 'că Basarabia a fost dată in 
paza şi administraţia unor func
ţionari --- cu puţi ne excepţii -
cari nu îşi cunoşteau chemarea 
şi cari in loc să- şi vadă în mod 
cinstlt de lucrurile incredinţate 
lor, s'au dedat la cele mai ne
ruşinoase îndeletniciri, storcând 
de avut poporul pacinic din acea 
provincie. Tot guvernul a aflat 
că aceştia nu puteau face altceva 
întrucât salariile le erau insufi-

-CTemeŢfrebuiaca'ei Sâ-Şl afle 
isvoare de câştig din cari să tră
iască. In treacăt fie zis, acest 
fapt a fost constatat şi semnalat 
de ţara intreagă afară doar de 
cei chemaţi. 

Ceva nou la ordinea zilei to
tuşi' există. Dela unire incoace 
nici ,un guvern nu s'a pronunţat 
hotărît pentru sporirea Jefii func
tionarilor publici. Din ultimele 
declaraţi uni ministeriale ce po
sedem, se pare că guvernul ac
tU31 este hotărît să facă sacrificii 
însemnate pentru ameliorarea si· 
tuaţiei slujbaşIlor Statului şi, după 
acum se anunţă, că bugetul 
din ant~l curent a dat Însemnate 
excedente - până azi în buge
tul Statului român excedentele 
sunt necunoscute - astfel încât 
sporul amintit, se va acorda cu 
siguranţă. 

Intr'altă ordine de idei, sluj
başilor Statului li-se va plăti O 
leafă conform cu necesităţile de 
azi şi că nu vor mai fj aVizati, 
să se îndeletnicească cu meserii 
incompatibile cu titlul ce-I poartă. 

Până aci suntem de acord cu 
organele ce deţin conducerea 
Statului. 

Laturea a doua a problemei 
este: 

Mai sus 
am amintit că insuşi guvernul a 
recunoscut că 1n Basarabia func
ţionarii nu toţi sunt la locul lor 
şi că nu toţi sunt conduşi de 

principiul că a fi funcţionar al 
Statului Însemnează un serviciu 
pentru care cel care îl ocupă 
primeşte o leafă fără însă a avea 
dreptul a mai pretinde dela aceia 
cărora le rezolvă lucrurile altă 
plată. 

Cred că nimenea n'o să-mi 
con testeze adevărul afirmatiilor , 
de până aci. Afirm fără putinţa 
de a fi desminţit că dela unire 
încoace, abuzurile şi fraudele 
s'au practicat pe o scară întinsă_ 
O fi şi aceasta o urmare a răs
boiului, dar nici conducătorii 
Statului nu şi-au dat silinţa de 
a curma acest rău. 

Acum când se vorbeşte de 
salarizarea funcţionarilor conform 
cu necesităţile traiului, involuntar 
mă gândesc, că oare se va pune 
capăt stărilor anormale ce au 
cuprins serviciile publice. 

Nu mi-se va putea reproşa şi 
mCI nu mă va putea trece ni
menea în rândul demagogilor 
dacă spun că dela începutul 
răsboiului şi până azi au răsărit 
cei mai multi milionari dintre 
slujbaşii publi'ci şi că milioanele 
cu cari sfIdează !umea cinstită 
sunt adunate prin fraude şi abu
zuri. 

Mai departe, chiar duşmanii 
trebue să recunoască - recu
noaştem şi noi cari nu am dat 
dovadă de a fi stat alături de 
guvernul liberal - că guvernul 
de azi a făcut pe lângă multe 
lucruri rele şi unele lucruri bune. 
Mă dispensez de a aduce do
vadă în sprijinul afirmaţiunilor 
me.>le. 

In timpul din urmă guvernul 
a dat dovadă că este hotărît a 

Un început de purificare în 
viaţa. publică s'a făcut cu isgo
nirea judecătorilor abuzivi din 
Basarabia; acestui fapt i-a urmat 
o serie întreagă de acte cari 
eventual vor putea dovedi că 
guvernul este hotărit sincer a 
curma abuzurile, ce se practică 
pe o scară întinsă în aceeaşi 
provincie; de curând s'au des
coperit mari excrocherii cu pa
şapoartele, ministrul de justiţie 
a declarat in parlament că cei 
vinovaţi îşi vor lua pedeapsa, 
rămâne să vedem şi ne aştep
tăm că odată ajunşi până aci, 
guvernul nu se va opri şi va 
purifica atmosfera creiată in ju
rul serviciilor publice, care este 
atât de rea şi atât de păgubi
toare pentru Stat şi cetăţeni. 

Dacă acest fapt guvernul libe
ral îl va şti duce la indeplinire, 
purificând ţara de tot ce este 
putred, intronând pretutindenea 
cim~tea şi dreptatea, răsplătind 

I numai munca cinstită şi pedep
sind fără excepţie şi exemplar 
pe toţi ticăloşii, atunci nOI îi 
urăm să continue arămânea la 
putere până ce se va epuiza tot 
neamul Brătienilor, În caz con
trar, credem consult, a-l sfătui 
să plec::! de bunăvoe şi încă 
imediat. 

Imi place să cred că mergem 
spre bine, totuş mă îndoesc, de 
aceea sperez, că nu pentru ul
tima dată scriu rânduri de na
tura aceasta În locul unor sfa
turi pentru ţărani. At. M 

Făcând o anchetă imparţială asupra 
ev~ni mentelor ce s'au petrecut I~ laşi, 
ni putem să nu relevăm atitudinea 
ziarelor jidăneştl cu prilejul acestor 
eveni mente tragice. 

Ţinta precisă a acestora, pare să 
fie descreditarea pe toate căile po
sibile a studenţi mei, inducerea opi
niei publice În eroare asupra celor ce 
se petrec la laşi şi Bucureşti, 

Rolurile pe care şHe Însuşesc aceste 
ziare au o mare parte din '!ina asupra 
turburărilor, căci cu sistemul lor de 
provocare, fac ca allimozităţile dlO 
centrele Universitare să devie şi mai 
acute, şi îndeamnă pe căi greşite stu
denţi mea Însllflet'tă de iubirea de ţară. 

Cum calomniile par să fie arma 
cea m ii îotrebuinţ~tă, s'a lansat în 
ultimul timp un zvon, într'una dtft 
gazetele de care ne ocupăm, asupra 
fondurilor cari au alimentat şi alimen
tează, mişcarea studentească. 
După cum la începutul mişcărei 

studenţesti, se spunea că liberalii ar 
încuraja cu bani această miş~are. tot 
aşa acuma se caută a se indu.:e pu
blicul În eroaare. că fondurile ar avea 
o provenienţă mult mai îndepărtată, 
chiar transoceanică. _ 

S'a ajuns la ideia unei calomnieri 
a studenţilor şi a marelui inc1ustriaş 
american Ford prin faptul că ultimul este 
lin cunoscut antisemit, şi fiind unul 
din cei mai bogati oameni din Ame
rica (proprietarul marilor fabrice de 
automflbile Ford) el alimentează cu 
bani campania contra evreilor din USA. 

E de prisos să mai discutăm se
riozitatea acestei calomnii a presei 
jidăneştt care, de altcum, îŞi pierde 
pe zi ce merge cititorii între Românii 
de bine din aceasfă ţară. 

W'" ,." .. . .... 
(um O duc fratii noştri 

din Ungaria .. 
Un român rămas cu locuinţa in 

- .... '"',.---... • ... ---_-~, __ .,.-_ ..... ,. .. """ .. _sta Ungaria, după incheierea pă.:ii a po
vestit următoarele lucruri despre viaţa 
fraţilor noştri care au rămas 5U puşi 
Ungunlor: Sovit:tele nu renunţă la 

plebiscit în Basarabia. - Ungurii nu ne rabdă, ca să ne 
ţInem nici sărbătorile cele sf,nte şi de 

Roma. - După o ştire oficioasă, câte ori nu nă"ălesc ei În bispricile 
dată de .Epoca", Italia refuză !;ă ra- noastre în mijlocul slujbei dumnezeeşti, 
tifice conventiunea pentru Basarabia. alungând afară din bIserică şi pe preot 

In felul acesta, - spune ziarul sus şi pe credincioşi şi-i am, nintă cu 
citat,·- Italia va aduce Uli mare ser- moartea dacă ar mai îndrăzni să ţină 
viciu lumii, căci în ziua În care con- sărbătonle român~şti. 
ventiunea va intra în vigoare, Rusia I Scopul ungunlor este de a şterge 
va declara în mod neîndoios război cu desăvârşlre suflarea românt'ască. 
României. ce mai este În U ogaria şi pentru acest 

Pe de altă parte, Rakovsky întrebat scop nu cunllsc llIei o milă şi nici o 
tot de "Epoca", a declarat ca guver- crutare. In unde comune jandarmii 
nul şovietic nu va renuţa la pleciscit opresc pe româ01 să mai vorbiască În 
în Basarabia. Acest plebiscit va avea limba I::>r pe stradă, iar cei, care nu 
loc imediat ce funcţionarii şi soldaţii ascultă de porunca sunt bătuti până 
români, vor fi evacuat ţara. A mai la sâng~. 
spus de asemeni că :,>3 la sută din Dar nu numai acestea sunt chinu-
cetăţenii Basarabiei nu sunt români riie lor! Admin'strat'a umblă pe toate 
şi că însişi românii s'au opus la cărările să-i sărăceascl şi le face fel 
anexare. de fel de necazuri. Aceleaşi ulTliliri le 
. Italia e şi ea de aceeaşi părere. sufăr insă şi copiii din ş.,;oala. Das-

cum că soarta Basarabiei să fie de- călil UO!{tlrl îşi bat ioc in chipul cel 
cisă printr'un plebiscit. mai neruşinat de Romani şi hktd băeti 

. . trehue să le sufere tOdte, dacă nu vor 
k:estea sunt p,ărenfe po.rcul.ul ~r. să fk d"ţl afară din ş.:oală 

Rakovsk~, fO,st cetct:an ~om~n ŞI spIOn Aaste suferin~e şi urnilni nu pot 
germ~tl lTl timpul rasbOlUlul mondiaL însă stânge din Româmi rămaşi În 
,1~lca ? dovadă ,că nU'. ~~Item .avea Ungaria :1ILi dragostea for de lege şi 

nICIO .Iocred:re 10. strălllll ca~l 10- niCI de limba rumâncască. Ei le În-
clIesc ŞI sug pană la sange aceasta ţară dură tO:He, căci au cfed'11\3 taH', că 

se pune în mod demn in slujba .. -
aceste sderinţi se vor isprăvi totuş 
odată. 

Preţul unui exemplar 2 Lei. 
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"Dontnul agronotn" ne întrebăm, care agronom re-·· 
gional a rămas şi azi cu panta
loni rupţi In fund, aşa cum i-a 
purtat inainte de a deveni ceea 
ce este? 

o selecţionare in administraţia 
agricolă a ţării se impune. Cu 
atât mai mult, căci nu aplicarea 
reformei agrare ar fi unica şi 
principala chemare a acesteia. 
Ministerul agriculturii va trebui 
să afle mijloacele necesare ina
inte de a se desorganiza com
plet, pentru a o scăpa din mâ
nile semidocţi lor şi analfabtţilor 
păcătoşi! o. M. 

Este vorba despre agronomul 
regional; cel mai reprezentati v 
tip al corupţiei şi nimicniciei or
ganelor noastre administretive. 
Stăpân pe o cultură şi profesio
nală şi generală sub-mediocră, 
ocupă in organismul statului un 
loc de-o importanţă, care întrece 
dis proporţional puterile lui. 

Prin atrrbutiile ce i-s'au dat 
tn legătură cu' reforma agrară a 
devenit cel mai vizibil şi mai 
de interes exponent al statului 
pentru masele populare. Patru
zed la sură aproape a acestora 
fjind interesaţi în această operă 
de dreptate, marile proporţii ale 
rolului ce i-s'a dat sunt evidente. 
Dată fiind apoi zăpăceala gene
rală, care domină la aplicarea 
reformei agrare, aceasta covârşt
toare parte a elementului ţără
nesc îşi vede Si mai mult de
pusă soartfa în mhna acestui 
atotputerl'1ic ce, in fap diruia 
zilnic trebue să-şi pună intreba
rea hamlftică, a, fi sau a nu fi. 

N LI poate hrma sublect de 
discuţie, că efectele de calmare 
a spifltdor turbur2.te prin eveni
m::nte!e ră"boiu!ui mondiai şi de 
realizare a unei dreptăţi sociaie· 
cât de relatTvă ale reformei 
agrare, depii1(je in primul rând 
de modul cum ;:Jceasta este În
ţeleasă de către milio2.ne!e de 
înteresaţl, căci o egală înfruptare 
a tuturora este imposibilă. De 
ce un rol atât de insemnat prn
tru crearea unui spirit de mul
ţumire În ţară, s'a încredmţat 
atunci celnr mai incapabile ele
mente? 

in faţa problemei atât com
plexe, de ordiil socialI naţional, 
agrar. etc.· cum este rtforma 
agrară, ce lumină şi putere de 
îndreptare pot să reprezinti.' aceşti 
oa ment sem idocţi (onoare puţi
nelor excepţii. cari se găsesc şi· 
cari sunt jenaţi înş'şi de această 
tovărăşie), cari nu· posed decât 
pregătinle unui ţăran cu carte, 
de care numai prin iscusinţa de 
a intriga se deosebesc! 

AceştIa sub vechiul regim 
agrar ocupau cele mai de jos 
trepte in ierarhia organelor agri
cole, aceea de- simplu logofăt În 

GLASUL NĂPĂSTUIŢILOR. 

Doina paşapoartelor 

Firişor de Iăcrămioară. 
Oftează tu ini mioară 
Că te-ai dtpărtat de tară. 
Ofteară maică ţii plânge 
Că la piept nu ma-î mai strânge, 
ca eu mor în ţări strei ne. 
Şi dt'parte sunt de tine. 
In "Insula Câneluj" 
Greu Îi e Românului. 
Flre-ar maică blestemat 
Cel ce paşaport mi-a dat, 
Pe bani grei (-am cumpărat. 
Ca să mor Îndepărtat. 
Paşapo'rt a furis!t 
La miniştri târguit, 
Paşaport nele gi uit, 
Fără tine nu porneam 
Şi acasă rămâneam. 
Poate că ş'acu m· trăiam. 
Foaie verde de mohor 
Plânge-mă mamă cu dor 
C'ai av ut şi tu fecior 
Da fecioru ţi-a plecat 
Cum cei mari l'au Îndemnat 
Si-am vândut ogor şi casă 
Si oitele vre-o şilsă 
Şi plăvanii de la plug 
Trag în locul lor la jug. 

In faţa acestor triste stări de 
lucruri pe terenul aplicării re
formei agrare, cu drept cuvânt 
iţi este greu să-ţi dai seama, că 
ce este mai mare, păcătoşenia 
sau prostia acestor oameni. 

administraţiile de moşii. Azi sunt 
inzestraţi cu atribuţii judecăto
reşti şi reprezintă suverenitatea 
Statului! Nu cred să fie altă ţară 
decât aceea a bolsevici lor, În 
care justiţia să fie 'incredinţată 
unor analfabeţi. Ce rost a putut 
avea, ca agronomul regional aşa 
dupăcum il avem azi, să se . .... ....... ., .. 
aşeze in comisiile agrare alături I$I"'UC • ., t 

de judecător! Reforma agrară nu Iridenta streină la 
• 'c' d '$ ni 

Resita~ 
s'ar fi putut face fără compe- ti) ~ 

Acţiunea impoţriva eletuentului românesc. tenta în materie agrară şi agri
colă a agronomu!ui regional ac-
tual? Guvernul a fost sesizat de mite cazuri, În cari atât ingi

nerii cât şi lucrătorii români 
au fost puşi in situaţia de a 
părăsi funcţiile ce le aveau 
la aceste întreprind~ri. 

Credem, că da, dar lipsa de către Statul Major, prin tr'un 
interes a celor de sus este mai raport ofjcial, de unele lucmare, decâT grija pentru prospe-
rarea ţării. Nu este adevărat, că ruri senzaţionale ce se pet-
a fost o necesitate să se Încre- rec.a uzinele Reşita 
dinteze funcţiunea agronomului Faptul a produs, bine înţe

les. senzatie în consiliul de regional unor ();:jmeni - cu patru Astfel raportul precizează • 
clase primare şi alte 2--3 sau că O mare parte dintre ingi- miniştri unde chestiunea a 
şi ma! puţine dela şcolile ele- nerii şi lucratorii straini, sunt fost discutată. 
mentJre ŞI inh>rioare de agricul- . membri ai unei asociaţii ire- Pentru moment, guvernul 
tura. Pe langă o ChlbzUltă şi. ..' . 
desinteresată soluţionare a pro- d~ntJste ca.re are .... a scop prtn- a hotărît în această cheshune 
blemei s'ar fj putut şi s'ar putea I cJpal ehmmarea elementului facerea unei anchete, de către 
recruta şi azÎ elementele cores- românesc din aceste între- delegaţi ai ministerelor de 
p'Jnzătnare din corpul agronomic. prinderi; se precizează anu- răsboi şi industrie. I 

FIreşte ar trebui atunl.:l Însă să 17ib?t. $ , """A .. ,.. 1 .... '",$ " ........... 
ÎnceTeze sistemul funcţiunilor pa
razitare şi a sinecurelor. N'ar 
mai exista arâtea sOluri de con
trolor! şi toată ceata inspectori
lor agronomi, ? căror activitate 
se reduce la o continuă şi şa"; 
blonică dresare de procese ver
bale, de conţinutul şi soartea 
cărora nimeni nu se interesează. 
Atunci s'ar pune toată lumea la 
muncă productivă şi cu rost; 
aceasta ar fi şi în asentimentuJ 
multor agronoml titraţi, cari în, 
şişi se plâng de situaţia tor de 
funcţionari fără ro~t, dar nu mai 
puţin se tem de tovărăşia unor 
semidocţi. 
Aşa cum se prezintă azi, ad

minjstraţia agricolă a ţă~eit este 
astfel însă sub nivelul tuturor 
celorlalte. Ea se razimă pe cele 
mai ş'Jbrede propte.· Căci orga
nelor de execuţie le lipseşte nu 
numai pricepere, dar şi bunăvo
inta necesară. In ce se ·manifestă 
ac'eastă li psă de bunăvoinţă, o 
ştim' cu toţii. Să ni-se ierte dacă 
totuş, poate in mod prea vulgctr, 

Trag Americanului 
Şi sânt robul banului. 
Fir-ar maică blestemat 
Cel ce paşaport mi-a dat 
Paşaport, carte spurcată 
Nu mai am mamă, nici tată, 
Nici nevastă, nici copii 
In fundul Americii. 
Domnule din Minîstt"r! 
Să te vadă cel. din cer 
Judecate-ar Dumnezeu 
Pentru paşaportUl meu 
Fiindcă altii ştim prea bine 
Nu te-or judeca pe tine . 

. Floricică trei lămâi 
Fă fetiţăl tu rămâi. 
Pe bani slabi vându! ogorul 
Şi-acum mă duc cu vaporul 
Pe vârfu vaporului 
Şede maica doru I ui 
lncălţată În opinci 
Străinea ză p~ voinici. 
Peste mare să muncesc 
Bani grei să agonisesc. 
lac'aşa cântam odată 
Şi-acu'n tar~ depărtată 
Nu-i hârti~ ca să scrie 
Am fost om, sunt carne vie 
D~n bogat în tara mea 
Slugă in America. 
S'or întoarce aWn ţară 
Fă fetiţă surloară, 
Că pe mine m'a mâncat 

Sovinism si iar ŞOVil1.iSD1! 
~ . 

Acea!'ta e~te lozinca căreia să ît1- f bitOf a·1 ac('s'ci provincii şi primul 
china ~zi n1ajoritdt\ a conct'lalenilor inf;iptuitor ai Ro:n:'iliei întreg tI' "M.Jzai 
noştrii st ăini de Ilfllional!tate şi în Viteazul", dar care numire necollve- .. 
speciill j:danii lleruş!!1'ltl. cari (Ju~a nllld în.:arnat lor şovmişti sacUl şi 
ce sâ hu.:ură dt' toate drepturile dt: jldilni, au căutat CU orice preti să o 
cari noi, să ubrăznjCt~s:, folosind to- Inlature. 
leranţa noastră drept unealtă de dis- Şi iată că într'o bună zi şi,au ajuns 
pat Si ha1 jocură fată de ospitaliera scopul, şi în loc de jalnicul nume al 
noastră ţara lnftirtll1ra prin jatf .. si maTP!lli l'OPlJ(J,r/ ::t <l()~rllt numirea rf'(~e ,~ 
s!ortan huprd UllI\:l1\ 1;>lL lJe atata rea' ŞI Vagă aducatoare de tnsle amintiri 
vomţă şi atâta demagogie, mă mir că .. TranS'lvania h

• 

rIU să revoltă suilettle ct!or tiOo.aco 
martiri d:sparuţt din rândurile noastre 
a celor viI. pentru Intregirea 11(>3mu
lui şi realizarea visulni nostru Înfăp· 
tuind o Rumanie mare şi indistructi
bllă, - care dacă o vom conduce şi 
de acum înainte aşil o vom da-o de 
r,3.pă, devenind astfel victimele acelor 
Ce azi să În llină şi supun cu credi!lţă 
oarbă - legaţi fiind pnn jurământ 
de susmenţlOnata lozincă. 

Un C<lZ COll cret: 
In Iiniştitul orăşel Mercurea-Ciuc, 

situat În ·cel1trul săcuimei, exista pe 
timpul R'uvernărej fostei Monarchii 
Austro-Ungare o cafenea şi restaurant 
aşa numlt "Kosuth", căruia după 
alipirea Ardealului la ţara mamă i s'a 
impus numele marelui voevod desro-

Cel ce paşaport mi-a dat. 

De banul săracului 
De lauda dracului, 
Câte zile mal trăieşti 
Fiţi-<ir dat să-ţi aminteşti 
Cât râzi şi benchetuieştt, 
Câte chinUri păt!mim 
Noi ce prin straini murim. 
Noi de tine 'nstreinat1 
Staţi-ar j'n gât banii luaţi 
Să. te arză prin flcati. 

* 
Stea pe ceruri lacrimată 
Ca din ochii mei picată 
Peste mare fă să cazi 
La căsuţa dintre brazi. 
La marginea satului 
La mama băiatului, 
Şi să-j spui lacrimă stea 
Să· i spui mamei jalea mea 
ŞI bani ca să nu mai dea 
Cânelui minisrrului 
Ce-a fost paşa Nlstrului, 
Că şi frate-meu de vine 
Cum l'a Îndemnat. ştii bine 
Apol şi el o pieri 
In fundul Americii. 
Nu-i America cum spune 
Nu·s aic~a toate bune 
Ba mai drept sunt toate rele. 
D'aia plânge ceru stele, 

Au tari tătile loca le sa II că nu dau 
nic1 o însemnătate acestul act revol
tător şi ruşinos. sau că nedlsounând 
de timp fIind ocup~ţi cu jraudele Ivite 
la Dep R. M. S. dzn nff!ligenţa lor, 
nu au luat nicj-o măsură' În contra 
acestor adevăratl duşmani periculoşi 
ai ţarii. 

Ne întrebăm: oare când ne vom 
vindeca de rana odioasă şi periculoasă: 
tolerant~, şi când vor crede de cu
viinţă autontătlle să la cele mal severe 
măsuri contra acestor vipere? , 

Când ne va ajunge cuţitul la gru
maz, in zadar ne vom zbide r .•. 

N Roghin ri-Frig4raş. -
Stelele ce cad din cer 
Semne's de flăcăi ce pier 
In ţara străimlor 
Fără Slujba popllor. 
Du-te maică la cerşit 
Prin tot satu sărăCit, 
Strânge măicuiiţa mea 
Banişori cât îi putea 
Şi dă-i popii ca să ţie 
Pentru mine liturghie 
Fiindcă ăsta mi-a fost ortu 
lară cel cu paşa Jortu, 
ZH popii cât mai e vreme 
Cu cartea să mi-! blesteme 
Tot În pretu care-) dai 
Că pe mine nu mă ai, 
Tot in banii preţului 
Să mi-l dee dracului. 

JONUT BUZEA. 

734 S. 19 th. Str. Si. Louis, 110. 

•• 
Vorbe înţelepte. 

Felul omului de a fi şi de a se 
manifesta se numeşte caracter. 

* 
Omul care nu ştie să pretuiască 

valoarea demnităţii, care nu ştie să 
pretuiască idealismul În viaţă, nu 
e om. 

1 
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DIN RUSIA ••• 

Odoarele sfinte au fost jertfite. Bi
sericile au fost transformate În graj
duri. Preoţii creştini, asasinaţi mişe
leşte, spr~ a se împlini porunca co
munităţei unlvl'rsale. 

Rusia însângerată· şi infIămânz\tă, 
doarme somnul unei ierni fără sfârşit, 
<:a ursul în bârlog. 

Moor, moor se aude sforiătul colo
sului si hahamil cu antir,le umflate de 
vânt, ~u perciunii clătinaţi, ţinând Între 
dinţi cutitele rituale pe lama cărora 
se preling picături calde de sânge 
creştinesc, joacă o sârbă drăcească, 
in batătura pustie, În jurul vizuinei 
in care de ani de zile, dOrmitează 
pravoslavnicul "Moş Martin"'. 

Primăvara înlăntuită de sf"tul Înţe
lepţilor se sbuciumă de ani să înfrun
zească codrii, să parfumeze flOrile, să 
invt'şmânteze pământul ars de sangr, 
zadarniC Însa, robii stau de pază la 
port le Închisoarei şi comunitatea îşi 
frământa pasca Il.'gii În isvorul de sevă, 
culeasă picătură cu pIcătură, Înaintea 
robiei. 

Soarele se străduie să sfâşie norii 
grosi de fum nf'gru ce-i ascunde lu
mina. norii ce se înalţă prdutindtni 
ca dintr'o cădelniţă Uriaşă, pe jarol 
căreia jidov;i ard neÎn,'etat dreptatea 
şi Iubirea apf<laoelui, bl1lele şi fru
moslll. Întreaga învqătură a cărţilor 
crE'ştinc. 

Sub norii OE'gri, n('străbătuti de 
soare, poporul ail.'s, viermueşte În fe
cundarea-I montruoasă şi larl/tle 1n
sângr-rilte, sug sângele colosului 
adormit 

Cantorii comunit~ţei universal!:', urla 
in cele patru vanturi că stăpânirea 
lor, este calea cea adevărată în viaţă, 

că aşezarea cea nouă, În tală fară 
soare şi fără primăvară, este iricirea 
intft'g<"1 omeniri. 

ŞI larvele Israelului luate de vânt 
şi risipite pe Întillsul glJbuldi pă
mânt-·sc, speriate de lumină. se încearcă 
pretutindeni să i:lscundă soarele În 
nourii focur;lor pe ici şi colo aprinse 

.. ... --- V. Gh. ". 

Un nou impozit aplicat celor cari 
se demohilizează. 

Un Înalt personagiu ne În~un()şt;n
tează de o faptă care arată mentalita
tea celor mici atunci când înţeleg să 
se oril.'nteze după •.. cei mari. 

De foan~ scurtă v.reme a apărut o 
broşurică care este intitulată "Tur/al 
i1l caricatura" având ca· autor pe un 
domn D. N. 1 eodorescu. 

Costul unei astfel de broşuri este 
de 12 lfÎ, 

Probabil că autorul neputându-şi 
plasa opera a fost nevoit să recurgă 
la un sistem puţin lăudabil, care cre
dt>m noi că nu poate fi tolerat mai 
departe. 

11ltr'una din companiile serviciului 
geo.R.rafic al al matei, U1l pLutonier a 
dispus ca nici un soldat să nu se p JOta 
demobillza până când nu va achita 
costui broşurei. 

Aşa de pildă putem cita cazul unui 
soldat care ne-a declarat că nu s'a 
putut libera până când nu a plătit cei 
Il lei pentru broşură. 
'. PlutonieruÎ în chestune a făcut o 
regulă d 10 aceasta, nevoind să facă 
actele necesare liberărei până când 
nu-i se aplica soldatului liberat im
pozitul de mai sus. 

D(şi fără importanţă la prima ve
dere, totuşi acest caz este de o mare 
gravitate, avându-se În vedt're că unii 
dintre soldaţi cari' se demobilizează 
sunt complectamente lipsiţI de bani 
:şi h~ine, unii aLându-se într'o adevă
rată mizerie. 

De aceea cerem ca Marde Stat 
Major împreună cu cei În drept să 
ordone o anC'hetă care să stabilească 
cui aparţine iniţiativa aceasta. care 
da loc la comentarii. 

Cetiţi şi răspândiţi ziarele: 

VOIl'{T A P01>OllULUJ , 

,GLUJlIL RO,JtiÎ.LVESO 
I 

e 

VOINTA POPORULUI 

PROSPECT 
Subsemnatii fondatori înţelE'gând, că I fondare, 2. până la 1 Aprilie 1925 

interesele materiale ale tăranilor, co- Lei 150, adică Lei Unasutăcincizeci. 
mercianţilor, industriaşilor şi intelectu- J. până la data de 1 Iulie IY25 restul 
alilor români nu pot fi servite in felul de 1:>0, adică Lei UnasutăcincizecL 
cuvenit de către înstituţinuile f:nan- Fondatorii îşi rezervă dreptul de a 
ciare streine sau cu ceinteresare streină, numi membrii Conziliului de Admini-
- am hotărât Înfiinţarea unei socie- straţie pe primii 3 ani ~la fondare. 
tăţi anonime, cu numirea de "Banca Adunarea generală de constituire va 
Românilor, Societate Anonimă Comer- avea loc la 14 Oecemvrie 1924 oarele 
cială şi Industrială" cu sediul princi- 10 a. m. in Arad în bioroul advo-
pal În Arad. Menirea acestei banci va catului Or. Romul Cotioiu din Bul 
fi, deci, promovarea situatiei materiale Regina Maria No. 9, la care se invită 
a elementelor de mai sus, atât de prin prezenta Onoratii acţionari. 
importante în nou;le ţinuturi reunite Ordinea de zi a adunării generale 
cu Patria- Mamă, - prin acordarea de de constituire este lIrmătoarea: 
Împrumuturi, prin afaceri de împort- 1. Deschiderea adL:năni generale, 
export, prin finanţarea afacerilor co- alegerea pnşedmtelui adunăni gene-
merciale, prin exercitarea de industrii rale şi a lor doi verificatori ai proce-
pe cont proprtu sau în parti,::ipare, sului verbal. 
prin procurarea şi revinderea mate- 2. Constatarea asigurării capitalului 
rialelor brute, a instrumentelor şi altor social, potrivit punctului 2. ari. 154. 
obiect~ necesare cultivării pământului C. Corn. Trons. 
incurajerii diferitelor mt'serii şi indu- 3. Luarea hotarârei relativ ia infiin-
strii ŞI prin efectu'Hea oricăror ope- tarea societăţii anonime. 
raţiuni de b311Că şi schimb. 4. Votarea statutelor. 

Actionari!, membrii consiliuilli de 5. Comunica· ea numelor membrilor 
administraţie, cenzorii şi funr:tienarii În ConsilIUl de Admi!l1st r aţie numiţi 
societătli anonime vor putea fi numai de fondatori pe primii 3 ani şi ale-
cetăţeni români de origine română. gerea cenzorilor 

Capit il lul social al sodetăţii Se COfil- 6 Descărcarea fondatorilor. 
pune din Lei 1000 vOO adică Lei Un Potrivit art 155. din C. Com. Trans. 
milion, Îll1p~rţit în 2.UOO, acţiuni nomi- adunarea generală· de const,tuire va 
native În valoare nominală de Ca te avea capacitdea de a lu:ra numai 
50u Lei fiecare. atunci. dacă vor fi prezenţi, - În 

Ttrmenul de subscripţiune al acţ;- p"rsoană sau prin mandatari, - cel 
unilor se ind,eie la 14 Decemvrie 19.!4. puţin" acţionari, eari reprezintă o 

Actiunile se pot semna la flanea pătrime din totalul acţiullilor. 
.. Victoria" S. A. în Arad, Bul. Regele FIecare acţionar participant va avea 
Ferdlnand, urmând a se vărsa: 1. un vot de fie-care acţiune, dar nimeni 
Pană la 14 De.:emvrie l!>i 2(.0 adică nu va putea exercita mai mult de 10 
două sute, plus Lei 25 adi..:ă Lei voturi. 
douăzecişicinci spes!! de emisiune şi Arad, la 16 Noemvrie 1924. 

Dr. D. Benea, m. p, 
medic, Arad 

Brad G/zfor.!!!zc 111. p. 
plugar, Miniş 

At. Moto[!na, m. p., 
fonl'ţionar, Cluj 

PanaitesC/l T. VifrJr mp. 

Cr. Stefanescu, m. p. 
fun~tlonar, Sibiu 

Andrei Streza, m. p. 
inginer, Pedca 

Dr. R Coti()Îu m. p. 
adl/o-:at, Arad 

COI11('r:iant, Bu.::ureşti 
N Popa, m. p. GI1. 7ismâllariu, m. p., 

funcţionar, TimIşoara 

Frăţilă Gheorl!e m. p . 
plug ,r, Măderat 

Dr. R MOf!er m. D. 
notar judeţean, Arad 

dir. de hancă, Lipova 
Fratii PURna, m. p. 
cornercianţi,Arad 

Moise RlsCll!ia, m. p. 
comerciant. Arad 

S Şeviciu, m. p. 
comerciant, Arad 

Maior E. Ursioflll, m. p. 
Cernăuţi 

Colonel A. Vlad, m. p., 
Arad 

" " 
, .. ' 

~~ituiri ~in ~nctrina n~tWnHIH fa~cistH ~in R~mâniH.· 
XVI. şi marii naţionalişti ai acelei3ş; 

La noi, cei cari rămân pe din naţii, Fard şi Child, proclamă 
afară, sunt Românii! Celor, că- că naţiunile băştinaşe in grani
rora li-se dă preferinţă, sunt tele lor au dreptul cu precădere 
streinii! inaintea altora la viaţă, de geaba 

Nu s'a oprit măcar intrarea în I decedatul Barcs şi filozoful Maur
ţară a infirmilor, surzilor, orbilor, ras în Franţa, de geaba un Pi
idioţilor, demenţilar, bolnavilor renne şi un Maeterliuk în Bel
atinşi de boale incurabile sau gia, de geaba un Mussolini si 
infecţioase! . un D' Annunzio în Italia, degeaba 

In hanul întins, care se chiamă un Mustafa-Kemal paşa în Turcia 
România-Mare, numai cine nu şi alţii. aiurea, afjrmă imposibili
vrea şi de unde nu vrea, nu vine. tatea progresului unei naţii fără 

Ca şi Martinica. GLlinea, Noua naţionalism, de ge"'aba! 
Caledonie şi Congo, România 
devine o colonie de refugiu a 
otrepelor de pretutindeni. 

Ideea de patrie \ reclamă des
chis favorizarea indigeni\or şi 
apăsarea sau eliminarea ve.neti
cilor. De geaba. Nu există idea 
de patrie sau conştiinţa de rasă 
în România de după răsboi, 
strâmtă Ca niciodată pentru Ro
mâni şi largă - mai largă ca 
oricând pentru streini. De geaba 
marele economist american Carey 

După un mare răsboi greu şi 
sângeros, câştigat pnn miracol, 
România-Mare prelucrată pe un 
plan demonie, merge pare-se cu 
paşi repezi - spre apusul na
ţionalismului - adică spre cos
mopolitism şi dezagregare! 

Blestemul a 20 de secoli de 
sânge românesc, vărsat pentru 
apărarea acestor plaiuri, cadă 
asupra capului celor, cari ne 
mână într'acolo! 

tu $ ",,*, $ ---.. ." a'V ar ....,. " " o N (, It AŢI 1 ~"-BONATI 
sunt rugaţi să ne avizeze dacă doresc să aboneze ZIA R U L şi pe 
anul viitor. Pe cei, cari nu şi-au achitat nici până acum abonamen
tele, Îi rugăm şi prin imprimate şi, şi pe calea aceasta, să bine
voiască a-şi face datorinţa, că trăim Între împrejurări foarte critice. 
Odată cu abonamentele, să fie atât de buni, să trimită câte o s u m u
I iţă şi pentru fondul de rezistentă, ceeace asigură existenţa noastră. 

; : 
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SE ZIC E: 
Cl noul prefect al poliţiei din laşi, 

fost colonel de jandarmi, ca să 
sosească mai curând acasă, a schim
bat trenul accelerat aproape dIn Bu
cureşti, urcându-se pe trenul-fulger. 
Cum Însă biletul lui nu era valabil 
şi pentru trenul-fulger, când a fost 
rugat să plătească.. o suprataxă de 
t)OU Id, a în.:eput să cheme - fiind 
el singur şi lume În tren multă
în ajutor şi sfinţii şi dumnezeIi, sbera 
cât il ţinea gura şi nelinlştindu-se 
nki la interventia dlui general Ion 
Popescu, inspec or general al infan
teriei in Ploeşti, a fost dat cu forta 
jos din tren. Iată omul care me' ge 
să facă drept.lte studentilor la .Iaşi. 
Cât de mult respectă legile tării. Ce 
cuminte, ce aşezat, Ce iubitor de rân
duială este. O să-i vedem isprăvde! 

Că şi noul complot studenţesc, trâm-
biţat de p~rciunaţlÎ Ra7.etelor mur

dare din Bucureşti, a fost o scornitură 
obrazn'că, durere IlU tot acelaş lucru 
îl putem spune despre exportul de 
carne vie făcut cu paşapoartele falşe, 
nu de studenti, ci de ...• 

Că vice prE'şecintt'\t' Sedriei orfanale 
judetene ş; azi Îşi scrie numele 

"Soly mosan", Da'ă şI-a U\ td de sine 
In trt cut, crede că-şi face cinste să 
sfldn:.e şi ca funrţ\l)nar român nl1mele 
atât de Clirat romaneşti, cum este 
şi a dsale? CIne poat,.. avea astfel 
tăria să deie pe ofensatul, câJ.d ni se 
spline dIn unele părţi, ca noi arddenii 
suntem ungurizaţi! 

Că dl Kaufmann conducătorui uzÎ-
nelor comunale nu este jidan, ci 

un Şvab de treabă şi bun muncitor 
ŞI că În b1rourile lui este intt!rz s să 
se vorbească altă limbă decât CI a ro
mâneas.:ă. Da.:ă este aşa să nH ţinl 
Dumnezeu! 

Că un domn protop~p din jur ar 
fi zis odată către un biet credin

cios, care-I ruga să-i ingroape ,:opllul 
- odorul mort, şi cart: nu-i puka 
plăti pentru înmormântare cât îi cerea: 
,)atunci mâncă·ţl mortul fript·'. 

Despre alt cinstit părinte, că era să 
se bată cu directorul de bancă, iar al 
treilea a perdut crucea când u:nbla 
cu ea la Bebotează etc. 

La astfel de preoţi, la toţi, ar trebui 
rasă barba! sau cel puţin câte-o p .... 

Că Direcţiunea Regională a CFR-ului 
din Arad a auto:-;zat cu escrierea 

licit"ţiiloI pentru diferite lucrări de 
intrtţ1Dere pe h g Horovitz, - evreu, 
- care toate le fdce în cerc restrâns~ 
În familie, şi la care învltă exclusiv 
numaI fIrme jidoveşti ca Steiner, Mai
rovl tz, ArchnectttTa etc. iar puţinele 
fi rme româneşti ca Marian, CIoban, 
Marinca nu sunt invitate. 

Are cunoştinţă despre lucru dl Oir. 
Oct. Pop ŞI dacă da, a luat măsuri 
pentru delăturarea acestei anomalii? 

Că în urma unui denunţ josnic contra 
dl Dlmltrescu Romul droguist în 

Pâncota s'a făcut o anchetă perchi
l.lţie în drogheria dl d1D partea dl 
prim medic jud. tau şi iidanul dr. 
Verner. S'a constatat Însă că dl dro
guist n'are, nu fa..:e trafic cu medica
mente preparate nepermise, du pă :um 
a fost acuzat din partea farmacistului 
Ors Rudolf, care s'a plâns că moare 
de foame, hindcă droguistul vinde 
lucruri de farmacie. 

A uitat acest denunţător că el între
tine un personal de cinci membrii 
numai pentru ~servicHle lui strict per
sonale pe casă ca ori care boer de 
Viţă veche Acest personal trebue plă
tit şi hrănit dle farmacist, şi vezi 
aceasta va fi cauza că n'ai ce mânca. 

Mai uită apoi farmacistul nostru 
că multe femei cari i'au folosit medi
cinele lui umblă cu feţele arse ŞI fară 
dInţi, ceace încă măreşte nefncrf'derea 
poporului în tarmacla dlu\ Ors şi 
pentru aceea ÎI merge rău. 

11[/: ~Q, EI trltncşfc un răz~ 
t. 

. ~ 
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Tripoul 
"Solidaritatea" din Str. Românului l/a. 

- Cine-i Alexandru BăIăceanu? -

Arad, 21 Nov. 
Zilele trecute mai mulţi intelectuali 

români din IO,calitate au primit urmă
toarea misterioasă invitaţie: 

"Prin prezenta avem onoare a Vă 
aduce la cunoştintă că În ziua de 13 
Nov. a. c. orele 6' seara, ·va avea loc 
inaugurarea localului Cercului de pro
pagandă "Solidaritatea" al cărui scop 
este cultivarea armoniei Între diferitele 
categorii de cetăteni, solidarizarea inte
reselor comune în cadrul organizatieI 
de stat, şi propaganda pe calea presei, 
pentru formarea unei ccnştiinte cetă
ţeneşti ferită de orce infiuenţe pri
mej~ase. 

Având în vedere scopul urmărit de 
acest cerc - care conform Statutelor 

. va fi cu desăvârşire se/ect, - Vă ru
găm să bjnevoiţi a lua parte la inau
gurare În localul din Str, Românul 
No. 6 la data mai sus arătată. - Cu 
deosebită stimă: Indescifrabil. Al, Bă
iăceonu. 

* 
In urma acestei invitatii de-un ci-

nism revoltător, mai multi intelectuali 
români din localitate, crezând că se 
tratează de infiintarea unui cerc de 
propagandă culturală, s'au prezentat în 
Strada Românului, de unde au plecat 
cu scârbă aflând că Soc. .. Solidarita
tea" e pur şi simplu un - tripou, des
chis de nişte vampiri cărora le place 
să trăiască din belşug fără a munci. 

In fruntea acestei în-treprinden de
testabile stă un oarecare Alexandru 
Balaceanu, despre care se spune că 
ar fi si redactor la ziarul "Tribuna 
Nouă" din localitate, 

Cercul "Solidaritatea" e o continuare 
a "Intim· Clubului" flespre care s'a 
mai scris 10 gazeta noastră. 

Protestăm Împotriva acestor nedemne 
apucături cari coboară Îo noroi pres
tigiul presei ardelene cu un trecut 
sfânt de lupte nationale! 
Sperăm că ziarul "Tribuna Nouă" 

va da, fără întârziere, drumul acestui 
redactor care necinsteşte numele de 
gazetar. 

Vom reveni! 

Scrisori din Maramureş 
Deposedarea criminaJă a poporului 

român. 
Gradul depravărei şi demoralizărei 

generale îi denotă mai mult ca ori-ce 
faptul trist că firma fraţilor Groedel 
este readusă În judet pentru devasta
rea restului de păduri ce au mai ră
mas În posesiunea composesoratelor 
româneşti chiar de aceia, cari in 1900 
ca "tineri generoşi" prin campania 
pornită în 'tHazimk:4 au contribuit la 
scoaterea Groedelenllor din Maramu
reş şi la purUicarea administraţiei nrin 
"homoregiusul" guvernului Szell Kal
mao şi prin anchetele memorabile ale 
lui Kaffka DezsO. Azi aceştia desmin
ţindu-şi părinţii, tredHul şi traditiunile, 
s'au cointeTP sat cu jefuitorii notorici 
ai codrului Carpatin şi streinul seche
strat În răsboi ca cetăţean duşman şi 
înregistrat la Tribunalul Sighet tot ca 
cetăţean maghiar cu domiciliul În Bu
dapesta în 5 Mai 1923 cu Nr. 1139, 
vine În triumf sustinut de sentinta Nr. 
1377 din 20 April a, c, a Comitetului 
Agrar să săcătuiască pădurile moşoe
nilor români, să-i deposedeze şi rui
neze rec1amând ca composesor şi titlul 
ne nobleţe de nepot al lui Dragoş-Vodă. 

Composesoratele Românilor nobili 
din Vişeul de sus şi Borşa au fost 
moşia lui Bogdan Vodă, iar după des-
călecatu 1 al 2-lea au trecut ca averi 
"donatoare'" În posesiunea fiifor voi
vodului Laş şi-a nepotilor primului des
călecător de tară, Comitetul Agrar de
clara astfel de descedent de sânge pe 
dl Herman Carol Groodek care depose
dează Vişănan i j bătuţi de toate năpa
stele, de ]3859 jug. cad, pădure şi o face 
donaţie liberală -- celor 91 de corbi, 
Între cari se disting Ion Urdea, Zai 
Ion Mai şi Mihalyi Peter, 

La desfiinţarea legei I{eformei Agrare 
au contribUit şi domnii Pefrtl Gro1.a 

VOir-.;Ţ A PG?O;(liLlJl 

Li beralii şi averescanit se unesc in 
învârteli, de aceea ar dori stabilirea 
regImului de jaf. "La noi sunt codrii 
verzi de brad"... îndeamnă poetul şi 
incă nu s'au aluflgat bostrichidele, şi 
partizanii poetului "pătimirel noastre" 
se şi aşează pe păduri În fruntea no
rului de lăcuste. Sub lozinca il1făptui~ 
rei dreptăţii sociale Comitetul Agrar 
ia ce nu poate da, căd Statul a de
vastat pădur~e situate la peste 20 km. 
de comune; 400,000 m3 brad au fost 
raşi fn cei trei ani din urmă, pădurile 
sunt parc de vânătoare şi la frontIeră 
"îndestulesc trebuinţi strah'gice" -
iar din pădurile particulare abia s'au 
putut expropia 800 jug. cad. suprafeţe 
destinate pe<ltru înflintarea pădurilor 
comunale pe seama a 4! O capi de 
familie din 2 comune. Se iau nu numai 
13.859 jug. cad. ci toate suprafetele 
de păduri din hotar şi se lafă numai 
terenul neproductiv şi cel de păşunat, 
ca pădure composesoratelor, deşi h'gea .... • R .... _ .. ., .. nun.,' .. a 

Reformei Agrare opreşte parcelările, 
eşirea din comunitate şi prescrie ca 
obl1gatoare avizele serviciilor silvice, 
cari sunt favorabile inflinţărei pădurei 
comunale. Insă Comitetul Agrar - des
fiinţează legea, nesocott'şte interesele 
Românilor la cea mai Încercată tron
tiuă şi frauda streinilor o ridică ca 
dogmă peste lege. 

Inainte de a fi cetăţean român, cum 
poate fi un strein corn posesor şi moş
nean nobil? Absurditatea criminală, Co
mitetul Agrar şi-o bazează pe hotărâ
rea Tribunalului Sîghet 1816/1911 P. 
desfiinţată de Curtea de casdţie cu 
sentinţa sa din 21/XI 1911 cu art. 
44/1911 urb. 

Iată o clasică dovadă despre regi
mul corbilor În era trădătorilor tuturor 
intereselor româneşti ... Descompune
rea devine fatală -ca urmare a siste
mului dela noI, Poporul trădat pregă
teşte un memoriu la rege în cauza 
deposedării sale criminale. Coresp .. .'NIt IV .... .. .. a 

ŞTIRI DE TOT FELUL. .............. 
- 1 oţi ono abonaţi, cari nu primesc 

regulat zÎarul sunt rugo!i sa-ne co
mWlice lucrul acesta ca sa putem lua 
măsurile de lipsă să-I aiba ~/a timp in 
casa d-lor. 

'" 

S'a di~pus imediat arestarea preşedin
telui org. comuniste Kessler, Balaban, 
Nicolau, Vasilescu s. a. Deasemenea 
s'au Confls2at mai multe' acte comprQ
mţătoare şi alte mamfeste incendiare 
bOlşevice. 

* - DI General Prezan fostul şef 
al marelui stat major al armatei În 
decursul războiului a fost înaintat la Jidanii şi Ungaria ~ Tribuna", ziar 
rangul de maresa]. Merită răsplata! independent din Praga publică urmă-

• toarea anecdotă pr:n care vrea să 

In chestia tripoului "Solidaritatea". demonstreze cât de jidovită este Ca
Di A. Cotruş, publicist, ne roaga sa pitala Uligariei; Un Te-Deum solemn 
publicăm informaţia că D-Sa n'are se ohcia la ciltedrala din Budapesta 
nici În elin nici În mânecă cu triporul in onoarea Regentului. Nu departe de 
"Solidarltatea~ (Str. Românu/ai J/a) altar, mareşalul Samuel Hazay, fost 
a carui nefastă actiVitate o condamnd m mistru, ra măsese adancit intr'o pro
cu toata energia. fundă meditaţie. Trebue ştiut că H;lzay 
Luăm act cu deplină satisfacţie de se numea altă dată Kohn şi era jidan. 

declaratia dlui Cotruş pe care, de-alt- (faptul nu e de mirat. Sunt oameni 
cum, nu ram crezut niciodata capabil cari l-au văzut chiar pe Leonard 
sti se amestece in atari murdarii vred- Paukerow, făcându-şi cruce, cu prîle
nice de tot dispreţul nostru românesc! jul inaugurarii Băncii Albina). 

'" ·1 D~odată un grup de "redeşteptaţi" 
- jidovoicele dela posta din Covă- !ntră .. ~~ biserică strigân~: "Afară cu 

sinţi jud Arad defaimă ziarul nostru JIdanii .• Jumătate din cel pr~~.'~~tl pă
ŞI Îndeamnă pe fraţii ţărani sti nu-l rărăsesc ca~adrala, d~ar Hazay IŞI con~ 
aboneze. Vom avea ac şi de cojocul tlnU~ rugăclUnea. Cat.eva ml~ute. ma~ 
lor Şi poate le vom taia perciunii mai tărzlu u~ alt .. gru~ IOtră .~~ strlgă. 
curând decât se crede. "Afar~ ŞI c~ jldann. botezaţi. '. Ju.m~

* 
Descoperirea unui complot comunist 

la Galati Brigada de sigurantă din 
Galati făcând, în urma unui denunţ, 
o descindere la partidul comunist a 
descoperit un vast complot. S'au gă
sit in localul clubului Partidului co
munist, peste 10.000 de manifeste 
incendiare, prin cari se Înde mna po
pulaţia la o revoluţie generală pe ziua 
dl' 7 1. c. şi la proclamarea republicei. 

tate dtn cel rămaşI pleacă ŞI el, In 
timp ce Hazay se face că nu'nţelege. 
In fine un al treilea grup se adresează 
direct lui Hazay: "Afară cu toti aceia 
născuti din tată şi mamă jidaniI" Dar 
Hazay fără să-şi piardă cumpătul,ras
punde aceluia ce-I provocase să iasă 
din biserică: "Mă rog frumos, eu sunt 
maghiar şi creştin adevărat; .pot sA 
dovt-desc cu documente. Cât priveşte 
părinţii mei? Părinţi n'am; şi aceasta 
pot s'o dovedesc cu documente" •.• 

A 

SPRIJINITI MESERIASI. ROMANI! , , 
Nu uitaţi, că pe IdngiJ .",ulţii şi bogaţii strei,,;, în Arad trăesc ş; mun
cesc din greu, dar cinstit, şi "r",l1tor;;' meseriaşi romdni. ~!. Sprijiniţi-i! 
Spriji"i"du-i pe ei, edl şi pe medicii, i"ginerii, advocafii, i"dustriaşii şi 
negustorii romiini, v4 spriji"iţi pe rJo; şi rdv"a de progres ti "eamului. 

Aviz Cu onoa~e aduc la cunoştintă 
onoratului public şi autorităţilor bise
riceşti, că in Arad. str. Dorobanţt1or 
Nr. 41 (Foaia confesională) am des
chis un birou technic de arhitectura; 
construesc orice planuri de casă, şcoli 
şi biserici impreună cu devjzele (pre
liminare) lor, mai de parte execut co
lationări de totfelul de lucrări de z.idiri, 
şi între prind totfelul de lucrări. t~chnice, 
clădiri etc, - Cu stimă: 7eodor Cio
ban, arhitect. 

"PODGORIA'" 
MAGAZIN DE TEXTILE 

+ 
ARAD 

Bulevardul Regele Ferdinand ], 

6:z . 

STUDENŢI! OFICIANŢI! 

puteţi cumpăra 

foarte ieft:n 
GHETE: !fi PĂLĂRII 

la magazinul românesc 
din Arad al lui 

MARCU BOTA 
Bulevardul Regele Ferdinand 

27. 

TRAIAN ARDELEAN 
maestru· pantofar. 

Arad. Strada Consistorului Nrul 11. 

INSERATE 

şi 1. Nedici, marele vânător de situatii. " ______ 1 ________ _ 

numai dela creştini se primesc 
la Administraţia ziarului nostru. 

Nr. 45 

Măritiş la vârsta de 106 ani. Doamna 
Betsy PeuOIck, din Triptree (Essex) 
a implinit vârsta de 101 ani Dar cum 
e văduvă de la ~6 ani, deci de 20 ani, 
şi cum atunci se măritase pentru prima 
oară, americana nu mai poate duce 
singurătatea văduviei. De aceia, dânsa 
a hotărît să se re mărite. 

Ce nu-i posibil În America! 

* 
- In comuna Pâncota este o casă 

culturală foarte frumoasă şi impunătoare 
zidită de vre-o 3 luni. Are încăperi 
spa tlOase cura te, dar afară de cli teva 
mese şi scaune nu găsesti nimic în ea. 
Si fiindcă are nevoie în prima linie 
de o bIbliotecă rugăm noi pe această 
cale în prima linie autorltătile conştii 
de datorinta lor naţ:onală culturală 
şi apoi pe Români cu dare de mână 
să vie în ajutorul acestei case cultu
rale, dăruind pentru biblioteca ei cărti 
reviste, ziare etc. 

* 
- Direcţiunea Generală a Servlciu-

lul Sanitar, aduce la cunoştinţă pu
blică, dt'ciziunea luată de a reprima 
toate abuzurile periculoase şi ilegale, 
ce se vor constata, În sarcina aCt Iora 
cari speculează buna credintă a po
pulaţiei prin practicarea i1i-:ită a me
dicinei sau comerţului cu medicamente 
în diferite magazine, fără a avea com
petinta şi I1baa practică legală a me
dicinei sau a farmaciei. 

In consecinţă, în baza art. 88 din 
legea sanitară şi art. 138 de la capi
tolul exerciţulUl farmaciei, toate aceste 
contraven ţu conslatate în orice comună, 
se vor pedepsi conform procedurei de 
ia art. 65 din legea sanitară În primă 
instanţă de către organele sanitare 
conform art. unic din 1924, cu amendă 
dela 2000 -20.000 Lei şi pentru iso1-
vabiii amenda se va transforma in 
zile de închisoare; iar recidlva se va 
pedepsi cu Închisoare dela o lună 
până la un an. Director General: Dr. 
Bordea, Director: Dr. V. Qrigorescu 
Eivir. 

POŞTA REDACŢIEI. 
Manuscrisele scrise cu creionul nu se publică. 

DJui 1. Bunea Loco. Am dorit să 
apară, ce ai scris mata, dar onorata 
cenzură a şters articolaşul. Să-I fie de 
bine. 

Dlui S. B. În 1 ârgllmureş. Membrii 
ai Fasci.ei NatIonale Române pot fi> 
numai Românii buni şi cinstiţi. Cine' 
poate dovedi lucrul acesta şi doreşte 
să intre in gruparea F. N. R. să ceară 
statute şi declaratii dela noi. Decla
raţia o va retrimite dimpreună cu 2: 
fotografii sediului nostru şi după ce 
a depus jurământul sfânt că va lupta 
până la moarte pentru coroană, tară. 
neam şi biserică va fj primit intre: 
membrii F. N. R şi va căpăta o le
gitimaţie dela noi. Prin urmare dela 
membrii noştri! se cere mai presus de' 
toate cinste şi caracter. apoi dragoste 
sinceră de ţară, rege, neam şi biserică. 

F. N. R. 

G. 2166/19~3. 

. Publicaţie de licitaţie 

Pe baza decisului judecătoriei 
de ocol Arad No. de mai SUS t 

mobile şi alte obiecte pretuite 
în suma de lei 7700 cuprinse in' 
favorul "Victoria!' institut de cre
dit şi economii pentru suma de 
lei 2000 capital interese de 6°/, 
dela 20 Ianuarie 1923 spese sta
bilite până În p,rezent in suma 
de lei 708'30 se vor vinde la 
licitaţie publică 1n Arad, Strada 
Şaguna 39 şi continuative în 
Str. Eminescu 30 in ziua de 28 
Noembrie 1924 d. m. la orele 2. 

Arad, la 10 Noembrie 1924. 
G. Cupuliga, 

exec. judecătoresc. 

Redacţia şi administraţia gazetei 
" Voinţa Poporului" se află În strada 

Vicenţiu Babeş Numărul G. 

Cenzurat: Prefectura Judetului. TIparUl Tlpogratlel I,)lecezane Arad - 1709. 
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