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APARE IN FIECARE DUMINECĂ 

SUB CON DUC E REA UNU I C OM I T E T. 

Cetăţenia streinilor ... 
De prof. D. OUERMAN. 

Intreagă presa jidano-maghiară, dela 1 distă şi speculatoare, să nu pieardă nici 
un capăt la celălalt al Ţării, se alarmează o clipă dela" serviciul atât de preţios ce-l 
de noua lege a încetăţenirei. aduce Ţării. 

Zilnic apar articole, informaţii şi orien- Ne doare că vedem astfel cele mai 
tări asup~a celor d~ făcut, ca nu cumva bune intenţii ~Ie legii, eludate prin dispo
vre~un j~I~. sau Şl.OIffi .. alung~t de pri~ sa- zîţii particulare, contrare intereselor noa
tele Gal!ţtet, să pIarda ocaZla de a-şl câ- stre naţionale. 
ştiga cetăţenia in mult răbdătoarea Ţară 
Românească. 

Se simt, doar, atât de bine in Ca
naanul visat şi nu se pot plânge nici de 
sprijinul nostru. 

Autorităţile noastre administrative din 
Cluj etc. etc. - prefecţi, subprefecţi, pri
marl,- sunt continu interogaţi, dau lă
muriri şi fac tot posibilul, ca executarea 
legii să meargă cât mai neted şj această 
pleavă şi puhoi, care s'a strecurat peste 
graniţele noastre, ţurburând viaţa econo
mică, propagând corupţia şi SDeculându-ne 
nevoile, să îşi poată câstiga cât mai cu
rând cetăţenia rom ânească. 

Aflăm astfel, din ...,Jnterwiewul" 
unei autorităţi româneşti, că s'a renunţat 
la formalităţile prevăzute de lege, nu se 
mai pretind cereri tn scris, nu se mai 
cer "atâtea" documente şi se va împărţi 
munca conscrierii, pentru a nu fi imbul
zeală şi pentru ca jidovimea contraban-

I rIsc oală laranească Si O Incercare de unire 
la 3e~reu8. 

~ In anii 1824 şi 1825. -
De Dr. Oh. Ciuhandu. 

- Sfârşit. -

Tulburările agrare dela Şepreuş, prin tn

te-nsltatea, natura şi prin durata lor de peste un 
an, serveau un bun prild şi pentru o tulburare 
de naturii sufletească. Pe urma lor se ivesc şi 
pornirile de ieşire dill sânul bisericii ortodoxe 
pentru a trece la unire. Astfel apar pe teren: 
episcopul S. Vulcan dela Oradea, confidentul 
tmpăratului Francisc. cu care era înţeles încă 
din 1815 să pună la cale unirea' Românilor djo 
dieceza Aradului. 

Deja martorul Tureuş Toader spunea cu 
prilejul investigatiei făcute de comitat, că la Te
Deum-ul imprlcinat asistaseră şi doi protopopi, 
despre cari comisia judeţulUI nu .. şi dăduse sl
linta să afle mai de-aproape: cine erau şi in ce 
misiune se găseau la Şepreuş în primăvara anu
lui 1824. Ei puteau fi foarte uşor agenţi ai 
episcopi ei gr. cat. deja Oradea. Despre Moise 
Nico.ara, un confjdent al episcopuluI Vulcan, 
incă se svonise că ar fi fost părtaş la pornirea 
răsvrătirii agrare dela Şepr~uş. 

.., 
; " : j .. ! 

Mai rar Domnilor cu interwievurile 
şi măsurile de protţ>guire jidovească, la 
cetăţenia Statului român! 

Problema jidovească e astăzi o grijă 
social-economică la toate popoarele şi în 
toate ţările, unde conştiinta naţională a 
trezit după război o nizuinţă qe înaintare 
şi progres. • 

In masse!e poporului ca şi pe băn
cile şcoafei primare din Arad, in viaţa 
noastră publică, intocmai ca şi in preo
cuparea legiuitcrHor Ţării, trece acelaş 
curent, şimţim acelaş crez naţional, ne 
..dăm seamă de primejdia comună. 

A deschide graniţele închegate cu 
jertfe mari, pe seama tuturor streinilor, a 
creşte şi nutri aceşti paraziţi pe trupul 
neamului, slăbim naţionalizarea oraşelor, 
ne acaparează averea naţională, păduri, 
vite, grâne, infernaţionalizează industria, 
paralizează orice revenir~ la normal prin 

Dar in afară de aceste sllpoziţiunl, ameste
cul celor dela Oradea în legătura cu tulburările 

dela Şepreuş iese la iveală tn mod neîndoios 
indată după intrarea în anul 1825, când satul 
era lăsat pradă domnului de pământ şi preoţii 

ii erau tnlăturaţi. 

Deja tn 29 Aprilie, noul preot Teodor Pu
cea, În calitate de administrator parohial, ra
porta episcop!p.i (N. 1 t ) -825) "cumcă oamenii 
(din Şepreuş) cu toţii s'au subscris la unaţie .. 
eu mai de mult aş fi tnştiinţat Măriei Tale lu
crul acesta, insă cu adevărat n'am ştiut, pânăce 

am văzut chişbiraele umblând dela casă la casă 
spuind cafle oameni, ca fieştecarc/e să mealgd 
să se subscrie, - şi cu scrisoarea aceea la epis
copul la Oradea-Mare s'au dus ... 

Episcopia din Oradea, aşadar, incepuse 
pesculrt'a in tulbure, cu "chişbiraele", cari fă
ceau pe agenţii unirei şi În alte cazuri din anU 
de mal apoi. 

Dar şi episcopul administrator Putnlc Încă 
îşi avea informaţiile sale. Chestiunea se tratează 
şi in Consistor la 28 Mal acelaş an (concluz 
No 158), de unde ştim următoarele lucruri: Pe 
urma raportului menţionat al administratorului 
parohial, episcopul trlmi9t la Şepreuş pe proto
popul Gheorghe Chirilovid dela Oalşa şi pe 

•• c.L e,I,. Iii 're . i i (m. .]0: 
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speculă, mituire şi corupere, susţin ziare 
şoviniste maghiare şi reviste pornografice, 
cabareuri, dansuri obscene şi ca mâine 
uniuni, partide politice şi licee ovreeşti. 

Nu ura de rasă, ci necesitatea des
voltării noastre economice, sociale şi cui 
turale ne impune, o isgonire fără consi
derare peste hotare, a tot ce e străin şi 
pripăşit între noi, trec'ind odaIă peste 
ospitalitatea, nepăsarea -;au loialitatea noa
stră proverbială. 

E vorba de binele şi interesul Ţării 
şi ca modeşti cronicari ai vremii, vom 
urmări fiec~re încetăţenire streină, arătând 
opiniei publice, cum s'a executat legea şi 
cum s'a lmplinit o datorinţd naţională. 

.. ....-...n 44' .,. ..... :ud' • 

- Prefectura judetului aduce la cu
noştinţa publicului că dl Prefect primeşte 
în audIel1ţd numai dela ora 11-13; iar 
după amiazd birourile fiind închise, nu 
se primeşte nimeni. Deci publicul este 
rugat a lua cunoştinţă de acestI! şi a nu 
căuta a veni la Prefectură, căci va aştepta 
în zadar. 

Dl Prefect primeşte În audienţd in 
ordinea inscriere; În registrul dela dl Se
cretar al Prefecturei. Inainte de ora 11 
dl Prefect nu primeşte în audienţă pe ni
meni pând la aceastd ord, urmând a 
lucra cu şefii de servicii. 

vlcarul protopopesc al ~Zăranduluj, Ioan Ser~. 
Aceştia, prin audierile făcute la faţa locului, au 
constatat că episcopul gr.-cat din Oradea ră

spunsese el Însuş pricinapor dela Şepreuş cari 
alcrgaseră, in treburi de ale lor şi in cauza unirii 
De la Oradea, că dacă intreg satul va trece ta 
unire, dânsul (epiSCOPUl) va face ca domnul de 
pământ să fie scos din moşie " cd pe aceasta (} 
va cere pentru sine şi, primindu-o episcopul gr. 
cat., le va da voie slobodă să se foloseascd de 
pădure şi le va incuviinţa terenuri pentru a-şi 

zidi case şi le fdgăduia şi alte inlesniri. 

Episcopul administrator dela Arad comu
nică vicecomiteJui uneltirile acestea, zicând că 

bine ştie despre făgăduinţele felurite, cari aveau 
de scop atragerea la unire, şi că aceste făgă

duinţe se lovesc de legile statului şi se miră de 
această atitudine a episcopului Vulcan, pe care-l 
ştie iscusit în legile patriei, şi atrage atenţia 

comitatului, că prin asemenea făgăduinţe se va 
da ansă din nou la rele şi mai mari decât în 
trecut. Deaceea pentru a preveni aceste rele, 
episcopul Putnic cere dela comitat, să trimită la 
Şepreuş o comisie mixtă: din biserican! şi din 
oameni ai administratiei politice, pentru a se 
examina legalitatea trecerilor la unire. Episcopul 
stăruia în acest senz cu atât mai vârtos, că 

Preţul unui exemplar 2 Lei. 
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l~e~lurile ~otriotice ~i umonitore ale foscismului naHoR. 

Noul spirit al tinerimel italiede. -

II. 
.. Mă mărginesc numai a observa, că 
-naţiunile învaţate incep să creadă ca atari 

idei, deşi sunt Jmbrăţlşate de un număr 
insemnat de oameni, nu sunt decât pro
dusul unei Tmbinări a spiritului de frăţie
tate cu neştiinţd. Invăţătura, după care 
puterea lumii provine din simţul de răs
pundere personală e o tnvăţătură severă. 

Conducătorii cari şi-au bazat pe 
această învăţătură munca (opintirile) lor, 
sunt cei faţă de cari omenirea trebue să 
fie recunoscătoare. 

Puterea societăţii trebue să meargă 
tn mod crescând dela persoană la mul
ţime. Lumea lntreagă, mai mult decât orice 
alt lucru, trebue acum să primească 
principiul (invăţătura) după care inainte 
de toate, fiecare să-şi pună in valoare şi 
să desvoalte puterile din propria lui casă. 
Datoria cea dintâi e aceea, care e mai' 
aproape de noi. Lumea nu are nevoie de 
alte învăţături. chiar dacă acestea ar pă
rea mai bune, nici de visuri, dar de 
oameni cari să ştie să pună in aplicare 
invăţăturiie aflătoare. 

Lumei ti trebue un spirit nou, care 
să pună Inaintea drepturilor, răspunderea. 
Iar d. Mussolini are marele merit de a fi 
redeşteptat acest mare spirit în Italia. Ti
nereţea italiei, ca şi aceea a oricărei alte 
naţiuni, e depozitara (nădejdea) zilei de 
mâine. 

in marele război şi in zilele noastre, au 
fost gata să moară pentru cauza ce apă
răm. Faţă de orice stare a lucrurilor, eu, 
inainte de a fi internaţionalist, sunt na
ţionalist, şi voiu urma inainte să fiu, de 
oarece cred în spiritulnnui puternic, drept 
şi generos nationalism şi am incredere 
nu În şefii cari fac Învdţături şi În po
poarele cari se vaită şi mijlocesc, ci in 
acele naţiuni şi in acele popoare, al că
ror spirit national e atât de fin aşezat 
că dă lumii o pildă de organizaţie, de 
disciplină, de nobilă intrecere şi aceasta 
pentru faptul cd asemenea tări fiind tari 
şi drepte, pot să ajute in mod folositor 
ia împreună lucrarea inlernatională. 

Am mai adaogat, că ar putea să in
ţeleagă ca.rui lucru se datoreşte inaintarea 
lumii când ar studia stabilirea virtuţilor 
omeneşti şi a spiritului omenesc. L'am 
intrebat dacă avea date cari să arate deo
sebirea dintre naţiunile cari produc oame
nii gata să moară pentru credintele lor şi 
naţiunile cari nu produc asem'enea oa
meni. 

L'am sfătuit să pună statisticele in 
buzunar şi să iasă pe stradă şi sd vor
bească cu tinereţea Italiei. 

. "" * .......... 

Inmormantarea 
41-" 

ualorosuIui Iloco'enenf-auiator Ioan Saua. 
~u de mult ascultam w,aci in, lt~liaf Sâmbăta în9 Mai la orele!) p. m;s'a ce-

dovezIle ce aducea un stram, oblşnU1t a lebrat serviciul divin pentru înmormântarea erou
judeca după date economice. El căuta să IIUl aviator. 
Îmi tălm~ce,as?ă viaţa !taliei pe baza da- Deja pe la orele 2 p. m. treceau oamenii 
telor statlstlcel co~mercl~le. in grupuri tn cetate pentru a-l mai vedea pentru 

l-am spus, ca nu-ş1 va putea 9a 5:,a- ultima dală pe acela care cu vre-o câteva zil~~ 
ma de aceea ce se petrece In Itaha, cată mai inainte plutea prin văzduh deasupra patimi
vreme nu va adăog~ .in s!atistică acel mi- lor omeneşti. 
nunat . reco~d al. SPl~ltulul omenesc care In jurul cosciugului erau depuse o mulţime 
in mat p~ţm delumatate de veac a creat de cununi din partea grupului de aviaţie al 
noua Italie. w • • • Garniloanei Arad, Regimentelor din Arad, Vniu-

l-am spus ca ar ft trebUlt să-mt arate nil foştilor voluntari despărţământul Arad din 
statistica Italienilor cari in 1848, in 1859. care a făcut parte intrând in 1916 şi defu~ctul 

ca voluntar ardelean in armata români. 

avea ştire şi despre alte sate tnvecinate cu Şe
preuşul, că au asemenea dorinţi de el bera re -
imposibilă de altfel - de sub greul vieţii de 
iobagi prin schimbarea religiunei. 

Că s'ar fi dat loc cererii episcopului pen
tru comisie mixtă, n'am putut constata. S'a do
vedit însă, prin starea de lucruri de mai apol 
că a triumfat faţă de popor Claran Istvan, ~om
nul de pământ, sprijinit de comitat şi de împă
ratul deopotrivă, din al căruia ordin a fost in
trodus la 1831 in mod festiv in moşie de către 

Fasch6 J6zsef, prin procurorul judeţean in cali
tate de homo regius, şi de canonicul Schuller 
Ferencz din Cenad.*) Şi astfel căzu in baltă şi 

Incercarea episcopului Vulcan cu unirea, deodată 
cu sufocarea definitivă a rdscoalei ţaraneşti. 

Ceasul aeFunei .unloniste din partea lui S. Vul
can nu so~ise încă; el avea să sune de abia la 
J 834, când avea să intre in cea mai hotărîtă 

ofensivă impotriva ortodoxiei. 

• 
PS. In nrul 19, la Pijg. 2. coloana de mijloc a fol

tel noastre, .data judecAtii aduse preoţilor din Şepreuş" 

s'a cules greşit, cu anul 1827 fn loc de 1824. 

.) Mărk i S.: Aradvărmegye MonogralJhiăia. Arad 
1895. Partea II. pag. 669. 

Au mai depus coroane Fascia Naţională 

Română, Fabrica Astra, cunoscutii şi prietenii lui. 

Corul dlui profesor Lipovan a dat răspun
surile la serviciul divin celebrat de 3 preoti. 
Duioase cuvântări au ţinut în biserică reprezen
tantul grupului de aviaţie Tecuci, reprezentantul 
fabricel Astra, relevând meritele neperitoare pe 
cari şi le-a câştigat pe terenul aviaţiei fiind 
cel mai bun aviator' al nostru. 

Au luat parte la înmormântare intreg cor
pul ofiţeresc cu dnul general Scărişoreanu in 
frunte. cu dl prefect al judetului Georgescu, di 
primar al oraşului dr. Robu, dl Vasile Goldiş 
fost ministm, Uniunea foştilor voluntari despăr

ţământul Arad, fa brica Astra, cunoscutii şi prie
tenii lui. Trupe de infanterie, grăniceri, artilerie, 
cavalerie i-au dat onorurile cuvenite. Marşurile 

funebre erau executate d~ muzica Reg. 93 Inf. 
şi muzica Fabricei "Astra". 

A fost o ·inmormântare cum rar se mai 
vede în Aradj-o înmormântare princiară. Pe in
treg drumul pe unde mergl!a cortegiul funebru 
era o mulţime imensă postată, care poate, lua 
parte la durerea noastră. 

Cuvintele de adio le-a rostit părintele Ar
delean în faţa gării. TOl aci in numele garni-

zoanei a ro~tit un prea frumos dis:urs funebru 
Locotenentul Fortunescu din 93 lnt.luându-şi 
adio dda defunct cu ochii; scăldaţi în lacrimi, 
Noi toţi cari l'am cunoscut şi iubit, am vărsat 

lacrimi ferbinţi pentru scumpul. neuitatul şi fal
gicul vultur român, pe care fatalitatea nt l-a 
răpit pe veci În primăvara vieţii sale. 

Dormi În pace, scumpe prietene, conştiinţa 
ta e lin:ştită, că ai murit)a datorie! 

Noi cei cari te-am cunoscut şi iubit iţi 

promitem că nu te vom uita atâta timp cât mai 
este suflare românească pe aceste plaiuri. Ai 
lasat un gol imens În sufletele noastre şi in 
rândurile aviatorilor români. 
. .., """-"'~ 
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Noul pericol. "" ne 

Peste năpustitul popor românesc dela for~ 
marea sa până azi. veilcuri intregi au venit fel 
de fel de năvălitori, cari au lăsat praf şi cenuşe 
in urma lor, Dar tocmai ca şi pasărea Foenix, 
care a reînviat din cenuşa sa, şi neamul româ

plâ 
sin 
de 
fra' 
cei 

nes..: se menţine de veacuri în ciuda tuturor duş
manilor. Ointre toţi năvălitorii Îllsă cel de mai. arE 
pe urmă se anunţă ca definitiv şi nu se vede fas 
nici o speranţă de a scăpa de el. Acest nou nă
vălitor din timpurile modt'me peste tara noastră do 

'irll e nJidanul perciunat." 
De aceştia nu te poţi apăra prin curajul şi 

vitejia de care se bucură neamul nostru. Ei au 
cele mai teribile arme: . .,Banul şi Presa", contra 'ţio 
cărora nu poti face nimic. De aceea cu aceste 
mIjloace de luptă noul năvălitor SI:' arată ca de. < dil 
ftnitiv. Iată noul pericol ce ameninţă neamul. 
nostru. 

Aceste putregaiuri ale omenirei, aceşti pa-
raziţi ce sug vlaga popoarelor, după ce în tim- şi 
pul războiului au dtz~rtat cu toţii, s'au incuibat pi 
pe la diferite servicii in inima frontului, au serot dE 
vit ca tălmaci duşmanului, făcând nenorocita c~ 
populaţie românească de sub ocupaţia duşmanu·· 
lui să sukre cele mal crude amărăciuni din par-. -
tea lor, vin cu neruşinare să se pună alăturea de' 
noi, ca fideli cetăţeni ai Român 'ei. 

Atâta neruşinare şi obrăznicie nu . s'a ma! 
văzut. Ba ceva şi mal mult, puhoiul de perciu· 
naţi ce a năvălit din Galiţia şi Rusia Sovietică, 
pretinde cu tărie prin pamfletul lor "Uj Kelet" 
din Cluj ca să nu se respecte legea votată de 
curând, prin care oricărui locuitor ce la data de 
1 9 18 nu a avut acte de cetăţenie să nu se per
mită mai departe şederea pe teritorul naţional, 
ci să fie lăsaţi a otrăvi cu murdăria lor mai de· 
parte această nenorocită tară. 

Atragem atenţia ono guvern-
ar in

terzice acestor vipere de a-şi vărsa intregul lor 
venin asupra legilor tărei. 

Ar fi o faptă dreaptă şi umană, ori fapta 
sa va fi scrisă cu litere de aur in istoria tărei. 

Această dare pe faţă a nouei manevre cuo 
" It şer evreeşti nu o facem pentru a aţâţa poporul 

contra lor, ci pentru a arăta că F. N. R. este! 
gardianul de pază al ţării şI că veghează in 
umbră ca interesele superioare de stat să nu fie 
periclitate şi totodată a arăta că este ,,0 forţă' 
ce poate distruge toate uneltirile inamicilor in
terni ai României. 

Prin ziarul "Vj Kelet" adunarea generală 
ovreiască, ordonă mobilizarea tuturor forţelor ~ 
înfiinţarea În toate colţurile ţărel de organlzatli. 
Ei bine! Fascismul italian a luptat contra orga
nizaţiilor comuniste ce se formau şi le-a distrus, 
Noi vom lupta contra organizaţiilor ovreieşti ŞI 
le vom distruge! 

Cerce vor să atace ordinea şi legile ţării,' 
să nu uite că mai sunt Români buni, in ţara 
asta, care vor şti să-şi facă datoria. 

Şi prin aceasta lupta e deschisă! 
. ... 1"" • ..""...., uAwqd 4CVJ J .. *.war. d --t Finete d. copil. 

Nepoţelu/: Bunicuţă dragă, 
rat, că ochelarii Dtale măresc? 

Bunica: Da măicuţă. 
Nepoţelul: Atunci, te rog 

Dta feliuţa de cozonac. 
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Purtarea insigniilor. 
Mulţi se întreabă că pentruce trebue să poarte 

tlcuziştii", ",fasciştii" şi studentii insignii, că 
doară lucrul de căpetenIe este ceeace simţeşte 

<Jmul în inima lui şi nu ceeace arată. 
Apoi, vedeţi, nu-i chiar aşa şi uite de ce: 

Jidanii bunăoară au favorul de a se vedea, a se 
cunoaşte de pe nasul incovoiat, de pe pistrul, 
de pe urechile mari tipice, apoi mai au păr 
lburlit-creţ ca unU maseuri şi... alte multe 
semne caracteristice mai au ei, cari însă I1U se 
văd, şi atunci pentruce să nu purtăm şi noi ceva 
distincţie prin care să ne deosebim nu numai 
de jidani, ci şi de jidoviţi. Cauza principală tnsă 
că purtăm insignil este că noi vrem ca oricine 
ne vede să ne cunoască, să îndrăsnească să se 
plângă nouă, să-şi povestească păsurile, căci 

singuri noi ii înţelegem, că vedeţi azi este aşa 

de mare neîncrederea masselor a poporului in 
fratii lui, In fruntaşii lui, încât pretinde să poarte 
cei buni vre-un semn oarecare ca să-i cunoască, 

Şi apoi incă ceva, şi faptul acela că cineva 
are îndrăsneala să-şi pue un semn de cruce ori 
fascist la butonieră (in piept) este o faptă, o 
dovadă că ei fac ceeace simţesc, şi nu le este 
'frtcă niel de perciunaţi, nici de jidoviţl, să de
monstreze cr~dlnţa inimei lui. 

Să poarte deci toţi cei cinstiţi, conştiiD

"ţioşi şi hotărîţi inslgniile cari reprezintă cre
dinţa lor 

•. la nici un caz însă acele insignii 
să nu se procurt dela jidani, 

:şl dacă ar observa insignii!e respective şi pe 
pieptul celor nechemaţi, să le Îndepărtez.e la caz 
de nevoe chiar cu haine cu tot ori cu perciuni 
cu tot. 

,Pentru ~irnint8 fascismului italian. 
Un nou jurământ fascist, pentru mântuirea 
- patriei. 

Roma. - In ziua de 11 Aprilie a. c. 
un strălucit cortegiu, format din asociaţiu
nile şi sindicatele luptătorilor fascişti, pur
tând foarte multe drapele şi lampioane, 
având in fruntea lor pe directorii fasciilor 
şi primarul Cremonesi, a străbătut stră
zile impodobite, ducându-se in piaţa Co-
10nna, la palatul Chigi spre a sărbători pe 
d. Mussoliui. 

. Ac1amat de o mulţime insufleţită, d. 
Mussolini iese in balcon inconjurat de 
Inalţii dignitari ai fascismului, de miniştri 
şi subsecretari. 

Primarul Cremonesi salută tn numele 
Romei pe mântuitorul Romei, învingătorul, 
prin care incepe o nouă eră in istoria 
Italiei. Vesteşte, că la 21 Aprilie, ziua in
fiinţării Romei, se va proclama 1n Capi
toliu dreptul de cetăţenie al dlui Mus
solini. 

Mussolini mulţumeşte şi declară, că 
totdeauna s'a socotit cetăţean al Romei, 
deoarece totdeauna a fost fiul ei devotat. 
Această întrunire, zice Mussolini, intre
geşte pe ace!ea de eri, când am simţit in 
jurul meu ridicându-se consimfământul 
puternic al poporului anonim care este 
fundamentul de granit, pe care va trebui 
să construim viitorul partid. Acest con
~jmţământ reese şi din graiul sec, dar şi 
sever al cifrelor~ care arată, că 5 milioane 
de italieni liberi şi conştienţi au tmbrăţi
şal simbolul fascismului. Căci, continuă 
elJ ar fi să se aducă o insultă poporului 

i Li 

VOINŢ A POPORULlJl 

italian presupunând, că a mers la urne ca 
o turmă inconştientă. 

Poporul italian a pornit la vot cu 
aceeaşi conştiinţă cu care lupta pe Carso 
de sfântă amintire. Astfel deci, s'a dove
dit lipsită de orice temei legenda că par
tea de miazăzi a Italiei ar fi duşmană 
fascismului. Cu toate acestea afirm, că ar 
putea să piară toate fracţiunile, chiar a 
noastră, dar patria ital1ană să rămână 
mare şi respectată. }31ruinţa câştigată mă 
lasă foarte liniştit. Cu cât b1ruinţa este 
mai mare, cu atât obligaţiunile de muncă, 
disciplină, concordie naţIOnală sunt mai 
mari. Vă intreb, veţi putea voi oare să vă 
indepliniţi toate aceste indatoriri? 

- Da, fu răspunsul mulţimei. 
- Primesc acest »da" ca o formulă 

de jurdmânt sacru şi să strigăm cu toţii: 
»Trăiască Regele! TrăiasLă Italia şi Fas
cismul". (Lungi ovaţii acoperiră cuvintele 
dlui Mussolini). Cor. 
• .... 44 , ....... .r ... 

A căzut un vultur. 
La Arad, in ziua de 7 Mai 1924, s'a pră

buşit din văzduh, căzând în Mureş cu aparatul 
de sburat, unul din cei mai indemănateci piloti 
ai armatei române: Locotenentul aviator Sava. 

Moartea lui petrecută sub ochii miilor de 
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Salarizarea preoţilor. 
Necesitatea urcatei congruelor preoţeşti şi sala
riilor fnvafatoreşti. - Promisiuni făcute cu ocazia 

sinodului eparhiaL la Cluj. 

Sinodul. care a avut loc săptămâna aceasta 
la Cluj, Între alte chestii a luat in desbatere şi 
chestia salarizărei preoţilor, accentuând necesi
tatea urcărei congruelor, pentrucă preoţimea nu 
poate exista altfel in împrejurările actuale. 

Dl Lepădatu, ministrul artelor. cu ocazia 
acestui congres a declarat, -că soartea preoţi mei 
se va îmbunătăţi. 

Preoţimea şi în special învăţători mea con
fesională, dar chiar şi cea de stat. cire câte o 
leafă minimală de tot, Încât in multe cazuri nu 
li-se cifrează salarîile nici la 2000 lei. 

Este adevărat, că la sate se poate trăi mai 
uşor, dar cu toate acestea lefurile actuale nu 
bunt suficiente nL:i pentru asigurarea traiului la 
ţară. 

Cei mai mulţi preoţi şi învătători la ţară 
se sprijinesc mai mult pe câte o moşioară, pe 
care o au. "ar cei mai mulţi n'au nici avere şi 
astfel gravitează spre oraş, pentru a intra func
ţionari pe la intreprinderi etc. ca să-şi poată, 

asigura existenta. 
Guvernul, pentru a evita demisiile acestea 

are datoria a interveni urgent pentru sporirea 
lefurilor acestor stâ lpt ai culturel naţional-ro

mâne. 
arădani, nu inseamnă pentru noi o lacrimă de ... ,,--_ ... ""' ............. _ ... _ ....... ~ ... __ ........ __ F_ .... ". ... ~_ .... __ .... _ ....... _ .. 
o clipă sau o lacrimă trezită în ochi, ca să nu 1 1 d R "t 
se usuce trei zile până la coborîrea celui jertfit ta ia e azi şi omânia viI oare. 
tn mormânt, ci jertfa acestui prea curajos ostaş, 
înseamnă o perdere ireparabilă. intâm plată pe 
frontul de luptă în ghiarele văzduhului, cu ne
siguranţa funcţionării matorulul, căci ofiterul a 
fost trimis de organele superIoare la fabrica 
"Astra" din Arad, pentnl. incercarea aparatelor 
de sburat. 

Iubit de Români şi tot in aceeaşi măsură 

de streini, cari priveau în fiinţa lui apriga des
legare de vlată, prin cununarea cu nesiguranta 
plutirU tn văzduh, Locotenentul Sava moare pe 
câmpul de onoare. 

Ţinând în mână cârma, asemeni unei cum
pene a vietii şi a morţii, sus, unde picioarele 
lui nu atingeau pământul, fatal la ora 19 şi 30 
minute, s'a înclinat către moarte şi a murit 
turtit de ap!rat în fundul gureşului Mureş. 

Armata va număra tn rândurile ei mai pu
ţin un" viteaz; eroii de dincolo de mormânt vor 
număra 1n rândurile lor mai mult un camarad 
jertfit pe altarul pregătirii apărării Patriei. 

Volbură Poiand. 
. '-' , .. ..., . 

Noapte b~nă. 
Bate vântul, bate 'ntruna 
Frunze paIe scuturând; 
S'a culcat acum şI luna. 
Noapte bună, Suflet blând. 

.A ..... 

Intunericul troneaz.ă 
Noaptea tristă, ca un gând, 
Ce nu are nici-o pază. 
Noapte bună, Suflet blând. 

Câni! latră 'n vag, sărmanii, 

Că şi lor 11 par, pe rând, 
Orele de lungi, ca anii. 
Noapte bună, Suflet blând. 

Dormi uşor. Şi 'n somnul dulce 
Eşti un inger surâzând. 
Visu-ţi doar să nu se culce ••• 
Noapte bună, Suflet blând. 

Or. Popili. 

Conferinţa de lncheere pe care redactorul nostru 
d. Constantin Sa.,_, a tmut-o la Roma (Italia) 

in ziua de 2 Martie a. c. 

- Urmare. -

Noi totdeauna am iubit Italia 
fi poporul italian. 

Poporul român, şi mai ales acel din Ar· 
deal şi Banat, adevăraţii urmaşi ai coloniştilor 

aşezaţi acolo de către marele împărat Traian, În 
toată vremea au avut admiraţie şi dragoste fată 

de sfântul pământ al Italtei şi pentru minunatul 
ei popor. Pentru a vă arăta (dovedi) acest adevAr, 
cred interesant să vă istorisesc mica dar insem
nata intâmplare a unul simplu sătean (tăran) ro
mân din Ardeal. 

Badea Ca.r1an la Roma. 

Intr'o noapte de iarnă, prin anii 1910, dacă 
imi aduc bine aminte, fu găsit la poala columnei 
lui Traian. aici în Roma, un om obosit, a cărui 
costum (port) curios şi pitoresc semăna de 
minune cu acel al Dac!lor, scobiţi in piatra co
lumnei; el nu vorbia ualieneşte, şi la intrebările 
ce i se puneau el răspundea scurt: .Mama Roma"; 
• Tata Traian!" 

Acest ţăran ardelean, aprins de dorul de a 
vedea Roma, după ce făcu pe jos (pe picioare) 
drumul până aci, veni să cadă mort de obo
seală, dar fericit, la poala coloanei traiane. 

Intors acasă, acest ţăran, _ duse doi saci 
umpluţi cu toUelul de broşuri şi cărtlcele despre 
obârşia noastră Jatină şi foarte multe figuri şi 

lucruri istorice. Gheorghe Cârţan, aşa se chema 
ţăranul nostru, ori Badea Cârţan. după cum îl 
porecliseră consătenii lui, făcu o lungă călă
torie, tot pe jos, în Ardeal şi Banat, împărţind 
pe gratis (fără bani), fraţilor săi din lucrurile 
aduse dela Roma, foarte scumpe fiecărei inime 
de Român. 

Badea Cârtan plăti dragostea sa pentru 
eterna Roma cu 6 luni închisoare petrecute tn 
temniţele ungureşti,. fiind osândit de către auto· 
rităţUe maghiare pentru instigaţie (indemn la 
răscoală) şi conspiraţie (conjuraţie, complot) im
potriva Statului·ungar. Durerea, ce lovi nobilul 
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său suflet, precum şi suferinţele inchisorii, îi 
minară sănătatea isbindul la pat. 

După dorinţa lui, de a fi ingropat in glia 
micei Românii libere. el fu dus la Sinaia, în 

, apropiere de granita Ardt:>alului, unde după pu
ţină vreme, după ce !iărută glia fratilor lui liberi, 
muri. (Va urma). 

ţ"" .......... • *- $44-

tJlegerea dela Bocşa -montană 
sau 

necinstirea drepturilor eefă!eneşli. 
Pentru scaunul de deputat la Boeşa-Mon

tand au candidat 5 inşi şi anume domnii: 
Const. Savu (fascist), Dr. C. Blediceanu (part. 
nat.), 1. Vllia (iib), Dr. A. Imbroane (argento
ianist) şi Dr. 1. Ţeicu (ţărănist). 

Jnsufletirea mare cu care a fost primit can
didatul nostru d. Savu in toate satele din cerc 
a pus pe gânduri nu numai administratia, ci şi 

pe celelalte partide în luptă. Ştirile pe cari con
ducerea centrală liberală dela Boeşa-montană le 
primea din partea secretarilor comunali despre 
primirea ce se făcea prt'tutindeni camaradului 
nostru C. Savu au pus pe gânduri pe acei cari 
aveau să-I scoată ales pe candidatul liberal. 
Toate amenintarile şi infricările nu mai prindeau 
acolo, unde răsuna cuvântul răspicat, limpede şi 
hotărât al candidatului nostru. 

Dar marea însufletire ce a s1arnit tn satele 
din cerc prezenţa camaradului nostru a pus pe 
gânduri şi pe celelalte partide, cari Îsi mobili-, 
zaseră aci toate rnărlmiie politice aşa, că dela 
Nistru şi până la Tisa toţi parlamentarii lor au 
grăbit la Bocşa. Sbârnăiau' automobilele ca În 
vreme de războ:u. 

Aşa fiind starea lucrurilor, au cău-
tat să zădărnicească cu orice pret candldarea 
camaradului nostru C. Savu. Şi au isbutit. O 
neînsemnată sgărietură dt' condeiu (peană) fl
ţutl de cUră grefierul Primăriei Arad in "Certi
ficatul de alegătQr" extra(lat camartldului DostrQ 
la 1 Maiu 1920 a fost blnevenit.1i şi tocmai dea
juns pentru ca preşedintele d. Ciorman, director 
şcolar, să respingă candidarea camaradului 
nostru.;n urma aCt'iltei respingeri şi a retragerei 
dlui Ar Imbroane care nu avea nici o nădejde 

de" a putea să poarte lupta, a mai rămas candi
daţii Dr. C. Bredlceanu (pari. nat.) L Vuia (lib.) 
şi Dr. t. Ţeicu (tăr). . 

Votarea s'a fdcut în zilele de 11 şi 12 Mai 
şi a dai urmatorul rezultat: 1. Vuia, liberal, ales 
3726 voturi, Dr. C. Btediceanu, part. naJ. 2504, 
şi Dr. 1. Ţelcu, Id/dnist, 327 voturi. 

Rezultatul acestei alegeri. despre care vom 
mai scrie în aceastd Ilazetd, a produs mirare în 
poporul din cerc. .- • n; 

Convocare. 
Domnii acţionari ai societăţii anonime 

"CRIŞUL" din Ţebea sunt rnvitaţi la 
adunarea generală ordinară 

care se va ţinea în localul institutului in 
Ţebea la 1 Iunie a. c. Ia 2 ore p. m. cu 
următoarea ordine de zi: ' 

l. Constatarea numărului actionarilor 
şi a acţiunilor, pe cari le reprezintă. 

2. Denumirea alor 2 notari şi 2 scru
tătari (controlori). 

3. Raportul direcţiunei şi al comite
tului de supraveghiere pe anul expirat 
1923 şi aprobarea. bilanţului. 

4. Decidere asupra propunerei di
recţiunei cu privire la distribuirea profitu
lu] curat. 

5. Darea absolutoruIui direcţi unei şi 
a comitetului de supraveghiere pe anul 1923 

" Ţebea, la 12 Aprilie 1923. 
Direcţiunea. 

Cenzurat: Prefectura judeţulUi. 

VOINŢA POPORULUI 

Ştiri de tot felul. 
- Cetim in ,.,Clujul Românesc" cd din 

15,000 brevele de tatun}!erii cari s-au eliberat 
pentru Ardeal şi Bunat, invalizii români abia au 
3000, iar din peste 200000 brevete de beutur' 
spitfuoase, Românii de-abiG posed 20 mii. 

Vedeţi deci, JIGlilO/' Români, cât de mult 
vd sprijiniţi voi unii pe altii, cei suspuşi pe cei 
ndcdjiti. Pretindem sd se facă in privinta 
aceasta nu javoruri. ci numai dreptate Români
lor in Iara lor. 

- "Asociaţi unea studentilor creştini din Iaşi" 
spune în rezumat, că studenţimea se solidari
zează cu fapta colegului lor 1. Moţa, pentru lec
ţia ce a dat lui Vernichescu; iar Vernichescu 
recunoaşte vina sa, a regretat fapta sa şi a măr
turisit că Moţa i-a făcut bine, dar i-a trimis 
acestuia chiar şi o scrisoare prin care aflrmă, 
că e fericit că pedeapsa i-a venit din mâna lu. 
Mata, căci altfel el singur şi-ar fi sburat ereerUi 

Această mărturisire nu trebue desconside
rată, căci ca adevăraţi creştini trebue să zicem: 
nu voim moartea riltăcitului, ci indreptarea lui. 
In acel aş timp, e un Stmn mai mult că încep 
să se formeze caracterele şi la noi. 

Chemare profesională sau "geschaft" '/ Aflăm 
din ziarele locale ungureşti. că doi advocati ro
mâni din Arad, binecunoscuti publicului româ
nesc, au deschis un blrou (dughean), pentru 
intervenţii în cauze de încetăţenire a streiniJor. 
.Corpul de elită" cum ti zicea dl ministru Mâr
ZfSCU, s'a coborît astfel la un rol de samsarlâc 
şi frumoasa chemare advocaţlală ]a afaceri con
damnate de intreagă suflarea româneasca. Nu 
putem inţelege rostul asociatiei amintite şi ce
rem in Interesul naţional şi al respectului CE' 1 
mai deplin, ce-] avem faţă de tagma aqvocaţială 
o Hlmurfre şi în acelaş limp o incetare a aces-
tor acţiuni antinaţionale. . 

Procuror jidov bate pe studentii creştini. tn 
Cernăuti a fost o incăerare intre studentri Cre
ştini şi jid ani şi la urmă s'a dovedIt că intre ji
danii cari se năpustiseră tn mod aziatic- barbar 
contra iubiţilor noştri studenţi creştini, se gasea 
şi un IJlocuror jidan. Ei va să zică un perciunat 
ştie să rămâe şi ca judecător şi ca procurar tot 
jidan, da fiindcă el are simţ ŞI dragoste fată de 
neamul lui şi nu faţă de dreptate şi datorinta lui. 

Noi trebue să Învăţăm dela jid<\l1i, să facem 
pentru neamul nostru ceeace fac ei pentru al lor 
şi am putea o face. dacă n'am avea intre al no-
ştri atâti jidoviţi, cari de multe ori sunt mal pe
riculoşi decât înşişi jidanii. 

Logodnă. Aflăm cu plăcere despre logodna 
dşoarei Cornel ia Cuedan invătătoare rn Agrlş cu 
dnu1 Sahin Bursaşiu invăţător 111 Săliştea de 
Bihor. - Felicitările noastre. 

Concert. Cu bucurie trebue si! amintim de
spre concertul tinerilor români din Arad-Şrga 

care a fost dat tn ziua de 10 Mai a. C., reuşind 
destul de bine. S'a predat o piesă teatrală "Sa
lonul fără pat" şi s'au declamat mai m:Jlte poe
zii de către tinerime. Ne·a multumit cu de,?se
bire corul de sub conducerea tânărulul st. 1. 
Văcariu, care a fost' foarte bine. A urmat apoi 
dansuri nationale până 'n zod. 

Asemenea concerte româneşti dorim să ve
dem cât mai des. - l. J. 

- La Academia Română dfn Roma sta 
ţinut o frumoasă conferenţă despre Basarabia. 
Au luat parte miniştri României, colooia româ
nească şi numeroşi Italieni, prieteni ai noştri. 

Corpul didactic al ,coalei primare de Stat 
No. 4 dm Arad, cu onoare inVită la festivalul 
şcolar. ce va avea loc În localul şcoaleJ în 18 
Maia a. c. orele 3 d. a., - cu pnlejul confe
rinţei cercului cultural didactic primar No. 11 
din Arad. ...... 

Nr. JAE 
Procesul maiorului Băgulescu se judeca r

asUJdatlj la Consiliul de ra2boi in Buwreşti, pr~.
zldat de catre dl gmeral Clhoski, comisar Tef!(j . 
jimd d. maior Hofineanu. In şedinţa din ziu, 
prima a fost ascultat d. maiOr Bagulescu, care! 
POJl€stit Iiz mod ul/lC#1unţd cauzele prÎgolliri/{)J t 
impotnva dso/t>; in ziua a doua u fost asculta ~ 
d. local-col. 11IcovaclIe, care primise ordinul sa . 
ansteze pe dJ Bdguhscu. Ascultarea continu . 
In nruL viitor vom da amănunte. 

Concert, teatru. 10 18 Malu C., orele 8 
jum. seara artiştii cari fondaseră Opera Român 
(dar cari s'au fi: tras În urma concesionărei ei 
vor da un mare festival muzical in Teatrul ora, ~ 
şuJui din Arad, cu piese din Verdl, Leoncavallo} 
Boito, Rossini, Donizetti, Wagner, Mayerbeer şi Pe 
Schubert. j Pe 

- O trupă dela Teatrul National din Bu ;:; 
t 

cureşti sub conducerea dlui 1. Mortun va jucal 
in Teatrul oraşului din Arad Marţi, 20 Mai c.J 
.. Ginerile lui Poirie·, comedie În 4 acte. Ince-I 
putul la orele 9 seara - 23 Mai, orele 9 seara 
la Palatul Cultural, va avea Joc marele Concert 
coral al corului "Geurgescu". 

Convocare. Domnii membrii al Cooperativei d 
"Pârneavana'" din Arad, prin aceasta se invită a 
la Il-a adunare generaM oldillard, care se va au 
ţine în Arad, la - 2S Maiu u. c. după amiazl fOI 
la 4 ore in sala primăriei. DO 

In caz când la această dată nu se va tn- Ita 
tmn! numărul de membrii conform cu statutul, câ 
adunarea se va tine fără altă convocare, la 8 
Iunie a. c. la aceiaşi oră şi În acelaşi local, ori. ga 
care ar fi numărul membrilor prezenţi. Calitatea a 
de membru se va dovedi cu "livretul".Obioctul: CI 
1. RapofluJ Consiliului de Administraţie, comi-· iei 
sîei cenzorilor şi aprobarea bilanţului a contului p~ 
de Profit şi Pierdere şi desC"ărcarea Consiliului 
de gestiunea sa pe anul 1923. 2. Deciderea O 
asupra Impărtirei venitului curat. 3. Budgetul pe pl 
anul 192 .... 4. Alt'gerea alor 3 membrii In Con- gi 
siliul de Administraţie pe durata de 3 ani, a Zi. 
2 membrii pe timp de 2 ani, precum şi a l m 
c~~sori ordinar~ şi ~ suplcoţ!. ~. p'ropun~r!. ţ:Oţl-
sIiml de AdmilUstralte. · 

CI __ .. 
u· • ..-. - ••• .. ...........,.... • ..... "..!"zrt 

POŞTA IlEDACTIEI. 
Manuscrisele scrise cu ceruza nu se publică. 

Dlu! ar. B, Minis. - Te asigllrăm, că şi 
d! Demşorian şi toţi ceilalti vor trebui sa dea 
seamă de faptele lor, şi-şi vor lua răsplata cu
venită. _ft 4 

"", .. -Lţ :u V b U ct .. .. ,.. 
Redactor responsabil: CON STA N TI N SA V U 
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Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa elevilor plu

tonieri şi stegarilor de pe raza Cercului 
de recrutare Arad proveniţi din fosta ar
mată austro-ungară, cari până In prezent 
nu şi-au clarifIcat situaţia lor militară, să 
1nainteze de urgenţă Serviciului persona
luhd din Minist. război toate actele ne
cesare la recunoaşterea gradului ce so~ 
Jicită. 

Acelora cărora li-s'au inapoiat dosa
rele pentru complectare, deasemenea ~să 
le restitue imediat actele Ministr. război~ 
cunoscând că acesta este ultimul termen, 
in care toţi aceştia urmează a-şi clarifica 
situaţia. 
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Acei cari vor întârzia cu trimiterea 
actelor nu li-se va m ai da curs cereri-
lor lor. Şeful bir. mobil.: 

Maior Popescu. 

Un cazan de fiert rachiu 
foarte puţin folosit. In mărime 
de 200 litri, cu serpentină de 

vânzare la economul 
Ioan Budişteanu, ŞiclăU (jud. Arad). 
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