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Să încurajănt tunnea. 
Dela un timp încoace asistăm 

la un teatru care pe zi ce ina· 
intează ne aduce noi şi noi sur
prize. Vedem pe aceeaşi măsură 
că num ărul celor fădi de lucru 
sporeşte, că funcţionarii publici 
se agită in vederea obţinerii unor 
noui sporiri de salar~ vedem cu 
ochii un număr nemaipomenit 
de falimente, în fine, vedem că 
a trăi a devenit un adevărat lux 
şi că cheltuelile ce se cer pen
tru aceasta intrec cu mult sur
sele de câştig a celor mai mulţi 
şi binesituaţi muritori. 

De curând am văzut urcarea 
taxelor vamale, in urmă urcarea 
tarjfului pe CFR. şi vedem că 
aceste sporiri de preţuri se du
blează din nou. 

Nu de mult a .trebuit să as
cultăm şi credem - ca venind 
din locuri competente - că ace
ste sporiri făcuîe de stat sunt 
pentru a puhe in armonie scum
petea dela noi faţă de celelalte 
state ce ne incunjoară. Aceasta 
bin.~_l!1teles - după menttllita
tea celor ce Re reprezintă - nu 
are nici o legătură cu mijloacele 
de producţie sau câştig. 

Şi am putea continlla cu exem
ple de acest soiu, dar din mo
mentul ce fiecare le cunoaştem, 
nu mai are rost "să batem apa 
in piuă". 

Un lucru însă se intreabă fie
care. intre cari mă aflu şi eu, 
că dacă aşa stau lucrurile ce ne 
rămâne de făcut. Să nu ne uităm 
că lucrurile in ţara noastră vor 
fi mergând ele anapoda, la fel 
tnsă s'au întâmplat aceleaşi ca-

zuri şi in alte ţări şi pretutin
denea sta făcut câte ceva, cel 
puţin au făcut o cârpeală pentru 
un moment, la noi tnsă vorbărie 
multă şi treabă puţină. S'a vor
bit mult ~~l$i Îndeosebi tn uiti· 
mul timp s'a insistat asupra re
facerei' economiei naţionale cu 
ajutorul finanţe lor streine. 

Eu personal mărturisesc că 
deşi nu sunt nici decât un spe
cialist in această materie totuşi 
cred ca imposibi!ă refacerea noa
stră cu ajutor de peste graniţă. 
Aceasta pe de- oparte fiindcă 
streinii nu ne mai acordă nici 
un credit, mulţumită jidanilor dela 
Banca Marmorosch Blank in 
frunte cu Aristide Blank, cari 
lncă în iarna anului trecut, atunci 
când ministrul nostru de finanţe 
şedea la Paris, au I început şi fi
nanţat o formidabilă campanie 
de presă contra acestuia şi in 
aceJaş timp contra ţării noastre, 
campanie care nu încetează nici 
azi, iar pe de altă parte streinii 
cari ar intreprinde ceva !a' noi, 
aceasta nu o ar face de 'geaba 
şi chiar dacă am vedea vre-un 
folos, el poate fi imediat şi la 
aparenţă, in, nici un caz nu ar 
fi un profit real. 

Nu ne rămâne altcev::l, decât 
rdacerea "prin noi înşine". O 
frază mult hulită de toţi vânduţii 
neamului nostru şi care ascunde 
in schimb un adevăr de netă
găduit. 

Scriitorul acestor rânduri a 
avut adesea ocaziunea a afirma. 
că Statul nostru azi mai mult 
ca totdeauna are lipsă de ade-

La g'roapa lui Sârnbotin.· Când erai atât de harnic 
Şi erai atât de blând , ..• 

Stimbotine, Stim bo tine, 
DT ag pldvan fntre pl6vani 
Ce mergeai pe lunci cu mine, 
Când eram de şapte ani ,. 

Astdzi, când mi-aduc aminte 
Cum cutreuai iz/azul, ' 
Simt o lacrimă fierbinte 
jărufndu·mi lin obrazul ... 

Căci mă văd: pe lângd tine 
Cum pocneam mereu din bici, 
Pe cuprinsul IUTlcei pline 
De răsuri şi de G21ici ... 

Când era vreto sdrbătoare, 
Eu, mai mândru să te fac, 
!ţi prindeam de-un corn dcoare, 
Iar de altul flori de mac ... 

Dela plul!. fn săptămână 
Jntorcându-mi-te-apoi, 
Tu veneai să-mi iei din mâna 
Boabele de păpuşoi; 

Şi eu fui cu tine darnic 
Patru ani întregi, pe rând. 

Dar pe urmă, Sâmbofine, 
Vânt hain şi fard nume 
M'a luat de lângă tine 
Şi m'a dus departp'n lume.,. 

Tu, in chiar aceiaşi van! 
Ai murit, pe-o zi serlinit 
Şi-illde tata te'ngropară 
Sub cirţşii din gradind ... 

A trecut amar de vreme .... 
Câte-odată, când şi când, 
Nu ştiam de ce tot geme 
Sufletul, cu tine'n gdnd ... 

Ca stl simt că mai mă lasd 
Dorul ce de ani md paşte, 
Am pornit intins spre cast! 
Şi-am ajuns de SfântuL Paşte ... 

După ce căzui la pieptul 
Celor dragi, ca din senin, 
Dornic vrui s'alerg deta dreptul 
In ,oşar, la Sâmbotin ... 

Insă doud sur/oare 
M'au adus Să-ti vad mo/mântul, 

văraţi patrioţi. Şi acei patrioţi 
trebue să-şi depună totul in ser
viciul patriei pentru ca să putem 
eşi din haosul în care ne aflăm 
fn momentul de faţă. 

Trebue să combatem cu ulti
ma energie corupţia morală, care 
spre ruşinea noastră a ajuns fără 
pereche în lume. 

Trebue să punem stavilă lu
XU1~li care fiind plătit pe pieţele 
streine, mistue o mare parte din 
munca noastră care trece în bu
zunarele patrioţilor internaţionali. 

Trebue să încurajăm munca 
cinstită şi productivă. Trebue să 
tncurajăm toate acţiunile fie ele 
de qrice categorie şi de oricare 
importanţă, dacă ele pot aduce 
câtuşi de puţin către bogăţiile 
ţării. Dacă nu ne vom şti noi 
ferici. pe străini nu-i doare ca
pul de neajunsurile noastre. 

NU"t avem atâtea isvoare de 
unde am pufea aduna cele ne
cesare, dar nu există iniţiativă 
iar dacă din întâmplare aceasta 
ar exista nu afli incurajare. 

hai reamintesc târguI de mo
stre din eJui din zilele trecute. 
R lmânii g'au prezentat slab de 
tot, - fată de anul trecut ceva 
mai bine. Intre multe altele d~n 
partea noastră, singură arta na
ţională, a fost bine reprezentată, 
de rest prefer tăcerea. 

In trecere am tntrat in vorbă 
cu dşoara Octavia Marta profe
soară la şcoala civilă de" fete din 
Zlatna (iud. Alba-de-jos) eate 
din propria~'i iniţiativă şi fără 
concursul nimănui' a lucrat câ
teva broderii de-o frumuseţă şi 
gingăşie rară. Câteva covoare 
naţionale la fel, pe cari le-a ex
pus în dorinta că doar va primi 

Sub cireşit plini de floare 
Care ning, când bate vântul ... 

Dar, - deşi cu geana udă, -
Viu in suflet cum te port. 
Parcă nici nu vrea s'audă 
Gândul meu că fu eşti mort ... 

Mare, alb, ca de zăpadă, 
Par,'aşfept să mi-te-arăţl~ 

Venind buzna din ogradă 
La trifoi, ca'n alte dăţi; 

Sau aştept. - strivindu-mi stropii 
Genelor ce ard ca'n pară, --
Să te smulgi din fundul gropii 
Şi să ieşi la mine-afară J ... 

Dar nădejdea mea se stinge: 
Inzadar aştept sd Ieşt, -
Când pe groava-ti vântul ninge 
Floare alba de cireş ..• 

V. MILITARU. 

Adevărul este un diamant foarte fin. 
iar omul cel rău este un crocodil, care 
nu-l poate pune la urechile sale fi
indcă nu le are. 

o incurajare din partea cuiva, în 
vederea intensificării lucrului pe 
acest tărâm, fapt ce pe lângă 
mici cheltueIi şi mai mari obo
seU, ar putea aduce insemnate 
contribuţii la mărirea capitalului 
vaiutar. Nu ştiu dacă norocul a 
favorizat-o, deşi il merita cu pri
sosinţă) ştiu însă că asemenea 
obiecte sunt foarte căutate pe 
pieţele străine şi bine plătite. 

Un isvor de unde s'ar putea 
aduna ceva şi încă foarte mult, I 

dar durere, noi ne mărginim la 
sporirea. monopolurilor Statului 
şi tarifelor acestora, nu uităm a 
spori impozitele directeşi indirecte 

Vorbă să fie, ştim să fim prac-
tici şi comozi. At. M. 
........ ...,......P.... 4-Vi9F .ur 

(ămin şcolar la Brad. 
o tlebuintd de mult simtiM şi care 

împiedecă mult progresul invafamântu
lui şi cuituul noastre în acest ţinut, e 
pe cale să se realizeze din ini.tiativa 
dJui Ascanlu Crişan, directorul liceului 
"Moise Nicoară" şi a Eloriei Şcolare. 
Aflăm cu bucurie, că s'au facut pa

şii de lipsă pentru înfiinţarea UTlui Că
min şcolar, care sa poată mtre/ineii 
mulţimea mare a elevilor nostri din 
prOVincie, cari in lipsă de mIjloace de 
a lOCUl in Arad, sunt nevoiţi sa caM
toreascct zilnic pe Irmuri câte 3 -4 ore, 
ceeace pe lângă oboseala j.'ziCd, în· 
seamnă şi o pCldere Însenuwtă de timp 
dăunătoare educaţiei elevilor. 

Ar fi de dator/nta parlamentarilor 
noştri din judeţ să dea tot concursul 
la realizarea acestei iniţiatÎve şi intro 
măsura oarecare şi a institutiunilor 
Roastre financiare, ba şi a celor/alte 
cari trăesc [n aasi tinut ·românesc şi 
cari nu se poi plânge că lucrează cu 
procente mici. 

Numai staruintd din partea iniţiato
rilor şi bunavointd din partea celor 
chemaţi, In primul rând al dlui mini
stru AlIghelescu. 

Din o călătorie In Basarabia. 
.... Sfârşit. -

Altcum ţăranul îşi are şi el nemul
ţumirile inerente unei proaste admi
nistraţii, printre care predominA insi 
acele in legătură cu reforma agrară. 
Reforma agrară, ca şi la noI, este 
prin fa ptul că se află şi acu m după 
5 ani, nu mai in curs de aplicare, UD 

I continuu isvor de nemulţumirI. Nu 
corespunde adevărului afirmaţiunea 
cuprinsă în comunicatele oficiale ale 
guvernului, că' in Basarabia marea 
operă a reformei agrare s'ar fi termi~ 
nal. Fapt e, săteanul de acolo, are poate 
şi mai pllţin siguranţa stăpânirii lotu
lui ce i-s'a dat, căci fiecare an şi 
fie eate schi mbare de agronom regio
nal aduce uoui" schimbări şi in re
partiţia lohtl'ilor. Coloniştii, mutaţi 
dintr'un loc într'altul fără nici un plan. 
suot expuşi celor mai mari mizerii. 
Am văzut sat coiomzat în loturi de 
câte 4 ha in regiunile cele mai slab 
productive; aspectul era de plâns. 

Dar organele agricole ale Statului 
lasă de dorit nu numai prin felul cum 
s'a aplicat rt'forma agrară. Am :tuzit 
dela un sătean simplu, cum a scăzut 
nivelul uoei ş.::oli din sudul B,:sara
biei, prin faptul, că În fruntea aceleia 
a ajuns un om fără pregătinl-e nece
sare. 

Pretul unui exemplar 2 Lei. 
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~nituin ~in ~~ttrina natfunafă fU8Cisll ~in ~ijmâni8. .Ne stăpânesc străinii. 
IX. 

StudenţinutJ. Cel puţin stu
denţimea. e o minune cum îşi 
9,uce zilele. Mizeria depăşeşte 
orice limită, ingăduită intr'un stat 
cu pretentii de civilizaţie. De 
aceeil revo~ta ei I a cărei ecou a 
depăşit graniţele ţării, are într'o 
măsură, mai mult decât s'a in
chipuit poate - in C'lfară de.sub
stratul moral şi patriotic - un 
fondament economic. Pe ei, in
vazia streină i-a dus de altfel la 
disperare. Era şi firesc ca ei 
sâ~şi dea seama, mai Înaintea 
altora şi să se răsvrătească cei 
dintâi. Aceasta e situaţia. Cine 
are o cât cJ.e mică licărire de 
conştiinţă românească intr'ânsul, 
care să nu vadă prăpastia strei
nismului dela noi. Invazia ne 
strânge zi cu zi tot mai puternic 
în cercul ei de fer. Unde-i forţa 
care sd sfărâme cercul acesta 
blestemat? Noi căutăm s'o în
jghebăm. Facem sforţări supra
omeneşti. Ne sbatem şi luptăm. 
Dar ţara e bine impânzită de 
lăcustele acestea - şi sforţarea 
noastră, grea din cale afară. Ne 
lipsesc armele şi nu vedem de 
unde le-am potea dobândi. Ori 
contra invazîei pacifice trebue 
apărat, cum te aperi de duşm?ni, 
cari trec graniţa cu mâna ar
mată. Căci dacă ajungem la ro
bire, prin arme sau prin conrup
tia acestora, nu vedem ce poate 

" să ne încânte. 
Noi am numit invadatorii ace

ştia cosmopoliţ! (aparţinând in 
mare parte rasei evreieşti) ostaşii 
unui nou imperialism ŞI poate 
cei mai de temut: ,Jmperialis
mul Bailuiuic 1 Coterli intt;rnatio
nale, posesoare de enorme sto
curi de bani şi avuţii imobile, 
pun una după alta stăpânire tn 
deosebi pe ţările orientale ale 
Europei - care puţin .. pregătite 
pe teren economic, nu pot rezi
sta uri?şului asalt. Armata lor 
- compusa din agenţi dibaci, 
ziarişti, ziare, partide şi asociaţii 
adhoc create, sunt mai primei
dioase pentru o naţiune decât 
cea mai formidabilă oştire ar
mată. Cu bani, agenţii şi ostaşii 
noului imperialism obţin tot, cum-

In general, coborîrea autoritătli or
ganelor publice, deşi puţin În alt 
sens ca la noi, se rt'simte şi in Ba
sarabia. Cauza iniţială este aceeaşi. 
Din motivele menţionate şi a vecină
tăţii bolşevice s'a creat iocă o situa
tie mai gravă ca la noi. 

AbuzurHe administraţiei sunt la 
ordinea z!lei; zjarele se ocupă de ele 
îndeajuns, amintind vre-o câteva n'am 
face altceva decât am despriilde o 
zală sau două din Janţlll lung al ac
telor abt:zive de tot soiul. 

Faţă de toate acestea este de ad
mirat cuminţenie şi răbdarea moldo· 
veanulul alltohton, care, când, in. faţa 
unei asemenea stări, nu, poate invoca 
alte argumente pentru"". noul regim, 
vede în acesta o dreaptă răsplată 
pentru con cetăţeanul său găgăuţ (o 
corcită din bulgar, turci, etc.), care 

\ sub regimul rusesc şi el indrăsnea 
să-şi bată jo~ de moldovean! 

Alături de aceasta mulţumire ne-a 
imbucurat mult, că romanizarea Basa
rabiei, arată progrese mult mat mari 
de acum s'ar putea crede pe urma 

, stărilor de acolo. 
Pe lângă nevoia contactului cu lu

"'., mea românească, şcoala şi armata s'au 
oovedjt de escelente miJloace pentru 
răspândirea limbel româneşti! 

pără totI conrup . totul şi cumpără 
tot lucruri de preţ, Ca: conştiinţa 
politiciani!or şi protecţia auto
rităţi/or. 

Pentru a forţa uneori succesul, 
produc prin presa care au aca
pan;\t-o în bună parte, grele dez
amăgiri şi turburări in Dopor, fie 
prin aţâţare, fie prin infamie, fie 
prin născociri mârşave. Toate 
armele, chiar cele mai criminale, 
toate mijloacele, chiar cele mai 
murdare, sunt bune pentru ei şi 
peste toate, arta lor neîotrecută: 
mânuirea cu o diabolică măe
strie a celui mai convirigător 
mijloc: banul! 

Când victoria întârzie, ei re
petă istoria calului Troyan. 

Tactică nouă, arme noui, şi 
ele sunt: intriga şi viclenia. 
Aşa ei desbină partidele, ·arun

că sămânţa altora noui, asmută 
n:uncitorimea c?ntra capitaHştl10r 
ŞI pe guvernanţI coutra celor·din
tâi. Au bine inţeles grija ca mai 
tntai să prepare terenul şi in re-

.. stul maselor, producând o tur
burare generală prin speculaţiuni 
deşănţate asupra articolelor de 
prima necesitate. Cu un cuvânt 
ei nu neglijează nimica spre a 
prepara' şi intreţine spiritul ace
sta de răsvrătire latentă. Au grija 
să lanseze in acelaş timp, svo
nuri alarmante şi să insufte ma· 
selor, pe toate căile, neîncrede
rea în puterea Statului. 

Când haosul ş; anarhia e in 
apogeu, noul imperialism - îşi 
retrage ostaşii din zona primej
dioasă şi lasă să se mişte doa'r 
şuvoiul anarhic al nemulţumirilor 
de tot felul. Asta înseamnă re
voluţia şi războiul civil. Cad câ
teva sute, mii sau zeci de mii 
de victime şi când totul este in
roşit de sânge ei smulg din mâ
nile maselor 2iurite, anarhizate, 
înăcrite de sângele vărsat şi fără 
djrectivă - o victorie lesnicioasă 
- şi fără jertfei Căci armata 
noului imperialism - armată aşa 
de sanguină când e vorba de 
alţii - nu poate suferi să vadă 
curgând propriu-i sânge! 

1. 
--"--~-~-- --~-~~~--~-~---- ---- ~ .~~ 

La Întrarea pe teritor basarabean 
pri ma atentirne. ni s'a îndreptat .. supra 
Iimbei, dar şi prima constatare ne-a 
impresionat neplăcut. In trenul de Chi· 
şinău, deja în Galaţi, nu se vorbea 
numai ru~eşte. Nu ne-am putut răbda, 
nă nu ne adresăm sub peetextul dife
ritelor înt,ebări, călătorilor Încă în g«ră. 
Am constat; t spre surpri ,1derea Şi bu
curia noastră, că rău sau mai bine, 
dar aproape toţi vorbeau şi româneşte. 
Experienţa aceasta am făcut-o apoi în 
cursul fntregel călătorii. Se poate zice, 
că CUilOŞtinta li mbei româneşti este 
destul de răspândită şi nu se VJr

beşt~ ir.că de ajuns. 
Obicinuinţa cu conversaţia româ

nească la tot cazul este o pro~emă 
a viitorului. O constatare lnbucurătoare 
am făcut şi În această privinţă. CăIă· 
tari am Îrltr'um apartament~ cu o famI
lie din mai mulţi membri. intre cari 
au copil de 4 ani. Conversaţia de
curgea, natural în ruseşte, Când insă 
se ocupau de micuţ vorbiall numai 
româneşte, 
Dacă s'ar imita acest caz,problema 

scoaterii din conversaţie a Iimbei ru
seşti peiltrugeneraţia viitoare cel pu
tin, s'ar resolvi de pe acum I 

fi. M. 

• 
" 

- Indolenta autorităţilor noastre. -' 

._ .. Zilnic ne sosesc. o~speti nepof-I.Oazdâk" biztosit6 intezet din 
h\! de pEste frontiera, venmd în Arad. Inscris la cercul de recru
mod ;Iandestin, unii cu accele- tare, la contingentul 1919,-192l. 
ratul-expres, alţii cu automobilul, Armată no a făcut. 
alţii pedeştri, pentrucă noi n'a- Când era chemat să facă af
vem nici graniţă, nici grăniceri şi mata, a trecut frontiera in mod 
nici pollre de frontieră . '. JJ Vin ciandestin la Budapesta. de unde 
străinii in puhoi şi s'aşe'lză pela petiecând câtva tImp, s'a intors 
noi ... u 1 stabllindu-se aici în acest iar la Arad, trecând frontiera tot 
oraş româ.nesc fără nici o greu- în mod clandestin şi astăzi pe
tate sau pledecă oarecare ce s'ar trece aici neconturbat de nimeni, 
impune, făcându-şi pe urmă aici Iăfăindu-se cum îi place cu cei
.~ctele î~ regulă," primind ime- lalţi amici ai lui iredentişti şi ire
dIat lOCUinţe cu încăperi mari, dentiste (Ia o colnă într'o vie din 
pră.v~I,H etc., cu tot concursul au- Gai şi alte locuri nedescoperite), 
tOfltaţtlor noastre. asmuţând cânele lui de vână-

N;g.hina a~easta c~re î~ăbuş~e toare după bieţii copii ai ţărani
toata mdustrla noastra naţlOnala, lor noştri dela periferie şi închi
care scoate pe funcţionarii şi me- nând câte un pahar In sănătatea 
seriaşii noştri din pită, şi cari ne celor de dincolo cu cari core
sărăcesc şi sug cu nesaţ ~ângele spondează din greu şi pe cari ii 
ţăranului trudit, - creşte aici şi aşteaptă nerăbdători să vie odată! 
se întăreşte, având larg teren de Româneşte nu ştie o vorbă. Nici 
desvoltar~.. nu voeşte să ştie. Ba critică aspru 

Se m~lw ~ace ŞI câte un denunţ autorităţile noastre şi se bate in 
la autontaţt, dar se pune la do- pept că el e "tare şi mare." Se 
sarI Să a~jntim. aici un caz mic, poate, pe cum şi vedem! 
~ar care Cine ştie unde-i conduc Ce e mai trist însă e, că acest 
firele: individ suspect, în loc să stea in 

01 Weit Emo, născut in Pe- puşcărie, este primit ca cetăţean 
t:o~~ni l.a 10 1lu~îe 189~ din pă- român la No. 5705 de către pri
nnţl1 We:t AdolÎ ŞI Ecatenna Stepp, măria oraşului Arad. 
dom(ciliază in Arad, Str. Emi- Apoi să ne mai surprindă încă 
nescu No. 6 şi este funcţionar la un caz Soroca sau Tatar-Bunaq 

Banditul operează în .larg. 
Noui dovezi În contra economului Egon Păhl. .. - Primăria oraşului 
__ ~_Arad păgllbită cu lncă WO.OOO lei. - Ce-i cu ancheta? 

'"MA. ._ 

Ne doare când vIC.dern, că câte lin 
ver:ctic-ircdemîst, vine în plill n'glm 
românesc să-şi ba!ă joc de noi, urand 
şi călcând in piCioare tot ce-Î româ·· 
nesc, ba pe deLlsupra ne mai şi ameninţă 
Şi apoi sunt,:,m neputlncioşi fata de 
aştia?! N'am fost destul huliţi şi bat
jocuriti (l ruiie de ani, ci lTlal tolerăm 
şi astăzi în administraţie aceste ele· 
mente peri~u!oase?! Mare siăbiciune 
a noastră! 

Am "rătat şi în Nr. trecut câteva 
fapte eşitc la iVeală al~ economului 
Egon Pahi, acest prototip al punga
şului, care se plocol1tşte până la pă
mânt În faţă celor mai mari dela pri
mărir, iar în dos h:lleşte şi bârfl'şte 
tot ce-i românesc, căruia îi stau în 
cale pană şi cocişii romani (vizirii de 
gală) dela primărie. 

Acest om. - dacă îl putem numi 
aşa - cu slujb,l ce o are la primă
rie ar putea trăI cinstit, mai eu seamă 
comparind venitllriie lui cu ale chiar 
unui înalt funcţionar român, dupăcum 
urmează: 

Salar lunM de 2467 lei ·84 bani, 
locuinţă Cu 3 camere şi dependinţe} 
apă, încălzit şi luminat gratuit, 12 
milji de grâu, 6 măji orz, 6 rnăji po~ 
rl}mb, 1 trăsl:ră cu cai şi drept de a 
ţinea l vacă şi 2 porci cu Rrăuntele 
şi nutreţul pnmărieL 

]nsă vezi acest parvenit sufere de 
nişte .. boale domneşti", umblă pe la 
vânat des (cu dl dr. Mkl6ssi indeo
s!"b1), ii trebue cai, tră~ură şi amante, 
cari mâncă mult fn ziua de· azi. Şi 
apoi fiind şi necioplit, işi dă uşor 
arama pe fată. - dedându-se la fur
turi, şiretlicuri şi alte ma;;hinatii, nu
mai ca să poată face faţă plăcerilor 
lui imitate, observându-se cam pe 
deaproape că a fost firezar • • . Ce-i 
mai dureros Însă este că s' atinge 'Ia 
bunul public. 
Să vedem ce făcut mai nou: 
8. In primăvară s'a insemânţat la 

stabilimentul pentru ameliorarea plan
telor 3 holde porumb ca mişling (fu
raj) adecă nutreţ pentru vite. Fiind 
acest an un an mănos, mişlingul s'a 
taiat in tot locul de trei ori, numai 
la cel stabiBment s'a tăiat numai G 

sinRură dată o jumătate de holdă, 
iar celdalte 2 şi jumatate au rămas 
pustii, ,întrând deja formal în putre
factie, fa!>t ce se poate constata Încă 
la faţa locului. O pagubă, socotind 
tăi?tul numai de două ori a lor trei 
holde decâte ~ parcele, adecă 24 par· 
cele cu câte 600 lei fac 20.400 lei. 
luând valoarea dublă 40800 lei, 
atunci când tâurii comunali dela co
Meul Nr. :e, n',HI nici un kgr. de fu
raj, chiar ai:um când natural nici la 
Câmp nu-i iarbă deloc. 

9. Taurii oraşului se prăpădesc vă
zand cu ochii, din cauză proastd 1n
gnjiri, aşa că 111 fiecare an trebuesc, 
primeniţ; cu alţii noui. (Unde ai în
vătat d-ta (lgricultura şi creşterea vi
tclor. .,domnnle firezar r) 

10. Alte 3 holde tot la aCelaş sta~ 
hiliment au fost lucrate "in regie" şi 
însemânţate cu nap1 (sfecle). Jntâia 
săpare a napilor a făcut-o - price
putul econom ,- cu măturătorii de 
stradă cam 15-20 inşi (râmânând 
shăzHe of<,şului necuraţate) cari fiind 
toţi oameni bătrâni şi gârbovi nu pu
teau face multă Ispravă. aşa că la 
urmă> holdele rămânând părăsite, a 
dat iarba peste nap\ ca 'o insula 
BOfll('O şi Celebes, incât "sraţiunea 
peot[tl ameliorarea plantelor" care 
se susţine cu bani grei, semăna a 
unui desiş exotic sau ascunzătoare de 
tigri ... (Terente putea petrece vara 
at<:i in dragă voie). Şi, apoi iarba cea 
bună a vândut-o prietenului săLI Bela 
Szallt6 (de care am mai pomenit) cu 
câte 80-100 lei carul, adecă 24 cară 
de iarba cu· 2 400 lei, fără ştirea şi 
autorizatia }llrimăriei. . Ce-i mai trist 
însă, că dori' Şzant6, dând să taie 
iarba a tăiat capetele la toţi napii. O 
pagubă de nedes.cris. 

Admirabilă gospod.ărle comunală! 

* 
P. S. Suntem informati, că un domn 

avocat român, dă târcoale pe la pri
mărie, intervenind pentru "salvarea" 
acestui falnic /irezar-iredel1list. 

. Griji domnule avocat, cd "nimic nu 
mai cader 
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Banatul lucrează ... 
Tăt Bănatu-i fruncia". Zicala acea

st; este cunoscută deia de ţara în
treagă, dar mulţi ziceau, că mai sunt 
~i a~te provincii pe aceeaş treaptă cu 
Bănatul. Nu,! Care provincie a făcut 
minunea, ce au făcut-o bănăţenii În 
zilele de 27 şi 28 Septemvrie În Ti
mişoara? Care provincie a adunat vr'o
dată la emulare, din 2 judeţe, 40 de 
coruri şi 7 fanfare? Să se adune nu
mai din tărani peste 30 de coruri şi 
7 fanfare, nu e un fh'ac. , 

ŞI nu a fost uşor să se concentreze 
aceste coruri şi fanfare in Timişoara. 
pentrucă unele, ca cele de pe yalea 
Almăjllilli (p. ex. din comuna Pnllpet) 
au luat-o pe picioare până la gară, 
un drum de 42 km" cu straiţa cu me
rinde pe 4 zll?, cu îmbrăcămintea de 
sărbătoare şi in,;trumentelc muzicde 
În spate. Ca să facă cineva astft>1 de 
iapte, inseamnă să fie condus de un 
om harnic şi luminat şi mulţimea să 
fie tot aşa de harnică şi luminată. 

Pentru o dare de seamă amănun
ţită ar trebui să umplem 20 coloane 
de ziar şi nici acelea n 'ar fi sufice~te 
deoarece fiecare cor şi fanfară mentă 
toată atenţia, fiecare arătând câte o 
parte a ţăranului român de model. Şi 
nu am putea face al\a, decât să Iău
-dăm şi cel mai mic element constitu
tiv al societăţilor muzicale bănătene. 

In numărul de azi publicăm distri
buirea premiilor, remânând, ca în nu
mărul viitor să bcem câteva obser
vări referitoare la ar;:njarea a~estor 
serbări şi la atitudinea unor domni 
iată de tărănimea producătoare. 

Premiile ::,'au distribuit în felul ur
mător: 

1. Premii de onoare (cunună de flori 
cu panglică comemorativă ş\ diplomă): 
toate corurile orăşeneşti, cari au par
ticipat la intrecere, adecă Reuniunea 
de cântări şi muzică (Vi du) Lugoi. 
"Lira" Lugoi, "Progresul" Lugoj, Reu
ţtiunea dm Reclţa- Montană, Reuniu
nea din Bocşa-Montană, "Doina" din 
Timişoara. Corul din Timişoara- fabric 
nu a cântat piesa de emulare, deci nu 
ft test premiat, iar ~ Doina" din Va
'slova a fost trecută în rândul coruri
lor orăşeneşti, cu premli de onoare, 
remarcându-se prin superioritatea sa 
atât de formă, cât şi de fond. 

2, Premiul L (câte 3500 Lei): Ora
viţa-Română, Văradia (mixte), Comloş 
'{ii Mârcina (bărb.) 

3. Premiul II. (câte 3000 Lei): Fă
get, Niereu (mixte), Recita- Română şi 
Bocşa-Română (b~rb.) . 

4. Premiul lIt. (câte 1000 Lei): ldar, 
Belinţ, Sânnlcolaul-mare (mixte), Pe· 
sac, Parta, Berlişte (bărbăteşti). 

5. Premiile pentru fanfare le-au ob
tinut: Vra111 şi Mircoveti pft'miul 1. 
iar Prilipcţ şi Iertof premiul U. 

6. Doi ţărani, cari au ,dovedit cât 
de artistic se poate cânta din fluer, 
au fost premiaţi cu 1000 Lei - afară 
de program. 

Celelalte coruri şi fanfare au pri~ 
mit numai câte o diplomă de cola
borare. 

Fată de corurile din Chizătău şi 
Cacova a fost cam nedrept ono juriu. 
Dar vom reveni în numărul viitor şi 
asupra ch.tiei acesteia. ar. Popiţi. 

APE L. 
Fascia ~Nafională Romd"ă II 

'decis să infiinţeze în Arad o 
BANCĂ c01lte,.cialii·i"dustriaIă 
(cu o secţie de asigu,.are) care 
.sii sp,.ijinească nllma·; comerţul 
şi indtlstria creştină şi în prima 
linie pe cea româ1tească şi fIIe
$eriaşii români. 

Avdnd netJoe pellt,.u 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 ţoţi 
cei cinstiţi fi cu i"imii .;"01n4-
lIească să ne ItlCunoştiinţese 
.e4te acţiuni ar putea rescu1fl,
,păra fiecare dintre ei precum 
-fi prietenii şi cunoscuţii lor. 

ADM1NISTRA ŢIA. 
ZIARULUI. 

• 
VOINŢA POPORULUI 

Reforma agrară tn jud~tul Caraş-Seuerin 
- Sfârşit. -

b) Alta mai nostimă şi mai nouă: 

In comuna Hodoş, acel aş judet, (să 
nu grt:şiţi cumva) dnul consilier a 
făcut o rezervă aşa zisă de stat de 
circa 70 jLlgăre fâneaţă, pe care să
ten ii au cerut-o În folosinţă cu arândă 
însă dl consilier Peahă, o dă în ad
ministiarea preotului dlO acea comu
nă spre folosinţă Aci lipseşte forma
Htateal Preotul de pe aceste 70 jug. 
strânge recoltă bună, fără exagerare 
35.000 kg fân. Care ar fi scopul? Se 
zice că preotul ar vrea să cumpere 
clopote la biserică ca să audă cre
dincioşii şi să vină in casa lui Dzeu. 

vorbă 'n vorbă. vine şi ta cele 70 
jug, date pentru clopotele Peahă
Blajovan. D. părinte când a auzit de 
aceasta, cu părul sburlit dă fuga la 
Lugoj la un domn avocat şi face ac
ţiune de dare În judecata. in contra 
agronomului regional, că nu-I Iasă să 
cosească 3 doua oară harul Domnu~ 
lui, dac'a plouat aş'! mult vara asb! 

Iac'aşn se adună venite le statului .•.• 
de-aia n'are ursul coadă şi Jeul e pe 
patul de moarte ... 

Cei de sus au cuvântul şi să pof~ 
tească prin judeţul acesta aşa de 
mare şi îndurător, căci multe foarte 
multe venituri de-ale statuluI dispar 
fără nici o urmă. 

c) Să se ,facă sfta Treime, incă 
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Studentii Ion mata şi Olad, 
au fost achitaţi de juraţii din 
11}ofJ, după cum se aştepta toată 
Romdnimea cinstită 
După grele luni pet,.ecute la 

făcăreşti, unde a,. trebui s6 
slee altă lume, aceşti bra'Di stu 
denţi reintrlJ In marea luptă ti 
student/mei romtinet ti lupteI 
de renaştere naţ;ottală. 

Le dorim energie de fier şi 
curai de nebi,.u;t. In tJcest răs 
boiu sub steagurile căruia tre 
bue să lllp.te toti românii de 
bine din această frumoasă ţară I 

(A.mănunte in nr. vlit$r.) 

Mi-se pare. că biserica n'are nevoe 
de clopote, pe cât ştiu, - dar sigur 
sunt, că nu pentru acest scop s'a dat 
pământul acesta_ Şi dacă ar fi aşa, 
cu al cui consimtământ s'a făcut acea
stă pierdere pentru stat? Oare ştie 
dl ministru că consi1ieru~ Peahă dă
rueşte fân de-al statului ca să se 
cumpere clopote?! Vorbă să fie t Ş'a 
pus consilierul Pcahă un clopot cu 
aceasta. 

unŞti~i~~~ciS şi este convins d. c0!l- . Eroii dela Ungheni. 
silier "Take ll Peahă, că secretarul sau • In aceste zile ploioase, gândul no 
favorit şi credincios cu numele de stru se îndreaptă spre studentii ro 
Anghel Gh. este necăsătorit. fă~ă ~ic! mâni, cari la Ungheni (lângă laşi) 
un copil, că trăeşte in concubinaj ŞI frământa lutul cărămizilor din care 
ii plăteşte chirie, spor de copti şi că- se va inalţa Căminul lor cultural, în 
sătorit, din budgetul statuluI. Iaşii nădejdiior noastre. 

Cine este păgubaşul În acest caz, Munca acestor studenţi, muncă 

Ce se tntâmplă mai departe? OI 
părinte Bl<\jovan, se află în posesia 
celor 70 jugăre fără contract, ci aşa ... 
din mila Domnului şi se tine stăpân 
.definitiv al IJcestui loc. 

decât statul? aspra şi sfântă, e un sew:no că. nu~re-
Ei, mon cher, n'ai ce Mce, este bue să ne pierdem nedeJdea 10 vnto 

omul de încredere al·· şefului şi aşa rul acestui neam, 
obiclnuesc Şi Turcii. F. D. C. Studenţi mea românească de pretu-

• • ~ tindeni ar trebui să lee pildă dela 

Agronomul regional din Lugoj, dl 
Ghiniţă. care o'are cunoştiiJtă. de acea
sta, neştiind cum stă afacerea celor 
70 jugare, se duce· În comună ca să 
d!stribue pământ la săteni şi, din 

Noi adaugăm atât: 
In marea lor majoritate, consilierii 

agriCOli din lntreaf!ă România SUlit 
vrednici de spânzurătoare I 

Şi nu mai puţin, şeful lor, jumătatea 
de ministru Cipdianul 

, "V' .... CUI •• u ............ an ."" . .. a.., " . 
Ce se petrece Iii minele de aur dela Brad? 

Populaţia muncitorească alarmată din cauza exploatării banditeşti. 

Intâlnind câţiva oameni de bine din I mintea oricărui om. Mina .v.a funcţion~ 
Brad, am aflat dela dânşii lucruri pro- numai câtă vreme ren!abll!t~tea .va ft 
fund de îngrijorătoare, privitoare la mare. In momentul cand dlrer.t!U~~a 
felul cum se lucrează la mlnele de va constata că ea este stoarsă' b1t11-
a(Jr din Muntiii Apust:ni, Îndeosebi la şor. lucrul v,a inceta. Judecând după 
cea mai bog-ată din ele, care tste semnele cart se arată, mo~entul nu 
"Doisprezece Apostoli". pare indepArtat. Şi lu~ru eVident: ex: 

Mina, dupăcum se ştie, formează ploatarea pre~~ntând l!1.cazul :el Dlal 
proprietatea societăţii "Mica·, una ~un o rentab,llttate mm,l{tlă, ctne. va 
din acele Întreprinderi cari s'au ca- nsca să cont1l1ue lucrăn~~? MunCl~O
muflat pe timpul regimului averescall. rimea vede astfel ap~opllndu-se ~lUa 
Directorul" un cetăţean german, lucră când \la trebui să la băţul pnbe. 
în srnsul instrucţiilor ce le primeşte giei. 
dela Berlin, căci nu ne putem inchi- . Vă veti intreba, de sigur, cum de 
pui că exploatarea banditească să guvernul nostru patriotic şi naţionalist 
aibă şi asentimcntul domnilor români. n'a observat nimic (lin toate acestea 
Două sunt indeosebi faptele cari cum de nu l'a informat nimeni asupra 

neliniştesc populaţia românească din situaţiei? 
jurul Bradu!ui. Iotâ! că săpăturile se Mi-s'a spus, că la Bucureşti se cam 
fac numai în aCt'le direcţii unde se cunosc lucrurile. Dar guvernul are ca 
arată aur abundent, astfel că s'a ajuns reprez.entant În conducerea societătii 
la o producţiune exagerată de mai pe protopopul Piso. E5te omul care a 
multe sute kg pe lună, AI doilea fapt făcut alegerile În 19~2, care În mai 
semnificativ este că nu se reoară ni- puţin de trei ani s'a făcut milionar, 
mic din sdrobitoarele de aur, jumătate ajuniând să cunoască toate statiunile 
nu mai funcţionează. Ce rezultă din balneare tiin streinătate. Şi acum cred 
aceste doua fapte? Concluzia e la că lucrurile sunt lămurite. 

• 4 

Din mizeriile invalizilor de răsboi. 
In comuna S;\vârşin trăieşte sărma

nul Constantin DrAgoman. Acest b2.r-
. bat la sumarea goaruei de mobilizare 
şi-a lăsat în grija lui Dumnezeu fa
milia constătătoare din soţie şi 4 co
pila~i şi a pornit să-şi ia partea din 
războiul mondial. Acolo s'a purtat aşa 
de bine, tncât a sosit acasă 1'n tovă
raşla alor două cârje, cărorâ: le-a ră
mas tovară Ş nedespărtit, până in ziua 
de azi. A fost el declarat invalid -
ce-I drept - din partea forurilor com
petente, dar se vede, că lui nu i~s'a 
mai ajuns penz'une, probabil ţinându
se seama de împrejurarea, ca statul 
e supraîmpovărat. Va mai fi contri
buit la nepenzionarea lui şi faptul, că 
dânsul dispune de o avere de circa 
2000-2400 st. D. din care - vor fi 
crezut domnii - poate trâi dânsul cu 
familie cu tot. 

A urmat apoi exproprierea în co
mună, S'a dat pa.mântul celor îndrep
tăţiţI. Dar nu care cumva să credeţi 
că â primit şi acest invalid măcar 
un pas de pământ. Nu. Pământ s'a 
dat celor ce-l pot munc1, iar inva1idul 
poate să lucreze orice a1t~, dar pă-
mânt nu poate lucra. • 

,,,,, .... ( .. "l' • 
Acum, ca d nu rămână omul peri

tor de foame in ţara lui, unde nu i-se 
face dreptate, a intrat in serviciu la 
un jidan, care I~a primit atât pe dân
sul cât şi copilaşul cel de 14 ani şi 
astfel e silit să trăiască de pe o zi 
pe alta până când nu-i vine in minte 
jidanului să-I Hpseas(ă şi de acest 
câştig. 

Şi-acum. Nil putem să nu ne În
trebăm, că oare corei împrejurări 
poate să mult:·~mească invaHdul Const. 
Dr<1goman, că a cazut dela penzia ce 
se d;\ altora cu o situaţia materială 
mult mai bună ca a lui? Şi, oare 
dânsul nu a putut primi din pămân
tul expropriat tot aşa cl\ITI a primit 
şI alt săteal1 invalid, care dispune de 
o avere de 4-5 ori mai mare de
cât el? 

Oare cine supraveghează dreptatea 
ce ar trebui să se facă la distribuirea 
pământului? 

Credem. că e de datorinţa dlui con
şilier agricol să facă aceasta_ 

GHIMPEANU. 

Redacţia fi administraţia gazetei , 
»Voinţa Poporului" 8e află in strada 

Vicenţiu Babeş Numărul 6. 

eroii mun::ii româneşti, cari asudă la 
Ungheni, pentru ridicarea unui aşeză
mânt de luminare a inimilor şi a 
mintilor româneşti. 

Foaia noastră salutI\. munca lor şi 
se închină în fată acestor eroi, mâ
nati de voinţa nestrămutată de-a 
păstra şi a creşte moştenirea ce ne-a 
lăsat~o. după atât ea amar de ierUe, 
răsboiul popoarelor şi al nostru! ........ 

II " 

Se zice: 
Că la primări~ oraşului ,Arad, s~ re

sping RomanH de a ft pnmlţi în 
servicii şi se primesc numai streinii, 
fiind aceştia foarte favorizaţi. Poate 
să lie drept. Nouă zilnic ne sosesc 
plângeri dela domni şi domnişoare 
românce refuzate, ba câte un Rom!naş 
dat afară şi Înlocuit cu câte un ungur. 
Şi e constatat, că in timpul din u.rmă 
au fost primiţi in post: Oyarmatl Ja
nos, Amlacher Viktor, Nagy E~la, Hel
ler Zzigmond, Stumper Ignăc (aceşti 
doi jidovi din urm ă daţi afară de dl 
Prefect pentru abuzurile dela Biroul 
de incvartiruire), Szilagyi lIonka, Me
gyesi EmIS (un viu adorator a1 servi
toarelor desculţe), Zaborszkl Mariska, 
Galgoczi Pista, Raskovits Istvao cu 
care a fost inlocuit grădinarul român) 
şi alţi 79 vechi rămaşi acolo din se
minţia lui Arpad, Tuhutum şi Kun 
Bela. - Intrebăm, ce are de gând 
domnul Primar să facă cu aceştia? 
- Administratie românească. Aud?! 

Că in Arad se vând jumerile cu 64 
lei kg-mul întocmai ca un~ura ~o

pită, 'că acei casapl cari nu. VInd JU-' . 
merile le prefac in săpun ŞI că carne 
de porc numai atunci capeţi dacă 
cumperi şi unsoare, Apoi nu-i mirare 
că fit-care măce!ar are câte 3-4 case 
în Arad şi şi bani destui. Credem că 
onorata Primărie isi "a şti face dato
finta În privinţa a~easta şi va apăra 
interesele populaţiei. 

Că tn Arad de câteva zile în fiecare 
colţ de 'stradă s'a aşezat câte o 

tablă a unei firme jidovoşH din Buda
pesta (Erenyi Bela fost Ehrcnfeld) cu 
inscripţii strelne: "Diana" Franzbrannt
wein, S6sborszesz., Autorităţile locale 
sunt rugate să intervină de urgenţă. 

CETIŢI ŞI .RASPÂND/ŢI 

"oolnl;fI POPORUlsUI" 
foaia -care luptă din toale 
puterile pent'l"fl binele şi îHa 
inlarea. neamului"ostru! 

Nu mai cetiti foile ungureşli. 
Nu mai daţi bamll vostru 
celor ce ni ~ au batiocorit 
~elJcu.,.i de-arândul şi fu
crd şi as lăzi şi uneltesc 

î",potrifJ(J. Stalului Rom4n 1 ! I 
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ŞTIRI DE TOT FELUL. larăs "Coroana Sfântului ~fefan!" 
Un prieten al gazeteI noastre ne 

trimite o adresă a Societăţii ,.Arbei
ter Muzik und Gesanl[ Verein" din 
Steieldorf(România) către "Reuniunea 
de TT'uzîcă şi cântări« din Anina. 

POŞTA REDACTIEI. 
Manuscrisele scrise cu creionul DU se publică. 

Sfinţirea Bisericii Neamului la Mără
,eşti Zilele trecute s'a sfinţit in comuna 
Maraşeşti Biserica Neamului ridicată 
acolo in amintirea eroiior din răsboiul 
19/6-18, din iniţiativa "Soc. ortodoxe 
a Femeilor Române". Foarte frumos! 
Dar ar fi şi mai frumos dacă ţara 
~ar ingnji mai bine de soarlea invali
zi/or, vactuvelor şi orfanilor de răsboiu, 
cari duc adfse o viata de iad, in acea~ 
stă frumoasă şi dragă Românie a . tu
turor beişugurilor, pentru politiciani şi 
pentru straini. 

* 
Noui burse aprobate pentru şcoala 

normală de stat In urma stăruinţelor 
depuse de către dlrecţiunea şcoalei 
normale de stat pentru învăţători din 
acest oraş, ministerul instrucţiuni pu
blice a mai creiat încă 30 de burs~ 
la cI. ) şi 11 dela aceastA şcoală. . 

Concursul pentru ocuparea celor 15 
burse dela cI. 1 se va publica la timp. 

Absolvenţii ~coale'or primare din 
ţinutul Aradului sunt îndreptăţiţi În 
primul rand să se prezinte la acest 
concurs. 

* 
In chestia eliberării paşapoartelor Se 

aduce la cunoştinţa publtcului că eli
berarea paşapoartelor la prefectura 
poliţiei se face numai persoanelor in 
drept, iar dlor advocat! le trebuie 
procură personală În regulă. 

Har Domnuluil Poate şi-or putea 
primi bieţii oameni paşapoartele mai 
repr:de 1 

* 
larlşi chestia strAinilor! Se spune 

cel dJ Mărculescu noul şef al Siguran
ţei Arad, ar fi ferm hotărdt sel dea 
peste graniţa pe străinii indezirabili. 

Aşteptăm să vedem şi act: astă 
minune I!... 

* 
- Dl Ignatie Ţisca măcelar, din 

Tisa şi dşoara Lucreţia Socorici din 
Arad şi-au serbat logodna Duminec;1 
in 28 Septemvrie 1 !!I24. 

* 
Expozitia de picturi la Palatul Cu ~ 

tural. D. Julian Toader, profesor şi 
pictor artist a expus o vastă serie de 
picturi În ulei, apă şi cretA la Palatul 
Cultural din Arad cu întrarea liberă. 

. Durere, deşi picturile poartă un preţ 
foarte redus, se vând puţine, deoarece 
Românii - şi Îndeosebi functionarii 
- pe ale căror case ar trebui să le 
decoreze aceste picturi, - sunt săraci. 
Remarcăm din cele mal reuşite: ",Pei
sagiul de iarnă" de o nuanţă care 
poate împodobi oricare salon;" Ţigan
ca" prin care pictorul dă dovezi de 
Ull bUIl spirit de observaţie; "Ciobă
nelul depe stâncă", "Plaţa Catedralei", 
"Ţărăncuţa din Sălişte" ş. a. executate 
cu multă pricepere. 

... 
Şcolare. Primim următoare: "In zj

lele ecestea a apărut un manual di
dactic aprobat de Oll. Min. al Instr. 
cu ordinul Nr. 330 din 1924, lntitu lat: 
.Geograjia judeţului Arad", pentru ci. 
II primară, de colegul Eduard Aug. 
Chencinski, director şcolar în Sânt
ana. După ce eu am studiat acest 
manual şi aflându-l, că e întocmit in 
conformitate cu .noul program, că co
respunde tuturor cerinţelor şi cu toate 
că contine şi multe desemne, abia 
costă 11 lei, recomând, deci acest 
manual, a cărui lipsă s'a simţit de 
mult. Şiria, la 10 Septemvrie l!:l24. 
Petre Ciongradi, Înv." 

* 
- In sarcina fostului şef al poliţiei 

Lugoj, Constantin Comşa, actualemente 
poliţai la Câmpina, inspectorul gene
ral administrativ Gheorgse Butoi, a 
descoperit falşuri in acte publice şi 
delapidare. 

Actele dresate au fost inaintate par
chetului Lugoj. 

* 
- Şeful de post de jandarmi din 

Acolina a (fost arestat din ordinul 
parchetului de Soroc a pentru violarea 
unei fetiţe de 13 ani. 

jandarmul, numit Aromâneşil mai 
are nişte procese de falsuri, escrocherii 
luare de mită, dc. 

Ce bine e de noi că avem şi jan
darmi şi poliţai de mode) în judet şi 
~aş. Har Domnului tII .' 
....... 
Ceu~u;;t: Prefectur. judeţului. 

" 

"Paza Ţării" Sub titlul "Paza Ţelrif" 
apare ia Brăl1a un nou organ de pu
blicitate al apărării nationale. Dorim 
noului confrate viaţă lunga şi rodllicăl! 

* 
- Am scris mai demulte ori, ne-am 

plâns şi am rugat autorităţile compe
tente să exopereze îndepărtarea sta
tuelor Kossuth şi cei 13 martiri cari 
decorau (?) piata oraşului Arad. In 
fine suntem informati din cel mai au
tentic loc că in curând se va întâmpla 
şi acest lucru, mulţumită sufletelor no
biie şi adevăra t româneşti, cari au in
tervenit şi în chestia aceasta şi tn cea 
a închiderei .Intim Clubului" pentru 
joc de cărţi. Ştim că au avut să lupte 
cu multe greutăţi dar in fine totuşi 
le-a reuşit să ne scape oraşul de 2 
lucruri de mare ruşine. Laudă şi re
cUlloştinţă lor! ! 

* 
Necrolog. Ioan Ardelean preot În 

Micelaca, Aurelia măr. Feillecan, Ni
colae Ardelean, fraţi şi oră atât În nu
mele lor, cât şi a numeroaselor ru
denii, cu adâncă durere comunică 
trecerea la cele eterne a preascumpei 
lor soră Minerva Ardelean întâmplată, 
după lungi sufe·rinte. Ia 29 Sept. crt. 
ora 1, in etate de 25 alli. Rămăşiţele 
pământeşti ale saumpei defuncte, se 
vor aşeza spre vecinică odihnă Marti 
in 30 crt. Ia orele 4 p. m. din morga 
spitalului judeţeall. Arad, la 29 Sept. 
1924. - Vecinica ei pomenire. 

* 
- Din Măderat primim următoarele: 
Pe valea Arăneagului, În pădure 

este o fântână pe teritoriul care apar
ţine unui jidan. Intr'o zi treceau pe 
acolo nişte ţărani români cari voiau 
să-şi adepe vitele la fântâna jidanului. 
Văzându·j, jidanul a dat poruncă slu
gii lui să răstoarne văIăul cu apă 
pentruca tllranii să nu-şi poată adăpa 
vitele,:Jidanul cu pricina a plătit unul 
jandarm ~ sumă de bani pentru care 
a bătut până la sâ[)ge ni~te tărani 
cari nu erau pe plac fiului lui Iuda. 

* 
Foştii luptători se mişcă! "Uniunea 

naţională a foştilor luptatori" a inceput 
cu putere lupta in contra improprietă
ririlor În Capitala ţarii. 

Zilele trecute această Uniune a ţinat 
o intrunire la Bucureşti pentru a dis
cuta chestiunea lmproprietelfirilor. Au 
luat parte foarte mulţi foşti luptători. 

Au luat cuvâniul d-nii: V. Serdaru, 
col. Ştefdntscu, D. Negoescu şi Al. 
Dincă. 

S'a votat o moţiune ln care se cere 
lmproprietărirea urli entă şi revizuirea 
improprie tarilor ilegale. 

Salutam cu toatd simpatia lupta 
sfântă dusd de "Uniunea naţionala a 
foştilor luptatori" 1 

Glasul lor trebue să fie ascultat şi 
dreptatea trebue să se facă ~eplină şi 
de grabă 1 

• 
- III oraşul Turnu-Severin din ju

deţul Mehedinţi se aranjează o expo
ziţie generală. Doritorii de a vizita 
expozitia pot primi la Primăria Ora
,ului Arad, camera No. 94, biletele de 
tren cu 75% reducere, cari sunt valar 
bile dela 27 Sept-4 Octomvrie 1924. 

; * 
Cine cum câştigA banii. Un comer

ciant prin exportarea în Elveţia alor 
două vagoane cu ouă, a avut un pro
fit curat de 1 milion şi 200 mii de Iei. 
Dânsul n'a pus mâna pe II ici un ou. 

Un casap mijlocind cumpărarea alor 
câteva sute <le porci pentru nişte ne
gustori din Viena, s'a impărtăşit de-o 
răsplată de 300 mii de lei. Oumnealui 
În decursul călătoriilor sale pe sate 
într'un interval de trei săptămâni s'a 
şi ostenit câte odată, fiind prea gras. 

Un tnvătător pentru instrucţia şi 
educatia alor 90 băeţi din îndurarea 
guvernului şi a parlamentarilor având 
o leafă lunară de 1400 lei, o iarnă 
întreagă nu şi-a încălzit odaia, ca 
să-şi poată cumpăra o pereche de 
pantaloni. Din cauza rAcelli câştigân
du-şi un pui de nMuşealA, preţul pau
talonllor a trecut 1n buzunarul farma
cistului. Acum, ca Ull adevărat apo
stol, cu multă răbdare aşteaptil dispa
riţia năduşelii fi urcarea pIăţii.
"Primavava" . 

Scrisoarea e scrisă În nemţeşte, iar 
ştampila e cea veche cu Coroana 
Sfântului Stefan al Ungariei. 

N'a avut timp, dela 1 ~18 incoace, 
Numita SocietatI:', să-şi schimbe ştam
pila? Sau credea Într'o repede schIm
bare de stâpănire? 

Să ne mai mirăm? Să ne mai re
voltăm? 

Aradul mai păstrează şi el pe edi
ficii publice Coroana Primului Rege 
al Ungariei - şi nimeni nu se mai 
revolta! 

Iar noi am protestat de atâteaori -
Înzădar! 

*, ....... 

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

"DUREREA NEAMULUI" 
versuri de lustin /Ueşieu. 

, 

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

x Văduvă de etate mijlocie 
caută loc de econoamă la O fa
·milie română mai bună. Adresa 
la administraţie. 
• vA..... ţi 4 

Medic specialist p8utrn boale $i operaţini de ochi 

Dr. VIRGIL POPO VICIU 
fost asistent de clinică universitară 

Timişoara, circumscr. IV. (tJlosefin") 
Palaiul Elite. 

n t rar e: B-dul Carol (f. HUn\Tadi-ut\ nr. 17 
B-dul Berthelot (f. -Kossuth-u.) :a 
TELEFQ'J: 11 -32 .. 

Ore de consultaţii: 10-12 şi dela 15-11 

D-Iui V. B. $i celorlalţi ca d-sa le 
aducem la cunoştinţă că conform in
formaţiunilor primite ulterior dela oa
meni demni de deplină încredere dela 
oficiul de vamă Arad. "în intreg cu
prinsul ţării româneşti unde există un 
punct de vamă, functionarii toţi sunt 
români. 

O-nii Schor, Gartemberg, Finkelsteirr 
şi alţii ca ei, sunt funcţionari, pe lângă 
biurourile de expedIţie particulare, au
torizate de Stat, cu indeplinirea for
malităţilor vamale, intre comercianti ş. 
vamă," ceeace pe noi şi pe toţi Ro
mânii de bine numai îmbucura şi mul
ţumI ne pol. 

D-/ui Z. Mihăilă, Dej. Nr. 1 nu-l 
avem fiind confiscat, il vom procura 
însă şi trimite, pe al 2-lea l'am expe
dat azi, Cu toată dragostea. 

/. Fericean, Şega. E o durere care 
prin voi ne atinge pe toţi. Trebuie 
să ştiti tnsă că În dosul dreptului stă 
forta şi aşa acum nu vă putem ajuta 
nimic. Ar fi potrivit ca 2-3 dintre 
voi mai ageri, să meargă În delegaţie 
la Bucureşti cu jalbă la d. ministru 
al 8griculturii. Credem că veţi fi ascul
taţi şi se va ordona o anchetă. Pă
mântuI e al acelora care 11 muncesc. 
Iar sistemul de ciocoi nu se poate 
introduce aici chiar cu concursul au· 
torităţilor. De altcum fiti pe pace, că 
dupăcum suntem informaţi, respectivul 
domn va sbura deacolo cât de curând. 

Aurel Chişoran, Arad. Păi, pe per
ciunatlll Efraim Iosefovicl îl cunozştem 
bine. EI detine monopolul coletelor 
postale (un tel de vameş) şi ii merge 
bine io România. Să 'ngraşe mereu 
cu toţii (că să aibă fiecare român 
câte un aşa porc, ca oricare din el, 
ar eşi din multe rele peste Iarnă) şi 
vezi şi-a cumpărat şi o casă frumoasă 
pe strada Cogălniceanu. iar bani pe 
camătă poţi căpăta dela el cât do
reşti. Şti m şi aceea că la Arad a ve
nit cu nişte haine vechi dela Tat r 
Lazăr din Bucureşti şi cu nişte pan~ 
toti de damă. - Dumnezeule Doamne, 
fii cu Iloi ! 

Ce tiţi şi~ răSIYân-dTfliîXrere:--'--~'-t-;._;;~::_;;;--;;;;;.-~;;;, .... ;;-;;;.;. -:;;;-;; .. ~;;-;;:';.~;:. -;;;;;-;;.;;;;;._;; .. ;;;;;;;;.;;;; ... ;;,;,.;.., .. "",--

VOINT-A POPORULUi , 
IDEEi1 ... VATIOIV-LtLĂ , .... 
OLUJlJL ROJf.i12VESO 

x Tânăr măcelar român, bine întro
dus, cu un capital de 150<000 lei, do
reşte cunoştinţă serioasă cu o tânăr â 
sttteancă. . 

Fotografia ataş'ltă la răspuns, pe 
adresa "Măcelar". Berecliu (jud. Arad.} 

SPRIJINITI MESERIAŞII ROMÂNI! 
Nu uitaţi, cil pe r4ngtJ 1II,,/ţii şi hogaţii strei"i, in Arad trit~sc şi 111"11-
cesc din CreN, daI' cinstit, şi următorii meseriaşi romt'Jn;, -:- Sp"ijiniţi-i! 
Sprijinindu-i pe ei, "it spriiiniţi pe "0; şi rt'Jvlla de prog"es il IIea1llulu;. 

Farmacii ,. drugherii = 

FARMACIA OMESCU 
ARAD 

Bulevardul Regina Maria N-rul. 18 

FAR MAC I A "M A N T UIt 
ARAD 

Piaţa Catedralei şi 1. Meţlanu (colţ.) 

DROGHERIA HANZU 
Arad, Palatul Minoritilor. 

Aviz. Cu onoare aduc la cunoştinţi
onoratului publ1c şi autorităţilor bise
riceşti, că în Arad. str. Dorobanţilor 
Nr.4] (şcoala confesională) am deschis 
un birou technic de architecturel; con
struesc orice planuri de casă, şcoli şi. 
biserici împreună cu devizele (preli
minare) lor, mal .de parte execut co
laţionări de totfdul de lucrări de zidiri~ 
şi intreprind totfelul de lucrări tech
nice. clădiri etc. - Cu stimă: Teodo" 
Cioban, architect. 

--- -------::-- ::-::-=,=,:-::-~~-~~=--~ 

Nu mai intraţi 1n prăvăliile jida
nilor! 

AVIZI Am onoare a aduce la cunoştinţa Onoratului 
public, că mi-am instalat 

. Atelierul de Iăcătuserie 
Pentru clădiri si m'asini , , 

In ora\Jul ARAD Str. TURNULUI Nr 3. (Ungă cazarma pompierilor) 

Cu 
stirni! 

EXECUT 
oritica lucrări din această breasl.ă. 

JIGA HEREŢIl), mechanic. 

ANUNŢURILE, numai dela creştini, se primesc la 
Administraţie. Preţul unui efi. pătrat este 2 Lei. 

TIparul Tipografie! Diecezane Arad - 1533-

! 
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