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şi fariseisnt.' I o Îngrijorare îndreptăţită 
~ . A'.... - Decreşterea şcolarilor români. - Ne cutropesc 

I 
de cat tOţi catl 11 avem, ca o 1_ ' jidanii şi in şcoalele secundare. -

Cinism 
Nu bucată să ne prade ţara noastră 

trebue să fie cineva prea iniţiat scumpă. Politica sovietelor faţă Din partea unei duamlle prof~soara, 
in mersul vieţii noastre publice, de noi este o dovadă vie despre pe care o preţ:!im şi stimăm foarte 
ca să cunoască păcatele orga- aceasta. Duşmanii noştri interni mult, primim un strigăt de durere, de 
nice ale ei şi să constLHc, că cea fie că stau în slujba ior, fie că desperare că "ni se imputineazA copii 
mai mare parte a lor sunt o ur- lucrează în cont propriu t nu sunt ~n şcoli, iar cei rămaşi sunt descura
mare firească. a acestor două mai puţin periculoşi. jaţi". Ni se comunică că în liceul 
caractet istice a politicei noastre Şti m şi cât de platonice ne Moise Nicoară, unde acum 5 ani erau 
'de guvernare. Sunt muae şi păca- sunt subraponul apărării, rela- 3 creştini străini, azi sunt 200 de jida
tele, cari apasă cu o prea mare ţiile cu prietenii din afară. La ni. La liceul de fete În primele clase 
greutate asupra grosului cetăţe- nevoe ne putt!m răzima numai majodtatea sunt evrei ce, iar in cursul 
nilor, incât să nu iasă la iveală pe ajutorul ce noi inşi-ne ni-I superior circa o treime deşi nu ştiu 
fă,ă O prea profundă analiză. putem da. Deaceea duşmanii no- româneşte au fost primite în clasa 

Permise, paşapoarte, fraude de ştri, cari "O ştiu aceasta, caută să corespunzătoare. Absenţa copiilor noş
tot soiul, oficiu de dbtribuirea ne slăbească puterile. Puteri, cari trii se datoreşte lipsei de căminuri 
zahărului ş. a., palate din da- depind exclu!\iv de pacea şi mul- bune' şi convenabile, cele actuale de 
ruri ori moşiile statului, sunt tot ţumirea din lăuntrul ţării. Şi nouă fete şi băeţi nu mal Sl\nt suficientc, 
atâtea simptome ale boalei de tocmai aceste ne lipsesc. Totuş pentru a putea cuprinde p~ toţi copiii 
care viaţa noastră publică sufere. nu vedem ntci o intenţiune sin, şi fetde - iubiţii ncştri ş-:olari -
In faţa şi cu tendinţa de îndrep- ceră de încheotare a lucrurilor. veniţi, şi car! ar mai veni dela,sah'. 
tare a acestora nu lipseşte na- In loc să se tindă la o abando- Orilşnl Arad fdnd j'4Jovit, fatal cop!ii 
tura!, nlci licitaţia de "care dă n.lre a sistemului politic din tre- jidanilor năpădes,: li ce cl!:', chiar şi a 
mai mult'" a partidelor asupra cut. acela a\ favoritismului, care celor mai săra..:! - dar bogâţi in per-
c·ăror1 nu apasă f8spunderea si- a creat pollti<.:ianismul roman, se 'l'~t~:~: şi p .. \ -.- ,jl~i totuşi ali in oraş 
tuaţiei. Acest joc de intrecere al caută o intensificare a aceluia. CA~ă mai bună decât majoritatea flln(-

datorinta lor elementară naţională este· 
să nu uite multele greutăti cu cari 
luptă scumpii noştrii copii, să-i sti
muleze, Încurajeze iar nu pe lângă 

grija zilei de mâne să' le mai amăras
că zilele şi sutletele lor nobile nevi~ 
novate cu înjosiri fată de o naţie spur
cată, care ne dispretueşte tocmaI pen
tru toleranţa noastră caracter,izată de' 
slăbiciune • 

Ce pot gândi copiii noştri văzând 
liste de diplome falşe eliberate de 
Români acestor evrei, când azi supt 
ochiul lor sunt lăudaţi pe nedrept, 
iar ei, cei ce muncesc, înjosiţi - prin 
aces1e specii de bipede -- date ca 
ex~mplll ~ragilor l10ştrii copii. 

' .. tionarilor Români, cari locuesc În o . ., 
P' .. " 

.... , opozitiei se face nu fără nici uln Pentru a Întări "partidul" se aco- cameră se-fvinou-Ie şi de bucătârie, .. - ...... 
aspect de ţigănie. Lupta între (' e peră cu cel mai revoltător cinism 
este mai crâncenă decM aceea fI" '. spălătorie etc ..• s'au chiar şi Într'un Darurl'le Ba'" nCl',-şi ariseism păcate e Ş! vmovaţt1. vagon de marfă. ' 
contra duşmannlui comun. Poate Se sacnfică tăria ţării pentru tă- Au abia un acoperiş, căci noi SUll- " Victoria" 
şi de aceea este fără nici un re- ria partidului Par'că partidul 
zultat şi-ţi-face impn-sia Iău3tu- t'ste de-asupra _ţării sau este ţara 
1ui unor câini, alungaţi de un se- însăşi. 
men mai tare al tor, de lângă 
bucata de pâine fără stăpân. Şi 
acesta, mai tare, se infruptă din 
bucata părăsită, bUl1unle :ării, 
fără a t;e lăsa turburat de ni
meni. Hămeseala-i, cu toate vi
ţiile inerente, Îşi pradă vic~ima 
cu cel mai cras cinism. 

Este de-3juns, ca să fie cineva 
rudă - nu zic frate, \ căd la 
acesta pare a se cere chiar
vre-unui ministru, ca pentru el 
să nu existe lege, _ a !tl1l cu ast!
rnănătoare legături să se plim be 
p-e banii statului in streinătate, 
in timp ce acasă este urmărit de 
judacătorui de iIistructie. 

Nu numai 
prin defaimările duşmanilor no
ştri ci şi prin nOI inşi-ne. Sunt 
recente încă fraudele comise in 
streinătate la unele instItuţii ale 
noastre de acolo. B'lcuria duş
manilor este cu atât mai mare, 
când le înlesnim noi inşi-ne rea
lizarea scopului lor de a ne pan
gări şi apoi a ne distruge. Căci 
pândesc numai momentul, când 
să se arunce asupra noastră şi 
- rămânând la comparaţia de 
mal sus - ca un câine mai tare, 

Cu act'st sistem' nu putem să 
ne cultIvăm vlrrnţde, ca.ri ni-se 
cer p~ntru apărar("a ţării. Este 
Url'pt, că nicî cu continue!e iere
miade nu putem lndn:pta lucra: 
nle. Cânnuitoni ţării sunt surzi 
şi nici aşa nu le ascultă. De 
aCeea nici nu le adresăm lor. Ne 
Îndreptăm spre aceea parte a 
pororutul nostru, care nu se in
fruptă în bunurile acestui sistem, 
LI: df:s..:operim relcie, cari bântue 
ţara, nu pentru a-i Înstfe1l1a de 
ea şi nici pentru a-i îndemna 
la nrsupuneic. Dorim menţinerea 
cuminţeniei, ce caracterizează po
porul" nostrLl şi să lmpedecăm 
Înlocuirea ei cu diferitele păcate 
âle (poeei, la care tind duşmanii 
noştri.' D(Him să strângem rân
durile ce;nr burd cari nu Jer:gă 
interesele ţărd de ale pungii lor. 

De dpoărtareCl celor răi ne vom 
ingriji, fără să peri.ciităm exi
stenţa ţării. Să ne întări m de ci 
În muncă cinstită, ca să nu că
dem ,în aceleaşi păcate când 
cârma tălif va fi în mâniie noa
stre. S'i putem zice cu fnm
tea sus "vai vouă păcătoşilor". 
Atunci numai, soartea ţării va fi 
îndreptată spre dl umul cel bun; 
şi acesta este scopul nostru. 

o. M. ... 

tem un popor primitor şi "bil1e cres
cut" - şi aceasta pâl~ă la nt:blll1~e -
ce este mai confortabil !Ui~ăm ori e!lh=tr 
dăm veneticilor. duşmanilor celor mai 
mari ai neamuhti nost'lI, jidanilor, par
don, noIior fIlmulli cu perLiuni, 

Lucrul şi mai dureros este situaţi?, 

care se crează, copiilor noştni, in şcoli. 

1 ... " JIdanii capătă curaj 
dcviri şi mai obrasnici, batj;:Jcoresc pe 
Români şi religia lor, ba năpârci din 
clasele mici fac ~porci~ pe copii mari! 

Direcţiunt>a institutului de credit ş.i 
ecoaormi .. Victoria" din Arad În Şe
dinţă tmlllă la :!.7 Noemvrie a. c, a 
aprobat următoa~ele donaţiunl filau-
trop;ce şi culturale: 

Pe\~trll: Cl1r~,tll libe'r de s~ară, Arad 
lei 1500, Ş~oJ.ia de Arte şi M~$erii 
Arad Iri :2000. Cluhul Soortiv ,,010-
ria-- CFR." Arad 1000, Şcoala hofe.,. 
siono:i'i de- Fde din Ar;Jd 4000, Pum
pirrii ()raş'1l11i Arad WOO,Ciiminul 
Stttd'.~llţfSC Arad 2000, Liceul Moise 
N:coară Arad SCOO. CohortJ Ct::rceta
ş'lor din Arad ~OOI), Fondul Protopo
p':sc At<id :::ODU, Imbră:are<l copIilor 
săra,:i d:1l Arad 50;'0, Pa/ronaj Arad 
500, N6,gylet Ar~d !)cO, Napkt'\z! On
hun Arau 500. Capela O,t. ROf\lănă 
G'f'g'JV"ţ 20~10, 11lîerniltul Ş:oalei eo
rn~rd,,!e Arad 5000, Alu!!ioeul PtJag. 
TCO!'lj[. rt. (ijUt. 2 -l~olcgi şi 2 pcda
gogi 4000, 

Pentru j tl1 br ă~(J rea copiilor f ăraci, 
pus la di"poziţia Fdialdor din Chi
ş;neu Iti :!OO'J, Şiria 2000, Boroşincu 
Lei 2000, I~1dila Lei 2QOU, i't'c!ca 
Lei IGOO, 

Pentru Ş,:o!lla de U:tnki (iin Arad, 
1 OOU, C2:tllin111 Uc:ellkiior din Arad 2000 
Soc. Stud~'ntil()r in lV\ediciilă Cluj 2000, 
Int'~rnatul de f<,te din Arad Lei 20CJO 
,''-\onilTnelltul AvrnlO lan..:u Cluj 2000, 
SJc. "C:'ş11n" din Cluj iOO:I, Clopo-
tele B s'~r1~~d din Vârşt ţ 1000, S'Jc. 
"Hn\Tlânia Ju:ă" Viena :(OuO, Edlflca
rt'a B!ger;~t:i C,tedrală d'n Cluj [,000 
N'wnwnellt::l Xc.'llopol Arad 5000, Or
felinatul din Arad ~1000, Ş..:oala Suoe-

să fie egali faţă de toţi, căci mi- rioară ll~ Cumerţ din Arati, pelj'tru 
norităţile au protectori destui in afară C!u~fJmentarea umil curs practic 10,000, 
şi pe cel mai aprig io lăuntru: "banul". lntan<:hd Şcoalei Superioue de Co-

. . m::rţrjin Lipnva 5000. Clllbui Spor· 
Este drept că sunt ordme anumite tiv "Hellas" Arad 1000, Palatul Cul-

de la minister, dar nici unul n'o fi tLlral din Arad pentm augllmentarea 
ordonând protecţie pentru jidani, şi l galeriei de tablouri 2000 • 

Preţul unui exemplar 2 lei. 
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"TARA SFllVŢILOll" . , , 

Da, cu adevărat ţara noastră 
merită acest titlp, căci cred că 
nu există nici o ţară în lume, 
unde "sfinţii ~ să fie mai căutati 
decât la noi. 

Aruncându*ţi ochii pe o gazetă 
primul lucru ce-ţi isbeşte v~de
rea este: fraude t muşamale, fur
turi, panamale şi acestea nu sunt 
decât tot vina "sfinţilor '!; căci 
azi Oii clte diplome vei avea. 
oricât de capabi1 vei fi, nu poţi 
ocupa o funcţiune mai de Doamne 
ajută, dacă nu ai la spate propta, 
care să te sprijine şi această 
proptă este "Sfântul" În li mbajul 
poporului nostru, şi acest sfânt 
este mai totdeauna cauza tuturor 
tâlhăriilor din tară. Căci dacă 
funcţiunile mari s'ar ocupa de 
oameni cu merite, pregătiri ,şi 
cinstiţi, ar merge toate lucrurile 
bine. 

Ce folos de toate teoriile fru
moase, căci in practică nu le 
vom vedea niciodată. Prea multe 
funcţiuni mari, azi~ 1n baza unei 
recomandaţii, 'dela »sfântul său", 
~sunt încredinţate la oameni, cari 
n'au nici o pregătire ori numai una 
prea puţină, făcând 35tfel ruşine ţă
rei prin actele necinstite şi neprice 
pute, ce le comit. Aceşti indivizi 
dacă nu ar avea ,. ~fârttul" la 
spate, ar şti, că lnfundă puşcăria 
şi s'ar feri de llegOllităţi. 

Este adevărat, azi cinstea este 
lucru de a 2-a mână. Princi piui 
este să te tmbogăţeşti cât mai 
curând pe spatele acestei neno
rocite ţări ~au mal bine zi,,; a 
semenilor tăi, căci dacă ai bani, 
ai şi cinste t 

Guvernul ar trebui să tragă la 
răspundere pe toţi aceia, cari 
mai lnainte umblau cu " Sărut 

'mâna" iar azi sunt " milionari !" 
Vor fi poate Intre cei mulţi lm
bogăţiţi, foşti agenţi electorali, şi 
niciodată "sfântul" protector nu~şi 
va supăra pe protejat! Totuşi 
sperăm că dacă nu acum, cel 
puţin mai târziu prin schimbarea 
dela cârmă a guvernul ui actual, 
cel ce-i va urma, va avea In ve
dere şi teoriile noastre. cari sunt 
menite să asigure fericirea {!irei 
româneşU. 

i 

Cum se formeaza cooperativele 
Uniunei "VIFOR" 

La cooperativelc obicinuite, ceeace 
uneşte pe cooperatorl intre ei, este 
capitalul depus de fiecare în societate. 
La Cooperativele Uniunei Vifor, ca~ 

pitalui bănesc are puţin! lnsemnătate 
şi ceeace uneşte pe coopt'ratorii aces
tora din urmă. este capitalul-muncă. 

Cooperatorii Uniunei ~ Vifor'" vin 
In ţ)ocietate, indeosebi cu un "capital 
de brateil. 

Capitalul acesta formei!ză b~za coo
perativelor Uniune! ,. Vifor". 

E bine ca numărul cooperaiorilor, 
pentru fiece cooperativă, sA nu de
păşească la început douăzed. Capita
lul bănesc ~e va subscrie cât de mic. 
Aşa se vor putea crea cooperatlve tip 
"Vi/or\ chiar cu un capital de Lei 
una mie, socotind câte Lei cincizeci 
de fiecare membru, Iar numărul mem-

. briJor de 20 inşi de cooperativă. Cine 
vrea să depună mal mult e liber. 

Acolo unde sătenH nu vor dispune 
nici de aceasta. sumă, capitalul nece
sar tDfHntării cooperatlvelor va. fi im· 
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VOINŢA POPORULUI 

prumutat de "Uniune'" pe timp de un 
an, cu dobâoda anuală de 8 la sută. 

Odată cooperativa lnfiîntată, după 

cum se arată mai jos, .. Uniunea A se 
va ingriji să procure sătenUor (acolo 
unde e nevoie) uneJtele trebuincioase 
muncilor pentru care cooperativa a 
fost Infăptuit!. Tot "Uniunea A va in
griji ca să!enii re tin de cooperati vele 
U Vifor" să poată avea cele. de folos 
gospodăriei lOT, pe preţuri efUne şi 

pe credite dela 3 - 6 luni. 

InafarA de sC'Jpurile lor, cooperati
vele Un/unei vor face ca sătenil, cari 
ţin de dânsa. să poată avea lesnicios 
şi pe parale putine o hrană mai bună, 

haine trainice' şi cele necesare pentru 

Un grup de cel puţin 20 de săteni 
semneaiă actul constitutiv formularul 
căruia se \Ia trimite la cerere de cătri 
Uniune, şi sub;crie cel putIn 100 lei, 
din care la constituite varsA cel puţin 
10 lei plus 5 lei pentru cheltuelf. 
După aceasta el aleg pe loc 5 

membri pentru administrarea coope
raţiei şi din aceştia se numeşte de el 
preşedintele. 

In mânile acestuia se vor incredinţa 
banii şubscrişi. Membrii all'şi cu ad
ministrarea cooperativei su'nt împreună 
răspunzător! de bunul mers al coope
rativei fată de ."Uniune!! şi Centrala 
Cooperativelor. 

Restul instrucţiuntlor sunt cele din 
Statutul-mo"del al Centralei Coopera-

un trai mai omenesc. tivolor săteşti, care ase~nea se va 
Ele s~ formează .potrivjtstat~tulll~ I trimite la cerere de cătr! ,.Uniune"'. 

CentraleI Cooperat,velor săteşti Şl, (In numărul viitor vom arăta ce fe 1 
anume: . . de cGoperative să Înfiinţăm la munte.) 

uW' ,as. -,,, • 
Cum eludează 'comerciantii streini 

legile statulut 
Sunt cunoscute lumei întregi greu- cu comerc!ul de< textlle, şi cu aceste 

tăţile de tot felul cu cari se luptă azi brevete au trimis la târgui de săptă
ia noi micul neguţător. Impozitele ur- mână pe câte un comerciant ambu
cate, taxele vamaie, cifra de afaceri, lant, care va să zic! nu este altceva 
criza de transporturi, bacş!şurile, dQ- decât o unealtă in mâna jidanilor Îm
banz;le de uzură 36-40% la capital bogăflţi. 
pe c;.rf le iau toate băncile din Arad Evident d~d, că aceasta este o elu
fără deosebir", toate acestea ilpaSa dar~ a legii şi că prin acest procedeu 
grouv pe acest mlc nC'guţ:itoi. La mârs'lV, linii oamrni calc;!. in picioare 
acestea S~ mai adaugă încă şi cererea drepTul la existenţă a bj('ţilor negu
redusă la marfă) din cauza crizei ee{l~ stori detailiş1i t:ari au strâns legată 
l10mice ce bântue peste tol. existenţa familiilor lor de afacerea de 

Cine este azi micul negutAtor? care se ocupă. 
Ceata acelor bieţi d:! oameni, româ- N{' întrebăm a~!Jma, cum se face 
naşi, cari tutează să se plaseze in că cu toate că autoritătile orăşeneşti 
viaţa comercială din oraşele noastre ştiu de această flagralltă călcare a 
şi să-şi creeze aci o (xistel1ţă cat de legilor şi ordonanţelor lor, acele unt>lte 
modestă. Acedi oameni nebagatl de ale unor hiene ou SlHlt oprite să mai 
nimfn! in seami, de~adreptul perse- apară pe piaţa noastră. 
cutaţi de către băncile noastre româ-
ne$ti, atunci când şi dânşlI îndrăsnesc . Sau cons:mt autoritătile noastre ca 
să ceară sprijinul lor bănes::. Până prin acest fd de eludare a Ifgilor să 
atunci streinlj de toah~ ne-amurHe 'Şl fie distrusă clasa micilor comercianţi 

intre cari azi avem o samă de ro
fac mendrele pe spatele noastre a mâni? Aceasta nu o credem şi atunci 
Românilor. 

rugăm să se respecte hotăririle aduse. 
E vorba anume că in oraşul. Arad M<li avem o vorbă către on orga-

am moştenit dela vechiul regim un nizaţiunl comerciale cum sunt Camera 
luccu ('are şi azi am fi ohHgJţi sâ-I de comerţ şi Sfatul neguţătoresc. La 
tolerăm, atunci când vOim să ne ere- ce bun fiuvesc acestea, şi pentru ce 
ştem şi noi pătura noastră de n('gll~ suntem noi organizati, dacă organiza
ţători. Un nl1mă.r destul de Înseqlllat ţdle noastre nu ne SHvesc interesele. 
de neguţători ambulanti vin tn fiecare 
Vineri la târgui de săptămailă şi îşi intelegem că conducerea acestor 
desfac marfa lor de textile. Impotriva organizatiuni nu se interesează câtuşi 
acestui lucru dăunător intereselor co~ de puţin de soartea noastră, pentrucă 
merciantilor detailiştl de texttle, aceşti toti cari stau io frunte sunt streini de 
din urmă au ridicat protest la auto- durerile Şi doleant<:le noastre. Sunt 
ritătile orăşeneşti, arătând nedreptatea oameni cu situaţii inalte, cu lefuri 
ce li-se face prin faptul că neguţătorii mari, lor ll-e destul ceeace au, nu 

mai doresc nimic altceva, iar simţ 
ambulanţl fiind locuitori de prin CQ-
munele din judeţul Arad, Îi'I baza legii naţiof1al ? .. 
nu au dreptul Să-şi desfacă marfa ~ii Organizaţie ca o~gal1jzatie, ~ar noi 
târgui de săplămână al oraşului. vrem. să .fim c~n~oz!. Cu neVOIle co-

Dreptatea cauzei ac~lor detailişti, merclanţllo~ r:trcI Ş.I tll:nl, cum o fi, 
negutători din Arad a fost recunos-l spargă-şi el smgufl capul. 
cută de toate autori tătiJe. in drept Astfel se pune intrebarea dacă nu 
fiind dovedit cu date precise. că ne- cumva pe vi tor COlmrciar.tii vor tre~ 
gutătorii detailiş~j de texlii.e din Arad bui ca să~şi trim;~ă atat În Camera 
~llpo~rtă. gre~ltatlle loc,opelate cu tra-I comercială cât şi 111 Sfatul llfgUst,O
lui vletet la oraşe, can tn raport cu re se, oameni cari le cunosc neVOIle 
mersul afacerilor in actuala criză de nu din auzite, ci din propria expe
bani le face imposibilă viata. • ricn{ă. Astăzi în România, mal mult 

Afâta timp negutătotit ambulanţi nu ca orişic:lnd trebue să stea in fruntea 
simtesc nimic din 'toate acestea gretl- tuturor organizatiunilor. nu numai fi
tăţi-. astfel fac concurenţă neloială bie- guri, ci oameni .de muncă, c~c~.numa! 
ţilor neguţători arădani. aşa ne putem Impun~ stre1Ollor, ~t 

Pe dpagtlpra neguţătorli ambulant! atunci nu se va mal întâmpla ca 
prin faptul că nu conduc registre in aceştia să ne calce fo picioare drep
ordine despre afacerea lor. nimenea turile noastre. 
nu le cere să-şi achite contribuţia de Vom mai reveni. 
cifra afacerilor. şi nici un fel de alte .... _ ..... ~ ...... 4 .... _.~~ ..... _,., __ ...... ".._ ... -_·..,. ....... - __ 

taxe pentru firml( etc. 
DupăCE", cum am amintit mai sus 

atât autistia comunală cât şi Senatul 
orăş.enesc, in urma cererii detaiJiştilor 
din Arad, a oprit de pe platI pe co
merciantli ambulanti, aceştia la rândul 
lor s'au plf:ns unor firme mari jido
veşti din Arad interesate tn cauză. 
pentrucă marfa ce o desfac ei, apar
ţine acelor firme. Patronii firmelor pe 
cari in numărul viitor al gautei il 
V07t1 da de gol. au scos imediat br~~ 
vete de industrie pe numele lor, a 
părinţilor, fratllor şi rudelor, cărora 
nici prin gând nu le trece să se ocupe 

- Primim În Fascia Nationala Ro
mând pe toţi Românii cinstiti şi buni. 
Cine vrea să se înscrie n'are decât sd 
ni-se adreseze in scris ori personal cq 
sd-; dăm informatlunile necesare. 

Principiile noastre, pentru cari lup
tăm, traim şi daca este nevoie cu drag 
murim sunt: apărarea şi sustinerea 
coroanei patriei, neamului, a blsef~cei, 

obiceiurilor, portului, mUlicei şi a jo
curilor dansuri/or naţionale, sprijinirea 
coqzelciului şi mdustriei româneşti. 
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-
i;in'te firezaru le! 

"FoaIe verde cui il cui, 
"Ca Ifei firezarulul ••. 

Cititorii noştrli 'şi aduc aminte desi
gur de casul economului Egon Pahi 
dela primăria oraşului Arad, pe care 
l'am scos noi fn vlIeag şi de care ne
am ocupat in atatea rânduri. cerând 
js~onirea şi pedepsirea lui pentru fap
tele murdare săvârşite in ('ursul, acU
vilăţii sale de functionar public ..• 

Deşi s'au luat lu.:rurile cu uzul sub
tire, in sfârşit după multe. stăruinţe 
- laudă Dlui Georgescu vrednicul 
nostru inspector general adm. şi pre
fect al oraşului şi judetului Arad, -
falnicul econom-flrezar Egon PahI a 
fost suspendat din post şi tradus Co
misiei disciplinare respective parche
tului pentru a fj judecat. 

Exactitatea din punct tn punct a 
denunţului nostru o dovedeşte chiar 
sf comunicatul oficial al Domnului 
Pre-fect, publicat în N r. trecut, in care 
spune elI .. rezultă din primele cercetări 
vinovăţia lui'" şi că Jtva fi $l'S;zat şi 
parchetul pentru a deschld~ acţiune 
publică contra acestui functionar ne-
cinstit ..... Da, functionar necinstitl 

Acest venetic depravat a cărui con
ştiinţă era obicinuită cu tot fdul de 
răutăti, 'ncât cea mai mare crimă nu 
putpa să deştepte tn inima sa nici 
milă nici fncă de Dumnezeu; acest 
rmbecil care a lăsat livezile comunei 
părăiginite, taurii nehrăniti, pământu
riie neJucrate sau lucrate in folosul 
său, păgub'nd - după cum am ară
tat - primăria cu sute de mii de lei, 
1mbogătindu-se şi trăind o ViatA ga~ 
lantonă şi fără gri]', batându- şi joc 
de. noi, n'a avut indrăsneala sa'ŞI dea 
dem sia, să~şi ceară ertare şi să plece .•• 
Ci această !ichea care avea nIşte do"" 
rinti nepotrivite cu posiţ'unea lui so
cială. acest caracter de dupljctt~te şi 
la~itate care era o personificare a la
ş:tătd şi a viclt'şugului, a socotit în 
sine a se folosi de tot ce poate panl 
li umblă moara... S'a ars insă, pen
trucă ,.ulciorul umblă in fântână pAu'" 
se sparge .... • 

Acum, după cele tntâmplate, de va 
scăpa de puşcărie şi va vrea să se ' 
facă "om cinstit-, se va put~a Întoarce 
iar la - flrel .•. 

• 
Marţea trecută (ln 2 Dec. ac.) affân

du*şe singur in odaia SB, unde-şi fuma 
c'un ifos t'gara regulată de după masA, 
păşind ţ,mtoş in sus Şl'n jos. medltând 
asupra tâlhăriiior şi poltronăriilor sl
vârşUe de dansul, işi z.ice în sine: 

- Eh, mână pe mână spală şi amân
două faţa .•. Ce-mi pasăI Am imbătrll
nit doar in rele; am scăpat ŞI o sA 
scap şi acum I ... 

Cum stătea insă mhotărllt şi se 
gând~a c~ sfârşit să dea atestei pri-_ 
CIOl deodată un servitor cu livrea bă
tând la uşe, deschide şi salutându-l 
il dă o scrisoare adresată luI. CunosclI 
bine slova depe plic şi privindu'o cu'n 
zâmbet de feară sălbatică, prcvăz:and 
din instinct o veste intnstătoare o des 4 

chise . cu mare grabă, citind urma
toarele: 

,. Prefectul te-a destituit deferinda
"te parchetului. Orice intervenţie a 
.,fost zadarnică. Fa-ti bagajelf ,i 
tlP/eacet! Dr;:seară te ostept ia 1 antt. 

.. N. N, şef. cons. 

Citirea fatalei scrisoci primită de la 
amicul său intim, l'a pus pe Pahi într'o 
stare sufletească de nedescris. Se plim
ba prin odae frământat de ganduri 
negrei câteodata se oprea In loc şi 
incruntând stufoasele sprâncene strân
gea pumnii cu convulsiune şi făcea 
gesturi ameninţătoare .. Sunt gatal Mă 
scoate la Slhment, csclama cu putere! 

In acele clipe de tristeţe şi descu~ 
rajare el deveni posomorât şi teribil. 
Adevărul-pe care l-a pus Dnmnezeu 
l-a pus in imma celui mai mizerabil 
om, se prezenta în acele momente 
inaintea lui şi halucinând se simt1se 
dej':l in temnită şi'n visiunea ce i-se 
arătase, vedea parcă cu ochii pe pri
sonierii ruŞI - pe cari i-a bătut cu 
parul când îi cereau de mânca, e -
cum se căsneau năpustindtl-se asupra. 
lui să-l sugrume, desbrăcându-l de 
surtucul lui de capră; casa din strada 
Sava Raicu în flăcări şi pe plugarii 
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din mabalale blciolndu-l pentru viţeII 
'perduţi dela vacile sterile. Reveritndu
şi in fire şi simţindu-se vinovat, striga 
cu durere: BUlstămul lor m'a ajuns! 
Dând să gonească mulţimea gânduri
lor ce-I preocupau, fata lui a devenit 
palidă 51 furioasă, lăsând să se vadă 
suferinţa morală de care sunt chinuiţi 
toţi aceia, ce se imbogăţesc prin fapte 
ruşinoase; oftă greu zicându·~t din 
nou: Mea culpa, mea culpal (Vina mea., 
vina mea!) Am îmbătrânlt cu zece 
aol astăzi! 

, '" 
P. S. Doamna l. din plata Impă

ratul Traian, este foarte tngrijată că 
acum când spera mai mult, nu a pri
mit aşteptatul cadou de Sf. Nicolae 
- "Mlculaşul" şi făcând sfortări nă
dăjdueşte că dacă amantul ei - va 
fi închis, ti va proteja să fie pus şef 
peste ferăstrăul cu motor a robilor 
dela inchisoarea tribunalului din lo
calitate, la care se pricepe atât de bine •. 

b ." 
. " 

D • 
.... 

R Ă V A Ş E. 

Din NadAş (jud. Arad) aflăm 
lIrmătoru] fapt imbucurător: 

Poporul curat românesc ce locueşte 
in a.:eastă comună, de 29 ani a fost 
d~sbil1at în două părţi in unniţi şi 
greco·orientali; din motivul desbinârli 
acesteia in comunâ, totdeauna erau 
două partide şi astfd toate treburile 

· să terminau cu ndnţelt'gere intre par
tide, deoarece uniţii sub era ungurea
scă fiind sprijiniţi de unguri, trebuia 
ori bine ori rău să fje subjugaţi un
gurilor. Când era ceva alegere în co
mună, p(\porul unit tot era pe partea 
5tăpâmrii ungureşti, fiind condus de 
pr~olUl lor unit, care având ajutoare 
de pe la papistaşi avea ,i datorintă 
faţă de ei. 

Acum insă În:z;iua de 24 1. c. bu
nul Dzetl aşa a voit ca acest popor 
1'omânesc desb;nat şi Împărtit in par
iide~ fiind de filtă la această măreaţă 
intâmplare şi Revds domn dr. George 
Ciuhandu, care a servit sf. liturghie 
1n biserica ortod0xă din 101', pe care 
l'a dăruit bunul Dzeu Cll darul vor 
birei, . ~vând puterea cuvintului de a 

,convinge pe cei lndoelnici in urma 
unei vorbiri frumoase şi inăltătoare 
prin care a arătat draR'ostea lui Dleu 

· faţă de oamenii c'ifi işi păstrează re
llg!a lor străbuna, s'a reunit. 

Tot asemenea au luat parte la 
această măreaţă lntâmplare şi Prea 

·Ou. D. protopop al tractulu\ Şiria sub 
• cărui Inteleaptă conducere stă fi 
comuna Nadăş, care a servit vecernia 
ti care a rostit asemenea o prea fru-
moasă cuvântare, după a cărei ascul
tare fIInd rugat din partea poporului, 

· au plecat cu totii la mica capelă 
lImtă sp~e a aduce lucrurile ~tll1te 
aflătoare acolo şi a-le aşeza in bise
Tica ortodoxă 'pre păstrare fi tmpo-

· dobirt"a ei. 
De aici apoi cu toţii au participat 

ta sfinţirea localului rechizlţionat în 
,urma ordinului harnicului Şi neobo
sltului domn prefect Georg .. scu. pen-
iru a III-a sală de Î'!Văţământ, fiind 
seara târziu fie-care s'a dus la ale 
sale cu adausul că dimineaţă ta re

·vedere. dm motivul că la capela unită 
mai era de Adus un clopot, care apoi 

. .a fost luat jos şi decorat cu flori şi 
verdeaţă ŞI adus În mijlocul micuţ1lor 
.-şcolari dela Ş oalele primare din loc 
in a căror memorie vor rămâne pe 
veci imprimate a.:este dOl1ă Zile -de 
rară tnssmnăt .. te. In decurs de o ju-
mătate Oră apoi s'a auzit glasul ar
monie a celor două clOpote cari ve
steau adevărata unire a locuitorilor 
.din această comună cari stă sub pă
storirea neohositului preot G. Popo-
viei, care de ani de ZIle e cuprins de 
dorul de a-şi intregi turma sa, aşa 

'precum e in ziua de azi. La această 
măreaţă înfăptuire au contribuit foarte 
mult şi sprijinul moral din partea 
credincioşilor 1. Ladari, Tr. lerănuţi, 
cărora bunul Dumnezeu să le răsplă
tească cu o sănătate îndeltmgată. 

· Cetiti şi răspânditi ziare le: 

}'OllVŢA POPORULDJ 
CLUJUL ROillÂ~VES() 

VOINŢA POPORULUI 

8~icuin ~in ~octrina natinnal8 fB~cistă ~in România. 
. XIX. I toare, ~eeace a tngăduit adver-

Aşa şi tn marea revoluţie fran- sarilor noştri, prin confuzii voite 
ceză, o solidaritate revoluţionară, şi lansate cu o diabolică perse
bazată pe un spirit general re- veranţă, să facă să se acrediteze 
voluţionar, era o chezăşie ~ de idea falsă a reacţionalismului na
trăinicie pentru dânsa. Şi o cul- ţionalist. Ori adevăratul şi unicul 
tivă: O făceau de dragul ideei naţionalism, care apără, nu uzi
de dragul libertăţei, dar mai pre- nele, nu marile proprietăţi şi nici 
sus de toate, de dragul Franţei. oligarhia banului, naţionalism le
Acesta e un adevăr' netăgăduit. gat exclusiv de interesele naţiei, 

Dealtminteri judece, cine vrea iubeşte şi luptă peutru tară şi 
eu bunăcredinţă, evenimentele de popor. Şi când zici popor, inte
atunci şi va vedea, in ce măsură ~ legi tocmai sărăcimea ţăriii, pen
interesele naţionale franceze erau ~ tru ocrotirea şi isbânda căreia 
identice cu 1'ăspândirea printre lup1:ăm ~ noi fasciştii români. 
ct'lelalte popoare, a acestui spirit. Lupul cu mielul nu se poate 
Burghezia şi naţionalismul lşi au infrăţi, cum nu ne putem nici 
aceeaşi obârşie şi s'ar putea noi cu capitalismul, sau cu ex
spune, că sunt copii gemeni ai ponentul său reacţiunea. Sunt lu
marei revoluţii. eruri, care le-am mai spus, dar 

Burghezia şi naţionalismul. care ~ trebue să le repetăm, de 
Burghezia a fost la originele ei câte ori va trebui să spulberăm 
naţionalistă. Ambele au urmat o insinuările stupide ale adversari
vreme acel aş drum; cu vremea lor noştri, care Sub multiple 
ea a devenit antHiberală, anti- forme tind la acel aş scop: dis
naţională şi duşmană maselor creditarea naţionalismulai fascist. 
noui, ridicate pe văgaşurile ei de Vom insista deci asupra acestui 
odinioară. Capitalismul a falşifi- punct.' Fascismul este un pro
cat In deosebi această clasă, tecţionism. Protejarea maselor 
care a devenit in straturile ei de româneşti, a muncii Sl patrimo
sus internaţionalistă .şi exploata- niului naţional. . ...... e. " ,,?a .-. 

Propaganda culturala Iii sate 
- Serbarea dela Ineu -

La congresul "Asocraţiunei'" tinut 
la Arad, s'a hotărât si se in ceapă o 
intinsA acţiune culturală la sate. 

Ace 1sta initia tiva de mult aşteptată 
şi dOrită, a găsit un concurs laudabil, 
dio partea despărţământulul "Astra" 
dio Arad de sub conducerea dlui dir. 
dr. Teodor Botiş şi din a dlor profe-
sori dt'la liceu. . 
După serbarea poporal! dt1'la Pecica 

şi Şlria, a urmat o frumoasă manifes· 
tare natională la (neu. 

Elevii clasei VII. dela liceul "M. 
Nicoară" sub conducerea dlui prof. 
Dante Gherman au aranjat la 7 Dec. 
O serbare culturală cu cântece, decla
maţii şi cu o potriVită piesă teatrală. 

Intelectualii români din Ineu au 
primit cu mult sprijin şi interes miş
carea de propagandă culturală in ma
r:.ele poporului· 

Intimplnarea frăţească la gară. din 
partea dlui dir. A. Frugina, a dlul 
preot şi a dlui prof. C. Marica, insotiti 
de elevii gimnasiulul din loc, precum 
Şi ospitalitatea călduroasă din partea 
dlor protopresb. Georgla preşed. 
despArt. lneu, Traian Suciu primpre
torul plasei, dr. Burdan notar public 
şi a tuturor intelectualilor din loc, a 
fost o vie dovadă, despre vrednicie 
şi sentimentele româneşti ale frunta
şilor din lneu, După vizitarea biseric;ii 
artistic renovată, tot din sacrificiul şi 
din "ăminţa acestor conducători. a 
urmat in şcoala dm loc serbarea cul
turală 11\ prezenţa unui numeros pu
blic de intelectuali şi tăran!. 

Delfgatul Asociaţwnii din Arad, dl 
prof. D. Gherman într'o vorbire tn
sufletltă, a arătat cu exemple alese din 
istoria neamului nostru, în tot decursul 
ei, cum Romanii de dincoaci şi de 
dincolo de Carpaţi, au lucrat mână ln 
mână la făurirea României Mari şi a 
unitaţli noastre nationale. A făcut apoi 
apel la conştiinţa curată a fiecărui 
român, fată de aceia, cari incearcă să 
bage zizanill şi duşmanie tntre fraţii 
de un sânge şi fii aceluiaşi neam. 

Elevi li. eului "M. Nicoară", a exe
cutat cu mult succes cântece patriotice 
şi deciamaţii iar cu piesa teatrală 
"VIne Viădica", au dovedit greşala 
acelora. cari nu voesc şcoală ci mai 
blOe să lasă, ruinaţi trupeşte şi su
fleteşte, sărăcit şi batjocorit de j1da
nul cărciumar, OI protp. Georgia mulţu
meşte oaspeţilor pentru zelul 101 de 
luminare a poporului şi răspândirea 
tnvăţăturilor folositoare la sate, unde 
să simte azi lipsa, mai mult ca ori când. 

. N. 

ea ..-ata $ 7._" 
Oamenii 8~teaptB dreptate, respectarea 
legilor 81 ca vinovatii sI tie pedepsitI. 

Un domn medic ne comun ici: 
Zilnic asistăm la fapte. cari ne ino: 

grozesc şi ne face să ne punem in
trebare'a, ci unde o să duc! această 
stare de lucruri. Este ştiută de toată 
lumea decăderea moravurilor, corupţia 
şi puterea de a cumpăra conştiinţa 
oamenilor puşi în locuri înalte cu ba
nui, care adeseori tocmai acolo fese la 
iveală unde nici nu credeai. O Indig
nare şi amărăciune sufletească te cu
prinde când vezi ci se fură, fărl a se 
pedepsi vinovaţii, dar nu numai atât 
ci chiar se omoară şi criminalii se 
preumblă liberI. In cercul meu de ac
tivitate in 2 ani şi jum. de când sunt 
aici, mi-a fost dat sA cunosc 'câteva 
cazuri din acestea, fărl (:a după crimă 
sA fi urmat pedeapsa, ba chiar re
spectivii criminali de rând au fost 
puşi prea curând iu libertate. Un fe
cior la dansul dela şcoală omoară pe 
un altul străpungându-1 cu cuţitul, e 
detinut, dar nu peste mult Intervine 
advocatul pentru bani grei, care poate 
pentru procurare de alimente, medi· 
camente sau alte lucruri trebuincioase 
nu existau - dar pentru advocat 
s'au aflat. - Lumea a vorbit de
spre caz, s'a mirat, unii au trecut la 
ordinea zilei iar altii la ceartă îi poţi 
auzi "te omor şi te plătesc cu bani
altii zic, că azi nici crimele nu se pe-
depsesc. . 

Un alt caz, când un român cu un 
cuţit dă o lovitură in Inima unul 
neamţ şi~l lasă mort pe loc. Detinut 
şi el, prea puţin timp trece, şi lată-1 
şi pe el liber. Aici cel puţin mirarea 
şi indignarea nu a fost aşa mare, 
fiindcă inainte fusese om de cinste şi 
actul il comisese in stare de betie. 

Cu atât mai revoltător e cazul din 
urmă, bărbatul îşi omoară Inainte cu 
câteva luni prin lovituri multiple de 
cutit nevasta şi prea pu~ină in~istel1tă 
a trebuit şi îşi recunoaşte cu totul 
fapta. Deţinut şi el se presupune a fi 
nebun dement, şi după informaţiile ce le 
am, a şi fost internat în ospiciu pen
tru examinare. Mare mi-a fost mirarea 
când In una din zile il văd preum
blându-se liber prin comună. Mă in
treb acum e nebun sau nu şi dacă 
aşa e, atunci locul ti este în urma 
omucideril în o&piciu, fiind periculos' 
pentru societate. Dacă e normal cu 
atât mai vârtos trebue aşezat acolo 
la răcoare să-şi ia pedeapsa cuvenitA. 

n 
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SE ZICE: 
Că tn Dej era să fie alegere de de

putat dar de fapt a fost bAtae şi 
anume nu intre ţărani, nicI chiar tn
tre dobitoace cu coarne, ci intre p"" 
(era să scriu porci) oameni - aşa 
zişi - inteligenţi. Se vor fi furat ur
nele, vor fi fost fel şi fel de abuzuri; 
le înţelegem pe toate, nu putem insA 
Inţelege bătaia. Intre oameni nu poate 
exista motiv de bătae, decât între cei 
sălbatici. Oare şi cei din Dej sA fi 
fost sălbateci? Prea departe mergem 
domnilor, prea ne faceti ţara şi nea
mul de ruşine! pe care Dv. aşa se 
vede n'o mai cunoaşte~l. 

Că tn mai multe comune din jurul 
Aradului avorturile criminale sunl 

în creştere. Oare durerile neamului 
exprimate in Senat şi alte locuri din 
partea 1. P. S. Sale mitropoHtului
primat şi a altor cinstiti şi mari Ro
mâni, cari se îngrijorează. de soartea 
şi viitorul neamulUI şi pe cari ii Inspăi
mAntA decreşterea populaţiei româneşti 
in urma avorturilor criminale şi a păcă
toasel şi josnicei dorinţe de a avea 
numai un singur copil sau nici unul 
nu pătrund până la urechile femellor 
noastre? i 

Că o ODă româncă proprietară de 
casă din str. Alba-Iulia No. 2 scrie 

pe "cartea de chirie- şi acum ungu
reşte •••.• şi că "portia" o incaseazA 
toată totută de pe bieţii chiriaşii şi cA 
vinde carne de oaie mal scumpă cu 
12 Lei decât alţii. O recomandăm au
torităţilor competente. 
Că la judecAtoriile de ocol din Radna, 

Ştria, Pecica nu sunt judecători, 
căci au mers să facă examenele. Nu
mai să nu dureze prea mult pAnA se 
reintorc. 
Că nu numai la Spitalul de copII ci 

şi la Azilu\ de copii (Centrul pen
tru ocrotIrea copiilor) nu merg lucru

. rIIe prea bine. 
Că jidanii - bolşevicii se mişcl 1n 

intreagA tară. In unele oraşe pun 
la cale comploturi, in altele bat pe 
ştudenţil creştini, iar tn cele mal multe 
murdăresc păreţii cu manifeste ,i 
inscripţii tnjurloase la adresa Iubitu
lui nostru rege. tară şi neam. 
Rugăm autoritdtile sd fie trezel 
Ft .. cişti strli"geli-olJ rtJlUlurlu ~ 

Că multe fabrici concedlază un DU
măr mare de muncitori. Ne vom 

~ Interesa dacă vor fi concediati indi
serabilll, muncitorii" bolşevici, veniti -
\Iezi Doamne - ca specialişti din alte 
tări casă bolşevizt'ze şi pe muncitoriI 
cinstiţi sau vor fi expuŞI muncitorii. 
poate in prima Iunie cel români, acum 
iarna celor mal ingrozitoare luferin1i, 
cari par 'ci anume s'au ales ca mij
loace de bolşevizare. In ori ce caz. 
autoriiăţile competente. lnspectorahti 
muncii, siguranta etc. trebue să fie 
atente să se scape de bolşevici, dân
du-I peste graniţa tnputinându-i şi si 
inpedece cu orice preţ înmultirea lor. 
A/urd din tard cu tOţl Bolşevici fie ti 
deputati. muncrfori ori (igani mUZicant;, 
cine ii spTljineşte este cnminal! 

u ••• - $4.- • 

- Toţi dom"ii. cari au Pro
specte dela "Ba1lca Româ"iltW
sunt rugati s6 le ,etrimittl 14 
redacţia noastră de urgenţ6 

Pline cu subscieri sau fără 
nlei una . 

'1 ... " 
A apărut: Cel mai frumos calendar 

din Arde.!1 şi Banat! Răvaşul< anului 
1924 cu zeci de ehi puri j ntere sa n te, 
povestiri, poezii, g\urne, ghicitori, po
veţe economice, târguriJe din toată ţara 
ŞI multe alte lucruri foiositoare şi de 
pret. SarbAtorile cu roşul Cel mai bo
gat calendar din anul acesta 1 Preţul: 
numai 12 lei. Trimis recomandat, cu 
garanţie că nu se pierde la pastă, cu 
2 lei mai mult, adecă l4 lei. Cei ce 
comandă peste 10 bt!căti. le capătă' 
numaI cu 10 'lei unul! Se va comanda 
la: "Lumea şi Ţară" Cluj, Piaţa Cuza 
Vodă Nr. 16 . 

.. , 
• 

--
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Au Înebunit! •• ~ 
Ei, da: au înebunit patrIotii! .. Indi- potrivă e mai crâncen ca ori când, 

vizi, cari până mai eri se băteau În căci el nu se mai duce făţiş. 
piept strigând, - ideal naţional, jertfă In tara noastră aşa de bogată, ni
pentru patrie, aplirare naţÎonală, lntre- micirea monedei nationale, jafurile ln 
girea neamului, război sfânt al t<omâ- banul public, l1esocotinta cu luxul şi 
nilor de pretutindeni şi câte altele, - corupţi unea şi in fine luptele Între 
ca întreg poporul să simtă că a sosit aceia in sângele căruia nă,dăjduiam că 
ora dorită aşa de mult de înainţaşii curge acelaşi sâuge. sunt armele cu 
noştri, cari [l'au vrolt să stie nici odată cari E ovreimea vor să ne distrugă. Şi 
şi nici n'au vroit să inţeleaa:ă vre·un toate acestea se prrgătesc in ascuns 
compromis naţional, fie chiar impus şi ele ne duc - fiţi atenti - ne duc 
de cine ştie ce tratat sau imprejurare sigur la p~ire! 
dureroasă, aceiaşi indivizi sar astăzi Nenorocirea cu toate acestea creşte: 
ca muşcati de şerpi, sar şi strigă: Indivizii aceştia se luptă să zădărnf
piere România mare, se descătuşează cească pornirea atât de curată şi înăI
legătura trainică cetăţenească, se pră- ţătoare a generaţiei care se naşte toc
buşeşte neamul românesc lIcauza creş- mai din mormintele acelora ce şf.-au 
tină pierdută" şi multe, multe, pen- dat viata pentru mărirea hotarelor -
trucă stLldentlmea română ţine să cu- au şi îndrăsneala a ameninţa şi a bles
rete graul de neghină, tine cu orice tema mişcarea de apărare a neamului 
pret să ştie aşezat intre hotarele de românesc şi încă mai mult, au cinis
azi ale României în toate drepturile mul necunoscut în istoria neamului 
lui, poporul curat românesc cu limba nostru de a cere să se trimită sau 
şi credinţa strămoşilor şi pentrucă chiar a trImite' la puşcărie de rând 
jldovii si jidovitii sunt impedecaţi oare I cu toţi răufăcătorii, pe ac~i cari se 
cum prin aceasta de a mai întinde mişcă pentru această sfântă cauză. Ce 
efectul distrugător asupra poporului zile de groază nationaIă!!1 Să auzi pe 
român. N. Iorga, pe *marele Iorga, aşa. cum 

Flinte nenorocite cari nu iau seama studenţimel li era plăcut să-i cheme, 
că sub masca armoniei sociale în spa- - că ii era scârbă de revendicările 
tele aşa numitei cauze a minorităţilor şi insufleţirea tinerilor pe· cari el sili
şi simultan cu îndeletnicirile lor pe gur i-a Înflăcărat. pe vremuri pentru 
care ca naivi le cred de folos roma- aceiaşi cauză - să-I ştii că Mzertând 
nismului, a luat fiinţă şi progresează dela datorie, adaogă in cererea ce 
îngrozitor opera nimicitoare a popo- face: "mai curând retragerea noastră 
rului lui Israel: a tuturor profesorilor cari nu putem 

De ce oare nu se desmetecesc aceş- primi eresia lui numerus clausus şi 
tia măcar acum după jertfele pe care enormitatea călcărei tratatului ga
poporul remân le-a adus cu prisosinţă rantat de onoarea României" şi să 
pe altarul patriei! Şi ar trebui să În- afli de declaraţiile pe cari, uitând de 
ţeleagă acum, cel puţin, că jertfele obida cea' mai grea a ţăranului român 
aceste vor rămâne a zadarnice dacă - de arendaşul evreu -şeful partidului 

. constderatiuni politice, măril,1imoase,ţărănesc, învătător şj el, le face iu parla
ori altele cum vroiţi să le numească, mentul tărei, - şi sA mai cunoşti şi 
cată să arunce praf şi cenuşe t{)cmai diferitele articole de :tiare, diferite 
in bu~uria cea mai mare şi sfântă pe păreri, ba şi amenintări ale unor zla
care Dumnezeu Ile·a hărăzit'o, - bu- rişti, cari, nu e mult de at.unci, au 
curie de a ne vedea toţi românii uniţi cerut aşa de a~ ,ăsboiuJ pentru Între
otr'un mănullchiu., girea neamului - şi încă spre culmea 

O singură întrebare, sper să îi rea- acestora, sa vezi pe a tot puternicul 
ducă la realitate; in mijlocul poporu· zilei că ordonă armatei române foc 
lui evreesc născutus'au oare atâtea asupra rândurilor studenţimel şi ~a?ot 
neintelegeri pe chesthmea pur uaţ' 0- atât de română ca şi ar.ma ta şi care 
nală câte s'au născut În rândurile sub imboldul sa,.;riflc\llor făcute de 
noastre? Să răspundă patrioţii, să răs- geoeraţia îna:ntaşă ei, a pornit Î11cre
pundă să răspundă sau să se ruşineze zătoare spre realizarea deplillă a idea
şi si tacă! Eî, cari pretind că pe ume- lului national. Câtă durert', câtă groa
Tii IQr duc grijile şi viitorul neamului ză!!! Ceva şi miii mult, mai grC'zav! 
acesta! Pentru a da satisfactie dt'plină evreÎ-

Tineretul românesc in sângele că- lor, aceşti patrioţi nu se mărginesc 
ruta ciocotrşte toată vlaga român!s- numai la reprImarea fără pic de suflet 
mului - a dat alarma că rAzboiul de şi fără judecată a mişcărei tineretului 
intregire pregătit de atâtea veacuri şi românesc - care răzbună durerile 
abia inceput cu atâtea sacrificil şi cu înaintaşilor şi pline temelia naţiona
atâtea greutăti nu ş'a terminat, ba dim- lismului de stat, curat şi conştient, 

SPRIJINITI MESERIASI' ROMÂNI! , ' , 
Nu ,uitaţi, că pe IdngJ. mul/ii şi hogaţii slrei"i, in Arad trăesc şi mun
cuc di" gre", dar cillStit, şi "rmator;; meseriaşi rom4n;: .:. Sprijiniţi-;! 
Sprlji"i"du-i pe ei, cdt ţi pe medicii, ing;nerii, I1dvOCQfii, industriaş;; şi 
negustorii t'Qmdui, f76 sprijillifi pe fJoi şi rlJ 'lJn a> de progres CI neantJliui. 

Aviz. Cu onoare aduc la cunoştinţă 
onoratului public şi autoritAtilor bise· 
riceşti, că in AR A D, str. Românului 
N-rul 7, am deschis un 

81rou t~(hl1ic de arhit~cturl 
Construesc: orice planuri de casă; şcoli 
şi biserici Împreună cu devizele (pre
liminare) lor, mai de parte exe.;ut co
lationări de totfelul de lucrări de z~diri, 
şi întreprind totfelul de lucrări technice, 
clădiri etc. Cu stimă: 

TEODOR CIOBAN 
arhiteet. . 

"PO OGO RIA" 
8&te cel mai ieftin isvor de 
aprovizionare cu TE X T I LE 

lângă ga ra 
tre nu lu i elec-
tric podgoran 

ARAD 
Bulevardul Regele Ferdioand I. 

6:3 

Cenzurat: Prefedura judetului, 

STUDENŢI! OFICIANTI! 

put~ti c'umpăra 

foarte iefi:iin 
GHETE ,i pALĂRII 

la magazinul românesc 
din Arad al lui 

MARCU BOTA 
Bulevardul Regele Fetdinand 

27. 

TRAIAN ARDELEAN 
mdestrll-pantofar. 

Arad, Strada. Consisto!ului Nrul 11. 

------------'-
INSERATE 

numai dela creştini se, primesc 
la Administraţia ziarului nostru. 

Taxa după un tarit scăzut. 

de altfl:'l pildă vie pentru urmaşi - tătură la oraş şi puţinele mijloace tn 
dar merg mai departe şi închid uşile lăturându-i·se (cantine. căminuri, etc.) 
universităţilor spre a împedeca acest şcolile să se umple cu fii de ai jid o
tineret de la m u n c ă rod n i c ă vilor şi ei cetăţeni ai acestei ţări, cari 
in folosul patriei, pe care unii cu rAs· odată luminati, - vor fi daca nu mai 
pundere, alţii fără, şi toţi inconştienti, multI cel putin tot atât de folositor ca 
o cântă dar nu au învăţat a o apăra până acum neamului român. 
şi cinsti în ale el. Şi măsurile au ur- lată dar cum nasc 1111 se desleagă 
mat intocmai cu o Înaintare ofensivă v 
a ovreilor închizându-se cantine le, că. probleme nationaie de faimoşii noştri 

patrioţi!! ! 
minurile, laboratoarele, etc. De ce nu H! 
De ce fiul ţăranului venit pentru fnvă- Iată dar ci după fanariotl, apare' 
ţătură la oraş nu s'ar înapoia la coar- urgia şi mal cumplită a jidovllof, care 
nele plugului, ca din sudoarea muncei îşi intinde ghiarele pentru ti sugruma 
pământului, muncă ai cărei acapara- orice sentiment carat românesc. 
tari au .rămas neclintiţi părinţii săi, să Ce mai e de zis?!? 
producă avuţia României mari, din Au Înebunit cu tot'l' '" - sc tI ,>-• t It 1 ă l' t ~ 1... ur. a .. 
~7re 111 re ,a e e ~ se a I~en. eze "C?- înebunit tcţi acei chnmaţi a răspunde 
lt.e la cari s~ p:.lmeas~ă lumlnă~, chip I în taţa judecătei urmaşilor de existenţa 
D.oarnoe, tOţi fII ţărel. Insă fnndcă şi viitărul neamului!!! 
bietul ţăran nu poate duce toate chel-
tueHle ce'i trebuesc fiului petru Învă- Soldatul Mircea Vidra,tU. 

'a.'. ,., an 'S $tus .... I "'Ut ar $ .. ... va $ 7.7Jso .tl 

ŞTIRI DE TOT FELUL. ... -......... 
Nrul proxim va apărea la CrAciun 

in 8 pagini. 

* 
Rugăm pe Ono abonati aă nu 88 su· 

pere că ii provocăm prin imprimate să 
solvească abonamentele ci să ne asculte ,i să trimită dimprsună cu abonamentul 
restant din anul curent ,i cel puţin 
jumătate din cel al anului viitor şi O 
sumuli1ă pentru fondul de rezistenţă 

Dela acei domni abonaţi, dela cari 
- din greşală - pretindem mai mult 
decM cu cât ne daloresr, ne cerem 
scuzele. 

'" 
- A. S. C. a organizat un ciclu 

de cooferinte cari au loc În fiecare 
Duminică între orele 8 -- 9. 

'" . 
-- Societatea scriitorilor români -

după cum am amintit În Nr. trecut:"
a aranjat Sâmbăta in ti D~cemvrie o 
şezătoare literară. Publicul ~rădan şi 
de daI a aceasta a dovedit că nu ştie 
ori nu vrea să-se inSllfl€tească pentru 
serbărî cllltllrale naţionale. Poate a 
f.g.st cau~a neparticipărella această 
ş"zătoare şi ora de 9 sear.:l, nu prea 
nimerit pusă, iar banchetul, care a 
avut loc după· şezătoare, deloc n'a 
mai fQst la U11 timp potrivit. 

De aitfel scriitori noştrii, pe cari it 
adorăm u~-au delectat cu capodoperele 
lor şi am fi feridţ~ să-i putem a~ea 
cât m.li des in mijlocul nostru, clm:
prennă cu marele nostru Goga, pre
şedintele societăţii lor. 

Am fost mâhniţi când am a.flat că 
Goga lipseşte, dar sperăm că El, c~re 
este, Al Nostru al tuturor, va vem 1Il
curând la noi şi ne va ţinea o con
ferinţă SPf~ folosul, multumirea şi bu
curia intregului public arădan. 

il' 

.. _ Vedem pe coloanele de reclamă 
din aceat oras lin placat mare roşu, 
care anunţă că "CllOfUI Gutenberg 
sub conducerea lui Iuliu Kovacs aran
jazi! o concert în Palatul Cultural În 
care va lua partic(pă etc. etc." Aş;) 
se scrie astăzi la noI in Românie in
tregitâ, Firear al drac~!ui să fie, ,toţi 
cei ce~şl bat joc de hmba noastra! 

* 

ia nici o mâsură contra criminalulu 
În primele 24 ore. 

De altfel atât contra jandarmilor, 
cât şi contra secretarului şi primaru
lui este în curs o anchetă, tocmai 
pentru felul cum s'au făcut datorinţa 
şi tn trecut şi cu care ne vom ocupa 
mai pe larg în Ne. viitor. 

- Am amintit în No, trecut despre 
pllngăşiile, hoţiile ordinare, pe cari 
le·a săvârşit A!exandrescu fostul admi
nistrator al spitalului de copii, Am 
spus că. pa~t~a r.ea. mai mare a foşti
lor copilaşI ,colnavl au murit fiindcă 
n'au avut medicamente. hrană, îmbră
căminte şi căldură necesară. ca să 
poată să se, vindece. Suma pe care 
s'a constatat pană acum, că a furat-o 
acel tâlhariu de codr,lJ 

o Cât de mult va fi costat 
numai pudra, vopselele şiparfumurHe 
cari au fost găsite CU grămada la lo
cuinta hotulul. Eu cred că ar fj pe 
placul majoritătei, dacă s'ar osca cu 
totul buzele şi obraj;j \iopsiti. 

Un domn ltpanea; ~bine bh~e o 5;'1-1 
vedqi încă Îl} ·curând liber pe dnul 
Alexandrescu că doarA şi hoţii de 
paşapoarte au expus sute de vieţi la' 
fo.ame, chinuri, boh' şi 1a moarte şi 
totuşi uite-l pe vinovaţi.,. 

- Jncepârni cu 1 lan, 1925 
durere, nu mai putem expedia 
ziarul decât numai acelora cari 
şi-au achitat abonamentul, pe 
cari totodată ii rugăm să avan~ 
seze şi pentru anui viitor, cel puţin 
jumătate din coseul ziarului şi 
o sumllliţă pentru jondlll de re
zistenţă. Mai multe exemplare 
(pachete) deasemenea nu se vor 
trimite numai acelora cari au 
achtfaf costul celor primite pând 
acum. • 

Costul aboname;;tului pe anul' 
1925 va fi: 

Pc anul Întreg . 
Pe 1/2 an . 
Pe 1/4 an . . 
Un exemplar . . 

160 Lei 
80 Lei 
40 Lei 
3 Lei 

_ In Măd~rat jud. Arad uil ficior 
de tăran a străpuns pe altul cu cuţi
tul în pept aşa că medicul d;n Pâncot~ 
din deoartare ch<::mat la faţa loculUi ___ --- 4 -' _04'''' 
la aflat pe cel străpuns scăldat în ~sânge, 
cu o rană care "intră până la plam:~,ne, POŞTA REDACTIEI. 
de unde curge sânge proti.spăt ŞI pc Manuscrisele scrise ClI crfie-nul nu se publică. 
unde se răsuflă plămânile". Rana a (·i,.: h~,:: -
fost cusută, Onorati cetitori închiPlliţi-
vă starea aceasta de care ţi·se re- 1. H, Loco, Noi am comentat cazul 
voM şi cel mai tâl1lP!t ~lmţ de, ?m, IlJi Weit Ern<i, in arli~o~u! "Ne stă~ 
cu deosebire când ŞtL ca nefericitul pânesc streini~ publicat În No. 39, deci 
străpuns a fost ,atacat pe neaşteptate nu, ţi mai putem st3 la dispozitie. Ad
fără nici () vorbă. Despre acest fapt resează·te la Cercui de Recrutare din 
a fost inculloştinţată indată încă atunci Arad sau la Sigurantă. \ 
seara, jat1darmeria din loc, iar în ziua ~~ V"-GII,~'LOco, Observăm foarte bine' 
următoare de 2 ori şi totuşi nu s'a şi itoi, că foile jldevl'şli din Arad nu 
făcut datorinta fiind că pentru ei scriu nici un şir~ despre suspendarea 
domnii hndarmii căwra - t!ste în,cre: economului orăşenesc şi că dacă ]oţa 
zută tinerea ordinei ŞI paza vleţel luI Toboc fură un codnl de pâne scriu-, 
oamennor- a fost mai de mare în- coloane intregi. ba şi câte 2-3 articole 
sămnătate urmărirea unor hoţi, cari într'un 'mlmăr (ve... 'fiţuica "Aradi 
au furat dia comuna vecină o gâscă Kozltlny" cazul Alexandrescu). Ştiţi 
ori un porc. voi şi ştim noi de ce işi fa.:: coada-

Negllgenţi au fost şi primarul şi colac când eSle vorba, de ori care 
secretarul, cari n'au aflat de ,bme să" r::: gon Pahi'". 

Tiparul Tipograti~1 Dfecez~lle Arad 1842 
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