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REDACŢIA SI ADMINISTRATIA: 

=-............ A r a d, =" =.=. =:::::. .. 
Suntem hotărît Ş1 llpcondiţio" 

nat pe lângă biserică Fără con
siderare la deosehirile dugmatice 
dintre cele două biserkl PJmâ
neşti. Un punct cardil1ai din 
programul acţiunei n03strc estI:' 
menţinere<l rolull1i binefăcător al 
acestei instituţii Întru reaiizarea 
păcii şi a bunei lnt~Jcgeri între 
oameni. 

În când şi in ~o!n?nde ?cestUi 
- Solemnitatea inaugurării monumentului Regelui Ferdinand. -

Deaceea luptăm dîn toate pu
terile pentru ridicarea prestigiu!ui 
ei. Căci este nevoe de o a!kme· 
nea luptă. Păcatele oamenilor răi 
trag in noroi şi biserica. 

Chemarea de preot incepe să 
fje privită ca o meserie ca ori.::are 
alta. Se comit chiar greşeli pro
fesionale, cari şi în iumea lalcă 
sunt considerate de hlcruri prea 
păcătoase. Precizăm, că avem 
ferma credin'ţă. că <lccashl este 
excepţia şi regula generală con:.. 
trarul. Totuş nu putem să trec{'nl 
cu vederea relele ce s'au tncut
bat ln sânul bisericii. 

Autorităţile biserkeşti au da
torinţa să le stârpească cu toate' 
mijloacele. Nu voilTI să aflrrnăm 
nici să ne gândim rnă.:ar, că 
acestea n'au Inteles să- şi facă 
datoria. Ni-se pare totllŞ, că prea 
se trec limitele indu1genţei şi 
se iartă prea uşor fa0tc. cari nu 
pot aVea ca urmare, decât o pă
gubitoare şi continuă scădere a 
moravurilor. Şi aceasta nu poate 
fi bine nici dm punctul de ve· 
dere creştinesc şi nici din (il 
progresului omenesc în g!:'oeral. 

Nu tnşirăm atari fJp~e la acest 
loc. Am arătat din ele dm când 

ziar. Nu VOim să le trcl.:em 1n Vineri 2l c: ;t avd loc 1" Oradea
revistă pe toate {;âteni-s'~~u sem- mare, În prezt>llţa r· gind, prtnClpi!or 

moştenitori, a membrilor guvt"rnului 
naIot. Să nu fiITl acuzClţi tocmai şi a nllmHoşÎ parlamentari, suiemrli-

de con tr<l rul, 1-1 cctace ~ dori m 0' tate a desvelirii statuii regeluI Ferd1ll dnd, 
i\tâtea, despre câte am scns, Trenul cu of!:;lalităţlle t.J1I1 cap,tala 
sunt de ajUIlS să se vadii, c~ r.u n .sosit la. or~le 11 dlmillcap. Cel r~
vorbim fără temei. Cei vIzaţi să gal la amtazl. 
• uJ • . ~'I ,,' ! Oraşul era frumos pavo?Zat. Man·a 
lnţ .. ~eag~1 ş~ oşa ... H ~el c~e sunt multIme a cetăţenilor a ovaţion:Jt pe 
la carma Ş1 poarta la Inima soar- n:embr,i dillast·ej 
tea bisericei şi as,f::! a neamului Serviciul divin a fost ofÎ~iat in 
rumânesc intreg, să se îngrijea- piaţ: Unirii, unde e ridi2at monumen· 
-' . ţ' tul, de către episcopul Roman Ooro-sca, ca pnn noua org:wlziJ le c.: 

gariu, inconjurat de tot clerul ortodox. 
i-se va d::.t bIsericei dom mante, Au rosiit apoi cuvantăr! P. S, eplS-
organelor bisericeşti supenoare cop ş: d. BJcko, pflllHrul oraşului. 
să ii-se- asigure o mai iargă po- Duoă defilare! deleg.,ţllor săte~tt 
s,bilitate de Ci sana lucrurile. In şi trupelor, a avut 10': În sJlonul 
acest SCaD potiticianismul şi in- Cercului caTolic un ban::-het, 

La şampanie a toast;,t cel dintâl 
tercsele matepale n1ilrşave să fie li. l. C. BrătiallU, căruia i-'a răspuns 
imvedecate a Întra în b'serilă principele C"rol in terIl1~nii utmă:ori: 
Să' nu se mai poată produce 

"MulţJniindu·vă pentru cl:vintde 
nici ura Între fr3ţi prin t·a. Acea- at2t de frumoase ce aţi rostit azi cu 
sta nu poate fi nici lucru creşti. pnl p jnl ridicării pr~mului monumnlt 
nese şi nici rom2.nesc. Pentru al Rumâniei tlltrrg1te, sunt cOlivins că 
a o ÎmoedECn. ambele biserici aceste cudnte rostite de dvoastră, 
vor trebui să facă ce~e mal mari sunt txpresia gândurilor poporului 

Sf,Hţări. ~ " .-., '!,,)~t~~li' trebue să vedem În ac('st mo-
Sfinţenia bisericei trebt!e pă- nument re~unoşti:lţa ce o ţară lillfeagă 

strată m<.i piesus de toate! Ro- o aduce Suvefiwului ce a şt ut să Î:I

mâmi buni să lucreze cu trup fâptuiască n.~ll.lintele neamului său şi 

fi . ~ . să urmeze destinde ţării. 
şi su et pentru aceasta, OricareI Trebue să vedeţi aci lângă hot:!1 ul 
biserici ar aparţinea Să nu fie ţărei În ac~st mnnumen( şi o piatră 
deosebire între bisericile româ- de grani;ă care niciodată şi sub nicI 
m'şti; dominantă S3U cu Întâie- un ch;p 'lu va putt!a ft ~trămnrată 
tate, să insemne una şi aceeaşi dl~ a::i. 
biserică românea.:;că! o M Monumentul regelui şi reginei a"ei 

-'- RtI,tiăm pe toţi domnii 
acţionari, cari aII semnat şi 
fJor semna acţii la ,,~Q1ua Ro
miinilor" să lIU îl1târfJie cu văr-
SlJrea sumelor necesare; 

În Oradea-mar~ !ijlnt simbolul veşoi-
(e; slatornicii a stăpântrei rreamului' 
nostru pe aceste plaiuri. Totodată el 
mai estI;! lHl simbol şi o themare a 
tuturor cetăţenilor acestei ţări pe care 
singur suveranul lor îl poate da. De 
aceea trt'bue ~ă fim cu toţii uniti p,n
tru propăşirea, infrăţirea ŞI Închlgarea 
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fâuec 1 \.. LI şi MnesÎa, ÎT!v~ciri!p.du-se la răs2:rit cu 
ale Românilor asupra Basarilbie!. să\oati~ii Sciţi ('~jri. trăiau În câ'l"lpiile 

când plecau la lupt~ mergeau să se 
Îm:,Jărtăşcască din ea: fără îndoială, 
că acelaş resppct rel;gios il aveau şi 
pemru c('l~lalt fluviu care mărginea la 
răsărit -păm~nt\"1 lor'străvech:u, pr.ntru 
Nistru, sau Tyras, 

Mo~tenirea strămosi1or. - Jertfa şi erois
mul 8ubli n al lui Ştefan cel Mare pen
tru apărarea Basarabiui - Testamen-

tul marelui Obmn. 

,Potopul Asid a vrut -să 
îr.l!:hită- lume,~; Rom:\nii r-au 
pus stavila". 

Nicd;;e Băl,·cs.u. 

Străvechi sunt drcptilTile rorn:1nis
mului asupra B:sarabiti, stră~'e<:hi ca 
şi fiint<l. neamului nostru şi d;~ vihjia 
cu care si·au apăiat strămoşi ?cest 
pământ, povest('sc cei mai de se<lmă 
istorici ai lumei. . 

Ca Nistru a fost fn wc:hime, cu 
multe secole iflainte d~ Cr·stos, hatu 
al neamului nostru, avem destule dovezi. 

Pe când stăpânirea Romri, nu se 
intind· ă. peste mai mlJlt pan':âr.t C<:l un 
judeţ al 005tru"la Începlltul sfcolului 
al cincj\<>;t ioab,te de Cristos, când 
Roma dd~na pe regi pentru a deveni 
republică, pe aţunci stjp{lnirea stră
moşilor 'noştri forma un stat pukmic 
- f.tatul O, ţilor, care se î!"llndea din 
munţii Hemului (BalcJLlii de ,11stăzi) 
peste Dunăre, peste CarIJ3ţi Sp;l' Tisa, 
und~ stăpânirea O aVeu fratIi mai blânzi, 
Agatlrşii, meşteri În a lucra ,'uruI ŞI 
a creşte albinele. Regatul Oeţilor cu-

llţc;fârşlte file Mă,t! N.-gn:*. 
Ţinutul NistrHlui ('ra apărat şi JOL:uit 

Oe(ii din No:d, care după numele 
Ni~trtJlui (Tyr3s) se r:lai num'·au şi 
Tyra-Geti. VestitJ. \l to;;t~ popoarele 
lumei vechi er~ vitejia fărA se"măn a 
strămoşilor nostri. lmp&rat: I rom;~n 
Iulian, vorbinrl 'mtJlt r.W.l târziu despre 
ei, când IIPÎndu·se cu Agatirşii sub un 
s~ngur rege 111aseră 1 umele de Daci, 
îi so~c'tpa ca p~ c('~ l':'lai viteză na
tune "didre to: te neamurile care au 
existat vreodatA 1n lume", vitejie care 
le vrne nu nUr11ai dela tăria trupul',j, 
dar şi de! 1 crf'tHnţa lor in ncmurirt'a 
~~llflrtului. pe car~ o mostenhcră dela 
prof~tul Z:tmolxis, fost ~fetnjc de sea
mă al celui dintâ;u H'ge al Dacilor. 

Multe mnşteniri frumoase ne·au lă
sat ac\"'şti vredoi:.:i strămosi. Dar cea 
mai frumoasă a'n'lltire este modul cum 
ştiau ei să-si a[)E.'re hotarele pămân.:. 
tllilli lor. Mai presus de toate ei so
coteau Dunărea, care pe vremea aCfia 
se n:]m",a Istm, ca o apă sfântă şi 

• 8neberebisia, r'. gele Da,cilor, CII o armată 
de 20,000 o.~;neni, invingt' t(late pop'1arde 
vecine (Sarmaţi, Scit), etc) şi statorn'ceştc 

ca h ~iar al Dacid, spre riisărit ~istru, la 
anul 44 in. Chr. cucerind şi retăîile greceşt, 

dela MJ!e, Ollvia, Ţir:1s şi Ofi!lza. 

Sufldul a':"stor strămoşi nu se te
mea în lume de nici o putere. Nici 
chiar fortele naturii nu-i înspăimânta. 
La trăs!îetele cerulUI ei răspullueu cu 
~ăgeţ,. 

Când Oarius " marele rege al Per
şilor, porni răsboiu contra Scitilor 
(513 în. Chr), care turbl!ra stăpânirea 
el hotărâ să treacă cu armata lui prin 
Tracia. Atât de numt-roasă era această 
armată, încât triburile trace din pe
ninsula balcanică I se supuseră îndatA 
dar strămoşii noştri, nt'tămători, îl 
ast('ptară pe culmll~ Hemului (Balca
nl!or) şi îi cerură să nu le calce ră
mîntuI. Insă el le nesocoti cer~rea şi 
Cliunci cunOSCll toată puterea Geţilor, 
ale căror săg, ţi după cum spune Isto 
ricul grec Herodot - întunecau cerul*). 

Oeţii aceştia au rămas nesch;mbati 
In ulmaşii lor ş; sufletul acesta a tră't 
şi trih'şte şi tlstăzi 1n sufldul Muldo
venilor nostri. Despre acest fapt s'ar 
pl1tea scrie volume Întreg~. Ne mulţu
mim să amintim un si[]gur fapt. In 
anul 14n7, când regele Matei Corvln 
năvăh ste In Moldova cu armata lui , 

• Mommsen VoI. VI. 

ne2muiui ş; patrlei noastre. Cu aceste 
gânduri, ridk pr:harul meu şi vă rog 
pe toţi să str gaţi: .. Trăiască Româ
nia veşnic unlta' pl'lltru prosp<:rtatca 
şi civilil.::ţia tumei î"trt:gi-. 

Cuvântilrea princiară a fost !nde· 
lung ovaţ1onală. 
După banchtt re~:na i\hria, princi

pii moşteclton şi membrii g:w;<rnulul 
au pără:.it uraşul. 

,.. .-e,,, .- • wr . ..-.-. 4 .- .. 

Oprelişte neinţeleasă. 
Mâhrliti de durere şi indignaţi 

hiă:n la cunoştnţă că ,.Acţ!nnea Ro
mâncasc ă·, prufesori Ilnivers,tari ,Ilo 
Chj, au fost (t·spinşi dln partea mi· 
n:sterulu l de intl:'rn<" ca să-şi poată 
ţ;tlfil conferinttle lor anunţate. 

Ce am ajulls O-zeule t Tu, profesor 
universitar român, să nu poţî. da sfa
turi neamului tău I Toate societăţIle 
cu!turale străine Tşi tin adu:1ări şi 
congrt,::se generale impreunate cu con
ter' nţe ŞO\li;\l ste, iredentiste, \ltlmill tu, 
neam românesc n'iI; drt'ptul 51:1 te ma
n1festezi în Tara R'JmâlleilScă după 
cum iti dIcteaza dr;lgostea, simţul ~i 
conştiinţa ta naţională 1 ". 

Ne intrebăm unde suntem, in ce 
tară in România, ori in Palestina

c

? 
Pro.fesorii de uuiversilate, cari sunt 

opriţi să·Ş' ţa~ conferinţe'le lor, trebue 
să·şi clarifIce situatia, fiindcă dacii 
lor, luc·-ft'r lor natil1ne{ nu II;! este 
permis să-şi propOVăduiască lnvătă
tllTil~, fie ele oric"ri ar fi, urmeazli 
că sunt periculoşi pentru ţ,IA ş; neam 
şI ca atari n 'au dupăce mai sta la 
universitate. ci !rebu~ tnfundati In 
temniţe, iar dacă tnvăţătunle lor sunt 
folOSitoare neamului şi târe! - şi 
daunătoare cel mult llnor partide po
I!tice - at'JIlCÎ pste dato'tlnţa tuturor 
cetăţenilor c:nstlţi să-i as:ulte, să 
pretinda să·i indrume pe calt:a dn· 
stet ş; adevărului şi dreptăţei ~i să-i 
urmeze cu mic cu mare. 

!SE_±23!±&Y 

numeroasă contra lui Ştefan cel J\lare, 
ace~ta îl l~să la inceput să·şi facă 
voia; dar în noaptea de .5 Dect'mvrie 
când Ungurii ~tau lâ!'gă focuri şi se 
Încălziau,ÎI1 orăşelul Bala, ŞTefan nă
văleşte cu pedes'raşi lui uşori peste 
tabăra formală dl'O 40.000 de f,ameni, 
udse peste zece mii dtll el, p.:~nă Îfl 
zorii zdei şi chiar Matd Corv:n libia 
putu scăpa pr-o targ!!, rănit, 1n trei 
lo.:uri de săgdi, dupăc,··şi arsă c'răle 
şi ingropanl Îil pământ 500 t1e tunur. 
ca să nu cadă În mânlle Moldovenilor. 

Cronicarul Antonins Booihnius, scrii
tor de sea!TIă la curtea regdui Matei 
şi acel care ~ scris "HislUria Pano
nica", adecă istoria Ungariei, dela 
ln.::~putul ei până la acea vreme, po· 
vest,ş':e că regele Matei a prind in 
acea luntti' uO săgeată getică în Ş ra 
spinării", iar pe l)omlltll Ştdnn ca şi 
pe Moldoveni, În numeşte "Otti", Iată 
una d:n nenumăratele dovcz.i şi deşi 
s'a s~~himbat numele urmaşiiof, însă 
sufletul şi fina noastră a rr.mas la 
fel cu a strămoşilor de odinioară,' a 
netemătoriior Gt.'ţ,. (Va urma). 

44 ........... ., .. 

Cei mari judecă pe cel mici şi-i 
cO:1damnă. Nu condimnati, că.:i fap· 
ta voastr<\ cei mici vor să o urmeze 
şi dela voi depinde că e buna sau 
rea. 

Octavian lsac~ 

flX' Ta'''' 0:021:2 I El lOld$1 ':11 o ;<'1, el primeşte un ră~~ 
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In întfeagă ţara a nill~. Pe 
unele locuri a căzut o zăpadă 
de peste 2 metri, <:Işa că c~rcu
laţia trer.uribr a fn3t în rTIl~lte 
părţi împedtcatâ. 

Noi credem că alduita de iarnă 
a sosit prea curând şi ferească 

7 D-zeu să ţic de-acum o iilrnă 
grea, ce Vd fal:e bietul sărac? 

Sigur, i~1rna este plăcută ceior 
ce_ au de toate ce le trebue, 
mftnc~jre bună. haine şi cl:!să 
calda. Stau în casa caldă ori 
cafeflele cdese, joacă cărţi, as
cuI ta m uzi ca, se d ne la teatre) 
concl:'rte, la vâwdtoare şi la pa
tinat şi săniat. Iată, deci~ că şi 
iarn] Îşi are f:urn cce te t-i şi 
par'că mulţi e:bia apucă să So
sească şi se bucură când 

" ... Ziua nirlge. noaptea ninge 
Dimineata ninge iară 
Şi cUrO haillă arlimtie 
Se imorGcă mâlldra ţară .. " 

Tot iarna sunt atâtea petre
ceri, baluri, cari oferă distracţii 
câte odată chiar prea .... iar dată 
toate acestea nu sunt destule 
pentru imbogăţitul de răsboi, îşi 
pachetează hodroboanţele şi plea
că ca rândurlica inspre ţări calde. 

Da, da, tcţi aceştia nu Ştt~l, 
nu simţesc nimic din nă;.,;azurile 
vÎt'ţii, a frigului, a foamei şi a 
u.enumărdtelor b'Jli, cari istovesc 
pe bîtţd oameni săraci şi dintre 
cari mulţi, - pe cari nu-i omodră 
suferinţele de mai sus - îŞi pun 
ei inş;şi capăt' vieţii in urma su
ferinţelor fără de marglfli şi a 
mizeriei 1n care îşi chinue vtaţa. 

• .. t ....... 4 _ '":Nr*"'''. ..e b 

Concertul Grozăveseu. 
Artistul , câl1tăreţ dl Grozăvescll nu 

a prea mulţumit publicul arădan şi În 
special pt Români nu. Locunle au 
fost f-larte s::umpe. Românii noştri 
sau nu au mers la concert sau şi-au 
luat - tinâl1d seamă de goliciunea 
pungei lor - bilete de stat şi ascul
tau cu gura căscată piese de: Vetdi, 
Wagnt'r, Goh1mark etc. cu totul 5 
bucătele mici, micuţe. 

OI G,ozăvescll promite să fie artist 
de prima forţă. în adevăr. poate de
veni cu timpul al 2-h"a Caruso, are 
iosli nevoe incă de multă şcoală şi 
technică Şi apoi noi il sfătuim să fIe 
mai punctual, mai puţin increzut şi 
mai presus de toate să nu se lase 
si fie folosit ca instrumeot de exoloa-
tare in mâna jidanilor. . 

Din sumele enorme, cari se inca
seazA cu ocaziunea concertelor lui, 
cel putin 2/S sau sI, parte Întră in 
pUflg:t jidanului aşa numit impresario, 
care il poartă pe iubitul nostru artist 
dintr'un loc tntr'al.ţul cu automobilul 
şi-l e'xpune timpului şi altor neplă
ceri, cari ti pot nimici viitorul. 

Dacă toti artiştii streini se produc 
tub inaltul patronaj al .Fundaţiunei 
Princ!pele Carol", de ce chiar el Oro
zâvescu trebue să recurgă la un re
clamag'u murdar jid ,.n, ca să dove
deasc,~ cine este ŞI ce poate? Ven1tul 
lui şi Ură de impresario ar fi asigu
rat. Atunci pentruce trebue să se pună 
în serviciul jldanului? 

,Era frumos ca dl Grozăvescu să fi 
aranjat un turneu de adiO, coocertând 
1n toate oraşE>le mai mari Şi dând u-i 
GcazÎune publicului românesc să se 
poată duce cu mic cu mare să-} as
.culte, luându-se pentru bilpte preturi 
mai moderate ŞI cântând chiar o bu
cată de muz.ică ro nânea'ica, care, 
sigur, i-ar putea face şi IU1 şi nouâ 
cinste in America, ŞI În cazul acesta 
ar pute~ zice mai multI Români că· i 
al nostru, că ne este drag şi ştim să-I 
prtţuim ŞI ado Am. 

~------
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V01NŢ A POPORULUI Nr.46 

[x~u!s~m~ din t~ffi H nntHnţ:l~r psufru 
cGtălenie străină 

XVII. scur-;orile Levantu!ui, Ucrainei-şi 
a Leşieil 

Şi tntuş, dacă ne-am depărta Ce vremuri trăim! 
deLl pdnl ipiul naţional - e o ş! ni-se vnibeşte totuş de de-
.. hc:,sriune de um"mtate, să pro- raoCfJţie, într'u \"reriH:~ când ne' 
tejăm munca mtionaiă căci. Lrma gllVernează marea I\()anp şi S<l
cea mai înalt5 a iubirei de 02- larrat'i <-1Î q)~""a b;r''''c''jţ:;' "'1' .. *~ J~ -,(,. ,~ ... l.... j ~IL..o: t(. - ........ ? 

meni, cum spune ehUd. constă Ol'g:,d1Îa p('.:jtic:,~n;:=tă de d:vfrs~ 
in o~:rotîr(a . propriei t~le naţii! culori şi categorii. toţi şi toate 

AţI auzit dr: sigur despre pro- de-lpotrivă de Şt.:...:ttL.:lţi! 
ttcţiontsm. Ace;;ta se rezum ă la De 111 ocr~lţi e? A. nil! Sun tem 
nO! în a apăra industriJie - mari in plină plutoaratie! Şl :-il.l!) dom
dda noi, de concurenţa prodll- niii ei comp!edtl! 

In mm':l. unu! ordin al ministerului 
de inte.IH:", prdectma din Ofad,a
Mare ;1 d~SljU$ ,să fie trecuţi peste 
graniţă toti a:ei C1ri au optat pentru 
I.:etrţ lIia 5trtină Aceştia d ŞI ali tr('cut 
pest:; doi :-.au irei ani de când nu 
declar at C3 optează pentru cetătenia 
stirlloă, Co!llll1uă totuşi a rămânea În 
tliră. Ordinul deci a produs O satis
t;l,~ţie d .. oscbilă in rândUrile rum-t1",şti 
şi o ('xpli'~dbPi't agitaţie ÎtI rândluole 
minoritare, 

selor streine. Protecţia cOl1sistă Ea ne va suge Vi3ţ'l7 cum ne-a 
din taxele grele ce se pun ht supt şi avuţi:!!,:! 
intrarea acelor produse în ţară. Rl)mânia şl !-wpuml roman, o 
. Când se protejează mărfurile vom spune lW~ien. in 2Ct'şti ul
româneşti, nu vtdem de ce nLl timi ani de rcacţitme pOSIbilă, 
g'ar prot. ja şi muncitorii rom2ni. trebue să se mişte, sau se va 
R~ţiunea âr cere ca protecţiui1ea prăbuşi! Se va prăbuşi sub gwu
să se întindă şi asupra oameni- tatea şi veninul fortei tent;~cuhre 
lor noştri, 11 fel ca şi asupra ~are e s!;eini:;n1111 şi f;udal:bka 
mărfUfllur noastre. - fmanc!ara tnternaţ!\.mala - balaur 

• • W • cu nenumărate capet~ - efigie au-
Y~d~ţl ~~mal ca ~rotecţ:a, rn~- rîtă a răulut Rscun,>, C3re lle ma- . 

rel Ip:ou~,m. f('_nt~a:~ .~OhtJC~:nl-1 cină vlaga, ~ănăt;JJo:a, lin'ştea şi 
lor ŞI m~re} bm,o...raţu, 1n ~Il': m~ aVLţ He noastre! 
~e prtO~fj3re,~, bHI,ţelo~, rO,m~',nE'"ş:! l . RIdicată De srinare3 poporului 
lmpo,nva Cdl).f ~e vm dm Aara, nu poate fi dăr âm~tă decât de 
~u I~ aduce mmlC, In BJcureştnd popod 
l~ c~~e ~n ~omân w cu greu poate lmpunitatea' e1 va fj eternă, 
sa_, ş~~ mal ga:'tei1sca o O~tlratle, dacă va rămâne să fie repres3 1 ă 
trae'l\. peste 300000 strelfll. de puteJilc lxecutive şi h:gisla-

Evident, pe aceştia se va spri tive, a căror corupţle nu au egal 
lnt România in vremuri' gn:le, decât in putregă':iune::t lor! 
cu aceştia va face un viitor răs- Să nu ne lUi. âl!1 cu Jlorbele. 
boi,. aceşt!a o ·vor apăra! Rn- Ne trebue o revolnţie, cu SlU 

mânii nu m;:ji contează nimic În fără vărsare de sânge! Căci nu
ţara lor şi pare că marele ră"iboi mai o revoluţIe mat poate retid 
a fost făcut, cum bine spunea naţiei sănătatea' şi atmosfera fără 
Goga. dmadins. numai pentru a de care nu poate exista, lndrţ>p
reallza un Eden aci la bogate\e tare, progres şi viaţă românească 
porţi ale Dunărei, pentru toate li} aceasră ţ:uă, 
• .,. /l'a Ac ...... 1 #2. 

~anfim~ua ~H3~~llOrlel~r ia ~ro~ortli n~~~nlllle. 
Douâ chestiuni noui lngreuiază sarcina justiţiei. - A:te patru al'est~ri 
au devenit inevitabile. - Un ageni al consorţiului trece frontiera. 

Zi dllOă zi che~tiun('a paşapoartelor 1 nut cheltuielilie de voiaj ale cornisa
"Pdrolul NaţIonal" târaşte după ea rului - şi rt>pl"PZfl1til n t'l 8utorităţd 
alte scandaluri şi alte pers,onalltăţi de cari au dat ordin comisarului să Îndc-
marcă, can' au operat cu ob~inerea plînească aCt-astă tristă mlSlune. ' 
de paşilposrte ilegale. . . Cu stabiliree aces!ul fapt IlU mai 

De rândul acesti instrucţIa se află rAm ne nici o bănuială că panamaUl 
rn ,faţa a două fapt" de O extre~ă paşaooartelor e un act al "Petrolului 
gravltate a căror dl'slegare necesită N ţ 1" ă â 't l' 't t . d' d Iona s v rşl cu co'np \\:1 it e~ 

• tImp ŞI o eosebită Incordare. autoritatei, Deci neapărat trebue :ii! se 
ştie cu 'ordmul cui a plecat comisarul 

Un sol interesant care a condus convoiul până in Halmi, 

Prima chestiune de .care pomenim 
mai sus, se re'ferA la comIsarul care 
a ÎnsoţIt convoiul trist al ~ emigran
ţilor până la 
frontieră. 

lată succint despre ce este vorba. 
N. 

Filipovlci, după ce au obtinut aş"! CU7\) 
se ştie cele 42 paş'lpoarte ale ţăra
nilor ce urmau să plece il1 Statele
Unite, - paşapoarte însă care nu erau 
valabHe in ţănle de dincolo' de O~ean. 
- au pornil convoiul de em,granţ; la 
ChE'rbourg, 

Convoiul era in~otit de Haralamb!e 
G.:.orgescu, administratorul deleg,;t al 
"Petrolului Naţional'\ N, Filipovici Ş1 
un comisionar de siguranţă care avea 
m1siunea expresă de a deţine paş'l
poarteil~ falşe şi a nu le da posesori
lor decât în clipa când-aceştia vor fi 
trecut dt ja frontiera. 

Comişarul acesta nu s'a dus de bună 
voie la Halmi ca insotitor al convoill~ 
lui şi nici pe cheltuiala sa. Prm Uf

mar~ este de stabilit acum, cine a d:it 
ordinul 'şi cine i·a achitat spesele? 

o rezoluţie de .•• femela. 

AI doilea fapt tot atât de grav este 
de precizat Îll chestium:a aprobărei 
paşapoaflelor. 

Dl Rkh'lrd FrGllOsovici, Intimul lui 
Ntcu!ae F;{lpovici ŞI al hoţului d'! cai 
Haralambie Georgescu a declarat că 
semnătură dUPă cererea de paşapoarte 
a ~Petrolului Naţional· nu este a Dsalc, 
Un grafololl al siguranţei voind să fte 
pe placul fostulUI stăpân a dec!;}rat de 
asemenea că iscălitura "R Fr." nu 
este proprie a D~IUI Franasovici. După 
trecere de câtva timp d. Franasovici 
re ulegându-se a terminat prin a re
cunoaşte că iscă!ltura este proprie a 
O-sale. Din această contrazicere se 
cuvenea ca fostul sllbsecrt'tar de stat 
să sufere rigorile lt'geL Dt;! cât nu s'a 
întâmplat aşa. Mărturia cnntrrziC'ătoare 
a d-lui Franosovici nu a dt:şteptat 
curiOZItatea juddui instructor. 

Din câte ştim cum putem afirma că 
sunt bănueii că is.'ălitura dlui Frana· 
sovici nu este proprie ci ea este fal
slÎ1cată de o ft:t1l!~lt', daca se ţmc sea
mă de caractaele Sl:risului 

In bau d spoziţillnii ace~tfja, au 
fo:~t .tr<lilspDrtcite la graniţă J3~ de 
pt>rsoane d:u O~dtlfa Milrc, care op
teaza pt:n!m cetăţ!?llia magh'ară. Un
gana însă a refuzat să-i primească, 
asa: că <~u tr, blllt adcşl înapoi la 
Oradea. 

Pld~ct~:1 de Bihor a dt>c1arat, că 
t'xpulzarl;'') Începută la Oradea Mare 
s'a llOtărât prntru toţi cei c?ri au op~ 
tat pt'ntru cet~ţ,:tl;a alte; ţări. Ordinul 
dat dc minbt,.,.r, face eX';:"pţ!e nUln.""li 
În privinta acelor p~fsoafle, cari sunt 
socotite f\)!n51toare din punct de ve
der.: econo;ll:c, 'Social sa.; de sat. 

." 

Tratamentul Românilor 
d 11 Banatul sârbesc. 

Cum este jafliită populaţia română -
Perspectiva unui co,!flict diplomatic:? 

Ziiliul "Tcmesvari H!rlap· din Ti
lr.lşO"ra, În Ilumărul său dm 14 Nov., 
sene: 

"lugo3\avia se sileşte intr'un chip 
Ink:e~at Ş! neobişnuit sa. plaseze 
sârbi în comunale în ~Clre minorită
ţile sunt în tnajoritate covârşitoar&. 
Colonilarea nu este numai exceptlllndă, 
ci lov<,ş:e ÎI1 drepturile personale, in
cat după toate o~obabilitătlle chesti
une:.:! acea:Ha va duce la un schimb 
de note di\)lom~ti.:e~'. 
Dună t:c1'astă introducere, ziarul 

maghiar (·X r!lp,jf!că purtarec:i sârbdor 
fiţa de mmol,tăţi şi indeos, bl faţa de 
Român'. prin cele intămplate în CJ
muna K,~vevaza unde consiliul comu
nal dăduse în ar.c>ndă pămantul co'nu
nal, vreo 200J de hectare, populaţiei 
locale, Sârb lOr; Românilor ŞI Şvabllor 
deorotrivă. 

Aceasta s'a întâmplat lnalnte de in
sămânţare. Acum, când să înceapă cu
lesul porumbuhlÎ, s'a prezentat la f"ta 
locului o comisie sârbă, care a ridicat 
arenda ce revenea cassei comunale, 
ş' n'a fost de ajuns aceasta, ci a In
t~rz s POpuldţiei să-şi- ridice rodul, 

'iar d~la acel cari alt strâns d. ja re
culta, au ndh;;{t-o de pnu pătule şi 
h~mbare lH'ţinaod nici o se<lmă, că 
bucatele găsite pe la casele oamenilor 
nu erau toate de pe pămânrul luat in 
art:ndă, asupra căruia, de altfel, dease~ 
menea nu aveau Ulei un drept S'a 
făcut doar atâta excepţie, că nu s'a 
rHlicat şi făH13 provenjtă din grâul 
recoit<lt de pe părnântul luat în arendă 

- deja comună. 
PopulatIa comunelor asupră cărora 

s'a deslănţuit această barbarie ofiCială 
a prote~tat la guvern. D~ la B,lgrad 
În~ă li s'a răs~}uIlS că "procedarea 
aceasta au reclamat-o interese natio~ 
!Jale". Pămantlll dat de comune local
nicilor, li· a fost răpit acestora, Îm
preună cu rodul ostene111or de peste 
an pt>ntru a se da colomştilor sârb! 
cari vor veni În comună 

GllVernul jl!gnslav nu s'a sfiit să 
dea in numele său o astfel de decla
ra~ie, fără să Încerce a scuza câtuşi 
de [luţin samavoloicia aceasta. 

"In urma acestor explicat'i - in
cheie ziarul timişorE"'an - populatia 
româThă se adres-ază consulatului ro
mân din din Btlgrad pentru a cere 
repararea a..:estui proceQ.t:u pe cale 
diplomatică". . 

• Din stabilirea aCt>stui fapt, la care 
lucrE>ază acum destoinjc~a judel\ll in
structor, va reeşi comphdbteil socie
lătd particulare "Petrolul N~tional" 
prin reprezP l1tanţli el 

Filipovid - cari au susţl-

Şi atunci, -1 n-s~ se pune tnt ebarea: 
cine este aCea femeie? şi dacă e~te 
o f~meil' ce interes arc dl FrannsovjC! 
s'o acopere luându-şi O-sa ră~punde
f.:a unei rezolut ,i ilrgale. 
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SE ZIC E: 
Că un preot din jilTul Aradului işi 

face un sport din cauzarea proce
selor pe tema scaunelor dIn bi~erică 
Că aCl.'?stil nu produ:e lin şte în sat 
şI rt'spect f.'llă de hiserică' este Ilatu
fal. Atunci fnS3 unde este fI lui lm
păciUltor 31 nreotului şi al evangheliei 
care o predică? 

Că moşiile II Weinkheim", cari s'al1 
fxpropriat la tn.:eputul anl1lui 1923 

1n intrt'gime. cu păduri, băi, mine, 
dăd:ri, eh:., nici acum după aproape 
2 ani ll'cU trecut încă in stăpânirea 
stattlJu i• S-> mai zice. <:ă firma jid 0-
vească Na51ci este atotputernica stă 
până in aceste bunuri ale statLlll)Î şi 
că pe lângă ea şi câţiva români se 
simt ca' în propriul d'lmrniu, ind!'o
sehi când este vorba despre grajduri 
din tiglde cărora Îşi ciădesc palat.'. 
Nof cei dt>la acest z.iar nu putem să 
dăm crezământ, acestQT svonuri în 
forma, in care circulă şi de aceea 
-rllgăm pe d consilier agricol al ju
deţului să ne dee Iămurlnle necesare. 
Col()~nele acestui z.iar, îi stau la dis
poziţie in acest scop.' 

Că in judetul 11 o<;tru , ca şi in alte 
judett', săptă'nâna trecută trebuia 

după o mare htârz.iere să se împartă 
lot urile c')lon i şt!1or în mal mllIte co
mune. Zăpada, care a venit fără veste 
a îmoedecat fnsâ lucrilrile, lată in:ă 
un semn al răului sistem. care s'a 
apltcat la colonizare! 

Că la farmacistul GrUnwald din Si
ria, se ţin adeseori din partea 

. unor lUCIfer!. discuţii pline de ingri
jorare rderitor la viitorul României
Mari şi probabil şi hptul că oare 
bine a făcut dl G ilndl că, in fine, în 
O..:tomvrie c. şi-a cerut totuşi dreptul 
de cetăţ,·an român. _, 

Că nn Român percil1nat din Şiria a 
. int~rvenit C!l su.:ces să scapI' mo

şia jidanului Mendl, de expropiere. 

Că contelul Hunyadl din Săvârşln 
nu I-s'a expropriat aproape ni

mica R l\l1anii cari i-au apărat moşia 
tot iob~gl au rămas şi pe mal de
'partC'. Nu ştim cauzele pentru car. s'a 
SCl!tit moş'a contelui dela expropiere, 
OI consllier c.gricol ai judrţului Arad 
poate ne va putea da desluşU'i. 

Că o mult'me de Români au fost 
Sfcvestr"ti pentru i m POl i teşi 

miine OOlmân'e li-se vor bate mobHele 
la dobă. bravo! A um s'gur va avea 
Direl ţ U lf.>a f nanciară parale şi pen .. 
tru ind. părtarea coroanei maghiare de 
pe nasul - era s!i zic batut - ei. 
Suntem curioşi insă să ştim, la câti 
iidani se va ţinea licitatie 1 Rt'gistrele 
pot doVt'di! 

Că contra dlui farmacist 6rs Rudol! 
din Pâncota. se adună Clate cari 

'vor dovedi că Du-şi face datorinţa 
aşa cum trebue. 

Că la şcoala primară din Nădab -
cue s'a făcut cu atâta zarvă - nu 

'Se află nici o hartă a României sau 
a judetului, iar de o b bliotecă PODU
Iară nici vorbă nu poatt' fi. Se află 
insa. tabloul domnului Brătianu' şi. , .. 
,{il ministru general Vălto;anu. - al 
Căflli nume 11 poartă şcoala - nu ar 
putea da vre o \0,000 lei spre 'acest 
scopfilantroplc ? 

o tntrebare cu răspuns. 
Mulţi ne-a~l întrebat: 
Cine ne-ar putea spune, câtl nE'no

roc'ti Şi' sărmani functidnari, au primit 
ca mere şi locuinţe dela biroul de 
cuarrirl1ire? • 

F ţi liniştiti că noi vom cere rel{i
strele dela acel birou şi vă vom con
vin(le, că acoli) nu, se fac lucrurile pe 
din dos. că acolo numai cei indrep
,tătiţl primesc camere şi locuinţe şI 
nici dt>cât cei prott>jaţi ori susţinuţi 
de ;sdvocatul cutare... şi că în fine 
.acel b'rou ar fi meritat să fi fost de 
mu\.t d p 5f i inţaf. 

, w* 

- 10fi on. abonaţi, cari nu primesc 
regulat ziarul sunt flll!l. fi să- ne co
m!lnice lucrul acesta ca să putem J/la 
masurile de lipsd sd-l aibă la timp in 
i:asa d-lor. 

V01NT~ POPORULUI 

PROSPECT 
SubsenJPatii fondatorI înţelfgând:că 

inkresele materia le ... le ţăr<tnilor, (O· 

merc.ialltilor, industri<lşi1or şi intelt-du
aliJor români \lU pot fi servite in felul 
cuvenit de către înst:tuţinuile f nall
ciare strtl!1C sau cu ceinteresarestreină. 
- am hotărât infiinţarea unei socie
tăţi anonime, cu numIrea de "Banca 
Rumânilor, So')ietale Anonimă Comer
cială şi Industrială" el' sediul prin.:i
pal în Arod, Menirea acestei b;'tncÎ va 
fi, deci. promovarfa situaţ\ei matEriale 
a elementelor de mai sus, atât de 
imponant~ in nouiie ţinuttlri reumte 
cu Palria- Mamă, - prin acordarea de 
împrumuturi, prin afaceri de Îrnport
export, prin finanţarea afacerilor co
merciale, prin exercitarea de industrii 
p~ cont propnu salt În partbpare, 
prin procurarea şi rev!nderea mate
riah·lor brute, a insti'um<'l1telor şi altor 
obiecte nece:;are cultivării pământlllui 
incurajerii dltrritelor mt'serii şi Indu
striI şi prin efectu'Hea oricăror upe
raţiuni de b mcă şi schimb, 

I 
fondan', :.!. p?11ă la t Aprilie 1925 
Lei 1::.0, adică Lei U'lasută:inciz .. ci, 
J. pâ"ă la data de 1 Iulie 1~25 restul 
de I :l0, adică Lei U;Iasu\ădncizeci. 

Fondatorii Îşi reZerva dreptul de a 

Acţ1 on!lflÎ, membrii consiliului de 
administraţie, cenzorii şi funcţionarii 
sociE:'tăţd anonime vor plltea fi numai 
cetateni români de origine română. 

Capit7.1ul social al societăţii se com
pune din Lei 1000UOO adică Lei Un 
milion, tmp ~rţit În 2.000, acţiuni 1I0mi
native in valoare nominală de câte 
50U Lei fiecare. 

Tt'rmenul de subscripţiune al acţi
unilor se Înt:heie la 14 Decemvrie 19,~4. 

Actiunile se pot ~emna la Ban~a 
.. V,ctoria U S. A. în Arad" Bul. Rt'gele 
FerdlOalld, urmând a se vărsa: 1. 
Până la 14 Decemvrie Lei 2( O adică 
două sute, plus Lei 25 adkă Lei 
douăzeci şi cinci spr.·se de em isiune şi 

numi membrii Conziliului de Admini
straţie pe primii 3 ani dela fondare, 

Adunarea gt'nerală de-con<;tituire va 
avea loc la 14 Decemvrie. 1924 oarrle 
10 a. m. în Atad În biorcul advo
catnlui Or. Romul Cotioiu d n B 11 
Regina Maria No, 9, la cafe se învită 
prin prtzerita Onoratii ac'ţionari 

Ordinea de zi a adunărl1 generale 
de constItuire este următoarea: 

1. Descbiderea adt:nâr;i generale, 
all:gerea pnşedi[1t~lui adunării gene
rale şi a lor doi venficatori ai proce
sului verbal. 

2. CO!1st;;ltarea asIgurării capitalului 
social, potrivit punctului 2. art. 154 
C. Com. Trnns. 

3. Luarea botarârei relativ la infiin
ţarea societăţii anonime. 

4. Votarea statutelor._ 
o. Comunica· ea n1Jmelor membrHor 

in COn$lIlUl de AdminIstraţie numiţi 
de fOl1datori pe primii 3 ani şi al€'-
gerea cenzorilnr , 

6 Dt>s<.:ărcarea fondatorilor. 
Potrivit art 155, din C Corn. Trans. 

adu11area g'i'nerala de const tuire va 
avea capaei.,tea d: a lu..:ra numai 
atunci, dacă vor fi prezenţi, - in 
p.-rsoană sau prin mandatari, - cel 
puţin '1 acţionari, cari reprezintă O 

pătnme din totalul aniuoilor. 
F1ecare acţlOnar participant va avea 

un vot de fie-care actiune, dar nimeni 
Olt va putea exercita mai mult de 10 
voturi. ' 

Arad, la 16 NO{'mvrie 1924. 

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

Brad Gheorghe m. p. 
plugar, MlOiş 

Dr. R Cotioiu m. p. 
att vo..:at, Arad 

Fratila Gheor!!e Ill, p. 
plugr, Maderat 

Dr. R Moger m p. 

Al. Motogna., tn, p., 
fun(ţiuflar, Cluj 

Panatteseu T Vifor mp. 
comer.:iant, Bu..:ureşti 

N. Popa, m p .• 
dir. de bancă, Upova 
Fratii Pugna, m. p. 

coml rCianti, Arad 
Moise Rlscu/ia, . m. p. 

comercIant. Arad 

ef. Stefanescu, m. p. 
fun tlOoar, Sibiu 

A1Idrei Streza, m, p. 
irg:ner, Pedca 

Gh. 7ismtlnariu, m. p., 
funcţionar, Tim'şoara 

Maior E Ursian/l, m. p. 
Cernăuţi 

Colonel A. Vlad, m. p., 
Arad Il. primnotar jud., Arad S Şevic'u, nI. p. 

comerCIant, Arad .... " ,tp; PiINI' .......... , 
A • CUI 

După statistica urgilrească dIn anul 
1910 În jl'ddul Ardd erau 86% ro
mân!. iar a-:um tă'odu se din aces,t 
judt'ţ comuna Aletea şi câteva s"te 
pendinte de ea \ şi ant'xându se Nă
dlaculul şi ceh lalte comune şi sa'te 
din judt·ţul Cenad, Românii sunt cam 
9'1 %. Totuş Aradul. reşt"dinţa judt tuiui 
este locmt şi SI ă pânit de slremi, llU

mărând bO% unguri şi 10% jidani, 
rt'~trângândtl-se numărul romanilor abia 
20i / o, dupăcum dov, deşte statistica 
primăriei din anul 1920: 

Români 12.469 
Unguri- 3~)399 

Germani 
Jidan; 
Diferiţi 

Total: 

8012 
5,306 
:! 30~ 

20%; 
63%. 

Adecâ 4-10000 de jldani ce locuesc 
in Arad, jUPO;;l1P şi ex»lotează numai 
pe cei 50 -00,000 locuitori dlO acest 
oraş, şi lotrt'g judt'ţuL Deoarece 
este ştiut că tOilte bogătide, intreorin
derile şi proprietăti le sunt în mânll 
s'reină şi în deosebi jidană. RomânII 
ştim ClI, trţ i cum sunt, - majoritatea 
lip ţi pământului. Ei lucrează ~}ămân
tul, cultivA viile. cresc vitele, taie pă
durile, câşt g'Ji e.;te însă trecut f;'j:ră 
să observe in mâna jidanului care 
ştie să-I speculeze şi exploateze fără 
milă •. , 

Cum a fost mallhiarlzat Ardealul, e 
de prisos să am'ntim aci, întreb3rea 
e cum l'am putea face românt'sc din 
DOU, pentrucă românesc era el şi in 
vechimt>, dupăcum ntt dovedE'ştt' sta
tistlca ungurească făcută în anul 177-', 
adecă ta Arad erau 

·Acl luulţl jld:to\ s'au declarat uOl!:l1rl. 

._,R a . ~ • n E" U ast , ,,,,. 

e tara? 
ti) 

Proprietarii de castl în anul 1774: 
Români 575 60 '3%; 
Germani 162 16~i}fo; 
Sâr bi 143 t 4 gOI" j 
Unguri. 14 7 '6%. 
(Catalogul proprietarilor 'de casă al 

cetătenilor din oraşul urban Arad pe 
anul 1174 - AraC! kamarai mezO A
ro" h,htulajdonos polgarainak ncvsora 
1774,.k ellre). 

Vedem dar că chiar in anul revo
luţiei lui Horia, În Arad erau stăpâni 
românii, iar astăzi e tocmai contrarul, 
fiind proprletanl de case majoritatt'a 
jidani (ce in 1714 nu existau) şi un
gurii aduşi aid prm cunoscuta lor 
administrate şi sistem. 

Tot aşa stăm şi cu Intreprinderile 
industriale şi comerciale: cele mal 
bune surse de câşng şi imbogăţire. 
Ca să arătăm acest adevăr, dăm aci 
tabloul făcut de noi asupra prăvăIi'lor 
depe două străzi djn centrul oraşului 
Arad, şi anume: 

Buţevardul partea stângă: 
Jldllnl Romani 

Strl!.ini Total Portiunea 
Străzile: 

Bariţu -, Eminescu 35 7 t 43 
E!ninescu-Alexandrl 21 8 2 35 
Alexandri- HJria 23 3 1 27 
Horia-Cloşca. 12 6 -- 18 
Cloşca - Ongores;:u 31 24 3 63 

Bulevardul partea dreaptă: 
Cat Radnei- Primăria 2R 14 1 43 
Pnmăria-Gh, Lazăr 68 11 3 81 

Strada Mefiallu (Lipscanii AradulUI): 
Partea stângă 24 7 1 31 
parteadreap'ă 281\ 24\ 

Total general -,,7~ ~O 12 341 
In procent~: 7! 3 2J '1 34 

t 

Nu ne putem dEci de loc mira, că 
cei cari se lafăesc aid. cei care sum 
bine îmbrăcaţi, binp conservaţi şi ale 
caror automoblie iţi stropesc noroiul 
îrl ,fată sunt j:danii. El ne sug sân
gele -- ca l1iŞt~ fananoţi d\'j~h zaţ, -
aducându-ne la sapă de lemn, 

Drcl pravălii româneşti abia avem 
ac!. Şi ăstia 3 procente răsfiraţi sunt 
doar farmacişti. 11roguişti $1 llbrari t'tc. 
Şi aşa-i tt} toată ţara. Vina insă e 
numai a nO<tstră 1 

Vorbind numai de Arad, îmi aduc 
aminte, (;um prin anii 19l9-\920 zeci 
şi sute de industriaşi şi com:-rclanti 
români urcau cu marÎ sperarţe, scă 

rile 'primăriei şi ale prdecTurei cu in
stanţa in mână cerând să li-se Dună 
la dIspozitie localitătiiE' gaah' de pră
vălii şi alt'Here, (care se puteau pe 
atunci re, hiz'ţiona), Însă ~nici azi nu 
li-,,'a fă-:ut nimic- neCtsar acc~tor vii 
străj·'rli ai românismulul. .. 

Deputaţii peste deputiltli se perân
dau. Li-se promitea marea cu sarea. 

tnsă nu le-a făcut 
nici cât e negru sub unghie, punân
du-se toate actele la dosar' fără nici 
o s;pgură rf'ZOlutie. Rezultatu îl Ctl

noaştt:m: prăvaliile le-au acapara jida
nii, i?r câţIva advocat! români s'au 

. tmb0găţit ., 
Nadajduim însă că vremea face ŞI 

desface. SpBda. 

._ ......... woJ ........ ,..· __ .. ,.. ... ~~ ...... _ .... oJ· ..... ;o. ... _ ... • .... _ .... -t ............ "' ....... 

Dela Dezna. 
- Iarăşi: protl'jarea strainilor 

O înlvbare tuturor Românilor de 
bine şi foştdor colegi, cari ŞI ţi încă 
lupta şi pentru interest>l~ obsh'ştl. 

De ce nu se expropriază pusta ce 
90 j\lg. cat. a dlul lIles Albf;'rt venit 
10 Mont'osa ca un sAr-man n!'gllţător 
şi cTâş Har de aCll's 30 . 40 aUI, după 
revoluţie locuitor Îf'l Oezna. Cel comer
ciant de lemne, cârbuOI etc. proprie
tar de .. vila" In Malle '4sa, de CUi ţi în 
Moneasil, Dezna şi Şt'bi5. 

a) De ce tlU se ex.Jrop:ază in b'za 
§-lui 8 p. a fiind în arandă şi parte 
până in lYl2 23; 

b) pe baza 'Pun<:tulul b al aceluia'3 
§ care zjc~ "Toate moşlIJe art'ndate 
la 1 Mai 1921 partea tre~ălOare 
peste 50 jugere cad, la munte ŞI deal. 

c) azi conform articolului 9, care 
zice "dacă Ocupilţia princ:pală a pro
prietaru lui DU este agricultura şi niet 
părfnţii lui nu au fost a!o(rku!tari. se 
va putea cu ac.eaş prealabilă lO\l1Olre 
a comitduilli agrar trt>ce cu eXMO

pr1ert'a până la 10 jllgere fu amb .. le 
cazuri. in acelea regIUni. unde lipseşte 
părnântul neCt'sar pt'ntru s6tisfa~erea 
cerer lor d<' împroprietărire a celnr 
indreptăţ:ţi în baza art. \:12 p. 1 până 
la 3 t:x,:lusiv. 

S'a adewrit că lipseşte pământul 
necesar şi numai pentru cele 3 cate
gorii cu lotul 2; 

d) azi conform art. 6 p. b .. care 
zice pământul tinut de săteni CU 
arândă cel puţin b ani neîntrerupt, 
dacă acrştia îşi vor fi construit pe el 
case, sălaşurl, expropriere a făcându-~e 
În favorul lor. 

Pământul sus amintit a fost dat in 
arândă pc 10 ani câto~va bit ţi de 
unguri din comuna Bellu, celri sără
cl1ld au tre huit se ple.::e şi astfd nu 
au împlill1t 10 ani, au construit pe el 
case având ch.ar şi un clopoţel care-t 
chema la fi găcillne; după plt'carea 
lor au luat-o săteni! lucrându-o În 
parte (consld.) până tn anul tre-cut. 

De ce nu s'a transportat comisia de 
ocol la faţa locului să-se # rostească 
asupra ei. Conform §-lUl 1l? 

Jndeplin;tu-s'a cele prescrise tn § 
65 de cătră proprietar şi în § 66 de 
cătră j Ildecătoria de ocol? 

Memhrii din comisia locală nu au 
cunoştinţă şi filei nu ştiu că s'ar fi 
prt-tactat vre-o dată despre ace"sta 
exproof1tre. 

Cei in drept să ia aminte 

Un Deznan, 

Cetiti şi răspândi ţi ziare le: 

VOll'TTA. POPORULUi , 
CLUJUL IlOJIÂSESO 

; ~ 61 blltt , 
Ei tU16$1 fltl o aă, ci primeşte un ră;~: 

• I 

J 
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ŞTIRI DE TOT FELUL. 
- R"I!t'Jm o" soci~Mţi cult,~rale 

din A me,.;ca sit fie trlmitd ati ma; 
cu,tI."d t'ostul abonamt'nJului fiilld
că itlPidm eli gre,dttţi ;nsHpo,·tabiie 
şi tUI avem ttic; fin sPrtjill din 
partea "imdnt,;. 

• 
- Cu onoare incunoştinţăm pe 

On, celitor;, că Z16ru' nostru fiind 
un ziar antJsemtt lascist, de pro
pal!andr! naţIonală nu este syri
jinit de nimentw ci se sustme 
numaÎ din· costul abonamenl~/or 
şi prea marile jertfe a unor tineri 
insufleţJţi. lumutate din domnit 
abonaţi nici acum nu ş'au platit 
abonamentele şi astfeL de multe 
on ne temem că vom fi slhţi să 
sistdm apariţia ziarului. Rugam 
deci cu dragoste şi caldurd de 
Români adevdrati pe toţi abo
natii st'l bmevOIascd a-şi plăti 
abonamenlele cât mai curând şi 
sa adauge câte o sumuilţă, cât 
de mare, şi pentru fondul de re
sistefitd. 

Totodată se ne comunice dacd 
nil mai doresc să aboneze şi pe 
viitor ziarul al cărui preţ~ suntem 
nevoiţi stl-I urcdm cu un leu la 
exemplar lncepând cu Anul vIilor, 
aşa că abonamenteie vor fi: 

Pe un an 160 Lei. pe III atI 
80 Lei, .pe 1/, an 40 Lei şi un 
exemplar J Lei. 

In /;.; "/0 rea. triPoul ni II Solida,'UJ
lea''', p,opril'tdtea ;ndi,Jidulu; AI. 
BlJl4cea"u d. Comp J a. jJrod". o 
rJie. indIgnare printre ;ntelectualii 
romdni din A rad. 

AfJe". Ins(J toat4 Increderea. ciJ 
dl jJrejec"J. 1. George8clI, va Inchiee 
repede această speluncă desonora."Iă. .. 

.,Acţiunea Românească", D. Em. Ha
ţh·ganu. profesor urlIllersltar din Cluj 
a cerut ministrului de interne să aprobe 
ca soc. "AI ţiunea RQmâneasaj" să-şi 
poată contmua conf~rtntt'le culturale. 

Ministerul de interne Însă a inhrzis 
orice activitate a numitei societăti, 
cOflslderând·o ca subversivă şi propa
ialOlIre de ag'tat\i antlsemiste. 

Desigur! In România nu pot junc
liona aecât" societati d la "Petra/ul Na-
ţional" şi tripouri:e, . 

Societatile culturale ... mai ales cele 
tomâneş/l, sunt prilPejdioase pentru 
txisftnta ... Statului Român. -

BraVO! Ata.ta ne mal trtbuiâ. 
• 

O/tibni • Solidaritatea R şi.a adus 
dela B,,(~ureşti un notl c,upif'r~· eate 
.'lJ siat 1", via'a lui dec4tde Ore o 
c4le'Oa o,;. ," puşcdrie. 

Acest nOII crupier a losl adus 'n 
serr,ici"l nouei intrpp,i"deri de u,. 
cunns('ut personnj di" /oca"late,fo .• t 
nupie, la ~lonteca,.lo. 

:)untllm ."fo,maţi e4 '" eurdnd 
fU. fi angajat şi Terenle care din 
pricilla .i)ptsii pdrdseşle BaUII_ 

• 
Institut francez de inalte studii in 

RomAnia, lnaugurat anul trecut in augu
sta prezentă a M, S. Regt:'Iui, e acuma 
tn plină activitate. Comitt tul aCt'stui 
institut se compune din: director d. 
De Martf'nne (Ia Paris), asistat de un 
comitet franco-român: Sfcretarl dnii 
Batailion, profesor la Universitatea din 
Bucureşti. şi Henry, secretar general 
al m's unei Universitare franct'ze fn 
România, pensionari, dnii: Emerit. Fic
neux, dşoara Vergez. 

Ca În flecare an câţiva maeştrH ai 
Universităţii franceze vor veni ca să 
ca să hcă o setie de cursuri şi de 
conft'rinţe in Universităttte române sub 
auspici1le acestui institut. D. Mario 
Roquts, un mare prieten. al Romaniei, 
prof·!sor la Sorhona ş! la Şcoala Na
ţională de Limbi Orientale, soseşte 
săptămâna. viitoare; d I Carcopino, pro
f~sor de Istoria veche la Sorbona şi 
dl Duguit, decan al facultăţii de drept 
din Borufaux. vor veni la primăvară. 
Şi-au mai promis concursul duH foch
ton ,profeso!' la Sorbona, G. Dumas, 

\~nzurat ~ Prd~ctura JudeţUlUI. 

profesor la Sorbona; P Weiss, profe· 
sor la Uni\l~rsltatea din Strasbourg 
- . 

Situaţia - imobilelor rurale. E înscris 
in Constittţle, că imobilele Tura le nu 
pot fi cumpărat" decăt de români. 

Ca atare ministerul de justiţie a 
luat dispozitii să nu se aut~l1tifict', 
sau Jegahzeze actde de vânz.'\ft" până 
când cei interesaţi nu fac; dovada ce-
cetătenlf'i române, • 

Iar Casa improprietăriri i a cerut 
consilierilor agricol! să adune datele 
necesare asupra vânzărli imobilelor 
rurale către streini şi să le comunice 
În vech'ul rrgat, pilrchetelor tnbuna
lelor, iar in Ardeal contenciosului re-
gional. ' 

• 
- o. Of. Silviu Moldovan, primul 

preşedinte al Tr'bunalului Arad prin 
" dIspoziţie a guvernului a fost pus 
in retragere. Prin trt'cerea Dlui Mol
dov;:;n ill pensiune J Jstitia pIerde un 
un harnic şi cinstIt· stujbaş al sau, 
care, dată fiind puterea sa de muncă, 
p\ltea incă mult timp să-I fie de 
fvlos. 

Corpul advocatilor şi magistraţilor 
au tinut de această o:aziun(' un lnsu~ 
flttit banchet în onoarea dlui Moldovan. 

• • 
Portul hainelor militare de către civili 

Minlstt>rul de războiu fa 'e cunoscut 
rubllculul, că portul hainelor militare 
de cătră civili, constitue un delict pe-
de"psit de Ifge. . 

In consecintă, s'au dat ordine auto
rit~t"or să urmărească pe cel vinovaţi 
şi să-i trimită io judec'ata parchdeIor 
militare. 

Totodat~, ministerul de rlizboiu face 
şi un apel la public, prin care fI face 
cunoscu.t că hainele militare nu sunt 
de vânzare pe nici un pret şi de ele 
nu se pot folosi decât soldaţii aflati 
in cazarma. 

• 
Schimbul monedelor rupte, Banca Na

tionala a RomâOlei atrage atentia PI1-: 

blicului, că a schimbat şi schîmbă 
b'letele deteriorate la toate sediurile 
sale. având un depozit de bilete şi 
monedă tnetalică anume destinate ace
stui scop 

Posedând sucursale sau Agentd În 
toale capitalele de judet din vechiul 
regat şi In cea mai mare parte din 
provinciile aliplte. publicul se poate 
prezenta în toate- ghiş"ele băncii in 
orice zi, ia. orele hotărâte acestei ope
raţiuni. 

• 
- La şcoala comercială superioară 

din Arad este un domn profesor jldov 
Katz (ia noi ii zice cat la m!ita vi
cleană când o mustri să nu facă vre-Q 
smecherie) care işi manifestă ura "şi 
dispretul fată de elevii români ai 
şcoalei 

De unde mama dracului I'or fi adus 
şi pe Katz ăsta? şi oare era absolută 
nevoe de el să fje aci? . 
- 11 facem atent că dacă nu-sI va da 
spama că este profesor la şcoală· ro
mânească şi că nu-i permis să des
considere pe iubiţ1 noştri! elevi creş 
tini - poate fiind· că il doare că uite 
şi aceştia vor să se ocupe evrntual 
cu comerţul. cea-ce până acumil era· 
monopolul jldanilor - poate să um
bIe ••. rău. 

• 
Afaceri murdare. Domnul Bârdi. pri

marul Chişinăului. a dat monopolul 
presei dm Basarabia d-lui' laeobnvici, 
fost redactor al Ziarului "Drug" în' 
care se injură România, şi dlui Mâţă. 
După ce d. primar al Chişinăului 

a obţinut de la ministerul de interne, 
suspendarea tuturor gazetelor din Ba
sarabia, a lnsărcinat pe aCf-şti. doi 
domni să editl:,'ze o gazetă, care are 
menirea să laude' activitatea politică 
a d-Iul Bârcă &: C-ia, şf in plus să 
servească cinstitulu-i edil 50 la sură 
din beneficii, 

Fa pt!J 1 va fi divulgat Într-o şe· 
d inţă viitoare a Ca merii pri n inter· 
pelarea d-lui CiuClJreanll, care va cere 
demisia d·!ll! Bârcă 

Se pare că ministerul de interne va 
ad mite cerer .. a interpe latorului. 

Ar It şi vremea! 

Frate colonIst.,_ 
Al văzut cum primii fulgi de 

zăpadă au căzut 7 Te thtrtb pe 
tlOe. aceasta săptămi'lnă de iarnă 
grea unde te-a t1juns? La adă
post cald. pe lotul tău primit la 
vreme dela cei ce impart pă
mântuI ţării? Doar sunt agro
nomi acela şi se pricep la me
serie! Te-au aslgurat din vreme 
de frig. foame ŞI drum de geaba, 
nu-i aşa? 

Domnul controlor de colonii 
s'a deplasat sigur de aceea la 
faţa locului de atâtea ori, şi nu 
pentru diurnă numai. Dar iartă
mă Doamne, prea voiam să-I 
acuz Nu pentru aceasta. Căci ce-j 
p~'ntru el vagabondajul dela un 
colţ la celălalt al ţării 1 Il cere 
interesul vostru. A venit să vă 
dreagă ~tabJoul- _ Căci bine ştiţi. 
că fără tablouri multe şi văzute 
pe fiecare fQtă din minister, nu 
se poate face colonizarea voa
stră. Şi dacă voi sgriburiţi de 
frig pe drum şi nu vă vedeţi de 
zăpadă lotul, să vă mângălaţi şi 
să aşteptaţi, căci nu-i gata ta-
bloul! -

Prin proces verbal şi tablou 
se face totul in ţara asta! o. M. 

Domnului agronom 'regional 
in Şebiş. 

Foşti voluntari 1n armata română 
cari au luptat 1n contra inamlcu!ui 
nostru secular ca să vă as'gure şi 
Dvoastră postul de agronom în Şebiş 
şi-au făcut datorinţa cu pris:Jsintă 
fetă de patrie, că [Ha cum ai luptat 
pentru infăptuirea României-Mari, nu 
o ştim. 

Ace·şti voluntari nu CH milă dela 
Dta, numai atâta cer si pot chiar pre
tinde ca Dumneata domnllie agronom 
să respe, ţi lrgt'a reformei agrare. Va 
veni timpul când va trt:bui să-ţi dai 
s()cotea1a de toate. 

., t ."t,II 

Domnului secretar comunal 
În Şepreuş. 

E destul de trist, că Dvoastră re
spingeţi dela improprietărire un om 
sărac care n)are mmic. şi care a ILlp
tat pentru înfăptuirea RO'T1âniel-Mari. 
II respingeţi pe motivul ridicol şi in
ventat ~flind minor şi necomoatant" 
se respinge dela - improprietărire. Vă 
fntrebă m: un om care a fost voluntar 
in armata rom~llă şi care are 26 ani, 
poate fi minor şi necombatant? 

Imu 8rumnu la fiiH~! I 
Sâmbăld şi Duminecd nimeni I 

să nu /!pseascd dela Teatrul 1 
. Oraşfflesc, unde va juca o trupa 
ÎlI frunte cu nenea lAN C U 
BREZEANU, 

.... 

o serată B InlelecluH/i!or P2'cicani. 
Cam greu, dar unificarea l'ufletea- I 

scă a Românilor tot1JŞ se fax~ zi de 
zi prt>tutindt'nea intre granitele ţării 
noastre, bântuite azi de microbli blă
stămaţi ai neintelegerii. 

In scopul de a se mai sDropia unii 
de alţii, s'au tn1runlt şi înt< ledllali" 
români din loc - aproape -toţi 
cam 25 la număr, capii autorit tiior, r 
Ml'rcuri seara 12 Noemvrie c. Ia o 
cină comună. S'au mai încercat. şi ! 
anul trecut asemenea llerate pentru 
strângerea rândul Hor noastre De astă 
dată s'a r~uşit peste aşteptan'. lţi era 
mai mare- dragul să· i vt'zi odată şi ~ 
pe peejcanl cu toţIi la o masă, dis 
cutând laolal!ă probleme de actuali
tati. 

Atmosfera plăcută a eeratei mă flce 
ca să vă trilTIlt aceste şire spre a le 
publIca in foaia Dvoastră, 

Meritul aralljării ii revine dui şef 
de ocol, Silviu, ing. A. Streza, care 
df.:'la venirea dsale la Pecica, se stră
dueşte ca să fie un _punct de unlfi 
care" a lnteleetllalilor din Pecica prrn 
.cinile comune- pe cari le 2ranjeaza 
cu ocazia flecărel vânătoare. 

A toastat pentru armonia dintre in
telectuali pr. dr. Felea - rugând pe 
d. inginer SHvic ca să continUI; munca 
incepută pentru ridicarea prt.'stlgiului 
românesc în acest cojţ apusean al 
României. - Verax. 

POŞTA' REDACTIEI. 
Manuscrlsek seri.se c~reionui nu se. publIcă. l 

N. 1. Loeo. -Nellltrebi cine-\ ! 
Alexandru Bă!ăceanu? Un naufragiat 
al presei bucureştene, şi pe deasupra. 
şi avocat. Se vede. că nu i-a mers nici 
cu gazdăria nici· avocatura. De-aceea 
a infllntat tripaul rtSobdllritafea"' Se 
spune că acuma ar câştiga frumuşeIt 

Se vede că tn materia asta se pri
cepe mai binel 
. 1. M. N - Despre invitaţIa care pe 

Întrebi îţi facem cunoscut că a fost 
trimisă fără ştirea gazetarilor români 
din Arad. Cercul "Soltdaritatea" nu e 
ct'rc de propagandă cum s'a scris in 
invltatie ci pur şi simplu -- un club 
de joc de cărţi. . 

Intre oamenii Jui sunt şi câţiva foşti 
puşcăriaşi. Jinanii' nu lipst'sc. Patronul 
e individul AI. BăIăceanu et. Comp. 

SPRIJINITI rw'ESERIAŞII ROt\,ANII 
Nu ti ita ţi. că pe ldngit m.tlţii ,i bogaţii ştreini, ill Arad 1,t'Jes~ şi mu. 
ces~ din gre,', dl,r cinstit şi urmatorii 1I1ese,.iaş; t'omtlni( -:- ~prijiniţi.;! 
SjJrijinindu-i pe ei, etit şi pe mediC;';, inginetii, advocafii, industriaş;; şi 
nfjguslorii rumdni, f1ă spr-iii"iţi pe. eo; şi ,./ivna de progres a neamului. 

Aviz Cu onoare aduc la cl1nnştintă 
onoratului public şi autontătilor b1se
ri 't'sti, că Î1l Arad. fitr. Dorobanţ lor 
Nr. '41 (ş oala confesionala) am des
chis un birou teehnic de arhitectura; 
t:onstruesc orl,'e planuri de casă, şcoli 
şi biserici impreună cu devizele (pre
liminare) lor, mal de parte txecut co
lationări de totfe 1111 de lucrări de z! dirl, 
şi intreprind totfelul de lucrări technice, 
clădlri l'tc. - Cu stimă: Teodor Cio
ban, .arhitect. 

~ .............. ~ .......... ~. 
"P O OGO RIA" 

este cel mai ieftin Îsvor de 
aprovizionare eu TE X TI LE, 

lânjZ;ă ga ra 
. tren'Jlul dec
tric podgora n 

Bu!evardul Regele Ferdinand 1. 

6z 

STUDENŢt! OFICIANTI! 

puteti cumpăra 

foarte ieftiin 
GHETE ,i PĂLĂRII 

la m.::<gazinul rO!llâne~c 

din Arad. al lui -

MARCU BOTA • 
Bulevo.rdul Regele Ferdinand 

27. 

-----------------------o 0056, Publica1ie de lici1aţie. 
Pe baza declsulul judecătoriei de 

ocol Arad No. de mal sus, mobile şi 
alte obiecte preţuite in. suma de lei 
27850 cuprinse în favorul lui Adalbert 
Kertesz pentru su ma de lei 11 88450 
capital, interese de 5°/~ dela I De
cemvrie J 9â, spese stabilite până in 
prezent in sumă de lei 1734 se vor 
vinde la licitaţie publică În Arad str. 
Emint>sC'u 2-3 tn ziua de 3 Dt!Cem
vne 1924, d. m la orele 2, 

G. Ciupllliea ex{c. ·udec. 
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