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APARE IN FIECARE DUMINECA I 
~~ :::: SUB CONDUCEREA UNUI COMITET._ 

-
Mişcarea noastră naţională 

care s'a născut din nect:sitatea şi din in- pul a ne scutura din toropeala şi indo
stinctul de conservare atât de propriu lenţa care ne-a făcut să privIm cu indi
omului ca şi societăţilor, a intâmpinat şi ferenţă până acum starea de corupţie în 
intâmpină incă mari dificultăţi in propa- care am ajuns. 
garea sa. Suntem ajunşi În marginea prăpastiei, 

Pe deoparte şi tn primul rând aceste un pas Încă şi prăbuşirea va fi îngrozi
dificultăţi se datoresc acelora cari au tot toare şi vecinică. lată de ce noi ne 
interesul a compromite Încă dela început facem o datorie a suna alarma, a striga 
orice mişcare de bine, orice deşteptare tuturor acelora cari sunt cinstiţi. simt ro
naţională şi orice reacţiune faţă de can- mâneşte, cari doresc salvarea şi binele 
grena mereu crescândă a întregei noastre ţarii lor: 
organizaţii de stat, iar pe de altă parte Deşteptaţi-vă, scuturaţi jugul duşma
din cauză că marea mulţime nu este Încă nului nostru intern şi nu lăsaţi a deveni 
edificată asupra scopului ce urmăreşte. robii lor in propria noastră ţară câştigată 

Iată dar pentru ce ne propunem a prin sacrificii, atât de grele şi mărită cu 
da câteva lămuriri tuturor bm.ilor români preţul vieţii atâtoT viteji cari au căzut cu 
asupra scopurilor mişcării noaşrre. 1 bravură pentru mărire:! şi piOpăşirea ei. 

. Ea este o organizare pur n:,ţion,~Jă ACC9stă tarJ: at1t de fr!lOîOaSă şi 00-
având de SC:JP apărare~ P J.triei. Neamului gată nu o lăsaţi pradă străinilor cari nu 
şi a Coroanei. fac, dt;cât a vă subjuga economiceşte, de-

Născută din necesitatea de a opri venind pe nesimţite posesorii tuturor bu-
decăderea şi descompunerea noastră nurilar ţărei noastre. 
socială ea a reuşit a grupa În jurul său M:şcarea noastră deşi nu are un ca
un mănunchi de buni români hurărîti şi racter reactionar reprezintă totUŞI elemen
gata a jertfî totul pentru triumful CHUZei tul de rezistentă ce vom opune cu toată 
ce şi-au propus, pentru acest apostobt al pu~erea d('sco~;punerii şi anarhiei, la care 
lor "binele patriei". a ajuns viaţa noastră de stat, . căci după 

,E timpul să ne dăm seama de peri- cum viaţa poate fi consjderată- ca totali
colul. tot mai mare care ne ameninţă din tatea fOJţelor, cari se opun morţii, căci 
partea duşmanilor noştri interni, es~e tim- un organism care nu mai reacţIOnează 

a::ez:::: - ~ 

Pagini din carnetul meu. 
Ianuarie. 

Trecând prin piaţa "Mihai Viteazul" ajung 
În faţa unei vecbl şi dărăpănate' case, doar cea 
mai proastă in lartierul acesta din centrul ora
şului. O sentinelă de care mă impledec, mă tre
zeşte din gânduri şi uimit de aceasta, curios, 
mă interesez dela camaradul, care cu paşi mă

surati se plimbă in sus şi in jos În faţa acestei 
dărăpănături "Frate, ce magazie se află aci"? 

Nu domnale, aci este comandamentul Gar
nizoanei şi Comenduirea pietii din Arad" - fu 
cuviinciosul răspuns al oşteanului şi eu tomAr· 
murit de acest trist adevăr plec mai departe. 
dus de gânduri grele şi treburile ce le aveam. 
La prima cotitură aud incă zgomotul unei tră

suri, în care se urcă UD general de divizie, in 
care recunosc stimabila persoană a Comandan
tului garnizoanel Arad. Incolo dispare şi aceasta 
şi eu sunt frământat de gânduri grele ce se 
deslilnţuesc asuprA-m'. 

Imi aduc bine aminte, cum - nu este 
mult de-atunci - armatei române glorioase adu
cătoare de aşa mare fericire şi bucurie tn acest 
oraş. i-se dădeau onorurile ce I-se cuvin cu tot 
dreptul. 

Garnizoana şi Comandamentul pieţii Îşi 
aveau sediul totr'un edificiu compatibil, demni
tăţiI armatei române. Mai apoi comandamentul 
garnizoanei şi pieţei, autorităti nu de o aşa mică 
importantă într'un oraş de frontieră, au ajuns să 
fie mutate de icI până colea şi azi garnizoana 
din Arad oficiul unui general de div:zie şi al 
mai multor ofiţelÎ superiori îşi afiA sediul intr'o 
darăpănătură, într'o casă care tn tot mo""enttil 
este ameninţată să se surpe. 

• 
Am prl mit, azi o scurtă informaţie: La Şi

ria ia fIinţă un cinemat )graf românesc. 

Multi vor gândi de sigur, ce minunată di
stractit'; iată că Şirienii au un cinema şi altele 
de felul acesta. Eu mă gândesc însă, că ce bună 
şcoală de educaţie şi cultură pentru popor.
dacă condu.:ătorii cinematografului . vor şti să 

conducă in mod inteligent şi ca buni români 
interprinderea pe care o incep. Dacă conducă

torii cinematografului românesc din Şiria vor 
rula filme instructive şi morale, pe lângă cele
lalte, de care însă totdeauna vor trebui să aibă 

grije, ca să nu fie demoralizăţoare, atunci vor 
realiu o operă laudab!lJ, demnă şi utilă pentru 
prosperare şi progres. tt. 

Chestiunea are însă după mine şi o altă 

~~"'~'~I~l,~p~,'h~)·."II"""""""II""II".""""""'" 
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este expus să dispară, tot aşa şi noi 
avem de scop, in primul rând împiedeca
rea propagării germenului acestuia al des
compuneni şi apoi combaterea şi distru
gerea lui. 

Membri grupărei noastre trebue să 
fie buni români, să-şi iubească cu pasiune 
ţara şi să vrea să contribue la indrepta
rea stării ei actuale. De aceea gruparea 
noastră nu primeşfe în sânul ei decât 
români buni şi cinstiţi, căci principiul 
nostru este a pune mai mult preţ pe ca
litate decât pe cantitate. 

Forţa de vitalitate a neamului nostru 
ne-o dovedeşte entuziastele adeziuni cari 
ne vin zilnic din toate unghiurile ţării. Ti
neri şi bătrâni, bărbaţi, femei, ~ari simt 
într'adevăr româneşte Îşi fac O onoare djn 
a solicita să li-se aprobe a deveni umili 
so'd?cli _ aigrupărei noastre.. __ _ 

(n asemenea condiţiuni ne mai pu
tem oare indoi de succesul cauzei noa
stre. Trebueşte însă mult muncit şi la 
aceasta muncă cerem să fim ajutaţi de 
toti cei ce au dorinta de a con:nbui Ia 
salvarea tării nna.stre. 

Dotaţi cu calităţi rare şi frumoase 
având o ţară bogată şi fertilă prin muncă 
încordată, prin cinste şi dragoste de neam 
şi ţară, vom căuta a pune în valoare 
toate bogăţiile ei, a însănătoşi atmosfera 
de vicii şi corupţie ce domneşte azi in 

latură mai importantă: alcoolismul, aceagtă plagă 
socIală, ce creşte în mod amenin,ător' în pro
montoriul Aradului, se poate combate cu mult mai 
uşor, dând poporeni!or ocaziune pentru distrac· 
tie şi plăceri inteligente şi raţionale. 

! 

f 

Este ştiut, că în satele ,noastre să bea de 
multe ori nu "de plăcere", ci pentru a omorî 
timpul, pentru a se distra. Şi se bea mult după 
cum spuneam mai sus - alcoolismul devine un t: 
pericol national. ... 

Lupta contra alcoolismului se dă actual- Ib 
mente d~ obicei prin conferinţe, broşuri, adeca ~ 
prin grai şi scris. Nu se cer.:.:etează mai profund'l ti. 
caLllele provocătoare şi în consecintă rezultatul J<I 
nu este mulţundtor. Cauzele fireşte sunt multiple Je 

l.e însă intre cele principale, care provoacă alcoo- < 

Iismul la sate, pot enumăra: plictiseala, îndeo- ~~ 
sebi În zilele de sărbători şi Dumineci şi do- r 
rinta după distracţii, după munca grea din săp- b
tămâr.ă. lofiinţând deci cinematografe, case cul- je
turale, organizând şezători dis t rac tiv e (nu .e, 

de plictisitoare) satisfăcând trebuintt'le culturale ale 
săteni1or, sunt sigur, că se va reaiiza () operA ~; 
serioasă şi rationala de educatie culturală şi se I . c, 
va combate cu mult mai eficace această plagă 1l1, 
sociala, decât cum se combate actualmente 'a
aproape. ÎIl majoritatea cazurilor numai prin re-

~a-

PreţUl unui exemplar 2 Lei. ~... 
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tOGltă administraţia noastră, Într'un cuvânt 
a regenera intreaga noastră viaţă de stat. 

\':OiNŢA POPOr~ULUf 

Să ştie adevăraţii Români 
Români! Aceste lucruri nu le putem că În Bănat s'a inceput o persecutie patimaşă 

cere decât nouă Inşi-ne, trebue ca' unin- contra aderenti/or mişcărei noastre natio/lale. Bietii 
du-ne cu toţi să putem forma un front oameni SUllt escortaf! cu jandarm ii din ordinul 
puternic să SCGatem din întăriturile in care D/ui prefect la 1lmişoara. Dzeule ce am ajuns!l 
stau ascunşi duşmanii noştri interni şi să fi persewtat, ta cel mai bun Român in fara 
asemenea unor buruieni vătămătoare să-i ta, fiindcă ai Îndrtlsrzeala să te insufleteşti pentru 
asvârlim pe.~te graniţă / purificând atmo- o mişcare curat naţIonală, care luptă numai 
sfera de ba J:::am u I lor otră vitor şi dâl1 d pentru binele fărd, a neamului şi numai cu mij
posibilitatea elementelor de valoare ro- Joace absolut cinstite demne de ori care bun 
mâneşti a-se putea desvolta spre binele Român. 
ţării noastre. . Este vorba despre mişcarea fascista despre 

Facem deci din nou apel Ia toţi bunii care dl ministru Moşoiu spunea, "eu aşa cred ca 
români a veni alăturea de noi, a ne aduce este datoriflţa fiecăruia să sprilnească orice miş
capitalul lor de muncă şi intelect pus În care care tillde Ia lntârirea elementulai românesc" 
serviciul binelui ţării acesteia sugrumată iar dl ministru Văitoianu a zis: Sunt acuzat de 
de hoarde de străini dt1şmani ai neamului ziarele Capitalei că sunt fascist. Acest lueru ar 
nostru. Este tot ceeace cerem pentru mo- fi pasiM numai intr'un singur caz şi allume, 
ment. câlld fascismuL ar vrea serios curaţirea societaţei 

Anunţăm totodată pe această cale că de tot felul ~e şa~IJta?i şi tâlhari .. Altfel nu". 
este o datorie naţională a contribui la Oamem bum I cllle este conVlfls că fas
propagarea acestor idei, protejând inte- I cismul nu ,este 0A mişcare. care tinde la întărirea 
resele ţării noastre şi nu a duşmanilof elementulUl romanesc, cine este acela care ar 
noştri interni. dubita cti fascismul nu vrea serios curdtirea so-

. ., .. cietătii de lot fellli de şarlatani şi ttllhari? 
• w ~Ol şmn modul c~m aceşti .duş~lanJ Pe ce documente este bazat III preject a 

al tan~ ~oastre ~u .reuşlt a devenI atat de Timişului şi toţi cealaifi cari indlăsnesc sa per
putemlCI, ~ cu ~ dIn mtun~rec condyc opera stcule pe aderenti fascismului român? Ori poate 
l?f" nefasta şl.care vor fi .c~nse~mtele lor le eSfe fri,;ă câ va ajullge şI. ÎIl România f(ls
fara o reactIune putermca dIn partea cismul la putere şi alunci se va schimba starea 
noastră. I . lucrurilor din mizerabile şi dureroase ce sunt azi 
... __ .. "'~oN",,,,,* __ ,,,,,,,.,,,,,-_·_·,,,*o.;_._* __ ..,. ........ -'-__ ....... ____ ........ Ja bane şi multumi/oare ideale, chiarcum s'a pe-

lrecut În Italia? Oare ce au aceşti paseeutatori 
de perdut in cazul act:st'l? sigur ca mult. foarte 
mult I 

PAL ATU LeU L T U' R A L 10t omul cinstit şi întreg la minte 'vede şi 
-'~'-. -~ ~--, - --.~ - - ştie câte şariataniÎ, câte tâdzării şi câte crime se 

o ...... ~~ ___ ~,~ ___ • ___ , 

"-~~-~ ....-"-- -- ~~ ~._-' 

----'Il 25 Martie ora 8 şi jumatate va avea 
loc Îlt Palatul Cultural 

CONCERTUL 
pianistei 

ELISABETA OOTRUS-SZANTO , 

Bilete la Librăria DIECEZANA Bdul Ferdinand 

plictisftoare conferinte şi broşuri, de multe ori 
ch:ar prea ştiinţifice şi abstracte, pentru a fi 
pricepute şi intelese de cătr! toţi - şi indeo
sebi de către cel multi analfabeti, pe cari il 
avem. 

Ianuarie ... 
Un frig nemaipomenit. Termometrul arată 

21 grade, când mă intorc dela teatru, unde am 
fost pentru ca să văd frumoasa reprezentatie a 
unei bune companii teatrale româneşti. Se zice 
că frigul temperează şi linlşteşte, dar dureros, 
trebue să constat că cele 21 grade nu au pro
dus acest ef~ct asupra mea, căci şi acum când 
pun pe hârtie evenimentele zilei însoţtte de ob
servatiunile mele, sunt atât de adânc Indignat, 
Încât mai logic aflu ca să descriu obiectiv 
scena, pe care am văzut-o cu câteva minute 
Înainte. 

Reprezentaţia incepută târziu, din cauza 

savârşesc zi de zi şi câte ne..'lorociri suferinte şi 

dureri se nasc pe urma lor, şi apoi oare nu {sle 
cea mai mare uitare de sine ca să persecufi azi 
in România tocmai pe acei buni şl cinstiti Ro
mâni, cari se orgaflizează să lupte conlra acestor 
multe fară de legi, cari tind la nimicirea ţarii şi 

a neamului nostru? ' 
Să ia aminte persecutătorii că comit o crima 

naţionaLă când împedecă măcar organizarea celor 
buni şi ctnstili şi fi vor fi traşi la raspnndere 
de naliunea însaşi, care totdeuna a ştiut şi ştie 

cari ti sImt duşmanii şi prietenii ei. 

şi pentru ... iDteres de serviciu, 

'" 
Ziua următoare accidental imi cade tn mânA 

pagina următoare, pe care o traduc şi re dau : 
"La anumite clase odată cu lâncezeala spiritului 
în proporţie directă umbiă şi lâncezeala corpu· 
lui, care a ajllns in aşa grad, incât in restau
rantele noastre mari se intrebuir:ţează m:lşini 

pentru urcarea persoanelor dela un etaj la altul 
ca nu cumva să le strice acestor moluşte ur
carea câtorva scări. Primul aranjament; care va 
urma acestor maşini de transport va fi un apa
rat fixat la acoperiş, care pe aceşti netrebnici 
îi culcă şi il adoarme şi care dimineaţa 

îi spală, piaptănă şi îmbracă, ca să fie pregă

tiţi pentru masă, adecă mai bine zis maşina de 
hrănit care va inlocui masa. Din le8găn până 

la coşciug vom şedea iu scaune ce se rostogo
lesc de sine până ce ne desobicinulm de folo
sinţa picioarelor". S. L. 1. 
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Azi am ajuns acolo Domnilor să ne fie ru
şine de portul, de muzica. jocurile, obiceiurile şi 
chiar de limba noastră! 

SUlltem săraci şi straini noi Românii în 
mâlldra, bogata şi dulcea noastră Iară româ
nească! 

Când se iveşte ici ('010 câte o mişcare, ro
mânească, este daforinfa tuturor Românilor buni 
şi cinstiti să o sprijinească, iar Tlli să o perse
cuIe fară nici lin motiv ... 

(Va ur~a.) 

.... ., 

maiorul Gh. Baguleseu. 
Maiorul Baga/escu "natriot-collvins"; este 

cel mai îndârjit apărălOr al Patriei şi NeamuluI. 
Suflet ales, caracter de fer. Are o adâncă dra
goste pentru soldatul ţăran român. 

Om convins, Îşi apără convingerile Cu foarte 
mult temperament. Ofit~r eminent. Excelent ca
marad. Are un frumos taleat de scriitor. Are o 
autoriiate morală incontestată asupra trllpei"." 

CAROL, prinCipe al RiJmâniei .. 
'y ,.-, 4""- ... 

Procesul Maiorului G. Bagulescu, Craiova. 
In ziua de 17 Februarle c. avangarda tine

retului - cu di Bacaloglu, - a s::>~1t in Craiova. 
- Duminecă, după 5051r(', in or ... ş se ţine o 
ilitrullire publică a chiriaş'lor in I:>a;a V'ctoria. 

Garda tineretului local a primiI Cli on(~ru
rile cuvenite avangarda tinerdufui hucureştean 

Întroducându-o in sala Vidol ia, -- la ~farşltul 
aCtstei Întruniri au tinut discursuri înfiâcărate , 
de patriotism, - deşi politia şi gardele Maca
bei!or au Încercat să Încurce acrat>tă Spolltah("j
tatt', totuşi mii qe cetăţeni <iu .aclamat oratorii. 

Intre timp s'au Împălţit manjfe~te de pro
t~ştare contra uneltirii şi s!ăruinţei iuoalce de 
a se distruge un brdv of:ti'r creştin cart." a io
drăznit să atace În scris nu numai pe făptuUOfli 
unui tratat ruşinos, dar şi pe jud ele ~ar<! ne 
câr:ta moartea politică. 

Joi, negăSindu-se VTe-o vină Maiorului 8â- " 
gl"e~t.:u, din actele dosarului - Consiliul de 
rdormă a amânat hotărirea. 

. Vineri după amiazi dl Maior Băguie~u il 

părasit garnizoana - purtând s::tbia dăruIt! de 
tinentul românesc. 

In capitala tarei, a fost primit de valurll-e 
tinen;tulul şi de populatiunta care a ridicat pe 
umeri pe dl maior Băgulescu. In urale şi dis
cursuri a pornit spre centru -. insă la intrarea 
in strada Grlvita - un batalion de Îllfanterle 
barase strada, - tmpedecând manifestarea. 

Acolo, in fata trupei s'au tinut discursuri 
inflăI.'ărate, 

OI Maior Băgulescu a părăsit capitala ln
drrptându-se spre Regimentul 32 infanterie, -
tn Basarabia. D. M. 

.-."'0 .... 
FANTO iVI E ... 

Cerul se Întunecă" un urlet, un trasnet şi 
bubuit nebun, lnvălmăşag de sânge, ţărănă şi 

apă ... şi celuI s~ luminează. Părnântul e recreat 
o boare răcoritoare mângăe câmplile... e pace 1 
Un strigăt străbate văzduhul: e strigăt de 
triumf, de învlngere L. Şi rânduri, rânduri ca 
valuri, si'epe se mişcă spirite înflăc::lrate. Din 
ochii lor fulgeră biruinţă, din mersul lor bărbă
tia: ei sunt învingătorii. Drapelele fulgeră În 
vânt şi bătrâni şi copii înmărmuresc de bncurle. 
Ţara e liberă, e curală, e vitgină a veclnicei 
RomeI... E triumf, e triumf! T. C 
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tăş chestia Basarabiei 
agandă bolşevică. - Sep~ratism? -

Agitaţii pentru pleb;scd. . 
Am vestiJ ia vremea sa că o delegaţie boi
I din Rusia a sosit !J Tighina spre a lua 
cu delegatia română la lucrările ~omisiilor 

gulare a neîntelegailor dela graniţă. 
Oin capul locului trebue să spunem, că 

a cea mai mare dintre dElfgaţii bolşevici 
din Basarabia. 
A"tfel, comisarul bolşevic, care a fost la 

ina, era din Cornrat, 1'\ Soroca deleg:atul 
·vic este chiar din Soroca, fiul unui slUjbaş 
:i. Intre tălmaci sunt şi supuşi români. Aşa 
)roca vfnise din partea boişevkilor, ca tăI
, o tânără jidovo:Jică din Piatra-N~amt, care 
e mult fi ft'git În Rusia. 
Pentru a face să se creadă că În Rusia 

:vlcă se trăeşte ca 'n rai, toti delegaţii aveau 
li::-ămintea eleg;mtă şi cheltulau bani din 
pentru toate nimicuril!:', 
lntâlnirile acestor delegaţi cu neamurile din 

rabla au folosit foarte mult propagandei 
!vice, chiar mult mai mult decât toată munca 
,ână aci a agenţilor lor. 
Şi foate acestea s'au dt'sfăşurat su~ ochii 

rităţilor noastre, cari o'au răsuflat nici un 
nt de protestare. 
Astăzi, În Basarabia, pe uliţi, in localurile 

ice se vorbeşte sus şi tare de o votare din 
~a populaţiei basarabene, care va fi cerută 
lolşevici şi care dacă va fi pr; mită de Ro
Ia, va ti - se zice din partt!a Ruşilor şi a 
filor - păgubitoare pentru România. 

De:egatul român d. Pântea, care va fi de
tul român la cOflferenţa ce se va ţine in 27 
tie la Viena, În declaraţii făcute gazetelor 
le. că dacă Rusia sovietică nu va aduce 
)a Basarabiei. România n'are s'o aducă. 

Noi ştim. că treaba Basarabiei este regu
şi hotărâtă itltre Marile Puteri şi că ea a 
un fapt isvorit din dorinţa poporului basa
:an şi sfârşitu I unel dreptăţi istorice infăp. 
: prin vointa poporului însăş, ea nu mai 
le fi desbdtutd Î/r fafa nimanui şi cu nimeni. 

In putine vorbe, scopul bolşevicilor cu 
jte târgueli este să producă zăpăceală. ne
ite, tllrburare in viata obştească a ţărilor cu 
bolşevicii vr~au să reia lfgăturile de prie-

e'·. 
Studenţii români şi unÎrea Basarabiei. 

Sâmbătâ, studenţii universitari. tn unire cu 
nbrii uniul1ei oflţerilor de rezervă şi foştii 
Atorl grade inferioare, au organizat o manl
atle de dragoste pentru Franţa, cu prilejul 
irei de către Parlamentul francez a tratatului 
ttractulul) dela Londra, privitor la Basarabia. 

Au vorbit 1n fata Legat1unii franceze din 
ureştl, d-nll A. Bercescu, Lu ngulescu, adu
ci multumiri guvernului francez. 
. O. Manevllle, ministrul Frantei, a rAspuns 
)Itorllor, arătând că Franta credincioasă tra
.lor sale, nu a luat apărarea României, ci a 
sfinţit de fapt drepturile istorice ale ei. 

Prin glasul d-Iui Poincare, intreaga FrantA 
atloitate a recunoscut de fapt eroismul cu 
I România a ştiut să lupte pentru drepturile 
storlce. 
: A multumit călduros foştilor luptători. al 
)t suflet Franta l'a admirat pe câmpul de 
:ă şi către care se indreaptă totdeauna su
ti ei de soră. A mulţumit, de asemene& tine
ei universitare care, deşi n'a avut prilejul 51 
te pe front, se dovedeşte pregătită pentru a 
:a pentru civilizaţla latină, aici la porţile 
~ntului. 
Spune, că-1 pare rău că nu ştie româneşte 

lcheiat cuvâotarea cu cuviotele: "Trăiască 
Dânla-Mare - spuse În româneşte. . 

Manlfestllntii s'au Împrăştiat apoi in linişte. 

!omereianti, industriasi ŞI oameni de 
afaceri români 

'ublicaţi anunturile in gazeta românească 
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In afgntiunea O-oilur Directori ai Do~telor si ai 
sigurantei De stat din Hrad. 

Prin aceasta se atrage atenţiunea O-nilor 
susnumiţi, că multe epistole şi ziare din această 

comună nu ajung la destinaţie. Un caz recent: 
Oficiul parochial de aici, a trimis pe adresa 

oficiului protopopesc din Arad 3 acte oficioase 
Într'un plfc sigilat" incă la începutul lunei Fe
bruarie a. c. A(:tele s'au trimis în mod oficios cu 
cartea de poştă şi oficiul de aici poştal con
firmă primirea. După una lună de zile, oficiul 
parochial de aici, se pomeneşte cu o epistolă 
dela direcţiunea poştei din Arad, in care Î-I avi
zează, că 2 bucăţi din documentele trimise le-a 
aflat desfăcute intr'o cutie de epistole dtn Arad. 
Ce minune! Predai ep'stola cu actele in Nădlac, 
şi apoi le afli jefuite fără plic aruncate În Arad?! 
Unul din documente fiind nimicit! 

E vorba deci de o bandă de hoţi inteli
genţă. care se ocupă cu nimicirea de docu
mente oficioase in cari documente sunt i n
te r e sat i! A:eastă furătură ordinară de 
hiene, s'a intâ mplat pe distanţa: Nădlac -Arad 
Cerem cea mai severă cercetare, pentru a pune 
astfel capăt poftelor nebune a Ilienelor inteligente. 

Procesul-verbal cu No. 15 dresat de jan
dermerie de aici, s'a trimis secţiei de jandar
merie din Pecica în 1 Martie 1924. 

NddJdcanul. 
,,-'Ot ..-..:ta'" .... b 

H. Ă V A Ş E. '. 

Crucea-de-sus-Putna, 6-IIL 924. 

~ Domeule Redactor, 
Acum câteva zile treceam grăbit pe strada 

principală a târguşorului Panciu. când Înaintea 
mea un domn cu o privire de adevărat român 
îmi intinde UD ziar. Era " Voinţa Poporului". 
L'am luat şi cu nerăbdare voiam să aflu cuprin
sul lui. Pentru mine era un ziar nou dar era 
totuşi o bucurie veselă pe neaşteptate când cu 
atenţia incordată il ceteam. Vedeam in el un 
isvor de sfaturi, vedeam un tablou viu in care' 
un bătrân cu o voce de om tânăr se simţea fe
ricit să dea altora ,atAtea sfaturi, să le deschidă 
ochII Românilor şi să le arate prăpastia şi să le 
spună să se ferească de ea. Nu cred că un Ro
mân adevărat (zic adevărat fiindcă multi strelni 
la inimă zic şi ei că sunt Români numai să-şi 
ajungă scopul), dacă ar ceti acest ziar ar rămâ .. 
nea neclintiţi şi s'ar mai lăsa in voia soartei. 

Români, acum e timpul să vă deşteptatl şi 
sA nu primiti nici o intovărăşire streină să DU 

primIţi nici un ajutor, căci se vor supăra straş
nic şi strămoşii din mormânt. EI ne-au lăsat 
limba, ne-au lăsat obiceiurile, ne-au lăsat tara, 
o grădină atât de frumoasă şi cu toate acestea 
DU s'au unit cu streiuil când au fost nevoiti. -
Au răbdat prin munţi, s'au inarmat cu arma cre
scută alături de el in munţi şi, şi la nevoie au 
dovedit ::ă nu le trebue I!ici un ajutor străin. 

Faceţi şi voi la fel. Cetiti acest ziar şi-i 
apreciati meritul. Eu, dle redactor, ti voi reco
manda tuturor chiar nainte a mă abona şi vă 
făgăduesc sprijinul meu pentru frumoasa faptă 
de a arăta tuturor Românilor ruina pe care ne-o 
adnce străinii. Această faptă demnă de laudă 
cred că va găsi in mllHe inimi de Români, re
cunoştinţă, 

~ă vă ajute Dzeu la infăptuirea frumosului 
vis de redeşteptarea tuturor Românilor cari nu 

. s'au dat în lături când a fost vorba să-şi apere 
tara, credinţa şi obiceiurile şi-au dat dovezi că 
Românii sunt şi cu inimă. 

C. B. ..... 4 ........ _4 , ...... 
- Concertul pianistei Elisabefa Cotruş

Szdnf6 va avea loc in 25 Martie C., orele 8 şi 
jumătate seara, în Palatul Cultural. 

". 4 ou-- ....... 
Redacţia ,i administraţia gazetei " Voinţa 
Poporului" se află in str. Moise Nicoară 1, et. 1 
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Din cauza nefericirii noastre. 
E ştiut, că În locurile noastre muntoase in 

lipsă de pământ arător, pădurile şi islazurile co
munale au asigurat locuitorilor traiul zjJnic. Dar 
aceste teritorii câştigate cu sudori de sânge în 
timpul urbariului - În măsură cu sporirea po
porului - nu mai puteau Îndestula trebuinţele 
de păşunat şi lemnărit Încât şi compose~oratul 
urb. din Zimbru a fost silit să cumpere dm ho
tarul comunei invecinate Dulcele 750 jg. cad. 
in anul 1909. Cum din lemnele vândute spre 
acest scop n'a incurs decât a treia parte din 
preţ: a ridicat pe amortizare un împrumut de 
45000 cor., dar depurarea capitalului a devenit 
o sarcină insuportabiiă cu deosebire în timpul 
răsboi ului când au rămas multe rate neachitate. 

De aceea în anul 1919 s'a inaintat rugare 
comisiei administrative a judetului să permită 
vinderea lemnelor de pe un teritor de 200 jug. 
din această cumpărătură. Şi rugarea a fost de
stuI de bine motivată, că cu suma ce va incurge 
se va achita datoria, că În acel teritor au rămas 
in picioare o multime de lemne Înainte cu 15-20 
ani când s-a tăiat pădurea din pricina espirării 
terminului şi încep a da spre stricăciune şi, in 
fine, că În apropiere se află cale ferată c1ădită 
pe timp limitat, care de prezent contribue mult 
la ridicarea preţului. 

In decurs de peste un an şi jumătate am 
solicitat de repetite ori rezolvarea rugArli, dar 
ni-se răspundea, că nu şI-a dat serviciul silvic: 
iar de altădată, că nu găsesc actele şi nu ştiu 
unde se află deşi arătam nrul înregistrării incât 
abia la 24 lan. 1922 No. 891-1921 ni-s'a dat 
încuviinţarea mult aşteptată, Îndrumând ocolul 
silvic să facă estimarea arboretului şi împreună 
cu composesoratul să stabilească condiţiile de 
licitaţie. 

Să nu perdem din vedere, că pedepsele de 
zeci de mii de lei au curs asupra poporului ca 
ploaia chiar şi pentru rude de mesteacăn cum
părate În regulă şi plltlte composesurulul de 
nenorociţii oameni după uzul şi în baza tngă
duinţel avute de sub regimul maghiar. încât 
oamenii blastămă ceasul când s'au hotărît să 
cumpere acest teritor, după care li-se impun 
dări de 80 ori ca fn trecut şi in loc de folos 
numai gloabe ind ură . 

Pentru ca ono cetltorl să poată fi tn clar 
cu priVire la adevărata cauză ce a pricinuit în
târzierea respective nerezolvirea cauzei nici până 
fn ziua de astăzi -tntre alte nenumărate ca
zuri - amintesc, că rugarea f. urbarialiştl din 
Bodeşti inaintată În urma noastră s'a rezolvat 
cu repezIciune ~uimitoare pentrucă lemnele au 
fost cumpărate mai înainte de ovreul imbogăţit 
de război (în ajunul războiului numai În lipsă 
de cumpărători nu i-s'a vândut averea la mezat) 
şi importator de ovrel şi moravuri, Pollatsek din 
losăşel, cu un preţ bagatel, încât se vorbeşte de 
un câştig de peste 1 milion. 

Un alt caz şi mai elocvent. Foştii urb. din 
comuna Dulcele in Noemvrie 1921 dela comisie 
adm. jud. pe baza Încuviintării ministerului ung. 
Nr. 84599-1914 să indrume ocolul silvic să 
facă măsurarea lemnelor aflătoare pe teritorul 
Încuvlinţat, ca să poată cumpăra dela proprieta
rul de acolo. Leo Neustadt alt ovreu, un teritor 
de păşune ori conform inţelegerii avute cu pro
prietarul în 1914 ori prin expropriere in urma 
legii agrare. Nici după aceasta rugare n'a venit 
nici un răspuns. 

Oamenii perzându-şi nădejdea tn organele 
administrative au primit ofertul lui Pollatsek, 
prin care se oferă să le dea f. urbarialişti din 
teritorul lui Lea Neustadt. tot pentru 50 metri 
lemne de 1 ba cm inălţime câte un jug. de pă
şune şi În acest sens au şi legat contract in 

••• 
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anul trecut, care a trecut prin forurile compe
tente şi s 'a aprobat Cu lutimea fulgerului. 

Şi pentru ce? In 1914 tot acel teritor l'au 
fost cumpărat CU 2lJO cor. de jug; iar comisia 
agrară de expropriere i-a stabilit pretul tn 400 
Iei. Prin târgui de acum insă luându-se In so
cotlntA şi uşurinta transportului pană la gara 
din Gurahonf - se vine mai puţin 7000 Iei de 
flecare jug., Încât poate fi bacşişul cât mai ridi
cat şi tot mal rămâne dştig berechet. 

[n chipul acesta poporul dominant aJ tării 
devine pe nesim(ite subjugat rasei semite. 

Mai nainte se face stăpân pe avere, apoi 
şi pe braţele muncitoare, croind şi pretul lucru
lui, dupăcum cer interesele lor: o ridică când 
trebue să distrugă pe un autohton, ce Je face 
concurenţă şi. o scoboară dupăce au devenit 
singurii stăpâni. 

De aici starea abnormală În care ne aflăm 
când târgovetil de conştiinţe atât cei ce cum
pără cât şi ceÎ ce vând se inloacă in porfiră şi 
visare, veselindu-se in toate zHele Juminat; iar 
marea mulţime duce dor de pâne. Primii insă 
numai continuâ deprinderile înaintaşilor Jor pe 
cari apostolul Petru l-a numit .. neam inrăutăţlt" 
şi îşi Întăresc neamul; Românii nednst ti Însă 
nu numai calcă in picioare orice tradiţie moşte
nită dela străbuni, pentru cari prima condIţie 
morală era "honeste vivere·, dar se fac adevă
rati trădători de neam, sunt ca porcul ce se in-
toarce la vărsătura sa. / 

De aceea cu groază mă intreb: până când 
il va putea tolera acest nevinovat popor. V. C. 
., ..,....... • ... gA $....".... , 114'--" • 

Comoara îngropată. 
Intr'un ziar engiez am gă~it o vorbă mare 

despre noi, spusă de un străin care ne-a cer
cetat cu gânduri bune: "România este o comoara 
ingropata". 

Străinul are multă dreptate, Natura şI Dum
nezeul părintilor noştri - căci noi, cei de astăzi, 
). am uitat de mult pe Dumnezeu - au ingropat 
adânc comoara, atât de adânc în cât cei de 
astăzi nu pot sau nu vor s'o desgroape. 

Comoara îngropată ar face să se împrăştie 
mană binecuvânfată peste lumea întreagă, căci 
firea şi cumlnţenia strAbumlor noştri au fost 
darnice, in cele bune, cu noi. 

Nu ne străduim să descoperim Însă această 
comoară, s'o desgropăm şi să punem in valoare 
bogăţdle efo 

Dealungul Carpaţilor, În inima Ardealului, 
tn codrii BUCOVinei, în lacurile dinspre Dunăre 
şi in ghiolurile dinspre Mare, in apele noastre, 
sunt nesecate jzvoare de bogăţie. 

]11 fIrea vioaie, uneori tăcută şi mistica. in
delung răbdătoare, alteori resemnată în aparenţă, 
dar energică la te melie, sunt însuşiri superioare, 
nebănuite, însă evidente În momentele mari. 

Nu ne străduim să le punem în valoare. 
lncremeniti În rudnli, ne'nchiplIim că putem domni 
in că prin întuneric şi teroare. 

Reformele sociale se fac pentru multumirea 
celor putini; celor multi '~i se stăvileşte calea 
spre învătătură, prin tot felul de interzicerl sub 
formă legală. 

Celor ce s'au jertfit, fn vremuri grele, pentru 
tară, iA zile de pace ca şi În război, nu U se 
dA putinţa unui trai mal inlesnit, corespunzător 
greuUitilor de azi. 

Din aceasUI pricină şi din altele incă, starea 
de lucruri nu e bună, Oamenii nu sunt puşi la 
locurile lor după capacităţi şi vrednici!. Cei mal 
buni părăsesc slujbele de Stat pentrucă lunt 
mai bine plătiţi aiurea. Cei rămaşi duc o viată 
de sacrificii sau fac abuzuri. Panamalele de 
dupA război, puţine descoperite, cele mal multe 
cocoloşite sau lâsate tn fntunerlc, fac dovada ca 
vermina timpului ne roade cumplit. 

Şi atunci, c,And un regim care ingAduie 
at!tea nesăbuinţi ,i erori de neiertat, îşi men
ţine Încă autoritatea prin mijloacele cunoscute 
şi vechi, să ne mai cuprindă mirarea el nu 
mergem inainte? 

Când valuta financiară a ţărU se urcă vă
zând cu ochii, dar când totuş viaţa nici d. are 
tendinţa să se ieftinească, DU e cazul sI ne fa
frebăm de rosiul acestor anomalii ? 

latl pentru ce ţara românească face strAi
nilor de bună credinţă impresia unei comori In
gropate. Bogătii zac in s.olul ,i ·subsolul ţlrll, 

Cenzurat: Dr. R. Mager. 
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fn sufletul şi inteligenta acestui popor, dar va
lorile adevărate ale ţării nu sunt lăsate să ne 
indrepte pe drumul cel blIn. 

Iată pentru ce am spus În totdeauna că 
oamenii cu răspundere ai tării ar trebui să cu
gete mai serios la punerea În valoare a bogă
ţiilor ei. Să desgropăm comoara dăruită de Dum
nezeu, ca să cucerim sub soare Jocul de vred
nicie ce ni se cuvine de mult. Numai astfel ne 
vom face datoria fată de generaţiile viitoare. 

Nu pierdem nădejdea În puterea de viaţă 
a neamului românesc. Putregaiul zilelor noastre 
va trece, purtat de vânturile îndreptărei, şi atund 
comoara Îngropată Îşi va împrăştia darurile deo
potrivă peste toti. 

Munca şi inteligenta vor sta la temelia 
viitorului nostru social. • L. J. ...... , ... III 

Ştiri de tot felul. 
A XXIV·a Şezătoare Culturală. Directiunea 

Palatului Cultural ne anunlă, că Duminecă la 
30 Martie va aranja o şezatoare culturala cu un 
program foarte aleS. Cu acest prilej al profesor 
universitar Dt. SexUL Puşcariu primul j. rector 
al Universitatii din Cluj, va tine o conferintd 
despre "Liga Natiuni/or N

• ce promite a fi una 
dintre cele mai interesante ŞÎ mai reuşite confe-

.rinte spuse la Palatul Cultural. 
Cum al conferenţiar trebue sd plece din 

oraşul nostru la ora 6 d. m., conferinta va i11-
cepe precis la ora 4. Publicul este rugat a se 
prezenta punctual la ora indicata, ca programul 
să nu sufere întârziere. 

Se zice că era să ne s·steze ziarul fiindcă 
am fi scris ceva lucruri adevărate, cari nu se 
pot publica fiind noi aproape de graniţă. Ei bine 
noi îi rugăm pe acei Domni, cari ne pot face 
neplăcerea aceasta să binevoiască să o facă, dar 
numai atunci dacă În adevăr este o crimă să 
spui neajunsurile armatei, societăţilor, funcţio
narilor etc. căci credem noi este o crimă numai 
atunci când cele spuse sunt neadevăruri, minciuni. 

Oare cine a! suporta ruşinea acea ca' să 
sisteze apariţia ziarului nostru, a unuia dintre 
cele mai naţionaliste ziare, susţinut cu atâtea 
jertfe intr'un oraş mare românesc (?) centru de cul
tură (?) al neamului nostru, unde s'au ivit şi 
dispărut nainte de noi atâtea alte ziare natio-

. nale, cari insă erau ori ziare de partide poli
tice ori erau scrise pentru plată şi nu din inimă 
curată de Român. 

Să apară un ziar care să laude tot ce este 
în oraş, judeţ şi 1n toată ţara românească
dar după dreptate - ŞI atunci noi ne vom re
trage de bunăvoie, vom apărea însă aici şI in 
tot Jocul şi azi şi in totdeauna până ştim că nu 
sunt alţii mai buni decât noi şi până când nu 
se vor îndrepta lucrurile În favorul nostru a Ro
mânilor În tara românească. Ştim noi foarte 
bine că îi atinge p~ mulţi articolele noastre, dar 
faceti bine şi iertati pe noi ne doare durerea 
neamului şi nu putem minţi ci vom spune tot
deuna adevărul şi părerea noastră sinceră. 

Ştim să şi lăudăm pe cei ce merită o laudă 
a neamului, dar Doamnei cât de rari sunt aceştia I 

Noi avem o datorlnţă, lucrăm conform con
ştilnfei naţionale şi vom continua pe calea înce
pută, fără să avem frică de nimenea afară de 
sentinţa nationali. Suntem nainte de toate Ro
mâni buni şi cinstiţi şi numai apoi functionari, 
proprietari, medici advocaţi, tăranl şi muncitori. 

Convocare. Toţi domnii ofiţeri in rezervă 

SUDt rugaţi a lua parte la şedinţa de consti
tuire a Uniunii ofiterilor tn rezervă ce va avea 
loc in 22 Martie a. c: orele 5 p. m. în sala 
mică de şedinţe a Primăriei. Comiletul oreanizator. 

Un furt d, 4 milioane lei descoperit la ft
nante. La casieria centrală a ministerului de fi
nanţe s'a făcut eri dim. o descoperire senzatio
nală. Casierul, împreună cu ceilalti functionari ai 
tezaurului, deschizând o Iadă cu bani trimisă de 
administratia financiară din Lugoj au constatat 
cu surprindere el, 1n loc de ban!, lada conţinea 
cărămizi şi bolovani. Suma trimisă dela lugoj 
este de 4. milioane. Sigilele de pe Iadă erau in
tacte. ]n urma acestei descoperiri ministerul de 
finanţe a telegrafiat autoritAţilor din LUfoj ci 
funcţionarul Însărcinat cu expedierea lăzii, În 

special cas!erul admioLstratiei financiare,! 
fie retinut pâllă la facerea unei anch:te. 
spector general flnal1dar Iuliu Lăzărescu 
delegat să ancheteze cazul. 

Ne trebuesc numai' oameni hotărAţi şll 
vingere! Ne trebue oameni gata de orice 
ficiu Întru realizarea scopului ce ni-l'a m j 
a croi un viitor cinstit şi vrednic neamului ! 

Ne aşteaptă o luptă mare şi dârză, 
luptă e viata. Ca să eşim biruitori şi ca 
cem la indeplinire frumoasele planuri ce 
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fixat trebue să ne invingem întâi pe Doi : 
şi să invingem pe ai noştri, să curmăm r, 
mijlocul nostru, ca să nu ne mai stăpâneal 
tlmele rele; ura, cearta, beţia. Jenea, disc 
şi altele. ln!re membrii grupărei noastl'! 
numai armonie, frăţie, solidaritate, disc 
muncă neobosită şi să ne stăpânească I 
adevărului şi a dreptătii! Atunci flim1 b 
trup şi un suflet putem păşi la luptă tm~ 
duşmanilor noştri din afară ca siguri de I~ 
Vom fi necruţători şi intransigenţi în apl 
planului nostru de activitate. Cu aceste li 11 
plecăm tncrezători pe aripa timpului ce t 1, 

Il 

purta In vIItor. (Din .Gralul Muncitorii c 
c 
s 

"Jidanii În comerţ ,i secretul reu,itei 
Sub acest titlu a apărut acum la Cluj car 
Roderich-Stoltheim, tradusă in românet 
dnti Dr. S. Julea şi 1. Măgură, tratând met! C 
ovrellor in viaţa economică, exploatarea el C 
omului, tactica comercială caracteristică G 

s:ă, legătura internatională şi alianta set Ş 
ovreilor, morala specială a lor, siluirea e t( 
mică şi monopolizarea, duplicitatea şi sa 1< 
mul lor, influenţa lor asupra lumei femei 
comertul de fete. Cartea aceasta, care nei IT 
în toată gollciunea ei opera meschină a, C 
rase de a distruge tot, ce e creştin şi t 

trebue citită de fiecare bun român. Se 
si r.omanda la d! justin lIieşlll, Cluj str. N. Ia. 

n 

Pretul 50 lei. g; 
al 
Cl 

Concurs 
pentru ocuparea posturilor de conta! 
practicant la . "NĂDLĂCANA U institl
credit şi economii in Nădlac (jud. A, pl 

Reflectanţii,.dela cari se cere ~ 
absolvenţi ai unei' şcoB comerciale; Ce 
aibă practică de bancă,. vor av~a: le 
inainteze cererile Direcţiunei cu doca! ee 
tele necesare, Îndicând· pretenţiunile la 
de salar, până la 15 Aprilie a. c. . m 

Posturile sunt de. a se ocupa. in pt 
Nădlac, ]a 15 Martie 1924. 

DirecţiunE m 

De vânzare. 
vă 
ni: 
nil 

In centrul oraşului: case goal Ji~ 
locuite; se predau imediat loc u ia, 
case potrivite pentru economie cu gt (t~ 
mari, case cu prăvălii, case potrivite· 
tru fabrici, vii cu vile, moşii ieftin 
Banat şi mori cu motoare. 

Deasemeni pentru orice afacere 
mercială, de van zar esau cum păI 
adresati-vă numai biroului 

prl 

fa~ 
se 
tul 
na 

M UNT EA. , I F L O I nh 
ARAD, BULEVARDUL REOfNA MARIA li 

DOMLVIŞOAR.Ă 

Tiparul Tipografiei Diecez.aDe Arad. -

rar 
un 
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