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APARE IN FIECARE DUMINECA 
SUB CONDUCEREA UNUI COMITET. 

Triumful fascismului. 
Alegerile din urmă din Italia şi însemnătatea lor. 

Roma, luna Maiu c.' 
Alegerile din urmă din Italia cari au 

adus consacrarea de{initivd a fascismului 
au respins discuţiunile aSHpra curentului 
formidabil care a dat naştere acestei 
noui doctrine (invăţături) politice. In 
Italia discuţiile par a fi luat sfârşit, Întru
cât fascismul ajungând la un grad de or
ganizare care nu mai Iasă nici o îndoială, 
a reuşit să câştige increderea masselor. 
Contrarii fascismului. adică guvernanţii de 
ieri ai Italiei au amuţit rând pe rând; 
până şi Nitti insuş a sfârşit prin a dori 
o inţelegere cu fascîştii. Multe grupări 
politice de 12uan!d naţionalisti! s'au inre
gimentat in rândurile puternicei organi-

_ zatU fasciste. Alegerile parlamentare de 
mai dăunăzi, făcute sub auspiciile unui 
nou sistem electoral, încuviinţat de legea 
dlui Acerbo, prin chiar puterea acestei 
legi trebuiau să asigure dlui Mussolini, 
majorităţile trebuitoare în noul parlament. 

-, 

In Italia deci fascismul a avut o vic
torie de{initivd, întroducând un regim so
lid care va ţine desigur, multă vreme. 

Opinia publică italiană, însă de altfel 
foarte simţitoare este nedumerită în ce 
priveşte atacurile ce le indreptează străinii 
şi în special Francezii contra fascismului. 
Aceştia fac impresia că nu au înţeles şi 
nu înţeleg nici astăzi fascismul. Se crede 
anume că fascismul nu este d(;câr mani
festaţia unui ideal politic local, un feno
men specific italian. E drept că fascismul 
este un rezultat direct al împrtjurărHor 
create de răsboi şi mai ales de scopul de 
răspândire al bolşevismului. Fascismul a 
apărut ca o reacţiune viguroasă a elemen
telor cinstite şi neatinse încă de gernfenii 
descompunerii sociale; o reacţiune în
dreptată contra evangheliei dela Moscova; 
şi cu scopul de a trage foloasele victoriei; 
as cismul se prezintd prin urmare ca o 
acţiune a luptători/or impotriva celor cari 
nesocoteau până la compromitere rezul
tatele de pe front. Italienii cu dragoste d~ 
ţara lor nu puteau să privească nepăsă
tori cum se împart la ţărani meda~li de 
ale. Sf. Lenin. E adevărat că Fagdsmttl 
este un produs al unor împrejurări domi
nante 1[1 Italia. El nu are pretenţii de uni
versalitate. 

Din moment ce însă aceleaşi ÎrnDre
jurări s'ar naşte şi aiJrel idea fascismu
lui poate să apară şi acolo, în mod atât 
de spontan, ca o urmare firească a unei 
anumite stări de lucruri, care poate fj pre
tutindeni una şi aceeaş. Numai În măsura 
aceasta fascismul poate să devină o doc-

trină politică cu veleităţi de universalitate. 
Ţările unde înfloreşte abuzut de putere, 
corupţia politică şi curente subversive plă
tite dela Moscova, pe drept cuvânt se t pot 
teme de ... invazia fascismului 7 

Cu mult mai uşor se pot judeca ale
gerile recente cari au consacrat fascismul 
într'un mod atât de strălucit. Succesele 
dlui Mussolini şi-le tâlcuesc cer mai mulţi 
prin prisma vederilor de partid. Un privi
tor nepărtinitor fireşte, că va trage cu to
tul alte învăţături. 

Alegeri lÎ1tiştife. 

In preajma alegerilor a domnit cea 
mai mare linişte. Un strein care s'ar fi 
abătut, tn acel timp prin Italia ar fi rămas 
de sigur surprins de liniştea de pe străzi. 
Aproape nici o manifestaţie. Fascismul 
atât de stăpânitor, care işi revendică un 
rol şi care a combătut abuzul şi l'a dis
trus, trăia în conştiinţa poporului. Lupte 
electorale aproape că nici nu mai existau. 

In schimb Însă pe toate colţurile de 
stradă erau răspândite efişe, cari dădeau 
un tablou de pitoresc rar: orbi de război, 
preoţi împuşcaţi pe altar, vânătoare de 
oameni, cortegiuri urmând drapele· roşii. 
Şi aceste afişe erau răspândite pretutin
deni, pe case, pe trăsuri. pe trenuri. Ceea 
ce este curios e faptul că întreg acest pi
torescde manifeste până la cele mai in· 
cendiare nu au dat prilej la nici un fel 
de violenţă. 

Acest japt arată de sigur libertatea 
absolută ce a domnit la alegeri. Când Wl 

partid are popularitate nu e nevoe să re
curgă la consirângerea voinţei alegatoru
lui. Caracteristic este lpentru It:tlia că în 
ziua alegerilor nimeni -nu-şi intrerupe lu
crul de fiecare zi. 

Usta naţ~onală a obţinut un succes 
care a depăşit şi aştep~ările cele mai op
timiste. Succesul se datoreşte fără indo
ială şi nouei legi electorale care lnlocue
şte vechiul sistem al propnrţionalităţii -
carE', după părerea cercurilor fasciste şi 
naţ:onaliste, nu poa'e să dea uu oar13-
ment în 5tare să guvernezE->; legea electo
ra:ă nOltă trebuia să dea deci guvernului 
o majoritate mare. Şi în adevăr 75 la suiă 
din corpul efecioral se proflunfd, În de
plină libertate, pentru d, Musso!ini, iar 
restul a revenit diferitelor fracţiuni din 
opoziţie. Fireşte noua lEge electorală era 
mai mult o lege de circumstanţă. Fascis
mul a obţinut un succes neaşteptat. 

Triumful strălucit al fascismului e re
cunoscut chiar şi de către personalităţile 
din afară de orice partide politice, cari 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 

Strada Moise Nicoară Numărut I, etajul 1. 

nu se indoesc să declare, că ţara a răspuns 
la chemarea .. ducelui" (se ştie că dJui 
Mussolini Î-s'a conferit titlul de duce). 

Lovitura de stat şi politîca dlui Mus
solini a fost deci definitiv incuviintată de 
poporul italian. Şeful fascismului c~ drept 
cuvânt poate zice astăzi că este stăpân 
pe întreaga situaţie din momentul de faţă. 
Nu mai încape nici o indoială că, dacă 
s'ar fi ordonat un plebiscit, şi dacă nu 
s'ar fi votat decât pe numele lui Musso
Hni, rezultatul ar fi fost şi maÎ semnifi
cativ. 

Două Invăţaturi. 

Din alegerile italiene şi rezultatul lor 
putem trage două invăţături: consacrarea 
fascismului in Italia este un fapt implinit 
şi că guvernul dlu; Mussolini va fi un 
guvern de lungă vreme. Acest fapt nu mai 
suferă nici o contrazice re şi străinătatea 
n'are decât să se poarte în consecinţă. 
Acest adevăr se impune pretutindeni şi 
cu atât mai mult _în Franţa unde s'au 
produs oarecari bănueli faţă de fascismul 
italian. S'au adus uneori fasciştilor italieni 
critici aspre din partea Francezilor şi aceste 
critici au atins mult simţul Italienilor, in 
genere foarte simţitori de critic;ile Franţei. 
Nu facem, fireşte, aluzie la scopurile po
litice ale Franţei şi Italiei in Marea Me
diterană, scopuri cari de multeori dau 
ansă la conflicte mari. Toate statele vor 
trebui sd ţină seamă de aceste dispozi
!luni ale poporufui italian, cdci altfel va 
fI cu neputin!d de a se cultiva bune şi 
paşnice legături cu Italia dlui A-1ussolini. 

~escbidena Fartanuululuf. 
- Telegramă. ~ 

Corpurile legiuitoare au fost redeschise in 
ziua de 20 Maiu c, 

In primele zile după deschiderea Camerei 
şi Senatului vor fi puse la ordinea zilei întărirea 
alegerilor parţiale; d. ministru al externelor va 
face un expozeu asupra vizitei Suveranilor în 
streinătate, iar d. subseerc:ar de stat Tâtărcscu 
va fa.::e unele comuni.:ări in legătură ClI măsurile 
pe care guvernlll a crezut de Cliviilltă să le ia 
pentru as:gurarea ordinei interne. 

ln AJunarea deputaţilor şi'n maturlll corp 
VOi fi apoi discutate şi votate, până la IcJ!ie, ur
mătoarele proeete de legi: Reforma învăţărnân
tu!ui primar; comer.:iaiizarea unora din intre
prinderile Statului; căderile de apă; legea imprevi
ziund; p.1durile şi piişunele comlmale; legea {Tli
nelor; legea băl1turiior sp:rbase şi două noi 
proecle pentru reorganizarea armatei. In timpul 
funcţionărei parlamentului, profitându-se de pre
zenţa în Capitală a deputaţilor şi a senatorilor, . 
din majoritate, se vor intruOI, la ministerul in
ternelor: comisiunea pentru intocmirea proectului 
reformei administrative, iar la finanţe: comisiunea 
b:Jgetară. 

Preţul unui exemplar 2 Lei. 
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uD doua zi dUD~ incheigrea armistitiulur. 
22-23 Nov. 1917. 

Poenele - Valea 1rotuşului. 

.Să cânt?! Cum să cânt? 
,Un marş funebru cel murt ar trebui să cânt. 

Ua imn de- mărire pentru mortii noştri. 

O mie de ani in şir luptat'au strămoşii cu 
barbarii, dar niciodată pămintul nostru sfânt nu 
a numărat atâtea cruci. 

Barbaria unu! an in secolul al XX-lea va
lorează de douăzeci de ori mai mult decât acum 
zece veacuri. 

"Să râd! Cine spune să râd? 
RAsul meu ar fi prea roşu, şI pământul e 

îrnpârtăşit din belşug cu sângele roşu al fraţilor 

noştri. 

Conştiinţa mă opreşte. 

- Să râdă trădătorii, pe ei nu are cine-i 
opri! 

"Să plâng I l!Je ce? 
Morţii mei nu au nevoe de plâns. 
Ei şi-au făcut datoria. Cei bătrâni rămaşi 

in fară, duc cu stoicism martiriul tiranului. Nicj 
ei nu plâng. 

Plbg copilaşl·i orfanI. Atât le-au mai rămas. 

VOINŢA POPORULUI 

LăDluri..-i oficiale 
peutrq 40bAqdirea "etăţc.ldei t 

f?cAndu,,"Qj-!lţt intfeb~rl din mai multe părti 
ae~pre formallt.tile ce trebuesc făc\.lt~ cu pri
vire llt dQbân~jrea eetatenlel ramâne, publb:ăm 

mai JOII urmăţo.rele Iirnurlri oflclale ce am pri-
mit din partea Primăriei oraşului Arad: ' 

Nr. 21 Nr. ~ -
cetăţenie actele prescrise pentru câştigarea apar- tI! c 
tinent~i fi ~nu me ; ficat 

l. Certificatul de naştere, 2. Certificatul de 
\:ăsătQrie. 3. ElCtra,ele de naştere ale copiilor, <lisp 
4. Cerlifi\liihrl de dare, 6) Certificat dela biroul să r 
poprllatiel de când lo~uesc in Arad, 6. Certificat. eri 1 
~e14 bjiO\.l! de repatrlen, că nu iU fost repa- iosc 
tdati (nu ~11 optat pi!ntfll cetăţenie străină), 7, şi d 
iju!qloeie de Înscriere la biroul pQpulaţiei, cu sau 

/~lza servlciţ.llui Siguranţei. cari 

Publicaţiune. 

In această categorie tnhă tot' acel locui- zeaz 
tori cari la data de 30 Noemvrie 191. locuiau cari 

•• in Arad şi până la data de t De.:e mvrie 19 i 8 de ( 
au contribuit la sard.1ile publice. lui l 

No', primarul oraşului municipal Ar;!d, ho- IV. Acei locuitori cari ~u ven\t la Ar"d muti 
tărând a simplifica şi uşura procedura de exe- stabilmdu-se in localltate dupâ 1 Dec. 1914, 
cutare a dispozitiunilor reguJameniului privitor locuind aici de atunci contribuind şi la sarcinile iose 
la constatarea naţionalităţii române - care pro- publlct', vor trebui să anex<:ze la cererea lor 1 lt 
cedură a fost adusă de noi la cunoştfntă gene- pentru îl1s~riere in ; egistrul de cetăţenie in afară 
rală prin publlcaţiunea noastra din 30 Aprilie de actele înşirate in punctul III. şi un certificat 
1924 - facem cunoscut tutcror locuitorilor dtn prin care să S~ adeverească, cumcă respectivul, 
oraşul Arad următoarele: În momentul venirei şi stabilirei lui În Arad În 

1. Toti acei locuitori cari 1n curşul anuluI care comună de pe tcritorul României avea apar-
J924 au obţinut deja certificate de ap3rtinenţă tinentă comuna)ă, <iert 
dela Consiliul oraşului Arad, ÎI] cari certificate V. Acei locuitori cari nu au apartinentă IlUIT 
se cuprinde că respectivul la data de 1 ~ecem· dobândită În oraşul Arad, tnsă au apartinenţă per! 
vrfe 1918 a avut apartioenţă comunală În oraşul în vre~o comună de pe teritorul României, vor apa] 
Arad sau pe teritor român şi că pentru cetăţe- cere inscrierea in registru! de cetăţenie În c04 , 
nie streină nu a optat (nu a fost repatriat) - mUlla în care au apartinenţa sau în comuna in ajut 
vor' anexa la cererea lor pentru înscrierea în care au fost născuţi. Dacă doresc însă a fi in- UŞUl 
registrul de cetătenle numai certificatele de apar- scrişi în registrul de cetăţenie dela Primăria nosi 

I 
tinentâ cu textul susamfntit. In consecinţă, po- oraşului Arad, vor trebui să ceară mai întâi prl- la i 
sesorii htora fel de certificate de apartinl."nţă mirea în legăturile comunale ale oraşului, dela' mis 
sunt scutiţi de a anexa la cererea lor buleti- Consiliul ornşenesc, anexându.şi la cerere actele eşte 
Deie de inscriere la Birou] populafei. menţionate la. p~nctul li!. şi IV. . {j!u 

II. Toţi aceCi locuitori cari au certificate de Aducând ac!'sfea la cunoştinţă generală dat. 
apartio:ntă dela onsiliul. oraşului Arad in. textul atragem din notl atenfiunea tuturor asupra con- pe 
cărora tnsă nu se cuprinde Col! respectivul la . . .' .ceU 
data de 1 Oecemvrie 19] 8 unde avea aparti.:.. sec~ntelor. Irep~rabl1~ ~e vor urma pentru tOţi 
nentă comunală şi că pentru cetăţenie streioă acel~ <;:ca~1 DU:Ş\ V(l~ mamta la timp. cererea pen- . 1)ot 
nu a optat (nu a fost repatriat), se vor adresa tru lnvcnere In regIstrul de cetătetlle. Cir 
Consiliului oraşului cerând să li-se elibereze du-I Fiecare locuitor cu familie este dator a Put 
plicat de pe acele certificate de aparfinenţe, În cere înscrierea în registrul de cetăfenie a soţiei Cîrl 
cari să se certifice şi Împrejurarea, că respectl- sale şi a copiilor săI, deoarece altcum nu devin con 
vul la data de 1 Decemvrie 1918 unde avea cetăţeni români numai În sensul art. 7 şi urm. să 
apartinentă comunală şi că nu a optat pentru din legea privitoare la dobândirea şi pierderea erei 
cetăţenie Iitreină. Obţinând aceste duplicate, per- naţionalităţii (cetăţeniei) române. Intrucât soţia f fiet 
soanele interesate, vor fi scutite de a anexa - şi copiii nu au certificate de apartinentă, tatăl rea 
in afară de aceste duplicate - şi alte docu- sau mama cap de familie, va anexa la cerere 10 zub 
mente la cererea lor pentru inscriere in registrul afară de certificatul "'sâu de apartinenţl menţlo- mei 
de nationalitate. nat În punctele anterioare şi extrasul de cisă-

IIi. Toţi acel locuitori cari nu au certin- torie dimpreună cu actele de naştere .ale copil- esti 
eate de apartinente eiiberate de Consiliul oraşu- lor s-ă!, I~r întrucât aceşti~ sunt t!ecutt de etatea cur. 
lui Arad dar din actele ce le posed se poate de 18 am se vor anexa ŞI bulettnele mod. N. 2 din 
constata' că la data de 1 Decemvrle 1918 aveau de Înscriere h biroul populaţiei, fiind vIzate de 
drept la apartinenţă in oraşul Arad, vor anexa serviciul SiguranteI. 
la cererea lor pentru fnscri~re În registrul de Accentuăm că aceste acte se pretind numai 

- Râd trădatorii şi rAsul lor e plânsul 
conştiinţei. _ 

Cu capul fn palme m'a apucat amurgul, 
preumblându-mă în lungul bordelului mă gaseşte 
miezul nopţii, iar aurora cu razele roşii lumi

. nează faţa-mi palidă de-atâta sbucium. 
- Pe atâţi In lumea asta-l apucă amurgul 

şÎ-i găseşte aurora to jurul meselor de desfrâu 
şi nelegiuire. 

Din cauza trădării, insuşi lui Duml!ezeu i-a 
fost răpit sceptrul; diavolul a pus stăpânire pe 
pământ. 

Să nu se uite, iosă, că În sufletul unul om 
poate fi cuprins universul 1. I 

Şi ce-j pământul faţă de univers? 
-\- - - - -

,.Să tac? 

Am tăcut destul. Voi nu auziti cum strigă 

crucile, ce'cu braţele Întinse către cer, strigă 
răsbunarea celor pe care-! străjuesc? 

ti Voi nu vedeţi copilaşii celor îngropaţi la 
fiecare pas, în fiecare poiană, lângă trtmchiul 
fiecărui copact sau rămaşi neingropaţi? 

"Nu-i auzit! cum intreabă: 
- Mamă, când vine tata? 
Mamă, dacă soarta s'a milostivit cumva, să 

le lase cel putin atât. 
Imbrăcali in sdrenţe, cu privirile senine, 

ei fntrupează în acelaş timp, nevinovătia atât de 

• 

curată, . cu cât mai negru este martiriul pe care-l 
\ ' 

duce. 
Voi nu simţiti ce zile amare tndurâ bătrâ~ 

nul părinte, cu barba aibă, cu înfătişarea de 
apostol in aşteptarea fiilor lui pe care-i ştie 
morţi, dar pe care totuş il aşteaptă? . 

De câteori vijelia, umflându-st", svArle tn 
lături uşa casei, vijelia sufletească se opreşte o 
clipă în sufletul bătrânului aşteptând intrarea 
celor mult doriţi, ce nu vor fntra niciodată, vi
jelie ce reîncepe apoi cu indoltă furie. 

Bătrânul resemnat suff're şi tace. 
Am tă:ut destul. Nelegiuirea a întrecut de 

mult limitele răb1ărei. 
"Să strig atunci?1 

.cot 
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'n cazul când sotia sau copilul nu posed certi
:icate de apartinenţă. 

Toate svonurile ca d. e. că Ministerul a 
iispus ca inscrierile În registrul de încetăţenie 
să nu se mai facă, sau că se vor admite înscri
~ri ulterioare, că se va prelungi termenul de 
inscriere sau că se vor putea face înscrieri 
~i după termenul expirat la Ministerul de interne 
sau cel de justiţie, sunt răspândite de răuvoitori 
cari folosindu-se de credulitateu populaţiei, cau
zează un mare şi îreparabil rău tuturor acelora 
cari se Iasă seduşi de asemenea svonuri, lipsite 
de orice temei. Rugăm deci populatiunea oraşu
lui să se conformeze intocmai diSpoziliuni1or co
municate în publicaUunea de faţă. 

Ultimul termen pentru primirea cererilor de 
inscriere în registrul de cetăţenie este ziua de 
1 Iulie 1924 orele 2 p. m. 

Arad, la 7 Mal 1924. 

• 
Şef·pri mar: 
(ss) Dr. Robu. 

Noi, prlma~ul oraşului Arad. având in v~
dere că lucrările pentru dobândirea cetăteniei la 
numite categorii a locuitorilor oraşului Arad, 
permit unele uşurărl in ce prIveşte probarea 
apartillenţei: 

Avtind in vedere că dl dr Ştefan Anghel, 
ajutor de primar, este in situaţIa şi in măsura a 
uşura procedura de constatare a cetiiţeniei, cu
noscând personal o parte mare dIntre locuitori, 
la propunerea dsale il insărcinăm a forma o co
misiune din 2-4 membri, cu a căror concurs 
e6te îndreptăţit a viza toate cererile 10cuitorl1or 
<lin Circ. l. Administrativă a oraşului, cari la 
data de 1 Oecemvrie lY10 au avut apartinenţa 
pe teritorul oraşului Arad, cu clauzula că sunt 
.cetAteni ai oraşului Arad. 

Având în vedere că tot aceste uşurări se 
pot incuviinţa şi pe teritorul Antistiei comunale 
Circ. 11., in consecinţă insărclnăm pe dl Andrei 
Puttei. consilier onorar, şeful Antistiei eomunală 
Circ. II. ca să formeze io suburbiul Arad-Gai o 
comisiune din 2-4 membri, cu a căror concurs 
să constate ceta.ţenia locuitorilor din Circ. in
credioţată dsale, având însă datoria a cere dela 
fiecare petent cerere În scris şi a certifica cere
rea fiecăruia, dacă întruneşte condiţiunile prevă~ 
:tute de Regulament, fără a le cere alte doca· 
mente. 

Toţi acei solicitanti a căror situaţie nu 
este pe deplin clară, urmează a anexa toate do· 
cumentele prevăzute tn pubHcaţiunea noastră 
din 7 Mai 1924. 

Ascultati I 
M'am gâR4}t numai si strig ,t aerul clo

<coteştc de atâta strig~t : 
ConştilntăI 

Din vârful muntelui, schitul prăbuşit de 
-obulele dIstrugătoare, prin limba clopotului că
.mas, strigă; Răsbunare l 

Oe după fiecare copac, de sub fiecare cruce 
gem sufletele sbuciumate a celor morţi de gloan
·tele şi obuzele duşmanului, gem, fiindcă până În 
mormânt au ajuns strigătele celor de-acasi ai 
lui, plânsul copilaşilor. jalea părinţilor •. jăfuiţi, 
"schingiuiţi, alungaţi din casele lor, tremurând sub 
cerul de plumb. privirea de ghiaţă şi cnutnl de 
'foc a· 

- Dreptate! 
Pădurea ruptă de obuze strigă, dealul sfâr

~icat mugeşte, pe vale râul spumegă şi urlă de 
mânie. 

Dar, pe pământ pare că nu este nimeni 
-care să ne audă. Şi cum toţi din jurul nostru 
-duşmani sau alia1l, deopotrivă ne asupresc. nu 
~vem cel puţin un martor, care să cântărească 

suferinţele noastre, nelegiuirile celorlalţi". 

------~---

Maior Bdgulescu. 

VOINŢ A POPORULUI 

In ceeace priveşte constatarea, că respec· 
tlvii cărora li-s'a vizat cererea, nu au fost repa
trlati, respective că IIU au optat pentru altA ce
tăţenie, vor fi îndrumati să-şi prezinte cererea 
Biroului de repatriere, care dupăce va c1auzula 
cererea, o va transpune registraturei speciale. 

Arad, la 16 Mai 1924. 

Primar: Dr. Robu. 

Cererile pentru dobândirea naţionalitAţii, se 
vizează în biroul dlui dr. Ştefan Anghel, ajutor 
de primar, etajul 1., camera Nr. 87 şi în urmă 
sunt a se inainta la biroul de repatriere et. 1. 
camera 84. 

Totodată rugăm Ono public, ca în cererile 
pentru dobândirea cetăţeniei să se scrie şi nu
mele şi pronumele părinţilor petentului. 

Primar: Dr. Robu. 
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Propaganda contra a1coolismllluL 
fJpelul mifropolitului I?imen către credincioşii 

bisericei ortodoxe. 
Faţă de primejdia alcoolismului ce ame

ninţă populaţia din Moldova, mitropolia din laşi 
a intervenit prin glasul mitropolitului Pimen, să 
aduc! la cunoştinţa credincioşilor bisericei orto
doxe, urmările păgubitoare ale beţiei. 

Preoţimea noastră românească, - spune in 
apelul publicat de înaltul părinte - care, în 
trecutul ei istoric şi·a câştlgat merite netagăduite, 
ori de câte ori a fost vorba de apărarea butle
lor moravuri, a graiului, a credinţei şi moşiei 
străbune, aşa e chemată şi azi la lupta contra 
boalelor trupeşti şt sufleteşti, ce otrăvesc viaţa 
poporului nostru. 

,., Vă veti folosi de vaza voastră preoţeascl, 
mal ales cu prilejul tainei mărturisirei, apoi a 
vizitelor personale pe la casele enoriaşilor, a 
predicllor din biserici şi a tuturor întâmplărilor 
ce se ivesc in localitate, ca urmări nenorocite 
ale acestor patimi blestemate". 

Ce mdsuri trebue sd ia preoţii? 
In ce priveşte masurile de combatere neÎn

târziată, inaltul prelat spune că nu îngădue ca 
slujitorii bIsericei să primească să fie trataţi 
(îmb1 aţi) cu beuturi splrtuoase, imbătătoare de 
către enoriaşi, atât cu prilejul serviciilor reJi
g:oase în familie, ca: botez, nuntă. ziua numelui, 
pomenire, etc., cât şi in alte imprejur!ri. 

Sub nici un tuvânt. slujitorilor bisericilor, 
nu le e$te permis sti' bea In câre/umi, nici vin 
nici orice altfel de beuturi, pentruca este o ruşine 
şi se dă pildă rea poporului. 

Preotii sunt datori să vesteascd In biserici 
pe toţi enoriaş ii, cd vor refuza de a mai bine
cuvânta mesele date la pomeniri pentru cei morţi, 
sau a hramurJlor, la care s'ar aduce beuturi spir
tu oase, cdci, mai totdeauna adunările dela aceste 
ospeţe pioase. se isprdvest cu batăi şi crime • 

"" .., ..-". .. n ...... . .. .- ....... ... 
Activitatea culturală. a corului 

.. Armonia" din Arad. 
Convorbire cu d. prof. At. Llpovanu. 

Dori.nd să cunoaştem mal bine şi in mod 
mai amănunţit activitatea culturală În viitor a 
minunatei reuniuni de cântări "Armonia" din 
Arad, un colaborator al nostru a cerut În această 
privinţă lămuriri din partea dlui profesor At 
Lipovanu, mult iscusitul conducător al acestei 
reuniuni. D. profesor Lipovanu a binevoit să ne 
facă următoarele declaratii; 

"Suntem putini, deocamdată", -imi spu
nea dsa, - "dar sper, că mai târziu o să se 
înscrie mai multimembrîi noui şi, având şI spri
jinul material al societăţii româneşti din Arad, 
care ne va inţelege, vom avea putinţa să tnce
pem o activitate (lucrare) mai intensivă (temei
nică). Această activitate nu se va mărgini numai 
la câteva concerte aranjate in satele ain tmpre
jurlme şi la cântarea răspunsurilor liturgice in 
catedrala din loc, - lucru care l-am făcut şl 
până acum, - ci nădăjduesc că in decursul 
anului viitor o să putem pleca intr'un turneu 
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cultural. Cu această ocazie nu vom cerceta numai 
ţinuturile mai apropiate din tară, ci vom stră
bate chiar până'n Basaraola. Totul atârnă dela 
felul cum va fi privită şi sprijinită Reuniunea". 

,.,Cu membrii activi puţini şi fără sprijinul 
si incurajarea de lipSă, nu se va putea face. " 
ceeace poate face d. Kiriac cu 150 persoane. 
Dar sperăm, că tinerlmea amatoară de cântări 
va înţelege rostul acestei reuniuni şi se va În
scria ca membri activi, mai ales că le este pusă 
în perspectivă câte-o frumoasă excursiune, cum 
ar fi şi aceea prin Basarabia, iar societăţile ro· 
mâneşti şi particularii mai bine situaţi îşi vor 
înţelege datoria de buni Români şi se vor in
scria ca membri fondatori şi sprijinitori". 

D. Lipovan este destulă garantă că Reu· 
niunea de cântări "Armonia". având puterile 
necesare, va răsplăti din belşug sacrificiile. fă· 
cute de societatea din Arad, şi se va nizul ca 
să devie o fală a acestui oraş. 

Dumnezeu să-i ajute! (V. G.) 
..... n,. ".. ......." . 

Imbunătătirea vieţii slujbasilor activi li pensionari. 
- Conferenţa d/ui Col. Bardosi. 

In ziua de 15 Mai c. d. Dem. Bardosi, col. 
inv. de război, a ţinut la Palatul Cultural din 
Arad o interesantă conferentă despre "Mijloacele 
de imbunătAţire a vieţii siujbaşllor activi şi 

pensionari". 
După o introducere poetică şi după un 

imn de slavă memoriei eroilor cari au sAngerat 
pentru mărirea Patriei, conferenţiarul rosteşte 

călduroase cuvinte de omagiu către Casa Dom
nitoare. 

Conferenţiarul face o Simplă dar limpede 
descrier-: a stărilor grele din ţară. - cari sunt 
roadele luptelor neîncetate ce ie dau incă intre 
diferitele partide politice setoase după putere, 
veştejind cu dreptate păcatele acelor chemaţi 

să-şi intindă mâna frăţească pentru binele şi in
teresele neamului şi a Ţării. 

Foarte mişcat d. Colonel osândeşte cu toată 
asprimea trecerea exploatării bogătiilor noastre 
naţionale in mâinile streinilor, cu ajutorul şi 
sprijinul Românilor deveniţi simbriaşii acestora. 
Osa cere ajutorul Statului pentru uşurarea soartei 
grele a slujbaşilor şi pensionarilor. 

Pentru incetarea acestor stări grele de ne
suferit conferenţiarul găseşte ca foarte necesarA 
(de lipSă) introducerea unor legi draconice şi 
venirea unui bărbat hotărât şi care să fie insu
fleţit de dorinţa unei neintârziate hotărâri privi
toare la incetarea greutăţilor grozave ale traiului 
in ţară. 

Publicul putin dar ales a răsplătit cu aplauze 
interesanta conferentă a dlul col. Bardosi. 
........... ., ..... $4 'W"IIIF ,- .. ,- . 

1: A ~ ,i z I ~I 
~ Subsemnatul, cu onoare aduc la cunoştinţd • 
~ Onor. clienţi şi cunoscuti, ca fosta mea ~ 
r PRAvALIE şi ATELIER de CR0l10RIE ~ 
~ din Strada Brancoviciu. le-am mutal în • 

t 5tRflDft 1. C. BRfl'emnU n· RUll -13. ~ 
• _ (015 i vis dt llo~11 marto) ~ 

• Rog deci şi de acum fnainte tot sprijinul ~ 
• Onor. cllentele şi a ono public. Am un bo- • 
• gat asoltimeni de materiale excelente, stofe • 
• foarte fine şi cu preţuri mode/ale. ~ 

• • ~ Incunoştiinfez totodatd pe elevii liceului ~ 
,. ,.,Moise. Nicoară·, precum şi pe elevii ce- ~ 

• lorlalte şcoli, că uniformele şi capeleLe se ~ 
• confecţionează şi mai departe toi la mine. ~ 

• Cu deoStblt1 stirnI: ~ 
• fi H fOR fi H f m H R 1 \ t fl t C ROI '[ O R. ~ · ~ 
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Ştiri de tot felul. 
3/15 Maiu la Blaj. In anul acesta ziua de 

3/15 Malu, .:.- ca aducere aminte de adllnarea de 
pe "Câmpia libertăţii" dela Blaj (1848), unde 40 
mB de Români au proclamat dreptr1. Ia viaţă li
beră şi naţională a poporului românesc din Ar
deal şi Banat, - a fost sărbătorită cu deosebită 
strălucire în istoricul orăşel Blaj. Au fost repre
zentate peste 60 de şcoli prin elevii şi profesorii 
lor şi uiu:î! oaspeţi din toate părţile ţării. 

Guvernul a fost reprezentat prin dl Lepă

datu, ministru cultelor. 
Reprezentantii partidelor politice din ţară 

in mare parte au strălucit prin absenţă (lipsă) 
dela această serbare natională. De altfel. nu ne 
miră acest fapt, intru cât politicianii cari rod 
ciolanele diferitelor instituţiuni ba>lcare ovreeştl 
au tinut să nu-şi supere stăpân ii, prIn rostirra 
de vorbiri in cari, În orice caz, ei ar fi trebuit 
să pomenească de jertfele mari pe cari înaintaş!l 
noştri le-au adus pentru înălţarea neamului ro
mânesc şi scoaterea lui- din ghiarele şi robia 
străină. 

In ziua întâi, după slujba dumnezeească 

mitropolitul Blajului Exc. Sa dr. Suciu a rostit 
o inăltătoare cuvânt are, apoi au avut loc fru
moase serbări la "Piatra libertăţii." După ce s'a 
făcut un pios pelerinaj la mormintele eroilor şi 

marilor morţi ai neamului, a avut loc un Intere
sant conduct etnografic. După masă întrecere a 
elevilor in diferite jocuri şi gimnastică, impărţirea 
premiilor, iar seara concert şi petrecere. Coresp. 

Primul turneu oficial al Teatrului National din 
Ardeal, înfiintat inainte cu 5 ani în Cluj şi care 
îşi continuă regulat activitatea sub conducerea 
dlul Z. Bârsan, În z!ua de 14 şi 15 Mai a. c., s'a 
oprit şi în oraşul nostru unde a dat reprezenta ţii 
foarte strălucite. 

In seara primă s'a jucat: "Trandafirii ro
şii," poem dramatic a dlui Z. Bârsan, iar în a 
doua seară comediile "Morcovel" de ]ules Renard 
şi "Vicleniile lui Scapin" de Moliere. 

- După cum suntem informati in anul tre
cut a voit un consorţiu român să edifice un 
cinematograf de vară pe malul Mureşului, dar 
nu ştim din ce motive a fost respinsă cererea lui. 
Anul acesta - lucru curios - un consorţiu străin 
a primit dreptul să edifice şi deschidă cinema
tograful respins anul trecut şi cerut de consorţiul 
român. Care-i cauza? Vor fi fost anul trecut fn 
consorţiu şi persoane aQtipatice? Cui? Vor fi 
avut cei din consorţiul străin mai multe parale? 
Pentru CÎne? Ne doare! 

Expoziţia de pictură ,1 de vase româneşti a 
dnei Letitia Al. Stamatiad a stârnit - cum era 
de prevăzut - admiraţia vizitatorilor, cari au re
tinut un mare număr din minuHatele lucrări ale 
mult preţuitei noastre artistă. Această expozitie 
din Palatul Cultural, care se inchide la 26 Mai 
C., merită Întreaga noastră atenţie. Publicul ro
mânesc este indemnat să cinstească şi să incu
rajeze străduinţele admirabile ale dnei Letitia Al. 
Stam a tiad, care ne face o deosebită mândrie. 

Rectiflcare. Referitor la ştirea apărută în Nr. 
19 al ziaru lui nostru că oaspeţii intelectuali din 
jur ye!1iţi la Arad cu ocaziuoea concertului aran
jat. de corul .. Carmen'" au fust expuşi la neplă
ceri din partea directi unei C. F. Arad-Podgoria 
prin dl GrUnzweig (care e5te un bun creştin şi 
un jidan) trebuie să o mărturisim că informaţiu
oile au fost greşite iar CC1uza neplăcerilor oh
venite nu a fost nici direcţiunea C. P. A. P. nici 
dl Griinz.wdg: 

- Sâmbătă in 24 Maiu va fi maialul tuturor 
,coalelor noastre din Arad. 

Căsătorie. Dşoara Valeria Sârboane (I1adia) 
şi dl prof. Const, Tismănariu (Oravita) anunţă 
că şi-au serbat căsătoria religioasă in ziua de 
1 i Maiu c. Sincerile noastre felicitări. 

Cenzurat: Prefectura judeţului. 

VOINŢA POPORULUl 

- Se aduce la cunoştinţă amatorilor re do
resc a eXtcuta parcursul de turism: Bucureşti
SIănic-Dorna-Cluj-Deva-Caranse beş- Băi le-Hercu
Iane-Craiova Bucureşti, intre zilele de 2 şi 9 Iu
nie a. c. că închiderea listelor con curenţilor se 
va face În ziua de 24 Mai a. c. st. n. Ceice do
resc a lua parte la acest concurs de turism să 
se adreseze direct "Automobil Clubului Regal 
Român" din Bucureşti. Se aduce la cunoştintă 
generală că se vor decerne Cll această ocazie trei 
premii, resp. de Lei 100.000, 20.000 şi 20.000. 
Observăm că la acest concurs turism va lua 
parte activă şi A. Sa Rtgală Moştenitorul de tron. 
Tîmişoara1 la 14 Mai IY24. Dr. Georgevici primar. 

Intâlnire colegială. Rog pe toţi acei colegi 
de şcoală, cari şi-au făcut împreună cu mine ba
calaureatul la şcoala comercială superioară de 
stat din Lipova, în anul 1914, să-mi comunice, 
în vederea aniversării de 10 ani, adresa precisă, 
ca la caz de nevoe să putem ţine, în vedet ea 
acestei aniversări, o eventuală consfătuire. Ale
xandru Cradigaci, "Agronomul a S. A. de Asigu
rări Generale, Direcţiunea Arad, Str. Cloşca Nr. 15. 

.0 

ExpulzAri. Fasciştil Iosif Cherlia din corn. 
Dubos (Bănat) şi Romul Silvesc din com. Cri
vobara (Banat) sunt expulzati din F. N. R 1 con
form art. 34 al. 1 din Statute. 

." •. lt 

Nr.l 

POŞTA REDACŢIEI. i~ -Manuscrisele scrise cu ceruza nu se publică. J 
Unul minişan. - Pentru Înlăturarea o 

căror bănueli neîntemeiate ţinem să lămurim 
în afacerea ruşinoasă cu arama e vorba 
Adrian Demşoreanu iar nu de "iti Demşore~" 

Redactor responsabil: CONSTANTIN SAVU 

Nr. 163/1924. 

Pu bli caţiune. 
Se aduce la cunoştinţă amatorilor, că _ 

ziua de 6 Iunie 1924 orele 10 se va ţinea ,
nouă licitatie publică cu oferte închise in co~ 
diţiunile art. 72 şi nrmătoarele din legea cont, Pe 
bilităţii publice, în localul Prefecturei judetul~!:! 
Arad, şi a Primăriitor comunelor respective, pentri -
darea in întreprindere a lucrărilor de constructt 
de şcoli În următoarele comune rurale din ia 
deţu\ Arad; Revetiş, Susani, Almăş, Dieci, Boq 
ţeşti, (plasa Şebiş), Chier, Arăneag, Camna, T~ 
nova, (plasa Târnova), Bârzava, Roşia. Lupeşt 
Cuiaş Selişte, (plasa Radna), Aldeşti, Bârsa, (pla~ 
Ineu), Nădlac, Covăsinţi, Hălmăgel, Leştioar{ 
Bodeşti, Măgulicea, Groşi, (plasa Şebiş), Ciuci~ vă 
(plasa Hălmagiu) şi Otlaca 'plasa Chişine~ DI 
Devizul şi condiţiunile se pot vedea in orele o~ rie 
cioase la Serviciul de Poduri şi Şosele din Ara 
şi la Primăriile comunelor respective. Concureo . trf 
vor depune o garanţie de 5 la sută a sumei ar' rnl 
tate în deviz. Arad, la 19 Maiu 1924. PreJectu dr 
judeţului Arad. sti 
~ ____ ~~~~~~~~~~~~~~.nE 

ROMAN:df 
Folosiţi-vă de;' medicii, inginerii, aVOCl1ţ~ m al 

negustorii, meseriaşii şi industriaş bi 
români. J I dl 

Daţi banul vostru, numai la Românii f m 
străinii creştin;, ferindu-vd de a-Il ~ 
;idanilor. ji l 

Aceasta trebue să fie azi cuvântul ff 
ordine al nostru, spre a ne puteţ P 
scăpa de ei. Cine face astfel, dovq ~ 

. deşie că-şi iubeşte Ţara şi Neamu p 

S' 

CONVOCARE 
"Agronomul" Societate Anonimă de Asigurări Generale, ţine la sediul 

tăţii din Arad str. Cloşca No. 15. în ziua de 31 Mai. 1924, orele 10 a. m. 
Soei 

a II-a Adunare Generală Ordinară 
. 

la care invită pe acţionarii săi cu toată stima. 

ORDINEA OE ZI: -
1. Cuvânt de deschidere al preşedintelui , 
2. Designarea conducătorului şi a ;verificatorilor lui 
3. Verificarea socotelilor anului al doilea de gestiu!le, stabiiirea bilanţului, pre 

cum şi dispunerea asupra beneficiului net. 
4. Descărcarea Consiliului de Administraţie şi a Comitetului de Cenzori c 

privire la anul de gestiune 1923. ' 
5. Modificarea § 39 din statute 
6. Propunerea Consiliului de Administraţie referitoare la urcarea capitalul, 

statut ar, la suma de Lei 8.000.000. 
7. Complectarea numărului membrilor Conslliului de Administraţie. 
8. Stabilirea onorarului Comitetului de Cenzori pe anul de gestiune 1923. 
9. Propuneri. 

"AGRONOMUL" 
Societate Anonimă de Asigurări Generale 

Direcţiunea 

, 

Acei Domni Actionari cari doresc să participe la aceastA Adunare Generală,. sunt rugj 
a depune titlurile lor provizoril. cu 3 zile, inainte de data fixată pentru Adunarea Generală. h: '. 
Direcţiunea Generală a Societăţii, fie la una din reprezentantele ei din tară, in sfârşit la Casa 
Păstrare a judeţului Arad S. A. din Arad. J 

Tiparul TIpografiei Diecezane Arad. - 91 
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