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Politica de oHJdutfi şi 
prăpădul 'de astăzi. 

Au trecut vrem mile acelea, 
t>:nd politica era considerată ca 
:' jertfă pe altarul patri~i, iar 
, omicianii nu gând,':-!:; la ..:.1tcevo, 
w:cât ia bunul mrr.:; al tă: ii şi 

; ~ propăşirea neanH.llu l , pe care-l 
;,]beau ca sufletul lef. 

Au trecut vremmHe acelea, 
':.md poporul îşi dădea totul 
ih'ntru cei trimişi rrin votul pe 
~',~ă 'n p.:!r1arm~ntu! ţări!. Pnp')r!t! 
:;;. dat totul pentru ei, fi:ndc;) ;Jtl 

li \st aleşi prin v()inţa lui şi din 
!',;!lul lui şi .. fiindcă i-au iubit. 

Abea 'sunt cati":1 fini de~atLmci, . . 
(,r adânclll relelor in care ne 
l~;atem ne-a intunecat şi vederile 
;'~i gândirea noastră, şi-am uitat 
h",lte. Ţara a devenit teren de 
''; '(nătoare şi zestre p:l!tidtior 
pclitice, care sc'nbr~ncesL" ca să 
:~ ajungă rândul, şi să se pre
,'c'>psească. Şj ei se numl'se ra,-
:i ').ti ~i 7 i !" d: f,{' Gr)1!·!~;5. O.:.:.~~ . .;;, 

• ,;. • .r 

\',:; bl ică, dacă' n d răzrH.'şte Ct V.i, 
t~,;t, inJera Iti şi cu pumni'f1 gllfl7, 
~; n felul acesta, amuţeşte şi ea 
. 'ntrn totde3:lna, 

R~wn~~!~r:r01 mH{:mn~ ~! nn.!~n(,1 rlin nr~~~1 Uu~~fiu~J i (d hjîd~;ilj ~?t !~~hu!~iJi U"I H,'iJ~U. 

Dr Nichi Lazar, dir, Pal;:tul CUlt. 
Arad 

Acei cari de 20 de ani taie pădi!"ile fără să se îngrijească de reya
nerarea lor, pregătesc dezastrul ţăl'ii întregi. - Ei sunt responsabili 

pentru nenorocirile de acum. - Se cere o anchetă. 

pregătit veacuri deatândul Î!1 labora
torul naturii s'a spălat şi în locul fa1-
nic!lor codri de odinioară, vom avea 
doar stânci goale, cu totul improprii 
unei vegetaţ!i mai bogate. 

Se impune o anchetă şi sancţiuni 
severe 

Potopul de ape desJă,~tuit Jn.li cu I fi miCş0rat considerabil proportiile ra- Dezastrul actual trebue să ne tre-
se;:.mă asupra Ardealului a pricinuit I vagiu!ui, - ne putem da seama de Hască în sfJrşit din indolenţa dove
pagube enorme În bunuri rr.i1ter13Ie, rolul decisiv ce l-a jUC<it dCfpădurirea dită până acum faţă de pustiirlle ce 

săvârşi:sc în munti intreprinderile fo-şi-a luat bogată pr,:dă şi ct:n Vif~j m!1!1t.Jor În potr;pul de acum. restlere, î'l mare parte străine. 
omr-:fleşti,. -: cu~ I:t~ se ma!, ,pome- I A Im~ăd~r:r('a şi despădurlrea jnf~uin- Deja Începutul răsboiuiui. din IY14. 
neşte nh:1 111 amH1tlflJe tradlţ!~l. talld Indirect modul de d,stnbuţle a nu s'au mal făcllt plantaţii, iar de 

Agon:sc;:la a mii de gospodari hOf- apei, inundatiile de acum Sl;! datoresc atunci e tocmai destulă vreme, pentru 
niei a fost d;strusă in câtt va oare; topirii brusce a zapezilor din munţii ca să se poată constata, dacă pădu-

d ăd 't' I b '1 't t d rile defri şate se înoesc pe cale na-coaste d" dp.aiuri s'au smpat lăsând esp un,l. ~r responsa 11 a ea eza- S d ' 
... tOTală, ori ba. e impune eel, o aD-

in urmi\ lor rApi sterp~ sau stânci sirului o poartd acele intreprindeli J'o- chetă generala, iar acolo, unde inerent 
goale; lunci bugate au fost Înecate restiere, cori de 20 ani, dat mai l'âr- de moti~'e -, rtgenerari nu s'au pro
de bolovani şi pietriş. Iar acum în tos dela rasboiu încoace, s'au aruncat dus, S1Hlcţlullea trebue să fie una 
nămolul apelor desumf!ate, - ca şi pe cu toată Jilria tehnicel moderne asupra sillgură: sistarea imed/Gtd a expJaa-
urma potopului blhlic -, alături de cadniar, Fini să mai fi leplantat, ori tartl~l~tru a se putea îNSă pronunta 

I icşuri de animale domesti::e şi săI- ~ îngrijit ca padurile ~d se regclzereze ll€stânjenite aceste anchete, se cere 
batice Împreună, Se mai descoper în~ă ' pe cale naturală. inainte de toate interdictia de amestec 
pretutindeni noui şi noul victime ome- Pădurilo, topirea Înceată a zăpezii ,i în această chestiune a parlameotari
l1eşti căzute j<.:rifă furiei iorenţllor scurgerea moderată a apei. lor şi peste tot a politicianilor. Căci 

nici o ramură a bogătdor noastre 
Regiunile muntoase acoperite cu naturale, nu a suferit atâta, cât, pă-mânioşi. 

păduri şi pesti:: tot pădurile Încetlnează durea, pe urma politiciamsmulul, 
Cum s'au produs inundatiHe şi cine I topirea .zăpez.iI şi atenuiază scurge- 7ralan Mager. 

po,lIiă răspunderea., rea aper. _ p • ..,.. • .... ...... • ..... 

Vorbim despre regiunea Crişului I J\\:lSiVlll de coroane al copacilor P d I .. f ' I . . fi I 
~~~~j~~'~;c.a: ~:~:r~:~~!::~;~~.,~l1~~ :~~:e:~!;.~;:~~~~t,t~z;.';:~;t~tu~~ IJR u~rJHrH O~~U ~rmCiDe IJHfO. 

~erul timp~rju din Dece:1,vr~e co- f sus, din a,tmesferă şi Înt~e temperatur~ I F~)stul principe moştenitor Caro! 
bonndll-se pană la - 19 gi. L, s'a mal stabilii a sC0artel ţlământulul. (! facut următ')arele declaraţ:unl 
m('nţinut În deosebite variatii până în Boltile de păunre împiedecă razele rcorezentilntului la Roma a Jui 
21 Dec, În care interval nu s'a ob- soarelui să pătrund.! la stratul de ză- "British United Press": 
r;ervat topire in nici o zi. Aslid toată pad<l, păatrJndu-I vreme maÎ Îllrielun- "Am cea mai fnaltd stimă pen-

Dar pâi1.1 când Cll ace,L;,tă zăpada. dela Întâia fulguire începând. gată şi tem,~ereală chiar ef ULiul unei iru principesa Elena, care este 
t'::uare? Până când jaful şi prada s'a aş~zat intr'un strat, care nici în ploi calde tot prin mijlOCirea coroa- O mama şi o soţie exemplară. 
i" avutul t~rii? Până când prn- munţi n'a intrecut grosimea de 75 nelor tinute in ra.::eală sub inflll!nta Sant pro./lmd indignat de insÎ
jn]area celor mai sfinte ale nu,:- cm. Zăpezi cu mult mai mari sunt zăpf'Zii de desubt. nuările illfl.1me contra dânsei; 

, obicinuite pe aici, aşa că nu :::a n !it a- Pătura de sol, rădăclnele copacilor rât d!?spre jiul meu îl ador. _ ~ el'> 7 Până când al!1nrrarcn celor I d R 1 . 
~ tea zăpezii, ci topirea neobiCinuit de Ş stratul e fronze moarte din pădure esping comp eet toate lf{torma-

rLtf buni şi vrcchici ai noştri re bruscă a zăpezilor a prÎrinuit cata- formează UD colosal impediment Îll {ilie publicate în privinţa viitoru-
<"Le tărimuri? Eri un Cuza-Vodă strofa. calea rostogolirei apei, mijlOCÎtldu·1 o lui meu. Voia continua să-mi 
<:' mg3.t din scaunu~i de bună Luni, În 21 Dec. mă gă5~ilrn în scurgere domoală şi îodelU\:gată. lllbesc şi serresc ţara, şi ceeace 
ti ... mnic, azi un prinţ al ţării trimis Munţii Apuseni, pe \iCr5iii~ta de <lpUS, Date fiind aceste dacă condiţillni: doresc este tăcerea. - Alt lucra, 
Ir! exil, mâne poate noi ca să I a Cucurbetei din mas;','uJ Bihcfulni.! încetineaJa topjril zăpezii şi domolirea care mi-e penibil e aluzia la un 

Dimincilţa pt! la ouele5 s~ihţilia incă t ~icurgeril apei, nu mai Încape indoiată, oarecare complot. Spuneti cd nu 
t, "im drumul lung ar pribegirei? zăpada SUl) plcioare, pe la 5 şi ju- t că dacă muntii nostri nu ar fi fost în exista absolut nici un motiV PO-
I- ,';nă cânâ acestea? T~\r.1 este a mătate a început sa picl.lft', iiJf către măsură atât de mare de!:păduriţi, nici !it/c ÎI! actal meu. Am fost în-
""3stră, căci 110i ne-<im jertfit şi 6, adecă înainte de a se t:ce ziuă, efectele revărsărllor, nu ar fi fost <ltat d:.;rerat citind "u" expoaell- al 
Il --am vărs;..;t d;n bflş'Jg sangele vli,rEa o p:oaie deasă, care a continuat de violE:nt.:, preg/itirilor de revoltă contra 
;, ,'ntru a o av~a. Moşi~ stră moşii cu oarcşcari in!rcrupui şi cu mal pu- PădurHe at~miează scurge:ea apelor 11toltorltÎei".· 
f·'ştri au murit in temniţe şi in ţină tărie, toată ziua, Către cmÎozi şi pe alt,ă ~ale.. . .. Fldelitafea me~ ca prinţ şi leali-

• . temperatLlra se urcase până ia 7 gî.· 1[1 feglunJle Imp.:adurlte soIUrIle ŞI tetea mea ca SOldat sunt destule 
:''''~;!lln ~rele~ . dar nu a~ SUf~~iit I In aceasta zuă s'au pornit tor p ;lţii ij straturile de frunze moarte intrate În f prob:! în favoarea mea, ca să fie 
"":l~ocunrea ,CI, Du ~01, l1mG~e j ~jn !i1tll1 tl.. Ac~m l:.ar ~i rev':Di~ rOlv:! I.Lsc.onJ Pu:'1ere primesc în sânul lor o i~,u~il. sd resping asr:menea absar
t1 -.11de. vred!l!ce de g.on3 stra- Intervenţ,el paJlITIl, Il1t~rpusa ~aşl l Cil.'l!ltate msemlla1ă de apă provenită I adaţi. 
li.' Jşilor noştri, nici În morminte f~ctor ilOla:or Între atmnstera I.berâ, ~in . pIO~" s~u ~in t:p~rea zăpezilor, A,titudinea ardi'!10na~hfcă ce mi
",1 vom avea 'odihnă d~ bleste- Şl stratt.:l de zăpad~t de pe rnu!lţ', ,'c:re, lmpledecilnd asdel ŞI In acest mod semf/bue nu merItă macar o des-

I '1 1 să în::eunezc. tOPirea. zăpezii şi sC'[.rge-1 s~un~.er,ea Întregei. cantităţi de apă mÎ,7fire din parte-mi. Român lIn ~:,;1 Ul r.iiC\ş! or, cate- merităm. .. t' 1 ' " 
H:a repede a ;l;;ci, impicd,:când 3s:feJ <1li/,r o"ata spre Val. supas loial şi nu voia fi niciodatd 

Pc ntru a':e::a ,~'!1 zd rob it jug ul formarea tOl'l:nţiJor. ~ Erozîunea, formal'aa torenţilor, un obslacdl pentru patria mea. 
,: ')iei seculare, ca s~i C~dUIl in O' '1 '. x t {' I Rer'llnfar'ca ea 'ste -r t 

- [1, i:dl P~~(,;1;:;i';<\ mare P:Jr E' (d~1 In reerlunjje împăduritt> eroz'lllo"a 1. G m f: ,Ufl I ap ~~,;.lt nou iii ti;~niei? Pentru (itU:'3 ", . b $ ~ 
. ~ t t' A ,!1wqij - cuP.rl,l)şj în bniaul i~r,jşU!ill j' (fJnmitil,'e, a şi, măcm','ifta) e. mult mai ŞI este il· solu. exact ca ar'! pro-"., v ~:rsa - a ata s. ange şi Sali t· J' t 'j ă f d ~ âdă I d d t ... / I t -.." ~,:)fi) atâtea ldcri:ni din orhii sun, u,'s~',n1!rJ '. a.ceas!a n,ll sa 111-' rer LIS I1n C;. Ar ,Ctne~e Ş! s~r~tu : ce a aSt e ,pen fU mOflve cu \ 

t .. lrn:::.la. ::'chimbarl"J pws;;i! a tempt- frunz~ moarte l~lDlede~a .desl:Plrea ŞI fotul personille, care WI pot sd 
,.: duv.elor şi a orfanIlor lăs;,ţi Î:l ra.turii şi a prod~.s l1em,ijlo:::t şi ast- fIă,.lrlUlJl~.ltarea rocel muma (piatră) a so- interes,e~e pub. !ieu. 1 .. ,.Po.zit1a. m. ea ,,':'ea Dlui? ' . _ 

fel momentan eftctu! dl.~olvant <lsu!-lra In reO'll!ni!~ despădurite erozlUllea de print ,nu Iltsf(flCa m mCI un 
?i opinia publică n'are nimic zăpezii, care s'a top;t Încă în aceea se face "Pe snţ'rafeie Întinse şi cu o mod donnta ace/ora, care ar vrea 

('L zis? Opinia pubiică nu se zi pe versantele despădurlte, p~ por- fartă mult mai pronunţată, iar apele să mă vadd vorbind de fapte 
"-.:eştc) nu mai tresare? Ori tiunilc de dealuri şi .munţi jr,ipăd:.uiţi, 1113:i nc~ntâm~:lnâ!ld în c~le nici o care n'au nimic politic. -_ Prin/ii 
;'r'J,îe a amuţit Îuiect3tă şi ea de ~ bine înteles -, zăpadR s'a men_H'zt:,t~:Jţa, ,urnlnd bo}?vam, formează au şi dJnşii dreptul sd dispae 
~.,.,;otu,1 vrerrlii. in care trăim, ~i tinut încă zile de-ar;'\1.1rJlll. ŞI dbid ne' ~~~~~!~ri~an astupă Valle ŞI cauzează de sufletul lor. 
,:pleşltă cu torul de cel al laşl- gaiJdim că intre astf-:l de impft'jurări P t I d ~ _" "ă . f Fostul principe arată apoi că 

::l-ii D:>r 1~şUl n' :'.' tiA ' .' () opu e a"um v.,avc.;a urm n u- . ,. 
,~'-.t ., " .'Ol ~ 1. li mCrlra VI.8 a. o J:l~etl!JeaIă de câteva ore numa1, în f'~te şi asupra operei de regenerare scandalul avwţtel nu-i poate ifl-
I..aşu!ui pElre .. i l-e d..:::stlOU!. V', P 1 topirea zăpezilc,r şi scurgr.'rf-a apei, ar a pădmi!ur, căci solul de pământ Ira nimic atinge. 

• 
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• 
Cooperatia. Palşificare de bJni In Ungaria, 

Qilre ae ce f.[fllldrrri poate fi con- "Asociaţ!ei comercianţilor me
dllSă o ils~fei de tl1"~ şi un astfel de seriaşÎior şi ind ustriaşiior ro-Cooperâţia ~ste conlucrarea laolaltă 

a mal multăr indivizi Salt organiza
tiuni, pentru atlngerea unui scop 
comun, 

Ea este o organizaţie economică, 

formată prin asocierea mai IT, uitor 
persoane, cari se ogligă să pună· în 
comun o parte din munca sau mij
loacele lor, pentru a obtine anumite 
fnlesniri, în vederea inbunătătirii con
dit!lltlilor de trai, pe cari nu le-ar 
putea obtine lucdind fiecare în parte, 

Cooperatia este prin urmare, apli
carea practică a principiului de soli
daritate socială. In acţiunea sa, urmă
rind binele pentru fiecare în parte, 
urmăreşte în acelaş tImp şi binele 
general; de aceia cooperatorii au ca 
deviză: "toţi pentru unul şi fiecare 
pentru toţi." ' 
După scopul ce-şi propun, se disting 

trei categorii de societăţi cooperatlve: 
Societăti coopt'rative de consu matie; 

.. "de productie; -

.. 1" de credit. 
Cooperaţia fiind o născocire a oame

nilor lipsiţi, este o organizaţie menită 
să contraba1anseze puterea marelui 
capital. Scopurile cooperat:ei sunt 
altruiste, voieşte ca consumatorul să 

ajungă la marfă bună şi ieftină; pro
ducătorul să poată ajunge la intreaga 
valoare a produsului său şi in flne pe 
omul ajuns fn lipsă de bani să-I ajute 
cu un credit favorabil. 

In urma acestui scop, toate trei 
ramurile societătilor cooperative. nu 
merg paralel cu comertul organ!za
ţinor capitaliste. Adevărat este şi 

aceia câ în situaţia prezentă a coo
peraţiei, este cu neputintă a se con
forma intocmai, doctrinelor coopera
tlste. Ultima ţintă a cooperaţiel este 
să subordoneze producţia nevoilor de 
consum. Lăsate să functioneze în mod 
indivjdual şi fără nici oarmonlzaie, 
cooperativele de consum şi cele de 
productie, s'ar prezenta ca organizaţii 
cu interese cu totul contrarii, cele de 
consum având ca ţintă să procure cât 
mai Ieftin, iar cele de producţie să 

desfacă produsele cât mai scump. 
Deaceja pentruca o cooperaţie să con
stitue mijlocul de emancipare a, celor 
lipsiţi, ea trebue ?ă fie practicată sub 
forma Integrală, adeca să se aplice şi 
să reunească prodl1cţia, schimbul şi 

consumaţia. Din acest motiv organi
zaţia cooperatistă, ideală, trebue să 

stabilească strânse legături intre toate 
formele de cooperative şi considerând 
ca miez cooperativele de consum Îm
prejurul ei să se fondeze celelalte coo
perative. Natural că până la înfăptuirea 
acestui ideal, cooperativele de pro
ducţie trebue să ţină cont de intere
sele materiale a-le mlcilor producători, 

Cunoscând scopurile altruiste ale 
organizaţiunilor cooperatiste, ne pu
nem intrebarea dacă avem Iipsâ in 
judeţul nost~u de existenta şi răpăn
direa acestor organizaţluni? 

Atunci când vedem şi simţim că 

aproape tot comerţul cap~tal ist este 
cartellzat, urcând preţurile mărfurilor 

pe zi ce merge, scoţând din dicţionar 
noţiunea de concurenţă, atunci când 
vedem că micul producător dda sate 
este aservit comercianţilor aproape 
toţi străini, cari pun mâna cu preţuri 

de nimic, pe produsul producătorului 
lipsit,' ajungând echIvalentul mUllcii 
producătorulul, În mare parte altuia 
decât acelui care-l merită; atunci când 
~tim că miel! agricultorl, muncitorI, 
funcţionarii, ajungând în lipsă de bani 
sunt cOllstrânşi a se folosi de credi
tele băncHor capitallste, plAtind, pro-

cente la tel cu organizatiile capita
liste, nesoeotind poSibilităţile de câş

tig a-celor dlntâi, nu poate să se 
găsească român care să nu aprobe 
tendinţa care tinteşte tntracolo ca sa 
nu râmâllă nici un sat, nici un oraş, 

fără o cooperativă bine injghebată. 
in judeţul nostru coopcraţia este 

tn faşe. Aproape toate cooperativele 
sunt intr'o criză de existenţă. 

In urma imprejurărilor triste amin
tite, nu SI! mai poate amâna începerea 
unei acţiuni serioase, pentru sllplinirea 
indolenţei din trecut. 

Este de dorit că în legătură cu Fe
derala Cooperativelor sa se formeze 
un comitet de . acţiune, mai energic 
pentru concretizart'a următorului plan: 

in capitala judeţului să-se formeze un 
mare depozît al Federalei, sau Inde
pendent, care să procure toate mărfu
rile necesare p~otru cooperattvele 
din judet. 

Comitetul de acţiune, să Înceapă 
o vie propagandă in comunele mari 
ale judeţulUi, pentru Înfiinţarea coo
perativdor, având toate legătură cu 
magazinul central, formând toate coo
perativele un complex. 

Cooperativele înf!lnţate să-şi cstlndă 
activitatea tu toate 3 ramurile coo
peraţiei. Ele să fie cooperative de 
consum, de valorlzare a produselor şi 
de credit 

popor a cărui "cUtă" de conducători miini elin Arad şi jur" .. 
SI? cirmite la cea mal imorală japttJ, Vrednica şi harnica "Asociatie a 
la cele mai f1wrdore mijloace, la lal- comercianţIlor şi industriaşHor români 
ştficerea de bani straini, pentru a ruilla din Arlld şi jur". sub conducerea di
a Ilimici alt.! tări şi pe naţiun:le lor? stinsului şi neobositului lor director 

cu ocazia Sftulul Ion, au fAcut vizită 
Ungurii au falşi/ieat bani jnwcezl, autorităţilor noastre.' Au fost primiti 
româneşti, surbe#i şi cef/Oslovac;, ca cu mUltă dragoste şi bucurie de către 
it! felul acesta să poata plâti mulţimea dl prefect al judetului l. L Georgescu 
de spioni, de comunişti şi propagan- pc care dl dlrector al asociaţid dl 
dlŞti, pe cari fi trimiteau in tările Savu Şevici l-a felicitat cu ocazia 

zilei onomastice, in numele tuturor 
vecine C'1 să distl'Up'ă ordinea. să Ili- industriaşilor şi comercianţilor români 
micefiscc1, deprecieze vahta si sa dea din 10c<llitate şi jur. Domllul prefect, 
naştere la 1/emallamin: greve şi c!dar viu emoţionat. de omagjiJ;! aduse cu 
revolutii, Ce Cfime ordinare şi ce cri- atâta drzgoste sinceră a mulţumit 
minaU t,ebue sa fie născocitori! 1011 călduros, dorind asociatiei mll'Ocă spor

nică pentru realizarea intereselor ei 
10ţi aceşti, cei mai ordinari 1I0ţi, Sllpreme. 

au jast prinşi şi lllchi#. Fac parte Asemenea au fost primiţi cu multă 
dintre ei: Prin ti, grofi, baront, oamnll căld ură sufletească şi dr~1{oste de 
de inalte ştiinţe, minişiri şi oameni din român, de către d~ Or. 1. Robu pri
sit(lUan/ă Ş! p:Jl;ţie in frunte cu con- milrul Of3şuiui, îmbărbătându-i s1\ con

tinue tI VlltOf opera începulă pentru 
duc utoru 1 lor. căpitanul suprrm ai ţă- apărarea şi progre!'.ul ideilor nationale, 
rei, care este o rada olui Horly gu- df! care este condusă vrednica a50-

vernora[ de azi al Un f; o riei. ciaţie românească, 
Vor mai avea oare obraznicIa aceşti AÎloi ati fost primiţi tncă de către 

oamelli sa reclame la "Liga NaliuTJi- d1 şef-inginer jYlurăşean, dl Berzovan, 
dl Po.:ioianll etc. Ultlma etapă a fost 

lor" pe vecinii lor ş( in special pe Iloi, În casa cunoscutului arhitect român 
plâ"gânda-se conlra nedreptc1ţilor ce dl Ion Mariall, unde s'a Întins o masă 
li·se !t1c! Acest popor ungur, car:' bogată În onoarea oaspeţilor. S:au " 
spuma adeseori aU "cavale,.~ şi "cl- rostit frumoase discursuri cu caracter 
vilizat", şi-a arătat arama pe (ard, profesional, îndemnând asociatia la 

muncă rodnică şi s')Hdarizure, căci 
nu se mai vede din mocirla in c(Jre a numai aşa îşI va putea apara llltere-
inirat prin atâta necinste şi im ora li- sele româneşti şi să lupte cu îndâr* 
late, jire contra puhoiului străin, dacA ne 

Sârbii zic că un a~ffel de popor fIU vom uni cu toţii solidar şi vom munci 
meritâ stimat traiasca şi cer tmpărfi- cu dragoste pentru idealul nostru. 

S'a Închinat apoi în sănătatea vred
rea Ungariei şi 01' fi foarte nimerit nicilor ei conducători, pentru scumpa 
sa o facă, sd se in/âmple tocmai COll- noastră patrie şi vrednica el apără

mici, în cari s'ar facE' nişte expoziturl, trorul drla exclamafrmzea umli tllVătat toare "Liga Apărării Naţ, Creştine-
a~lca mici depOzit: de mărfuri, având ungur, că adecd "Ungaria n'a fost, şi a ntobu"itilor el conducători, cari 
ŞI câte un om de Incrcdere, care ar ci va It", fiindcd moraliceşte SUflt luptă cu atâta entuziasm şi dragoste 
ia~e l"gătura cu cooperatt'vel c pentru apărarea intereselor noastre 

Coopcratil/de astfel organizate în 
comunele mari şi centrele de plase, 
ar avea câte un raion de comune 

" ~,,' .",.~ .,11 """', V:._"~ '_ ~ ore- '.mortl drfa de mUlt I Incd IlU se CiZ-
spunzăkare, fl:Land CQ,lsCrl>:rc'T' pr~- ~. ţtl'ilo:t;'~"'-J~)r:-;;r,;I!~P~5.'I11fI'.-nr7'1"'1e~.",.,.,-,.~~_ .. ...\llll!onale. In fine s'a închinat pentru -

... ~ ~ o vl~i1 lilngJ şI Citi \'ftT'[or ~t!(;!"cit al -~ 
duselor şj recomandările pentru credite. - ziaru!ul nostru românesc" Voinţa Po-

Cooperativele de valorizare ar in- O ~ ~ t· tn 1 I porului" organ al .Ugei Apărării Na-
deplini şi aprovlslonarea cu cereale a lfiillOfffiiJfi are Imnreuna a CU SCanDâ. ţionale Creştine" care precum se ştie, 
populaţiei lipsite, cu cerealele adunate Lucruri triste intâmplate in Nădlac. tlU e susţinut de nici un partid pol1tic 

ci numai prin entuziasmul munca 
la cooperativele de valorizare din 11- In zilele trerute la o fruotaşă familie uriaşă impreunată cu voinţă tare şi 
nuturlle de şes, ortodoxă de aid a fost mare doliu! dragoste de ţară a neoboslţilor lui 

In acest mod magazinul central al UnIca flcă pe care au avut-o, Anca, conducători, a luptat şi luptA din 
Federalei sau al cooperativei centrale, a reposat şi flind fată mare, familia resputeri pentru cauzele naţionale •. 
ar indeplini nu numai aprOVizionarea ajungând al 4-la an de existenţă şi 

şi-a dat silinţele ca să-i tmplinească sacf1ficând totul pe altarul patriei. Să 
cooperativelor, dar şi valorizarea În toate dorinteie reposateL Intre aceste strigăm cU toţi, să trAiască "Liga 
angro a produselor adunate prin coo- dorinti a fost şi aceea de a chema la Creştină" şi vrednicli ei conducători, 
perativele de valorizare din judet. înmormântare pe toti invăţătorli ort. ca să-şi îndeplinească Idealul de care 

Astfel lâna, fructele, tuica, ro mâna- rom. din loc să-i cânte. Când s'a to- este condusă, După aceasta serbare, 
plină de entuziasm, membrii corpo

şului dela munte, cerealele celui dela ceput pTohodul şi a inceput să cânle raţlet s'au despărţit in cea mal bună 
şes, nu ar ajunge cu pret de nimic şi invătătorti 0, Precupaş şi U. To- dispoziţie. 1. Ooicea. 
în mâna evreului, dar ar ajunge pentru torean, părintele preot N. Chicin a 
valorizare 1a cooperatlve. d~ unde el încetat de a mai servI, declarând, că 
ar putea putea prlm! aproape tlltre~ga dacă aceşti învăţătorii nIl se departă, 

valoare a produselor ca a conto atunci el se desbracă de odăjdii, şi intre
când are lipsă de bani, urmând că rupe sCfvidull Se va întreba acuma 
după vaiorizarea produs~lor in angro şi lumea ce va ceH aceste rânduri, 
să prîmească restut de valoare. că se poate să fie adevăr ceeace se 

Când ne cugetăm la mulţImea scrie despre numitul dom preot şi pă
negllstorHor străini, cari trăiesc bo- Tinte sufletesc? Publicul din Nădlac 

iereşte În comunele noastre şi cu 
deosebire în centrele de plase, numai 
din' câştigul realizat prin intermedi
are a vânz.ării produselor, atund ne 
putem da seamă, care ar fi rez.ultatul 
unei bune organiz.ări a cooperaţie; in 
judeţul nostru. 

Depinde de noi ca să schImbăm 

situaţia din prezt:nt, tnloculodu-o cu-o 
lotovărăş!re a întregii societăţi pentru 
a-se ai uta aciproc. 

Enuntarea prIncipiului că după po
sibilitate să nu vlndem negustorului 
străin, obişnuit să ne la toată averea, 
ne asigură izbânda. 

Câ\iva oameni pricepuţi şi cinstiti, 
provăzuţl cu o dod de curaj, au da
toria să inceapă acţIunea şi este cert 
că îd scurt tImp rezultatele vor fi 
mulţumltoare. 

Nicolau. 

tnsă ştie, că lucrul acesta aşa a fost 
ba SUlIt unele c::.zuri - după acesta
in care asemenea a declarat părintele 
N. Chlcln, că pe aceşti învăţători să 

nu-i cht:me. Ei binel Dar cum stăm 

Dlc părmte cu Iubirea deaprQJpelui? 
Te-em auzit dând sfaturi că se piară 
dintre oameni pisma li Apol in forma 
aceasta D-Ta sfintite părinte o sameni 
această pismă! Au poate Sfmţia Ta 
eşti că!ăuzit de vtchea zical~ "Fă ce 
zice preotul nu face ce f<;ce el"? Dar 
nOi zicem alt-::um .Credinta fără fapte, 
e moartă" I 

Publicul de aici are tnsă totuşi 
o nădejde şi anume: Se vorbeşte, 
că actualul Prea ,Sfinţit Episcop e om 
drept şi deci va face dreptate şi va 
pune capăt abuzurilor, cari aduc intre 
credincioşi vrajba. 

Santinela 

. --.-. """.,. ,."".", . .,. 
, Dare de seamă. 

Tinerimea din Cavaran a aranjat ia 
seara de 25 Decemvrie o petrecere: 
teatru, dans etc. cu următorul program: 

1. "S~ntinela română". Declamare. 
2 ... lntâmplarea". Corn. în 4 tablouri. 
3. Pedeapsa, Poe ro eroic, 1 act. 
4. "Tiranul". Comedie, 1 act, 
5 .Stal1du Paraieu" monolog. 
6. "Arde în ţigănie" " 
1. "Boba::: ăI Târziu" " Apol 
"Bătuta şi Căluşeriu", iu~at de 

membrii cercului tlnerimei. 
Petrecerea a reuşit foarte bine laudă 

Initiatorilor şi inimoşllor români: OI 
Dimitrie Băiaei, dl Petru lova şi dşoara 
Mărioara Balinton. 

Comitetul aranjator aduce şi pe 
această cale sincerele lui multumlte 
dlui preot Lapaduş şi dlui notar, cari 
au contribuit Cll tot sprij inul lor moral 
şi material. 

Vt:uitul curat s'a depus la bancă 
ca inceputul t11lui fond pentru rldica
rea unui monument eroilor dIn co
mună c~zuti în răsboi.· 

Comuna Cavaranul poate Ji mândrd 
de simpatica ei tinerime şi bunii ei 
conducătQri I 

\ .. 

\ 
) 



I 
I 

Nr. 3 VOINŢ A POPORULUf Pagina 3 
~----------------------~--------------------~~--------------------------------------------

"Crecerca din partidele 
politice In higă. 

- Exemplu de caracter. -

Politica partidelor, inspiră desgust 
tuturor adevăratilor şi sinceri români 
- cari se pregătesc să părăsească 

"~chile organizaţii politice venind la 
rL. A. N C. Un caz cu deosebire in
. teresant, este cazul prietenldui nostru 
~. N. Canallo, avocat d,n Craiova şi 
distinsul membru al comitetului L. A. 
N. c., a rărui demisie din partidul 
naţional, o reproducem mai jos, duWi 
ziarul "Unirea" din Craiova, dela 
J5-3J Noemvrle 1925, ca exemplu 
de adevărat caracter: 

Stim'de d-le Preşedinte! 
"Dela infiintarea Partidului Naţional 

m'am înscr:s în el, fiindcă credeam 
că couducătorii acestui partid nou, 
au altă mentalitate decât a tuturor 
partidelor din vechiul regat şI că de
viza lor va fi de a face politică, iar 

._ nu politicianism. 
'-''' "Toat~ gdfilnţiiie le pn·z1nta şeful 
'său d. Iuliu Man!u, pentru care am şi 
,. azi o deosebită dragoste şi respect, 

dar cred. că ou a fost bine inspirat 
de partizanii d-sale, atur.ci când pă
răsind linia de conduită dreaptă şi 
fără concesiuni t a Întrat în diferite 

, combin;;ţ!uni şi alianţe ce nu-i pot fi 
,..- decât dăunătoare. 

"Astăzi colaborarea şi tratativele de 
fuziune cu ţii răniştii, conduşI de i!ltE'r
naţ!onalişt i • trădntorl şi jidoviţi a. pus 
capăt la toate, astfel că vă rog să 
binevoiţi a mă considera definitiv 
demisionat din p3itidul naţional. 

Un !\iogur om de silit de caracter 
a mai rămas în Ţara Românească şi 
care n'a şovăit o singură clipă a con
tinua opera grea şi spinoasă începută 
de d-sa încă de acum 40 de an! şi 
acela ef;te d. profesor A C. Cuza. 
Astfel că îmbrăţişând cu totul acţiunea 
patriotică ce d-sa conduce, pornesc 
şi eu la lupta grea dar frumoasă de 
a scăpa lara de naţia jidovească, care 

.-, vrea sa transforme România într'o 
. Palestină Europeană. 
-:_-~ "Nu este o politică de căpătuială 
"ct' ce fac, ci de saCI iftl,.ii, - dar tocmdi 
1,..-' de aceia ea este cu atât mal fru-

moasă şi ar trebui să fie înţeleasă de 
~ .. ' ··orice bun rotnân. 

, .. 
Cu distinsll stimll 

N. Canano, 
Avocat 

Craiova, Ştirbei-Vodă 29. 

R A V A Ş E .. 

Dar nu nnmai atât! Pe lângă că ~ E 7.!r CE. 
nu are brevet acest lighion, tint: pră- rJ ~ ~ • 

vălia şi cârciuma desl:hisă şi în zilele 
de Dumlneci şi sărbători creştine, in 
timpul serviciului divin în b!seric~, 
Iar când sunt sărbătorile evreeşti le 
tine Închis~ câte 2-3 zile. Mai mulţi 
Româci de bine, creştini, somându'l 
să închidă prăvălia şi cărciuma, le-a 
răspuns obraznic Ce? Eu sunt Jidan, 
n'am nimic cu sărbătorile voastre! 
lar legea şi dreptiltea Românească 
este În buzunarul jidanilorl 

In luna trecută, - probabil in urma 
unei informaţiuni ._- s'a prezentat la 
dânsul un agent flscal provocându'l 

. să arate brevetul pe cârciumă şi dacă 
plăteşte dările cuvenite după vanzarea 
beuturilor? Şi ce credeţi, ce s'a întâm
plat?: Agentul, form31, a fost dat afară 
cu gură mare, numindu', "opincar" Că în ziua Sobateze! în casa lui To-
şi somându'l să nu mai intre mai duţa Oout din comuna Nădab a 
mult la el că va fi rău de el, şi uşor avut loc o adunare de aşa zişi "spl
i-şi va putea perde şi serviciu. ritişti" din Ghioroc, la Câre au parti-

cipat şi câţiva baptişti din comună. 
FUnd astfel, agentul la rândul său Aceştia d Jpăce spun puţine cuvinte 

a dresat proces verbal de cele întâm- in româneşte încep a bolborosi în alte 
plate, cu care nu ştim ce s'a întâm- limbi pe car! nici el nu le inteleg sau 
pl.'it însă atâta ştim că perciunatul cum zic ei "incepe duhul a vorbi" 
Volti a plecat imediat la Pâllcota şi întocmai cum vorbeau apostolii, arnă
unde a ŞtiLlt el mai bine şi probabH gind prin aceasta o parte din mulţime 
"a aralljat" Întrucât dânsuJ şi astăzi şi sporind sedele duşmane bisericei 
are cârcirma deschisă, ba încă se şi noa&trt'. Preoţii noştri n'au nimic de 
bate ve pje~t că: "Tot. acea se i~- zis în această privintă? 
tâmp!ă ce dansul vrra, Iar nu acela A .' • 

ce vreau câţ! opincari toţi!" (jă In comuna Crist!s Jud. Turda e.s~e 
In prăvălie mai vinde acest parazit ,undeva departe un mormânt Uitat 

şi munlţi!lni de tot felul: cartuşe, pul- p~r ~ă ~I A de Dzeu nu numai de ~o
bere, alice, etc. fără nici un brevet I m~!lt ŞI in ac('s~ mormânt. zac . o~ă-
pentru vânzarca acestora. mlntele marelUI şi al pnmului 10-

. . făotultor al Idealului neamului româ-
t?espro::. to~te cele d~ mal sus ştiu n~sc. a sublimului şi prea viteazului 

t~tl IO::U1tOf11. A ba inca - durere - domn ro~ân Mihai Viteazul. Starea 
ŞI automăt'tle ~1I1 .drept Ade contŢol, cari mormântului aşa cum se află În pre
î~~să SUI~t !npanglIlate 111 ~reJe~ lui zent este o pată şi O ruşine pentru 
fllll~ mttUlte cu b7nui sau murdar: neam şi ţară! ! 
câşhgat de p~ spmarea RomanulUI C . Nădl' 1 
năcajlt şi Îngrijorat, numit de el 0- ă 1I1. comuna • ac .10. case e pa-
plncar - in schimbul otravei vândule rohlale ort. rom~ne I-ŞI f~ce men-
de dânsul drele ca neguţător Jldanul Szucs, fără 

. ca să se fi ţinut licitaţie publică, cum 
Oare plutonul financiar din Tauţ nu e legea să se facă atunci când se dă 

ştie să ne spună nimic? Parcă nici in arândă o avere publică! Se vede 
nu există pentru acest parazit 1 Şi di e destul să ai pe cineva un jido
pentrucă vedem că nimeni nu face vit şi atunci şi fără act-stea merge 
nimic, venim noi pe aceasta cale şi gh işeftu 1. Dt părinte N Chic!n ni-ar 
strig~nd aducem la cunoştinţa tuturora şti spun~ că mai existI). h:gea chirii
ca-sa Ştl{', cum şi în Comuna noastra lor şi adma, ori poat!! numai în Nă
i-şi bate joc o ploşniţă parazită de dlac? 
tot ce este Românesc fără a fi con
turbat de nimenil 

Ne intrebăm noi intre noi bunii 
Români, oare Doamne până când vor 
mai dicta şi fşi vor mai bate joc de 
noi în tara noastră perdunii spurcaţi! 
Nu ne vom si:ăpa oare de a:este 
lipltori cari ne sug sângele nici odată? 

Suntem expuşi ca pradă lor fără ca 
autorităţile noastre - zise Româneşti 
- să ne dea vre-o apărare in contra 

Că minoritari! noştri!, nici in al şa
selea an după unirea cu patria 

mamă nu au învătat, ca să dea res
pectul cuvenit drapelulul nostru sfânt. 
li rugăm să nu ne silească să-i învă
ţăm noi cinste! 
Că preotul din Satchlnez jud. Timiş. 

Pohod na Arad et Şopron. 
Au nu şti, că put~re am să 

te ră.stlgnesc!.. (A. Scrtpt) 

- Continuare. -

Drumul Începe a mi-se îngreuna ca 
Domnului Cr;stos cu crucea spre 
Golgota Şi cu atât mai vârtos, că 
aveam se ducem şi geaman/anul ticsit 
cale de J krn. Ia deal şi sdrob ţi de 
drum şi tra mântaţi de gândufl; iar 
om nu câp~tasem şi nici acasă nu 
avizasem sosirea, ca să ne intârnpine 
trăsura. Tăcuţi şi gânditi ajungpffi cu 
ajutorul lui Dzeu la "Dâmbul Moşu
tulUi" unde am loc semănat cu pă
puşoi, câ :Id iată pe o cate strâmtă 
vine spre noi un om ce ne pnveşte 
din aproape. Observ, că e Toma 
(Mlhuţa) neaednciosul şi mi-se urcă 
de loc sângele in cap, în:.:âE imi făcui 
planul să-I toc în cap cu geamantaoul, 
ori să-I inpuşc, având la mine revol
ver, dar soţ'a nu m'a lăsat, aducân
du-mi aminte de urmări şi mllj grave 
şi astfel in contra dorinţei inimei, am 
abstat dela plan. Peste câteva minute 
ajungem acasă şi dupl.\ grefe suspine 
spunem bă!rânei mame, că ce e de 
nou, apoi prin sărutări probăm a trezi 
copii, cari adormiseră obosiţi de 
neastâmpăru! zilei. Iancu tatii -
copilul cel mai mărişor - se trezi şi 
mult se bucură de darurile aduse; 
Tanicu cel mic însă pe lângă toată 
Încercarea nu-I pute m trezi. 

Acum ne facem planul şi socoteala, 
ca se nu scăpăm trenul de dimineata, 
ce pleca la ora 3 1

/;.. Abia am pus 
ochii pf' olaltă, când bătrâna mamă 
ne trezeşte soslOd ciasul plecării. Ne 
sculăm sdroblţ1 de cale apoi facem 
toaletă şi acum urmează momentul 
cel mai greu "rămasul bun"! Copii, -
ca doi Îtlgeri - dorm, mă pun deci 
când eu, când mama lor i îi săru
tăm de mnumărate ori, in fine privind 
clasul trebue se plecăm la drum. 
Plec-ăm ..• ! Ajungem la gară, ba incA 
aşteptăm mult, căci fiind răsboi, tre
nurile au întârziare. In tren era tăcere, 
căci deşi aveam cunoscuţI pe txecu
cutorul Rledl. apotecarul Hanzeroş şi 
colegul Sărac popa' din Feniş; cel 
dintâi îmi deveniseră duşmani, Iar 
cof~ ga nu cuteza să-şI deschid gura, 
căci treburile sta foarte rău. 

t~ 
Din comuna Dranţ jud. Arad pri

mim următoarea scrisoare: lor. 
Domnule Redactor! Aşteptând mo· 

mentul când ne vom putea scăpa de 
acestea vipere urâcfoase, vă rugăm a 
De da sfat şi modul de-a inct'pe o 
actiune in contra acestui puf d:: oa
pârcă, totodată a aduce Dv. la cu
noştinţa autorităţilor superioare ceiace 
se petrece la Iloi şi dacă au cunoş
tintă despre ele? cu rugămintea ca 
să se facă o anchetă pentru a se 
stabili isprăvuriie jidanului şi să nu 
ne la~e să fim batjocoriţi de dânsul 
În ţara noastră câştigată prin atâtea 

DI. Vichentie Radu nu recunoaşte 
nici o autoritate sanitară nerespectând 
dispoziţlunile luate de autorităţile sa
nitare, in urma înbolnăvirii fetitei sale 
de scar!atlnă. Ca om inteligent nu 
s-a supus ordinelor sanitare cu privire 
la izolare ci in eluda acestor ordine 
a avut oaspeti în familie in aceiaş 
cameră cu bolnava, dansul a locuit 
mai departe îopreună cu fetIţa bol
navă şi a continuat a umbla prin 
popor şi a servi în biserică: Zădarnice 
au fost măsurile luate de medicul 
sanitar pe care 1-a ŞI atacat OI preol. 
Urmarea. acestei purtări a fost că 
scarlatioa s-a lăţit in comună. 

Abia ajungem la Arad, când fără se 
mai gustăm ceva. ne abatem pela 
advocat să-i cerem sfatul. Advocatul 
abia vine şi plecăm Spre procuratură. 
Aici stăm pe condor, Iar advocatuI 
face intrebare la procuror. Raspun
sul procurorului a fost dur, căci advo
catul ese nemultumit şi apoi n~ con
ciuce la ju deie de Instrucţie SzlUlosy. 
Aici fişcalul ne părăseşte dupace îmI 
spune, că eu voi fi detinut. NI-se ia 
de nou lnterogatorul al meu, apoi al 
soţiei şi mi-se spune judecata, că 
sunt detinut, iar pe sotie o ellbereaz,ă 
având în vedere, că am familie ,i 
avere. 

Domnule Redactor! 
Multe minuni se întâmplă în Scumpa 

noastră tară şi multe lucruri aşteaptă 
indreptare, şi de aceia voind ca să se 

, ştie ce se întâmplă· şi în comuna 
noastră Drauţ, vă rog să binevolţi a 
lua la cunoşt\nţă şi a publi.::a în pre
·ţultul Dv. ziar" Vointa Poporului" ur-
mătoarde faptt', cad încă aşteaptă o 
indreptare: 
- Avem şi noi în Comună pur Ro
mânească UII jidan parazit cu numele 
Rosenfdd Adolf zis DoUi. A venit Îl1 
Comună in anul ]923, după ce cu 
ajutorul lui Duu in anul 1918 am 
păfugărit din Comună pe toti Fiii po
porului. ales". Şi cum s'a int(odus 
acest perciunat la noi?: Cumnatul 
său cu numele Vlkol Od6n a avut 
prăvălie cu brevet pe numele său. Con
ducerea acestei prăvă!ii care e şi cu 
brevet pentru vâozarea articolelor 
MonO~[liuluj Statuhi (tutun etc.) a 
predat o complect acestui Rosenfcld 
Dalti, iar posesorul bre .. durilor este 
actua}Rlent~ domiciliat 111 Arad. 

Pe 1~t1gă prăvălie a deschis şi câr
ciumă 10, care se vinde beuturi spir
tuoase otrăvitoare de tot soiul In mod 
deschis liber şi nelimitat, fiird insa. 
ca să posedj nici urI fel de brevet. 
Va să ~lcă acest Dolti nu numai că 
conduce .- contra legilor În vi
goare - prăvălia cu brevet şi de 
vanzarea tutunului pe an nume, dar 
are cârcjumă deschisă fără brevet. Şi 
toate aCtstea· se Întâmplă în faţa şi 
ochii autorlt~tilor resoective de con-
irol. . 

jertfe. 
In speranţa că veţi interveni la lo

curile În drept şi mulţămindu-vă pentru 
bunavointă rămânem 

- cu deosebită stimă: 
Mai mulţi români buni 

din comUfla Drauţ. 
... 

Am cetit şi noi cu o adâncă durere 
şi revoltă cele comullicuie. Vă promi
tem frati/or nrăuţeni că vom interveni 
la forurile competente şi vă vom co
munica rezultatul. Dacd s'ar întâmpla 
insa să ram{ineli Tlumai cu promisiuni, 
ce se face de premrtlte ori, noi vă dăm 
un sfat să Va luaţi Dv. satisjacţie dela 
un (lstfel de ticălos, care vatămă nea
mul îlltreg şi îşi bate joc de legile şi 
credinta noastră, $Î apoi să pojteasca 
,.,Dol}i" să se - plângă de !ledr. plăti, 
ca-i ridicol ca şi azi noi să fim aceia, 
carÎ să ne tot plâ Jlgem cu cădula in 
mând contra "tiea/oşi/or'" fărd însd 
ca să ni-se faCă dreptate. Să ne-o fa
cem noi în cazuri de acestea pe răs
punderea noastră! 

Dealtcum acest preot e deja foarte 
odios înaintea poporului în~ă din a
nul 1919 când a luat 4.:S jllgăre cata
straie în arândâ din domenIUl statului 
cu 40 Cor. jllgărul şi oprlndu-le ţă
ranilor cu 400 Cor. jugărul cu toate 
că ţăranii s'au intele~ cu dansul că 
plătesc şi 200 Cor. statului pentru 
jugăr însă mat mult nu. EI Juându-I 
cu 40 Cor. a V01t să-I speculeze şi 
neputând plăti ţăranH români 440 Cor. 
cât cere el l-a dat la nemţI in arândă 
cu 440 de Cor. câştigând astfel ,,00 
Cor. Ia jugăr. 

E de- dont să se facă o anchetă 
severă la faţa locului pentru a' linIşti 
poporul şi a-şi lua pedeapsa cel vi
novat. 
Că jidănaşul Oppenheimer Rezs6, ar 

fi luat În batjocură "Liga Apără
rii Naţionale Creştmc", care luptă cu 
trup şi suflet pt>ntru întruparea idea
lului naţional, zi când că n'are teamă 
de noi şi el face ce vrea in ţara noas
tră, fără să-! împiedece cineva, Il as\
gurăm că va veni timpul când ne va 
cunoaşte mai deaproape, insă va fi 
sigur amară această cunoştinţă. 

După terminarea interogatorulul, imi 
dă vOIe a'mi lua adio dela soţie şi a 
mă intretine cu ea în vorbe. Dupăce 
am terminat vorbele, soţia mi-a dat 
durerosul sărut de despărţire tar eu 
am fost cOrldus de un părcălab cu 
nume le I/ea Petru - df'spre carele 
mai târziu am intdes, că e român -
in temniţă; va se .zlcă se vede, că aşa 
mI-a fost urslta. ca românul să-mi fIe 
martorul durerilor şi suferinţelor. 

E deja 1 oră p. m. când ajung in 
temniţă. dar dupăcum voi scrie mal 
târziu, mlmal la ora 4 am fost condus 
la cela No 28 iar piină atunci al1l 
stat pe o bancă, unde stau toţi con
damnat I ajunşi aici şi cei ce se eU· 
berează, e adeca un fel de purgator! 

Peste câteva minute imi vine prân
'lui trimis de advocat dela restiiuran
tul Kaiser, dar deşi era prânz de gaIA, 
nu l-am putut consuma fl1nd supărat. 
Dela acest momfot se incepe viaţa 
ingrozitoare, la care in v ata lncă nu 
m'am gând,t şi pe care o voi descrie 
în cele următoare: (VII urma.) .. , ... ' ".f pIIiIr • ...,., • :;JII 

- Sărăcia IInor 1"omdni in 
lJogaf€J fa'ris T01,,4neasc{) este 
atdt de mare că nu le-a mai 
rămas nimic decât trupul fi 
sufletul ca s6 s;Hlţească dureriltJ 
fi ochii Cll s6 P/dltgă de ial/! 
şi suferinţeI 
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DE TOT FELUL. "Salonul Literar" No. 9 ŞTIRI 
..... _ ..... _ A apllrut No 9 al "Salonului Lite-

L Ad . . t ţ' , l' Luminarea nono ... uluI' rAmAn CrsQtl'n rar" de sub direcţia lui AI T. Stama-
- (J. ·11"",S rn In SItUU tiI ,. 1"' u <l y tiad, cu proză şi versuri de: V. De~ 

/loslrll se află de fJâtJsare s/lI- din Cernăuţr despre ~Fascismulu italian metrius, D. Nanu, El/geniu St ... fănescu 
L Marţj În ziua de 15 Dec. a. c. OI Prof. Est, Ch.-Ad. Cantacuzent', George Du-

lufele . A. N. C. şi s~lIstice, Gh ţescu a ţinut În sala Universităţii mitrescu, O. An~ht'l, AI. T. Stamatiad, 
tldecă insignUle "Ligei",. o hu- un discurs despre Naşterea Fascis- d' d' M B 

mulul din Italia, sora noastră, la intru- cu tra ucen 10 aupass:l.nt şi au-
cafă costă 10 lei şi se trimit la nire au luat parte un număr foarte delaire şi cu o bogală cronică infor-a 'w h ;'f, J. • m1'ltivă şi biblfografrcă. 

arIn/a cu ram urs6, 1.'-' emuril mare de creştini şi mulţi domni ofi- Exemplarul de 8 pagini _ 4 lei. 
LigeJ şi toţi aderentii tloştri ţeri. Discursul a fost foarte important Abonamentul 100 Iei oe an. Redactia 

. " . l pentru toti cel de faţă şi pentru cel şi Administrafia'. Arad Str. 1. Calvl·n $14"1 rugai, sa ŞI- e procure. i d f tă 1 t It I 1 car nu erau ea. n re a e e aNo. 4 Cei ce urmăresc cu iubire 
oi< spus OI Praf. Ghiţ.:scu că dacă incă 

- L. A. N. C. Î$i continuă cu jebri- lin timp scurt nu se organiza repede <aabceastmă rnetVi\stă ~nllnt rug
d
· ;,ţt i (:ă-Şt i jliChăite 

J. d ~ . â d T" ona e IJ pn man a P"Ş il ,p s-I/aie propagan a m ţară. Şl nu punea m na pe con ucerea ărll t â d i 1 d d . tă 
Zilnic se fac zeci de înscrieri În apoi avea să guverneze Bolşevicii (Ji-, r n u-ş cuponu • e a everm . 

.rganizaţie arătându-st!. speranţa şi danil) ca În biata Rusie, deci·. să se 
increderea neamulUi Romimesc i'n acei ştie precis şi clar că Fascismul este Din Curtlcl. Pe ziua de 12 Ianuarie 
te au jurat să scuture juguL jidanilor. spre folosul Creştinismulul; iar bol- a. c. s'a efeptuit eşezarea pe b~za de 

In Cl11iind nu va fi sat ill care să şevismul este spre folosul jidanilor etc. statute a corului plugarilor din Curti ci. 
nu fâljâ~ drapelul L. A. N. C. cu .. In jurul acestei organlzatiunl de pro-
"svasticu". 

... - Ministerul Lucrărilor publice a pagandă culturală românească sunt 
_ Comitetul regional al L. A. N. aplobat cererea loeuitorHor din Pecica grupaţi toţi oampnii de bIne din 10-

C. din Bănat, s'a COTlstituit astfel: Română de a face un canal de scur- calitate: OI Dr. Adam Iancu, OI Nicu 
Preşedinte Al. Ţieranu, Timişoara; gere pe teritori~l acestei comune prin jipescu şef de vamă, OI Gh. Bodea 

vicepreşedinte Dr. C. Murariu LU.ROŞ" care se va. câştiga peste 800 ha. pă- şef. de gară, păr. Ioan NicorescLl, OI 
secretar general Traian Gotumba; se- ! mânt ar:bll Matei Ardelean notar diplomat. ]n 
cretari 7. Mi/ova1l. In.i!. T. O Reus.. A votat un credit de 1.100,000 pe munca de organizare part~a leului il 
Membrii: Calin, Dr. Dragan, Dr. Cim- carel va achita cei înt~resati plătind revine directorului ş.:olar M. Dragoş. 

. I J' 1 H' D C N. câte 700 lei de jugăr. De această organizatie sunt legate pOTlenu, . lvan, . alea, r. . u-
m 'an D R S 0(' D 1/ ] ... legitime sperante pentru viitorul po-1, r. , ee yan, r. 1. acu, 
1. NeJ!ru, şi Dr. furca. Sporirea taxelor poştale. Direcţiunca parului din Curtici. 

Sediul este la dl Ţieranu, labrA'a Poştelor a sporit taxele poştale dela t·i dorim viaţă lungă şi rodnică. 
de vagoane "Aurora- telefon 13-27 1 Ianuarie după cum urmează: Scri- '" 
lângă gara Fabrică. soarea simplă 3 IeI, dublă 4 lei, re- - O-şoara Gize 8akos cu dl IJie 

In orice chestii refer:tor la orgaJlÎ- comandată 6 h!i. Cartea postală i leu Albu dir. şcolar lo:Od't i
• 

zaţia L. A. N. C. dill Bănat, publicul ilustrată 2 lei. Gazetele, revistele şi 
este rugat să se adreseze dlui Al. Ţie- broşurile literare saH ştiinţifice 10 bani 
ranu preşedintele Regionalei. de fiecare 50 de grame, celelalte Im-

* primate 50 bani de 50 gr. Probele de 
- In Bucureşti s'au pus ba- mărfuri 2 lei până la 100 gr. plus 5U 

zele "Băncii ApăTarea Naţională" bani de fiecare ba gr. mai mult. Man
s.a, cu un capital de 20,000.000 datele poştale costă 3 lei, taxa mafi
in actiuni nominative de 200 lei. datelor ni.! s'a s:::umpit, Mandatele te
Jn felul acesta Românii creştini legrafice 20 lei, cele tJigente 60 leI. 
vor găsi credit ieftin, ne mai Pachetele 8 iei de kll. cu cărţi 4 IeI. 
fiind expuşi speculei jidăneşti. Fact3~ul 4 1el de 5 kg. 8vt'l~ de so
Acţiunile nu pot fj decât ale Ro- sire:; lei. Taxa telegrafică 1 leu de 
mânilor creştini. - Comjtetul in cuvânt, pentru presă 50 bani. Abona
frunte cu d. A. C. Cuza şi dr. mentele la adresă 500 lei pe an. ln
N. C, Paulescu face apel la toţi stalaţiunea telefonică urbimă 3000 lei. 
bunii Români spre a subscrie. Convorbirea telefonică in comună 4 

:II Ici de 3 mlnute, in judet 10 lel, În 
- Reuniunea Femeilor Române din judeţul vecin 20 lei, iar cu restul tă

Arad Cli onoare Vă învită ia balul rei 40 lei pe fiecare trei minute, noap
ce se va aranja la 30 Imuarle 1926 tea şi în sărbători se plăteşte 5 Iei 
in sala mare dela "Crucea Albă" cu mai mult. 

... incepere la orele la seara. Preţuri de 
intrare: de familie 200. Lei, de per- D. Dr. G H E O R G fi B RUS U, 
soană 80 lei. Doamnele sunt rugate fost membru în comitetul de redacţIe 
a se prezenta cu preferinţă in costum al ziarului nostru, îşi are biroul de 
naţional. advocatură in Bucureşti str. Traian 109 
Sperăm că nici o familie românea- Aderenţii noştri cari i-se VOi adresa 

scă nu va lipsi dela acest bal, care în cl1estiuni de rezolvit în Bucureşti, 
este totdeauna cel mai reuşit dintre vor fi serviti pe lângă onorarii reduse, 
toate balurile din Arad. iar cei săraci grătuit. 

- Mal mulţi ubonaţl ne Întreabă 
de ce oare există preturi maximale 
numai pentru produsele ce le vinde 
tăranul, iar jidanii pot cere pe ale lor 
zece preţurl fără nici o frică de pe
deapsă, că de ruşine ori de păcat la 
jidan nu poate fi vorba. 

D. e., acum după potopul de apă, 
s'au scumpit lemnele şi grâul - auziţi 
oameni buni lemnele şi grfiul - pe 
care il aveau jidanii adunat în maga
zine şi cumpărat pe un preţ de nlmlc 
dela bieţii ţărani, iar lemnele exploa
tate prin sudoarea sărmonului român, 
prin ruperea oaselor lui pentru un 
bacşiş de râs. . 

Oare de ce se tolerează aceste abu
zuri? 

Draga mei! Numai Liga Apărării 
NaţlOnale Creştine va pedepsi şi supri
ma toate crimele acestea! 

* 
Sovieteltl cer exterminarea ţăranilor. 

"lsvestla" i\ publicat un articol vio
lent împotriva ţăranilor înstăriţi. Ziarul 
sovietic declară că ar trebui extermi
naţi ţăranii (Kulakri), sau, dacă n,ar 
fj ext~rminati, atunci Rusia de mâine 
ar fi stăpânită de ei 

* 
- Asociatia comercianţilor şi indu

striaşi/or români din Arad şi jur, pe 
ziua de ti FebruarIe a. c. aranjează un 
bal grandios, În sal3 mare a botelu!ui 
"Crucea Albă· la care serbare pur 
românească va trebui să se Înta Inească 
toata elita română din Arşd şi jur, ca 
să se cunoască mal de apro2pe bunii 
nostri români. Ooamnf~Je şi Domni
şQ()rele sunt rugate cât se poate să 
se prezinte in costume naţionale, dând 
astfel o nuanţă par românea.;că ba
lului. Sunt rugati călduros toţi românii 
cu sentimente naţionale să participe 
în număr cât mai mare la acest bal 
românesc. făcandu-şi astfel o datorie 
de român. ~ 

• 
Bolşevicii trag focuri do armă asupra 

grrănicerilor noştri. In regitlnea Ceta
tea Albă grănicerli de pe malul ucrai
nian au deschis un viu foc de arme 
asupra grănicerilor noştri, cari se a
flau pc malul Nistrului. Soldaţii noştri 
n'au răspuns şI au reclamat cazul au
torităţilor superioare, cari vor aviza 
comisia mixtă româno-rusă 

Unde eşti Dle Locot. Morărescu??? 

Ne mor soldatii de frig. La graniţa 
noastră dillspre Cehoslovacia au fost 
găsiţi 4 grănicerl de-ai nostri murţl 
de frig. Bieţii soldati lH'3vând ha'ne 
destul de călduroase de iarnă, au în
ghet~t toti peste noapte şi au murit. 
Aceasta întâmplare jalnică umple de 
mânie inimele tuturor, împotnva ace
lora, care ar trebui să se îngrijească 
mai mult de trajul oştirii noastre dragi. 

,- In Franţa s'a ·fVft e'utnft.'f:'l 'V'l"rmea 
din urmă se vesteşte, că ciuma ar fi 
prins rădăcini puternice şi în FranţGl, 

unde ar fi fost adusă de soldatii negrii 
din oştirea franceză. Astfel se spune, 
că într'un oraş ar fi murit într'un timp 
scurt de tot peste 70 de oameni de 
acea stă grozavă boală. 

* 
Clopotele de peste Nistru. Guvernul 

sovietic, pentru a vârî vrajba in ro
mânii din Basarabia, fată de statul 
rom{,ne-sc - din cauza schimbării 

celendarului - au adus clopote de la 
Moscova, pe care le-au aşezat de-a 
lungul nistrului; şi le trag în zilele de 
sărbători după vechiul calendar! In a
celaş timp, jidanii din Basarabia fac 
propagandă pentru soviete, arătând 

poporului că în Rusia se respectă re
ligia!. Halal de ei! 

'" - h comuna Belotinţ lângă Upova 
a fost in sărbători o petrecere foarte 
frumoasă, la care a cântat admirabil 
corul condlls de dl David IosIf. Au 
luat parte la jor. ŞI DI preot şi Îov. 
cu Doamnele Dlo! din Chelmac si DI 
preot cu Doa din comună. Ce clioe de 
amintiri frumţ)a~e! Cât d~ folositoare 
poate fi neamului 110Stfll ~\dcvărata 
frăţie dintre conducători ş! popor, şi 
ce bim', cât de fericiţi am fi, dacă s'ar 
petrece lucrurile preste tot lo..:ul aşa! 

* 
- Comcrdnnţ1i de lemne jidanii 

dintre g ,ua Pod goria şi p8d u! c.F. R. 
n'a voit să-i vanoă lemne Ull'Ji biet 
român săr;:icut zicândll-j că ei vând 
lemne numai cu stânjenuI şi nu cu 
cântarul. Ei bine I€gea spune că lem
nele trebue să se vândă cu cânt8rul 
lată Iti g iară nu r~sp~ctă legile! II 
vom sili noi însă se le respe:te, să 
nu-şi baU. joc de sărăcia noastră, lă
sând să moară de frig şi foame pe 
nenorociţii de eeştini! 

Ah ce crudă va fi răzbunarea 
contra acestor oameni fără suflet şi 
far ă Dzeu! 1 ! 

Nr, 
4 

Invitare Ia abonaJ1~en 
p~ anul intreg 
Pe 1/, an . 
Pe 1/4 an _ 
Un exemplar . 

160 Lei 
80 Lei 
40 Lei 
3 Lei 

Rugăm sprijinul tuturor fraţilor b~ 
de pretlltindwea. 

Administraţia gazetei 
"JToin(a POpo1'ltlttl/'. 

A Jad, strada Vicentiu Babeş Nr.; 
,. 

DJul BrâTlzei ill Sfin/nlhaifl1 Româ~ 
Aveti dTt' ptate, suma trimlsă s'a pr~ 
mIt. CordIale salutări. 

DiNi Toma Oco/lşan in T. M. 11 
rugăm să ne scrii t:âte statute să-t 
trimitem, un exemplar costa 10 lei, 
nu le putem trl!mte decât cu ram· 
bursă. Cu toată dragostea frăţească 

D/ui 1. B ju i'n C. Abonamentul d" 
este achitat pană la I Iulie a. c. Sin· 
cere salutări. 

Dlui Si. BO.Rdan preot in F. Am prl~ 
mit cu mulţlltlllte paralele trimise. 
. Dlu.i Drăgol. Timişoara Intelegem 
starea Dtale năcfljltă. te rugăm însa 
nu dispera, fiindca nu vom mal avea 
mult de suferit Călduroase salutări. 

Dlor llieş in Pojorâta şi 1. Greca 
in ŞlrÎa Pentru randurile Dv. vă mul
ţumim călduros. Se face dl1pă cum 
doriţi, SunteţI. rugat! să ne câştigaţi 
abonaţi noi. 

Dlui Gh. Grecu in H. Da sunteti 
achitat pe anul trecut. Nu al putea 
găsi pe acolo câţiva abonaţi noi? Cu, 
drO:igoste frăţească. - _ ..... 
FRATI CRESTINI , , 

Go:!eta noast,·ă., V oinţ((, P(;ţ)O-' 
'rul-u,i, lupUl pent'ru, sprijini're;! tu~: 
tu}'m· ilttc'rcselm' pUII' rmnÎl';w~i. 

.Ilugăut dcd, în mod (;fl·ldwro$ 
pe toţi ahon,a(i l şi cditm'H Jw.~tri , 
sd ne d~ ""~t"f'!1 ~m~tl'i--M; 
n:ib{'1,î1t(~rCflerc în l'upta iwastră. 
pa'1wkă, cinstită şi tl,l"twptă., căc~ 
~HlJwti astf,~l t:om pu.tca i,lllâtu.rtt 
pericolul jitloL·es~. care bate la 'U.şe. 

* .... 

No. 123-1926. 

Licitaţie publiCă. 

Pentru furnizarea unui grup 
"Diesel-Eledrogen" de care are' 
nevoie Uzinele comunale dIn Arad, 
prin aceasta să escrie licitaţie 
publică. . . 

Ofertele închise şi sigilate pre
văzute cu reci pisa de consemnare 
a vadiului de 5°/0 sunt a se 
inainta Primăriei munjcipiului 
Arad (Serviciul economic) până, 
la data de 15 Februarie 1926, 
oara 10 a. m. când se va ţll1ea .. 
licitaţie publică in Îi:lţa Comisi-" 
unei economice. ~ 

La acea~ta licitaţie pot parti
cina exclusiv numai fabricanţl ţ 
of~rtele mij!ocitoare nu se vor 
lua in conSiderat e. 

Caietul de sarcini Se poate 
vedea 111 Uzmele comunale din 
Arad şi la serviciul Economic al 
Primăriei, in fiecare zi de iucru 
inainte de masă intre oarele 10-12 
la cereie să tnmite in capie prin 
poştă. 

Amatorii vor aminti in ofertă t 
că cunosi.: caietul de sarcini şi • 
se supun acelora. 

Lkitatia se va ţinE>a in con· 
formitate cu art. 72-80 a Legei 
contabHltăţii pubHce. 

Adjudecathmea se va d:::clara 
1 a 22 Februarie 1926 de' către 
Consiliul comunal. 

Arad, la 5 lan. 1926. 
Serviciul economic. 

Cenzurat: Prefectu~'a Judeţului. Tiparvl TipografieI LJiect'zal1c Arad. - 3648, 
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