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I E ziua, care prin Simb~ ei~PO~ e~;uratl~ vr~a-ş~ng~C~;ţa~ ~n~;ul a căruI Inviere o prăz-
~l leşte patimi şi seamănă numai iertare .. căci o singură turmă şi un p[jstor în- nuim astăzi a semănat numai iubIre şi 
r,i In această zi nici o frunte nu irebue să seamnă mO~trtea lui. dacă neghina a incolţit printre ea, dato
'r; stea Încreţită, nici un ochiu să nu plângă E cun{}scut~i înJet!jlll1S tuturor rein- ria noastră este să o stârpim. Numai În 
·1 şi nici un suflet să nu rămânâ nepreme- toarcerea fiuiui rislpitrr şi toată apa intr'o faţa unui lan plin de spice sănătoase, se-
t,,' nit. E ziu~ in CCire toţi .:ei dispăruţi mănătorul se va simţi mulţumit, nu-
. cu corpul vor învia, de aceea în acea- r' , mai În faţa unei lumI care ştie să iu-

•• stă zi să punem lăcatc patimilor tru- ' bească binele, Dumnezeu îşi va in-

.i,l: peştLln această zi trebue să fim ISIJşi X,\\.ţ:.';'f:fr:,;:;-,,~j~'i~~~~~~ toarc~u~(jt~a~ un popor" numeros, ţara 
11 '. ,'\{'::"~' . ~,.z,>.,.<" " . \ (~F~, . , . (~?'.i;' ~ i'w,,-~.-;;:, x~·, 

cu trupul şi Dumnezei cu gândui. .... ·\;';'<~dI:;::f.''':->~~~~'\6:~:,~·/<-:'\~,:~f<.i~.'··';·i;,.:i; ne este bogată şi bogătille noastre le 
-, f·, 't~.l!'!~ .. ~ .. ""-,-:-,~/:/.;'/"",,.;"ţ ci -:-1' ' ., ~~:J~~~::~t:~t~~~ dfr~;?P~:'I~~ş~~a~i r:j~~'ţqc~@~'1~-i~~~~ ~~~~:: ~;;1ş~:~acn~~~ :~~~a[:~u2~~ 
~: Să ne Îndreptăm cuminli paşii ~l,>h:~/~.:. /l iJ'I 1("';i2iit;;f~ ţiile. 

1, ~~~~ ~~~fm ~t~~~ I~~ i ~~e~l~călnvr;:;i~~ :F,>:,~Y::) !1f~;11~(,:1;fj1.~l teril el n Şila~ă p~~c \~~~n~ă ~~ăun~~i~~ă 
ii tea unora dintre noi, să-i gonim cu ~{·':;~'i~;:).j~-.·"-,~/;:-'\~,lJ,)/,,I~~;,.,;~~~v"I~j'~ C decât naţională. 
f rugăciuni ferbinţi, căc! trup de om şi f-~"r.,...~",·,·.;.·<··;;,;;:-, U ..... 1r-·. 'iţ;'4ih''1''~'~''f·ffi;~.~.~~~1 T 

·1 minte de Dumnezeu a fost cel care \ '\,ii:-~:n·~:f,;}tr')·:-,~ U:.1 .. ,-~,''',:'~;t:\.rf!J:;;::~frtj Naţiunea noastră scumpă româ-

\[ ~~::~~l~:~J~~l~f Ş~~~~r~~~~a;~:v~~~ \ r~~~~I~~~i[t~~1 · ~~:~: d~:~~i~:~r:~!~:~~:~~~:I:~~ 
ni şi învierea lor va fI ziujl desbrăcă- ~ ca şi chinurile Mântuitorului, învierea 

~ rei noastre de ispitele Satanei. L noastră a venit, să ştim să /le-o pă-
"t Desbrăcarea acestor ispite nu o "'"'~~ . '.,_ .. ___ ." străm. 
·~poate face decât biserica şi şcoala; Să fim de aici încolo sernănătorii 

1

, bis/erica ,seamănă şi şcoala o face să în- Zei lv~ reveni la mf~tcat edÎ. ~0ţil ~unte.m fiii (.;d>~edNin~itOşi a~ ':.oinţei DOI mnuI~li şi când 
co ţeasca. eUl care ne-a acu upa C 11p ŞI ase- m IS ru pana pe me eagun e noastre 

I Zadarnice sunt rătăcirile celor cari nu m ănarea Lui şi va fi vai de aceia cari se fiecare Român va fi pătruns' de acelaş 
!. recunosc biserica de Casa Domnului, căci vor întoarce Î;1 pământ, din drumul rătă- §ând, ochiul lui Dumnezeu ne va privi şi 

e: rătăcirea lor e ispitire diavolească. Prin cirilor! puterea lui ne va ocroti. 
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P S.A L J.ll*) 
Fii ldudat, Isuse, 
Al nostru Impcirat. 
Căci Il! eşti poalta viefei 
Şi vislii anpat J 

Fii Mudai, isuse, 
Al nostril Imparat, 
Caci 7 il eşti fl/(îrI.IIUer"G 
Şi zimbetul curat! 

Fii laud"t, Isuse, 
Al noslFu imparat, 
Căci Tu eşti caS(l noastra 
Şi ctinu 'noa/sumat! 

Fii Madat. Isuse, 
Al llOstlll Impăro!, 
Căci 1 II e:.ti pâ;nea noas!r,j 
Şi vinul aroma! I 

Fii lăudat, Isuse, 
Al nostra /mplirat, 
CUCI pmtm Mi. umilit, 
Ai plâns Ş-Ol sângerat. 

AL, T. S7AMA7/AD. 

-) Din volumul de poeme reHgioilse: ,.Pe Drumul 
.. Datl1~Scului". editat de Casa Şcoalelor şi premiat de Mi-
8 n\st~rUI Arte:or. 

o ras Goală tărănească Si B încercare de unire 
la ~gpreu8. 

- In anii 1824 şi 1825. -

De Dr. Gh. Cillhanda. 

- Urmare -

bani - să vândă tot ce poate fi prefăcut in 
valori de bani - şi să-şi plătească "porţia". 
Cei vr'o 300 locuitori din Şepreuş au şi plecat 
care cu ce a avut, la târg la Giula. Dar domnul 
de pământ cu hodnegiul persecutorilor şi cu 
subalternii acestuia, î!1tovărăşiţi şi de altii, s'au 
adunat cu arme în calea danşi\or la Giula-Văr-

Bieţii oameni, într'o jalbă către împăratul şand, iar oamenii nu au putut merge la târg, ci 
dau şi amănunte despre acest ~tac, săvârşit de I au trebuit să fugă şi să-şi lase pradă iosagul. 
500 potera şi ai judeţului. Doi dintre şepreuşei,i, fugind în cursul acelei 

Sătenii, la început, se roagă printr'o scri- tncăerărî, s'au îmbolnăvit de moarte. 
soare, să fic Iăsati în pace, dar î!lzădar. F.~bi1.ul ;; Aceste lucrufi se pnn Într'o jalbă, datată 

primind scrisoarea tăianBor, o rupe în BuCăti ' din 16 Iunie 1824 şi adresată împăratului. Iar 
şi o calcă În pL;ioare şi îndeamnă pe poteraşii În jalbă se mai zicea că, în afară de jalbă au 
judfţului să se năpustească aSI,pra sătellilor. fost trimişi la împărăţie doi deputaţi ai sătrni

Poporul ia lupta şi-i puse in respect pe agre- lor. Deci, pe urma tuturor acestor lucruri, veri
sori, cai cătră amiazi sunt siliţi să ceară "par- ficatc sub pectţili! comunelor învecinate, depu· 
dan'" dela ţărani. Indata după amiazi însă, au tatii nici nu au să mai întoarcă acasă, dacă nu 
voit să dea o nouă năvală, tu mai mari puteri le va da impăratul un ordin milostiv pentru În-
asupra ţăi<lIlilor; dar n'au făcut-o, tofuş. La de- Iăturarea m:dreptăţilor. 

părtarea din sat însă li-s'au lăsat pe cap patru Jalba aceasta a şepreuşeni!or fu t,imisă 
r:p,:rsecl1tori" - cari ţin::au locul jandarmeriei judeţului, pentru a face investigaţie asupra punr,:
de mai apoî - să supravegheze ordinea şi pe telor cuprinse în ea. La 22 Iunie, investi Raţia 
cari să-i Întreţină satul cu mfincare şi c1;I beu- se începe şi durează până la 10 Iulie, ba ln 
tură. parte chior şi după 11 Iulie până la 30 din 

Dar cu <"tâta tot nu se curmă nemulţumi- aceeilş lună. 

rile. Poporul a fost provocat să-şi fac~ rost de La investigatie iau pe,rte: prezÎ!1fntul Bitt6 
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Pagina 2 VO!NŢA POPORULUi 

Pentru întregirea Banatului. 
Contribuţia legionarilor români din Italia. - PurtAtorii de 
cu-,,'ânt ai glasului eronor şi .DIarUrilor noştri. - Suferinţele 
fraţilor din Serbia. - Noi vreDl Banatul întreg; sau .DIoartea! 

- Din vorbirea diul Constantin Savu, f. dfputat. -

li Tratatul de pace, dlor deputati, care sta- de a rămâne in sânul fratilor lor, aparţinând 

bileşte fruntariile Banatului, a pricinuit o mare României, in care vreau să trMasca şi să moară". 
rană, care În special nouă bdnatenilor ne pro- (AplauZt! prelungite). 
duce cele mai chinuitoare dureri. (Aplauze). Olar deputaţi! Ţin să arăt o neînsemnată 

La stabilirea actualei fruntarii a Banatului, parte din suferintele mari ale nefericiţilor noştri 

unii din marii noşlri aliati, se ştie, nu au tinut fraţi. rămaşi dincolo de linia demarcaţională. 
seamă nici de starea reală a lucrurilor şi nici de La retragerea lor din partea Banat,Jlui acor
legitimitatea intereselor şi a prete"tiilor juste ale dat României de conferinta de pace dela Paris, 
noastre asupra Banatului, ci din anume motive sârbii au ridicat dela noi mari averi, şi aproape 
şi interese, cari la noi se cunosc foarte bine, au toate arhivele. Dar ei au mai ridicat din satele 
favorizat pe vecinii noştri sârbi. noastre şi un mare număr de bărbaţi, tineri şi 

Nu vreau să aduc aci acuze, dar nici scuze, bătrâni, cari deşi nu aveau asupra lor nici o vină, 
bărbaţilor noştri de Stat cari ne-au reprezentat au fost transportati În interiorul Jugoslaviei şi 

in faţa conferintei de pace dela Paris, deoarece În Albania. Aceşti neh:riciti îşi tânjesc Î!lcă şi 

tin să nu mai răscolesc patimile. Dar mi-se im- acum viaţa in beciurile temniţelor sârbeşti, iar 
pune o datorie să arăt ono Camere o părticică familiile lor, fiindcă multora li-s'a prădat întreg 
din lupta noastră ce am purtat câţiva in Italia avutul, au luat in grumaz traista de cerşetor. 

pentru tntreeirea BanatulUI. Olor deputaţi! Din scrisorile ce primim şi 
Dlor deputaţit Timp de 2 ani de zile, dela din alte surse absolut autentice, aflăm că dure-

19"8 şi până la sfârşitul lui Februarie 1920, riie şi necazurile cari muncesc pe fratii noştri 

adică pe timpul celor mai mari frământări, mă de peste linial demarcatională in Banat, sunt in
găseam În ]talia, ca ofiţer tn Legiunea română. suportabile. Şicanele sârbeşti la cari sunt supuşi 
In această calitate a mea am fost ataşat pentru fraţii noştri, sunt făr~ seamăn. 
serviciu la biurouJ ataşatului nostru militar :dela Mărimea durerii fraţilor Înstrăinaţi nimic nu 
Roma, încredintând:.t-mi-se greaua sarcină a ser- o dovedeşte mai bine decât faptul că in timpul 
vidului de organizare şi de propag:mdă in Italia din urmă în masse fşi părăsesc şi casă şi avere 
şi Alhania. apucând drumul pribegiei, ca să-şi scape IH.'P<:-

Dela 'inceputul anului 1919, din iniţiativa şi tate conştiinţel~. 

la propunerea mea. ofiţerii şi soldaţii Leginn:j I Avem ştiri absolut autentice. că populiţ;a 
române elin Italia am trimes, prin Lrg"ţiunea satelor româneşti, rămase din ner:;lÎ-.:ire sub 
noastră dela Roma, del~gatjunej României dela stăpânirea sârbeas.:ă. e::.te ridi:ată dm satt! şi dusă 
Paris. protestt:l mmător: intre baionete sa vottU că vor să r6mâie sub 

."fn timpul din urmă au apârut in ziare ştiri stăpânirea sârbeascii. (Strigăte: R:<~i:Je! R,;şine ~)" 
conform cărora o parte a Româmlor bănăţeni VOf Dup~ ce face apel la aleşii poporului în 
trebui să fie sacrificati. Parlament Să-şi unească cu toţii glasul d~ pro-

Ofiţerii şi soldatii Legiunii români! de aici testare impotriva eedreptăţii ce :1; s'a făcut prin 
protestează in contra oricărei Încercări de a rupe înstrăinare:.'! gliei strămoş:;,şti, c,'fând o gr:!bnică 
din trupul României pe aceşti frati ai noştri, cari şi mulţllmitoare reparatie a ace~.tfia, d. Con~,t. 
până acuma au avut soarta amară de a suferi Savu sfârşeşte astfel puternica dsale vorbire: 

atât de mult şi pe seama cărora revendică - Dlor deputaţi! Dtla inăltimea acestei tribune 
conform principiilor de autodeciziune - dreptul ţin să dt>c1ar că noi, parlamentarii băl1aţeni, nici 

Albert, cu doi judecători de tablă. doi solgăb1-
răi, un jurat şi un vice-notar comitateos. Intre 
cei ce iscălesc procesul verbal al comisiei de 
invest:gare era şi episcopul Iosif Putnic dela 
Pacraţ, administratorul eparhiei Aradului, ca do
vadă că şi dânsul participase la investigaţie. . 

Comisiunea ajunsese acolo incă din 21 
Iunie, CII militie, 'dând ordin pentru citarea po
porului pe ora Q. Pela ora 12 din zi s'a adunat 
cam a patra parte de popor. Episcopul. care 
incă sosise, i-a admoniat pentru tulburările ce 
avuseră loc. Dintre învinovăţiti, se prezentaseră 
d'abia 13 inşi. Tot atunci s'au luat aspre mă
suri politiale: cine vrea să meargă la pădure, 

să ai bă .. pecet" (legitimatie) şi să intoarcă in 
aceeaş zi seara, a;;asă. Seara, când se va da 
signat cu toba satului, toţi locuitorii au să se 
culce etc. 

Epis\:opul, isprăvind cu admop.itia, a Întors 
în acreaş zi, acasă. A doua zi, comisia s'a su
fulcat să afle cine sunt vinovaţii de răscoală. 

Din cele ce urmează şi se constată din 
procesul de inve:;tigaţie, se vede clar: prin ce 
mijloace drastice se scotocea după adevăr şi 

vinovaţi. 

In ziua primă a investigaţiei au fost bătuţi 
16 inşi cu bătui, pentrucă n'au stat in casele lor 
cum li-se poruncise, ci s'au Întrunit pe<;te opre-

u ~ ___ ~_____ __ __ _ _ _ ______ ~ _____ ~~ __ ~_ ~ __ ~_~~ 

liştea domnilor, ori umblaseră după treb;le lor*). 
In zilt'le de 23-:M Iunie nimic esenţial, pentru 
ca în 25 Iunie să fie puse iară;; În aplL::are bă
tăile cu bătuI şi din biciu. 

In ziua de 26 iese la Iveală, că jidovul 
Khain lzsak din Bihor umblase cu tlllburătQ'ril 

pe la Viena Cli bo.ni adunaţi dela popcr. d(c! 
se dă ordin, zadarnic insă, pentru priilderea 
aceluia. 

[n 27 Iunie, intr'o zi d~ Dumloecă, poporul 
e adunat Înaintea viceşpa .. ului, spre a se lua 
unele informaţii. Poporul adecă era hotărît ca 
decât să se mulţumească cu pământuriie Îa cari 
voia domnul de pământ să-şi strămute iobagii, 
mai bucuros ~emută din Şcpreuş. Vicespanul le 
dă',răgaz de răzg1ndire. de două z~le. 

(Va urma), 

.) Din mu1t~ bătăi aplicat~ in decarsul investiga
ţiei mai arătam, drept j1ustrHO', umătoart!e cazuri: I n
e i că u On a suferit 12 lovibri de băţ pentrucă nu se 
acunţase când a venit seara dela saoă C j ca Ion a fost 
inchis 24 ore (;Jedeapsă mir.imaIJ, fiind bolnav şi f1e
vrâstnic) pentrucă nu a venit in faţa domniior, când a 
fost chemat cu toha satului. Pan tea T"ma 12 bâte 
fiindcă fUll~ se la Apateu. Iără a se fi anloln!at şi fără a 
avea Lgitimaţie, H o m o f og a n Simeon din Apateu a 
fost închis oi ceas'd. fijndcă vl!Qise la Ş<>preuş; 5i a1lii 
mulţi au ID:li fost trati\ţi aşa de neomenOll. 

• 

odată nu vom ratifica tratatul cu jugoslavia şi 

in urmare, noi niciodată RU vom recU1lODşte ac
tuala frontieră intre Ilai şi jugoslavia. (Aplauze). I 

Oricât ni g'ar spune şi din orice parte s'ar I 
spune ce priveşte chestia Banatului, că aceasta I 
ar fi închisă pentru totdeauna, pentru noi bănă- I 
ten ii, vă mărturisesc, chestia Banatului nu este şi 
niciodată nu va fi închisă. (Aplauze)~ 

Nu, dlor deputaţi, zadarnic s'a pus lespede a 
de piatră pe mormântul mortului, zadami.; i-s'a I 
scris epitaful. mortul nu este inca mort, el tră
ieşte şi va trai mult, până când într'o buna zi va 
face praf lespedea care-i apasă greu mormân-
tul. (Aplauze şi strigăte: Bravo!) I 

Să Înţeleagă vecinii noştri sârb! şi să ştie 

lumea întreagă că, atâta vreme cât nu ni se va I 
retroceda ((,lOpola) glia strămoşească a Banatului I 
niciodată jugoslm'ia nu va avea sincera noastră l 
prietenie. (AplauzfC). 

Noi nu vom putea să stăm o veşnicie muţi 

şi nesimtitori la auzul strigatului disperat al În
străina/ilor şi impilafilor noştri frati. (Aplauze). 

Ajungă-le sârbilor martirajul (mucenicia) fra
ţilor din Macedonia şi suferinţele celor din Va
lea Ti mocului. (Aplauze). 

Ţinem să se ştie, de oric~e va vrea, că noi, 
bănatenii, suntem ferm hotăriti că la timpul său 
să pregătim cea mai mare minune a istoriei uni-
versale. (Aplauz.e). -

Intreg poporul bdnăţean, tineri şi bdtrâni, 1 
femei şi copii, mai preferim ca trupurile noastre I 
ciufulie de gloante să acopere glia scumpă şi ! 
şi s]â!ltă a Bauatului instrăinat, decât Să ne trăim. I 
viDta numai În suspin şi jale, În lacrimi şi dureri. I 

Au jost aoi, ş'or sa mai fie in neamul no- t 
stTll romu.l1es:: I (Aplauze prel:.1ngite). ( 

Plecati peste sfintele morminte ole pă,;". i 
ţilor, frofilor şi fiilor noştri, jurăm cu toţii, f 
că aşa 1Jom face! (Aplauze prelungite, str:gări f 

l 

de bravo! Oratorul e felL:itat~). . 

Am dat aceas,a pa:te din vorbirea pe care I 
d. Constantin Seva a rostit-o în şedinţa dela 28 [ 

I o ... c. 1920 Îli Parlamentul ro :nân, fiindcă în acea- [ 
sta vorbitorul a făc1,lt declaratii şi mărturisiri pu- [ 
tt'rnice pe cari FasCÎa Nationala Română I!! 
aprvbă din tot sufletul, ele fiind în conglăsl1ire t 
cu programul ei şi findcă acestea formează t 
stalpii Puti mici al C/edintei ei. despre ceeace! 
priveşte soarta fraţilor noştri Înstreinaţi. ! 

! __ ~~'-~' __ ~~.~~~ __ ~_'-~4~·~_~~~r~ ___ ~w~.~ __ ~.~.~! 
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~ 
Fascia Naţională Română este ct!a mai na·: 

tiooalistâ mişcare, care are în vedere n'lmaj bj·! 
nele neamului nostru. Lucră din răşputeri pentru! 
înaintarea, iră!t;:rea şi prosperarea ma teria (ă a! 
Românilor şi numai a tor. l 

Sprijineşte orice acţune cinstită românească. t 
colectivă si individ::ală, iubeşte pe toţi românii t 
buni şi dnstiti fălă deosebire de credinta lor r 
politică şi urăşte din inimă pe toti şarlatallÎÎ şi; 
speculal1ţii neamulUI nostru, fje ei ch:ar unii t 
dintre milrii noştri conducători ai statului ori şdî ~ 
de partide politL:::e. ! 

V~ţi intelege deci, că cu ocaz.iunea oricăror i 
perchiziţ'i, la Iloi O!I vor putea găsi nici când: 
alte acte de,'ât numai dovezj de sentimentul sin-t 
cer, d'! cea mai mare dragoste pentru neam, ţară, 
b:serică şi coroană. 

Sunt lucruri nt>adevărate afirmaţiuni!e că la: 
noi s'ar fj găsit manifeste aţâţăloare contra 5i-: 
gUianţei statulul, etc., din contră, noi suntEm cei; 
mai sircerj şi desir:teresaţi stâlpi ai s'guranţd 1 
statului nostru şi a viitoruiui lui. Şi dacă cineva \ 
dintre noi ar deveni trădător principiilor noastre,; 

·p .... --............ ~ ............................................................... s ...................... ~ .............. ~ 



.. _-_ ....... - ~ . ~. ~----- -.. --.. -. •.. . . 

t 

I 

l 
I 
I 

t 
t 

l 

! 
1 

Nr.l1 

vom pretinde noi lnşine răstignirea lui ca a ce
lui din urmă ticălos. 

Gruparea F. N. R. nu este o grupare se
cretă, căci noi n'avem nici un motiv să nu in
drăsnim să lucrăm deschis, pe fată, pentru mân
tuirea neamului nostru, cerând pentru acţiunea 
noastră sprijinul moral şi material al tuturor bu
nilor Români şi al tuturor autorităţilor conştiente, 
cari se pot convinge oricând - făcând chiar 
perchiziţii - cine suntem şi ce vrem. 

F. N. R. sectia Arad. 

" 
Maiorul Băgulescu ... 

"Nu există nici o recompensă şi nici 
o distincjie, care să egaleze meritele 
de tot felul ale acestui desăvârşit mi
litar." "Maiorul Băgulescu, patriot con
vin~, este cel mai îndârjit apărător al 
Patriei şi Keamului. Suflet al s. carater 
de fier. a CAROL, 

Principe al RomAnlel. 

(Sfârşltul In Nr. viitor.) 

Movila lui Moş Oprea, rezistenta capului 
de pod dela Cerna-Vodă, sunt fapte de arme, 
cari sunt legate de numele strigoiului. 

Mai apoi Târnavele şi Drăgăneştii, Lelea, 
Naipul, Pădurea - Cioflec, Matei Basarab, Stâl
pul şi - Mihăeşti, amintesc şi azi de locotenen
tul nebun, care sfida moartea. Abia cu 18 soldaţi 
rămaşi din Reg, 66, scăpând drapelul Regi men· 
tulul trece Argeşul ..• 

Mai târziu pe frontul Putnei, la Oituz, la 
dealul Albert şi cota 532, Comandantul Bilt. II. 
din Reg. I. Vânători, face minuni de vitejie. 

M. Sa Regele îl sărută, decorâlldu-/ cu Crll

duliţa albastră a Broilor. 

• 
10 Moldova vitejiel noastre, când Marghi-

loman încheie pacea dela Bucureşti, in atmosfera 
de umilire a celor învinşi, Căpitanul Băgulescu 

are curajul să icrie şi să placardeze un manifest 
fndoliat: 1-

1-
CETĂŢENI! 

", 

Pacea s'a incheiat. Slugile nemtilor tn cap cu 
MarghHoman după semnarea actului de tradare. au 
benchetuit, mâncând hotarele strămoşeşti ale Ţării, 
bând cinstea neamului Româuesc, in aceeaş sală 
unde conştiinţa Naţiunei declarase răsboiul sfânt al 
neamului. 

Acum, toţi au dreptul in a~castă Ţară, rn afară 
de noi RomAnii Cine a fost trădător, astăzi capătă 
cinste şi drepturi, desfăşorând "Steagul- infamiei. 

i 
t 
i 

t 

Cine a luptat in cele pntru hotare, zace ferecat 
rn lanţurile robiei. Iuda a vândut pe Cristos pentru 
30 arginţi. 

Griguţă şi ai lui au vândut România pe 3 mi
lioane. 

Fitulcele mlşeilor cumpărate de nemţi ne scuipă 
zilnic cu neruşinare În fată otrava nellgit1iril. 

Cu toată paza celor fi Divizii ce şI-au oprit 
hădătorli de tară fără termen, Marghiloman şi cei
lalti să ia aminte I 

Tot se mai găseşte tn Ţară un suflet curat, un 
revolver Incărcat şi o grenadă phnă. 

Cei ce au urechi de auzit să audă. 
Trăiască mult încercatul nostru Rege şi Popor. 

Trăiască Aliatii. Conştiinţa Na/ionald. 

Guvernul Marghiloman tjrându-l În faţa ju. I 
i : stiti ei militare, Bâgu[escu se apără: 
ii "Eu am tiparit şi afişat manifestul. Aşa îmi 
i! Spurzea conştiinţa mea, pentru ciZ aşa am cuvân
! tat sutelor de ostaşi cari au murit sub comanda 

~ ~ 

l' 

_. 

mea în Dobrogea în Muntenia şi Moldova. Tot 
ceeace am avut sfânt în timpul de grea î1lcercare 
şi de sacrificiu nu pot insulta astăzi," 

Procesul înscenat a fost o ruşine. S'a ter
minat cu achitarea (mântuirea) căpitanului. 

(Va urma). 

VOINŢA POPORULUI 

F a s 
Am amintit nu odată că fascism in

seamnă naţionalism intrasingent-şovinist. 
Fascist ar urma deci să fie fiecare gură 
spartă, care sbiară, urlă făcând pe naţio
nalistul şi înjurând pe toată lumea până 
când nu i-se umple gura- cu ceva şi atunci 
apoi ori tace ori continuă de a face gură 
ca naţionalist-fascist, dar tot atunci se 
cugetă şi la alte - ori ce - afaceri 
fle ele chiar murdare şi făcute cu oameni 
cari numai buni Români nu sunt, ba nici 
chiar Români. Ei, vedeţi un astfel de om 
nu poate fi fascist, căci fascist să o in
ţeleagă fiecare poate fi şi este numai acel 
Român, care este: bun Român, îşi iubeşte 
mai presus de toate şi cu dragoste sin
ceră ţara, neamul şi biserica, este in stare 
să-şi jertfească ori când totul, viaţa însaşi 
cu drag pentru patrie şi coroană şi este 
absolut cinstit in toate acţiunile, faptele 
sale. Cine nu este bun Român, cine nu 
este cinstit, nu este fascist, nu poate fi 
fascist, ci vrea numai să dejosească idea 
sublimă de fascism. Uitaţi ce scrie "Uni
versul" ziarul serios şi uni cuI ziar creştin 
cotidian: 

"Nimic mai trebuincios, mai echitabil şi 
mal urgent, de cât aplicarea a trei măsuri, cu 
egală intensitate, in provinciile Ilberate. 

Românii conştienti, şi însufletiţi de dorinta 
unei ţări mari şi tari, trebues: sprijiniţi pe toate 
ciiile; ei să găsească încurajare ori unde; fără 
preocupare de credinţe politice, el trebue Iăsati 
să dea tonul, să conducă, (!ensuraţi numai sub 
raportul corectitudinii. care se impune să fie 
neştirbită, tocmai în interesul întăririi suverani
tăţii noastre. 

Cetăţenii leati, indiferent de sentimentele 
actuale, să fje ocrotiţi, pentru ca în sufletul lor 
să se tnfiltreze tot mai mult conştiinta că devo
tamentul faţă de noua lor patrie le va fi de folos, 
va asigura un mediu prielllic intereselor lor felu-

• .. y ..... ţ un. $ şa • 

In~rumări ~~ntru Hl~~~re8 ~e ~9~utHI. 
- Spre ştiinţă. -

Dreptul de alegere fi de vot. 

Drept de alegere de deputat are oricare 
cetătean român, care a împlinit 21 ani, dacă nu , 
este atins de o neputinţă sau nevrednicie care 
il lipseşte de acest drept. Drept de alegere de 
senator a u numai cei trecuţi de 40 ani. 

Nu oricare alegător poate să-şi folosească 

dreptul, ci numai acela care este trecut in lista 
alegiiforilor. Drept aceea fiecare alegător, care 
se b:.lcură de dreptul de a alege deputaţi sau 
senatori. să vadă, că în vremeaţ:ând se fac 
listele, să fie scris În listă, dacă cumva din ne
băgare de seamă comis/unea J'ar trece cu ve
derea. 

Ina/fllea alegerii numai alegătorii trecuţi in 
listă vor primi cartea de alegător. 

Cartea de alegător. 

Ca alegătorul Cll drept şi luat in listă să-şi 

poată spune vointa prin votul său, in lucrurile 
mari ale ţării, trebue să aibă în mână hârtia 
numită certificat sau carfe de alegalor, prin care 
îşi dovedeşte dreptul de a vota şi identitatea 
pe-rsoanei (cine e şi de unde). Căci la cancela
ria, unde se face votarea, pot să fie oameni 
străini, car! nu-I cunosc, orI care nu vreau să-I 

cunoască. De aceea fiecare alegător să se silea
scă să aibă în mână cartea cu care poate să se 
îndrepte. Dacă Însă nu are carte, poate oamenii 

" 2 ACUILL aLUiiZLJ2Z&JL_MUMZ.Ut.n:R'IUdUU 
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rite şi le va da putinţa să trăiască liberi intr'un 
Stat bine administrat, respectat, neprimejduif. 

In ce priveşte pe duşmanii <Iinăuntru, ele
ment pe care se bizuesc cei din afară, nici o 
mIlă. Cu mijloace legale, dar cu severitate, cu o 
perseverenta urmărire şi cu o represiune lipsită 
de amnistii, graţieri şi alte indulgente, trebuesc 
stârpiţi. repede şi radical. 

Ori ce concepţii contrarii, emise tn numele 
unei democraţii (!) interpretată totdeauna in sens 
profitabil duşmanilor, ori ce teorii despre re-· 
gimul excepţional de mărinimos, cuvenit cri
melor politice (1) sunt ele insele crime contra 
sigurantei interne şi externe a statului. 

Şi le vom veşteji cu ultima energie". 

Aceasta o spunem, o mărturisim noi, 
aceasta este dogmă, doctrina noastră. 

Noi nu-i urăm pe neromânii buni 
loiali şi cinstiţi, dar ii urăm pe toţi 
Românii necinstiţi şi fără conştiinţă na
ţională. 

In ţara noastră şi pe lumea tntreagă 
toate popoarele muncesc in prima linie 
pentru ele inseşi pe toate terenele şi atunci 
când noi încă nu vrem altceva decât 
să ajutăm in prima linie neamul nostru, 
biserica noastră, vrem ca în România 
Românii să fie stăpâni, 

- căci de ameninţările 
altor guverne ori societăţi internaţionale 
nouă puţin ne pasă - fiindcă 

In fine rugăm pe toţi Românii cari 
se ştiu buni şi cinstiţi şi doresc serios 

şi contribuind prin aceasta cu 
munca lor mai intenziv la tnălţarea, pros
perarea materială şi inaintarea culturală a 
neamului nostru? F. N. R. 

4'.-.... " ..... _..,._ ............... 
stăpâni rei nu i-au dat-o, are drept de vot şi 
fară carte. In acest caz alegătorul trebue să-şi 
dovedească identitatea persoanei cu mar/orI. 
oameni cunoscuţI de preşedintele votării. 

Dacă preşedintele l'ar respinge pe cuvânt 
că n'are carte, să-şi pretindă dreptul, cerând 
să-i caute numele in lista comunei, iar persoana 
să şi·o dovedească cu martori. Daca. cu toate 
acestea preşedintele nu I'ar primi, sa. se ştie, că 

preşedintele a făcut o neleziuire pentru care le
gea li pune pedeapsă. 

Se mal poate fntâmpla, ca oamenii stăpâ

nirii să nu impărţeaseă alegătorilor, cu 8 zile 
inainte de alegere,· cărtile de alegător cum po
runceşte legea. Să se ştie, că aceasta incă-1 o 
nelegiuire făcută cu gânduri ascunse, de a scoate 
dîn urnă o voinţă mincinoasă şi nu vointa ale
gătorilor. 

Şefii Posturilor FNR. din comună să fie cu 
ochii tn patru, să nu rabde nelegiuirile. Să se 
ştie, că prin neimpărtirea cărţilor, acei oameni 
plănuesc să fure voinţa alegătorilor. Nelegiuire 
pedepsită de lege. (Va urma). 

. '" $"'-'- t ;.' ... .... 

- Orice parale atât ca abonamente cât şi 
ca ajutor pentru fondul de rezlstentd, se vor 
trimite strict numai administraţiei în str. Moise 
Nicoară nr. 1, iar personal se vor preda numai 
subsemnatului ori persoanelor fmputernicite din 
partea mea, în scris, pentru preluarea paralelor. 

Pentru sumele plătite altor persoane Admi
nistraţia ziarului nu ia nici o răspundere. -
,Dr. Dion;si" Be"ea, şeful Secţiei FNR. Arad. 
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Fiţi tari, fiţi trezi! 
După lungi ciorovoieli guvernul şi-a găsit, 

In sfârşit, "alesul" pe care să·} trimeată akgă
torilor bănăţeni din cercul electoral Boeşa cu 
porunca hotărltă să-I .aleagă". D. prof"sor Vuia 
dela Caransebeş va schImba catedra de profesor 
şi crescător al tinerimei cu deputăţia, făcând 
această "iertfă" mare numai pentru a sluji 

Deşi guvernul se bizue pe o mare m<ljori
tate în parl:lmeot, dar fiindcă locul dela Baeşa 
rămase vacant prin moartea unui replezintant 
(deputat) liberal, el vrea să arate ŞI să dove
dească ţării l'ă liberalii sunt tari în Banat, că 
mai ales, alegătorii din cercul electoral Baeşa 
s'au înşiruit cu Însufletire, in tn..cut ca şi acum, 
sub steagul liberalilor. 

.- D. Const. Savu În mijlocul alegătorilor. 

In 9 Mai, Vineri, la orele 10 dim. Vermeş, 
la mele 3 după am. lzgar, la orele 6 după am. 
lersig. 

In 10 Mai, Sâmbătă, la orele 10 dim. 
Pietroasa (Vecsehaz) la orele 2 după am. Onoriş, 
la orele ti dapă am, Daruva şi lstvdn/alva. 

4< 

Fraţi alE'gători ai cercului Boeşa I D. Const, 
Savu, luptătorul cinstit şi ueinfrânt care În ma
rile noastre lupte naţionale de desrobire a fost 
totd"auna În bătaia foeului duşman, Înfruntând 
cu bărbăţie toate valurile sălbatice ale barba
rilor, va spune vouă cu graiu despre cum credem 
noi, fasciştii. că putem scoate tara şi neamul 
din stările grele În care ni-a aruncat politica 
proastă a pol:ticianilar gheşeftari şi îmbogăţiţi 
de războiu şi a acelor din slujba banului strei
nilor. 

Fiţi tari,' fiţi trezi şi biruinţa va fi a noastră. 

F.N. R. 
,.- tAu u 

Italia de azi şi România viitoare. 
Conferintă de înc/zeere pe care redactorul nostru 
d, Constanti" Savu, a tînut-o la Roma (italia) 

în ziua de 2 Martie a_ c. 
(Urmare). 

Sub domnia actualului rege, M. Sa Ferdi
nand I-Iul, războiul mondial, purtat împreună cu 
aliaţii Săi, (taHa, Franta, Anglia şi America, făcu 
cu putinţă intregirea Româiliei-Mari, care azi 

Două familii de ţărani din Măsca (judetul 
A d) d multă vreme sunt îndu 'mănite rău uneşte St:b această numire: Muntenia, Moldova 

ra e ", . D b B b'! ă"' B . 1 fiecare pâtdind momentul să-şi răsbune impo ŞI o rogea, asara ia a r sant, ueovma a 
triva celeilalte. Dumînecă, camaradul nostru CI miază-noapte, iar la ră:::ărîtul de miază-zi puter
!'3VU, venind .dre d't~re Măde;3t l~gar~ din,~:a~~a, nicul tloc rom. <in care cuprinde Ardealul, Banatul. 
10 drumul ma, e (â?gă Pr,mArle) dm a~e~t sat Crîşana şi M ~ramureşut 
s'a oprit şi a intrat ID vorbă cu un grup d~ 011.- ." l' • ~ • 1 
meni, intre cari dsa a găsit câţiva foşti legio- D~uJ.nl1or .. Ardeal:.t~ e:,te a~evăratul ~ eagăn 
nari şi cunoscuţi. al romamsmdUl ca-e avaad deViza "Romanul nu 

După o scurtă convorbire d. Savu a plecat piere tU, a luptat v,:acuri de-arâl1d~pentru mân
la gară. In vremea aceasta cele două familii în- tuirea moştenirel p~fmite dela Roma. In vinele 
duşm!-n~te se luaseră la cear}ă~ .. la b~tae, cart> tT'â;ldrului popor al munţilor falnici ardeleni şi 
se sfarşl cu aceea, că dLlşmd.mtll se lmpuşcară. al celui din şesurile bănătene curge viu şi aprins 

noi vom fi la locul 
datoriei, iar candidatul nostru d. Const. SlVU 
pleacă intre bravii alegători din cercul Bocşci, 
unde va ţine vorbiri in ~rmătoarele locuri: 

in 28 Aprilie (a doua zi de Paşti); la orele 
3 după am. Boeşa-romând, la orele 6 d~:pă am. 
Vasiova. 

In 29 Aprilie (a treia zi de Paşti) ta orele 
3 după am. Baeşa-montană, la orele fi d, am. 
O~na de fer. 

In 30 AprÎUe. MeTwri, la orele 11 dim. 
Dodin; la orele 6 după am. Biniş. 

In 1 Mai, Joi. la orele } 1 dim. Dagnecea, 
la orele 4 după am. Surducul-mare. 

in 2 Mai. Vineri, la orele tu dim. KiJnigs
nad, la orele 4 după am. Fizeş. 

In 3 Maiu, Sâmbafd, la orele 5 după am. 
lidovin. 

in 4 Maiu, Duminecd, la orele 3 după am. 
Ramna, la orele 6 după am. Bărbosl1. 

In 5 Maiu. Luni, la orele 11 dim. Valeapai, 
la orele 6 după am. Dulău. 

In 6 Mai, Marţi, la orele 8 dim, Valea
mare, la orele 3 după am. FâTlug, la orele 6 
după am. Dezeşti. 

·In 7 Mai, Mercuri, la orele 10 dim. Po
gdneşti, la orele 5 dup am. VisaI!. 

In 8 Mai, Joi, la orele lO dim. Drago
mireşti, la orele 4 după am. S,,·diuş. 

sângele roman; azi î'1Că, săteanul, deşi abia scă
pat din robia lungă răspunde cu mândrie .. sunt 
Roman 1", adu când aminte pe "civis romanus 
sum"', cum spuneau strămoşii lui, 

Pană azi, Îil poienile reînflorite in primăvară 
muntenii joacă frumosul lor joc "Căluşerii", care 
ne aminteşte vechiul joc al răpirei Sabinelor, iar 
încălţămintea lor şi azi e opinca, cum erau 
sandalele strămoşilor. 

Banatd nu este de cât o parte întregitoare 
a Mdealului, care formează un fel de unghiu 
intre ţărmul stâng al Dunării şi marii săi afluenţi 
(râuri ce se varsă în ea) Timiş şi Tisa, închis 
la miază ~lOapte de Mureş. Banatul e un infloritor 
ţinut industri2.l; suprafata lui cu rr:unti mliJU

naţi, col! ne dulci şi şesuri largi nutrHe de râ<lri 
îmbelşugate În apă, ne arată in mod luminos că 
aci îdloresc agric!!ltura şi păstori~ul, fără să mai 
pomenim de bogăţia minerale lor ! 

Domnilcr! 10 ciuda violentei, a opintiriior 
mari de desnaţiQnalizare, Ardealul, tinutul mun
to:; de peste Carpaţi şi Banatul, per13 noastră 

de mare preţ, în toată vremea şi-au păstrat ca
racternl lor adevărat rOi1lânes~; popUlatia lor a 
ţinut pept tuturor asalturilor maghiarismt.:lui duş
man; toate prigcnirile, toate măsurilt>, ipocrite 
şi brutale nu au izb'.Jtit să- i facă pe aceşti Ro
mâni ca să îngădue şi nici ~ă-şi intrerupă lupta 
lor de înaintare. (Cfr. Nicolau). 

lV~ urma). 

'4 .. "'w*; Ar"",, P . 1. 

- Rugăm listele de abonamente. tncrezute 
prietenilor noştri, sd le trimită de urgentd Admi
nistratiei ZiUfUJuL 

Nr. 17 t .. 
Concertul Soc. cor. "Carmen" ~ 

din Bucureşti. I!P I 

P o , T" 1 4 M' , fillel 
entru iJmmeca omn a al, ni se ara 

anunţă un mare eveniment artistic, ce ni-I pre- . 
găteşte cel dintai cor din tară, care este corul . 
Soc .• Carmen" de sub stralucita conducere a jatât: 
minunatulul măestru praf. de conserv, D. G. .on l 

Kiriac cu următorul ~ta 

PROGRAM: ~3ra 
l Cântdri religioase pentlu cor mixt: ~ ni 

1. Alleluia din oratoriul" Messia", Handel. f'llOP 
2. Răspunsuri liturgice, Q. Cacu. . 
3. Tatăl nostru, solo di G. Folescu L. Nie- ,ChH 

dermayer. Ia, s 
4. Hristos a înviat D, G. Kiriac. .mte 

Jl. Melodii şi COIUri din repertoriul mdeştrilor:iJustri: !-
1. Imnul primă/erii (cor m;xt) C, L6ve, Dnl 2. DO:1ă melodii, J. Haydn: Dna Elira 8ăi- IlG 

~an~ I 

3. Privighetoarea, Alabiev: Dna Elisa Băi-l 
coianu, I un! 

4, Fecioarele din Roşela (cor de femei), i rea 
Massenet. Dna Elena Locusteanu. I POl 

5. Habanera din opera "Carmen", Q, Bizet: f lod 
Doa Elena Locusteanu. 

6. Popasul Ţiganilor, R. Schumann: dl G .• Înc 
Folescu, .. . . I dit 

1. Cel dOl gretiadm, R. Schumann: dl G_ ţ la 
Folescu. ! cal 

8. Ecoul (2 coruri mixte), OrI. Lassus. t 
Il!. Melodii şi coruri populare. r d~ 

• bn 
t. La Stăncuta sprâncenatâ (din Muntenia) t Li 

D, G. Kiriac: Una Elisa Băicoianu. I co 
2. Opincuţa mea (cor mixt), Dr, 1. 80r- f st. 

govan: Dna Elena Locusleanu. I ~ 
• 3. a) Cine t?'aude cântând (doin! din 1 ~c 

Bat1at): Tib. Bredlceanu; b) Hop, turcă, furcă· ai 
(cântec vechiul: G Dima; c) Peste deal (cor; rit 
mixt şi solo), 1. Vidu~ Dna ,Elena Locust~anu. i AI 

4. a) Ingh~ţată-1 Dunarea? b) FoaIe verde i cr 
Iăcr.ăită; c) Zău, zău D. Q, Kiriac; d. G. Folescu,; tn 

5. Coruri mixte: a) Of şi iar of! b) Pe l b. 
de.alu cu florile (din Bucovina) Eus MandicevselUj! gl 
c) Am umblat pădurile: D, G Kiriac. I N 
iV Imnul incoronării (cor mixt) D. G. Kiriac. C 

La pian: dJ OHo Hart. 1 

Bilete se găsesc la librăria DiecBzsnă. Preţul t ~Ie 
locurilor: 40, 30, 20 ş1 10 Lei. f c< 
... 4·" ~..... .. ... • J' ~..".... .... ~ dl 

i rl Basarabia. • • t m 
Iată un subiect care, in ultimul timp a; 

II' 
stâmit atâta vâlvă, Ţări le aliate noua ca Franţa,' b 
au grăbit '. (după şase ani) să recunoască .. ane-i iI 
xarea" (alipirea), Faptul acesta nu dă dOVildăl VI 

că simpatia noastră ar fi crescut sau scăzut; ai 
pentru această soră apuseană şi poate ... nici de: 
unele reproşuri in legătură Cu această Întârziere. \ SI 

Nu discutăm oportunitatea inceperii tratativelori ri 
cu delegatiI ruşi cari, fie zis, nu reprezintă cât' ... 
de puţin asentimentul poporului; ne ocupăm de' 
unele păreri ale ziarelor minoritare dm ţara 
noastră. ~ i d 

Un articol care merită să-I Înregistrăm, at n 
apămt in ziarul timişorean" Temesvari Hirlap·,1 c 
iar autorul este d. Barta Lajos. ! F 

Aut'Jru!, ptictisindu-se probabil, de mono-! U 

tonia p<lharelor de apă şi a scobitoarelor ce stă.; C 

teau inaintea dsale in vre-una din cafenele, i-s'ar @ 
născocit ideea că dsa negreşit trebue sa scrie; d 
ceva referitor la Basarabia. t F 

Zis şi făcut. f " 
lată că imagi!laţia-i priode aripi şi la un: l 

moment dat, dsa se plimbă pe Calea Victoriej~ II 
in ~ucureşti. Intre palatul regal şi palatul poşte-! C 
lor l-a fost dat să fie eroul unei scene care, pe!- S 
semne, la frapat (mirat) giOzav de mult. ) t 

N t .• ' . ă :te I 
;ş e samsan 11 prezlOt spre cumparate" d 

unele obiecte de origină dubioasă, adusă din Ba'; 1 
sarabia. Acest fapt ingrozitor îl determină să a· 
firme că, intre palatul regal şi palatul poştelo! Il 
a cunoscut (!) Basarabia. ; J 

lm:lginaţia dsale nu se opreşte, ci, ia avâD~ 
spre meleagurile dintre Prut şi Nistru. 11 

Avântul acesta nebulos (copiiăros) tnsă," Il 
avut un efect dezastruos asupra dsale; pierzân- , 
du-şi calmul, a inceput să bată câmpii... 1 

------------------------------------------------------.. ~ 



.. _-_ ....... - . ~.~-~ ... -.. -.. •• 
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tn rătăcirile sale, protetul neînţeles. îşi rl
iipea şi do.:trinele (învăţăturile). 

•.. ,. România e atât de mate, Încât unele pro
vincii sunt tn a/ard de închipuirea noastră, Ba
,arabia e o poveste a României (1)-. etc. 

DJe Barta! Ductrina care o risipeşti cu 
atâta altruism (bunăvoinţă) se cheamă în jar
gunul (limbajul) elevilor de liceu "barbiereală'" 
(\Ia ai mers şi mai departe. . 

Pentru înţ,:legerea unei chestiuni ca a Ba
sarabiei, nu e de-ajuns să ai imaginaţie bogată, 
e necesar să cunoşti trecutul istoric şi sufletul 
poporului român. 

Dacă, aceste din urmă au fost llrglijate sau 
chiar contestate, datonnta autorităţilor este, de 
a supraveghea profetii risipitori de doctrine. me
nite să învenineze opinia publică. . P. Roşu. 

w'" ". w. _' tu~· .. t 

~~~niunga ~e cântări "flrm~nia" ~In HrD~. 
In oraşul nostru se simţea de mult lipsa 

unei reuniuni de cântări, parte pentru promova
rea simţului artistic in cântare, parte pentru 
popularizarea şi executarea cu preciziune a me
lodiilor noastre n<lţionale şi bisericeşti. 

Incă dela preluarea imperiului, acestea erau 
îndeplinite de vestitul cor vocal condus cu multă 
dibăcie de mă~strul Atanasie Lipovan, participând 
la diferitele festivităţi in oraş şi provinţă şi fă
când propagandă culturală bişericească-naţionaIă. 

· Pentruca acest cor să-şi albă normele sale 
· de conducere şi baze legale de existenţă, mem-
· brii activi cari îl compun, la apelul dlui Atanasie 
: Lipovan, s'au întrunit în adunarea generală de 
· constituire ţinută la 2 Aprilie a. c. şi stabilind 
· statutele, s'au organizat in reuniune, sub numele 
; "Reuniunea de cântări "Armonia". Cu această 
: ocaziune. s'au ales funcţionarii şi ceilalti membrii 

ai comitetul).li, 1n persoanele dlui Dimitrie 01<1-
) riu, preşedinte; Traian Givulescu, vicepreşedinte; 
1 Atanasie Lipovan, diriginte; Vichentie Guleş, se-
1 cretar; iulian Lncuţa. casier; Traian Ţabie, con
i trolor; Petru Mănciulescu, arhivar; Pavel Bre
! ban, econom; Maria Lipovan, Ersilia Ştefu, Eu
i genia Pap, Aurelia Duma, Grigoriu Fărcaş, Avram 
! Nini, Trăilă Pigli, Iulian Barzu, Artur Zima, Ioan 
! Chereşlădan, Ioan Barbu şi Viorel GiurgiU, membri. 
f Nu avem destule cuvinte de laudă la ad
t resa măestrului Atanasie Lipovan şi a gardei care 
t îl înconjoară, că azi, când cu durere trebue să 
t constatăm, că lumea este cuprinsă tot mai mult 
1 de lupte pentro interese individuale, - s'a ştiut 
! ridica peste aceste patimi Înguste, inmulţind nu
I mărul instltuţiunilor român eşti din acest oraş. 
t Salutăm cu bucurie Reuniunea de cântări: 

"Armonia" şi facem un călduros apel către pu
blicul din Arad, să o sprijinească înscriindu-se 
iDtre membrii ei activi, ajutători şi fondatori, do
vedind prin aceasta că munca desinteresată este 
apreciată după cum se cuvine. 

Inscrierea membrilor ajutători şi fondatori 
se face la preşedintele, iar a celor activi la di-

i rigintele Reuniunei. d. - U. 

! .'$ "w":<w _"""" p ...... .... lLriIA: 

Muzicale. Reuniunea de cântări "Armonia" 
din Arad, sub conducerea Dlui At. Lipovan, cu
noscutul nostru maestru de cântări, va da un 
concert artistic, la 28 Aprilie a douazi de Sf. 

t Paşti în localul cinematografului din PUica, cu 
.! următorul program: 1. .f.* Astăzi tot trupul, con

cert bis. cu acomp. de pian; 2. Costescu: Latina 
l~ gintă, cor mixt cu acomp. de pian; 3. Strigoii. 
.. de Eminescu, decI. de D-şoara Ana Costa; 4. T. 

Popoviciu. "Cântec pe leagăn", cor mixt; 5. Drdla 
.. Serenadă", solo de vioară executat de d1. Oct. 

I Lipovan, cu acomp. de pian; b. l. Vidu, "Pui de· 
., lei", cor mixt. 7. Mtlzicescu "Cine se v" sui", 
" Concert bis. cor mixt, cu aeomp. de pian; 8. Co
~L stescu "Doină", cor mixt: 9. L SUClU: "Arde'n 

l i gănie", anecdotă predată de D-şoara Maria 
Daval; 10.1 Vjdu "Peste deal-, cor mixt; 11. "Arii 

.. dIn opere", cântate de D-soara Hortensia Barzu; 
• ] 2. Domide: "lnşiră-te mărgărite", baladă, cor 
r mixt, cu acomp. de pian. Acompaniamentul la 

pian îl face D-şoara Sidi Morariu. 
II Pecicanii se vor bucura de O zi frumoasă, 

gustând arta cântecl1lui românesc, în care mae-
a. strul Lipovan işi pune tot sufletul său. Concertul 

~a fi urmat de dans până'n zori, în una din să-
\tIe potrivite. . (V, O.) 

• 

VOINŢ A POPORULUI 

Ştiri de tot felul. 
o statue lui Avram Iancu la Baia-de- Criş 

Cetăîenii oraşului Baia-de·Criş, pătrunşi de 
respectul datorit marifor dispăruţi (morti), au 
hotărît să ridice în oraşul lor un monument ce
lui mai rt'prezentativ dintre eroU noştri nationali, 
marelui Avram Iancu, 

Lucrarea a fogt incredintată tânăruluÎ sculp
tor bănăţean Romul Ladea, mândria noastră na
ţională de mâine. 

Pentru cinstirea numelui marelui Iancu nu 
era o alegere mai nimerită ca aceea pe care au 
ales-o cetăţenii din Baia de Criş. Executarea 
lucrărei a şi început şi promite să fie Întruchi
parea celui mai ideal Avram iancu, aşa cum nu
mai sufletele mari şi-l pot închipui. 

- Tuturor camaratJilor noştri, tu
turor siflcerilor It,OŞtri aderettţi şi, in 
fine, tuturor Românilot' bun; şi ciltstiţi 
le do,.im Sărbători fericite I - F. N. R. 

In ziua prima. a Invierii Domnului la sHviciul 
divin în Catedrala ortodoxă română din Arad~ 
răspunsurile liturgie; vor fi date de cătr ă Corul 
Reuniunei de cântări "Armonia". 

- Rugăm pe aderenjii noştri sinceri şi pe 
toti oamenii indeletniciţi Cil scrisul de lucruri fo
lositoare neamului nostru, să ne trimită articole 
pentru ziar. 

Pentruce nu sprijinim meseriaşii, industriaşii 
şi comercianţii români? Am primit o plângere, 
că d. e. casa - reşedinţa episcopească - a 
fost dată ullui arhitect străin, care cu nimi.: nu-i 
mai inţelept, mai priceput decât arhitecţii noştri, 

să o repare, să o văruiască. Tot a~tfel Directiu
nea X-a sanitară a dat multe lucrări pentru re
parare străinilor şi vor fi încă multe alte insti
tute şi instituţii româneşti cari fac la fel. 

Părerea noastră este, că nu-i luW! frumos 
şi la nici un caz nu-i românesc ca să te folo
seşti tu, Român, de întreprinzători străini de 
orice categorie, ori să cumperi dela meseriaşi, 

industriaşi, comercianţi etc. străini atunci când 
ŞI ai tăi te pot servi cel paţin tot aşa de bine 
şi poate mai ieftin decât străinii. 

- Fasda Naţională Română desaprobă 
orice intervievuri acordate ziariştilor străini din 
partea unor membri ai acestei grupări. 70ful ce 
spune ori publică câte un membra singuratic în 
ziare strdine, nu este altceva decât numai păre

rea individuald şi nici decum crezul, programul 
ori doctrina Fasciei. - F. N. R. 

la 4 Mai orele 11 a. m. in Palatul CuI tu
raI, va avea loc deschiderea expoziţiei de vase 
pictate cu motive româneşti a dnei Letiţia Al. 
Stamatiad. 

Indemnăm publicul românesc să viziteze 
această expoziţie, unică în felul ei. 

Dirsctiunea şco alei normale de fete din Arad 
roagă şi invită pe aceasta cale Onor. public 
aradan să ia parte la şezatoarea organizată de 
elevele şcoalei, În beneficiul fondului de-excursii 
pentru ziua de 6 Mai (Sf. Gheorghe), la Palatul 
Cultural, orele 5 d. a. 

Din parte-ne facem un călduros apel către 
publicul românesc să sprijint'ască străduinţele 
frumoase a şcoalei noastre normale care şi până 
acum prin şnătoriie admirabile şi programul 
foarte ales şi bogat precum şi prin execuţi unea 
minunată din partea bravelor sale eleve, si-a 
câştigat un loc de frunte În opera noastră cultu
rală şi deci s'a Învrednicit de întregul sprijin al 
tuturor Românilor de bine. 

Expulzare. Se face cunoscut tuturor cama
ravilor, că Ioan Barhu/eseu, Nr. c. 39 din comuna 
Ficătar (Banat) a fost şters din rândul membri
lor Postului F. N. R. dm acea comună şi i-s'a 
detras şi nimicit Legitimaţia de membru. 

. Eiala_Li id.BSIU! LLdtJiMCJ& :aiRIaU",Uz 
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- In 21 seara s'a ţinut la "Crucea Albă" 
banchetul Uzine/or electrice. ade.:ă societatea 
"Căile ferate electrice Arad-Podgoria". Observând 
Între oaspeţii prezenţi pe dl Dr, Ciclo Pop, dl 
Goldiş, di Mateescu, dl dr. Mărcuş, dl Gold şi 
alţi jidan!. ne-am zis: oare ce pretenie poate 
să-i lege pe aceşti domni intre olaltă? Sigur 
interesele statuluI ori a buzunarului propriu I 
Oare care din aceste două? Ghiciţi!! 

Aviz, Cu onoare aduc la cunoştinţă onora
tului public şI autorităţilor bisericeşti, că În 
Arad, str. Dorobanţilor nr. 41 (Şcoala confesio,. 
naIă), am deschis un birou technic de arcllitec
furd; construesc orice planuri de casiJ, şcoli şi 

biserici împreună cu devizele (prelimln-arele) lor, 
mai departe execut colaţionări de totfdul de 
lucrări de zidiri, şi tntrepdnd totfelul de lucrări 

technice, Clădiri etc. - Cu sti mă: 1 eodor Cio
ban, arhitect. 

Curajul unui preot român. Fetiţa În vrâstă 
de 16 ani a lui Francisc Kuszovsky din Dezna 
vrând să treacă puntea peste valea Deznei s'a 
ameţit şi s'a prăvălit in râu. Valurile spumegoase 
ale râului ameninţau s'o Îoghiţască. Auzind 
strigătele desnădăjduite ale victimei, preotul ro
mân Cornel Bodea - cu locuinţa lângă râu -
alergă la locul primejdiei, se aruncă in valuri 
şi după o obositoare luptă cu furia apelor isbuH 
să scape viaţa fetiţei. 

Cinste şi onoare se cuvine bravului preot. 

O Îndrăsneala. ne mai pomenită. După spu
sele unui preot gr. or. român, În una din zilele 
lunei Martie a. c. în comuna Ghioroc O. Al ad) 
s'a serbat o onomastică (ziua numelui) la care 
au luat parte vre-o 45 evrei şi unguri şi 3 ro
mâni. Această onomastică fu oprită de autorită
ţile în drept din cauza că s'a ţinut în loc pu
blic, fără nici o autorizaţie şi în postul mare, 
cu muzică în decursul nopţei. La acea serbare 
s'a făcut şi o coojuratie contra unui invătător 
român de st~t ca să fie expulzat din ţară. Pro
punătorul a fost faimosul ungur Tabajdi Oyula, 
care pe timpul stăpânirii ungureşU era secretar 
şi care, când împărţia bucatt: locuitorilor, Ungu
rilor şi Jidanilor le dădea 30-50 kgr. făină cali
tatea 1, iar bieţilor Românaşi le scotea ochii cu 
2-5 kgr. porumb stricat. ti mai trimetea la câmp~ 
să pască cu porcii, ori le zicea, pe ungureşte 

.Menj a jenebe Oldhorszdgba" (Du-te dracului 
în Valahia). 

Românilor din Ardeal le vindea bucatele 
pe bani scumpi pe care tnsă la halta tramvaiu
lui Dr, 17-18 le confisca cu jandarmH cu penele 
de cocoş, pentru ca să le poată vinde de două 
sau trei ori. 

Dle Tabajdi, grijfşte dta de socoţile co
munale de pe timpul când erai notar, căci şti 

bine că au mâncat şoarecii 15 vagoane de bu
cate, dupăcum zici la poziţia nr. 36 din 28 
Aprilie. S'au crezi că şi cu autorităţile româneşti 
poţi face ca şi cu ungurii dtale să-ţi mai taci 
avere de milioane de pe spatele bieţilor Româ
naşi, cum ţi-al făcut? In anii 1911-Y12 erai 
golăşel, azi al avere frumoasă, in vreme ce noi 
bieţii locuitori din Ghioroc plătim darea grea, 
pentrucă ne-ai despoiat pe toti. 

Ar fi bine ca 'n s?coţi să caute şi forurne 
noastre competente. - D. M. 

Cât mănâ.ncă un şoarece timp de 6 luni? .... 
Cel mai mare şoarece (ori poate o ti fost şo-
bolan) În 1914 se afla in comuna Ghioroc de 
lângă Arad, care În 6 luni a mâncat 15 vagoane 
grâu şi 4 vagoane făină din magazia de. alimen
tare, fără să fi dat chitantă, ia r az! voieşte să 

facă îDcheerea socotelilor la primărie, fără să 

lipsească mAcar 1 kg. Rugăm autoritătile in 
drept să caute şoarecele şi socotelile. 

2 22 pn 
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""-Obrăznicie perciunată. Carnaradul Jlostru, I POŞTA REr:ACTIE~. Licitaţia se va ţine în cOnformitJ-
.şeful Postului FNR din Hisiaş (Banat) ne în- , 
ştiintează, că ovreica M.1tilda Nachsam din acel Manuscrisele Serise cu ccruza n'l se publică. CU art. 72-83 din lc'gea Contabilităt 
sat IlU cinsteşte rânduiala ordonanţei aUlorităţi- publice. i 
lor statului care prevede închiderea cârciumelor, Unuiarădan.l\'1'am inten-satîn cauzăşi mi-s'a spus Concurenţii (producători, obştii, c~ 
începând de Sâmbătă d'la vecernie şi până În că afirmaţi unile dtale nu sunt adevărate. Te rog perative şi orice instituţiuni de St<lt, efI' 

ned şi sărbători dela orele 7 seara până În • 
cealaltă zi după sf. slujbă, precum şi În Duml· abate-te pe la noi ca ~ă..vorbÎm de;;;pre chestie. şi altele,) vor fi însoţiţi ,de o garant,ie ţ' 
cealaltă zi dimineata. ~ .-._ .. '".- ___ . _.... _ 10% dm valoarea fllrmturei, socotită 

In vreme ce cMc;umaru! român se potri- Redactor responsabil: CONSTANTIN SAVU preţul cu care va oferi. Se primesc ofel 
veşte legilor, ovreica) În bătae de joc, de cre- şi pentru cantităţi mid. 
dinţa noastră, vinde beuturi şi nimeni n'o trage Nr. 1724-10 Aprilie 1924. Plata se f:"ce treptat cu predar 
la răspundere şi n'o pedepseşte. De bunăseamă furniturei contra duplicatelor scrisoarei el, 
că dsa arC' vre-o propteauă bună. căci altfel P bI' ţ. t ~ - 1 b I d 'f 
n'ar îndrăsni să-şi bată joc de noi În tara noa- . li lea lune. rasura sau procesu ver a e reCeptiej 
stră. la banca indicată de furnizor. ~ 

D. prefect Koszte, care dovedeşte atâta zel In conformitate cu instrucţiunile ad- , I Comandantul rrg. 12 roşio I 
pentru "sugrumarea" fascismului, are cuvântul. ministrative ale Ministerului de războiu, CII V' I PI _'i. • &-;9 *-De vânzare. 

În centrul oraşului: case goale şi lo
cuinţe; se predau imediat locuinţe. case 
potrivite pentru economie cu grădini mari, 
case cu prăvălii, case potriVite petru fa
brici, vii cu vile, moşii it-ftine În Banat şi 
mori cu motoare. 

Deasemeni pentru orice afacere co
mercială, de vânzare sau cumpărare adre
saţi-vă numai biroului 

MUNTEAN ŞI FLORA 
ARAD. BUlEVARiJUL REGINA MARIA No. 10 

Direcţia 7-a Intendenţa (Serv. Subsisten- o one leşanu. PI 

ţelor), se publică spre cunoştinţă generală ----------------1; 
că În ziua de 10 Mai 1924 ora 10 a. m. O mas" ină de Trier t I 
se va ţine licitaţie publi~ă prin oferte I 
scrise în pretoriul Comandantului Regi- Nr. 6 cu foc, umblă pe drum d . 
menttllui 12 Roşiori din G-3.rnizoana Arad, motor propriu, din anul 1914, fi 
strada Aurel Vlaicu nr. 14) pentru furni- brica' ie M. A. V., tot la fel t 
zarea de: treerătoarea Nr. 6 de 120 cm. iă1 

1095000 kgr fân, gtm~, î~ stare bună,. CU to~te ce.ţ 
876000 kgr grăunţe (orz sau ovăs), de lipsa, curele noUl de piele, ~' 
657000 kgr pae de grâu, orz sau ovăs vânzare cu preţul de 100.000 Lei r 

41 vagoane lemne de foc ă 10000 kg. GHEORGHE DAVID, LIPOVA (j.Timi 1, 
vagonul. funcţIonar de stat. t ţ 

CondiţiuniIe şi caetuJ de sarcini re- _________ . _______ ' a 

spective, se poate vedea în toate zilele V () INT -'.-\ PO PO R UL U ~ 
de lucru În cancelaria Regimentului (Ser- , 

.. 

viciul aprovizionăreJ) dela orele 8-] 2 a. m. să nu lipsească din nici o casă . 
• =======,,======= .. =.====.= şi dela 14-]8 p. m. :: românească. :: 

l
f 

C 

" P L U G A R U L" însoţrre economică de păstrare şi credit, D rau ţ. 
----------~------------------------~------------------------------~------------------~----~~~' i CON V O CAR E. r j 

Membrii insoţirei economică de păstrare şi credit • PLUGARUL" in senzul §-ului 19 din statute sunt convocaţi la ~. 1 

I ~ 
I I 

VII-a adunare o-enerală 
~ 

or dinară, 
care se va ţine în Drauţ la II Mai 1924, la orele 2 d. a., în localul însoţirii. 

PROGRAltI: 
1. Deschiderea adunărei. 
2. Numirea unui notar7 doi verificatori. 

4. Distribuirea profitului net. I 
3. Raportul direcţiunii şi a comitetului de control, sta

bilirea bilanţuiui pe anul 1923~şi darea absolutoruluÎ. . 

5. Alegerea comitetului de control. 
6. Alegerea direcţiunei. Direcţiunea. I 

ACTIVA 

Cassa - - -
Mărfuri - - -
Efecte - - -
Mobiliar - - -

SPESE 
~ - --

I Spese generale -
Spese la marfă -
Salare - - -
Impozite - - -
Interese după depuneri 
Proftt net - -

Gheorghe Popa m. p.t 
dii/:ctor executiv. 

-

" . 

-
-
-
-

-
-
.-
-
-
-

Contul Bilant pe anul 1923. 
~ ~ 

- - 94751 i Capital - -' - - - -, 
- - 47272

1

72 I Fond general de rezervă - -
- - 500 i

- I Fond special de rezervă - -

- -- 801150 FoncL..de zidire - - - -
Depuneri - - - - - -
Dividendă neridicată - - -

I Depozite - -- - - - -
I 49521 73 Profit net - - - - - -

Contul Prnfit & Perdere. 
I . 

I - - 4564170 Câştig la mărfuri -' - - -
- - 35001-- - 1500-

135691 ,. - -

- =t 6601-
- 10462;64 22044

1
25 

o rau ţ, la 31 Decemvrie 1923. 

O I R E C TIU NEA: 
Gheorghe Balta m. p., Onuţ Sirb m. p., Sentie Si rb m. p·t 

974°1-
10842,48 
746432 
3330?9 -

4000i-
3456!-

225"50 
1046264 

~ 

22044125 

I 

{ 
PASiVA t 

t 
!' 

I 

I 
49521!7~ 

I 
f VENITE f 

~ 

I 
I 

I 
I 

22044 125 

Substmnatul comitet de supraveghiere am examinat conturile prezente şi le-am aflat tn ordine. 

Moisă Pele m p .. 
l 

Gheorghe Bulari m. p.t 
pf('ş~dînte. 

Cenzurat: Prefectura judeţului. 

C O MIT E T U L DES U P R A V E GliE R E: 
Onuţ Negârla m. p., Ioan Cristea m. p, Gheorghe Olari m. P. VanIe Gligor m. p. 

, 

Tiparul Tipografiei Diecezane Arad. 

------------.. --...................... --.. --------------------............................. ' 
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