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Ţărăniste.

ca au trebuii să ducă cele două cu
rente sănătoase, au crescut ca prin mi
nune, din fiecare lovitură ce-i prepara
reacţiunea primind noui puteri, şi cu fiecare
şi rănile de care saferă
ţara.
persecuţie
adăugându-i-se tot mai mult din
In sforţările sale de a'şi întemeia
sufletul
popular.
rosturile de viitor pe o bază trainică, po
Partidul Liberal format în marea lui majo
Azi, singura organizaţie cu rădăcini
porul românesc şi-a cristalizat fiinţa în
ritate,
cu elemente rămase din timpul epocei fa
în pământul românesc, ca şi în sufletele
două forţe politice.
nariote,
prin urmare compus din tot ce ţara avea
Una este forţa brută, coruptă şi co celor nădăjduituri, este Partidul Naţional- mai corupt, mai trândav şi mai abusiv, nu putea
rupătoare: liberalismul. Îmbibat de ideologia Ţărănesc. I se prepara încă atacuri, va fi să dea naştere unui organism cu vigoare şi cu
otrăvitoare, clocită în cuibul de intrigi şi supus încă întrigăriilor atât de meschine, grijă de binele ţărei şi al neamului românesc.
perfidie, ce în politica orientală a însemnat dar ideologia sa, credinţa sa, nu poate fi
Prin tot felul de apucături necinstite, acest
Fanarul veacuri de-arândul, liberalismul înfrântă. Sunt curente ce mişcă şi ani- partid a putut fi la conducerea ţărei mai bine de
nu a putut prinde rădăcini in sufletul mează popoarele, curente cari nu pot fi 50 ani, dar în tot timpul acesta, ţara nu a avut
neamului românesc. Fiindcă deşi pretinde străvilite de nimeni, şi cari îndeplinesc un decât de suferit ; nimic nu se făcea în interesul
a dovedi filiaţiunea sa, din revoluţiile ge drum istoric al lor, ce nu se măsoară cu general al ţărei, ci totul pentru partid şi pentru
neroase ale apusului, isvorul său de ins anii, ci cu deceniile. Venind într'o vreme partizanii lui. Ţara şi bunurile ei le considerau ca
piraţie a rămas acelaş Bizanţ ce şi-a des când nevoia de o restabilire a forţelor mo averea lor particulară, pe care o exploatau în in
compus imperiul sub acţiunea nefastă a rale este adânc simţită, când necesitatea teresul lor şi în paguba mulţi mei muncitoare
imoralităţii. Ţara românească, a fost nevoită de a fi cinstiţi în cele mai amănunţite
Neavând nici o legătură sufletească cu mun
să sufere, în viaţa sa politică, prezenţa lucrări, ca şi în problemele de interes
citorimea delà sate şi oraşe, căutau prin toate
general
e
o
poruncă
de
existenţă,
când
unui organizm politic, ce nu avea nici una
mijloacele să le stoarcă tot ce aveau, până şi
din însuşirile generoase ale forţei sale. munca e reclamată ca un l e a c tămăduitor
vlaga
din oase.
Este adevărat. Numai puţin adevărat este : al atâtor boale sufleteşti de care ne suferă
fn
opoziţie cu acest partid avem partidul
însă că metodele de guvernare liberale veacul, organizaţia partidului Naţionaleste
instrumentul istoric ce I Naţional-Ţărănesc care îşi are origina şi puterea
nici odată nu au putut fi apropiate de ! Ţărănesc,
neamul
românesc
şi-1
dă pentru a desă j în mijlocul celor care muncesc şi produc, şi care
marea mulţime a naţiei, care suferă un \
! înţelege să rezolve diferitele probleme sociale, în
vârşi
misiunea
sa.
jug, dar nu beneficia de vre-un drept, j
In lumina acestor adevăruri trebue ; aşa mod, ca din rezolvarea lor să decurgă pentru
Dacă poporul românesc si-a suferit aceşti \
I clasele muncitoare, maximum de beneficii.
conducători în trecut, este fiindcă, în rea- j judecată situaţia în care ne găsim, şi dru
Astăzi, voiu începe cu problema administrativa
litate, nu viaţa sa internă şi organizarea sa ! mul pe care-1 vom urma mâine.
!
ca
una
ce reprezintă mare interes pentru bunul
gospodărească, i-au fost nizuinţele supreme. !
I mers al tuturor treburilor din această ţară. AdAvând aspiraţii de un ordin superior, care ;
! ministraţia actuală, făptură liberală, este o bubă
ţinteau întâi însumarea în aceleaşi margine j
veche de care a suferit România-mică şi de care
de ţară a întregii suflări româneşti, era I
Problema la ordinea zilei, care este de o ca suferă şi România-mare. Această rană, care a-oprit
firesc ca problemele interne să cadă pe al !
doilea plan. De unde şi fenomenul marilor ! pitală importanţă pentru desfăşorarea vieţii noastre şi opreşte în loc, desvoltarea vigurosului orga
noştrii bărbaţi de Stat, cari înainte de a fi \ politice, fuziunea partidelor democratice ale ţării nism românesc, a dat în totdeauna de gândit oame
luptători pentru drepturile cetăţeneşti, au I româneşti, cu organizaţia ce deţine azi puterea, nilor conducători şi care lucrau cu dragoste de neam.
In zadar le-a fost toată truda de îndreptare,
fost animatorii credinţei ce covârşia orice ) nu este numai o treabă de bucătărie politică. Ne
fiindcă
în calea lor au sfat, ca nişte stânci de
chestiune de interes regional. Deaceia viaţa j cesitatea înjghebării unui organism politic ce să
granit,
mulţimea
politiciani'or veroşi, lipsiţi de
marilor luptători din sfertul întâi al secolului | poată fi opus cu succes real, astăzi puhoiului ban
nostru, a fost închinat unităţii naţionale, j car al Brătienilor este evidentă. Nu fiindcă demo conştiinţă şi de dor de bine pentru neamul nostru.
In acest înţeles au vieţuit, Tache lonescu, \ craţia română nu ar fi destul de puternică spre a Scopul urmărit de oamenii cinstiţi de a aduce
Nicu Filipescu, Barbu Delavrancea.
| se întemeia numai pe propriile sale puteri. Noi oare-care îndreptare a relelor de care suferea ad

Partidul

Pentru i o de mâine

Naţional-Ţărănesc

Fuziunea

credem în puterea

de viaţă a democraţiei ce are

După
îndeplinirea
idealului na- |
la bază un adevăr istoric : puterea de acţiune a
ţional, preocupările de interes social se
sufletului popular, şi o profesiune de credinţă: lupta
impun încă în anul 1917, în laşul suferinţii,
pentru idealurile sociale de totdeauna ale omenirii.
se încheagă organizaţia politică a con
Dar, cum politica îşi are şi etapele sale
ducătorilor ţărănişti de mai târziu.
când se numără şansele unei lupte, credem că
Anul 1919, accentuiază mai mult tre neamul românesc a ajuns la o asemena răscruce.
zirea la conştiinţa demnităţii sale sociale,
Pentru a semnala această răscruce, partidul
în semnul căreia poporul românesc şi-a | naţional-ţărănesc a spus mărturia credinţelor cu
dat un parlament, primul isvorit din ! care porneşte mai departe, fie în alianţă cu alţii,
fie şi singur.
voinţa populară : Parlamentul Federaţiei )
E credinţa sa în misiunea ce-i revine de-a
Naţionale.
| se opune acţiunii disolvante a liberalismului, şi de
De atunci forţa politică, chemată să í inaugura în viaţa politică o eră întemeiată pe
durabilitate
unui stat şi
propăşire
orânduiască treburile publice potrivit unui j principii ce dau
" " - —~
~*- • —
~
unui popor. De unde va purcede abia în calea sa
ideal curat, a afirmat voinţa de a se câr- de stat modern şi de popor misionar. în acest
mui singur, a poporului românesc. Această colţ de orientalism.
forţă politică răsărită din satele Ardelene,
E o mărturisire netedă şi categorică, a unui
deopotrivă de generoasă şi viguroasă cu partid politic conştient de valoarea sa, de pu
cea din sufletul popular al ţării româneşti terea ce reprezintă şi de misiunea ce-i revine. Şi
de care mărturisire desigur că cei cari doresc o
de dincolo de Predeal, a însemnat întâiul fuziune, sincer şi bărbăteşte, vor avea de ţinut
punct de reazim, şi un început de prime seamă. Intâmpinându-o cu hotărârea pe care le-o
nire morală. Călite prin lupta neodihnită cere ţara : împotriva liberalilor.
a
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ministraţia, nu a putut fi atins, aşa că admini
straţia a rămas tot rea, o adevărată plagă pe ca
pul ţării, isvorul nesecat al tuturor relelor din
România-Mare.
Ţara mărită are trebuinţă de o administraţie
ideală, nu numai pentru bunul mers în interior,
dar şi pentru bunul renume în afară. In locul
unei administraţii care să ne facă cinstea, avem
una de care ni este ruşine ?
Partidul Naţional-Ţărănesc, care este straja
neadormită a legalităţii şi dreptăţii, zilnic de la
tribuna parlamentului protestează cu tărie contra
tuturor abuzurilor îngrozitoare, săvârşite în diferi
tele unghiuri ale ţărei, tocmai de aceia care au
însărcinarea să păstreze buna ordine şi să aplice
legea. Aministraţia românească este o adevărată
nenorocire pe capul ţărei, ea trebue să fie schim
bată din rădăcini, ea trebue să fie cu totul reor
ganizată, iar oamenii însărcinaţi cu facerea ad
ministraţiei, dovediţi răi, trebue să fie înlocuiţi cu
elemente capabile, cinstite şi cu suflet curat. Pen
tru a avea o administraţie la înălţim ea vren urilor
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trebue ferită cu totul de micr<
care liberalii au infectat-o. 0 a<
isti
eu oameni carë fac un fei de pol
riff fhat pot
fi buni şi irrrfJarţîali ádministiatori, faţă l e cetâţeanul caie face altfei de politică' j cât
lor cn duşmănie
întotdeauna, cetăţeanul va fi pi
şi pirseçutat. Autoritatea trebue jjjk lucreze ffră
ură şl fără părtinire faţă de t o | cetăţenii, numii
astfel încrederea şi respectul în autoritate nu va
puMa fi mkŞorat.
Pentru realizarea acestui scop Partidul Na
ţional-Ţărănesc va acorda administraţiilor comu
nale şi judeţene complectă autonomie, desfiinţând
cu totul tutela autorităţii centrale« atât de mult
sufmţâtă de liberau prin legea Unificării Admi
nistrative.
Administraţiile locale trebue să atârne numai
de obştele locale, care să aibă drepturi reale de
control asupra administratorilor, pentru că acest
drept de control pe de-o parte va face să se na
scă interes pentru administraţie din partea cetă
ţenilor, iar pe de altă parte administratorii, având
răspundere faţă de cei pe care îi administrează, nu
vor săvârşi abuzuri şi se vor sili spre a servi
numai interesele publice.
Cei care sunt administratori plătiţi de cetă
ţeni vor trebui să servească pe cetăţeni, tratându-i
blând şi ne-jefuindu-i cum se fac acum, când ori
ce s'ar face şi ori cât de rău, nu există răspun
dere din cauza protecţiunei stăpânitorilor Vorbă
bună şi faptă bună, atâta cer cetăţenii.
Cinstea trebue să domine în ioate autorită
ţile, iar nu ca acum când necinstea este la ea
acasă. Nimic nu se mai poate face fără bacşiş ?
Vrei un bilet de botez — bacşiş — vrei un bilet
de vânzarea unei vite — bacşiş — vrei
bacşiş, bacşiş; altfel nu merge treaba.
Interesul public trebue să domine ori ce
acţiune a administraţiei.
Nici o risipă a banului public nu trebue
tolerată, nici o lucrare să nu se facă în interesul
cuiva sau câtorva ci numai pentru interesul general.
Gospodăriile locale mergând bine prin aceste
noi metode, desigur că ţara întreagă va fi înfloritoare.
Partidul Naţional-Ţărănesc voeşte să înze
streze ţara cu o administraţie bună şi cinstită, el
are şi putinţa şi forţa morală de a o face, întru
pând voinţa majorităţei ţărei.
O administraţie bună este necesară ca şi
aerul, ca şi apă, fără ea Statul nu se poate întări.
SÄLCEANU.
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FOILETON
Personalitatea în artă
Conferinţa D-luí prof. Petranu
delà Palatul Cultural.
tn estetică nu se găseşte încă o definiţie a
personalităţii artistice. Se face deosebire între un
artist şi alţi muritori. Unii găsesc personalitatea
artistică în spiritul de observaţie ; astfel un simplu
muritor trece indiferent pe lângă o ruină ; un
artist observă, meditează şi redă prin diferite
mijloace ceeace a observat. Alţii mai speculativi
spun că e geniu cel ce a produs o noutate în
artă. Lombrozo găseşte ceva patologic in geniali
tate şi îl apropie chiar de nebunie. Taine susţine
că geniul e un produs al mediului al rasei şi al
momentului. Teoria lui nu e verosimilă, căci un
geniu cu cât e mai mare, are el efect asupra me
diului, în care trăieşte iar pe de altă parte în
atâtea rânduri a fost mediul pregătit pentru un
om genial şi omul n'a venit.
Mediul are o înfluinţă, dar mai modestă.
La noi s'a ocupat de personalitatea artistică
T, Maiorescu şi Dobrogeanu-Gherea nu însă în
detail. Singur D-l M. Dragomirescu în lucrarea
«Critica ştiinţifică şi Eminescu" se ocupă mai pe
larg de această chestiune şi D-sa numeşte proba
bil personalitatea — originalitate.

Cronica săptâmânei
Un. Ziar din locatifate, rasj
gm'-ártij^ului
nostru „Grija autorităţilor" vorrjşţe l e „ a p t c ţ tatea partidelor de opţş$e", ' . $ | . „rfrvecjrafe' ',
acelor partide, de „aţticole sub<|ffjve", & „de
magogie" şi alte itâÉRti. Reţi§|jh aceltea io
treacăt, numai fiindcă foaia se p s ^ i p e a
de propagandă naţionala" şi este servită publicului
ca atare. De ce nu are curajul să á l riumeassă
foaia guvernului ? Ceace este. Nu e nici un păcat
să fii ziar guvernamental, dar cu o condiţie: să
mărturiseşti acest lucru Să te pretinzi însă „organ
de propagandă naţională" inducând în eroare lumea
de bună credinţă, cum ni s'a întâmplat şi unora
dintre noi, când ni s'a solicitat colaborarea, pe
care în chip temporar şt spre regretul nostru, am
acordat'o, este o inelegantă morală.
In ce priveşte caracterul ziarului nostru, opinia
publică, apreciază îndeajuns munca noastră servind
în chip mult mai rodnic ideia naţională. Astfel câ
nu găsim necesar să accentuăm că „Românul"
nu este foaia unui partid şi nu are patroni. Este
adevărat că apare sub egida unui curent politic,
care însă este şi unul popular, şi aparţine unui
tineret a cărui muncă nu merită insulta gratuită
ce i se face. „Românul" este a întregii suflări
româneşti din aceste ţinuturi, din dragostea căreia
îşi fortifică credinţele.
*
* *
O nouă gazetă liberală întitulată „Naţiunea",
apare la Cluj. Din articolul program desprindem
bucuria confratelui de-a vedea un nou ziar ro
mânesc, în rândul atâtor publicaţii minoritare, ce
apar în Capitala Ardealului. La ce subscrim şi
noi. Dacă avem şi mâhniri cetind foaia amintită,
este fiindcă din mărturisirile ce le face, se evi
denţiază, intenţiunea de a strecura în această pro
vincie partea rea a unei mentalităţi perfide, vorbind
de adevărul celor „şasezeci de ani din viaţa Ţării
Româneşti" pentruca „să se ştie cine a ridicat
această ţară în scurta vreme de o jumătate de veac
delà vasalitate la rangul cel mai important Stat în
sud-estul Europei". Delà aceasta tendinţă până
în a deveni un mic „Viitorul" al Ardealului, nu e
decât un pas, pe care desigur confratele nostru
va grăbi să-1 facă, spre regretul tuturor acelora
cari doresc o presă puternică a Ardealului.
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D-l conferenţiar aminteşte că unii esteţi ger
mani fac deosebirea între opera de artă şi artişti,
iar alţii susţin că opera de artă nu se poate
emancipa de sub influenţa personalităţii omeneşti.
D-l Petranu e de părerea că între om şi
opera lui există o legătură intinsă, deşi găsim
chiar la artiştii mari o deosebire între personali
tatea lor şi între operă. Aşa bunăoară un artist
pictează scene religioase fără a avea o convingere
religioasă, le face la comandă, din interes mate
rial şi astfel în aceste opere va lipsi personali
tatea artistului respectiv şi se vor deosebi de cele
lalte opere ale lui.
Urmează o serie de proiecţiuni după tab
lourile marilor artişti şi D-sa arată legătura între
personalitatea omenească a pictorului respective a
sculptorului şi între opeta sa.
începe cu Fra Angelico pictor din sec. XV.
Un om bun şi adânc reiigios. Tipurile Iui aseme
nea sunt blânde, gingaşe şi din întreaga Iui operă
transpira un spirit mistic plin de evlavie.
Tot asemenea este Raffael, o fire blândă ce
se redă în operile lui monumentale : „Logodna",
„Madonna Sixtină", etc.
Michelangelo e caracterizat prin forţa deo
sebită a personagiilor, figuri de atleţi, de giganţi ;
expresia sufletească însă totdeauna tristă melan
colică. Opera lui reoglindeşte admirabil personali
tatea lui omenească. Despre el ştim că nu era
tocmai fericit, au contribuit Ia aceasta o viaţă
sbuciumată şi împrejurările familiare nenorocite.
Melancolia în „Eremia" trece chiar în resignare.
In „Moise" aceiaş calitate formală : forţa, muscula
tura puternică, conţinutul sufletesc : tristeţa îm

in „ C a f o s e a o *
" din Arad.
In rmsbiiul din centrul oraşului, unde se
găseşte teatrul orăşănesc, figurează, cel pup'n după
firma înscrisă fà triéuftíí, o cafenea, aşa numită
„cafeneaua orăşănească". Ţin să accentuez, că
numirea de cafenea i s'a acordat numai formai,
pentru a induce pe cei în drept, sau mai bine zis
pentruca cei în drept să poată fi induşi mal uşor
în eroare. De fapt această numire este cu totul
improprie scopului ce-1 urmăresc proprietarii ei.
împreună cu Unii fii perverşi ai neamului ales.
Acest local, — plin întotdeauna cu aceriaşi
familii, — favorizate de către proprietari, despre
cari se zice c'ar fi români, — compuse din mutre
obraznice, cari se înfig cu neruşinare şi ocupă
toate locurile timp de o noapte întreagă, consum
mând un pahar cu apă, în cazul eel mai bun un
şvarţ ori o limonada — există pentru a sfida, ori
strârntora musafirii cinstiţi, veniţi aici cu intenţia
de a consuma ori pentru ca să asculte muzică.
Chiar dacă, pe lângă mari sforţări reuşeşti
ca să ocupi un loc, este sub demnitatea unui om
inzestrat cu puţin bun simţ, să se înjosească, —
mai ales dacă se găseşte cu familia — în mijloeul
indivizilor dansatori de ambele genuri, cari prin
strâmbăturile şi mişcările scârboase ce Ie execută
întrec pe cele a locuitorilor din Patagonia ori
Honolulu.
întrebăm proprietarii acestui local, cât şi
autorităţile, în special pe acelea cari reprezintă
moralitatea şi ordinea publică : Este admisibil ca
oamenii cinstiţi să fie puşi în imposibilitate de-a
frecventa cafeneaua orăşănească, aceasta pentru
a nu fi obligaţi să înghită praful şi mirosul

infect,

produs al gesturilor, pe cari respectivii le'traduc
în, d a n s ? Este admisibil ca toate locurile să fie
rezervate pentru acei, „anumiţi consumatori" de
apă, cari stau până la ora de închidere împreună
cu intreaga lor familie, adusă intenţionat aici
pentru a fi demoralizată şi pervertită? Ţi-e scârbă
când vezi cu câtă satisfacţie îşi privesc părinţii
preunată cu mânie, văzând cum se închină viţelulu
de aur, poporul său.
Rubens era fericit ca om, a ocupat ranguri
înalte în diplomaţie, fericit în amor şi în viaţa
familiară în opoziţie cu Michelangelo. In „Andromeda" şi chiar în „Judecata din urmă", figurile sale
sunt vesele şi mai mult vedem această notă în
„Silenii", cari se întorc delà bachanale. In „Cet
trei răstigniţi", care reprezintă pe Cristos răstignit
între cei doi tâlhari — suferinţa nu e pe deplin
convingătoare.
Van Dyck cel mai bun elev a lui Rubens,
era nobil, trăia în anturajul lumei aristocrate şt
a curţii regale ; asemenea şi figurile lui reprezintă
oameni cocheţi, manieraţi. Acelaş lucru îl putem
spune şi despre Velázquez Franz Hals democrat,
care reprezintă personagii bine hrănite pururea
ztmbitoare. Pe Murillo îl caracterizează blândeţea
şi bunătatea.
Watteau reprezintă clasa burgheză în pictură,
ca om era moros poate din cauza boalei de piept
de care suferea şi a mediului în care trăia.
D-l conferenţiar trage concluzia că la artiştii
mari există o legătură strânsă între personalitatea
lor omenească şi cea artistică.
Michelangelo, Rubens, Murillo, ect., sunt nu
numai artişti mari, dar şi oameni mari. In operile
lor găsim o adâncă filozofie asupra rolului ce-I
are omul în această lume.
Conferinţa D-lui Petranu atât prin expunerea
clară şi metodică cât şi prin proiecţiunile alese
şi binereuşite a făcut să fie ascultată cu mult
interes. Trebuia însă să profite mai multă lume
de această conferinţă.
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Dumineca, 16 ianuarie 1927.
fetiţele dé-45—16 ani, îmbrăcate ia costume atât
de decoltate, încât şi pentru pfàjâ sunt exagerate,
<te}etcându-se fn modul etun acestea ştiu să execute
frecuşurile dibace.
Cerem ded,, să stDună sfârşit acestei stări
insultătoare faţă de eeraţehfi cinstiţi, să se clarifice
situaţia acestui local. Dacă este „bar" ori alt
focal de noapte asemuitor s i fie înscrie in refôirm autorităţilor ca atare, peritruca publicul s i
se- eonformeze, far dacă este cafenea, să se inter
zică dansul. In felul acesta va fi satisfăcută atât
fàofifectÎ şl igiena publică şi în specialv or fi satis
făcuţi proprietarii localului, căci locurile anumiţilor
consumatori de apă şi admiratori de picioare goale
vor fi ocupate de musafiri demni, cari deşi nu vor
sta pană la ora de închidere, totuşi vor consuma
mai mult, ridicând în aceiaş timp şi prestigiul
localului, atât de decăzut.
». C.

Marele E n e s c u

la Arad.

in silele de 17 şi 18 crt. publicul arădan
sj eel din jurul Aradului va avea rara ocaziune
de a asculta doua concerte date de cel mal mare
Violinist al Românilor, care a făcut cinste numelui
Românesc în toate ţările apusului, trecut fiind de
cele mai culte popoare între celebrii muzicanţi
ai lumii.
Asociaţia profesorilor secundari din Arad a
hotărât să facă maestrului Enescu, cu aceasta oca
zie, o grandioasă primire, întâmpinându-I, la so
sire, în gară, iar în seara concertului oferindu-i,
•drep omagiu, un buchet de flori. După concert va
avea loc e masă comună la care vor lua parte
toţi intelectualii din Arad, cari apreciază pe vrednieul maestru.
Apelăm la toată lumea românească să ia
parte la această adevărată sărbătoare făcând, pentru
vrednicul Român, neuitată primirea în oraşul nostru.
Bilete cu preţuri foarte reduse se găsesc
încă la Papetăria Bloch

Un strigăt de alarmă

JR

O « A N ö L"

iar femeile primesc
reSntflna
aceşti câţiva Iei în timpurile grefe de azi," faţă de
scumpetea îngrozitoare ce este azi. Aceşti munci
tori .primesc cc hrană Vi kilogram slănină pe săp
tămâni, Vi chilogram brânză pe săptămână, aceia
care tae copaci din pădure primesc. 1 chilogram
slănină şi > chilogram brânză pe săptămână. Pri
mesc ineă 7 chilograme făina de pâine şi 7 chilograme faină de* raâlaiu pe doua săptămâni. Toate
acestea alimente ie primesc delà soeietate pe pre
ţul pe care le cumpără şi ea, după câte se spun.
Ce sunt aceste alimente pentru muncitorii de pă
duri cari mănâncă la zi câte două chilograme
pâine şi Vx chilogram slănină, afară de acestea
alimente el trebue să-şi cumpere zilnic şi altele
tot delà cantina societăţii neexistând alte prăvălii
pe teritorul fabricei de cherestea. Muncitorului li
rămân astfel toate paralele câştigate cu sudoarea
feţii.tot în buzunarele societăţii, rămânând el ap
roape fărâ nici un ban după muncă istovitoare de
luni de-a rândul.
Cam »e îngri/este Societatea de adăpostirea
muncitorilor ?
Aceia cari taie copacii din pădure dorm
iarna în nişte colibe mai rele ca pentru vite,
îngheaţă de frig în ele şi se îneacă de fum, alegânduse cu fel şi fel de dureri reumatice. Ar fi putut
face societatea nişte barăci având material destul;
acestea barăci se puteau muta dintr'un loc în
altul aşa după cum să mutau cu lucrul. Pentru
aceia cari lucră la fabrică de cherestea sunt fă
cute barăci stabile. Lucrează la acesta societate
Ia vro 1500 muncitori. Naşterile sunt dese, cei
mai mulţi copii sunt ilegitimi. In vara aceasta o
fetiţă de 14 ani a dat naştere la un copil, se în
ţelege ilegitim. Nu e mirare deoarece trăesc în
comunism.
Spital pentru aceşti nenorociţi nu există; în
anul acesta s-a clădit o mică infirmerie însă până
se va înzestra cu cele necesare pentru a putea
funcţiona vor mai trece mulţi ani, deoarece socie
tatea n-are nevoe de oameni bolnavi numai de
cei sănătoşi, şi prin urmare nu-şi dă nici un in
teres ca să aranjeze infirmeria. Fabrica lucrează
cu vro 20 gatere, având apă caldă destulă, cu
toate aceste n-a aflat de cuviinţă ca pentru aceşti
muncitori cari lucrează ziua noaptea în praf, să
instaleze o bae de curăţenie având apă şi lemne
din abundenţă la dispoziţie. Nu s-a clădit fiindcă
viaţa unui sărman muncitor nu contează pentru
fabrică nimica şi aşa i-a lăsat în murdărie trupe
ască şi sufletească. In schimb pentru fiecare func
ţionar este instalată în locuinţa funcţionarului o
baie cu tot confortul, este apaduct în toate locuin
ţele funcţionarilor.
Societatea a construit în anul acesta un edi
ficiu cu etaj cu camere grandioase, cu sală de
biliard, de dans, casinou pentru funcţionari, pentru
nenorociţii de muncitori, pe spinarea cărora se înbogăţeste societatea, nu face nici baremi nişte
barăci ca să nu îngheţe iarna de frig având, unde !
să se adăpostească în timpul viscolului.
Aceşti muncitori trăesc ca în sclavie, neavând !
parte decât de muncă şi de neagră mizerie. Cei !
mai mulţi sunt în floarea vieţii înte 20—35 ani !
iţi fac însă impresia unor moşnegi, palizi, slăbiţi
de nesfârşita miserie, istoviţi de munca, plictisiţi
de viaţă.
Ministerul Muncii este chemat să ia sancţiuni
faţă de toate întreprinderile cari storc şi ultima
vlagă din trupul nenorociţilor muncitori. Ce mare
prăpastie ne desparte de occident unde altcum
se apără sănătatea muncitorului.
Ministerul Muncii are datorinţa ca să apere
interesele muncitorilor să nu-i lase să fie exploa
taţi până la ultimă picătură de sânge, are datorinţa
să aplice sancţiuni severe faţă de întreprinderile
cari nu dau nici cea mai mică atenţie cerinţelor
higienice impuse de legea sanitară. Stările ce dăinuesc Ia colonia „Comando", aşa se numeşte
colonia aceasta, sunt insuportabile.
Nu este muncitorul român bolşevic precum
ţipă toate societăţile de exploatare de păduri.
Dacă de fapt ar fi el bolşevic, atunci nu l-ar mai
putea exploata aceste societăţi ca pe un sclav.

Facem ioc acestei emoţionante
desiăiuniri
asupra felului tragic in cari românaşii noştri de pe
alte meleaguri sunt nervoiţi să-şi dacă existenţa
misera. Ni se împărtăşeşte un colţ dureros din
viaţa muncitorului român :
In judeţul Trei-Scaune stârpeşte pădurile de
37 ani o soeietate străină, cu numele Groedel,
care societate are o suprafaţă de pădure de vro
22000 jugăre, cumpărate de la comunele înveci
nate; are afară de aceia tot cam atâta întindere
de pădure arendată delà Statul român pe nişte
preţuri derizorii. Această societate exploatează
bogăţiile ţării de zeci de ani lăsând în urma ex
ploatării munţi pleşuvi ne mai plantând nimic acolo
unde a stârpit codrii seculari.
Acţionarii şi mai ales funcţionarii sunt toţi
jidani, un singur funcţionar creştin este, însă, şi
acesta numai aşa a putut prinde un post inferior
că a luat în căsătorie pe o jidoavcă.
Cu cine îşi exploatează această societate
pădurile ?.Nu este greu de gîcit, cu nenorociţi de
romlni veniţi sau mai bine zis aduşi de agenţi
de prin judeţele : Satu-mare, Someş, Maramurăş.
Mai sunt şi secui din judeţul Ciuc, însă în nu
măr mai mic.
Este un contrast dintre cele mai bizare să
vezi lăcustele de jidani graşi, sănătoşi atunci când
nenorociţii de muncitori români cari le câştigă
milioane sunt istoviţi de muncă, palizi, slăbiţi,
plini de toate bolile din cauza meseriei în care trăi
esc. Cea mai mare parte dintre ei sunt tuberculotici ;. nici nu pot fi ei sănătoşi deoarece câştigul
lor este în disproporţie colosală faţă de munca 'Rugăm membrii organizaţii şi prietenii noştri să
zilnică ce o îndeplinesc pentru a înbogăţi socie
ne informeze asupra nevoilor locale spre a le
tatea. Lucrează sărmanii câte 10 oare la zi cei
putea face loc in ziarul
nostru.
delà gatere, în curent, în praf, în frig, iar cei
delà pădure dimineaţa până noaptea târziu. Iarna
CITIŢI
ZIARUL
sunt expuşi la friguri grozave între munţii aceia
inalţi, lucrănd în liber. Cu toată munca istovitoare
„%0
M Â N U L«
bărbaţi primesc la zi între 80—110 Lei ca plată, j

misa]

Mmà
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Soarele râde pe un cer firi euloare,
'Pământul s'a sbirctt A durére, ci éu mai Ute
[nici o floare l
'Parcurile par hait nişte mausolée
In care vântul întră şiese, firi nici un fei de ckee,
Drumurile îmbătrânite de-atita drum
éAftr mai văd şi intri tn sate, după mirosul de fém.
Crengile copacilor, cà niŞle coarde dezacordate,
Zbârnăe note barbare, cari au gonit pasările toate;
Soarele, din lumea lui caldă, ride la noi prin ceaţă
— 'Râsul lui ne lăcrămează ochii şi apele le'ngkiiţi. —

Ziua, scurţi ca o domnie pe scenă,
htră în noapte, firi nici un fel de trenă.
t4rai 7 Ianuarie.
SANDU 'POPP.
Un e v e n i m e n t artistic, In seara zilelor
de 17 şi 18 Ianuarie cor. publicul nostru va avea
rarul prilej de a assculta adevărata muzică. Enescu
al nostru, fala neamului, care ne-a dus vestea de
parte peste ocean, — prin geniul său dé artist,
compozitor şi dirijor —, va cânta Î H două seri
de-arândul in sala Palatului Cultural.
Adevărat preot al artei, îţi impune prin mis
ticismul apariţiei pe scenă. Sunt mulţi violonişti
mari astăzi, cari iţi impun cu o tehnică remarca
bilă, nu se apropie însă nici unul de Enescu.
Enescu are puterea magică de a te transpune
din sferele lealităţii în sferele ideale ale artei a
adevăratei emoţii estetice. Când Enescu îşi ter
mină bucata şi te redă realităţii tresari ca după
un vis frumos.
Prin forţa sugestivă a muzicei sale Enescu
nu are astăzi rival ; locul lui e alăturea de Pagâinini şi Liszt.
La această sărbătoare a artei româneşti pen
tru a aduce omagiile celei mai mari genialităţi mu
zicale a neamului nostru, trebue să se înfăţişeze
tot ce e românesc în oraşul nostru.

E x p o z i ţ i a d e pictură a D-lui A . P o p p .
In ziua de 9 Ianuarie cor. în sala de expoziţie a
Palatului Cultural, şi-a deschis expoziţia de pic
turi D-l AI. Popp, directorul Şcoalei de arte fru
moase, din Cluj. In expoziţia D-sale abundeâză
peisagiile.'
Pictorul AI. Popp nu are nevoie de reclamă
ci de înţelegerea artei, care o găsim în tablourile
D-sale, D-sa este deja de mult consacrat.
Preţurile modeste fac ca orice iubitor de
artă să nu scape prilejul de a avea un tablou, a
cărui valoare întrece cu mult preţul pe carè l'a
fixat pictorul.
Nimeni să nu scape ocaziunea de a vizita
această expoziţie, care va dura până la 18 Ian. cor.

Situaţia politică
I n t e r n e : Tratativele pentru înfăptuirea unei
fuziuni între partidele naţional-ţărănesc şi cel al
poporului, s'au întrerupt. D-l general Averescu nu
simte nevoia emancipării de sub tutela liberală.
Convorbirile în partieular continuă însă fără perr
spective. Se discută noua lege a presei care este
întocmită într'un spirit reacţionar, şi întâmpină
opoziţia tuturor partidelor politice.
E x t e r n e : La alegerile parţiale din Franţa
pentru Senat, a căzut d. Millerand, exponentul
politicei de dreapta, şi fost preşedinte al Republicei. Au câştigat teren partidele de stânga, dintre
reprezentanţii cărora, d-I Ferdinand Buisson, un
socialist, a fost ales preşedinte al Camerei.
In Germania se continuă forţările pentru al
cătuirea unui guvern. Anglia sa pregăteşte să ia
atitudine făţişă împotriva Sovietelor . prin expul
zarea din Londra a legaţiunii Sovietelor care în
treţinea acolo propagandă comunistă.

Informaţiuni.
Oficial

postai

din Socodor

Sfetnicii de eri.

à fost

reclamat autorităţii tn drept, de către ad
ministraţia ziaralui nostru, pentru faptele
că a restituit foaia noastră pe motivul că
adresatul refuză primirea, atunci când
adresatul era abonat, şi aştepta să-i so
sească foaia. Vom urmării îndeaproape
soarta reclamaţiunii făcute, şi la timp vom
publica sancţiunile ce s'au aplicat. Punem
în vedere tuturor oficiilor postale, că nu
vom tolera să se erijeze în cenzorii noştrii,
zădărnicind munca noastră desinteresată
şi vom reacţiona în chipul cuvenit. Să se
ştie că înţelegem să punem la punct o si
tuaţie ce nu mai poate fi tolerată, şi că
dispunem de mijloace suficente de a con
strânge pe unii inconştienţi să reintre în j
legalitate.
;

Le este destul din sfetnici» altora şi acum
începură a se mişca. . . . Fireşte, eă spiritul profan
nu-şi găseşte alinare nicăirea şi niciodată ! Ex
ploatatorii evenimentelor, demoralizatorii vieţii
noastre publice, augmentatorii corupţiei generale —
atribute cât se poate de plauzibile
îşi f xară
ideea de a domina perpetuu cu mici preocupări
intercalate în seria anilor. Şi ideea preconcepută
le pare să-i fi făcut atotputernicii zilei ; sub pre
siunea acestei conduite imaginare se simt în mod
sugestiv predestinaţi viitorului apropiat.
i

Ministerul Agricultorii şi Domeniilor
Pepiniera Statului Ceala,
No. 16.
1927

ANUNŢ
Conform ordinului Ministerului de
Agricultură, una parte din plantaţi unea
americană, aflătoare pe Pepiniera Statului
Ceala se va da în dijmă.
Reflectanţii sunt rugaţi a înainta ofer
tele .detailate la Administraţia Pepinierei
Statului Ceala până ia 10 Februarie, a. c.

Nu, aceasta nici odată!

Ii cunoaştem prea bine, ca să nu mai în
găduim una ca asta. Am fost osândiţi să-i tole
răm şi să le suportăm din greu actele de „inge
nioasă" cârmuire de Stat Căci pecând treburile j
Statului ţopaiau 'nainte şi 'napoi graţie sorţii, \
ei tolăniţi în fotolii ministeriale şi ministeriabile
— A d m i n i s t r a ţ i a ziarului nostru s ' a | aşteptau mereu rezultatele şi efectul activităţilor
m u t a t i n Str. Horia N o . 2 , l a biroul d e ! nocturne, cari să-i confirme ilegitim în locul pe j
care îl acaparau cu atâta firoseală din neam în j
z i a r e I. Martin.
\
La Cluj a a r s palatul „Urania" unde era neam.
Ş'acum, ce să vezi, „ar vrea" din nou !
instalat cinematograful cu acelaş nume. Focul a
luat naştere din neglijenţa unui servitor. Pagubele p u t e r e a . . .
Pe semne „actualii" nu mai inspiră nici o |
sunt evaluate la cinci milioane Lei. Au rămas pe
confienţă
şi probabil că pentru asta „ar vrea" !
drumuri douăzeci de familii nevoiaşe.
Şi pentrucă ' „ a r vrea" se preorândesc în |
D-1 Ş t e f a n Olariu, secretarul comunal al )
tâlcuri
pela sate, dau târcoale oraşelor şi cu o :
Aradului a fost suspendat din oficiu, de către pre- \
gravitate
caracteristică ascunsă în adulaţiuni cap- ;
şedinţele comisiei interimare, pe motivul că a re- j
ţioase
persistă
în a vesti venirea lor la putere. '
fuzat serviciul datorat legalmente, şi a dovedit in. . . Augurii se 'nşală. Am avut trista ocazie i
subordonare faţă de superiorii săi. D-1 Olariu, a I
făcut apel împotriva hotărârii primarului, ca fiind i de a-i cunoaşte ; ţăranul român, în deosebi, a su- ;
neîntemeiată.
[ ferit prea mult din cauza lor şi nu mai doreşte ;
noui suferinţe. Cei patru ani — patru ani ! — de
P u b l i c a ţ i u n e . Se aduce la cunoştinţa I
guvernare liberală a fost deajuns, pentru ca din \
D-lor arbitrii de football-Asociaţie din regiunea Arad, !
pricina ei o ţară întreagă să-şi deplângă soartea. i
că adunarea generală ordinară din 1927 va avea j
Patru ani dearândul a suferit această nenorocită I
loc în sala restaurantului Crucea Albădin Arad la !
ţară pe urma tiraniei politicei liberale!
!
data de 21 Ianuarie 1927 orele 8 seara.
Ajunge ! Şi înzădar se frânge pleiada bizan- j
Preşedintele Subcomisiei,
tină de se mai întrona vre-odată, ea va trebui
Eugen S. Crâsnic.
totuşi să capituleze în mod ruşinos înaintea
Fabrica de mobile din Pâncota, a
cuminţeniei şi bărbăţiei ţăranului român sătul de
fost prada unui puternic incediu în noaptea de
acrobaţiile politicei liberale. Căci numai ţăranul
11 spre 12 Ianuarie, Pompierii din Arad şi din
român va putea să înfrângă neruşinata încercare
Ghioroc au fost transportaţi la faţa locului, cu
a foştilor guvernatori.
trenuri speciale, fără însă a fi putut birui furia
. . . Acum se vâră din nou ca motanii şi, —
dezastrului, care a mistuit în flăcări întreaga în
ei cari au culminat prin acte neleguite, — voci
treprindere, lăsând muncitorii, vre-o 300 de familii,
ferează în lume că vor să „salveze" ţara !
fără câştig, în miezul iernii. Pagubele sunt cifrate
— Nu domniior, ţara nu o veţi salva dum
aproximativ la 15 milioane, cari prin asigurare
neavoastră, ţara — v'asigur — îşi va găsi salvatorul
se vor restitui în mare parte, proprietarilor.
său şi ca în trecut şi acum nu vă cere decât să
C o n t r a b a n d a d e m ă t a s e d e l à T o r - vă vedeţi de t r e b u r i . . .
n e a , a ajuns în faţa tribunalului, unde pe ziua
Acesta ne este cuvântul nostru !
de 13 Ianuarie au compărut în stare de arest i
Faptele din cei patru ani de guvernare übevinovaţii principali, şeful de gară Crişan Gheorghe,
rală ilustrează pe deplin trecutul s'atunai :
j
şi vameşul Panait Atanasiu. Tribunalul după o
— Ne mai trebue „domnie" liberală ?
j
deliberare scurtă a decis restituirea actelor par
Peleş. I
chetului, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor,
după care se va proceda la judecarea în fond.
j
!

Şeful Pepinierei

Lorantu,
Agronom Inspector.

Primăria comunei

BiBO.

No 13.
1927.

Publicaţiune
Primăria comunei Ineu vinde în ziua de
Ianuarie 1927 ura 9 prin licitaţiune pubucă
bucăţi arbori (salcâmi, frasini).
Condiţiunile de licitaţiune se pot vedea
biroul notarial.
Licitaţiunea se va ţinea în conformitate
Art. 7. —80 al legii contabilităţii publice.

25
95
în
cu

1

INEU, la 2 Ianuarie 1927.
Primar
Ghiorgkz

Notar

epanteâ.

han

Schior*

Anunţ

j
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Noul g u v e r n a t o r a l B ă n c i i N a ţ i o n a l e
a fost numit d. Tilică Burileanu, care a şi fost
instituit cu data de 11 Ianuarie a. c. Noul guver
nator e tot atât de puţin cunoscut publicului ca
şi cel care pleacă, şi — se poate — tot atât
de priceput.

— Cetiţi b i b l i o t e c a d e î m p r u m u t a
librăriei „ C o n c o r d i a " d i n A r a d S t r a d a
E m i n e s c u N o . 10.
— Cumpăt cărţi uzate în condiţiuni

de plată foarte avantajoase.
Librăria
„Concordia" Arad, Str. Eminescu No. 10.

Ispravă ţ i g ă n e a s c ă .
—
—
—
ţigane ?
—

Ce ispravă ai făcut în batae măi ţigane ?
Am tăiat piciorul unui t u r c . . .
D'apoi pentru-ce nu i-ai tăiat capul, măi
Hei, pupa-te-aşi, pentrucă ia tăiat a l t u l . . .

CĂRŢI!

REVISTE !

ZIARE!

Librăria „Concordia"
P r o p r i e t a r : GH. MUNTEANU

A r a d , Str. E m i n e s c u 10.

R ă s p â n d i ţ i ziarul

„R O M A N U L"

Registre, Imprimate, Agende.

Institut de Arte Grafice ,,CORVIN'

„Postul de secretar al Şcoalei Superioare de
Come*rţ din Lipova, devine vacant pe ziua de 15
Ianuarie 1927. Doritorii-absolvenţi ai şcoalei su
perioare de Comerţ sau liceu-a ocupa acest post,
să-şi înainteze cererea însoţită de toate actele pre
văzute în Statutul Funcţionarilor Publici, în cel
mai scurt timp posibil, Direcţiunii.
Retribuţiunea este de Lei 4200. — lunar
plus sporul 1927.
Sunt preferaţi candidaţii cari cunosc dactilo
graf ia".

Direcţiunea,

Primăria comunei Şeitln.
No. 34.
1927.

Publicaţiune I.
Primăria comunei Şeitin publică licitaţiune
minuendă pe ziua de 22 Februarie anul 1927
orele 9 pentru curăţirea alor 2 fântâni (bazine),
furgizarea a-ler 2 fântâni (sistem „Northun" cu
pompă de mână şi cu ţeviile aparţinătoare.
Condiţiunile de licitaţiune se pot vedea dealtcum în biroul notarial.
Licitaţiunea se va ţinea în conformitate cu
legea contabilităţii publice cu oferte închise şi
sigilate, cari se vor înainta primăriei până în ziua
licitaţiunei când se va depune şi un vadiu de 1 0 %
după suma oferită în numerar ori în hârtii de
valoare.
Şeitin, la 5 Ianuarie 1927.
Notar
éMicti. (ss)

Cenzurat Prefectura jud. Arad.

Primar
Gh. Păcurar, (sş)

