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Strada Moise Nicoară Numărul i, etajul 1. 

F ASe 1 S 1\1 U L: Mişcarea aceasta a fost primită cu 
foarte mare insufletire. 

"revoluţie spirituală, operă de progres şi reconstrucţiune". Italia a d~:venit mai activă (munci
toare); poporul este cuprins de un opti
mism (a vedea lucrurile În bine), indus
triile italiene nu mai sunt primejdllite de 

Roma, luna Iunie a. c. 
" Un redactor al gazetei engleze "L'Ob-

server" din Londra în trecere prin Roma a 
avut o convorbire cu d. Mussolini. Cu 
acest prilej şefl\1 guvernului fascist italian 
a făcut numitului gazetar următoarele de
claraţii luminoase şi importante: 

- "Mişcarea fascistă, pentru a pu
tea fi înţeleasă, trebue studiată şi cunos
cută in toată profunzimea şi amănuntele ei 
ca fenomen spiritual. 

Manifestaţiuni!e ei politice au fost 
cele mai puternice şi mai hotărîtoare, dar 
nu trebue a se opri aci. 

Fascismul italian, de fapt, n'a fost 
numai o revoltă (răscoală) poiitică împo
triva guvernelor-păpuşe şi slăbănoage, cari 
au lăsat să se prăbuşE'ască vaza ţărei şi 
cari primejduiau Italia să se oprească în 
drumul ei de desvoltare naturală, ci acest 
fascism a fost o· revoluţie spirituală im
potriva ideologiei îmbătrânite care co
rupse sfjntele învăţături ale religiunii, ale 
Patriei şi ale famillei. 

Aşadară, e o revolt(ie spirituală. Fas
cismul a fost cernt tocmai de voinţa po
porului: foştii luptători din tranşee, micii 
economi şi muncitorii au fost cei dintâi 
cari au Întrat în rândurile fasciştilor, iar 

Jmn studentesc creştin. 
Studenti creştini din România-Mare 
Se 'mbracă 'IZ doliu neamul lomânesc. 
Jidanii ne SUl!1 Ulnă naţiunea, 

Ş[-uvutul tării noastre-l jefllesc! 

Din nepăsare azi să ne trezim 
Suntem prădati de liftele păgâne, 
Şi ţara cere să o mâllfuim / 

Vom Iăsădi vieată românească. 
Pe plaiurile unde cresc azi spini, 
Vom Împleti În aur viitorul, 
Acestei lilri călcate de struia i. 

Cătuşele de-acum le-om sfărâma, 
Vom preamări cereasca libe/tate, 
Şi ţara /le va biiIfcuvâ!lta! 

Nu vrem să mai fim sc1avii jidovimiil 
Conduşi de idealul cel mai sjtînt, 
Vom nimici duşmanii tării noastre 
Şi-om infrunta al hoardclor avlÎnt I 

Vă deşteptaţi, căci ora a sunat! . 
Studenţi fomâni, ne c/zianlii sjânta tară, 
Să-i cura/lm p<1mlÎllta 'Il lung şi 'Il lat 1 

acest fapt a dat mişcărei un caracter pe 
c~re totdeauna il păstrează şi niciodată 
nu-l va p!erdE'. 

Ca recIăditor de principii (învăţături) 
şi de valori, de mare Însemnătate unei 
maiÎ societăţi naţionale, fascismul lucrează 
acum cu inimă de fer pentru a Întări în 
popor virtuţi1~ de muncă şi de discipiină 
cari i-au dat puterea. 

Cine are ochii ageri ca să poată privi 
în inima istoriei italieI, acela poate să cu
prindă şi să preţuiască fascismul; cine, 

greve. " 
Pentru Italia, fascismul înseamnă 

operă de progres şi de consfrucţ!ulle (re
clădire). 

Poporul italian nu uită neputinţa fo
stelor guverne u

• 

Alegerile parlamentare dela 6 Aprilie 
a. c. au f,lst cea mai luminoasă şi mai 
puternică dovadă in favorul fascismului 
italian. 

dimpotftvă, nu cunoaşte isteria Italiei şi - "" ".,. -,." .-. ". .. ' -
nu e obişnuit să cunoască curăţenia şi .. . . .. 
mărimea fenomenelor spirituale, acela nici-l Un testam~nt romanesc de 2 mIlioane dinari. 
odată nu va inţelege ceeace este fas-
cismul". . L.una. trecută a încetat din viafă in 

• --. - Blseflcil-AlbJ fruntaşul român din jugo

o mare gazetă americană "Newyork 
Herald" publ!că un IU!lg articol despre 
stările de azi În Italia. Intre altele marea 
gazetă scrie următoarele: 

- "Italia s'a întors la forma consti
tuţională de guvernare. In mai puţin de 
un an de ziie fascismul a devenit un obi
cei (o fdmiliaritate) ale stratllrilor popo
rului italian. Fascismul 11 perdut mult din 
caracterul său misterios (tainic). 

Aşteaptă neamul s' aducem izbândă! 
Ne vor surâde laarii pe frunti, 
Vor pit1f1ge vLlÎle de bucurie, 
Ne-ar sa.lata imbătrâniţii munti / 

Na şm'ăiţi, dreptatea e ca noi, 
Şi vom striVI duşmanii sub ca/câe. 
Sau vom muri cu glorie 'n război. 

1· ILiESIU. .. 
Valea Zimbrului. 

- Amintiri după patruzeci de ani. -
de: Dr. Al. Til/ăşescu. 

-- Sfârşit. -

D<lr şi alte multe schimbări au avut loc în 
aceşti patruzeci de ani pe această vale: Indu
stria metalurgică de fer, care_era destul de vie 
pe această vale, a dispărut cu desă"ârşire. Dela 
Valea-Mare care zace pe un deal la vre-o 3·4 
km în jos de Zimbru spre Iosăşel şi până la 
marginea Zimbrnlui existase două grupuri de 
fabrici de fer şi topitoare de minereuri. Azi 
toate a,,:este cl.jd;ri de peatră, cari acum patru 
decenii păreau a fi cetati, nu mai sunt de·::ât 
nişte rămăşiţe de ruine cari caută să-şi ascundă 

slavia, Dumitru Balănescu ÎIl etate de 66 
ani. Acest mare român a dus o luptd 
apriga pentru susţinerea cuftllrei române 
atât in timpul stăpânirei maghiare cât şi 
in timpul stăpânirei sârbeşti. Pe patul 
morţii, Băldnescll şi-a lăsat foată averea 
În valoare de 2 mil. dinari pentru scopuri 
culturale. Intre altele Biilănescu spune că. 
din suma de 550.000 dinari să se înfiin
ţeze in oraşul Biserica-Albă "Fundaţia 
Dumitru Bălănescu". 

scheletele golaşe şi vrăvuit€', după frunzişul dis
cret al tufelor de soc şi de rugi, cari de obicei 
acopăr asemenea ruşi ni. 

Din casa notarială din Zimbru, care a fost 
renovată şi mărită de iatăI meu În a. 185l şi 

care era o clădire solidă de peatră, n'a mo;Î ră

mas decât nişte păreti fără tencuială, fără prej
muirc. Păretii albi, netezi, cari se reflectau de
parte, pe toate culmile din prejur, ca o con
structie de zahăr acoperită cu şocolată, azi mai 
hâdoasă ca o piele de crocodil, ca bubek unui 
l:.>pros mort, dar Ileputrezit de tot, ne arată de
şerlădunile vremei. Grădina ce altădată abunda 
cu fructe alese, din cari mai minunate erau 
nişte mere ruginii, azi. spălată de ape, arată 
scheldul pământului din deal, ca un semn de 
ameninţare, că toate, până şi ţământul se schim
bă pe iumea aceasta şi că şi el are carne şi 

oase. 
Biserica ortodoxă, mkă, modestă dar mân

dră, ce priveşte de pc un călcâi de deal stân
cos in mijlocul satului, ridicată acum 60 de ani 
e tmproplită cu un stâlp de peatră ca să-i SUS4 

ţie neputinţele bătrânetelor. Ea e mulţumită de 
reînoirea turnului şi râde veselă la lumina soa
relui, dar e mică, ne'ncăpătoare şi chiar şi dea
lul pare că ar vrea să plece cu ea la un loc 

• De vânzare numai la librăriile româneşti. Preţul unui exemplar 2 Lei. 

-j, , ') cu anii lor se uită la naVala Ct: dau 
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Pagin. 2 VOINŢ A POPORULUI N,. 261,.: 
~~~~------------------------------------~~~~~~~~--------------------------~---------------- --

fuziunea celor două partide. 
Un număr restrâns de oameni cinstiţi, 

cari nu se aruncaseră pe trambulina poli
ticei 

priveau cu nădejde spre Car
paţi, aşteptând in acelaş timp curentul 
salvator, oamenii noui, unirea tuturor Ro· 
mânilor, pentruc<l din această plămădeală 
să se ridice adevăraţii reprezentanţi ai 
poporului, braţele energice, capabile de a 
îndruma pe calea adevărată destinele ţării 
noastre. 

Anul 1918 a adus unirea, braţele 
energice însă, intârzie mereu. 

Intr'o atmosferă supraincărcată de 
haosul stagiu!l1i politlc in care ne sbatem 
primim vestea fuziunE partidului naţional 
cu cel tărăr.esc. 

După pertractări fără sfârşit, Jupă 
injurături reciproce, iată actul îndeplinit. 

Viitorul apropiat, bogat 1n surprize, 
ne va oferi spectacole rare; în cu rând 
vom avea fericirea de a vedea pe Cicio
Pop, grav şi unt-de-lemnos mângăind 
iţarii lui Mihalache, iar acesta gâdilând 
cu-o delicateţă amuzantă barbişonul tova
răşului său politic. 

Realitatea e tristă dar adevărată; fu
ziunea s'a făcut. 

Partidul naţional aşa cam îl canos
·cusem înainte de unire, când avea grupată 
in jurul său, lnfreaga suflare românească 
din Transilvania f a (nfins mâna de fră
ţie celui ţărănesc. Viitorul ne va dovedi 
şi de data aceasta, cum se impacă senti
mentele pur naţionale ale ardelenilor cu 
politica internaţională condusă de expo
nenţii săi din România, Dr. Lupu şi ma
rele patriot Stereo 

Grădina zoologiei noastre politice, 
excelează prin exemplarele-i rare, actul 
de mai sus însă, a depăşit actul obişnuit. 

Nu ştim cărui fapt se datoreşte acest 
act politic; neapăratei dorinţe de a pune 
mâna pe frânele tării, sau intereselor co
mune(!) ale ambelor partide? 

Orice ipoteză am presupune, fuziu
nea a produs o decepţie amară, atât în 
rândurile celor din vechiul Regat, cari işi 
Îndreptaseră speranţele spre partidul na
ţional, cât şi În rândurile ardelenilor, de 
a căror asentiment se bucura acest partid 
până in prezent. 

In urma războilllui mondial toate po
poarele au revenit ICi. conştiinţa lor naţio
nală. Reacţiunea începută impotriva tJe
mentuluî condus de C:lh:d şi Talmud, 
cauza tuturor prefacerHor sociale, cari 
numai bine nu au adus popoarelor, nu e 
ceva fictiv; victoria grupănlor de stânga, 
atât de mult trâmbiţ,ttă, e aparentă; ori 
tendinţele atât de b!!le cunoscute al e co
rifeiIor partidului ţărănesc au întâmpinat 
un dispreţ suveran din partea Românilor 
cu adevărate sentimente româneşti. 

Reacţiunea începută dela opincă până 
la palat este îndeajuns de Învederată. 

Conducătorii partidului naţional, stând 
faţă În faţă cu aceste perspecti ve, preferă 
să se avânte într'un joc, care ar putea 
avea un efect dezastruos asupra consoli
dărîi noastre. 

Dcla o grupare inconştientă de in
divizi, pentru cari, chiar soarele răsare 
dinspre Moscova, 110i nu aşteptăm nici 
un bine. 

_ ........ _* t. ."..""" 

"L 1 B E R T A T E A" 
care a fost şi esle o gazetă atât de fo
lositoare şi atât de mult cetită de popor 
şi intelectuali, a fost oprită să mai apară. 

Nu ne prdem mira în deajuns de o 
astfel de procedură laţă de un ziar, care 
a fost indrumătorul cinstit, bun şi abso
lut necesar miilor de Români. 

Pentru ce oare trebue pedepsit vred
nical director al gazetei, părintele Moţa 
şi publicul care o celea, care acum flă
mânzeşte, răpindu-i-se o bucată din hrana 
cea mai bună sufletească? 

Dispare - dacă şi numai vremelnic 
o gazetă care ar trebui să apară zil-

ma! larg, mai de~arte de fabri:'a d~e cherestea, I Cu toa~te acestea, orjcât~de tri(,t ni-s'a pă
părăsită, jidovească, de lângă ea, acolo unde nu rut aspectul de azi al satulUI, oamenii au o în-

o mai există altă ce decât Dumnezeu şi suflet ro
mânesc. 

Casele tărăneştl aşa de drăguţe altădată, 

clădite din bârne de ştejar cioplit, îmbucate la 
colturi, cu ferestre discrete, acoperite cu şindilă 

sau chiar cu paie, aveau un stil, un sufiet ro
mânesc. Acum unele, cari au putut, s'au aco
perit cu tigle, iar peretH tincuiţi primitiv cu 
pământ, muruiţi sau văruit!, au aspectul de a 
imita casele sărăcăcioase dela marginile orăşe
ielor. Casele rămase nellpite, de bârne naturale 

. aşa cum erau acum patruzeci de ani, sunt prost 
intretinute. Dinţii carilor vremei şi risipa muncii 
poporului ce trece în folosul Jipitorilor satelor 
a ţinut pe loc, ba a dat înapoi în aceşti patru
zeci de ani starea economică a acestui aşa de 
brav popor. 

Din jurul caselor au dispărut graj durile, ca 
urmare fatală a incetării cărăuş!ei. Dealurile ce 
alte .dăţi erau păşuni săteşti, azi sunt împădu
rite prin usurpare de către marele proprietar 
jidov şi oamenii se găsesc in conflict cu legea 
agrară, el cer dreptate dela stăpânire. 

făţişare sănătoasă, tineretul bine legat la tfL'p. 
A imbătrânit satul, am îmbătrânit noi, a îmbă

trânit pământul chiar, neamul românesc Însă a 
rămas tot tânăr. Se vede că conducerea sufle
tească e în mân! demne de laudă. Părintele 

Cristea este un excelent păstor, iubitor al na
turei. Şi cel ce iubeşte natura şi ştie ca să in
spire acest sentiment şi semenilor săi este un 
adevărat patriot. Morala creşrineas.::ă se bazează 
pe adevărul ce-I culegem din mijlocul naturei. 

Deci, chiar dacă s'au tnfiltrat intre aceşti 

munţi minunaţi nişte filoane canceroase, ele nu 
pot strica mult. 

E atât aer curat în atmosfera ce pluteşte 

peste ei, atâta armonie nevinovată in concertul 
pădurilor şi al păraelor, cari 11 desmeardă pe 
român din leagân până la mormânt, încât sufle
tul lu! nu se molipseşte uşor. Apoi vor veni În 
curând şi exproprierea pădurilor latifundiare. 

Pământul e rotund şi aceasta o ştie prin 
bunul lui simt şi tăranul de pe Valea Zimbru
luI... Se invârteşte".. şi soarele va sta şi se va 
minuna!... 

nic, jiindcd abia avem câteva cari sd Ş tielnirt 
educa şi însufleti masele poporului pen- fiul" 
(ru idea naţionald ca ea. In schimb apar ari 
neconturbaie şi se inmulţesc pe zi ce ~arE 
trece ftţuicile pline de agitaţiuni contra "idE 
neamalui, contra statului şi ticluite de ,pun 
pornograjiile cele mai ordinare. ~e 

Toate acestea din bunăvoinţa cui? E 
Suntem noi, Românii, stăpâni in tara ",.,... 

noastră? Lucrăm noi conform conştiinţei 
nationale ori ordirtelor jidoveşti interna- Ita 
{ionale? 

.nw 
.. __ __ COl 
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Uizita 8coalei de olH2ri-inuineri din 8RTonautică 
la flrad. 

- Raport special. -

Vineri a sosit în localitate şcoala de ofiţer! 
ingineri de rezervă din aeronautică, pentru a vi- iu 
zila uzinele "Astra" şi, in speciai, pentru a stu- d.1 
aHI la fata locului, pos'bilităţile lor de construc-

o .a' 
ţie de avioane moderne. .lia 

Sâmbătă dimiiJeată, ş~oala a vizitat secţia ca 
de vagoane, secţia de motoare şi secţia detat 
aviatie. Fii 

Au fost Îlltâmpinaţi de dl col. Popovici, j .$ • 

directorul sectiei de avioane, împreună cu avia- cu 
tadi Simionescu şi Barbieli. să 

D. Maior Protopop eseu inventatorul avio- f" 
nului "Protos", care se constrlleşte în serie la 
Astra, a ddt explicatii asupra construcţiei dsale. ~~ 

La secţia v(lgoane explicatiile au fost date (p 
de d. inginer Pdrescu. a( 

După vizitarea uzinelor direcţia a dat o pi 
masă în onoarea vizitatorilor. 

Dumlnecă dimineată. au luat cu toti parte, PI 
la parastasul pentru memoria aviatoruIui Sava R 
Ioan, mort în împrejurările cunoscute. PI 

A vorbit părintele C. Ardeleanu şi d. C. 
Savu, reda..-torul gazett:i "Vointa Poporului", 
fost deputat şi prieten al defunctului, ţinând 

o caldă cuvântare memoriei scumpe a acestui n 
aviator de rasă. , a 

Luni dimineaţă şcoala de ofiţeri·ing:neri a il 
păiăsit Aradul, cu destinaţia Timişoara, Reşlta, v 
Anina, unde au de vizitat şi celelalte industrii ~ 

cari interesează aeronautica. - Rap. , Ş 
... ..-, •• .....,14-• ...,. 

Consideratii triste~ 
OI 

Zilele acestea s'a petrecut un eveniment 
politic penibil: fuziunea partidului nalional cu 
grupatea zisa (in tâ!:» tărănista. ' 

11 

( 

1 

Fuziunea aceasta este cum nu se poate 
mai regretabilă, Înlru-:ât partidul national a lăsat 
de-o parte polîtica-i pur naţională, pentru a 
imbrătişa ideile comut1jste~socialiste ale. docto
rului N. Lupa, în partidul căruia se află Înregl~ 
mentat şi fostul director ai ziarului de tristă 

memorie "Lumina", C. Stereo Se ştie rolul ne· 
fast pe care l'a jucat acesta din urmă tn timpul . , 
războiului şi cred că este inutil să mai inzistăm 
a~upra faptului, că atâţi'! ostaşi condamnaţi azi 
Ia muncă silnică, au desertat la inamic, îndem
naţi la asta de perfidiile ven~noase ale lui C. 
Stere, care În timpul ocupaţiei îşi bătea pur şi 
simplu joc de id~alul naţIOnal al poporului no
stru, scriind la uil ziar care aparţinea de fapt 
ina micului. 

In alte ţări un asemenea om nefast ar fi 
fost Înlăturat nu numai din politiCă, ci şi din 
viata publicd. '\ 

Partidul naţional a găsit cu cale să-1 ia 
în spinare, adecă să se asocieze cu felul lui de 
a vedea şi a predica. Evident că situaţia acea- . 
sta este extrem de dureroasă, de aceea j·se 
cuvine cele mai mari laude dlui Stelian Popescu . 

~L _____________________________________________________________________________________________________ L 
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nimosul director al ziarului românesc "Univer

.sul" şi celorlalti membri marcanti ai partidului 
!cari au înţeles să demisioneze din partidul în 
~are făceau parte, neînţelegând să înjosească 

,idea naţională" asociindu-se cu un partid care 
flumără in capul său pe un bolşevic periculos 
;de tagma lui N. Lupu şi un trădător ca C. Stereo 

Bucureşti. Stancu B. Ellache, fascist. 

Italia de azi şi România viitoare. 
Conferinţa de fncheere pe care redactorul nostru 
4. Constan#n SlJ.'Ou, a ţinut-o la Roma (italia) 

in ziua de 2 Martie a. C. 

- Urmare. -

Calea acestei alianţe fu trasă 
de sân gel e eroilor noştri. 

Această prietenie şi înfră1ire Halo-română 

iu consfintită întâia oară pe câmpul de onoare 
când legionarul român murea sub comanda de 
.avantil" (Inainte), alături de eroicul soldat ita
lian, amândoi sângerând în lupta purtată în 
contra aceluiaş duşman şi murind pentru libei
tatea fratilor lor subjugati, pentru Trento, Trie st 
Fiume, Transl1vania, Banat şi Bucovina. Deci 
sfântul sânge al scumpi/ar fii ai Italiei amesteca t 
iti sângele român, în aceleaşi tranşee flegre,jăcu 

să se strârzgă pentlu totdeauna prietenia şi in
frăţirea intre naţiunile noastre surori. 

Domnilor 1 Nei Românii, păstrăm încă obi
ceiurile obârşiei noastre latine, aceleaşi basme 
(poveşti) ale înaintaşilor noştri Romani, cinstim 
aceleaşi strălucite idealuri a iubirei arzătoare 
pentru libertate. 

Intre moi nimic nu există ceeace să ne des
. părţească, dimpotriVă, găsim că totul ne uneşte. 

Românii şi Italienii, suntem două naţiuni creiate 
pentru a se înţelege. 

Temeiul şi stâlpul României viitoare. 

Iar fiindcă cuvintele singure, cu toată fru
museţea lor nu sunt îndestulătoare şi nu pot 
av"'a urmări trainice dacă ele nu se vor spri
jini pe fapte adevărate, eu imi iau libertatea să 
vă vorbesc in linii generale despre chestiunile 
principale, cari de bună seamă, vă interesează 

şi pe dvoastre şi cari formează temeiul şi stâlpii 
nouei clădiri admirabile şi puternice a Români ei 
de mâne. 

~ Cauzele adevărate ale relelor 
din ţară. 

Astăzi fncă, domnilor, gazetele italiene zil
nic scriu şi discută incurcata chestie a bonurilor 
de tezaur româneşti, acuzând România p0ntrucă 
nu şi-a putllt împlini datoriile şi pentru că ea 
nu a putut să plătească măcar interesele (ca
rnetele) după aceste capitaluri. 

lntr'adevăr faptul acesta avu ca urmare 
cea mai mare depreciare (scădere) a leului no
stru şi atrase boicotul financiar al României în 
toată lumea. 

Faptul acesta cere o iămurire. 
In gândurile sale şi în obligamentele luate 

1l0porul românesc, guvern, finaoclarli, comerci
anţii, fură stăpâniti de gândul că România fiind 
tară bogată, ţară cu foarte bogat export, in ur
mart', ea va fi în stare să-şi câştige valuta ne
cesară pentru a-şi plăti datoriile externe, şi că 

ea nu numai îşi va putea plăti datoriile, dar va 
avea şi un excedent (plus, mai mult) bu~etar. 
Acest rezultat era aşteptat a fi adeverit prin 3 
ramuri de economie: grâul, lemnul şi petro/ul, 
trei produse de cea mai mare însemnătate pen
tru export. 

Socotelile şi planurile au fost strălucite 

însă, durere, fi;tptele nu s'au adeverit. 
(Va urma). 

-- ---
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• ftrticol scris acum 55 de • ani 
care dovedeşte că periColul jidovesc i-a pus şi in acele timpuri pe gânduri pe Românii buni şi ci nstiţi. 

(11 reproducem din No 104 al ziarului "Albina" apărut la Budapesta în 22110 Decembre anul 1869) 

Asociatiunea de resistentia contra cotropirii j idaniIoru. 
- Urmare -

Neomeni'a purtarii loru, imultirea loru aicia 
prin emigratiunea sistematica si continua de prin 
statele invecinate, esag~rarea crescenda a preten
tiuniloru loru, a alarmatu societatea romana des
ceptandu in ea sentimentulu cOllservatiune! si 
alu resistentlei. - Toate clasele sociatatei, 6me
nii de bine de ori-ce partita privescu in esoloa
tarea jidaniloru unu pericolu amenintiatoru so
cietatii si nationalitatii romane: ConservatorH pen
tru că usur'a a topitu cele mai insemnate si 
mai solide averi ale tierei, in mai pucinu de 
unu patrariu de secolu, si au redusu pe multi 
dintre proprietarii mari in ruina completa; co
merciantii, pentru că jidani esercita pe pietele 
n6stre ~e comerclu prin coalitiunea loru organi
sata, unu monopolu absorbitoru, care destruge 
pana si idei'a de concurentia: liberalii pentru 
că vedu amanintiate insesi libertatile ale tierrei, 
prin steruinti'a loru d'a sa mantine cu taria in 
societate, si prin acapararea terenului nostru eco
nomicu; popolatiunea rurala eman;:ipata de ieri. 
prin nu6ele legi, de sub privilegiulu feudalo, se 
vede cadiuta earasi sub privilegiulu mai impila
toriu alu camatariei jidovescl si amenintiata in 
vitalitatea ei prin efectele enervante si demora
lisatare a treficului loru de spiritu6se. Pana si 
spiritele cele mei indolente, in fine sunt astadi 
indignate vediendu pe jidan\ cu cata indrasnela 
intervertescu rolurile si delatun!dia adeverulu 
calomnlandu pe romani cari - dupa cum afirma 
jidanii in press'a straina, ii persecuta cu barba
ria si li neaga drepturi vechi si castigate, nu
mai din ura religi6ase; si pentru ca se aiba 
6aresi care aparirtia macar de dreptate contra 
n6aştra, reclama energicu de la puterile straine 
emanciparea israelitiloru romani. 

."..-

Pe ce se intemeiedia cererea 10fu de eman
cipare si acestu titlu strainu si neintielesu intre 
noi, de romani-israiliti si israeliti-romani? 

Romani-israiliti! dar de candu este Roma
ni'a n'a fostu unu singuru roma nu de credlntia 
ludeica; isralliti-romani! c:.bsurditate si mai mare 
inca, findu ca jidan\ n'au es,statu la noi de cât 
in mi cu numeru de traficanti de bani si de 
agenti al comerciului est~rnu, cari n'au avutu a 
suferi nici o asuprire, ci din contra, au fostu 
pururea considerati in tiera ca nisce 6speti pri
vilegiati. 

Pentru tigani cari erau supusi sclavi prin 
lege; pentru poporulu care era, erasl SllPUSU 

prin lege privilegiu lui feudalu s'a Plltutu invoca 
emanciparea; dar pentru jldan-i emanciparea 
n'are nici unu sensu, fiindu că nu-i asupreşte ţ 

nici o lege intru nimictY si fiindu ca au fostu 
considerati ca straini privilegiati nu numai de 
catra noi, ci chiar de catra ei insisi. • 

Ei au avutu totu deuna si au anca si acum 
cuvinte interesate pentru a nu se assimiUt cu 
cetatienii romani. 

Ei sub scutulu sudetiei strai ne, s'a feritu 
pururia si se fHescu anca de tote sarcinile cele 
mai grele ale statului. 

In ce voiescu dera se fie emincipati? Drep
tulu de impamentenire nu se dobandesce prin 
prescriptlune in Romania, ci prin natur'a de pa
renti pamenteni si prin naturalisatiune; si legile 
n6stre atatu cele vechi catu si cele n6ue n'au 
gasltu cu cale, pentru binele tierii, se intinda 
beneficiulu inoamentenirii de catu numai la 
straini de religiune crestina. 

(Va urma). 

....... -.-.,.,.. l4 $V4- ...... -
Bogăţii neexploatate în Muntii-Apuseni. 

Bine zice poporul sărac că "Muntii noştri I pe unele mine cumpărate dela ţăranii români 
aur poartă, noi cerşim din poartă 'n poartă", tot pe un pret de nimica. Tot aşa face astăli 

căci de fapt munţH falnicului Ardeal ascund în şi marele "român" popa Piso cu prietenul său 
sânul lor bogătii neinchipuit de mari. Dar în-, de cruce Zieber. . 
zadar avem aceste comori în aur, argint, aramă, Englezii nu au putut exista mult timp, -
cărbune, plumb, cvarţ, fer, mercur, ape minerale, deoarece societatea "Ruda" - ., 12 Apostoli" 
etc. MuntH noştri nu pot vorbi, să destăinue ce societată germană, simtind În englezi un adver. 
comori se ascund în interiorul (lăuntrul) lor, şi sar de concurenţă in exploatarea poporului mun
să-i îndemne pe oameni să le scoată la lumina citor român, au răscumpărat minele dela E.nglezi 
zilei şi să se folosească de ele. mai scump, pentru ca nu cumva să le. facă lor 

In alte ţări nu se aşteaptă ca munţii să-şi concurenţă. Şi specula nu le-a rămas zadarnică 
destăinuiască singuri comorile ce se ascund în căci au ajuns ei singuri stăpâni pe toate aceste 
interiorul lor. Acolo acestea sunt descoperite de bunuri. 
ingineri experţi (pricepuţi) cari le şi exploatează. De atund au mai încercat multe societăţi 
La noi însă, şi ceea ce se face pe acest teren, străine să ajungă stăpâne pe unele teritorii 
se face tot de străinii din alte ţări, cari apoi nu aurifere, dar zadarnice le-au fost încercările, 
exploatează' numai munţii, ci şi pe poporul mun- fiindcă societatea "Ruda ll - ,,12 Apostoli", 
citor. având mijloace materiale bogate, stoarse din 

Străinii au cumpărat mai multe mine de sărmanul popor, a inlăturat pe toţi aceşti cum
aur, şi în Ardeal, dela bieţii noştri ţărani cari părători. Tot astfel lucrează şi azi cei doi buni 
erau stapâni pe ele, dar erau îngropaţi in sără~ tovarăşi: adecă popa Piso şi inginerul Zieber, 
de. Românaşii noştri nenorociţi şi-au vândut agenţii· prinCipali ai societăţii "Mica", in a 
pentru căţiva gologani străinllor avutul lor ne- cărei societate a ajuns şi societatea "Ruda" -
închipuit de mare pe care au fost ei stăpâni. ,,12 Apostoli" după detronarea ka\serului Wil~ \, 

Aceşti străini inainte de război erau capi- helm, care era primul acţionar al acestei socie
talişti din Germania, in frunte cu impăratul lor tăti, ce avea o astfel de instalaţiune cum nu se 
îngâmfat, şi văzându-se stăpâni pe minele cum- mai află alta în Europa. Apoi ca să rămâie ne
părate pe nimic dela Români - imediat au şi conturbaţi, au început a trâmbiţa în 1 umea mare 
inceput exploatarea metalelor preţioase. că în ceilalţi munţi vecini nu se mai află aur, 

După Nemţi, şi Englezii s'au făcut stăpâni căci dacă s'ar afla tot ei i-ar fi cumpărat deja 
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Astfel lucră actionarii dela societatea ,!Mica", 
printre cari este şi ministrul agriculturei Con
stantinescu, Gigurtu, etc. a căror politică e 
ştiută din noua lege a minelor, făcută cu scopul 
ca o mână de oameni să-şi bată joc de intere
sele poporului muncitor şi de toate drepturile 
sfinte ale acestui popor nobil. 

Ca dovadă că au trâmbitat un neadevăr, e 
faptul că societatea "Mica" dela Bucureşti după 
ce a ajuns stăpâuă pe societatea "Ruda" -
,,12 Apostoli" in timpul guvernării generalului 
Averescll, a cărei pr'i;:şedinte este popa Piso, a 
şi tn:eput a cumpăra la mine aurifere, ajutată 
prin ameninţările şi şicanările ce erau puse la 
cale de Sfinţia Sa, ~- pe cari mine, ei le- au 
declarat până acum de sterpe şi lmproductive, 
dar germanul Z'eber cunoştea secretul munţilor 
căci afla multe lucruri valoroase dela ţăranii 

mineri, cari unii dintre ei sunt adevărati specia
lişti şi pricepători de mine. 

Nu cumva ştie societatea .,Mica" farmece, 
descântându-i popa Piso şi inginerul Zieber? -
că îndată ce au ajuns ei stăpâni să isvorească 

şi aurul, sau să crească ca iarba primăvara. 
Cu toate c.ll aceşti munţi sunt atât de bo

gaţi, locuitorii acestor ţinuturi şi astăzi iau dru-
• mu! pribegiei, pentru a· şi câştiga pâinea de 

toate zilele, şi cântă cii: jale cântecul vechi: 

.,Muntii noştri aur poarta 
Noi cerşim din poartă 'n poarta". 

Dar tot alunci capitaliştii storc sute de mi
lioane din truda norodului. Zilnic vezi muncitori 
români cu sutele pe la uşile ministerului de in
terne şi al muncii, aşteptând paşapoartele ca să 
poată lua drumul pribegiei spre America. Dar 
Românii nu primesc nici paşapoarte. E vorba ca 
ei să se si mţească fericiţi şi aici 1 

Valuta banil,)r noştri e proastă. Capitalul 
strâin nu mai e permis să Între În ţară, pentru 
ca o mână de capitaJişti să poată exploata sin
guri ţara intreagă şi ca toate minele să fie ale 
]or. - iar massele (mulţimea) să le fie sclavi
iobagi, aşa tnţdeg capitaliştii politiciani români. 
Dar să se ştie, că amar se vor înşela, pentru 
că poporul nu mult timp va· mai pl,tea răbda 
aceste crime. A guverna cu forţa şi cu baioneta 
- nu se va mai putea mult timp. De ce îm
prăştie unii sute de mii şi milioane, cari nu 
muncesc, iar cei mulţi şi harnici să Îndure mi
zerie ? .. 

Statul român trebue să se îngrijească de 
soarta poporului mult incercat din Muntii-Apu
seni, astfel şi Statul va putea suporta mai uşor 
nevoile ce-l apasă. Locuitorii, bravii noştri Moţi 

nu vor mai iL nevoiţi să ia drumul pribegiei 
pentru a-şi agonisi pâinea de toate zilele. 

Când in afară de societatea "Ruda"" - ,,12 
Apostoli" s-ar pune În exploata re de către Stat 
şi alfii şi celelalte mine, cari nu sunt ocupate 
încă, - starea populatiei a'ar ameliora (îmbu
nătăti). pentrucă proprietarii acestora sunt ţărani 
şi intelectuali, lipsiţi de capitalul necesar, şi 

cari bucuros şi-ar pune la dispoziţie terenurile 
întreprinzătorilor serioşi şi cinstiţi. 

Mai mulfi proprietari-ţarani 
de mine aurijere - Cll drept de 

exploatare şi de vânzare. 

* 
Informaţiuni tn privinţa minelor dă incre

dlnţatul proprietarilor ţărani, d. Romul BudoÎu
Deleanu, În Şimleul-Silvaniei. 

- "Voinţa Poporului nu are nici un fel 
de subventii de nicăeri si trăeste numai din 
plata abonamentelor, Vă' rugăm' deci achitaţi 
de urgenţă abonamentele adăogând şi o 
sumuliţă cât de mică pentru fondul de 
rezistenţă 1 

Cenzurat: Prefectura judetului. 

VOINŢA POPORULUI 

Ştiri de tot felul. --
Iară, presa jidoveascA. Am scris că această 

presă trâmbitează în toată lumea câte o faptă 
neinsemnată cuşer şi câte o greşală mică creşti
neasdi, dar tace cu desăvârşlre ori abia ia ştire 
despre fapte mari creştine ori crime ingrozitoare 
jidoveşii. 

Iată două cazuri caracterlstice: Un bolşe

vic jidan a împuşcat pe preşedintele republicei 
austriace, pe simpaticul, înţeleptul şi unul dintre 
cei mai mari oameni al omenirii, care este preo
tul Seipel. Despre fapta aceasta crudă, cutremu
rătoare şi josnică, fiţuicile jidoveşti abia au scris 
câteva şi re. 

Un alt caz: In.:ă nu se ştie cine dar se 
crede că unii faSCişti din Italia ar fi ucis pe un 
deputat socialist-bolşevic Mafteotti. Despre fap
tul acesta scrie toată presa jidovească din În
treagă lumea, articole de fond, articole kilome
trice, coloane intrrgi, urlă, sbiară: "ghivalt" că 
lumea-i in primejdie. 

larăş UD caz spl:!cial este chestia cu d-ra 
dr. Arbore, agitatoarea bolşevică. a cărei expul
sare din to.ră a produs atât de m are durere in 
tabăra şleimzonllor şi ţipă-tipă de circa 2 luni 
de zile contra măsurilor ce se iau pentru sigu
ranţa statului. 

. Ce mult putem înVăţa din cazurile acestea / 

La Comloşul-Bănăţean. In ziua de 16 l. c_ 
a doua 'zi de Rusalii, au cercetat comuna Com
loşul-Bănătean fruntaşii poporului din judetul 
Mehedinţi in frunte cu prefectul jud., Vorvoreanu 
Fraţii Olteni au fost primiti cu dragoste fră
ţească şi ospătati româneşte. Numai prin astfel 
de viZite se poate face o unire sufletească între 
fraţii de dincolo de Carpaţi şi cei de dincoace, 
La prânz, comioşenii au oferit o masă bogată 
de vre-o 300 tacâmurl. 

Dupăce au cercetat gospodăriile tărăneşti. 
la Ofa 4 p. !TI. au plecat spre gară însotiţi de 
muzică şi locuitorii comloşeni. - St. Şebeşanu. 

Spre Palestina (locul sfânt.) Cetim într'o 
gazetă ungurească sau jidovească din Arad, că 
un jidan din Arad, s'a hotărît să plece împreună 
cu familia sa spre :.Iocul sfânt", din cauza că 
nu mai poate suferi atâtea miş;ări sioniste cari 
se produc în ţară. 

Mare durere pentru Tara-Românească, că 

se scapă de un parazit, care pleacă dupăce s'a 
îmbogăţit de pe pielea Românului. lţi urăm cale 
bună, o Judo! dar nu cumva dând peste vre-un 
ghişeft în călătorie să te aşezi într'alt loc, ci îţi 

urmează calea acolo între neamul tău, unde te 
vei simţi mai bine decât alci între mişcările 
sioniste.lndeamnă pe toţi aceia cari apartin nea
mnlui tău, să-ţi urmeze tie, că şi noi Îi spriji
nim din toate puterile pentru .a curăţi astfel 
ţara de Iigbioanele spurcate. - A. F. 

Serbarea de fine de an a şcoalei normale de 
fete. In ziua de 20 Iunie a avut loc în sala de 
gimnastică a şcoalei normale serbarea de finele 
anului şcolar al numitei şcoale. Serbarea a fost 
deschisă cu o călduroasă cuvântare de către dl 
Savu, preşedintele comitetului şcolar. A avut loc 
apoi distribuirea premiilor, după care a urmat 
desfăşurarea următorului program: 1. "Regelui 
nostru" poezie de Gh. Randi, reci tată de către 
eleva H. Laugier din clasa IV (şcoala de apli
caţie). 2. "Stan către Leana", poezie de de Oh. 
Raneti, recitată cu mult haz de către elevul Bu
zatu lIie din ci. IV (şcoala de aplicaţie). 3. Hora 
fetelor, BrâuleţllI, Aluncul, dansuri naţionale. 4. 
Exerciţii gimnastice. 5. "Pe apă", de Veber, Im
nul nopţei" de Rameau, "Puişorul" de 1. Costescu, 
- coruri, conduse cu, multă măestrie de către 
dra profesoră Dora Lepa. 6. "Meunet". dans na
ţional. 7 . .,Roata morii," poezie de Gh. Coşbuc, 
reci tată de către cIeva Marinescu Nlcolina, ci. 
lll-a. 7. "Hora lelelor," dans naţional. 

La această festivitate a luat parte un public 
foarte numeros, printre care am remarcat. pre-
zenta următOrilor: dl 1. l. Georgescu~ prefectulju-

Nr. ~ A 

deţulul. dl Colonel Lauger, comando reg. 93 in . 
dl maior Tomescu Oh. cu doamna, doamnele bc 
ron H. Popp. Petrescu, dr. Iacob, Adam, Stro· 
escu, etc. Pestlvitatea a luat sfârşit la ora 7\ 
seara. RJ 

~coala de arte 31 mesuii din Hrn~ou în excurs' 
la Hrad. 

Patruzeci elevi şi 5 profesori ai şcoafei d. 
arte şi meserii din Braşov, au sosit Mercuri din 
in excursie la Arad - la gară au fost îr 

-• 

tâmpinati de d. ing. Băiteanu, directorul şcoal • 
din localitate şi un grup de elevi - urându-I 
bun sosit. De aci au mers ia internatul şcoalE '" 
de arte şi meserii, unde au fost incvartiruiţi. 1 F 
urmă au vizitat filbrica Astra şi Palatul Cultura ! 
Ell'vii şi profesorii au aflat peste tot cea ma • 
călduroasă primire. In special au fost foarte plă 
cut impresiolJaţi de primirea flbsolut frăl('asc 
ce au găSit din partt>a dlui Bălteanu şi Boc 
cei dOi itlimoşi Rorhân i cari conduc: cel" dintâ 
şcoala, cel de al doilea internatul şcoalei d' 
arte şi meserii din Arad. 

loi seara la o: a 9 e Jevii şcoalei vor da Î 
sala teatrului orăşenesc - ce le-a fost pusă 1 
dispoziţ1e gratuit de către autorităţi - o ser 
bare, iar Vineri dimineata vor pleca la Timi 
şoara. 

Sperăm că" şi publicul arădan va arăt 
aceeaşi dragoste acestei şcoale de copii în ma 
joritate orfani - ca şi autorităţile locale, aud 
au fost peste tot întâmpinati cu cea mai mar 
bunăvoinţă. Cu toţii dar astăseară la teatrul oră 
şenesc. Micata IIi ada Munteanu va declama Cl 

girgăşia ei rară. Elevii vor juca o pIesă de tea 
tru şi dansuri naţionale. .. 

STIRI MARUNTE. , 
- Aflăm că primarul N. Novac dela Vă 

siova (Banat) obicinuieşte să pălmuiască oamenii 
Văsovemi nu-i găsesc oare leacul? 

- La minele dela Lupeni s'a întâmpla 
iarăş o groaznică nrnorocire: O mină surpân 
du-se a îngropat sub dărâmături un mare nu 
măr de muncitori. 

- Noul guvern francez s'a constituit sub 
preşedinţia dJui Herriot. Preşedinte al Repllblicei 
a fost ales p. Domerque. 

- In Italia produce foarte mare vâlvă ",ci 
derea de către fascişti a deputatului socialist 
Matteoti. D. MussoUni a făgăduit să pedepseasc 
aspru pe vinovaţi. 

- In Albania revoluţia este aproape sfâr
şită. Noul guvern s'a constituit sub preşedinţia 
episcopului Fan NoIi. 
"",-
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SPITALUL JUDEŢEAN ARAD. 

Nr. 294-924. 

PubEcaţiune. 

Spitalul judeţean din Arad, pentru 
vânzarea unui stoc de porci, de soi man 
galiţă, albi, publică licitClţiune cu oferte 
închise şi conform art. 72-83 din legea 
asupra contabilităţii publice, care se va 
ţinea în 12 Iulie a. c_ ora 11 a. m. în 
biroul spitalului. 

Garanţa de Lei 5000 se va depune 
la cassa spitalului deodată cu ofertele 
până in ziua şi orele fixate mai sus. 

Condiţiunile de licitaţle şi porcii se 
pot vedea la spital în zilele de peste săp
tămână inainte de masă. 

Licitaţiunea va fi valabllă numai după c 

aprobarea ei din partea Direcţiu.nei Reg. 
X. Sanitare din Arad. 

Arad, la 10 Iunie 1924. 

Dr. Groza t 

directorul SpitalcIul. 
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