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. Se apropie mântuirea neamului. 
că şi acele arme sunt purtate de oameni, 
cari sunt in mare parte din rândurile noa
stre; uită, că dreptăţei nu-i este frică de 
nici o furtună vremelnică. 

Proeedura noastră se deosebeşte prin 
aceea de-a voastră~ că noi nu sub ascun
sul suliţei lovim în popor, ci poporul . şi 
tot romanul cinstit va trece prin pădurea 

Braţele Incrucişate trebue desUcute spre a is~J. 
- a isbi fără milă, fără cruţare, oriunde şi ori
cine ar fi. cel ce Îşi dă dăunitorul său aport la 
dificultatea şi perturbarea OIdevăratei noastre 
consolidări nationale, sufleteşti şi economice.'~ 
Am inceput această activitate a noastr~ prin o 
critică pe fală. vom continua in a demasca pe 
făţarnicii speculanţi ai sentimentului naţional, 
Dumindu-i p~ nume pe aceşti cel mai mari du;
mant ai neamulul, cărora le strigăm; ca tm straş-
~ic memento: "Să tremure!" ' . 

De un timp tncoace, mişcarea mase
lor din Bănat spre tabăra partidului fas-, 
:ist dm România, a luat aşa proporţii de 
l impus autorităţilor ca să lovească In 
rlăstarele tinere ale fasciei şi cu droaia 
lunt detinuţi camarazii noştri, pentru care 
apt aducem cea mai profundă mulţămită 
lutorităţilor, cari, In aşa formă tine in viu 
nteres atenţiunile celor istoviţi. Rezultatul 
~e vede prin j'aptul, că acolo unde acţio
lează jandarmul, rapid se Intăresc gru-

de suliţe ca să ajungă la limanul demni- ~ ____ ..... -"",. __ ..... ., .... "",,... ...... _.""-..... __ ...... '"7"""' __ . _."",. ""'_ ... ""-_. 
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titei lui de om şi Român. 
Prin urmare suntem mândri, când 

avantgarda a şi pornit spre demnitatea 
ei de om şi Român, primii dt:ţinuţi stau 
la umbra suliţei, noi însă constatăm: că 
se apropie .. ; mântuirea neamului pentru 
care ne jerUim şi viaţa ... 

Ne omoară strainii. 
frati Român; adevAratiI Inţell'geti ce ln

!iemncui aceste cuvinte. Vin' strAlnJl din toaie 
ţările, de nnde 11 dau afară, vin la noi ca sâ se. 
imbogat~asc~, să ne fure toate bunurile ,şi pe 
urma să De omoare. . 

" 

Cele de mai sus poate nici, nu erau 
~xpuse pubJicului, dar le-am făcut pentru 
=a să arătăm cine sunt aceia, cari prin 
ieţineri, cautA să balanseze greutatea for
elor noastre. Dacă jandarmul şi temnita 
~ste termometrul - gradul autorităţilor 
!e a ne măsura greutatea forţelor noa
Itre, atunci a dat greş acţiunea lor, pen
ru faptul că tăranul, meseriaşul, munci
orul şi intelectualul nostru văzând că este 
ovit fratele, prietinul ori vecinul său, pen
ro motiv că face parte din "Fascîa Ro
nână" 3 cărei deviză este sbiciuirea re
elor, 1mblânzirea fraternităţii intre Români, 
'isipirea speculei şi intrarea In legalitate, 
'3 ignora laşitatea şi cu prezenţa lor va 
ntări rândurile cari din zj tn zi, sunt jn
năsurabiJe şi vai atunci de agresoTi, cari 
1U voesc să inţeleagă cuvântul vremei. 
rrebue să fie cineva orb, ca să nu vadă 
Izi, ce luptă titanică trebue să indurăm 
:ţI toţi pentru a trăi. 

... .., ..... 
Să treDlure 1 j 

In laşi poliţia a dat mâna cu jidanII şi • 
cind studenţii manifestau pe străzi in contra 
jidanUor. politia a prins pe câţiva studenţi ,i 

Şi· cine ne scumpeşte viata? Cine 
~bandonează voinţa poporului de a se 
redea Romanul stăpân in ţara lui, ori de aţi 
ubi neamul şi a-l servi este ceva rău pe care 
rebue stârpit cu su!iţajandarmului oritemni
ele de azi? Nu 1 Suliţa şi-a terminat rolu], 
le vedem azi in România intregită şi nu 
'om intârzia să ne facem datoria, pentru 
1 stârpi reJele din ea, căci numai aşa pu
em fi stăpâni pe pământul nostru şi dacă 
'ri am fost incătuşaţi, ,tn acel timp de' 
ristă memorie, ne rugam Dumnezeului 
lomânilor să ne scape de duşmani, că 
le fraţii necredincioşi in virtutea noastră 
I să-i discipJinăm noi. 

De altcum noi ştim să ne răfuim, nu in
elegem tnsă ca pentru motivUl, când cineva 
ice parte di n o organizaţie naţională cu 
scutit de a stârpi răul să fie escortat sub arme 
i tot atunci acei cari ingreunează viaţa, 
entru a se imbogăţi, se preumblă liberi 
i de brat cu acei, cari au ordonat are~ 
tarea nevinovaţUor. Dacă aflaţi acţiunea 
elor din organizaţia Fasciei de rea,pof
ţi şi reacţionaţi in mijlocul poporului, 
u vă ascundeţi ]a umbra suliţei, pentru 

In frumoasa şi bogata Românie.-Mare ou 
merg lucrurile spre bine. In al şaselea an al 
paradlsulul visat, frumosul m~r al sentimentului 
şi solidarităţii naţionale pare a fi suferit o fatală 

muşcare in urma ispitelor şerpilor pseudopatrio
ttsmului ee mascheazA interese egoiste şi mes
chine. 

Patriotismul şi nationalismul au deveDit o 
marfă de bâlciu, ce se etaleaza În diferite cor
turi, spre a atrage publicul llaiv, care si umple 
buzunarele vâozătorilor, drept răsplată a calităţii 

ler de reclamagii fâră scrupule. Intelectualii, io 
majoritate funcţionari, sunt pedepsiti prin scA
derea satariiJor şi permutatiuni, pentru cari sen
tintele de reabilitare ale Inaltei Curţi de casatie 
şi justiţIe sunt "petece de hârtie'" ce nu se executA. 
Ţăranii huiduiti şi oropsiti pe vremea Iegimului 
maghiar, trezindu-se din betia serbărilor dela Ince
putul UnIrei, s'au aflat ia fata tristel realităţi in care 
discoOl,iderarea şi apllsarea e mai 'dureroasă, 

căci viile dela "cei de un sânge şi sLe o lege". 
Consecintele acestei situaţiuni sunt:"'a intelec
tuali, demoralizarea unora şi descurajarea apa
tică a altora, atenuată de Încrederea in raţiunea 
evolutlvă a istoriei, - iară la ţărani, - să o 
spunem pe faţă, - perderea oricărei increderi 
in conducători, În domni şi deci bolşeviza 

rea lor, ceeace nu se poate permite. 
Guvernele şi partidele politice, tn loc de a 

căuta Jeacul răului ce se agravează mereu, tşf 

risipesc energiile in sterile lupte politice; oameni 
de stat, in a căror mână este depusă puterea 
solutiollărei diferitelor probleme a căror rezol
vire se impune imperativ, politiciani cu reputa
ţie, cărora le-ar fncqmba o supraveghere bine
făcătoare a lucrărilor celor dela putere. fac emu
laţi uni de championate 1n caTomnil, injurii şi -
gheşeftlrii. 

Această situaţIe a lucrurilor a ajulIs dincolo 
de incepn1ul sfârşitului. Nl1 mai putem şovăi. 

i-a bAtut crunt. Un studeut bătut ieşind din In
chisoare a intrat In spieal unde a şi murit din 
bAtaia ce ia <lat-<l poliţia jidănit!. 

Auziţi frati Români I Până unde am ajtJnsJ 
In tara ta proprie, ln tara ta câştlgată ou sin
gele Un. sunt omoriţi frati de ai tăi d~ influ
enţa banului jidovesc. Oare pânA când vom mat 
putea răbda? Oare pânA când vom sta cu mâ
nile În sin fi pAol când ne vom uita ca nişte 
idioţi la străini Iăsându-f s4 facă cu noi tot ee 
vor. Românl~ să nu fie prea tarzte desmetecirea 
noastrl. Când vei simti cutitul ].a beregată va 

. fi prea târziu. 

Oare \\IIoi perciunati necinstiti nll vă tem~ţi 
că va: vom sf.1şia şi vă vom arunca câinllor. 

Să ştiţi, cA şi răbdarea noastrl are hotare 
ş'atunci va fi val de voi, dacă nu ve-ţi deveni cinstiti.-

Va s.o81 ceasul... Moţul. 
"-4 !III ...,...." . 

10 Dfenliunea domnului consilier Bgrlcol al Jud. Brad 
, Zilnic ne sosesc plângeri din judet deja 

ţărani români cari sl1nt purtati dela Ana la Caiafa 
cu căutarea după dreptul lor având ca să se 
respecte legea Reformei agrare şi de domnli 
agronomi regionali şi să se, aplice ca strictetA 
şi fără părtinire dlspoziţiunile acestei legI. Du
fere una e legea şi alta este aplicarea ei. E ru· 
gat dl agronom regional din Şebiş să ne -arate 
articolul din lege care preferă pe cetăţeanul re
tntors cu dolari din America faţă de acela care 
a luat parte in războlu jertfindu-şl totul pentru 
Patrie. Cazul s'a întâmplat in comuna Luguzău 
unde unul reIntors din America a primit p~mânt 
iată luptătorul nu. Să vede că a adus dolari din 
America. 

"VOINŢA POPORULUI- nu primeşte ajutoare 
dela nimeni, deci abonaţivA cât de multi. Aceia., 
cari rupând8" gazeta "Voinţa Poporului", impli
nesc o datorie de buni Români. 

Preţul unui exemplar 2 LeI. 
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Pagina 2 VOINŢA POPORULUI 

Suntem pe pragul gârlei. 
. Vedeti azi neamul românesc trăeşte zile I de carte se lntret inp. propagandă contra statului, 

foarte grele, - dar nu desperăm. - căci. tot Iar tinerii se cresc in spirit de ură fată de statul 
neamul românesc dispune şi de multe t:nergii care ii ocroteşte cu atâta bunăvoJnti'. 
şi forţe p('ntru a se ridica din halul în care se . Ţ~iranul ro~an nu mai ~oate purt~ ~opii 
află. Am mai trăit zile aproape asrrnănătoare, lUI Ia Foală căc! nu-l poate Imbrăca ŞI ţmea. 
celor de azi, şi ne-am recu!ts. Aceasta ne e Nu rar am Vălut şi vedeţi şi Dv. c~pii cari tre
toată speranţa sperăm in viitor. buiau să urmeu cursuri şcolare dati ca servl-

S'â scris, mult, chiar foarte mult, că În ţara tori la oameni cu stare. Analfabeti avem destul, 
noastră stăpâneşte o cl)Tupţie - aproape gene- pe st~listlcele întocmite de străini nol.(cu anal

. rală. Corăspunde În tocmai -- adevărulUI. Cu fabeţl) avem un loc de frunte, durere, cmste mare 
durere mărturisim că in şarlatanii, abuwll, fur- nu ne aduce şi nu ne imbucură de loc. 
turi şi nelegiuiri dintre Statele pretinse consti. In. î,!t~eg cuprinsul tării domneşte ~ ne
tutionale şi civillzafe noi ducem recordul. E aşa mulţumire ŞI ce ~ ·mai de neinţeles e că Şt cei 
un fel de epidemie că toată lumea să trăiască ce prin acţiunile lor ruinea~ă tara s~ plâng .. ~"~ 
din şarlatanii, mulţi funcţionari publici abuzează vo.::ând fl'1 de fel de motive mentte a SpriJinI 
de drepturile ce le dă Jegea şi caută că abuzând nemultumirea lor. CorberciantH se plâng că CU 
de aceste drepturi să Drofite ei inş!sl furând şi toată specula ce fac se ruinează din cauza va
î!Jşelând atât publicul 'cat şi statul, toate seriile lutel slabe a leului, din cauza măsurilor luate 
de hoţi le avem În număr ţomplect şi hoţii mi- pentru tnfrânarea .speculei. 
şană pretutindenea, omoară la drumul mare, te Functionarii şi ostaşii ti1rei cu s?ldel~ ce 
fură văzând cu ochii şi nu le putem face nimic. primesc pier de foame, la fel corpul didactIC cât 

Viaţa s'a scumpit şi ne este de nesuportat, şi toate categoriile de slujbaşi ai statului. 
cele mai fantastice preturi ne-a fost dat să. În- > Intreg poporul sufere şi nu se poate ajuta, 
registrăm. Salariile slujbaşilor statului au ajuns intreg aparatul administrativ Jucră fără nici o 
că nu acoperă nici costul pânei de toate zilele, normă orice măsură sau lege În loc să curme 
- înteleg pâne procurată dela brutar -;oamenii un ră~, să astupe o lacună, provoacă n'emultu
s'au dedat la o trândăvie caracteristică timpu- miri şi dă loc creşterei numărului celor oe
rilor de azi şi produsul muncii noastre cinstite multumiţi. 
nu acoperă nici pe departe minimul necesar Starea de spirit este direct anarhică. De 
traiului. un an de zile mişcările antisemite şi-au făcut 

Comerţul şi Industria este În mâna străI- loc fntre studenlimea universitară şi ~zi vedem 
nilor cari speculează mizeria şi neajunsurile zilei. pe toată suflarea creştină - recte afară de gu
Acest gen de a trăi din speculă la noi s'a per- vernul statului (?) - în acord de a nimici pe 
fecţionat şi a ajuns in, ultimul grad până un~e "poporul ales" care suge toată vlaga neamului 
mintea omenească mal poate socoti. MăSUrile nostru cum roade vermele rădăcina' plantelor. 
luate de cei in drept sunt .. Iove scrise pe hârtie, Ac-est neam de dobitoace, cu ch'p de om,a 
fără nici un efect, din contră au dat naştere la ştiut să pună stăpânire pe bogăţiile acestei 
o altă clasă de oameni, cari să trăiască din spe- ţări - graţie toleranţei noastre - şi ştiu să 
cularea măsurilor luate pentru combaterea spe- pescuiascA in apă tulbure. 
c~ţi: l!n lanţ mtreg d~ speculanti şi to~t astf~1 Paralel cu mişcarea antise.nită au sărit in 
un ~Ir mtreg ~e măSUri luate pentru a mcuraja ajr1torul neamului 110stru o seamă de o~meni 
această meserie, - specula, buni, deslnteresati, cu j"imâ sub steagul Fascie! 

Poporul muncitor iarăşi a trebuit să Îm- Naţionale Române, având ca program ridicarea 
prumute din exemplele ce le serveşte clasa aşa r noastră la locul ce ni-se compete şi distrugerea 
zisă cultă. Dupăce a văzut că a trăi din pro-.e!ementelor puiculoase ordinei în stat in luna 
dusul muncei cinstitt' nu se mai poate, a căzut trecută oameni cari deplâng Ilalul În care <".m 
În un fel de agonie, ;li lăsat munca la o parte ajuns cO!lstituiti în organizatia ll11miIă"A.;tiunea 
şi urmează a trăi zi de zj din tot produsul zqei Românc2s,;:i\" alarmati de faptul că r:oi Românii 
fără a se gândi la viitor. Ba mai mult specula stlutem t-trăini In pra noastră, păşes~ În public 
le-a format şi lor pentru un moment un mic cu programul lor, 
i~vor de câştig m~i mult sau mai p!lţin cinsti~ Pe cât Românul e străin in tara lui pe 
Şt când poporul ajunge la aş~ ceva, mă p.utet l atat străinii aici sunt acasă. 
crede .că ~~ntem pe pragul garle!. Avem slmp- Jidanii trăesc mai bine ca ori unde fn 
tome lr:grlJO~ăto~fe când spunem aceasta. . .• lume, la noi invadează ca În tara dolarilor. Aci 
'. <;ltesc 1I1tro dar~ d~ ~eamă că. muncltofll află un teren prielnic pe-ntm a se îmbogăţi, se 

mmlen de pe vaI~a JIUlUI ŞI .Petroşem c.helt,?esc aşează În ţară venind din alte ţări de unde sau 
p~Dtru beutur{ splrtu~ase m~! mult ca J~matate sunt isgoni,i sau împiedt:caţi a pune in practică 
dm totalul p:odusul~1 munc~1 lor. Not~tl că t?t poruncile talmudului, vin cu zdrrntele În mână 
aceşti oameni Cu cela~altă Jumătat~. dm câştig pentru ca după câteva învârteJi" să-I vezi CII 
trebue să hrănească ŞI susţină famlhile lor, automobil şi palate in RomAnia, ba cu acte tn 

Citesc intr'o altă dare de seamă că tn ju- r.egulă de cetăţean român şi cu numele de 10. 
deţul Cojocna sau dat cu 172 brevete pentru nescu, Popescu, Fagure, Ştafănescu. 
cârcj~m~ mai m,uIte d.ecât ~u~ărul s~abilit de Presa ne este acaparată tot de străini, a 
autOrităţI. Vedeţi ~dmmjstra1la JudetulUI dă odată lor sunt toate bogăţiile ţărei! Păsurlle şi neca
brevetele in mod Ilegal ~buzând de .acest drept, zurile poporului român le aduce la cunoştinţa 
pe de ~altă parte populaţIa sa!elor slg.ur că con- lumei fii lui Israel, ei ne reprezintă şi În străi. 
sumă In mare m~sură beutu~l. a'co~hce. că la Datate, unde suntem cunoscuţi ca un neam de 
caz ~ontrar nu 5 ar indelet~lcl atâţla crâşmar! tâlhari, leneşi şi menit i a dispărea de pe globul 
cu vmder.ea lor. Pentru un Judeţ e ceva e~orm pământului. Evident că dacă ·tot aşa ne vom şti 
a avea mai mult ;u ~tât~a brevete de c,arclUml, cârmui vom dispărea cu siguranţă. Dacă noi in 
dar e ceva de nemchlp.Ult, că d.upăce sa sem- tara Românească câştigat! cu atât ea jertfe nu 
!1a1at acest lucru ~utontătllor m drept ~e un ne vom putea afirma .dreptul la viată, dacă nu 

. Jumătate de an ab:a acum au retras~num,al patru vom putea pune la locul lor pe aCiştl parve
, brevete, dE'şl trebUiau retrase toate In timp (te niţi tulburători ai ordinei şi distrugători de po-

eei mult 48 ore. poare laşe, ca uni(l să pornim .Ia actiune o să 
Cu starea sanitară tot aşa de prost stăm. se şi implinească dorinţa fiilor lui Izrael şi ur

Când avem nevoie mai multă de spitale, prin maşilor lui Arpad, cari sub scutul oblăduitor al 
buget ele se desfiinţează sau se reduce numărul neamului românesc se bucură de drepturi pe 
paturilor de cari dispun, Medici nu avem destui. cari cele mai civilizate şi conservate popoare 
Ţara este bântuită de tot felul de morburi. Po· din punct de vedere naţional inci nu au avut 
pulaţia satelor, descreşterea populaţiei a dat de curajul a-le acorda străinilor locuitori ai tării lor. 
~ândlt chiar autorităţilor noas~re, cari zău nu Nof, veacuri intregi ne-am . auzit numele 
IŞ( prea sparg capul cu aşa Dlmlcurl. de "olah" şi acei ce ne-o spuneau şi ne-a spun 

Cu mortalitatea infantill iarăşi tot noi aceasta in mod batjocoritor şi ne umi/eau, azi 
dueem recordul. Svârcolirile unor oameni cu tn . ţara Românească sunt bine văzuţi şi se bu
simt patriotic pentru a salva ceva a dat un gre, cură de drepturi mal mari ca 'Românii cari au 
in intelesul strict al cuvintului. sacrificat atâta pentru intregirea noastră. Pentru 

Cu Îllvâţămâotul suntem Într'o criză grea. Români statul ungar nu a sacrificat şi nu a in
Lipsa de şcoli se simte mai alu la sate, invă- tretlnut o singură şcoală, noi intreţinem azi la 
tAtorl. avem putini, in ,coJile minoritare inloe câţiva maghiari şcoli mat multe ca la Romani • 

lr. -Nr. i ... 

cari tunt ln majoritate covârşitoare fatâ de 
şi tot ţipă şi -sbiară În lumea largă cA el p~ 
În tara românească. E bine să se ştie şi act>asl 

Am si vă arAt şi pe vinov!lţii de anarh 
introdusă în această tară, o s~ Vedf'ţi cum ŞI' 
să puuA in aplicare principiile T.:tlmudului, cu 
ştie să stăpâoească şi subjuge popoarele. 

Acestea În numărul viitor. A, A 

,... .... .--. 

E vre i i. lVO 

!ntr 
In rbboiul mondial toti creştinii au sâng! 

rat pentru un ideal oarecare, nu mal evreii nibs 
ţi "lucrau" prin "hintetland" falşificând şi scu'\, C 

pind aliment~le, beuturile Si hainele; fiii tutur~iall 

popoarelor plecau ca,. erQI ş.I firtori martiri Ize 
război, numai evreii s~ scutedU. se ref:Jgiau Cat 
laşi şi tradau cauza tuturor popoarelor (Wlegellliiii 
feld,· jud. Hunedoara). Prin manop~ra lor de vatun 
lută lumeau au prefăcut'o intr'o organizaţie dmel 
tâlhari, dintre cari cei mai mari şi mai diba~a i 
s'au refugiat în ElvE'tia, batjocorind Iibertattate 
elvcţiană; adevărul biblic "Când e mai mare PI I 
fico/al, este mal aproope Dumnezeu". l'au prefâătur 

cuf in blestem, căci ei ~ au de bază miuna "tare 
prostia popoarelor. Ş,l totuşi el şi presa lor Uuesl 
fişe ~i nefăţ;şe evreiască lament .. ază ca străbuni F 
lor pe ruinele lerlcoului, că stlnt persecutaforit. 
Minciună! line: 

Nu evreimea ca atare este obIectul indii car 
nArii, revoltei şi urei por1lite contra lor. Nqoas; 
Dar specula neruşinată, care produce ruina ma-mm 
terială a indivizilor, se execrcită prin' ei; c()< A 
rllpţia, prin care demoralize?ză toate autoritătillpoci 
() alimentează cu o obdiznicie ne mai pomenitajun 
ei, îmbogăţindu-se pe spinarea ponoruluf, ex·
ploatându-f prostia şi toleranţa incultă, din mÎ+sebi 
Hoanele adunate - refugiindtJ-se la oraşe -! pe 
nu-şi zIdesc case scumpe - evreul nu dă,' ci lte FJ 

· -;xpropriază . pe creştini, ademenj'ldu-l ciă PE 
preturile oribile faţă de trecut, da'" ridicole f tHrep' 
de 'edificărl, produc mizeria de locuinţe; pr'lŞÎ a. 
sCllmpetea arttficla/ă baz~tă tot pe specula lor rele 
valutară adună toţi banii fn mânile lor, creiâtHiutor 
criza monetară, lipsa denu!11erar; pretind emi· în : 

· terea de monede noui, ca dtv.alvându-se ar:eash la [ 
· cu totul, să facă imposibil comurţuf internaţio· totu 
; DaI ajuns pe mâtlile lor. [flfamia lor C'omefdal!, Egl 
sodală şi politică este Întrupată tn el, o vederrtate 
toţi; şi sa nu avem dreptul să ne scăoăm de eit şi ( 

Tendinţa antisemită este uni'l/er:;ala.; nu nai dore 
noi să nu avem curajul să ne apărăm casa, m01uit J 
şia, familia, onoare de coruptia iar. Tâlhăriile Illza 
evreeşti nu pot fi atacate noi avem să Iti insJ 
suferim În numele umanismului. a cărut devizt daI 
să fie: să mori de foame, căci jidanul trebmJnza, 
să se îmbogăţească. trgiil, 

Să renunţe toti jidanlf la toate tâlhăriileului. 
ce le comit tu vederea noastră şi nu va fi anti-]nZaG 
semltism. J .. nsui 

Adevărul, Lupta, Presa, Aurora, Dimineata:spec1 

şi câte toate să răspundă la aceste nu neRâod,lr eg 
nu calomniind şi vom incera să fim anUsem ţi.Puho 
[ar dacă nu, -dacă nu vor rrQtI'nti fa t01te-toate,Iăbit 
banditlsmele lor, vom contlnua lUPta cu armeE1 ar 
umanitare, dacA se poate cu forţa brutală. dacă!tuali'l 
va trebui, extermlnându-i după toată forma, din fOrţl 
tară, dia lume - cum ne va dicta interesul de~le p. 
viaţă onestă, m<irală in stat şi societate. se. L 

Toată actiunea destructivă tn f ,miile. ialBle c 
societate, tn stat are ap:trenţa UDui imperialism1r slg 
universal asuprind lumea intreagă, sără -ind;' 
toata lumea şi desonorâlld totul J Să tacem, si iese; 
tolerăm, să nu desodorAm? .' .,'Ie-l 

Sus toţi cAtl aveţi sImt de Iubire de neam,lflC ~ 
de ţară, de societate. de f-tmille r ~run 

Jidanilor De-aţi inteles? I-~ 
locasft. 
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.,Când vedem cd toti aceia care vorbe mari arunca 
Numai banul li v.îllează şi câ~tiRul fară muncă 
Azi când fraza lustruitli lld ne poate Îllşela 

Astazi ollti sunt de vi!1l1, domnii mei nu este aşa?" 

(EmiD~3~u,) 
l' 

Distrugătorii de •• energll. 
De O. TrafaU pret. univ. 

Niciodată mai mult ca acum nu s.e simte I Răspunsul nu poate fi decât acesta: colonii 
!Voia desfăşurării unei cât..de mare activităţi englezi, fraucezi sau alti europeni n'au Întâlnit 
'ntru refacerea lumii. acolo in calea lor fortele inert:ei, distrugătoarele 

Războiul, dupăcum a constatat într'un fru- de energii, care din nefericire exis~ă în Europa 
DS articol distinsul om de stat şi istoric fr3n- şi mai cu seamă la noi, ' 
z, Gabriel Hanotaux, a distrus rezervele ma- In America, un om muncitor, un om de ta
'iale cu care omenirea putea face faţă unei lent, lţl1 om pregdtit, cu o!'ânt şi cu ideal, nu 
ze de unu, doi sau trei ani; el a mai împu- lntâmpi!ui piedecile ce i-se pun in cale la noi 
at bratele de mUllcă şi pricinuind un des- de distrugătarii de energii. E o bunăl-'ointă, e o 
lilibru ÎrI toate domeniile, a deslănţuit şi o 'simpatIe, e o incurajare care stăpâneşte sufleiele, 
tună materială şi una morală, amândouă ftlarte şi energiile găsesc Ull pilinânt prielnic ca să se 
mejdioase pentru pacea lumii, pentru restabi- mamjeste şi să fie folositoare. , 
'a liniştii şi a ordiJlii, fără de care nu se In timpul războiului, Americanii au c'on-
lte trăi. struit În câteva luni un nou port la Bordeaux, 

Elemente inferioare au ieşit la suprafaţă cu cheluri de debarcare moderne; ei ali mai 
iturând pe cele superioare, călcând În pi- creat intr'lln timp uimitor de scurt, o _nle so
ire totul şi mai ales unele principii, cari al- Iidă de cale ferată dela ace~t oraş pallă la front. 
lese temeliile societăţii şi ale propăşirii. Şi lumea se mira, cum de s'au putut infAptui 

Pretutindeni, se sapa, de pildă, principiul aceste lucrări, care ar fi cerut aiurea şi mai 
)rităţii, al ierarhiei, ,al ordinei; pretutindeni ales la noi ani de zile şi cheltueli Înzecite, 
Ineşti veleităţi de a p~rveni la situati uni pen- N'a fost totuşi nici o minune. Explicarea 
care altă dată trebuia o pregătire specială, este şi in această privinţă simplă: distrugătorii 
)asă, trudnică şi cali1ăţideosebite de putere de energii au lip!~it acolo şi atunci s'a însărcinat 
nUllcă şi de morală. cu lucrările de ~rnplărie untânlplar, cu cele de 
AstăzI. toţi sunt tmbuibafi de idea că trăim ferărie un ferar, CLI cele de cancelariI: un com

locă napoleonean~, când e ÎnJlăduit oricui ptabil, eli cele ale planurilor un inginer şi cu 
jung! generalT ministru şi chiar cap Încoro- c~le ale furoizării materialullii un negustor com
- exemplul se vede în Rusia cu Ltn'n. petinte cinstit. 
iebirea Însă intre vremurile lui Napoleon şi Distrugjtorul de energii se întâlneşte la 
pe care le trăim, este aceasta: atlmci sufla noi pretutindeni ŞI in păturile de jos şi În cele 

~ Franta un vânt de idealism, de vitejie, de de sus. 
personală de patriotism, de generozitate, Armele sale sunt; intriga, caiomnia, zeflt-

'eptate, produse ale spiritului clasic al Ate- meaua, 'respectul, propteiJua, pofta de a lua el 
i al Romei, pe când acum instinctele cele locul altuia sau a pune pe o IUdă sau pe un 
'ele, pe care educaţia, şcoala, la unii frica tovarăş de idei, de simtaminte, de câştig_ ' 
Itoritate, de pedeapsă la altii. le ţinea altă El IIU poate opera singur, de aceea se în
În frâu, s'au deslănţuit În omenire, şi mai toVdră~eşte cu allii cu aceleaşi dispozitiulli sufle
a noi, şi tind, ca un flux gigantic. să mă- teşti. Astfel se pun temeliile unei clici, care are 
otuI În calea lor. un singur scop: să ajute pe membri ei În toale 
r::goismul, laşitatea, lipsa de respect, de ma/llfestările lor, in toate interesele lor, în toate 
'te şi de patriotism, micimea sujleteQ$cd simpatiile, antipatiile şi urile lor. 

singuri competinţi, mântuitQri ai binelui public 
ai culturii, ai ştiinţe!, al avutului obştesc. Şi lu
mea aplaudă, iar fiecare dintre noi aruncă o 
petricică impotriva celui, care a Îndrăznit să 

dorească a-şi desfăşura energia fizică sau inte
lectuală. In curând, cel lapidat zace subt o mo
vilă de proectile aruncate. 

Atunci numai, distrugătorii de energii, cu 
şeful lor În frunte, sunt multumiti sufleteste. In , 
rânjetul lor sălbatic in să, el nici nu gândesc că 
e mai simpatic canibalul australian şi mai scu
zabil, decât nobila lor personalitate. 

După fiecare victorie, distrugătorii de ener-
gii se pun iarăşi la pândă. ' 

Şi astfel zi cu zi, lună cu lună, an cu an 
trec, armatele lor se îngroaşe, energiile se tocesc, 
sau se distrug, iar noi vedem alte popoare lu
ându-ne Înainte. 

Se intamplă Însă câteodată ca o energie 
să aibă un câmp de a~tivitate, care în spatiu 
să s::ape atacurilor distrugătorilor de energii. 

Ea -apare atunci În ochii lor ca o iarbă 
rea: o tai aici, şi răsare aiurea. 

In potriva acestei energii, ei îndreaptă 

atunci singurele arme de care mai d~spun: ca-' 
lomnia şi mai cu seamă complotul tăcerii. 

Şi astfel, tot se obţine ceva: se Îm pedecă 
lumea să ap[aude măcar cât de puţin pe cel Cl' 
nu s'a desct!iajat şi n'a dezarmat. 

Pilda acestuia însă trebue să indemne pe 
toţj cei cari au ceva de spus şi de făcut în 
această ţară, să nu se descurajeze. Să stărue in , 
munca lor. 

Vremurile vitrege de acum vor trece. Distru
gătorii de energii. incapdbiIi de a face ei l/lşişi 
ceva mai de seama, nu vor putea opri seva ac
tivdăţii cuiva să se sece. 

In momentele acestea câlld avem nevoe de 
desjaşurarea unui idealism, care sti stavilească 
deocamdatd matetialismul ce ne îneacă, şi să pre
gatească era noud În cultură şi în viaţa socialăJ 
cei ce simt ca posedă energii de activitale pe 
orice domeniu, sa nu dezarmeze. Vor primi lo
vituri dela distrugatorii de energii, vor fi silili 
poate adesea să dea inapoi, să incetineze munca 
lor, sa opreasca lucrări, care promit să aibă ne
isbânzi dureroase, dar să nu uite niciodată cil 
sufletul bărbat şi stă/udor TiU poate fi învins. 

Munca lor, energia lor mâ/luita de un idea
lism curat şi desbrăcat de neomaterialismul di
strugător de suflete şi de cultură, va birui, va fi 
recunoscută Î/ltr'o zi, va fi raspândita. 

j 
: 

I 
t 

l 

l 
~i calomnia sunt armele neomaterialisl11uJui Vai de, acei, cari nu fac parte din vre-o 
'oreşte Să devind atotstapânitor, dupdce a bisericuţă. Ei primesc lovituri din toate părţile, 
'it pretutindeni ruini grave. de multe ori dela duşmani invizibili, cari alcă
rlzadar luptă cei ce vad primejdia unei pra- tuesc oştirea forţelor distrugătoare de energii. 

Distrugatoni de energii nu sunt În stare să 
doboare pe cel oţelit. Ei fac un rau foarte maJe 
impiedecand desfăşurarea energiilor folositoare 
omenirii, dar sunt neplJtineioşi de a nimici pe
cele suslinule cu' tarie sujldeascd. 

/k 
- t 

lnspaimântatoare, care va sdrobi sub zi- Nici o pătură socială, nici o regiune, nici 
dărâmate şi pe buni ~i pe rdi. o instituţiune, fie ea Academie sau Cooperati vâ 
lzadar încearca unii sa-# pU/lă priceperea nu există la noi, care să nu aibă măcar o bi
rtiile in slujba binelui public. al patriei, al sericuţă; dou, în care să se practice cultul ad
ui. miratiei mutuale şi ofensiva contra independen
!zadar, caută să repare relele razboiului ţilor cari ar dori să intreprindă ceva bun pentru 
IsuHe din nou tuturor dragostea de mun- semenii lor, să desfăşoare o energie folositoare. 
)ectul autoritatii şi al legilor, să pue dn Distrugătorii 'de energii stau la pândă. Ei 
eguismului şi materialismului sălbatic. sunt adesea conduşi de un şef invidios, veninos 

Ihoiul atacă mereu şi puterea lui nu josnic, stupid, mâlluÎnd însă Cli talent armele 
lbită. ' amintite mai ales intriga şi calomnia. Şi toată 
ar putea totuşi fi biruit, daca tn pătura lupta contra victimii se dă intr'o formă adesea 
lală şi 1n lumea politiCă ş.1 economică elegantă, cu aparenţe morale, întemeiată pe prln
orţe distrugătoare de energii. ..... clpii de interes general, folositoare societăţfi, 

! par a fi la noi peste mllsură de nu- patriei, neamului, culturii, adevărului istoric. Şi 
, lor li-se datoreşte stagnarea în toate victima e pTHentată ca retrebnică, nepricepută, 
e actIVităţii. E o rugină, care roade ln- necompetentă, obraznic! ş,i hrăpăreată, idiotă şi 

sigur ferul, ce susţine clădirea noastră reat invidioas.r' şi calomnioasă, primejdioasă pen-

!sea, istoricul se intreaba, cum se face 
e-Uoite şi Canada au putut proplşi tu
~ şi jumătate, tn aşa fel, incât astăzi 
'untea lumii ca activitate in toate do-

tru societate. pentru cultură, pentru ştiinţă, pen
tru ,economia obştească. 

Şi atacul, condus cu îndemânare, prinde. 
Spectatorii nu ştiu despre ce e vorba, Au In
credere in membri bisericuţii distrugătoare de 
energii şi îi felicită, îi proclamă "energiei"', mar! 

... ,* .-vot _- 4 '_III .. " 

Ţara. rnea. 
o I Ţara mea, cât te-am iubit f. 
Şi gol am stat n-am flâmânzitl 

Dar slugd credincios ţi-am fost 
Şi te-a.m cinstit. 

Şi-acum sdrobit de robot greu 
Şi huiduit e'am fost al tau, 
Te părasesc, sa-ţi facd rost 

Caldul meu. 

o 1 Ţard nu, nu te-oi lăsa I 
Mai bine mor I Dar n-o scapa 
De jos şi pâna la Palat 

Nici o lichea. , 
M'ai face trăsnet dacă vrei I 
Si pulbere din derbedei 
Şi toatd plaga dela sat 1 

fii foc cu ei J 

o I 7 ara mea, cOt Te-am iubit! 
Şi gol am stat şi-am fldmânzit. 
Dar s{ugd credincios li-am fost 

Şi te-am cinstit. 

. 
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România, aşa cum se prezintă. 
Ne-am unit, am dansat cu toţii hora 

unirii, a urmat apoi un chef zdravăn -
şi la sfârşit iată că noua ţdră se mIşcă, se 
vaietă, să zdruncină şi nu ,i află linIştea 
dorită după arMa zbuciumare. Ce să fie 
oare ? .. Că doar de unit, ne-am unit, pâne 
a dat Dumnezeu destulă, ca să avem, 
crâşme sunt ŞI muzică Încă ... dar ce e to
tuşi care ne agltă? Ce e, că studenţii s'au 
"răscuiat a , că s'au bfiinţat Fascia Naţio
nală Română, Liga Apărării Naţilinale, 
"comploturi" s'au descoperit şi Văcăreştii 
nu-j mai cuprinde pe ct"i arestaţi din înalt 
ordin?" ... Aşa se Întreabă ţărân1i, se in
treabă "intelectualii" .,.se Întreabă ţara.
Nu vom ÎnrârzIa cu răspunsul ci căutând 
situaţia R,)mâniei geografIca Întrând în mij
locul claselor celor mai de jos, dela mi
nistru nână la "mojlc"-azi cuvinte <~proape 
sinonime - vom vt'dea de fctpt caUZt le pe 
care o determină să ŞI pună ţara întrebă
rile de mai sus. 

Nu ne trebuesc mllite cifre, nu ne trebue 
statistici multe, căci zIlnic, la fIecare pas 
veţi vedea şi a- ţI văzut celece le vom de
sfăşura. Relele, n'avem mare greutate ca 
să le aflăm, azi România. e cUIbul relelor 
şi ne poticnim de ele. atâtea sunt. Poeţii 
cântă "idealul realizat", el cântă doina 
noastră frumoasă, codrii noştri viata noa
stră, istoria noastră şi dlntul... cântul du
rerii... dar cântul peirij nlm'enl nu 01-1 aude, 
cântul desnăJejdlÎ, stngătul de moarte ni
meni nu-I pnmeste ... după ce vom peri, il 
vor cânta. 

• Eu sunt român, zic că em o ţară 
frumoasă, mare şi bngită, munţii ţării 
mele, SUtit patria şoimilor de munk, IZ

voare şi torente cântă o arm0fl1t' îmbătă
toare pe plai unle ace~tei ţări, sunt beat 
de frumseţea ei, de f 1rmecul ei. Aci vie
tuit'şte - aşa zic bătrânli - un popor 
vlteGiZ, liber cum e şoimul al cărui tovarăş 
de veacuri îl este, poporul e nobil, este 
doar urmaşul zee~cului Traian şi al săl
batecului Detebal, e o ţară ŞI un popor, 
e un mărgăritar! •.. viseaza pottul, şi cântă, 
dar neamul său pIere! . 

. O mai repttăm, că mai departe nu 
se poate! O vieţuire atât de nepăsătoare, 
o stare atât de Ittarglcă in C1re suntt'm, 
e de sigur, moartea noastră I Ascultaţi 
deocamdată cuvintele şi vorba nOastră, 
treziţi-vă, uniţi, vă, lucraţi pentru neam ŞI 
nu pentru pungă. lăSaţi pers',nalirăţile, 
lăsaţi specula, fdCt ţi o j~rtfa nobilă, nu 
fiţi ticăloşi, nu fiţi nemernici ŞI luptnţl 
pentruindepărtarea hdoşului in care ne 
pierdem. Or - de vedem că prea. mult 
sunteţi orb ţi de parime, puţini c;\ţi suntem, 
pe voi mai Totai vă lovim, şi vă vom 
distruge făr' de milă: . 

Români laşi n~ merită să se bucure 
de viaţă şi de numele ce-l poartăl Iar 
românii trădători, in scurt timp vor simţi 
şi ei cruzimea noastră decebah<:ăf 

E supremul timp ca ~ă fim asprit! 
(Va urma) 

4 un 4 • 

Conferinta romano-rusi In Viena_ Dup.A-rum 
le vesteşte ld 9 Manit' a. c. se va tine la V't"njl 
O conftnntă româno·rusA In aCl"3sta conf!.'tint! 
se va desbate (htst!unt'& Biisarablei se va pune 
la punct şi reslItj,irea tezaurului roman trimIS 
in timpul răzbOiuluI 1 .. M, s.:ova şi despre care 
se vorbeşte cA n-ar mai exista. De ce DU s'a 
trimis la Londra ci la M'lscova? 1 

&UIA 7 

VOINŢA POPORULUI 

PALATUL CULTURAL 

Sâmbătd, În 8 Mariie, ora 8 şi jumătate 
va avea loc În Palalul Cultural 

CONCERTUL 
pianislei 

ELISABETA GOTRUŞ-SZ.A1V:PO 

Bilete la librăria DIECEZANA şi SCHERHAG . 

Ştiri- de tot ~~ felul. 
- Apelăm cu toată căldura ade

vărată de neam şi ţară la inimile no
bite de român să ne sprijinească, ca 
să putem scoate ziarul nostru de 
2-3 orC pe Săptămână. 

Eveniment art;stic in Arad, Publicul rOI.'lâ
nesc din Arad şi judet va avea deosebită jericire 
de-a asista la reprezentarea dramei Magda de 
Sudermalln jiIcută de celebra artistă română cu 
renume mondial Agata Bârsescu plecum şi de 
talentali, vestiti şi marii noştri artişti Mano/eseu 
şi D. Stllrza, 

Niciodrdă Il-a avut Arad";' fericila ocazie 
de-a vtdea pe scenă În (; cela pieză aialea talente 
ca acum Marea noastră tragediană Inâ/ldria 
noastra nationala [şi va lua adiO~ dela Iloi CIt 

ocazia aceasta plecând in tr:rncu prin ţ!iri streifle . 
cari (/lI aprfCÎof.-o in totdeoufla mai mult decât 
sodetatea românească. Sperăm că nil va fi Ro
mân care să nu se folosească de ocazia aceasta 
rară de-a lua parte cu trup cu suflet la repre
Ztntalia de adio care se va do În 15 Martie. . 

C2sinou româi1 in Arad. Ne plângem prea 
adesea ori, se plânge tot românul că nu există 
un club romOn, o casină română, un cerc român 
În Artid şi totuşi nimene2 nu încearcă, să facă 
ceva pentru inflÎnţ~rea lui. 

N'au condl~cătorii r.ostrii timp, nici simţ, 
nici placere pentru aşa ceva? Nu cred ei că 
le-ar fI datorinţa elementară să se ingrijască de 
infiintarea urgentă a unui club român? 

Să nu fim noi săraci cum sunfem in' 48 
de ore l'am deschide. Daţi-ne sprijmui material 
şi veţi vedea 1 

Oacă dl Primar nu se supără i-o spunem 
noi vom deschide "clubul român" în casa zidită 
cu cărămidă din moara lui Nc'umanu, podită cu 
scandurile cu care sunt acoperite ~tatllele din 
oraş de ani de zlle şi deasupra întrărei îi vom 
pune o coroană fauritA din coroana maghiară 
Cilre şi azi lm podobeşte frantispiclul palatului 
Directiunei financiare, spre cinstea ori rU4 

şi nea cui? 

Cea mai mare bibliotecă particularA. lohu 
Pierpont Morgan miliardar american a donat 
o;aşului său natal, New-York (America), biblio
te~a sa particulară. Se zice, că aceasta a fost 
cea mai mare bibliotecă particulară, in valoare 
de cea :lO milioane dolari (vre-o 3 miliarde şi 
800 milioane Iei). 

- ia vară se va tine fn Alba-Iulia un con
gres viticol. Se vor discuta diferite chestiuni de 
specialitate şi se vor arăta şi produse de ale 
vieritului. 

Preotii eparhfei Moldovei au inceput o 
propagandă intinsă contra alcoolismului. In toate 
Duminicile şi sE'rbătorile predică credincioşilor 
arătând relele cauzate de alcool. Sătenii in mal 
multe comuni au jurat in fata preotilor, ci DU 
vor m .. i consuma beDturJ splrtuoase. Când mun
ce5C 10 dirtctia aceasta fi preoţii celorlalte 
eparhli '1 

Nr. 10 

- .. Banca Românească", Arad, anunţă că 

Şi48 reorganizat sectia de devize şi că este. ÎIl 

fiecare zi, vânzătoare şi cumpArătoare de dolari. 
Telelon No. 365. . 

logognA. Persida V. Sălantiu din Pecica-j 
Română şi Iosif Achim din Peterd logodit!. ~ 

- Ministerul de lndu&trle şi Comert în inte-. 
resul desvoltărei' industriei naţionale şi pentruj 
a.sigurarea unei cond U ceri mai centralizată, prin., 
decisul Ministerial Ni. 15879/1923, judeţele Aradtj 
şi Hunedoara din punct de vedere industria! le-atr 
ataşat ra Insp~ctoratul Industrial din Tjmişoara el 
fonnând 'O nouă regiune industrială, regiune~ 
Vill industrială. Această regiune va fi condusă~ 
de Domnul Ingininer Liviu Faur, Iar locţiitorulri 
este Domnul Inginer M. Mild. ; ; 

Preluarea fostului lnspectorat Industrial cUi' 
15 Iunie a. c. se va incepe şi se va termina Cltr 
20 Iunie a. c. De la data aceasta toate cererilt1r 
industriale se vor adn::sa Rfglunei 8 Industria!~ i 
Timişoara, Calea Torontalului V!la Sârbeasc~m 
Episcopeaseă. . :. 

Pentru rezolvarea chestiunilor cazanelor tot 
rel1tru această regiune s'a înfiinţat cu f;ediliJ tOlh 
in Timişoara un Subinspedorat al cazane lor care" ~ 
d~pinde de Inspectoratul cazanel!)!' din Oradeaiu~ 
Mare, şi care va colabora În toate Cll Oficil''.; 
nostru. Director Mini~terl(ll Şeful RegitJ!lei VIIi"1 
Industrială: Muntean Şdul Biroului; M. CostiCGlt 

- Ziarul "Universul" a. deschis o liste, 
pentru ajutorarea studenţilor săraci şi remaşţ ( 
fără ajutoare din cauza economii/or bv.gefaree I 
PâlU] În prezent s'au adunat aproape 700 m/;!s 
de lei. ar 

RugtJ.:n şi noi toţi oamenii cu illimă bUllce c 
să contribue la această ajlltorare. ile 

'a I 

- In tl'lefonia fără fir s'a făcut un prog.r('ll f 
nou instalând aparate telefonice în trenmil'ă (j 

exprese spre a fi folosite de călător! În Al1gIi'tivi( 

. - S'au scris coloane înt!-egi că alirr.entaţi o~d 
armatei este neÎndestulitoare ca multi fec!oJslt 
voÎnlcj se reîntorc acasă dela militie bolnavia,artl 
tllberculoză, deşi nu lucră nimic. Aproape tqa(au 
ziarele ali scris despre lucrul acesta şi totuşi ~UI a 
azi am primit ştiri, că ·"pier b;'teţii de foame" ~e a 
sarmanii lor parinţi îi bocesc ca pe morti !,. p'~set 
se poate lu:rul acesta?! !Jc ce nu se connşc~ r i 
o pa.rte din averea ÎrubQgăţiţilor de războiu c~n ~ 
pe multi dintre ei mă tem că-i loveşte "gl1ta~erv 
de graşi ce sunt, şi în cazul acesta le-ar fi "e.asi 

lor mai bine şi nu ar r.3bda foame Dici \ sol.daţ~ne 
si orfanii de războiu. ' ?: 
, Hei, hei cum aşi şti să le ajut eu şi unor; Ac 
şi altora 1 Să sperăm că va veni vremea să 1· 
pot face şi acestora un bine! 1 

'

Ca 
- 100 evrei din Noworadonisk (Poloni L 

vor emigra in Palestina şi au hotărît să pa a 
curgă pe jos drumul până la lerllsa!i::l. Ei v( Es 
trece şi prin tara noastră. Nu vor 111a şi de' H!j 
noi vre-o 50% evrei? Să nu ni-i retină patrihot In 
_şi pe cei 100 În ţară! ! ! - Lo 

-- In Germania s'a ridicat starea de asedh 
Se vede, că noi deşi am ieşit biruitori din razb 
suntem mai departe de starea normală, pentru(; 
la noi e Incă departe ziua libertăţii depline, mu 
tumilă... cui? /~ .~ 

DI Dr. MIhai Pop avocat in Cehu~). 
niel s'a sllpărat că ziarul .Clujul" ,a SCriS ( 

jntelectuaIii- Români din Cehul-Slivanici nu pql 
cetesc ziarele româneşti, noi nu vrem să supără 
pe intelectualii români din Arad şi jur cari În( 
- partea cea mal mare - cetesc cu o defls" 
bită plăcere toate fiţuicele evreo-maghiare dl 

loc ,i alte oraşe şi toate poruografiile scrise j 

limbă stralnă. 
Se cultivăI - să le fie de .•• bine I 

h 
- Moşnita. Nu-i este ruşine beţivu luj'P~1Y 

EfE 
EfE 
Re; 

Mo 

Marincu, clientul jldovilor că a încercat să adl ! 
in comună subscrierf ca sA ceara redeschid~n Rom. 
cArcimei prietenului său Isak WohIberger, pe ( si 
cârcimă au inchis-o autorităţile, fiind ci se 
lângA sft. biserici.' ~alll: 

- Orice parafe cari se trimit se . 
adresa numai in str. Moise Nicoari , 
etaj 1. ori subsemnatului tn str. V. Btt. 
a-rul 6. Or. D. BEI 

./ 

1114 
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~ iuarea D~DerHIă D' institutului ~e cre~it si ~conomii "Victoria" mn ftr8~. o creştere. ceeace se poate mulţumi increderii 
mari a publicului şi sprijinului Băncii Nationale. 
Arată că averea institutului a crescut În anul trecut 
cu 14)617000 Lei iar circulatia anuală s'a urcat 
la 2,170,65Y,OOO Lei. Directlunea propune, ca din 
profitul de Lei, 3)839.072'21 să se deie actiona
rilo ca dividendă Lei 2,160.000'-, să se doteze 
fondurile de rezervă şi fondul de penziuni cu Lei 
52\.490'62, să se votf'Ze pentru scopuri filantro
pice culturale Lei 128.25067, iar restul să se di
stribuie ca tantiema Directiunei comitetului de 
supraveghere şi functionarilor institutului. Consi
derându-se bilantul de cetit, subdirectorul Virgil 
Antonescu, ceteşte raportul comitetului de supra· 
veghere, dupăce apoi să deschide discutia asu
pra rapoartelor. Ca primul ia cuvântul dl Mihai 
Lucuţa protopop în Şiria, şi dupăce face istori
cul vieţ!i sale, arătând că primi săi creiţari de 
pe vft:muri puşi la o parte i-a încredinţat insti
tutnlul "Victoria'" pentru păstrare, cum apoi cu 
ajutorul acestui Institut şi-a câştigat avere, -
cere ca sumele propuse pentru dotarea fonduri
lor de rezervă să se împartă intre acţionari ca 
dividend, căci, zicea, nu e de lipsă să agooisim 
urmaşilor noştri. CQntra acestei propuneri au vor
bit dn!i: George Adam, arătând că politica de 
dlvidendă a institutului este ca să asigure actio
narilor o dividendl stabilă, fară să facă salturi, 
apoi dl dr. Ştefan C. Pop arătând fnsemnătatea 
fondurilor de rezervA, dr. Traiau Trimbiţlo-' 
nlu, care a p1edat pe lângă acceptarea propu
nvrii Directiunei şi fn fine dl dr. Sever Ispravnic, 
care a arătat că propunerea dlul Lucuta este antf
statutară. In consecinţă adunarea a primit in In
tregime toate propunerile birectiunel, stabilindu-se 
astfel o dividendă de Lei 18 egal cu 18%, plă· 
tibilă după adunarea generală.· 

e. În; 
olari .; Dumlnecă, in 2 1. crt. la orele 11 a. m. şi-a 

. ~ a J6·a adunare generală ordinară cea mai 
re instituţie financiară din acest ţinut, institu

cica- ide cred it şi economii .. Victoria." 
, ţ Cine cunoşte acest instlfut,-şi cine nu-I cu-
. işte dintre românaş'i noştri? ştle bine Împre-
mte'Ariie Între cari s'a fnfiintat şi intre cari s'a con
=nt~uidat şi şi-a eluptat poziţia Ete azi. Ştie bine 

A
prlll, servicii a făcut românilor din aceste ţinuturi, 
ra~t ţăranilor cât şi intelectualilor, pentrucă mii 
le-amii de români pot mulţumi acestui institut 

oara erea şi diploma care o au azI. Nu e deci mi
u!1e~e, că adunările generale a institutului .. Victoria" 
jusant considerate ca adevărate sărbători. sărbă
:orulrirea muncei ci ustite şi conştiente, la care, ca 

. participe la ea, să adună actionari! din toate 
1 CU~ghiurile acestui judeţ. Astfel s'a întâmplat şi 
! ~l\Jminecă: acţionarii s'au prezent în aşa număr 
e,rll tare, încât localitAtile institutului s'au dovedit 
~';a!j insuficiente pentru de a primi pe toţi aşa după 
asc'im merită şi pe cum ar fi voit cu dragă Inimă, 

fltducutorii acestui institut. 
; ~O;i Căci, pe cum sunte~ informaţi, Direcţiunl;'a 
~ °7ictoria" a dorit deja de mult să se estindă, să 
1:~1 aranjeze aşa pe cum pretind imprejurările şi 
~.~~uatia el de azi, ce însă din motive Indepen
~~I~nte de voinţa direcţiunei pe cari aici nu voim 
, 1 le sulevăm, dar cari la adunare s'au comuni
lCă~t actionarilor, până de preaent nu i-a succes. 
'isf(f Apoi mai este un lucru, cu care trebue să 
wş# ocupăm şi la acest loc. ŞI asta este politica 
'lre! bancă, care o. face conducerea acestui insti
m..lt. Face aşa,. cum fiecare om cu judecată sănă-

l~asă trebue să facă, şi cum face fiecare gospo
ar bun Adună bani albi, pe zile negre. Din aceia 

Wce câştigă, pune Ia o parte, alimentează fondu
ile de rezervă, nu risipeşte tot. Şi de aceasta 
'a vorbit la adunarea generală de Duminecă, -

re:u fost discutii frumoase pe tema, câtă dividendă 
·~lfă deie banca. Au fost acţionari cari au cerut 
1!2fividendă mal mare şi că banca să nu doteze 
ti ondurile de rezervă, - deşi ei înşişi au mărtu
ojsit rn vorbirea lor că primii bănişori puşi la o 
a',arte din câştigul lor sărăcăcios de pe vremuri, 
'it-au adunat tocmai la banca ti Victoria," şi apoi 
. JU ajutorul acestei bănci, - imprumutându-se 
~Jela ea, -:- şi-au câştigat averea frumoasă ce () 
E>0sedă~ azi. Espunerea acestei cereri era inade
.-,ăr foarte frumoasă, dar fără logică. Să ceri dela 
~.n institut, al cărui actionar eşti, să nu facă re
j;ervă ci tot câştigul să-l împartă să nu se gân
~~ească la viitor, atunci când in gospodăria pro
t~rie acasă, cauti să-ti câştigi o rezervă cât de 

fi Activa 
1 

Cassa . . • · · · · · · · · · , 
La bănci · · · · · · · · Escont . · · · · · · · · · H~potecă · · · · · · · · · · In cont-curent · · · · · · · Lombard · · · · · · · · · · Efecte proprii · · , .. .: . · .. · Efectele fondului de pensiune · Realităţi proprii: 

mare pentru timpuri grflle, cari apoi tot aici ră
mâAe. Ia copil ori alti moştenitori. ŞI aşa este 
bine şi În gospodăria proprie, şi cu atât mai mult 
in gospodăria unui institut de bani, cari admi
nistrează nu numai averea actionarilor ci şi ave
rea deponenţilor şi altor creditorl , cari pe cum 
e cazul la institutul "Victoria", - sunt de 9 ori 
mai mari ca şi capitalul propriu, Se impune deci 
conducătorilor acestui institUt cea mai mare cir
cumspecţie şi prudentă În ce priveşte politica <te 
dividendă. şi merită toată lauda pentru grija şi 
munca ce o depune în interesul cQnsolidării in
stitutului. 

Şi înainte de a trece la darea de seamă 
despre decurg-erea adunării generale ţinem să ne 
ocupăm pe s;:urt, de organizaţia ce o are acest 
institut În afară. -

Vedem că arc patru filiale, În Chişineu, 
Şiria, Boroşineu şi Radna, iar a cincea, tn Pedca, 
acu este sub infiiDţare, - fiecare tn sediu de 
plasă şi sub conducerea şi controia unui mem
bru din direcţiune. Are un reprezentant. membru 
în directiune. la Bucureşti, care apără interesele 
institutului la Instanţele de acolo şi Îngrijeşte de 
rezolvirea promptă a afacerilor de acolo. Deci 
fiecare membru din direcţiune fşi are cercul său 
de activitate b~ne determinat şi aceste Jocuri DU 

sunt pure sinecure. 

Să facem la acest loc o critică a bilanţului, 
ţinem de 5uperflu, pentrucă mai jos publicăm 
bilantul in intregime, şi cifrele lui vorbesc mai 
elocvent decât orice, şi deci trecem la raportul 
nostru asupra decurgerU adunării generale. 

In absenta preşedintelui Direcţiunei a S Sale 
Roman Ciorogariu, locul presidiulul il ocupă dl 
dr. Amel Demlan vice-preşedintele Direcţiunei, 
care cu cuvinte calde salută pe acţionari cari s'au 
prezentat in aşa număr frumos, ~e constitue apoi 
biroul, fiind aleşi de notarii dnH: George Popo
viei §i Virgil Antonescu subdirectori, dnh: dr. Tra
ian Şincai şi Mih:ti Păcăţian de verificatorl ai 
procesului verbal iar de scrutinători dnH dr. Se
ver Barbura-, dr. Ioan Ursu şi Traian Trimbitloniu. 
Apoi să face apelul nomiflal, şi se constată, că 
s'au prezentat J 20 acţionari in reprezentanta alor 
49422 acţii şi cu 597] voturi fjind astfel adu
narea capabilă de a aduce hotărâri valide,. dl 
George Adam, directorul executiv al institutului 
ceteşte raportul Oirecţiunei şi propunerea referi
toare la împărtirea profituluI. In raport să rele
vează, că pe lângă toată criza de numărar, toate 
ramurile principale de operatiuni a institutului arată 

Contul Bilanţ la 31 Decemvrie 1923. 

Capital social . · · 

Asemenea s'a aprobat cu unanimitate mo
dificările statutelor şi s'a dat atât Oirectiunei cât 
şi comitetului de sugraveghere absolutorul pe 
anul de gestiune 1923. 

Trecând apoi la punctul ultim al ordinei 
de zi, s'au reales În direcţlune pe· 5 ani. S. Sa Ro
man Ciorogariu şi dl Dr. Aurel Demian, iar in 
locul devenit vacant prin moartea membrului 
Pelru Truţia, a fost ah:s dl Ilie Papp, fostul pre
şedinte a comitetului de supraveghere. Jn locul 
decedatului dr. Ioan Nemet s'a ales În comitetul 
de supraveghere dl Aurel Raicu pe timp de un an. 

Dupa enuntarea rezultatului alegerilor dl 
dr. Aure! Demian mulţumeşte acţionarilor pentru 
interesul ce-I au fată de institutul l' Vidoria" .~ 
declară adunarea de inchisă. 

Lăsăm acum să urmeze bilanţul incheiat la 
31 Decemvrie 1923. 

Pasiva 

· · · · · 12000000 -6537075137 
997]2]3168 Fond de rezervă general' . 7000000-· · · 1252832182 5210268~50 Fond de rezervă special ~ · · · 

28377 1- Fond de pensiune · · · · · , · 587294 51 
54829205106 Fond pentru diferenţă de curs · 100000-

8940127r 9868:50 Depuneri sprefructificare in Jivrete 67306770'02 
7602737150 Depuneri spre fructificare in cont-

77176699 2 curent 
, 

9869929 . . . · · · · · · · -.559765\-
Creditori: diverse conturi credi· 

3905504190 Casele din Arad . · · · · · ]75000 - toare şi poziţii transitoare 
Casa filialei din Chişineu 
Casele filialei Şiria · Casa filialei Boroşineu 
Casa filialei Radna · Realităţi de vânzare · 

Mobiliar . · · · · · · ...,. 

Gheorghe fldmn. m. p. 
dJrector-execuUv. 

RomllD R. Clorogariu, m. p. 
pre,ediDte. 

· · · · 
· 

2. 6loDlescu, m. p. 

· 
· 
· · · 
· 

20000 · - Reescont . . . . • .'. . 
228880 ~ · Dividende neridicate · · · · 30000 · - Interese transitoare anticipate. 115000 -· Beneficiu net 209]3197 589793197 · 

Descris · 4 

13248612~58 11 

Arad, la 31 Decemvrie 1923. 

DIRfC\IUnffl: 

Dr. flurel Demian, rn. p. 
v.-preşedi nte. 

Of. Isprllunic. m. p. 

· 

Dr. (ladaR, m. p. Of •. 2op, m. p. 

· · 

COml1:ftUII Of 5 U P R ti O f fi H I f R f': 

· · · 
, - -

· · 24994901 - 28900405 '90 
109921 · - -

1519895 12 · -

· 3839072121 

132486129s8 

Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat contul prezent şi l-am aflat fn consonanta ca registrele institutului. 

lUt ~ilPP, m. p. ŞDID~Dt m •. p. - Of. Belq.. m. p. masca, Dt. p. (oDslIl1Hu ~op. m. p. 
pre,edlate. teviaor expert Il .SoIl4a.rltlln lf 

• 

~k~.LIJ1Ib1'A.~.""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''? 

! 

. ~ 
t 
r 



" 

Pagina 6 VOINŢA POPORULUI Nr. 10 

Direcţianea Regiune; X. Sanifard, Arad. Nr. 552-1924 '1 Nr. O. 107-1924-2.' . 

Nr. 1343-1924-7 Martie. 1" 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă generală, că 
pentru furnizarea imprimatelor şi registre
lor necesare serviciilor pendinte, se va 
ţine licltaţiune publică în ziua de 15 Martie 
1924 orele 11 in cabinetul Directorului 
de regiune. 

Procedeul de urmat va fi conform 
art. 72 - 83 din legea asupra contabilităţii 
publice. 

Condiţiunile, caietul de sarcini şi mo· 
deJele stau la dispoziţiunea dlor reflectanţi 
cu data de la 10 până la 14 Martie a. c. 
in localul serviciului de economat (spita
lul din Arad, pavilionul principal, intrarea 
III-a, parter) intre orele )) -13 in fiecare 
zi de lucru. 

La data şi orele fixate pentru Jicita
ţiune reflectanţii se vor prezenta şi depune 
in persoană ofertele lnchise, sigilate, tim
brate cu 2 Lei 50 bani şi tnsoţite cu ga
ranţia de 10'/0 din valoarea totală a ofertei. 

Dir. regiune; X sanÎiard, Arad. 
.. n ...... .-- n rt 

K Ă V A. Ş E. 

Chidtiu. Rug!m autoritAtile administrative 
(strAini) si nu-şJ uite ci sunt tn România şi cA 
it va ajunge pedeapsa Olul "fObiro" ,i a Dlui 
.al!span'" unde SUDt îndrumati rom!naşlJ nostri 
sA »e plângă ciad nu sunt multămiţl cA sunt 
dati afarl fărA S4 Ji se asculte plAngerlle. 

.. ,ţ. $ u- 4 .... .. . 

DOMiVIŞOAR.1 
ta w.noştinfd de. dactilogTajit. romAnA, 
cautA post ea practicantd. Adresa la ziar 

, De vânzare. 
In centrul oraşului: caae goale şi 

locuite; se predau imediat loc u i n te, 
case potrivite pentru economie cu grădini 
mari, case cu prăvălii, case potrivite pen
tru fabrici, vii cu vile, moşii ieftine in 
Banat şi mori cu motoare. 

Deasemeni pentru orice afacere co
mercială, de v â n z are sau cu m părare 
adresati-vă numai biroului 
MUIITEAII ŞI FLORA 
ARAD, BULEVARDUL REGINA MARIA No. 10 

" Comercianti, industriaşi şi oameni de 
j. 

afaceri romani 

I 'ubUcaţi. alUl-Juril. in· gazela romO_eascd 
.VOINŢA POPORULUI" 

Publicaţiune de licltaţiune. 

In baza ordinului No. 348-1924 al 
Ministerului lucrărilor publice, Direcţiunea 
VJII. de poduri ş: şosele, se publică lici
tatie pentru repararea podului 113 de 
peste Crisul-alb pe şoseaua jud, Mică
laca-Ciuciu, care se va ţine la Serviciul 
subsemnat În ziua 15 luna Martie anul 
1924 la ora 10 observând prescrierile legii 
contabilităţii publice art. 72-85. 

Depunerea garanţiei provizorif de 4% 

a sumei din ofertă se va adeveri prin re
cepisa anexată ofertei. 

Suma preliminată tn deviz este de 
70.000'- lei. 

Elaboratorul technic, condiţiunile de 
edificare şi licitaţie precum şi modelul de 
ofertă şi contract se pot vedea zilnic tn 
oarele oficioase. 

, Serviciul de poduri şi şosele Arad. 

Publicaţiune. 

Subsemnatul esmis judecătoresc in 
conformitate cu Legea execuţiei şi rn baza 
decisului Judecătoriei de ocol Pecica Nr. 
de mai sus, aduc la cunoştinţa publicăJ 
că mobilele t trăsură galbenă cu osii de 
fer, 1 cal roib, total pretuite la suma de 
8000 lei, in URlla execuţiei efectuată In 
favoarea executantului Teodor Cătană re- t 
prezentat prin avocatul dr Gavril Bucle: 
din Nădlac contra lui Gheorghe Vidics 
din Pecica-maghiară, se vând la Jicitatie 
publică fixată pe ziua de 20 Martie 1924 , 
ora 2 p. m. tn localul executatului din 
Pecica-maghiară, tnvitând pe toţi cei cari 
doresc a cumpăra, CU observarea, ca con-o 
tra plăţii imediate, celui ce va oferi ma~ 
mult, se vor vinde şi preda~ 

Pe~ica, la 9 Februarie 1924. 
Esmis judecătoresc: 

Oficial: Traian Hedeşan. : 

"fURnICtl" asociare comercială şi de consum, ~ecica-Romana. 

CONVOCARE. 
Domnii membri ai institutului "Furnica· asociare comercială şi de consumt i 

prin aceasta se invită, conform statutelor, la \ 

VI-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea in Pecica-RomânA, la 16 Martie 1924 st. n. Duminecă la o(ele 10 
Inainte de amiazi tn casa proprie. 

Ordine de zi: 
" 

1. Raportul Direcţiunei, al Comitetului de supraveghiere şi aprobarea bilanţuJuJ. ' 
2. Deciderea asupra distribuirei profitului net. ,: 
3. ~ventu~le pr~~puneri., 
Pe ci c a-R o m â n ă, la 22 Februarie 1924. DIRECŢlUNEA. 

Activa Co. Bilanţ .Ja 31 Decemvrfe 1923. 
, '~ 

Pasiva 

I Contul 

Bani În numărar·. 
Valoarea mărfurilor 
Pretenziuni. • . 
Realităţi (casa asoc) , 
Efecte. '. . ~ • 

1----' -

-

Lei I b, 
4237204 

226576198 
5420t91 

17204-
5145-

Contul Lei b. 

Capital societar • 46950 -
Fond de rezervă . 33310 71 
Datorii la marfă . 4552227 

" in Cont-Curent 129000 - 174522[57 
Poziţii transitoare . 19844'$2 
Divldende' nerldicate 3550-
Fond de binefacere 27394 

_-+-__ ;---jf--_-:--_u __ V_enit curat. _ . .....:.... +-_-+-+_1_82_6_7-;-1-19 

296718~3 296718]93 • J 

- I 'j I 
.; 

Co. Perdere & Profit la 31 Decemvrie 1923. 

Lei b. 
Lei ~J Câştig la marfă 

1 

71774 . Spese. /' 33967 69 · · · · . 
Interese · · · · 5884 38 Chirie. . . . . 1400-
Dare. 15055 6Ş - ~ 

· · · · 
Profit curat . · · 18267 19 

l-

l 73174194 I 1. 1 73174194 
l-

I I I I I I 
Pecica-Româ,nă, la 31 Decemvrie 1923. 
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VOINŢA POPORULUI . te 
D I R E C TIU l"f E .I\! '\ r d. 

:: 'se vinde .. 1:_,= - lovan ,t\conJ m. p.t' • Simeon PăUnca, m. p., Dimitrie Ponta m. P I ; C( 
',. . Ştefan Şiclovaa m. p., . ' . I1l~ .şJe~ovaa m. p, t • d~ -- in oraşul A·R A D --- -. - : : numai la :: COMITETUL DE SUPRAVEGHERE: 

I · .Am examinat contul prezent şi t'am gilsit conform cu registrele şi realitltile. 
b i b r ă r i i e rom il ne ŞtI V.sUie Timişdan m. P'I Mara Maxa m. p., Dimitrie Igreşao m. P" Nicolae Orga m~ p. ; 

----~--~~--------~-------------------------------=~~~~~~~~~~~ ~ Cenzurat: Dr. R. Marer. ~ . Tiparul Tipografiei Diecezane Arad. - 463 ; 
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tu 

· d~ 
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