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De A 11. li 1 Nou. Situaţia ţări' no~s.t:e fată~ de străină
tate e 3piPape aceiaşi ca 10 anul pre-

AflU I 1923 r. pe st1.rşfr, gi't sti?~ge, 
lăsând în urma ~~;A răiI;!c ce î~-« JeschlS 
în corpul nealt1ului rDmâr;csc. nepnWnd 
Sim ne voind ajuta la tămăduirea lor. !n,~ă 
un an de s;Jferinţe !a· trecutul Nr:arnuJui 
românesc. Examill~nd bilanţul acestui un, 
care ne părăseşte pe vecie, ajung':!n la 
conving,ac, că nici el n'a fllst mal bun 
pentru noi decât multi alţi, deoarece a 
deslăntuit asupra noaSliă un şir tnt:cg de 
nedreptăţi, de abuzuri şi de abaten dela 
călle leg:lle pe terenul economic, cultural, 
politic şi nat,ional. . ,., . . ~. 

Expropnenle, îmfiro~rlewnn~e fa~~~l;e 
după placul unora şi nu după (hspoZlţlU
nfie'ie'grt pentru -- feforma agrară, au pro
vocat in sânul ţărănimii. singură Indrep
tăţltă la pământ, nemu~tu:Tliri ge~e,~ah~, 
cari au dus in un,Je patţl ;J!e ţam la 
ciocniri sângeroase. Ministerul domeniilor 
sesizat din toate părţi:c ţării de (lbuzurile 
ce· se comit pe terenul improprietăririi şi 
ca să d\'a o n:n)lvire sumară miilor de 
plârgeri ale ţăranilor, s'a grăbit.~ r.n~l;a 
contrJ::tcle încheiate de agronoml1 n glO
nali şi t:ol!silieri agricoH. cu dIferite per:
soaHe, aSllpra rezt'fvt'lor de păr\1ânt ră
np~se Stattiiui şi a ordunat ;:'gronomiior şi 
consilierilor ogricoH de a forma obştii cu 
acc'ste rezerve de pământ. Rt;'zultatul ace
stor orJonilnţe a rănL'S 3pronpc nu!5. 

O miscare socială sta manifestî.t In 
cursul :,mu'lui ]923 din partea funcţforî2-
rllor Sedtului. Pornită ,1ceastă mişcare de 
către fum:ţ,on:ui cinsi ţi, cOfe(ţi, având la 
bază mizeria în care îşi tâllje~e viaţa, ur
mărind asigurMca unei existeliţe sup~ta
b!1e în raport cu situzţid lor socială, a 
dat f'asco din cauza lipsei de solidaritate 
în c\Jrpu! fun~ţionăresc Şl din cauza cer
bicie~ şi reavoint€i bărbaţilor dela 'pu~e~e 
cari <1U soluţionat postulatele funcţlOnart
mei În felul acela că CBlJii mîscărej au 
fa;;t tlrestaţi iar o palte diti aderc'nţii miş
c~rji au fost suspendaţi din serviciu. Lip
sind solidaritatea, a rămas mişcarea fără 
rezultatul dorit. . 

Anul 1923 ne .. a dat mişcarea J18ţlo
oală a sufletului curat românesc, a tine
rimii universitare c;u~ este şi trcblJe să 
fie floarea Neamului, menită ca în viitor 
să ia în mână destinele ţării. Mişcarea 
aceste. tinerimi a pornit din cel mai cu
rat ideahsm, din' nemărginită hlbire de 
Patrie şi neam din mândria naţională jig-

cedent, . 
nitn şi h;ltjncorită de, liht:'le duj!~1aJ1e l~e.s~ Trăim timpui alianţelor simple t dnble. 
căkcate d,,' pC' ~,tÎ~pe[c ,Unganel, Gahţlt'l tripie kt cari nici tara noastră nu p,Jate 
si Ucr~~jnel În ţ:\fa. w,astră o.:rotiloare a rămâne,l indifuenta. 
tuturor străiJld')f hrăpă·qi şi !H,"rfCllnos- Nfgocirrile cu Rusia nu şi-au ajuns 
cut;1., \ .scopul flxat 

Pornită a',:east1i mi:~cJre cu atâta în· Ce ne va aduce anul 1924 nu 1) stim~ 
sufleţire şi clan a rărnas făf~l rezultatele ne gandim cu hkă !a surprizele n~;iIăcute 
d01ite, din contră s'a ales cu internarea cari ne vor <lşt(;pta In acest an. 
celor md inimoşi it'ptători la Va~ăreştj Dat fiind obiceiul din moşi-strămoşi 
cu esclud.::rea unora dela U:1Î\'ersitale, cu că românii să-şi ureze unul altuia la Anu~ 
intrarea ,1r:11atei şi a î:wd;il m:::riei În sanc- Nuu În următoarele: 
tuarnl ştiinţei Spfl' ruş.inea st' . .;olu~ui. ~'a~ Dumnezeu să lumineze minţile celor 
aflRt bi"irboţi erudiţii profeson umversltan orb'ţi de p3tima îmhogăţirii pe citi 't1e
cu rep'.l7aţie rr10nt.Ji~.li\ c.\~i nq?;{indu şi drepte cu mijloace nl:permii.c, celor orbiti 
tre(!1tu 1 lor gl eri o~" 1;1 ~ti\'n~ll, stau pus in de egoismul 'mfr upat, egoi-sm dil!lnă.0r in
servfdtll tdşului 'iH11anH;lrism Pfopaş!.at de tert:seror ob~teşti, să-i abată dela patimile 
evrei !(,vi 'd la l]nven;;bt:-, şi In Parla- iar stricăcioase l1aţiunei într~gi; sa le a
ment in ;'lcca tin~hi;ne universitara care rate 'lei drumul cel ade\'firat care duce la 
s'a adăf\?T la scrierne lor i1::iţionale din prop?'şirca p!)poruiui româuesc la fericirea 
trecut, c;{re tlnerime a adoptat dogmele lui spre a apuca şi ei pe acestea căi, să 
naţiOlwle proft.:sate de acel . SaVJ!lt a~~ le dea tărie sufldct!scă, (Ibncg~ltjunc şi ho
de-arânulll fiind şi un anils-:'tmt prm anll tărire cl1~rgică să trE'3că cu uŞurinlă peste 
1906-] 907, Această tinerillll', idealistă ;)reocltiJările 10r me:;chine să dea as cul
~ipsită. de (idee ~rl',:lt~up~ri \llat~~ia!e ego- bre strigătului celor {ăzuţi penvtru !ntr~:" 
Iste ŞI pulltice J ' valand rJill ce sapa la te- oirea Neamului să le o,roteâs~a mfanll

t meliv<1 51 :-JL11ul .. nn\i()n:l! nelu'.. hCgdt lncă ;~ăduvele, să l1ea sprijm invallzilor. să-şi 
dupa mJrde razb01~ a.. d::-.t .!larma de pe- d;:schtdă larg inimile şi sufletul oentm 
ricolul ce 11...:-amtfHnţa pC,ntm a ,scutura I tot ce e nobll, folositor ţării şi naţiunit. 
dhl, ;lin.i:rt'.,ala iF~ .. (~cUFar:lc~ .ego!st~ p~ să co.ntribue cu m.un.c~ IOi d~s:nteresată 
acel call, i),ll:H l~ eUtll1a tam c~ să-şI In la tur. hE'gaH-a sltuaţlel mterne sa Judece c,u 
drepte pnvinlr ~! asupra ~ce,st,cI cJngren: nepărtmlre, să nu se lase amăgiţi de ml
iidoveşti, CiHC tmde la mm!Acţr~a no~stra de preocupări omeneşti, să n:specte le
şl sa la m~1s~ur:,>~, pel:tru .~tarpl!'ea~ el~ In gea care trebue să fie egaiă pentru toţi. 
acestea t!ămantan suflt teştI, :::H:easta !Il"!e- să pedepse~\scă pe cei răi, să-i dnsteasdi 
:im(' prlgonH~ de guve;n 1 , t.~ron!,tta~ de pe cei buni! să t~eacă p~st~ v~mW'itile ~ 0-. 
]~n~armef:e ~I armată, n a ~f~~t ~nc.ng:lere meneşti, cei, btlfll,. dr.epţl ŞI CInstIţI :,a- ŞI 
meI la COrp~lIl pn~~esoral~ unl\ crslta.r ca,re închege rânounlE' md:h:rent dm care par
('fa. dator sa ~:pr!]\Be~sca toate mlş~ăn!e tld fac parte, să lupte cot la cot pen!ru 
naţlol1ale ale t1l1t:nim."1. sanZfea moravurilor zdruncinate pentru 10-

Mnlţi dintre profesori I-au ddăimat . dreptarea stării precare .in rare va .. ai,u~s 
şi de~(!proh;~t, foarle puţini au fO,st cari tara pentru st.ârpirea râul~1 dela radacma! 
le-au dat sfaturi şi ajut()r mor;:;!. MIşcarea pentru amenajarea, protejarea elrmentulul 
nu s'a terminat, ea trebue să continue cu românesc ca element alcătlHtor de Stat 
mai ill(:re zel şi perseveranţă până nu-şi pentru a· şi da ~u b~cu.rie. ob~)lul1nr p.en-
\ta c::junge scopul. tru şcoala naţlondla ŞI blsenca creştmă. 

Anul 1923 ne-a adus un doliu naţio.. Tuturor celor buni, cinstiţi şi români 
nal ratificându-se de guvernul şi parla- I adevăraţi le dorim un An Nou fericit. 
mentnl actual graniţa fixată de pacea dela 
Ve rs a ilie sin sp re Jug,) s la \' iar u p â n d n stfe 1 ..... --........ ,.. .. ..,. ...... ' _ ... "" ....... ,..-~ .... ; ._-w ....... ""'. __ w,;o· .... · ........... _ .. ""_<W<' ........ ' ---

dela trunul nostru Rmatul promis nouă 
de Aliaţi la 1916 în~inte de intrare in 
războiu a României. 

D. prim-ministru lomi Brătianu chiar 
pe tema Bănatului a părăsit conferinta 

"VOINŢA POPORULUI" nu primeşte ajutoare 
dela nimeni, deci abonaţivă cât da mulţi. Aceia, 

cari răspândesc gazeta "Vointa Poporului", Împli

nesc' o datorie de buni Români. 
i 

Preţul unui eXemplar 2 LeJ. 
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PaRina 2 VOINŢA POPORULU 

Un stri~ăt de ala'·D1ă. 
.~ 1 n val i z 1 i. -

Am dinaintea mea un album al invalizilor. 
E o galerie înt'orătoare a jertfelor războiului. 
Eroii cari au făcut răsboiul şi l-au câştigat, îşi 
poartă azi gloria în c,1rji. 

M'am Întrebat: din ce trăiesc? Şi, îmi pă
rea rău de această intrebare. Să pun la îndo
ială grij'l ce trebuie s'o aibă tara de fiii ei cei 
mai ouni? Dar, să găseşte cineva şâ lase muri
tori dt' foame pe cri jertfiti pentru ţară? 

EI, llite că s',. găsit... Citesc in albumul 
ce-l am dinaime penslltnile eroilor invalizi, cari 
par o povară astăzi, pcntru,::ă n'au avut norocul 
să moară, ca să scape lumea de grija lor. Pen
zlunlle îlicep dela 5 I('i şi merg până la 125 de 
lei pe lună. Eroii neamului primesc deci mai 
puţin decât pretul unor ţigări (de foi) numite 
ha van a d1! lux, pe care fmb:găţitul de războiu 
le preface in rotocoale de fum. 

Eroii neamului an stat in iadul de foc, au 
rămas ciungi şi schilozi, orbi şi surzi, aproape 
aeoameni, pe lângă. îmbogăţiţii războiului, cari 
şampanlzau ÎI1 dosul frontului biruillţele celor 
ce se luptau pentru ei, sunt întreg: şi provocă
tori, iar prin Îndrăznelile lor vor par'că să strice 
fatada ciiid'rei înălţate de vHtji. 

Eroii neamului au luptat pentru ţară, pen
tru ca c\:i ce n'au ltlptat pentru ea atunci, să 
complott=ze astăzi lmp·Jtriva ei ? 

De sigur, să complotează împotriva ei 
atunci când să taie leului avântul său Înălţător, 
după cum l;ă complotează şi atunci când inva
llzii din războiu SUl1t lăsaţi să moară de foame 
cu familiile ~i vlăstRrele 101'. 

Frumoasă propagandă pentru viitor! 
Dar nu ştim ce vor spune urmaşii eroilor 

când Ţara ne va cere şi alte jertfe de sânge. 
Numai la aceasta să cugde cel cari, lă

sând nedreptăţiţi pe invalizl, uită că nu fac nu
mai faptă de nepatriotism. dar mai dau dovadă 
de o totală lipsă de prevedere şi de simţ tactic, 
mai.- ales in împrejurările nesigure de azI. 

* 
D. general N. Mtiraşescu, invalid de războiu, 

cavaler .. 1 ordinului Mihai Viteazl1l, publică în 
- J.o1!ia invalizilor un apel înduioşetor în favoarea 

camarazi lor săi ml1tilati. 
Desprindem un fragment: 
"Statul român a fost prea puţin darnic cu 

!nvalizii, orfanii şi văduvele de războiu, elemente 
a căror număr scade mel'fU, fiind, dacă un in
valid sau o văduvă de razboiu moare, sau un 
orfan devine major, nu au de unde ieşi alţii a 
le lua locul în buget; deci jertfa ce statul face 
azl cu 1. O. V., e vremelnicii, ea descrescând zi 
cu zi până a nu mai fi. 

T âllgui rea ţaranulul. 

E tristă dOÎna din Zdt'oi 
Durerea s'a 'ndrăgit de Ilai 
Şi ziua noastră-i fărd soare 
Noi /lU mai ştim efe s<irbăfoare. 

O[[oru/ lli·i parăgi!lit 
Şi chinul ne-a Îmb6trllnit 
Norocul vielii ni-e stineher 
Nădejdea noastră e doar la cu ... ? 

Obrazul llostnl-i ars ele soare 
Şi inima dm pept ne doare 
Şi tl'llpu-i istovit de viagd 
Aşa ni viata noastră illfreaf{ă. 

Copiii de foame /le mor 
Noi rdmâTlem cu dorul lor 
Şi clopotele vecinic plâng 
Atâtea vieti la Iloi se stâng .. .! 

Ne arde arşiţa de vară 
Şi gerul ierni/or ne omoară 
La casa lloastrd bogatii 
A l'cm Ilevoile pustii, 

Obijduiti În orice loc 
S:mfem popo/' jara _'lOrrx. 

Invalizii cer pâne ! 
Dacă nenumăratele cazuri la 1. O. V. rXl

mân indestulate e din cauza că rara nu d;I, !:\1 
I. O. V. banii ce trebuie şi cât trebuie. căci alt
fel elementele 1. O. V. destul de amărâte prin 
soarta lor: Invalizi că nu mai au corpul sănă
tos şi întreg cum li l'a dat Dumnezeu; văduvele 
că numai au şoţi să le ajută, iar orfanii, părinţii 
ca să-i mâl~gă;e; mângălaţîi d-voastră, d-Ior cad 
sunteţi În drept, cum fac tantele cu copiii cari 
piâng: "taci puiule, că-ţi dă tanti o bomboană". 

lnvallzii, odanii şi văduvele nu plâng să le 
daţi bomboane, ci plâng ca să le daţi pDifle, ca 
să trăiască: haine, ca să-şi acopere corplli şi 
sufletul indurerat; lemne ca să-şi 11l';:ălzr:ască 
trupul mutilat şi medic;;rnentc pi::lltru a-şi alina 
durerea trupului isovit de suferinţe şi neC(lzmÎ." 

Trebuiesc ,'evizuite penziile. 
D. general M<1ră.;;escn urmează: 
Trebue r<,v:luite penzilinile gradelor infe

rioare, căci cllm e azi un invalid, cu lipsa to
tală a pmint! de muncă, orb. sau cu lipsa to
tală a mânilor şi căsătorit, fără C'Jpit, are ca 
penziune 30 lei lunar, 

e·o lei pe 30 zile dă 1 lL'u 65 bani pe zi. 
Şi cum o patle neagră e 5 lei, el pe un leu 65 
abia poate cumpăra un sfert de pâne; poate un 
om trăi cu un sfert de pâne pe zi? Căei el 
fiind orb, sau fără mâni nu mai poate munci, a 
mai prodnce, a avea mai mult. Să ct>uă de milă 
la cnitul străzii? L-aţi oprit. E crimă ca pe 
acela care şi-a lăsat OLhiii, sau mânile pe câm
pul de luptă aparând-şi patria, patria ca răsplată 
a acestei cei mai mari jertfă a lui, să-I osân
deasca la cea mai grozavă p~dcapS[I: la moartea 
prin foame. 

Această stare nu mai poate dăinui, se cere 
de grabă ca ministrul de rezort să revadă legea 
pensiunii IIl\',dilîlor grade inferioare". 

'" 
Invalizii in mare parte n'au primit nici o 

brazda din păruân!ul pt: care ei palmă cu pa!:nă 
CI] preţtll:sâogclui lor l-au smuls din mâni1e duş
manilor. laL aceia dintre inva!izi cari au avut, to
tuş, norocul să li se arunce câte o făşie de pământ 
cei în drept It-au dat pămâ\1t sterp, trestie, şi 
mlaştine, şi şi acesta la mari derărtări dela lo
cuinţa lor, - cum e cazul la Arad, -~ iar pă
mântui bun şi robitor şi aflându-se În apropiere 
a fost dat în arândă celor neml1ncitori de 
pământ. 

'" Noi 11(' facem răsnnelul satelor de mii de 
in.valizi oe războit: dlll f<omânia mare, a neferi-

Şi robi pe viaţa lloastră 'TllreO,{(u 
l)e care atâta amar /le leagef. 

De lacrime ochii nÎ-s plilli 
Munci1ld jLămânzi pe la straini 
Şi 'n toate a IlO/de/ar comori 
E Via/a noasfra cu sudo,.;, 

Ne bate b/ăstiim din părinţi 
S'avcm r'f lumI' sllferinţi 
Amaru/ virţii tol mai greu 
Şi miM 1... lida Dzeu. 

•• 
E. R. 

Legenda Naşterii Mântuitorului. 
Spun bătrânii de demult. că pe vremea lui 

Irod împăratul jidovi\(,r trăia în Vicleimul Iudeii 
un păstor hătrân, de tot bătrân, cu Ilumele 
Crăciull. 

Era un cioban cu vază, chiabur (cu prin
dere de mână) şi mult respectat de semenii săi. 

lntâmplarea a făcut ca la act'st păstor să 

I 
se nască Mantuitorul lumii, Domnul nostru Isus 
Christos. . 

Şi iată cum: In seara de 24 spre 25 De
cemvrit', Sf Maria Cll logodnicul ei Iosif fost-au 
ajunşi în Vicleimul Iudeii. chemaţi acolo din 
porunca Cesarului. De ce? noi ceştia bătrânii 
fără carte nll ştim. Destul atâta numai că sfân-

Nr.2 

citi lor luptători rari neavând norocul să moară 
În tranşee îşi târăsc zilele în lungul şi În latlll 
tăr:i, slutiti, îngrozitori în zdrenţele şi 1n crân
cena lor sărăcie, - rugând guvernul să pună 
odată capăt acestor de o nemai pomenită ruşine 
pentru tara noastră şi de cea mai păcătoasă ne
re.::unoştinţă pentru vitejii de ieri ai neamului 
nostru. -

Ji1ASCISTI! , 
/11 ziua de Anul Nou, care este ziua 

sfâJltă şi de bucurie pentfll fiecare româll. 
Vă trimitem suflet dirz suflclul nostru şi ini
mă din inima noasfrd: Fie ziuade Anul N011 

ziua relrwirei legdmântului nostru şi izvo
mi de apă vie şi finereţâ eternă şi tână
rului stejar sub a cărui comană să se 
adtlpostească un l1eam nefericit şi demn 
de altă soarle! 

Luptăm ClI sărăcia şi suntem huiduiţi 
pentru dragostea noastră de neam. patrie 
şi re!;.e.. dar veni-va momentul care nu 
este aşa departe, când prin sfatomicia 
noostră ne va succede să schimbăm si
tuuţia] aşa că tot românr!l să fie fericit 
şi multumit pe pamânilll strămoşesc! 

Una Vă cerem fascişti, să păstraţi 
cerbicia luptatomlai hotărît şi să nu $0-
vaiţi in luptă! 

Fascistul este luptătorul cel mai ne
lmpăcat contra tutliror relelor, cari bân
tl! le neamul românesc! 

Fascistul este ocrotitorul şi susţină
forul celor obidit'.' 

Fascisflll este stâlpul putetnic pe care 
se zideşte viitorul românesc! 

Fascişti! dorim din toată inima ca 
la proxima (cea mai deaproapeJ zi de 
Anul Nou a Domnului să se veselească 
foaM naţia româneascd _.de învinge[e_a~~_ 
f ' . 'U F N R" " aSClel . ". • . 

Cetiţi şi răspândiţi ziarul 

Abonamentul 100 L~i p~ un an. 

tul Iosif şi cu Maica DomnuluÎ au ascultat de 
porunca împăratului şi s'au dus. 

Noaptea târziu, pe la oarecare vreme
sosit'au ei in Vlcleim, morţi de somn şi de obo-

1 
_ 1 

1 

.. . 

tt .. 
\ 

., . 

seală. i 

In oraş fiind lume multă şi ne mai fiînJ ',~~ 
loc de durmit pe la nici o casă, căci toate gaz-- ----" t 
deIe erau înţesate de lume călătoare·- sfânta ~ .. f.t 
Fecioară cu logodnicul ei Iosif mers'au la mar
ginea Vicleimului, la casele bătrânului cioban 
Crăciun. 

Ajunşi acolo, baba lova, sotia lui Moş 
Crăciun, le 'iese Înainte şi le spune dI. tlu~i 
poate găzdui, deoarece uncfliaşul ei. Crăciun,·~ 
un om rău la inimă, certat cu DlImnezeu şi 
când va afla de venirea lor, va fi foc şi pară, 
vai şi amar de dânşii. 

Ce să facă sfânta? Ceasul naşterei zidito
rului lumei se apropia. In culmea durerilor, ea 
se furişează Intr'o iesle de boi din staulul pă-" 
storului. Seara, odată cu sfinţitul soarelui, CrA-' 
ciun, cântând din fluer, isi Îndrumează a lene 
turma spre locuinta sa, ' 

Ajuns acasă, dă porlât1că numaidecât ne
vestei sale să-i pregătească bucate multe pentru 
a doua zi, căci e zi de sărbătoare, ziua Cărnu
rilof·). In acea zi va chema la masă să se ospA
teze cu el - după obiceiul păgân - multă. 

") Ziua Cărnurilor, la Romani era la fel cu Satur
nalia, ziua in care tăiau porcii; la noi Creştinii această 
zj s'a confruntat cu Criciunul. 
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Impărtirea cadollrilor de Crăciun 
in şcoala "Iosif Ou1can". 
Sâmbătă În 5 Ianuarie a avut loc in ş:oala 

primară "Iosif Vulcan" distribuirea cadourilor 
de Crăciun copi!lor săraci, lipSiţi de orice mij
loace materiale. Nobi!el~ doamne române, "Reu
niunea Femeilor din Arad" au desfăşurat o ac
tivitate uirnitoare pentru scopul atât de nobil şi 

sfânt de a ajuta pc cei săraci, părăsiti de toţi. 

Au lucrat mult şi neobosit ca să procure o mân
găeret o 'bucurie şi să aline suferinţele micilor 
odrasle de a-i ocroti de influenta tern ei grele 
care pentru cei săraci e o adevărată nefericire. 

Directorul acestei şcoli d. Popovic!. distin
sul dascăI român cunoscut de toţi pentru acti
vitatea lui indelut'gată şi rodnică, în colaborare 
cu harnkul dascăl Traien Glvulescu, au aranjat 
o mică, dar foarte impresionabilă serbare, Au 

".. luat parte dnele Tspravnk t vice-Drezidenta Reun. 
Pern.; Georgescu, Gen. Manu, Mthn!in, SpinanţlU, 

/ 

Petrescu, Ştefu Ţ",ţi1ia Ionescu, dşoara BaBot, 
dni! dr, I. Robu, prlmil'ul oraşului; gen. Sdtri
ş(r~anu, Moldovan, revizor; Mihulin, director; 
Spinanţiu, rev,; Popovici, dlr.; Givulescu. director; 
Leucuţla, dlr.; Zoţiu, dir. şi Gulcşiu înv., părinţii 

copiilor şi numeros public. 

Poeziile patriotice. cânteceie religioase atât de 
melancolice mângăetoare şi până la lacrimi În
duioşitoare a fost atât de impresiol1abil execu
tate de micii marUri ai vietii. Încât a stors la-

,-.r crimi tuturor celor cari au luat parte la serbare. 

> 

A fost o serbare inălţătoare de inimI. După ter
minarea programului d, dir. D, Popovici a mul
ţumit nobllelor doamne pentru activitatea lor pre
tioasă şi pentru scopul atât de măreţ şi sfânt 
ce-l urmăresc şi şi-a arătat adânca-i recuno
ştinţă în numele şcolarilor ŞI parintii copiilor. 

După aeeia d. revizor t Motdovan a vorbit 
copiilor foarte frumos, dându~le indrumări pre
ţioase. In urmă a luat cuvântul d. dr. 1. Robu 
indrumând copiii la tnvătătur~ şi dragoste pentru 
neobositii lor dascăli. 

După terminarea programului, a urmat di
stribuirea cadourilar de către generoasele doamne 
din comitet. A fost o scenă foarte impreslona
bilă să vezi cum micii copilaşi cu fala lor pa
lidă şi cu ochii în cari iucea!.! lacrimi de 
bucurie şi cari lăsau urmă pe "'fata lor su-

lume. li mai porunceşte să-i dea să rnănânce 
că e mort de foame, par'că n'a mâncat de-un 
an, şi să-i fiarbă apă la foc. ca să se spele pe 
cap, că mâine e zi de sărbătoare mare! 

Baba lova li face pe plac, căci vai de co
jocul ei ar fj fost sA nu fi ascultat ne-o dată 
pe Moş Crăciun! 

. Trecuse de miezul tlOpţii, era pe la al doi
lea cântat de cocoş, când Moş. Crăciun, pome
nindu-se din somn, scoală pe băbuca sa lava 
să-i pue la foc bucatele pentru a doua zi. 

Ţâştt din somn biata baba lova! Aleargă 
in ogradă, adună uscături să aţâţe focul. 

Nici n'apucă să-I aprind şi o lumină, de 
părea că toată ograda e 10 flacări. o face să 
alerge, să ţipe, să se vaite, strigă pe Moş Cră
ciun, oleabul lor e prăpădul focului! Moş Cră
ciun, păstorul, dormia de~a sforăitele şi nici ha
bar n'avea de cele ce se petreceau in ograda 
sa. Baba lova aleargă in staulul oBor şi in loc 
de foc, ce vede? - Vede pe Maria lui losif, pe 
sfânta Fecioară, că născuse 1n iesfea boilor pe 
Mântuitorul J pe Ziditorul lumii, pe Domnul Isus 
Christosl ln iesie dobitocească se născuse Im
păratul luminilor şi în palat dumnezeesc se 
schimbase staulul lui Moş Crăciun! 

La această privelişte·· dumnezeească, baba 
lova cade incremenită la oământ. dar Maica 
Domnului, cu cuvinte blajine, o roagă să se 
apropie de sfântul prunc, şi. după obiceiul moa
şelor de ţară, să tae buricul dtlmnezeescu
lui fiu ! 

VOI[\;TA !'OPOfWLUI 

ferindă şi cu un zâmbet de mulţumire luară 

ceeace It~se dislribula. 
Pentru nobilele doamne cu inimă duioasă, 

n'avem cuvinte cum să le mulţumim pentru acti
vitatea lor desfăşurată Într'un SCOl) atât de nobil 
şi umamtar a aj uta şi ocroti pe cei sărmani. pă~ 
răsiţl de toţi şi le dorim succes şi progres ca 
să-şi poată întregi opera tor de binefacere cu 
atât mai vârtos în \'iitor. 

1. Goicea. 
15J"-..... US .. .-. -

Ono ceiltori sunt încunoştintati, că nrul viitor 
~ Nr. 3 a. c. - nu se V~ mai trimite de cât 
acelor domni cari şi~su achitat abonamentul ori 
na vor aviza ca să-i socotim Între abonati. 

Administratia ziarului, 

..... ". 

.,flcţiunea romanească". 
in sala "Memoranduiui" de tristă amilitire 

s'a ţinut prima adunare publică a Asociatilll1cl 
"Acţiunea românească" la care a luat pane un 
foarte mare număr de cetăţeni din toate cate
g :lriile. 

Dnii oratori: A. Ciortea, rectorul Academiei 
cOIKcrciale, prof. universitari dr. Cătullcanu şi 

dr. Haţieganu. Valf'r Roman şi V<ller Pop prin 
vorbirile lor sincue, isvorîte din inimă, serioase 
si mari ca şi ti m purile În cari şi scopul pentru 
care au fost tinute, au arătat cum iubiţii noştri 

studenţi universitari au inceput lupta sfântă pen
tru recucerirea domniei !laţiuuel noastre cinstite 
în ţara noastră mândră şi bogată şi cum azi 
aCfastă luptă a devenit lupta comună a tuturor 
Românilor de bine, carI s'au organizat în di
ferite grupări, ligi. cari însă toate împreună ali 
unul şi acelaş scop. 

Noi credem, că iHl peste mult taste 
aceste grupări de Romani cinstiti şi buni 
patriotL se vor uni ca să dea lovitura defi
nitivă tuturor curentelor şi partidelor politice-, 
cari PUII mai presus de interesele neamului, pa
triei şi a bis~ricei noastre strămoşeşti, interesele 
private a membrilor partidelor lor. 

Nu ne Îndoim că lupta sfântă condusă de 
conştiinţa neamului nostru şi fii cei mai buni 
ai lui nu va fi câştigată - În timp scurt spre 
bucuria şi Îndestullrea tuturor. 

Era de altfel şi moaşă băbuca lova, şi, ca 
toate moaşele de tară, purta custură, un fel ~de 
briceag ruginit, la brâu. Ajunsă În ieslea pntll
cului. într'un suflet ti reteză buricul, şi, veselă 
de această minunată întâmplare, alerga În casă, 
bate in palme de bucurie, spuse unchiaşului ei, 
Crăciun, că ea de acum înainte este moaşa 
Mântuitorului lumii t Moş Crăciun nu numai că 
nu crede, dar în furia lui trânteşte pe baba Jova 
la pământ, ia o bardă şi-i taie mânile ei pân
gărite pe pragul casei. Cu mânilc boante săr
mana babă aleargă tipând la ieslea dumnezee
scului prunc şi se roagă s'o mântuiască. "Apro
pieţi, babă Jovă, boantele tale de scutecile prun
cului" - zisu-i-a atun:i Maica Domnului. Nici 
n'apucă să atingă bine legăturile leagănului, şi 
ce să vezi? Minune, 

Babei Iovei mânile sângerânde i-se Iipir.ă 
la loc şi din palmele ei ieşiau raze mai strălu
cite decât soarele. 

Ea îngenunchiă cu cLlvioşle înaintea fiului 
Mariei şi i-se Închină, sărutându-i mânutele cu 
(aeri mi de bucurie 1 

Aleargă În casă la Crăciun şl-i spune de 
minunea întâmplată. "Iată, Crăciune. în locul pă
cătoaselor mele mâni pe cari tL! mi-le-ai tăiat, 
fiui Mariei, Impăratul cerurilor, mi-a dat altele 
cu mult mai frumoase, mai albe ca zăpada şi 
mai luminoase decât soarele!" 

8ătrânul Crăciun, Înspăimântat de îngrozi
toarea faptă ce săvârşise. cade cu fata la pă-
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Fa§{~ismul. 
Cuvântul fasciei naţionale se aude tot 

mai des. La Arad apare acum ziarul oficios 
al partidu1ui fasciei române. Dela început 
protestează contra afirmaţiei, că ar fi o 
maimuţărie a fasciei italiene şi că nu au 
intenţia ca să ajungă la putere cu armele. 
Un cuvânt care îi onorează. Ce priveşte 
principiile fasciei naţionale, lumea le cu
noaşte in parte, iar oficiosul partidului îşi 
ţine de datorinţă de a le comunica în in
tregime. Ceeace poate servi publicului 
nostru ca un reconfort în luptele politice 
este credinţa neclintită a fasciştHor in re
flcerea ţării şi în regenerarea' neamului. 
Nu strică deci. ca pe nişte adepţi cre
dincioşi idealului, de care altfel se conduc 
t0ate partidele, să-i privim cu simpati.:-. 
Ei indeplinesc teoriile unei credinte de 
esenţă pură: ridicarea neamului românesc, 
scăparea lui din ghiarele bolşevismului. 
Aceasta cere întâi o luptă făţlşă contra 
instreinaţilor. Şi din moment ce această 
luptă nu cere progromuri nici alte măsuri 
drastice, decât doar nimicirea oficinelor 
În care s~ ti păres.c pamflete contra sta
tului şi a Românilor, nu avem decât cu
vinte de aprobare. Dorim confratelui oti
ciosului fasciei, ca această credinţă să şi~o 
vadă tmplinită, precum îi dorim şi aceia, 
ca să poată contribui cât mai mult la 
asanarea moravurilor noastre. Mişcarea 
fascistă ca orice mişcare populară are iosă 
şi primejdiile inh~rente ori cărei mişcări. 
Până când însă oficiosul partidului se va 
mărgini la rolul său de .apostolat, spriji
nind munca pozitivă) infierând spiritele 
rebele îl aprobăm. Avem mulţi Români 
nemultumiti cum merg treburile in Ro
mânia~mare. Păstrăm însă oroare de lo
gica simplistă şi în special de aceia cari 
vindecă toate rane!e cu parul. 

~ Vestea" Nr. !'J!. Alba-Iulia, 21. XiI. 1923. 

~----------------------------------
FR"A 'II ROI1LiiVI! 

Dacă mergeţi pa la TIM 1 Ş O A R A, să Vă 
ahaleţi pc la o,. 1) ă t ă r i a O-lui 
I'l;I~IAN <~IIINDl<;.", Tilnil:l0arA
J<'Rbrică, Piala Pclnt Rare, Numărul 10. _______________ -.11 

!!S. 

rnâl1t~ plâllge, plânge amarnic ca un copil! In
tr'un târzht el se redeşteaptă ca dintr'un somn 
adânc. Se scoală şi cu paşi repezi, mânat ca 
de-o mână sfântă se apropie de ieslea Mântui
torului. Nu ma i era acel Crăci un de odinioară, 
cu căutiitma-j fioroasă, cu fata posomorîtă, cu 
inima împietrită, ci un ullchiaş bătrân, bătrân 
de tot. cu barba al bă, ca zăpada de aibă, cu 
fruntea senină, blând la sunet, plin de bu
nătăţi! 

Smerit el cade in gentln~h;u la picioarele 
lui Christos şi cu o(:hii s.:ăldaţi în lacrimi ii 
cere iertarel 

Glasuri de Îngeri, strigăte de bucurie din 
ceruri se aud: "Slavă întru cei de sus, lui Dzell 
şi pe pământ pace, Intre oameni bunăvoire." 

Din păgân, cum era cu o clipă mai Îna
inte, acum unc\1iaşu! Crăciun se face creştin. 

fiul Mariei l'a dăruit pe el ca În ved să 
nu mai moară, ci în fiecare an, cât va fi lumea 
şi pământul, Moş Crăciun să colinde prin vânt, 
prin ger, prin vifor şi ninsoare, cu traista-i plină 
do!d..:>ra, pe la casele oamenilor, pe la cei filfiri 

ca şI pe la cei mici, pe la cei bogaţi ca şi pe 
la săraci, adllcându-Ie vestea îmbucurătoare de
spre naşterea Mântuitorullli lumii, a Domnului 
nostru Isus Christos! 

flristea N. TaJ111. 
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o datorie sfântă a societăţii. 
N,--a:l1 ob'ş!Jlnt d;> un timp ioco3~r şi mai 

al.'s IlJi Tra:<sii.ăl1o!iii dl'la allpin', a tr~btlit să 

tlL' obi~,·,lti!11 cu id.-ja că la tut (;c lirseHe in pră 
cond:lC;1:,rii sunt de v:!lă. Dccă nu aVl'rn dru
muri bome. ~la';l fiU (lvem scop, dC1:ă nu avem 
olice lucru de illterl:S pilbiic gllvenll,1 respective 
Statul are datmjl~ta Lle a ni-I procura ş: a sa
tisface trebuinta. E un sistem În pilrte bun In 
parte rău cum vrem să-I jude,:ămdar alt:eva 
vr~am sa spu [1, Sun t lucruri pe cai e însuşi Sta
tul le pJot~· du..:e Lt lL1Jep!inirc fără concursul 
cetăte'1ilv:, sunt alte1e unde s0dctaiea contribuc 
pe cari po"te şi fără aceasta St::jhl le-ar putea face 
dar ceea ce'ne: poate face Statul f.,ră sprijinl'l 
sodeiă\,:i e protejarea mi.'dor copii părăsiţi s'au 
mai biae zis .. copii Gimătllli". Şi despre ,H'c~,sta 

vreau S:l vorbes(:. 
Să spun că avem ',:opii păr~siţi şi ircă 

fuartc mulţi cred că e sufic:em, să SpL111 cauzele 
pentnl ce ac~ştia au iljl~Il:, in catt'goria aCtai"a 
iarăşi poat!~ i: inutili eRei cauzele sunt multe şi 

toate În Illai m;;lt S'fHI ma.i pllţin sunt Îndreptă
ţite dar uu joa::a. rol, sunt chestiuni secundare. 
Principalu! e că având rrb.ni societatea fjc ea 
lnsaşi, s'au Stat)l are datGrnţ'1 dc .il :llgrlji de 
ei. Dar ce f.ă intâmpiă voi spune-n şi voi 
vorbi despie Transilvania. unde SI,it,.1 IŞI 

are cele mal multe şi mai bine organi:t.ate iosti
tuţ!unl pe'ltru îngrijirea copiilor părăsiţi. Aici 
Statul a moştenit 5 Azile mari lângă cari a mai 
înfiinţat UImI şi un cămin. Fiecare are un efectiv 
de ~OOO-4CQ:) copii.· Cum e şi natura i dceştla 
fiind ÎIl număr aşa de mare llU pct fi ingrij:ţl 

in ,\zî! care poate adăposti n1Jxim~1fn 120 copii. 
restul sunt plasaţi la pârintii crescătoiÎ din di
feritI! Canume. In comupc!\, unJc sunt pla
saţi un număr de pest~ 20 copii se formează o 
colonie pesă sub controlul unui meuic şi a unei 
supraveghetoare, care în cd~ mai multe cazuri 
este o femeie cu carte din !l,lîtea locuLI. C01)ii 
din coluuli cât şi ('.ei din alte comune --- un Azil 
cuprinde un teren dda trei judete in sus, -- stau 
sub controlul Azi/ului care îi plaseazii, îi îm
bracă, se îngrijeşte de medic şi medi..;amcnte, 
de toate cele necesare pEntru şcoala, plăteşte 

sume dt.' bani destul de mari cu un cuvânt face 
totul pentru ca creşterea copiilor să fic la ni
velul care-j pretinde Statul care fn cazul de Lţă 
este p~rintele micilor orfani. 

ACfste Azil\! au fost infiinţate În anul 1903 
şi urmăreau mai mulk scopuri, între (',ui citez 
trei puncte li5~ prlncipale primul era protejarea 
copiilor, al II-lea creşterea unui mare număr de 
meseriaş şi pUllctul cal'd ;nal era desnat lOlIali
zarea celor ce făceaa parte dintre minorităţi. In 
ceea~c priveşte prOTejarea copiilor Azilele 'erau 

I 
la culmea chemării lor. Tu~uror celor lipsiţi fără 
rleos<:bire de neam le erau des~hise uşile acestor 
Azi!e cari îi primeau şi ii îngrijeau în unele ca
zuri foarte bIne, îi purtau la şcoli şi pentll! toate 
aCestea pe vremuri că şi acum se ch:.'ltuiau sume 
couslderabile. Cât priveşte creşterea de mesf:riaşi 
parte a reuşit parte a dat greş şi aceasta nu se 
ştie cu precizitate cui se datoreşte Statului s'au 
socleîătii. Cert e că Azilul sub regimul maghiJr 
au dat un număî destul de mare de serviton şi 

analfabeţi. 

Dar în ceeace priveşte desnaţlonallzarea, 

Azi:eje şirau făcut datoria cu prisosinţă. Aveau 
un program hine alc~tuit şi erau conduse de 
oameni încercati, de incredere absolută fată de 
Stat. Deja din felul cum sunt infiintate aceste 
Azile să vede şi scopul creărei lor. Toate sunt 
în regiuni unde populatiun~a este in majoritate, 
dacă nu absolut, maghiara, In Transilvania au in
fiinţat numai cinci căci nu au avut teren favor"hil 
ati ales totuşi oraşele Arad, Oradea-Mare. Cluj, 

Cenzurat: Dr. R. Mager. 

VOlr"ŢA POPORULUI 

Timişoara şi T?'jR'I-Murl'ş, cari cum am ~pus"1 
cupri"d o fază {1e rn~î mult de 3 judeţe fiecare, 

Nr. 2 

fldui1area Generalii f. il. R. 
~- ,.. Cele actuale pe graniţă Îşi aveau coloniile peste F. N, R. îşi '.'1 ţllH! ;Hima sa Adunare Ge-

nerală la 19 şi 20 lanu:1ric 1914 În Bu..:ureşH,. 
frontieră. T~ti copjj primiţi în Azil erau plasati cu următorul program: 19/1. Ora 10 u.. !Il, 

-.1 1 ..... 

~ ~ 

m~mai În localităţi !11:lghiarc câ:i doar şi regu- 1. Cuvâr,t de deschiden'. 
_ f ~ 

l:1mentul scrie: "Numai m<lghiar sau ll1aghiaro- 1. Raport a<-iupra aetivitătii F.1sciei. 
fiii pot fi părinţii cre5c~tori ai copiilor din A:t.i- 3 Votarea şi filUt.::area StatutUiui. 
lele Stafulllj~. Co;nitetcle Azilelor scipravegheau Ora 3 p. m ' 

4. Alegep' a Comitdului Central. 
cu o plln'~tualitate caraderi~tlcă ca nu cumva 5. Discuţie asupra prrgrall1ulliL 
un străin de neamul unguresc să ia În Îngrijire 6, Propuneri. 
un copil din Az:1. FireştE' că prin politica ur- I 20/1. Ora 10 m. p.: Adunarea Comit. Cential. 
mată au ajuns la rezultatele donte. Azi aflăm La aceasta adunare gellerală vor lua parlE 

toti ş':'Îd de sl:cjii şi şefi dt' posturi nt'În,~adrate. 
In caz de furtI! maj0ră, şefii de secţIi vor putea 
trimite un alt dele'gat cu Lnputrrniclre. '-

un număr mare de copii români, cui nu ştiu 

nimic din limba română. (Va urma). 

....... n CI J~asda Nu/folla/ii ROf1uîn.ă . 

Ştiri de tot felul.. 
•• w* ... 

R. Ă V .A. Ş :E. 
AN NOU FERICIT! Le dorim futurOI' Româ

nilor muncitori cinstiţi şi patrioţi buni. 

Din Chişineu. -- Af!ăm, că o clică de mai /~ 
multe per; oane din Cl1işincu, au Împărţit Între ,-

- Rl'uniunea Femeilor din Arad anunţă 
o ilO!. puh ic din Arad, că va aranja o petrecele 
în 8eara de Anul nou. Ia care sPt;:ră să-şi dea 
înt{i1nlre În treaga socIetate din Arad. 

Petrecerea se va ţine la /fotel Central. 
Serbarea ajllOului de Crăciun fa Orfelinatul 

"Regina Mar-ia" dm loc care s'a ţinut Duminelă 
la 4 oare, a fost peste aşteptare de reuşită. An 
luat parte ta acea serbare multe doamne şi 
domni din societatea ce-a mai bl!nă civila şi mi
litară din loc, cari nu puteau sa-şi exprime în 
de-ajuns Îndestulirea şi multămirca lor f tă de 
produqiunile micilor. sârmanllor şi drăgăL"şilor 
noştri orfani de război, ca: cor, d .. dam,1r;, SCtne 
bIblice reprezentând pe ,,[rotl" etc. 

Laudă se cuvine conducătorilor acestui Or
fclinat şi In primul rând doanmel directoare, 
CClrc pnn munca foi neincetată, priu creşterea ei 
adevărată de tn;:ună - văduvă de război - a 
facut ca acest OrfelÎnat să devie O, felinl\t de 
model În RQmânia-Marc in toate pri\linţote. 

- La catedr<llă in zlua intfiia şi a doua 
de Crăciull, s'a slujit o foarte frumC'(!să slujbă 

dumnezeească. Minunatul cor, sub cond:·cerea 
distinsului si mult iubitului nostru prof~sor A. 
Upovan, a cântat d!tios. D. A. Lipovan "re me
rite neperitoare, ani dealungul a t'nut sufletul 
în biserică, mcuooscând oboseala şi jtrtfde 
aduse în acest scop. Minunatul cor sub condu
cuea maestră a .dluf prof., a cântat aşa d~ di
vin, fermecător şi a fost ca un balsam binefă 
cător pe inimde credincioşilor cari il ascl1[tau cu 
evlavie şi admiratie. 

După terminarea sfintei WurghH. P. S Si! 
episcopul 1. I. rap, a 1illut o foarte frumo."!să 

cuvântare credincioşilor. 

" - In ziua înt3 ia de Cr~clun' a avut loc o 

ei pentru preţ maxima! grâul adunat pentnt ..,.,:. 
IOV, .::ă aranjază "petr~c(fi româneşti" la cari 
progriHl1Id este esecutat de: 017.1 Sleiner, E Fon 
A. S~hdlinger, E L6wy. 1 LOwinger ct,;" pe!ft~
căndu-şi cu nwrşul Rako,:zy, că sunt contra oe
trecen i ce ar ariltJja-o iub ţil noştri stud. uni
versitari. 

Halal de astf~1 de conducători intelectuali 
a preabullulu i nostru popor 1 

* 
Decurgerea akgerilor de membri în con

gresul metropoiitJn din comun,) Socodor nmnal' 
cinste nu-i face dlui preot Aurel Papp, care a 
VOIt să amâne aleg!:"rea flindcă • p"ecum uici cea 
din Nădab a dlni preot Pol;ş Bujor care l'a. 
amintit ca candidat nurnai p~ dl A. Laz.ar iar ~ 
pe dl dr. 1. Marşitu l'a retă.:ut 

'" Ce măsuri crede dJ primpretor din Chlşi-

i 
• r 

I 
-;y,/ ~ 

neu să ia iu contra dJui j ldectltar X. care a 
făcut atac .. contra unui che!n~r de 13 ani? Nu-! 
aşa că trebue pedepsit c:lrclUmantl, adecă hutul 
de păgubaş? 

• I ,1 

Despre dl Ipsiloll se spune că ar fi primit -
cadou de ... sărbatori pentru anumite st'rvicii 
dela o f<lbric;). 40.0tiO Lei, dela un preot 10 000 
lei, Doamne, cum il invitHem şi ne sllpăra că 
nu se abate vr'un meceoate de acesta şi pe la 
nOI pe la administratie. 

444 ..... 4 '*$ ___ ----'* -
Scrisoare des! h Isă. 

Dlui Dr. J. Boeriu, deputat 
-: Turda. 

Prietlne, te rog' răspunde-mi se poate să 
fie adevărat ceeace se scrie despre tine in .. R,]
mâllia" nr. 71, că tu "sub inflUinţa unt'i filllte 
streine de n'?amul nostru iti ;,:heltueşti întreaga 
t'nergie pentru deso r gal11zarca el tot ce este °ru_ 
mân In acel oraş" .. , tu care te-ai expus împreună 
cu mine pe tmpuri, gata să-ti jertf,şti viitorul 
ori "ial.l chiar, prIn punerea În comun a C'jnu
nei de !;:Url, cu pangilcă de lricolof roşu-galbt::n 

-' 

reuşită serbare populară În "C"sa Nzt oT1nlă din 
Pârnealla" din ill\tiativa harnîcuiui dascăI Traian 
GlvUleSCU, care pentru 'dr(lgqstea de neam a 
lucrat mult şi lucre:,ză cu mult SilCCtS pentru 
răspândirea culturei şi a progresului lării Noi 
ad\!c('tn vii mulţămiri acestui bun dasdH şH 
dorim ca şi În viltor să lucreze cu mult SL!Ct:es 
şi să fje lin viu exemplu şi pentru alţii. ln urmă 
a fost dans până 'o zori. 

Ş albastru pe crucea m;,rellli Andrei I'v'wrlsanu, --' 
păZ1tă zi şi noapte nalDte şi după ziua sfânta ,....--: ~.o 
pdltru nOI de 3 (15) Mai, tu, care i'npreună cu - • ~(; 
1n1lle ai sărutat cu· lacf1me În ochi vămâi1!ul 

-- Petrecerea fascisti din Lipova aranjată 
În 8.'1 de postul f N R d~ acolo a reuşit foarte 
bine 2-.lât tnaterialiceşte cât mai mult moraliceşte. 
De~.pr13 decursul şi raultdtul ei detailat vom 
scrie rn Nrul viitor. 

- Oameni cu sânge rece 1 Se zice că peştii 
au sân~c rect' Ş1 pel:tru aceea pnt pdrt>cl:: şi 
iarna in apă Oare oamemi: pantofarul Ciulina 
şi calfa de lăcătuş Suciu care să scaldă în Mu
răş zi de zi în ffi~ul cel mai mare incă au 
sânie rece? Ori au numai nervii cari slmţf'sc 
frigul tâmplţi, ori poate În fine va fi altundeva 
hiba. 

De <lltfel să zice că toţi ne putem scălda in 
liber. numai nu incer-:ărn s'o facem, de fncă că 
ne înbolnăvim. 

- Rugăm pe toţi şefii de Secţii şi de Posturi 
F. N. R. sa. ne trimeata, pe scurt şi Ittmurit, orice 
,tiri $1 ÎnMmplari din ţinutul respectiv. 

sfânt al tărei mallH', pe care i'rim călcat pt-nlru 
prIm~ dată la Predt'al tn 1901, citnd Ctl excllr~iu-
nea no'stra pedeslră pâna la BllCl>f\:ştL. tu care 
~rai unul dintr,~ cel mai mari adcrelţi a.i fostu-
lui ideal de naţioualist N, Iorga!? 

Sau poa it! eşti şi <lzi prt'acrrdi il ~ios prin~ 
cip iHor dlui IUf/ila, ba chiar vrei să-l lotrec,i În 
schimb~rea <.:redjnţt lor Ilt:cesare pentru fericirea 
a..:estui neam? 

Te ro;'gă să-i răspunzi fostul tău sincer 
prieten şi adoratorul credlllcios al m;:rt'lui Iorga 
din 1907. Dr D B· 

Publicaţiune. 
Cu Începerea de J Februarie 1924 

tif!ă aplicare in biroul subsemnatului 

un adiunct (scriitor) 
care posedă corect limba română şi dactilo-
grafia. Dr. Petruţ u. advocat. 

iUf'sconSl11tul jud! tuiui Arad~ 
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