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. Negoţuri şi meserii la sate. 
Cu ce ar trebui să se indeletnicească ţăranii noştri! 
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Mulţi săteni au părăsit după răsboill sa-
După două săptămâni de tăcere tele şi au venit să sporească populaţia oraşelor. 

impotriva celor ce părăsesc satele; n'am putea r 
pretinde unor bieţi ţărani mai mult decât pu- 5 

"Voinţa Poporului", reorganizată~ îşi re
începe rodnicC\ luptă de propagandă naţio
nală şi culturală. Noui puteri de muncă 

Unii nu mai simţiall nici o plăcere pentru munca 
câmpului; altii aveau putinţa de a-şi face rosturi 
mai bune la oraş decât la ţară; iar alţii, pre
cum sunt fluturii şi gândacîi amăgiţi de lumina 
orbitoare a Iămpilor, aşa au fost şi ei amăgiţi, 
închipuindu-şi că locuitorii oraşelor muncesc 
mult mai uşor, câştigă mai mult şi duc o viaţă 
mai tihnită ori mai veselă. 

team pretinde unor oameni cu pretenţii mari, i 
cum erau proprietarii absenteişti. Dar să ne fje 1) 

Jngăduit să-i sfătuim pe săteni şi să le amintim C 

că tot mai bine e să fji fruntaş într'un sat, de- J 
cât cod aş [a oraş. 1 

sub steagul nostru, de luptă s'au înrolat 
fără şovăeH 

Frontul 
şi fără cruţare. 

nostru prim~nitJ .. h t d' Şi aşa au năvălit aceşti oaspeţi dela ţară 
me ega III şi au intrat În slujbe de uşieri pe la deosebite 

tot ce naţia noastră românească are mai ministere şi autorităţi, Rurdiştl de zi şi de noapte, 
paznici, slujbaşi mărunţi, cu leafă aşa de mică, 

bun, se desfăşoară acuma compact şi 111- încât de-abia îşi pot duce traiul de azi pe mâine; 
flexibil impotriva tuturor duşmanilor din- ali intrat unii pe la fabrici, să care pământ cu 

roaba, să ducă greu tii ţi în spinare, să lucreze 
unde e mai murdar şi unde e primejdia mai 
mare, să fică trebllri pe cari nu le fac străinii, 
căci li se pare că s'ar injosi aci la noi, făcând 

lăuntrul ţării, oricare ar fi limba şi religia lor. 
Vom fi hotărâţi şi neimpăcaţi împo-

triva hieneior cari se îngraşe pe . urma ceeace obişnuit făceau la ei în ţar:\.. 
Au venit unii să câştige mult dar să şi 

sângeroaselor biruinţe româneşti şi pe ur- cheltuească peste măsură, pentru lucruri de cari 

Vom arăta aci cu ce s'ar putea indeletnlci 
sătenii cari n'au de loc pământ, sau au prea 
puţin j rămâne ca fiecare să-şi aleagă indeletni
cirea care-i convine mai bine. 

Primejdie e ca pământul să se găsiască în 
stăpânirea unora cari nu sunt legaţi sufleteşte, 
de el; dar tot aşa de mare primejdie este ca 
negoţul şi meseriile să se găsească numai in 
mâna streini10r aş!'\ cum e azi. Românii numai 
atunci vor fi un popor puternic, când agricul
tura, negoţul, meseriile, fabricile şi băncile vor 
fi în mâinile lor, numai în mâinile lor. 

Ce negoţ ar putea întreprinde cineva la 
sate? Nevoile satului o spun destul de lămurit 
Nimeni să nu se apuce de I.:n negat, care n'are 
nici o căutare. ma muncii româneşti. Sprijinitori acestoi s'ar putea lipsi; au venit şi alţii cari păstrează 

. ~ ,. '" . banul câştigat cu greu, ÎI trimet la fiecare două Unele nrgoţuri nu cer nici capital insem- I 

hIene nesatule, oTican ar fi el Şi orice săptămâni să stea în banca satului lor. Şi ei nat, Illci clădiri numeroase mari si costisitoare. i 
După unele mărfuri trebue ~ă umble ne- -- -- - I 

guţătorul, altele i le aduce producătorul acasă. 
scaune inalte ar ocupa se vor isbi în noi înşişi vO,r me.rge la t~amnă acasă, căci. dela o -' I vreme OImenl nu .va Intreba de salahon şi de 
ca in nişte duşmani de moarte. oameni, Ctl ziua. .. 

Vrem ca Românul stăpân deplin pe FIreşte c,ă ~ hrană mal bună, hame ma~ 
Venituri frumoase ar putea avea sătenil 

cari ar Încerca să strângă ouă, pasări, nuci, unt, 
untură, seu, miere, ceară, boştină, lână, fasole, 
sticle, fie că le-ar tran~porta ei înşişi la târguri, 
fie că le-ar desface de acasă. 

, curate, o locull1ţa omenească indeamnă pe mulţ\ 
rodul muncii lul, să se simtă ia el acasă să plece dela ţară şi să caute de lucru la oraş
in această binecuvântată de Dumnezeu Dar acestea le poate avea cineva şi la sate, nu-

mai să vrea, Şi pe deasupra poate trăi printre In alte ţinuturi nimeni uu se ruşinează să 
adune oase, păr de capră, păr de cal, petice de 
tot felul, bucăţi de hârtie, cioburi de sticlărle. 
fierărie veche, alamă, aramă, fulgi, câlţl, coji de 

Românie intregită, pentru care a curs din săteni în chip cinstit, bucurându-se de încre
derea şi dragostea lor. 

belşug sânge românesc. 
In numele acestor doru:-i care trebue 

să fie dorurile tuturor Românilor de bine 
din această bogată ţară, care ar putea fi 
şi fericită, "Voinţa Poporului" j care vrea 
să fie intr'adevăr şi cu totul a poporului 
românesc, işi continuă apariţia, făcând 

toate sforţările cu putinţă să răspundă, cu 
cinste şi omenie, sarcinei ce şi-a luat· o 

de bună voe. • 
Va inţelege publicul nostru românesc 

strigătul de luptă al acestei gazete ro
mâneşti ?1 ... 

Va da acest public tot sprijinul moral 
şi material pe care "Voinţa Poporului" îl 
aşteaptă ş1'l merită ?I.. In lupta grea pe 
care-o ducem, avem trebuinţă de jertfa de 
suflet şi de sprijinul bănesc al tuturor 
Românilor! , 

Redacţia. 

De vânzare numai la Librăriile româneşti. 

Noi nu cerem nimănui să se ia măsuri 

Străină, străinătate, 

Mult mi-ai Jost soră şi frate. 
De-aş umbla şi cu merinde 
Pe cât soarele c uprill de, 
Străinul parte nu-mi prinde. 
De-aş merge ciU de departe, 
Nu-mi găsesc surori şi frate 
Şi străin nu· mi prinde parte. 

" 

A vraU1 Iancu. 
Pornind dela Câmpeni spre trunchiul mun

ţilor, drumul se desface tn două, urmând fiecare 
câte un ram al Aricşul li. Cel din dreapta, strâmt 
de nu pot feri dbuă care dacă se Întâlnesc e 
săpat pe alocuri in c"oilsta de stâncă a muntelui, 
care se ridică drept ca un perete. Din când în 
când valea se lărgeşte puţin şi atun;.:! răsar ca
sele de bârne ale comune! Scărişoara: unele 
sunt mai adunate în jurul unei lunci, altele res
firatc şi Îuflpte cu îndrăznelă În trupul muntelui, 

Codrule cu frunza lată la înălrmi ce par ameninţătoare de jos. Arieşul 
Că mi-ai fost tare bun tata, insă cu ap.1-i limpede şi rece, priveşte liniştit 
Când m'a urît lumea toat.J. această luptă de veacuri dintre om şi natură. 

Codrule cu frunza lunga, Drumul din stâng, ceva mai larg pentrucă 
Că mi-ai tinut cândva umbn1. şi natura este aici mai blândă, o ia în sus, pe 
Mi-al fost ca o mama dragă sub poala Găinci. In această vale se ~ăseşte 
Când m'a urît lumea 'ntreaga. Vldra, satul de naştere al eroului deie 1848. O 
Codru CU /iunză domnească, clădire de lemn, modestă dar primitoare, aşezată 
Gerul nu te vestejească, tocmai în marginea drumului, este casa în care 
Că eşti casă românească. s'a născut Avram Iancu. Nimic n'o deosebeşte de 
. (După Tit Budll Poezii populare I celelalte locuinţe. Şi e bine aşa. Omul, care şi-a 

. . din Maramureş) închinat viaţa unui Ideal, a tinut~să nu se de-

Preţul unui exemplar 2 LeI. 
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ouă chiar (au multă căutare şi se dă bun pr~t Dacă abagiul cumpără dimia, o lucr.ează, i 
pe ele la fabricile de văpsele). face din ea haine gata este în acelaş timp şi 

Câştig buniceI poate aduce şi vâm:area meseriaş şi negustor.; 
iazului, păcurii, otl"tulu\ mergând orin sate cu Dad. dimia i se aduce de către cel ce-şi 
cAruta, vâ~zarea peştelui proaspăt şi .sărat. vân- face hainele şi el primeşte plata ostenelii sale 
zarea nucIlor, prunelor afumate, opănte ori us- pentru croială şi cusutură, abaglul este numai 
eate a merelor perelor şi altor pomicale, văn- meseriaş, dar 'meseria lui nu este de disprj>ţuit. 
zare~ varului. ' Un meseriaş trebuincios satului este eisma-

~ Tot umblând prin sate desfac unii şi oalele, IrUl, nu numai decât un paotofar, ci un bun pa-
strachinile borcanele, lingnrile. fusele, drugile, pucar, un bun cârpenciu, care să se priceapă la 
cărpătoare' pentru vârât pânea in cuptor, lopeţi cusut, la pingelit, la Î.ncăputat .sau i~surat. cis
de lemn precum şi vase de tinichea (tablă albă) mele. Dacă la cunostlnţele lUI de clsrnăne se 
ca lighene, cazane, cane, strecurătorl, ibrice şi mai a.daug~ şi cunoştinţa ?e curelărie, el va fi 
altele. Nişt~1iganj de la Petroşita (Oâmboviţa) cu .atat mal folosllor să~emlor pentru dregerea 
purtau din sat în sat sticlâria. gunlof de ham, a hăţurIlor, a hamunlor, a frâ-

Fără să fie nevoiţi a sta prea multă vreme nelor şi a căpestrelor de curea. 
la invătătură, sătenii pot prea bine să deprindă Pe unde sunt gârle şi se găseşte din bel
unele meşteşuguri cari nu cer nici capital, nici şug scoarţă de stejar şi de anil1 se poate aşeza 

. atelier spaţios., cu lucrători mlllti. Meşteşugurile labăcarul, (Umarul) c:e.ând astfel o mkă industrie. 
pe cari le vom ntlmi împiedică pe sătean dela Cu argă~lrea pletlor de oale, de capră, de 
cârciuma - unde îşi pierde vfE:'mea, sănătatea vulpe şi altele se va îndeletnici cojocarul. El 
şi banii - nu-l tmpiedicA însă dela munca poate să le şi lucreze - cu ajutorul soţiei şi 
cârnDu!~i. copiilor - schimbâtldu-le în scurteici1 cojoac~ 

Iată astfd de m('şteşuguri: facerea traiste- bunde, căciuli sau covoraşe. . (Va urma). 
lor, mai ales a iraistelor de păr de capră; fa- • .... _....... .... ___ ........ _.' 
cerea fringhiilor, a căpestrelor, a ştreanguri lor, 
facerea fUDiilor de cânepă ş[ de teiu. Toate 
acestea au preţ bun, destul de bun. Poţi tllle 
vite si să n 'ai nevoie de acestea? Dese ori în
tâlniI;' săteni cu numele de familie Traistatu 
sau Fun/eru, nume care ne arată Îndeletnicirea, 
pe care a avut-o cineva 

Pentru a deveni cineva geamgiu (ferestra-' 
rill) e destul să ştie să se folosească de metru, 
cleşte, briceag cu diamant şi să poalte cu sine 
chit (gips) pentru lipit geamurile. Toate acestea 
le dLlce ori în spinare, ori cu căruţa cu un cal. 

Dacă cunoaşte cineva plantele Întrebuinţate 
cu succes la VăPSit, c~m se plămădesc vopselele 

_ şi ce vopsele se întrebuinţt'ază pentru pânză, 
lână şi mătase, poate să se facă boiangIu. E 
aşa de \lşor. 

Săpunul este foarte căutat. Să Ilu·ţi fie ru
şine nLi să-I fabrici, nlei să-I vinzi, cui vrea să 
spele. Şi dacă ţi-o zice lumea Sapuuaru, n'ai de 
ce să te superi. Să-ţi vînă greu, câr,d ţi-ar zice: 
Trântoru sau Coate goale, . 

Odinioară, când femeile erau mai puţin 
întreb:.linţate la munca cârnpului, se îndeletnj~ 
ceau mai mult cu ţesutul pânzei de tort. Se În
deletniceau şi unii bărb~ti. N'ar fi azi dispuşi 
muiti bărbaţi să teasă panză, ar putea totuşi În
cerca s'o desfa,·ă. 

Câte gazete apar în România? 
După statistica presei din România, scri~ă 

de d. de Gyijrgy Lajos, apar in România 657 
ziare dintre cari 471 ro:nâneşti iar 126 În alte 
limbi. 

Vechiul Regat are 362 ziare, Ardealul 237, 
Basarabia 34 şi Bucovina 23. 

Dintre cele 362 ziare ale vechiLllui Regat 
25 sunt scrise În limbi străine. • 

Bucureştiul afe t 17 gazete dintre cari 98 
sunt româneşti. 

Dintre 237 ziare ale Ardealului, 130 suut 
minoritare. Intre acestea sunt 18 ziare zilnice 
maghiar~', 53 săptămânale, 10 gazete de reportaj 
12 reviste teatrale, 27 reviste religioase şi di
dactice şi 38 reviste de specialitate. 

Noi, I?omâlţii din Ardeal stăm 
foarte rău in ce prive!ţte presa şi t,.t ar 
trebui să fie aşa. Fiecare dilltre noi 
trebue să lupte cu toată ptlterea ca să 
nu mai fie aşa. 

.. ..... 
Portul ţărănesc a rămas neschimbat în cea 

mai mare parte a României. După o învăţătlJră Dela Soc. "Apărătorii Patriei" 
care nu va dura multă vreme, poate cineva de
veni obagiu ori ziJburwr. EI va croi din abale şi 
dimjf zlghil, zăbune, m~ntene scurte până la brâu, 
nădragi, paturi, tuzlugi, antirie. Va face haine 
si mple sau cu cheJtl1eli, adecă cu CUl'ă turi de 
găitane şi bucmea de mătase şi de lână. 

Tovărăşi a z. ba~iullli cu - un găitănar sau 
ceapra1.ar. numai folos va aduce şi unuia şi 
celuilalt. 

osebească de altii decât prin mărimea jt>rtffi. Sim
plu şi bun În ct'asurile de biruintă, melancolic 
şi dulce în anii de întunecare a conştiinţei, acest 
om n'a dorit pentru sine niciodată, decât buct:
ria d~ a-i vedea ferîciţi pe ai săi. Păstrându-i-se 

casa părillti'ască aşa cum a fost, i-se aduce sin
gurul omagiu pe care !'Jr fj dorit. 

Du[)ă un urcus de câteva ceasurl~ eşti pe , 
vârful Găinei, unde se illtâinesc hotarele alor 
patru judtţe. Dacă jos, in vale. privirea se is
beşte pretutindeni de stăvilarele munţilor, aici,· 
sus, priveliştea se deschide largă in toate airec
ţiile. O.:hiul distinge cu uşurinţă brâul acestei 
cetăţi naturale, pe care honvezii biruitori asupra 
armatelor 1mpărăteşti n'au putut-o cuceri. 

Cetele lui Avram Iancu, ca şi a celorlalţi 

prefecţi de altfel, trebuiau să lupte cu o armată 
regulată, purtată şi ea de un ideal. Totuş coasa, 
toporul şi ghioaga s'au dovedit nişte arme mai 
teribile decât puşca şi tunul; ştiinţa războiului, 

invătată din cărţi, a fost Înfrântă de iscusinta unor 
oameni, a căror singură călăuză era natura. 

Faptul, care nu se întâlneşte prea des in 

S'au depus la Trîbunalul de Ilfov (Bucu
reşti), actele de cumpărare de teren, a 50 de 
demobilizaţl, cari împreună cu alti 450 formenă 
prima comuilă a Soc. "Apărătorii Pat; iei" ce se 
va ridica la marginea Bucureştilor. 

Ne pare bîne că se ma! face ceva şi pen
tru cei ce-au sângerat pentru România Întregită! 

istorie, se datoreşte totuş uilor caLlze destul de 
simple. Ungurii, oameni dela câmpie, DU cunoş

teau tainele munţilor. La Fîntînelc, ei sunt oprjţi 

Î1'1 loc de o ceată rece şi deasă, prin care abiil 
îşi zăreau mâna. Dar Motii. târându-se pe brânci, 
îi doborâră, iar loviturlie oarbe piefac spaima în 
nebunie. La luptă iau parte câteodată şi femelle. 
fn satul După-Piatră, o frânttlră din oastea risi
pită a delşmanului, e bătută de femei şi c.opii. 

Trupele generalilor unguri, intrate odată in 
gâtlejul acestor văi, poarta se închidea În urma 
lor: natură şi oameni Il erau deopotrivă duşmanf. 
Cei pe cari norocul îi ajuta să scape, duceau 
cu dâllşii amintirea groazei şi faima unui pă

mânt ce nu suferă să fie călcat. 

Avram Iancu a fost un caracter nobil. Mai 
puternică dovadă. În această privinţă, chiar decât 
datele predse ale istoriei, socot că este picta tea 
cu care şi astăzi {-se rosteşte tiLlmde i11 tot ţi

nutul de unde şi-a recrutat voinicii. Vitejia tre
zeşte admiraţie, înţelepciunea stimă~ dar singură 
generoz.itatea de suflet poate starui pietatea al
tora. in conştiinta tuturor locuitorilor din Munţii 
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Expozitia românească dela Londra. 
-
pOl 

bel 

tn ziua de 2 Mai Fundaţia Culturală .. Prin- cit 
cipele Carol" a deschis la Londra in casa pic- sat 

De~ torului prerafaelit Millais, (Cronwel Place) prin 
Îngrijirea directorilor Galeriei Dorien Leigh şi a 
comisari lor români, scriitorii Marcu Beza Ş tre 
E ma noii Bucuţa, o expoziţie de artă populară rat 
românească şi de fotografii cu vederi din ţarăI alt 
luată de H?ppe cel mai mare fotograf englez şi . .alt 
de inginerul Stelian Petrescu. 

1 
1n1 
re 

In timpul expoziţiei au avut loc conferinţe 
cu recitale asupra României: arta, lfteratura şi 
idealurile ei. 

Expoziţia este aşezată in mai multe odăi, 

la l'taj~ deosebite şi pe scările ce duc la ele. 
Treptele, pereţii şi cotlturile sunt împodobite cu 
covoare, oprege, fotografii după Grigorescu, sau 
vederi din ţară, draperii româneşti, per Mie din 
marame înflorite la ferestre şi lemnărie sau luc
ruri d ~ masă pe scrinurL Treci spre expoziţia,· 

care se ascunde pe undeva pe SUf" prin aceste 
alei cu amintiri şi miresme de acasă. La Întâia 
cotitură de scară e şi întâia odaie: încă dela 
intrare se zăreşte ceva, într'o flăcărare de culori 
tari de ~ovoare, sus. 

Secţiunea chilimurilor şi cpstumelor. întâia 
încăpere e o ieşitură dasllpra unei verande fărâ 
uşi nici ferestre, ci numai cu un sfert de tavan 
de sticlă, slăbită cu o pânză albă, din care lu~ 

mina picură ca dintr'o sedilă. Pereţii sunt Îmbră
caţi în covoare olteneştirare. cu motive de flori 
şi păsări. Pe scoarţe mai mici faţă în faţă, sunt 
două konne, cu vechi candele de <1rgint spân
zurâ!ld de lântug, deasupra lor. Dealungul ctlor 
doi pereţi laterali od:hllesc două divane. \n fund, 
în colţ e o pictură mai mare in rama grea de 
bronz şi cu O scoarţă dzându-i grea ca o dra
perie. Pe jos chilimuri alese, iar la intrare, de 
o parte catrinţe olteneşti rare, iar de.·~ cealaltă 

un căpătâi cu motive roşii şi un fulnic de alun 
de două ori cât omul. 

Secţiunea fotografii/ar şi imaginilor. Odaia 
a doua, cea mare, e5te sala cu fotografiile d-lui 
Hoppe, care a venit Înadills în România sp.~e a 
lua diferite vederi. Sunt vre-o 50 asezate pe trei , 
pereţi: Peleşlll, Branlll, Curtea de Argeş, Vederi 
din Baltă, Mânăstiri, ţărani, etc ... Deasupra şi 

dedesuptul şirurilor de fotografii sunt frize de 
covoare inguste româneşti. 

Cele trei geamuri, într'un singur cadru uriaş, 

negru, au şi ele o perdea românească in verde 
şi negru. Pe jos chilimuri. Pe pereţi în două· 

locuri, ca nişte fâşii de tapet atârnând până'n 

- Apuseni. Avram Iancu trăeşte ca un erou-mar
tir. D<! ce? Pentrucă lupta lui n'a fost pornită 

din ură, ci din iubire. El Il'a urât pe Unguri ci 
şi-a iubit neamul. lată adevărul, pe care nespus 
de mult am dori să-I pătrundă tînt>rele generatii, 
dor pe care nu cşteptă m să-I Înţeiel1gă şi poJi
ticianîi de astăzi. (Aceştia, teamă ne este, vor 
cob'.lrÎ, cu meschinăria lor, inălţimea morală a 
serbărilor pe cari le organizează .. Astra".) 

Avram Iancu a ridica.t arma, nu pentrucă 
l-ar fl împins o ambiţie rea, ci pentrucă i-a pus-o 
în mâna o fatalitate istorică. Ar fi fost cel mai feri
cit, dacă dreptatea românească, socială şi politicii, 
putea birui pe calea păceL (Iată ce ar trebui 
pe de altă parte, să înţeleagă minorilătile noas
tre, cari nu odată au profallat memoria celui 
mai generos suflet) Avram Iancu a iertat, ori 
de câte ori ingăduia cauza pe care se legase 
s'o apere. în schimb, iubirea sa profundă şi ne
ţărmurită, a închinat-o întreagă acelora, pe cari 
mulţi i-au exploatat .şi prea puţini i~au inţelt>s 

şi mângâiat. 

(.Sămănătorul") [. C. 
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podele, doul scoarte! una albastri şi alta gal
benă tutunie. Pe prichiciul de marmoră aibă a 
cămInului, odihnesc icoane îmbrăcate in argint, 
sau din lemn sfinţit din vechime, brătări dom
neşti, paftale şi multe alte odoare bisericeşti. 

Odaia Grigorescu. Eşind de aici, urei prin
tre oprege de Bănat, puse pe pereţii scării cu 
rampa imbrăcatl În covoare. Sunt bătute tot la 
altă înălţime şi c!lăuzit dt ele, ajungi sus la 
.alte odăi: salonaşul şi bazarul. 

întâia e mai ingustă, ca o tind!-salonaş: 
I s'ar putea zice şi odaia Grigorescu. UI! perete 
tntreg şi el căptllŞit cu covoare, e acoperit cu 
reproduceri după picturile lui, mari şi mici. Cel
lalalt perete e cu Preziosi. Aici sunt un divan 
şl două mesuţe cu un scrin. Perne româneşti, 

feţe alese şi frumos cusute, lucruri ctoplite in 
lemn, împodobesc odăiţa, împreună cu câteva 
străchini frumoase şi două oprege în perete cu 
.primăvara lui Grigorescu între ele. 

Cealaltă odae, mai mare şi pătrată, e ju
mătate mânăstirească cu un perete plin de ve
deri de pe marne noastre case domneşti de în
chinare şi cu un divan dealungul unui zid întreg. 
.Jumătatea cealaltă este un bazar, destul de diS
cret, apărând ca o anexă a expozitiei propriu 
.zise. Aici este locul de În.tâlnire şi de odi hnă 
ultim, foarte indrăgit de vizitatori. 

La .deschidere a fost multă şi foarte bună 

lume: miniştrii plenipotenţlari- scriitori, ziarişti. 

Foarte numeroase femei tn rochii strălucite de 
primăvară. Au fost de faţă şi d-nii miniştri Du
ca şi Titulescu, care a ţinut un cuvânt de des
chidere. Toată lumea a găsit expoziţia interesantă 
.şi izbutită. Gazdele au scris cuvinte bune, de 
recunoaştere. ExjJoziţil aceasta este cel mai bun 
cadru în care trebuiau să apară Suveranii noştri 
iar ca propagandă v!e, a făcut mai mult decât 
o carte. 
.. ...-.... . .... ; ~ .. 
Procesul de spionaj dela Sibiu 

Consiliul de război al corpului VII. de ar
mată a început judecarea marelui proces de 
spionaj, des~operit la Timişoara în anii 19~O-1921 
-şi care a făcut mare vâlvă În Ardeal. 

Sunt acuzati Vingh~rt Vilma, Sundhanger, 
Ştefan Osterreicher, Ignat Falb, Iuliu (Gyula) 
Ioan, că au lucrat in interesul statului ungar. Se 
ştie că au fost denuntaţi de către Spitzer Ioan, 
dezertor din reg. c. f. şi care după informaţiile 

culese, ar fi adevăratul spion, dar care fiind 
prins, a dennnţat pe ceilalti spre a fi el ab:iol
'vit de pedeapsă. 

Consiliul e compus din dnii colonel E. 
Mucha, maiorii Solomoncscu şi Popes;:u, căpi

tanii Gavrilescu şi Ivănescu; comisar regal, căp. 
Constau tin escu Ion, grefier It. Radu. 

Şedinţa fiind deschisă, s'a dat ceUre aGtu
-lui de acuzare şi ordonanţei definitive. In actul 
de acuzare, comisarul raportor a propus să se 
aplice privilegiile inaltului decret rt gal de am
nistle pentru Osterreicher şl Falb, act nea probat 
de comandantul corpuluI. Apărarea a ridicat un 
incident cerând să se citească acel act neaprobat. 
Comisarul regal s'a opus, iar consiliul a aprobat 
citirea. După terminarea cetirii actelor, aClIzarea a 
-ridicat un incident cerând amânarea pe motiv 
că ulterior s'au mai ivit unele acte urmând CI se 
·cita alţi martori. 

Apălarea s'a opus contra amânării cerând 
,a se uni incidentul cu fondul, lăsând ca con si
,Hul să decidă la timp. Consiliul respinge inci
·dentul Întrând În judecarea fondului. 

Apărarea ridică alte incidente, cerând a se 
acorda privilegiile decretului de amnisţie acuza
ţUor arătaţi de instrucţie. 

Grefierul tmbolnăvindu-se şedinta s'a sus
pendat pentru 24. 

VOINŢA POPORULUI 

doc. culfurală" Bri,ana" la cIJlonoa8a 

SocietatetJ culturtJ-ltJ "CrişlJntl- di" 
Cluj nranjetutl, In li$;utJ de 2 Aflgust ti. 
c. (Sftintul Ilie), fin concerl la Băile 
MoneastJ. 

Indemnăm publicfll romtinesc din 
judel sti iti parte la acest concert orga
nili$at de stfldenţimetJ noastră un;fJet"
sitar6. 
n, .... ,..,. ..... .-.-" 
Un smintit: N. D. Cocea. 

Un elementar simt de bun!cuvlnţă şi pentru 
respectul ce-I datorăm cititorilor nu putem să-l 

botezăm pe N. D. Cocea decât... aşa. Ne-am ferit 
a scrie în coloanele ziarului nostru numele acestui , 
instigator ordinar deşi din aventurile lui s'ar putea 
scrie volume intregi. Ca să justific!m aceasta din 
urmă, credem suficient a aminti că N. D. Cocea 
de curând a fost condamnat la 3 ani închisoare 
de instanţele judecătoreşti şi această condamnare 
i-a fost confirmată tn a doua instanţă. Acest 
descreerat e al doilea om de când există regatul 
România liberă care a fost condamnat pentru 
cuvinte injurioase la adresa M. S. Regelui. Cerem 
scuze cititorilor noştri dacă pomenim numele 
M. S. Regelui, într'o coloană cu al lui Cocea, 
dar aşa a fost cazul. Un al doilea om s'a aflat 
in ţara noastră dela anul 1881 care să se pre
teze la asemenea acte. 

Un Cocea ş'a aflat care să judece şi cheme 
la ordine- pe acel care prin muncă fără preget 
în istoria neamului nostru a împlinit visul de se
cole al întregei suflări româlleşti. 

Şi acest om, in loc să fie pus să scoată 

dirhunl din minele dela Petroşeni, se oucură de 
o libertate absolută şi continuă a ponegri nea
mul nostru, încurajat şi ajutorat de finantele jl
doveşti. 

In anul curent a tipărit - o carte in tipo
grafia jidovului Rosenthal, proprietarul presei 
din str. Sărind ar, botezată "Ignoranţă ... " în care 
se trudeşte .a ne ară+a că românii sunt cauza 
tuturor nenorocirilor din această ţară şi că an
tisemitismul nostru e nejustificat. 

Din un total de 185 cazuri de funcţionari 

publici revocaţi,.10 substituiti şi 1 suspendaţi 

în cursul anului 1919 - atunci când aproape 
toţi ace-şti funcţionari erau lăsaţi în posturi de 
guvernul lui Mackensen şi apoi la venirea gu
vernului român au fost destitulti pentru diverse 
incorectitudini, - un Cocea ne impune să cre
dem aceasta şi zice: "că vhând bârna din ochii 
noştri (a românilor) vom incda să m.'li căutăm 
paiul din ochiul vecinului (a jidanului)". 

lată În ţara noastră cum sllntem descrişi: 
"aţi observat în primul rând, că toti cei desti
tuiti pentru vânzare, trădare sau jaf, sunt vai! 
români, numai români, neaoşi români, din creş

teţ până în talpă şi din vârful unghiilor până'n 

fundul buzunarelor. Nici unul nu poartă deo"hiate 
nume străine. Toţi sunt împodoblti cu cele mai 
frumoase şi poetice nume româneşti". Oare străinii 
dacă citesc aşa ceva cum le comentează? căci 
şi acolo neamul lui Iuda, isi are exponenţii. 

Scurt şă fim. Intrebăm guvernul şi antorltă: 
file noastre'_ judecătoreşti diiCă nu au nimic de 
spus? At. Mofogna. - , ..... c-c.- - ...... ..- ., u*. ~., 

INSERATE 

numai dela creştini se primesc la 
Administraţia ziarului nostru. Se va plăti 

de fiecare cuvânt 2 Lei. Inseratul 
va consta mai puţin din 

lOc u vin t e. 
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Deja fondul Gheorghe bazăr (Cluj) 
lu Zlten~uneZl studentilor. 

Concurs. 

pentru primirea studenţilor universitari şi al altor 
şcoli superioare, in CAminul .Casa Invătătolilor-

din Cluj pe anul şcolar 1924/25. CI 

Comitetul .Fondului Gheorghe Lazăr-, in 
baza §-ului 25 din statute publică concurs pentru 
ocuparea alor 175 locuri in Căminul "Casa ln
văţătorilor" din Cluj pe anul şcolar 1924/25. 

Unele din aceste locuri sunt gratuite, altele 
cu jumătate plată iar altele cu solvă. 

Pot înainta petiţii fiii membrilor activi al 
"Fondului Gheorghe Lazăr", cari urmează regulat 
studii le la Universitate (toate Facultăţile) ori alte 
şcoli superioare din Cluj (Academia de comerţ; 
Academia de agricultură, Conservator). 

Doritorii de a obţine unul din aceste locuri, 
vor înainta petiţiile însoţite de urmâ.toarele acte: 

1. Extrasul de naştere, 
2. Certificatul de bacalaureat, eventual indi

cele de student in original sau copie autentifi
cate j udecătoreşte, ori certificat de studii dela 
Facultatea respectivă, 

3. Certificat de bun! purtare, 
4. Extrasul de pe foaia de dare a părinţilor 

dela Administraţia Financiară ori Perceptorat, 
5. Certificat medical eliberat de un medic 

legist, 
6. Certificat din partea Primăriei prin care 

se constată averea mobilă, numărul membrilor 
familiei -' orfanii vor alătura extrasul de moarte 
al tatălui şi o copie depe carnetul de pensie al 
mamei văduve. Acest carnet va fi alăturat şi de 
acei concurenţi a căror tată e pensionar. 

1. Chitanţă dela casierul general al "Fon
dului Gh. Lazăr", că tatăl său este la curent cu 
cotizaţia de membru. 

Vechii bursieri şi semibursieri i- şi mentin 
bursele, dacă şi-au trecut examenele în sesiunea 
din Iunie a. C., iar aceia cari au dreptul să trea
că exa~enul în rate încă i-şi vor menţine favo
rurile avute în anul precedent cu condiţia ca în 
sesiunea din Octomvrie a. c. să-şi complecteze 
examenul; 

Studenţii primiţi În Cămin vor beneficia de 
locuinţă, masă (dejun, amiază, cină) luminat 
încălzit şi serviciu. 

Taxele de Întretinere se vor stablli la timp. 
Ele se vor plăti lunar anticipatîv. 

Studenţii primiţi în Cămin sunt obligati a-şi 
face studiile în mod serios, a-şi trece examenele 
şi a c!.·rceta orele de cursuri regulat şi a se 
conforma Regulamentului intern al căminului. 

Studenţii bursieri nu pot ocupa functii. 
La întrarea În Cămin fiecare student: 
1. Va dovedi înscrierea la Universitatea, 
2. Va plăti: a). o taxă de una sută (100) 

Lei pentru uzaj şi bibliotecă, care sumă nu se 
va restitui, b). o cautle de 50 Lei pentru chei, 
care sumă se restitue la sfârşitul anului. 

3. Va aduce cu sine rufăria necesară. Hai
nele de pat se dau dela Institut. 

Petiţiile timbrate, însoţite de actele cerute 
se vor primi până în ziua de 20 August pe adresa: 
",Comitetul Fondului Gheorghe Lazăr" Cluj, Casa 
Invătători/or. 

Orice petiţie sosită după această-dată, ori 
lipsită de unul sau mai multe acte cerute, nu se 
va lua în considerare. 

Cluj, la 23 Iulie 1924. 

(88) Dr. Gheorghe Vilt, (88) Andrei Pora, 
preşedinte. secretar 

Redacţia şi administraţia gazetei "Voinţa 
Poporului" se află in str :,..Moise Nicoară 1, et. I 
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Ştiri de tot felul. -
Casa din Ipoteşti. Casa din comuna lpoteşti 

tn care s'a născut unul din cele mai mari sujlete 
pe cari le-a dat neamul nostru: Mihail Emi
IteSC_, e pe cale de-a fi dărâmata de proplieta
rul de-acuma, un grfcoteiu cu numele Papa
dopulo. Suntem informaţi, ca brava noastra stu
dentime deJa laşi. se va mişca şi va impiedeca 
pe jiul Fanarului sd darme casa din Ipoteşti. 

j!Casa NationalA" din Şiştarovăţ. Studentul 
J. Bunea ne vesteşte că fn comuna Şlştarovăţ 

(jud. Timiş) s'a infiintat o "Casă Naţională" cu 
o bogată bibliotecă pentru popor. 

Prima şezătoare culturală a avut loc În 
noua clildire, tn ziua de 13 Iulie, anul de faţă. 

"Casa Naţională" poartă numele "Unirea". Şe
zătorile culturale care sunt cercetate de tot ce 
comUDa are mai ales, se t!n din dou! În două 
slptămâni. 

Dorim spor la muncă fraţilor din Şiştaro

văţ. Dorul lor de-a invăta carte ar trebui să fie 
o pildă şi pentru alte comune din Banatul nostru. 

Bibliotecă intr'o colibă ciobAneascll In co
muna lablaniţa (jud. Caraş-Severin) trăeşte un 
tânăr cioban cu numele Iancu ratacu care n'are 
mai mult de J 5 ani. Acesta şi· a făcut în coliba- i 
la oi, o mică biblioteca. Cetitorii lui plătesc de 
carte un ou; ouăle le vinde şi cumpără cărţi. 

Dragostea de carte a clobănaşulul Iancu 
Tatucu din Iablaniţă e de toată lauda şi am 
dori să găsească cât mai multe pilde În satele 
româneşti. 

Un turneu cultural in Săcuime. Cercul stu
dentilor din Ţara Bârsei- Bucureşti va porni, în 
2 August, intr'un turneu cultural in Săcuime. Se 
vor aranja şezători culturale la: Arpătac, Vâlcele, 
Gheorgheni, Deda, Reghinul-Săsesc etc. 

Studenţii vor infiinta, cu acest prilej, biblio
teci poporale in comunele vizitate. 

Sallltăm cu toată mulţumirea acest turneu 
cultural al harnici10r şi entusiaştilor studenţi de 
pe Ţara Barsei. . 

, 
Biblioteca poporalA din Bodeşti. Societatea 

" Crişana" a stu d en ţilor un Iversit ari din Cluj, a 
înfiinţat de curând o bibliotecă populară tn co
muna Bodeşti. Biblioteca numără 169 de voI. 

Dea Dumnezeu ca aceasta să fie o biblio
tecă vie şi sătenii să-i tragă tot folosul! . 

Doi greci inşală statul român cu milioane 
de IeI. Doi milionari, tată şi fiu, absenteişti (cari 
nu trăesc tn ţara noastră), cu locuinţa In Atena 
(Grecia), aa marele hotel "ImperialH din Bucu
reşti. Aceştia in taină au făcut o înţelegere că 

tatăl ar fi dăruit fiului său această clădire, pe 
care ei o preţuiseră în 4 milioane Iei. In urma 
acestei înţelegeri, ei plătesc către stat taxele 
cuvenite: 300 mii lei. 

Un inspector financiar cinstit, aflând acea
stă pot!ogărie grecească, constată că: proprIe
tarii încasează o chirie anuală de 700 mti lei, 
clădirea are 111 camere, ce in anul 1922 le·a 
asigurat un venit de 1 milion 611 mii 401 lei 
75 bani, că această clădire se găseşte în centrul 
oraşului Bucureşti, - deci prezintă o mare va
loare, - prin urmare această clădire preţueşte 
intre fraţi nu 4 milioane. ci 22 milioane lei. 

In urmare, grecii au fost condamnaţi (glo
biţi) să plătească tn total 10 milioane 420 mll 
Iei, dintre cari 2 milioane 620 mii deosebirea de 
taxe de tntabu!are şi 7 milioane 800 mU lei 
de trei ori taxa hotărîtă de lege. 

Grecii au apelat sentinta. La judecată ei 
arată două scrisori din partea Ministerului de 
finante, prin cari li se reduce (scade) pedeapsa 
şi amenda (gloaba) la 1 milion 400 mii ~el. 

J 

Cenzurat ~ Prefectura judeţului 

VOINŢA POPORULUI ,* 

Avocatul ministerului. d. Traian Ionescu tace, 
iar tribunalul face ii el tot aşa. 

Acum suntem curioşi să vedem ce se va 
întâmpla, deoarece un domn anume Pisner a 
denunţat acest caz şi cere anchetă in chestiune, 
dsa fiind acela, care primaoară a descoperit în
şelăciunea grecilor. 

Oprirea Jocurifor de noroc la bâlciuri tArguri. 
Mln isterul de interne a făcut cunoscut prefecţllor 
de judeţe şI oraşe ca. s~a hotărlt, ca la nict un 
bâlciu şi nici la berării. cafeneJe, cârciuml etc., 
să nu se mai admită jocuri de noroc pe bani 
de orice natură ar fi elt'. 

In privinta jocurilor de tombolă cu obiecte 
precum: ciocu şi norocu, roată, belciuge et.:', se 
va. ţine seamă că toate numirile să fje câştigă
toare; să nu se expună pe rafturi decât obiec
tele cari sunt câştigătoare, să se verifice pro
porţia de obiecte mai scu mpe, faţă de cele cari 
nu reprez.intă decât o infi mă valOare şi să nu 
se permită vâl1zarea nici unni obiect dela aceste 
distracţii. -

Cu toată opreliştea guvernului, la Arad noi 
avem urz aşa zis "Infim-Club", care atrage şi 
despoae pe junctionari, ofiţeri etc Intrebam: Ce 
face politia Arădană?1 Se poate ca o poliţie aşa 
de excelentă să nu fi aflat de existenţa acestei 
case de joc 71 

Circtslară către proprietarii de cazane. Se 
aduce la cunoştinţa dlor industriaşi şi proprie
tari de cazane din jud. Arad şi Hunedoara, că 
prin noua organizaţie, veriflcările hidraulice se 
fac de aici înainte de către Ministerul muncil şi 
asigurării sociale prin R~gillnea de cazane din 
Timişoara. Toate cererile de această natură se 
vor înainta pe viitor, acestui serviciu. -- Regiu
nea III. cazane, Timişoara. 

- La şcoala practică de contabilitate 'Ii 
educaţie cooperatistă din Ludoşul de Mure" jude
ţul TLlrda-Arieş inscrierile se fac până, la 10 
Septemvrie. Cursnrile durează fn total 11 luni, 
diploma se eHberez.ză numai după un stagiu de 
6 luni. Sunt primiţi absolvenţi ai şcoalei primare 
precum şi tineri cu una sau două clase secun
dare. 

Organizaţiile comuniste - desfiinţare. Orga· 
nizaţiile comuniste dela noi, date stările încur
cate din Bulgaria, au început să se mişte crezând 
c'o să le vjnă rândul să dce vr'o lovitură. Guver
nul a făcut de bine că le-a dcsfiînţat. 

Primind ca bun comunis.rnul, ar fi să pri
mim dictatura sălbatică evreo-maghiarăE.ână mai 
trăesc români pe aceste pământuri, lucrul acesta 
nu se va întâmpla!... . 

Retragerea monedei de hârtie da I şi 2 lei. 
Deoarece sta cuI de monedă metalică de 1 şi 2 
lei in valoare de 00 de mJJioant', pus in circu
laţie până acum, a dispărut aproape cu desă
vârşire, ministerul de fitJante a luat hotărirea să 

nu mai retragă treptat moneda de hârtie de 1 
şi 2 lei,ci imediat ce se va primi viitorul trans
port de monedă metalică, să fixez.e uu termen 
scurt pentru preschimbarea monedelor de hârtie. 
Valoarea totală a monedei metalică ce se va 
pune în circulaţIe este de 190 milioane lei. 

AI IV Congres espsrantist", din Româ.nia - la 
Arad. Din 2 -5 August va avea loc în oraşul 

nostru, sub înaltul patronaj !Il Principelui Carol, 
al IV congres al esperantiştllor din România. 

CETIŢI ŞI RĂSPÂNDIŢ/ 

OOln1;[I l?OPORUllUI 
foaia care luptă din foate 
puterile pentru binele şi tna
i,ttarea neam-tllui nostru! 

Nu fIIai cetiţi gasetele u-ngtlnşli. 
Nu tI,a;' daţi lm,ttul costru 
celor ce "IIi-au batjocorit 
~e(J.curi de·arlindul şi [u
cră şi astăzi şi uneltesc 

î",potrivlI Sta tu1# i Român! 11 
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Gazeta . culturalA. "Arcaşul" [n Vatra-Domet 
a Început să apară o gazetă culturală ilustrată 

intitulată "Arcaşul". 
E o gazetă cinstită, scrisă de Români pentru 

Români. 

Noile tarife de călătorie pe cAile ferate. Odată 
cu intrarea În vigoare, a noului tarif de călători . 
pe c. f. r., valabil dela 1 August 1924 actualele 
taxe de călătorie pentru civi li şi miii tari la tre
nurile accelerate pe liniile căilor ferate parti cu· 
lare administrate de stat, se abrogă îolocuindu
se cu cele din tablourile de m~i jos. 

Taxele pentru civili: Dela 1-10 klm., el. r, 
lei 18; el. n, lei 10: el. III, lei ti. 

Dela 11 -20 klm" ci. 1, lei 34; d. II, lei 18~ 
el. 111, lei 10. 

Dela 21 -·30 klm., cl. 1, lei 52; el. II, leţ 
34; ci. 111, lei 20. 

Dela J 1-40 klm" el. 1, lei 70; el. li. leI 42; 
c1. JII, lei 25. 

Dela 41-50 klm. cI. 1, lei 88; cl. II,lel 52; 
el. III, lei 30. 

Dela 51-60 klm .• el. 1, lei 105; ci. n, lei 
65; cI. 111, lei 38. 

Pentru militari: Dela 1-10 klm., el. 1, let 
6; el. II, lei 4; cI. III, lei 2. 

Dela 11-20 klm., eL 1, lei 10; el. li, lei 6~ 
cL 111, lei 5. 

Dela 21-30 klm" ci. 1, lei 12; el. II, lei 10: 
el. III, Iei 6. 

Dela 31-40 klm, el. 1, lei 18; c1. II, lelll~ 
el. 111, lei 6. 

Dela 41-50 klm., el. 1, lei 22; el. Il, lei 
16; cI. 111, lei 8. 

Dela 51-60 klm., ci. 1, lei ~8; el. Il, lei 
18; el. 111, lei 10. 

.- ..,.., • ..., 4# 4-> t. • 

Concertul d-rei Livia Văţianu. 

Marti seara a avut loc ·la Palatul Cultural 
concertul cântăretei L(via Vatianu dela "Opera 
Popularău din Viena. 

Bogatul- program a fost frumos- -executat 
de simpatica noastră cântăreaţă de care Aradu& 
poate fî mândru. 

Contrar obiceiurilor lui, oublicul românes~ 

din localitate s'a prezentat în număr destul de 
mare la concertul dşoarei Vălianu. 

Dra Va/iana a fost ",companiată la pian 
de dl Zeno Vancea, un tânăr compozitor bănă
ţean despre care se vorbeşte mult bine. 

, . 
•• ..,.,-. d ~* ... _ ~ 

POŞTA REDACTIEI. 
Manuscrisele s~rise cu creionul nu se pubIic!i. 

Mai multor cititori: In g2Zeta noastră se pot 
publica articole sau informaţii serioase ,(politice,. 
sociale, culturale, economice) de interes general. 
Vă rugăm să ne trimiteti ce credeti de bine, cu 
toată Increderea. Răspunderea ne-o luăm noi 
pentru tot ce apare în gazeta noastră. 

Lucrător zetar român 
caută lucru Ia o tipografie din 
Arad sau Timişoara. Răspunsul 

pe adresa: Costică Teodorescu 
Str. Aurelian 59, Turnu-Severin. 

•••••••••••••••••• • • • • : De vânzare : 
•
• ., maşină de treerat cu aburi, •• 

• 
8 cai putere, in stare bună, • 

• se află de vânzare la VALEA • 
• UCA, Chereluş (jud. Arad) • 

• • ••••••••••••••••••• 
Tiparul Tipogr~fiei Diecezane Arad. - 1249< 
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