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~domn este totdeauna contra pT1 mun 
Români1')r cinstiţi in intreprinderile străine 
din ţară t nu se sfieşte a se folosi de orice 

,Să cunoaştem •• oameniI. ne 
Dacă aruncăm o privire in lungul şi erau muncitori? fireşte Românii 

latul mândrei şi bogatei noastre Ţări tre-. munele apropiate: 
din co- mijloace şi presiuni asupra conducătorilor 

bue să ni-se umple inima de tnsteţă de Aceşti oameni cari îmbogătiau socie
amărăciune să ne cuprindă o revoltă justă tatea Naschitzi erau trataţi ca nişte vite 
văZând că toate pădurile noastre) comoara din partea acestei societăţi. Lucrau toată 
aceasta a ţării. au ajuns in mâni streine iarna; Decemvrie, Ianuarie, Februarie in 
jidoveşti. Aceşti venetic'i, paraziţi ne ex- ger, în apă,. mai mult flămânzi decât sătui 
ploatează aceste averi îmbogăţindu-se din primind un chiIogram de slănină rânce
averea noastră cu munca ţăranului român. zită la săptămână şi un chHogram de 

Ştiu aceşti pardziţi să-şi aleagă tot pâne zilnic, chilogramul era dt! multe ori 
numai acele ramuri de ocupaţie cari cu numai de 80 deca, ori cât ar fi lucrat 
puţină muncă le realizează câştiguri enorme. nu puteau câştiga mai muit de 40-50 
Ei fac comerţ~ industrie, crează bănci, lei la zi. 
specu1ează valuta ţării in care trăesc, fac De dormit dormeau in nişte colibe 
contrabande, exploatează păduri, jidan nici barem nişte bărăci nu le-a f~cut 
fnsă care să lucreze la, pământ, să taie la fjrma, cu apă se alimentau din plirae. 

. păduri nu este la noi in ţară şi nici in Aceasta e o icoană fidelă a trata-
alte ţări, nici chiar In Palestina nu se va mentului la care sunt supuşi ţăranii ro-

, găsi. mâni la exploatări de păduri căci toate 
jidovimea nu are clasă ţără11ească aceste societăţii sunt sindicalizate şi spre 

care clasă există la toate popoarele din marea noastră ruşine preşedintele acestui 
iume. Această ţărănime formează talpa, sindicat e un român şi fost ministru in 
baza unei ţări, ea este isvorul de energii guvernul Averescu; numele lui e dr Petru 
neperttoare. Oroza advocat in Deva. Oare ce l'a în-

Ţărănimea ,română, sprijinul, apără- demnat pe dl fost ministru să se pună 
tomlscumpei noastre patrii stă şi azi In fruntea acestor societăţi jidoveşti, căci 
după desrobirea ei de sub jugul maghiar, profesiunea dsale era advocatura nici de 
tot la cheremul firmelor jidoveşti pentru cum exploatarea de păduri. Poate fi sigur 
exploatarea de păduri. Aceşti bravi ostaşi dl advocat Groza că nu capacitatea dsale 
cari au luptat pentru realizarea idealului a contribuit la obţinerea acestei demnităţi 
naţional, sunt siliţi şi azi să îmbogăţea- de preşedinte, ci speculaţiunile jidoveşti 
scă cu. munca lor ieftină toate liftele stră- l-au aşezat in fruntea sindicatuiui. Soco
ine tăbărite la noi pentru a ne secătui de 'teala jidovească n'a dat greş, ei şi-au gă
tot ce avem mai bun şi preţios. Capita- sit omul de care aveau nevoe pentru exe
lui j,dovesc din Ungaria, Rusia, Polonia, cutarea planurilor lor, 
s'a refugiat la noi unde şj-a găsit un tc- Ole fost ministru oare nu vă mustră 

, ren prielnic de piasare aflând tot sprijinul conştiinţa pentru pasul acesta greşit ce 
de care aveau nevoe, la Românii jidoviţi, I'aţi făcut? Oare nu era mai demn pentru 
vânduţi intereselor străine, cu ajutorul Dvoastră de a nu vă amesteca în astfel 
acestora le-au reuşit să pună mâna aproa- de societăţi, nu eraţi mai împăcat cu con
pe pe toate bogăţiile noastre. ştiinţa dacă aţi fi rămas ca un apărător 

Şi-au înfiinţat societăţi financiare di- al muncitorimd române exploatată până 
ferite, societăţi de exptoatare cu aşa zisul la măduvă de aceste societăţi străine? 
capital românesc care de fapt nu e ro- Să vede ati preferat mai mult materia de 
mânesc, ci capital străin din România. cât interesul naţional. Credem că ai face' 

Capitalrtl român n'a. putut străbate mai mare serviciu neamului care te-a tri
ln aceste cetăţui ale iredentismului judeo- mis in Parlamentul ţării ca deputat, dacă 
maghiar. Cu mare greu s'a putut ~jllnge ai apăra mai mult cauza dreaptă a mun
la naţionalizarea in parte a societăţilor citorilor români f3ţă de aceste societăţi, 
străine.' . căci azi-mâne iară vei avea nevoe de vo-

Dintre acestea societăţi străine de ex- turile ţăramlor români. 
ploatllre de .păduri să vorbim puţin des- Suntem convinşi că şi dI fost mini
pre societ(jtea Naschitzi cu un ctipital stru dr. Oraza are cunoştinţă despre in
enorm având mari proprietăţi la noi, în transigenţa societăţilor străine care se ma
Ungaria, Jugosiavia şi Cehoslovacia. nifestă când e vorba să se naţionalizeze 

. Această societate, car~ realizează vre-o societate străină. 
câştiguri urkşe cu munca ieftină a ţ3ra- 'j Un mare dujman al Întreprinderilor 

., nului român exploata în anul trecut o pă- româneşti este dl Dienermann director la 
dure in hotarul comunei Socodor. Cine banca Marmorosch B!ank În Bucureşti. 

îm;eprindi.:rilor străine cari ar dori să co
intereseze şi capitalul român la societă-
ţile lor. -

Să ia la cunoştinţă dl Dienermann 
că întrucât nu-i convine ca capitalul ro
mânesc să intre in lntreprinderile străine 
n'are decât să ne onoreze cu absenţa 
dsale făcându-şi bagajele pentru pămân
tul făgăduinţii, să ia la cunoştintă toţi 
Dienermannii Ţării româneşti mai ales 
aceia ai dlui Szana din Timişoara că fie 
ei ori cât dt:: îmbogăţiţi astăzi in faţa 
dreptăţii care este pe partea noastră, vor 
rămânea zdrobiţi împreună cu stăpânii lor 
şi vor avea întreg dispreţul şi ura publi
cului -rGmânesc conştient. 

t ._ .. - t ... .... 

canlăreata Bea de 8arho II Brad. 
In seara de 26 Februarie a. c. ni s'a oferit 

fericita ocazie de il ne delecta in plăcuta voce 
a distinsei noastre cân!ărete dela opera din Cluj 
a d-nei A::a d'} Barbu. 

Nu suntem noi chemaţi a ne pronunţa 

asupra talentului d-sale de canto; şi-au făcut 

aprecierile juste şi drepte experti străini din ca
pitala Austriei deja Înainte de răz.boiu in ceiace 
priveşte arta dşoarei Ac.& de Barbu. 

Noi înregistrăm cu plăcere acest eveniment 
şi-! multumim d-nel Aca de Barbu pentru pri
lejul pe care ni l-a oferit în seara aceasta de 
a-l admira vocea dăruită de Dzeu. 

Aplauzele îndelungate pe cari le·a stârnit 
ariile dntate sunt tot atâtea semne că publicul' 

. participant de şi în număr foarte restrîns ştie să 
aprecieze pe marea noastră cântareaţă care nepa 
făcut fală în trecut in oraşele fostei Austrii şi 

care astăzi a trebuit să cânte 1n o sobă aproape 
goală. S'a putut număra pe degete Românii cari 
au asistat la acest concert, mai nunwroşi au fost 
străini, ofiţeri mea a lipsIt complectamente afară 

de dl general Manu şi dl maior Cioeălan. Co
misia teatrală a lipsit, la fel şi autorităţile. 

Nu erau nici profesori, nici elevi. In schimb 
la cabareuerau destui români, muzica frivol!· 
exotică sălbatică le mai place decât ariile cla
sice, doinele romAnesti cantate de-a .celebră ar-, 
tistă română. 

Ne-am făcut prea moderni în gusturi, Îm
brăţoşem tot ce-i rău şi părăsim tot ce-a fost 
şi ce este bun. Dă-i Doamne Românului mintea 
cea de pe urmă. 

• w-ta--ţt .. , iiUJ"IrA"#_ .......... w.'wt pq 

Camera df:'putatilor a luat hotărîre pentru 
reviziunea incetătenirilor de până acuma, având 
~ vedere) că În această chestie ş'au făcnt foarte 
multe lIegalităfi, ca şi in chestia espulzălilor. 
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Români,ce .. aveţi inimi ro~ânel 
De îndată ce războiul mondial s'~ 1 Ni ieşit paintea, celui vestit cu coruri şi 

sfârşit şi .am avut o Românie-Mare, aţi f,mfare, Fâţi ac1amat in strigăte de: tră
inceput a vedea zeci de inşi in trăsuri şi iascăl - dar nu pe el că numele lui nu 
automohile frumoase, că se ab~t prin sa- l'aţl putut rosti. V'a vorbit el În numele 
tele voastre. ca să ră ţină dIscursuri în- Patriei şi a Regelui, iar voi li strig8ti 
flăcărate, chemându-vă la luptă. Unii au mereu: trăiască. Şi el muiţumit v'a dat 
plecat alţii le:"au luat locul <':.1 să vă spună mâna şi a plecat să facă ... legi... în nu
aceleaşi cuvinte şi să strige Şi mai tare mele vostru 1... dar nu pentru voi. Pentru 
la luptă!... jos cu ei!... Iar voi brJvi TO- voi .. nimic. EI nu vă cuno3şte. Nll vă 
mâni, ce aVeţi o inimă abH de simţitoare ştie nici el numele precun~ nu-I ştiaţi nici 
şi iubitoare de p2tfie, auzind acest sfant VOi rosti pe al lui. 
cu~ânt, -- pen!ru. voi -:: !a_ luptEiI Aaţi Români! aţi făcut destule experienţe 
stngat - :a Ş1 en - tral~~c~!, ... Cl: ~an- pe pi'~!('a vo,lstră şi dacă voiţi să faceţi 
gele clocotmd cu faţa apnnsa 211 ramas, Între~i{Jă şcoala... faceti-o! Du cred că 

r gata a sfărma pe oricine s'ar fi împotriv:t sunteţ7 sătui rână în gât askntând me-
~ t O ".' t ' ,t cu un cuvall. ar . '. ZJ!ctC au trecu.·,.. reu binele. Va fi sosit· cred timpul să 

ş~ cu. ele. s:a Ujt~~ tott~~ ce· ;U,l prom.~s vă d.es_metecîţi din. ace~stă ~şteptare za
Şl. nu v!~~ au mctl ara.ar. ~l. au. tll- darnlca de bme, dm partea alîora, Cred 
miS pe ~litll in locul lor, pe alţII carI nu că şi vni îi puteţi face?! Pnteti!... da, îl 
v'au mai .str!gat

w 
cu~â~tul c: v'<: aprjl1~ pllteţi) că-I faceţi pentru voi şi neamul 

sângele ŞI v'a facut Jwmlle sa SlJacneasl..:a vostiU şi, dacă nu veţi putea tine dis
cu. H;âta ţ~utere, pe .alţii,. ca~·i. v'a~l .d.fS: cursuri inflăcărate, dar minci;;o:-:lse. spie 
P~i~t ŞI c~nd \!~~Il~ ~ţ! A VOitA S~-l PriVIţi. ş~ a fi aclamaţi de lume ... o clipă, veţi pt:
~a-l nii~aţl c~ palan~ 1~1 m.aH~ cu lacfl:i1l tea fc:ce fapte dăinitoare prin cari veţi fi 
1l~ ochi - ca s:mt~ţl s~racl ŞI. nu put~ţJ... slăviţi de generaţiile viitorului. 
el v'u'J d~t afar~ ~1 .v'au ~tr:g(jt .cuvmte Români 1 'uniţi-vă sub drapelul naţional 
murd.ar~, 1~r VOI bIeţi v Ro.mam, ~ <:tl p~ecat să nc s:'llvăm de toţi cei ce au vorbit şi vor
caplll ŞI aţi plecat... nauci a::::1ga. besc Î:l fllHlwle Patriei şi al Regelui dar 

Au trecut ziie:e acelea - voi Încă de care sunt strfiini _. de toţi ce au fă
cu ochii închişi - venit-au /alţil. au lipit cut de toate pentru ei iar pEntru noi ni
pe zidurile caselor voastre hârtii mari, mic, de toţi ce ne defaimă şi prădează) 
c~!orateJ cu să fie, ~ai bJ.t~toare Ş~L atră-

1 
de toţi cei ce, ••. ne .. sunt străini şi ne .batjn

gatoare oentcu OenlI voştn cu cale t1t1 curesc cele mrn sfinte sentim~nte. Cu 
nume ce nu l'aţi jJutut rosti niciodată. bărbăţie la luptă şi Domnul e cu noi. 

#44...... .9-"'4'" .............. 4 4;;l'u;wA 

SeD1nul vrenlii! 
. Şi ~ra Dl1mjn~Că" în 3 ,,~c~n!a~,ie 1924 st. n'l tot! oam~ni.i, ?ăci d,e nL!, mila ş~ ~n~urarea. Lu~ 

orele 5 d. rn. Pamantul "a IDLtl •• ecat! se va sfarşI ŞI va fI pedearsa trImiSa de EI mal 
. Uf1 uragan, in~păimâ\1iăt;]r s'a deslănţuit aspră ca oricând. Cu foc şi pucioasă ne va pre-

cu IUţeală peste tinutul nostru r . face în centişe; se vor des;:hide gurile 'pămâll-
Tunete şi fulgere înfricoşate răsunau peste tului şi ne vor Înghiţi pe toţi de vii! 

capetele oamenilor: Cu inimile tremur.3,nde şi Şi de va veni ceasul când toţi cei morti 
cu mânile î!lcleştate într'o!altă imploram milă şi vor Ît1',da, atulIci din mo,mântul rece se va ri-
iertare dela Dzeul... dica 5i marele nostru poet Emil1eS ';U şi cu fata-i 

Erau momente de groază, cari te făceau să palidă şi înfricoş'lt de ctie ce va vedea În Ro
crezi, că pământul se cutremură şi nu peste man!a-Marc, ne va recita versurile lui zicând: 
mult mâr.ia Atotputernicului, p~ntru păc:ltele 

oamenilor, ne va preface in Sadoma şi Gomora. 
Ne rugam lui Dzeu şi ceream îndurare, 

promiţând îndreptare ... 
Tăcere adâncă domnia în casele oame

nilor ! 
Inimile şi gândurile tutufOra se înălţau cu 

frică şi cu cutremur către cer. 

Numai vântul turbat trecea cu furie pe la 
ferestrele caselor şi trezea În ztoţi păcătoşii şi 

necredincioşii de până acum, credinţa în Acela, 
pe care poate l'au hultt şi necinstit până atunci. 

Stam înmărmuriţi la văzul celor ce se pe
treceau! 

Şi era la al şaselea ceas d.m. tot În ace
eaşi zi I 

UraganuI se potolise; norii negri se risl
plră luâod drumul in spre alte ţinuturi... pămân-

tu] s'a luminat... -
Cerul înstelat ş! liniştit privea ,cu mulţumire 

la pământul ce fusese incercat de mânla Atot
puterniculull 

In văzduh domnea puterea Aceluia ce 
ocirmueşte lumea întreagă. 

El ne-a dat Iarăşi iertare pentru nelegiui
rile noastre, 1n nădejdea cA ne vom indrepta şi 

ne vom supune cu sfială legilor lui. 
Indreptare aşteaptă şi pretinde Dzeu dela 

Cine-au flldlăgit sireinit 
Mâl1ca-i-ar inima ciinii, 
Miifl{'a-i-ar casa pustia 
Şi neamul nememiciaL 

Apoi cu glas tremurâr.d de .mânie ne-~ar 

înfrut1t!l strigalid: "Neam slab şi nevrednic, că
ruia ţi-a dăruit Pronia Cerească atâtea bunuri 
firt'şti, pe cari nu şti să le prrţueşti, te-a ajutat 
la atâtea biruinte şi te-a condus În ţara Canaa
ilului ca să munceşti şi să trăeSti in belşug, de 
ce suferi ca Ţara ta să se 111gloade tot mai mult 
În mizerii şi să o stoarcă puhoiul de parveniţi 

şi paras'ţi al neamului lui Izrael? 
Ori nu te temi de pedeapsa şL mâna Ace:' 

lura care te-a învrednicit să-ti faci aşezământ 
cald şi plăcut În tara Românească? 

Neam românesc!'H ce pretinzi a fi urmaş 

vrednic a gloriosului popor român, va trebui să 
te cutremuri la auzul acestor cuvinte grele şi 

ruşinea cine ar mai putea-o şterge de pe fata ta? 
Deşteaptă-te decI de vreme din buimăceala 

in care trăeşti şi te sbaţi desperat, şi prin muncă 
neobosită şi cinstită, cu tărie şi nădejde În Dzeu 
vei ajunge la Izbândă! 

Credinţa noastră care ne va mântui a fost 
şi trebue să fie ace~a, că numai prin fapte ade
vărate şi cinstite, prin muncă stăruitoare şi cru-

ţare, ~! ridicându-ne fa o cultură Îrraltă, ne vom 
pute~ mliţi şi meQtine- la treapta Ce le cuvine 
poporului ro mâo ÎIl tu mea ~ceasta. 

Munr4 illtensillă. cl.I,hunt slIperioard, corac
terf, firme licredinla. in Dumnezeu sunt armele 
cari Ile pot duce [a izbâlldă, acum dupace am 
lljuns tn strâmtoarea del~ Ţermopilel 

SufJţ>tele atator frc:lţi nevinovaţi, cari au 
murit ca !'!rQi pentru desrobirea noastră din lan
turile ce ne în.:ătuşau, ne chiamă azi la muncă 
încordat~ şi frăţE'ască I 

Aceste suflete ne strigă din mormânt: 
"Fiţi fraţi buni, mundti spre biotle vostru 

şi al Ţării Româneşti. sprijin-ti-vă cu dragoste 
unul pe altul. îmbărbătaţi-vă cu tărie şi cre
d'nţă În Dzeu, aduna-ţi-vă cât mai curând cu 
toţii sub gioriosui steag al neamului românesc 
de pretutindelli şi porniţi la ... muncă, pentrucă 

numai aşa veti fi În stare să inf;ângeţi bftele 
străine zămislite din ne::mul Palestinei, cari azi 
- durere - vă lnconjoar fi de toate păi tite. 
NI;mai pe drumul acesta veţi ajunge la tanta 
dorităI 

, Uniti-Vă În cu!!et şi 'n simţiri, Iăsati lQ O 

parte ura, mânia, invidia şi egoismul dmtre voi, 
daţi mână ca mâna cei cu ifllma română, sple 
mântuirca neamului şi a ţarii Romdnoşt / .. 

Şi nll llitaţi niciodata, că în lupta voastrd 
dr eaptă lUI sunteţi sing/lri,. Cu 1Ioi este Ouu ... 
şi atunci de cine vă Viţi temf? ... 

Sibiu, la 4 Febr, 19L4. S D. 
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PALATUL CULTURAL 

Sâmbătă, În 8 Martie, ora 8 şi jumătate 

va avea Icc in PuiuluI Cultura! 

CONCERTUL 

piaflÎs'ei 

ELISABETA C()TRU8-8ZA~VT() 

BiLe'te la Libniria DIECEZANĂ şi SCHERHAG 

.~ 4-"'" $4-"_- -.,~ .$ wv p# • ..,.. ... _luA 

numai Românii sunt oaranfă pentru siouranla 
României. 

Siguranţa şi intpgritatea statului nostru, 
numai J<uil1ânii o pot gdrallta şi din acest motlv 
este, neCesar să se asigllfe in primul rând vali
ditatea interestlor romanilor il1 intreaga ţara. 

Din acesţ motiv în servit'ii mai importante, 
nu se pot ţine elemente neromâ.ne, iar In ,ar
mată; pC' cât se va putea 1ft'bue să se înlăture 
conduc:ătorii mromâni de neincredere, menţt
nându-se ca simpli soldaţi. 

Cpnstiltările aceste le confIrmă şi complo
turile indreptate contra Intereselor româue, in 
cari comploturi, după cum am avut ocazIe să 
consbtăm, ernu impliccţ şi of ţc'ri de naţIona
litate neromână, încadrati În armata românA. 

~ Descompunerea armatei austro-ungare şi În 
special a monarh'el austro-ungare se datoreşte 
faptului. că conducătorii erau streini inlerest:lor 
monarhid in t.:ea mai mare parte. 

. Din tO.1te aceste noi tn-bue să lnvăţăm, cA 
fiecare stat, se poate baza exclUSIV numai pe 
naţIUnea sa, şi nu şi pe elementele streine, inte
reselor acelui st"t. Dm ;JCt'st motiv şi Iloi tre
bue să avem încredere numai in români şi pe 
aceştia să-i prtfenm în once servicil sau între
prinderi, avâud În vedt're. că numai românii sunt 
garantă pentru illteR'ritatea şi s'guranţa stawlui. 

Jidanilor voi pricep,-,ţi aceste lucruri ?.. . 

"Naţionalistui" • 
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ntelectuali Români din AradU 
Iată ce scrie "Vestea" din Alba-Iulia: 

Reuniunea Femeilor din loc pregăteşte un 
il c~stumat pentru seara zilei de 1 Martie a, 
Cel din urmă bal in carnevalul acesta, e de 
'evăzut deci. că va succede bine. Ceeace ser
~şte spre laudă înainte Reuniunii, este că con
lcătoarele ei, in frunte Cll vrednica prezi~entă 
la S. Stoica tot cam a doua seară aranjează 
obe de dansuri nationale, În sala teatrului 
:aragi,de, cu scopul, ca Înainte de pauză 1n 
ara balului, să IIlI se danseze alte dansuri, 
a numitele "moderne", de'.~ât celea nutionale 
cel mult bostonul. Pricepătorii: Dna C. Co

anes ~u si d) V. Radeş in~ tndază pe doritorii 
·a învăta la aceste probe, Romana, Ardelean(\, 
)r3, Sârba şi alte dansuri nationale. 

Trebue să dăm la acest loc. expresie bu
riei pentru aceasta sănătoasă pornire. Şi ar fl 

dorit, ca să se abandoneze de tot dansurile 
)derne, ca Fox-Trott, Şirni şi chiar şi Wand
'nul. De TangJ nice nu mai vorbim. Un scriitor 
ropE'an vorbind şi scriit1d de aceste dailsur~, 
condamnă cu toată puterea, ca pe unele ce 
Irnese simţuri de pasiuni incompatibiie cu 
r-ta tinerească spunând, că "tinerii (baieti şi 
e) ies din joc eşofaţi de agitările procurate 
n atingE-rea părţilor corpului". Şl adaogem 
i, pe baza Informatiilor autentice, acestea agi
l nu mult rămân fără urmări faptice, in oare
'e mod. Tocmai de aceea la curtile inalte 
a nu mai e voie să se joace acestea dansuri. 
rlti părinţi oflând îşi văd odraslele gingaşe în 
iţele aCt'stor jocllri cu figuri frivole şi ar dori 
tlişcare efectivă pentru eliminarea lor d:n 50-
tatea românfască. Si muite fete numai de 
Iii lumii, ca să nu le zică lumea, că-s ră
-:e, le dansează. Scriitorul aCestor şire, am 
~it pe dt Iorga vorbind la o petrecere iubi/ară, 
"an centru românesc Însemnat al Ardealu!ui, 
potriva acestor dansuri. Cine cunoa~te pe 
il Iorg~, ştie că totdeauna vorbeşte cu mare 
vingere şi CLI impetuozitate. Dar fiice odată 
l-am vazut şi anzit vorbind ca atUla pornite, 
cu aceea oeaziune, eondammînd aceste dan
'. Având d.'ci părerea şi Îndemnul uaor au
Uiti, ca dl Iorga şi alţi bărbaţi europeni, să 
ndonăm de tot aceste dansuri co,r,pusc 
tru !)etreceri de spelunce şi să ne tnroarcem 
parte la d<lOS!ITile noastre naţionale, frumoase, 
('nte, de alta pilrte la jocurile de salon, ceva 
vechi, \iar drăgălaşe, delicate, curate, ca pa

Her. pas de patineur ş. a. Ştiu unele mame 
'in ţi. cari având fetite Încă de şcoală, declară 
reuma pe cul'ântuJ ior, că nu vor permite nici 
j fetlţelor Jar, sa danseze dallsllrile acelea 
'-ale. Le lăudăm şi le asigurăm că vor găsi 
mai multe adertl1te". 

,.. 

Noi mai adaugâm numai atât că pe acele 
le cari mai permit fetilelor lor să înveţe dan
e imorale a s.::misălbaticilor le va ajunge 
Ulmul neamului nostru, iar tinărilor, cari prea 

\ 

: se însufleţesc pentru acele dansuri le zi-
: Ruşine I 

,-",. __ tAP 

Spre ştire. 

Aflăm de bine şi de lucru cuvlInclOS să 

lrim pe an. cetitori că prin espresia de "un 
'lit domn" •.. folosită la finea art!colaşului 

România Mare" No. 7 al ziarului nostru nici 
um n'am avut intenţlunea să-I vătămăm pe 
If. Marcoviciu vrednicul preşedinte a sedrlei 
lale judeţene, despre a cărui naţionalism, 

~ şi jertf~ de sine in interesul neamului 
~m pe deplin convinşi, ci am voit să arătăm 
ii. durerosul fapt că şi în birourile sedriei, 
lai bine sedriilor orfctnale se vorbeşte din 
!l majorităţii funcţionarilor străini aproape 
li ungureşte, la ceeace este devină salariul 
"abil din care neputându-se susţinea un 
ionar al statuluI, nu se aflA români cu cari 
poţi substitui pe funcţionarii de stat cari îşi 

că azi sunt funcţionarii altur stat, al sta
român. 

VOINŢA POPORULUI 

RĂVAŞE. 

Pâncota, jud. Arad. Despre petrecerea - bal 
mascat - unde jidanii şi-au bătnt joc formal 
de portul, dansul şi muzica românească vom 
vorbi îu viitor. Acum îi facem pe băloşU noştri 
atenţi că nu locuesc departe de Şir ia ... 

'" . 
Ghioroc, jud. Arad Ne intrebăm miraţi cine 

este cauza câ comitetul comunei urbariale Ghloroc 
are de preşedinte pe un jidan, de. vicepreşedin
tele şi de secretar pe 2 unguri. apoi că miljori
tatea membrilor sunt străini, că procesele ver
bale se fac 1n limbă străină şi că În fine dreptul 
de păşLlnat al Românilor este folosit - prin în
şăIătorie - de străini. 

Rugăm pe conducătorii fruntaşi şi autori
tăţile comunei să nu fie laşi şi să nu·şi uite de 
datorinţa (or. 

BaJinţ. '-- Intrebăm pentruce s'a dat afară 
din şcoala română de stat eleva Ana Bot ro
mâna gr."cat., spunându-i-se doar atât: .. Pentru 
tine nu-i loc aici in şcoală înscriete la şcoala 
din Bodafalva (şcoală ungurească). 

,.. 
Din Mai'amureş Tara lui Dragoş Vodă pri

mim următoarr:le: 

___ Domnule Directo/', 
1. MaramllreşlIl e administrat de jid anul 

Stern Fischer, aceasta mi-s'a spus şi la Bucu
reşti În ziua de 13 Noemvrie 1923 de către in
spectorul general al reformei agrare din Tran
silvania, care s'a exprimat că noi, maramureşenii 
avem de prefect pe Stern Flschcr şi nu pe 
Mihali Gavril. " 

2. Jidanul Stern Fischer multimilîonar a 
fost dltcorat CII Coroana Roma.niei în gradul de 
cavaler, fapte merituoase nu ştim să aibă la 
actlvul lui, decât în 1918 prin spirt a omorît 
60 Români în plasa Dragomireşti şi acuma prac
tică ceie mai mari nelegiuiri faţă de Români. 

3. Jidanul Fried Abraham a trecut· prin COll

trabandă 20 vagoane porumb. Contrabanda a 
fost descoperită dupăce porumbul era pe teri
t{)ru! cl'.hilor. 

4. Jidallii lsidor Peri, Ganty Marton şi Ai
zicovici Iosif, toţi din Sighet au dus la lucru de 
pădure în luna Iulie 19L3 430 lucrători au lu
crat 5 luni cu preţurile de 70 -] 00 lei zilnic. 
La plată jidapii nu au considerat de legale con
tractele încheiate in mod I egal, ci cel ce avea 
de primit 70 lei la zi, a primit 50 lei şi celui 
ce trebuia să i-se plătească 100 lei jidanii, le-a 
oprit 20 lei la zj, plătindu-le numai 80 lei. 

Inchipuiţi-vă ce sumă colosală au incasat 
jidanii de pe spatele bietului ţăran maramure
sant Ţăranii au dat pe jidani in judecată. 
I Pânea neagră la noi se -vinde cu 8 lei 

kgr. şi pânea aibă cu 10 lei kgr. carnea cu 
22 lei kg. 

Autorităţile dorm căci sunt înbuibate de 
toate bunătăţile. Mai e timp de stat cu ochii 
închişi şi să laşi naţia să·ţi moară? Nu, de o 
sută de ori nu 1 

Noi nu avem dreptul să facem nationalism 
dar în schimb jidanii fac naţionalism jidovesc, 
căci şi-au format o bandă de cercetaşi jidani 
cari În slifhetul goarnelor manifestă pe străzile 

SlghetuJul. Nu cunosc nici o lege ca fiecare mi
noritate să·şi aibă cercelaşil ei aparte, fără să 

facă parte din Cohorta cercetaşilor Români. 
Dacă cercetaşii jidani vor mai manifesta 

pe străzile oraşului, îi vom distruge . prin orice 

mijloace. 
Accelerati pregătirile organizatii FNR. căci 

eu nu mai pot si sufer nelegiuirile de astăzi . 
Fascişti am pe întreg teritorul Maramure

şului, căci am umblat din sat în sat şi le-am 
adus la cunoşllnţa tuturora că ce·j aşteaptă dacă 
nu se unesc cu toţii într'un mănunchiu I Sunt 
oameni cinstiţi cari inteleg care e scopul nostru. 
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Ştiri de tot felul. 
- "Voinţa Poporului nu are nici un fel 

de subvenţii de nicâeri şi trăeşte numai din 
plata abonamentelor, Vă rugăm deci achitaţi 
de urgenţă abonamentele adăogând şi o 
sumuliţă cât de mică pentru fondul de 
rezistenţă! 

Advocat nou in Arad. Numărul advocatilor 
români din Arad s'a mărit CLI unul cu dl Dr. 
Romul Cotoiu. Roman bun, tlnăr talentat in
zestrat cu însuşiri sufleteşti alese, dispune 
de pregătiri serioase În ştiinţele juridice aşa că 

barou! advocaţial din localitate a câştigat .:n bun 
advecat Într'insul iară societatea un bun Român 
şi un însufleţit luptător. ii ură:;) mult noroc şi 
spor la muncă. Lo~ueşte în Bulevardul Regina 
Maria No. 9. 

- Ce frumos, ce înăJţăloT a cântat În Du
mineca trecută corul O-lor teologi şi pedagog l, 

de sub conducerea măestrului profesor Lipovan! 
ce bine ar fi fost să fi rătăcit din întâmplare şi 

la bis~rică aceia dintre il}telectualii nostri cari 
nu lipsesc aproape dela nici un bal! 1 poate 
le- ar fi venit În minte că avem şi un Dzeu aft. 
şi o sfântă biserică pe lume. 

- Rugăm pe dnii preoti.. Odeseu din 
Hâsiaş jud. Timiş şi Ghebeleu din Şoimu$ jud. 
Arad şi pe domnii: Tâncu, Sâtariu, Farkas şi 
Barbos functionaTii perceptoratulul din Balint 
jud. Caraş-Severin să Îllceteze cu şicanele lor 
josnice contra noastra şi să nu uite că datorinta 
fiecărui român este sa fie cinstit şi bun IOmân, 
căci la din contră neamul nostru ii va pedepsi 
crud pe cei vinovJţi.' Că strainii şi preste tot ji
danii /ucră contra curentelar nationale-cinstite o 
in/alegem, dar nu putem În/alege ca funcţionarii 
statului nostru şi chiar preoti şi invaţMori nu 
numai sd stea pasivi indiferenţi faţa de aceste 
mişcări ci să. le hulească c/ziar. Băgaţi bine 
seama ce faceţi! I Cine n'are az.i simţ românesc 
şi conştiinta natională în Sine nu meritd să tră

iască mâne!! 

- Balul costurnat aranjat de societatea 
sportivă Gloria C. F. R. Î!l 24/U a dovedit că 
mai este încă simţ româucsc şi dragoste de 
dansuri nat;onale in inimele multor RomânI. Pe~ 
trecerea a fost pe deplin reuşită şi din punct 
de vedere national deşi Între membrii societăţii 

se află şi mulţi străini, dar străinii de treabă 

pe cari noi ştim să·j stimăm. 

Au fost şi aici unii ti nări insufleţiţl şi tare 
inteligenţi, cari strâmbau din nas, când începea 
muzica să cânte iară melodii de dansuri naţio

nale, acestor tinări "de mare sperantă" precum 
şi acelor intelectuali "de o vază" impunătoare, 
cari au obiceiul să lipsească aproape totdeuna 
dela biserică, nici când însă dela petreceri, dar 
cari de data aceasta, - poate din cauza pro
gramului de prea multe dansuri naţionale - nu 
ne-au onorat cu prezenţa lor. acestora le zicem 
să ... ei ce să le zicem? Ştiu d-lor bine ce 
vrem să le spunem... da da acea, acea, ce 
crezi şi d-ta onorate cetitor I 

- Oare cum se poate că contelui Coloman 
Tisza i-a rămas neîmpărţită din moşie in co
munele Gherac şi Vădaş 0000 jugăre şi tot lui 
i s'a dat şi cele 485 jugăre resHvă pentru obşte? 
Ce merite ar~ contele Tisza faţă de bit'ţii noştrif 
ţărani, cari abia au primit câte 2 jugăre ori 
ni mic deşi s'a vărsat sângele lor scump pentru 
întregirea şi mai s~umpei noastre tări şi dacă 
Majestatea Sa Regele ar cere şi l'ar mai vărsa 
ori când bucuros? 1 

Unde să caute scut ajutor şi dreptate acest 
prea. bun dar nenorocit popor, dacă nu la 
ai săi? ! I .". 

f· 
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-.: O dureroasă lovitură a atins familiiile 
nobile a domnilor: Dr. Brădean prim-medic ju
detean, Dr. Moldovan prim-medic de spit3.I, Dr. 
Petran profesor univ. etc. prin moartea preaiubi
tulul lor unchiu Miron Onu. 

lndureratelor familii le transmitem condo
lenţele noastre. 

- Dlo Brad jud. Hlmedoare ni se comu
nică: că au inghetat de frig 4 oameni, toţi au 
fost beti: .vez! ce face beutura-! Bieţii oameni! 
Îşi beau averea, fşi beau hainele, işi beau sănă
tatea, viata chiar şi nu-l nimenea cine să-i lu
mineze că alcoholul pe de o parte este cauza 
tuturor acestor nenorociri, a acestor suferinţe a 
sărăciei poporului nostru şi pe de altă parte tot 
el este cauza că toţi parveni ţii, perciunaţli şi 

tot aşa şi cei din Brad in frunte cu multimilio
narii .. KugeJ testverek" au ajuns la bogăţii in
calculabile, 'la puterea care le dă tot dreptul să 
fie aşa de batjocoritori aşa de obraznici precum 
sunt ..• 

- In Almaş jud. Arad cârciuma lui Itig 
esle vis-a-vis cu biserica, peste drum şi multi 
evlavioşi se duc şi .fn decursul slujbei D-zeeştl 

la crtişmă să se încălzească cu câte o ţuică 

bună şi apoi se reintorc iară in biserică. Na
tural că mai multi rilmân la ltig la biserică, că 

el le dă ţuică pentru bani. 
Autorităţile ar trebui sol vie să silească pe 

ticălosul acela de jidan să-şi mute ulcica cu 
otravă ... unde? la ei in Palestina ori unde Ş 'a 
dus mutu iapa .•• ori poate este in Interesul co
merciulul national ca el să~şl aibă casa satanei 
vis~a-vis de casa lui Dzeu! 

- Internationala sindicală din Amsterdan a 
hotă rit o zi antirăzboinică în care toţi muncitorii 
din intreaga lume vor declara "Război războ
iului 1< aceasta zi este fixată pentru 21 Sept. a. e. 

,. 
- DI O. Goga si-a pus candidatura la 

Romanat!, (în Vechiul Regat), unde, după cum 
se afirmă, va fi sprijinit şi de partidul liberal. 

- Termenul pentru inaintarea cererilor de 
improprietărire cu loturi de casă a invalizilor 
orfanilor, văduvelor din războiu, funcţionarilor 
de stat. judtţ şi comune precum şi a tuturor 
demobilizatiIor, Ministerul de Interne prin ord. 
tele2ufic Nr. 4269/924, l'a prelungit până la 
31 Martie a. C.t jar cel pentru Înaintarea anexe
Jor necesare până la 1 Iulie. 1924. 

- Tinerii, cari au vre-un frate incorporat 
1n armată. prot abţine amânare pentru satisfa
cerea serviciului militar. 

~ 

- Cursul leului se urcă in străinătate. -

f - După cât ştim nof actele dlui Kanyok 
şeful secţiei asigurărilor de viată a institutului 
.. Agronomu'u, nu sunt in regulă. DI Kanyok este 
un slovac renegat, care a fost ofiter În armata 
naţională a lui Horthy. A venit în ţară cu pa
şaport străin şi fiind un element periculos,· ru
găm forurile competente să-I dea peste graniţă 
de unde a venit, deşi se vor afla "români bunj
cari sa-l protejeze să rămâe în Arad. 

- Este un ordin că copii sub 15 ani nu-i 
permis -să cerceteze birturile. Trebue pedepSiţi 
acei birtaşi cari dau pe bani otravă mlădiţelor 
tinere ca d. c. Zambori Ladislau din Piata Avram 
Iancu care otrăveşte pe ucenicii cari se abat 
pela el mergând dela şcoală cu cărţile subsuoară. 

Facem atente autorităţile competente. 

....... '. -'4*'- "u • .."".. ... u • ........ """.... 

o întrebare. De ce mama dracului vor fi 
fiind jidanii aceştia aşa urâţi? Uitaţivă bine la 
câte unul aşa mai proaspăt. încă cald, cu barba 
lui creată, cu perciuni aşa incârligafi, cu buzele 
grăsuţe, năsoiul covolat şi urechile aşa mari plecate, 
ce bine ar şti să~i descrie dl prof. Ştefănescu! cu 
pofa ori mutra acea blestemată, zău ti se face 
rău, când ii vezi şi eu cred căs:ar spăria de ei, 
UIl om care n'a auzit de ei, nici nu ia văzut 
nici când şi care deodată tronc, ar vedea aşa 
pe dracu naintea lui I Nl1 tnzădar l-a chemat pe 
Iuda, iudă şi-I cbiamă pe satana jidov. 

Cenzurat: Dr. R. Mager. 

VOINŢA POPORULUI 

Deşteaptă-te poporul meu! 
Deşteaptă-tt! poporul meu. care gemi sub 

acelaş jug ca şi mine, sub jugul celor străini 
fără de suflet! Scutură-ţi impilatorli, cari te-au 
îngenunchiat, şi~acum ospătează pe spatele tale. 
RIdicAti braţele vânjoasţ şi 'nbrâncfşte parazitii 
şi toate lichelele străine care te sug făra de 
milă! > 

Trezeşte-te! Glasul vremii te chiamil. Vii
torul te-aşteaptâ. La datorie! 

Străbunul Traian, care te-a adus pe aceste 
plaiuri mănoasE", cu jurământ ţi-Ie-a predat, ca 
să-i fi moştenitor. Stăpân te-a pus pe aceste 
meleaguri. Şi tu .•. trecând prin distanta vremu
r!lor, ai uitat de tine. Ai decăzut... Rob şi bat
jocură te-al făcut celor venetici. Ţara ţi-ai per
dut-o, căci el o conduc. Şi tu ce-ai ajuns? Mo
şja ai vândut-o, căci prea mult te-au supt, şi-ai 
rămas pe drumuri. 

Zdreaoţe de pe spate, toiagul din mân! 
şi sufletul amărit ţi-au mai rămas tovarăşi, ca 
să te conducă până la mormânt. Şi tu.~ buimă

cit de amarui vremii, cu greul tn spate, mergi 
înplns spre el. Trezeşte-te poporul meu, treze
şte~te! Şi... dacă glasul meu desperat va suna 
·in pustiu şi... va fi prea târziu, las blestemul 
celor căzuţi cu zâmbet pe buze şi plini de in
credere în viitorul neamului. Las blestemul în
tregilor generaţii de martiri, a generaţiilor sa
crificate, pentru fericirea urmaşilor lor, pentru 
păcatul neiertat al vostru. Şi, pământul nu vă 
va primI. 

,; _ .. ** !t&JII"W L ... .....,. U.4 ... 
Oispreţuitori de vieaţă. 

In noaptea de 23-24 Februarie Între staţia 
Slatina mică şi Armeniş, la cantonul No._ 311, 
s'au ciocnit 2 trenuri de marfă, No. 1125 şi 
1126, und' pe lângă considerabila pagubă mate
rială şi-au mai găsit moartea 2 şefi de tren. 3 
frânari şi 1 janearmi. 

Tot la acest canton au fost încă 3 ciocniri: 
ulla in anul 1916, alta in 1918 şi alta în 1923. 

Se inmultesc caram boalele şi in Banat J 
Victime şi pagube materiale enormeI Nesigu
ranţa Călătoriei creşte zilnic, rămân văduve şi 

orfani pe str~zl, goi şi flămânzi t Pentruce şi 

pentru cine? I Cari sunt criminalii? Functionarii, 
sau căile ferate? Răspunsul e uşor: Tot aşa, ca 
şi Vlntileanca,' căile ferate sunt vinovate. Se 
joacă cu vieaţa că1ătorrlor, pun taxe mari,. va~ 
goane reformate şi lin functionari de mişcare 

puţini şi slabi, făcând economii bugetare. 
Pe linia aceasta prinf"ipală serviciul impie

gaţilor de mişcare e de 24 ore, având aproape 
50 trenuri şi făcând 40- 50 Km. pentru revizia 
acelor in acest timp. Nu este' ceva supraome
Dese? Da, aici este vina şi o poartă C. F. R. 

Unde este economia, pe care o fac C.~ F. 
R. prin vieata atâtor nefericiti? Nu ar fi mai 
consult să aleagă personalul, să-I plătească mai 
bine şi să reducă serviciul la 12 ore? 

Ne răspund C. F. R, care este tJaguba şi 
despăgubirea provenită din caramboalele din 
anul trecut? Pagube le şi despăgubirile de acest 
fel nu ar fi economii mai reale? 

Noi sperăm, că dl director regional Pop. 
care este atât de energic, va şti să pună capăt 

edată caramboalelor de pe acest teritor, servind 
de model . 

. . • Ceice dispreţuesc vieaţa altora nu me-
rită să se mai bucure de plăcerile vietii. 

""-$ 

VOINŢA POPORULUI 

'\ 

să nu lipseaSCă din nici o casă 
:: românească. :: 

--Nr. O. 55-1924-2. 

Publicaţiune. 

Subsemnatul esmis judecătoresc 
eonformitate cu Legea execuţiei şi 1n b, 
decisului Judecătoriei de ocol Pecica 
de mai susJ aduc la cunoştinţa pubHI_ 
că mobilele: ] cal, I trăsură tărăneas, 
10 q porumb, 5 q orz. 2 paturi, 1 dul 
1 masă cu 4 scaune, 1 credenţ. 1 diV/ 
1 maşină de cusut preţuite la 27050 J 
iIi urma execuţiei efectuată in favoar.
executantului L10ydul Român reprezen
prin advocatul dr. Armin Gara din Ar, 
contra lui Mihai Fray jun., se vâna': 
licitaţie publică fixată pe ziua de 8 Mar I 

1924 ora 2 p. m. În localul executata 
din Sem/ac Nr. 493, învitând pe toti 1· 
cari doresc a cumpăra cu observarea,; 
contra plăţii imediate, celui ce vor of! 
mai mult se vor vinde şi preda. 

Pecica, la 9 Februarie 1924. lor 

. Esmis judecătoresc:~i~j. 
Oficial: Trajan HedeS{vlăl 

sun 
Publicaţie de licitaţie. fapl 

Comuna urbarială Laz ju~eţlll Ar~utl 
vinde la licitaţie publică 37 jug. pădtmt~ 
de fag proprietatea comunei urbariale, se 
ziua de 4 Martie 1924 orele 1 p. m. nea

l Primăria comunei Laz. pe 
. Condiţiunile se pot vedea ]a pret . 

dintele urbarial din Laz. ex~ 
Pădurea se află la o distanţă de âa ~ 

krn de gara Dezna. etl 

Concurenţii vor depune un vadiu tele 
50.000 lei. Licitaţia se va face prin st ~stt 
gare in conformitate cu arL~ 72--83 e 
Legii asupra con tabi lităţii publice. St tre 

Laz, la 21 Februarie 1924.· ·tTU 
. on 

Comuna urbariald. lovi 
tru 

De vânzare mâl 

2 maşini de treerat cu vapori in sti 1~1? 
bună, cu toate accesoriile. o maşină TlSII 
140 cm. şi cealaltă de 120 crn. lăţime VI a ) 

, nb 
Adresa: : ă 

ALEXA SECHEL l ~u : 
Nădab jud. Arad. ; Tre 

azi, 
cu 

De vânzare. " aba 
In centrul oraşului: case goale· ~e~ 

locuite; se predau imediat loc u i nţ lubl 
case potrivite pentru economie cu grăd tret 
mari, case cu prăvăiii, case potrivite pe tele 
tru fabrici, vii· cu vile, moşii ieftine ne 
Banat şi mori cu motoare. von 

Deasemeni pentru orice afacere c a s 
merciaJă, de vânzare sau cumpăra te?1 
adresati-vă numai biroului eri 
M UNT E A·M ŞI F LOR tris1 

Roti 
ARAD~ BULEVARDUL REGINA MARIA No. pe , 

--------------___.-__ o s: 

De vârlzare ; I:~~ 
Maşină de imbJătit No. 6, cu foc asel 
sistem M. A. V. (să trage de sine), şi ti 
cu toate ceie necesare, curele de pen1 
piele noui. Preţul este 100.000 Lei. şi d 

. Adresa: i stari 
Gheorghe Daniel, Lipa celu 

oficiant de stat. : tiţi 

Tiparul Tipografiei Diecezane Arad. _ ~. nu ' 
• 1 
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