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] l~e~luriie ~atriotice ~i umanitare ale fascismului italian.' ~:~~i~*3ăe~~:~:ap~!~~~·a:~r~:t~~:E~ 
1 Noul spirit al tinerimel italiene. - (!ândueli) sociale, economice şi interna-

I I 

t ţlOnale, dar aceştia ar trebui să se conj 
f l. 
J 4 La o adunare a Asociaţiei italo-ame-

t
' ricane, care s'a ţinut astăvară la Roma şi 

la care au luat parte un mare nurn~r de 
persoane însemnate italiene şi americane, 

{ ambasadorul Statelor-Unite (America) d. 
'1" Richard Child, a rostit o interesantă vor-

bire, din care reproducem următoarele: 
"In vremea celor 8 luni din urmă 

, Italia a ajutat foarte mult la înaintarea 
f murală a lumii prin ridicarea idealurilor 
1 curajului omenirii, disciplinei şi răspun
I derii. 

-{ N'aş fi credincios convingerilor mele 
1 şi marelui număr ai conaţionalilor mei, 
J dacă n'aş spune, că d. Mussolini cu po
~, pomi italian, a dat omenirii întrl'gi o 
t pildă de curajoasă organizare naţională. 
~' bazaia pe discipUnata raspundere a per
t soanei către Stat ŞI părăsirea ja/şelor 

t
t.·, nă~eidi in învăţaturi siabe şi ale Închi
" pUlfll. 

. In anii din urmă s'a vorbit foarte 

ste vremuri grele" impotriva înaintării ome-
nireL , 

Dar turburarea nimicitoare, slăbiciu
nea, decăderea, sunt primejdii şi mai mari. 
Aceste rele sunt adeseori discutate chiar 
şi de oameni cu bune gânduri cari VOi

besc de trebuinta de a mântui omenirea 
şi de a câştiga drepmrile omului. Eu aş 
voi ca şefii de partide în loc să predice 
că orice om trebue să aştepte propria-i 
mântuire dela alţii, sâ arate că orice om 
are in el puterea pentru a învinge relele 
sale. 

Eu aş mai vrea ca şefii de partide 
in loc să vorbească mereu oamenilor de 
dreptul lof, să-i convingă a lua asupra 
lor întreaga parte 9 propriei lor răsplln
aeri. 

Fără îndoială, că una din însuşirile 
cele mai preţioase ale omului e aceea 
care îl face să ajute pe aproapele, dar 
însuşirea şi mai preţioasă e aceea de B 

avea ca ideal mărirea propriei sale pu
teri pentru a cere cât mai puţin ajuturul 
altUIa. 

vingă că. a vesti
v 
~jmtul răspunderii per

sonale ŞI a man increderea în sine ca 
persoane şi naţiune e mai de lnsemnătate 
decât oricare ain aceste învăţături. 

y Noi, italienii şi Americanii, ~simţim 
parerea de rău ce ne fac să avem acele 
naţiuni sau rase (neamuri de popoare) 
slabe cari se vaită şi cer ajutoare şi fa
voruri. eu nu voiu crede' niciodată că in 
contrarietatea de idei de pace sau răsboi 
slabE - oameni. naţiuni sau neamuri de 
popoare - ar fi mai presus sau nici 
vrednică de cinste, de aceia cari conduc 
t~eburil~ Jor proprii, cu putere, stăruinţă 
ŞI curaj, stând drept pe picioarele lor tari. 

NLl discut despre Îndemnul acelora 
cari pentru înaintarea aoroapelul cu o ast
fel de alcătuire a societăţii prin care or
ganizaţille internaţionale să dea favorurile 
lor comunit<lţilor, iar acestea persoanelor 
respe~tive" . . "., ..... ..-, T .. ""., 

Să vedem cari politkiani vor avea tndrăs
neala să vorbl'ască p~ faţă despre chestiunea 
jidovtascăca conducătorii partidului poporului? 
Laudă şi cinste lor! 

DI Vaida se zice că a intervenit in favornl 
perdunaîilor la dl ministru B~ătianu ! 

I mult de primejdiile ce put urma pentru 
omenire din marele război. Eu am încre

J dere că poporul american şi cel italian 
I vor lucra împreună pentru a încunjura 
t orice putinţă de nouă vărsare de sânge; 
I cred la fel cu d. prim-11lin~stru Mussoiini, 
J că primejdiile cele mai Întunecoase şi 1 mai ameninţăfoare de război sunt, in ace-

Omul cme devine tare şi îndeamn~ 
şi pe alţii să se facă tari, face un mar~ 
lucrl1 lumii decât aceia cari încurajează 
pe oameni ca să caute ajutoare tii pute
rile şi binele altora, Ligăduindu-l~ noui 
rândueli sociale cari nu se pot înfăptui. 

Ei 1 apoi se poate lucrul acesta? Poporul 
nostru nu poate fi decât naţionalist-alitisernlt şi 
vai de acela care vrea să-I Îmbate cu apă rece 
ori ţuică dela strigoiul (ţig! 

, 
Veniţi în hard de frăţie, 

Stravechii câmpului străjeri, 

Ce ocrotiti de-o veşnicie 

A muncii rodnice dureri. 
Veniţi, plugari, veniţi oştmii 

Celui mai vechiu şi sfânt război, 

Tovarăşi buni ai ConsânzenÎi, 
Veniţi cu noi! 

In goana vieţli 'nvijorat(j, 

Strigaţi: Plugarii 'n veci nu pier, 
Căci lor pamântul sfânt, li-e tată 

Şi frate soarele din cer. 

In casele cu grinzi bătrâne 

~ Voi rostul lumii aşezaţi, 

Sus datatorilor de pâne, 

In patimi şi credinţe frati, 

Voi platnici de sudoli şi sânge, 

Voi cei bogaţi şi totuşi goi. 

Veniţi să ne 'i/vă/aţi aO p!â!l!Je, 
Vwiţi cu noi! 

Veniţi stăruitoare gloată, 

Strigaţi s'allză mici şi mari: 
E razimatd lumea foald 
Pe palme aspre de plugari I 

Năpraznic vifor de dreptate 
Vă doarme 'n suflefu 'noptat, 

Şi spală lumea de pacate 

Când rele mâni l'au deşteptat, 
De grele vremi de mai nainte 

De-al raspiătirii greu şuvui, 
Veniţi aducatori aminte, 
Veniţi cu noi I 

Strigaţi să ştie largul zarii, 
S'auză toţi câti trag in jug: 

Că jocul roş al răzbunării 
Topeşte fierele de plug! 

O. Goga. 

o ră8COală tărânească Si O incercare tle unire 
fa ~eDreu8. 

- In anii 1824 şi 1825. -

.. 
De Dr. Gh. CiuhaudlJ. 

- Urmare-

In ziua de 29 IunIe fu ascultat şi protopo
pul Gheorghe Chirilovicl dela Galşa cu privire 
la bănuiala, că în această revoltd ar fi fost 
amestecat şi Nicoard (Mtkora) dela Oiula. Pro
topopul însă, după cum dă la procesul verbal, 
nu ştie altceva despre Nicoară, decât că e in
chis in temniţa din Giula. 

In 30 Iunie, comisia vrea să continue in
vestigaţia la Vădaş; dar îi ameninţă revărsarea 
apelor şi astfel intoarce larăş la Şepreuş. 

Cele 9 zile de până aci, propriu zis nu 
erau de investigaţie, ci numai de a intimida şi 

de a presiolla poporul, - la caz de trebuinţă 
chiar prin autoritatea administratorului episco
pes;::, adus acolo. Puporul trebuia Înfrânt, ca să 
se deie în brazda gândurilor şi interesului dom
nului de pământ, despre care ştim din altă parte 

, Pretul unui exemplar 2 LeI. 
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Pagina 2 VOINŢA POPORULUI 
( 

o puternică cetate la granita apuseană a {ării. 
- Cu prilejul adl4f1ării gen, ~ bă ... cil "NădIAcana", 

In ziu~ ~e 12 Aprilie a. c. ~ avut lot:! la 
Ntjfl/ac (juq! Arad) aduniirea generală prdinar4 
a băncei rOlnâneşti ItNădIăcan~". A prezidat Q. 
Aurel Şterca-Şqluţiu, dir. băncii, asistat de către 
dnH A. erâsnic şi D. MfcH, notari, membrii veri
fiLatori D. RoşcăU, preot 1. Lucacia şi membrii 
verifîcatori D. Drăgan, primar, ah. ŞicJovan şi 

S. Chicin. 
Au fost 60 acţionari, reprezintâd peste 3600 

acţiuni. Numărul acesta dovedeşte indeajuns ma
rele interes, pe carele poporul acestei regiuni il 
arată fată de această frum::Jasă şi puternică insti
tuţiune financiară română. 

In raportul anual, făcut într'un limbaj lim
pede şi lămurit, citit de către d. director A. Şt. 

Şa/utiu, găsim, intre alte, o foarte însemnată 

expunere, care ne umple de bucurie şi mulţu

mire sufletească. 

Printr'o hotărâre luată la 26 Aprilie 1923, 
se stabil ca urcarea capitalului societar al băncii 

dela 225 mii lei la 5 milioane lei, printr'o sin
gură emisiune, sau mal multe emisiuni, după 

cum ar permite aceasta vremea şi împrejurările. 

Luând in socoteală criza financiară din 
tară, Consiliul de administratie a emis (publicat) 
prospectul hotărând capilalul numai la 2 milioane 
lei. Termenul de subscriere a fost dela 27 Fe
brua'rie 1924 până la 30 Martie )Y24. In vremea 
aceasta actiunile s'au plasat toate şi s'au plătit 
in mod Integral (întreg), deşi exundârile (vărsă
riie apelor) Mureşului intrerupsese comunicaţia 

cu Jgrişul. 

In fata acestei situaţii şi deoarece un in
semnat Ilumăr de cerer I de semnare a acţiilor 

rămăsese nemulţumit. consiliul de administraţie 

al băncii a hotărât o nouă emlsitme de 1/2 mi
lion lei. 

Observ, că toate actiunile au fost plasate 
intre sătenii din Nădlac, Şeitin şi 19riş. 

Socotind marele număr de actii mari pe 
cari "NădIăcana" îl are la Şeitin, s'a hotărât 

că nu era introdus încă definitiv în moşia dela 
Şepreuş. Bătăile şi şicanele aplicate până aci şi 
terorizarea prin miliţia, ajunsă acolo deodată cu 
comisia, erau mijloacele de capacitare. 

La J Iulie iobagii se dau capacitati (meg
hajtva leven) şi aduşi la supunere cătră comita t 
şi cătră domnul de pământ. Iar acum e invitat 

. domnul de pământ să-şi facă obiecţiunHe, cari 
puteau fi numai de binele dânsului 

Tot în aceeaş zi iese la iveală adevărata 
opinie publiCă a satului (Nr. 61- din procesul 
verbal), că satul nu poate primi terenuril~, pe 
care vrea domnul să-i strămute pe iobagi. Se 
bănueşte apoi şi acuza ridicată impotriva preo
ţilor Popa Pavel şi Popa Ou. că dilnşii nu nu
mai nu au căutat să liniştească poporul tulbu
rat, care-i urmărise pe solgăbirău şi pe jurati 
până la marginea satului (când cu 19 Mai), ci 
au ţinut şi Te- Deum, cu care prilej. nPotrivit cu 
obişnuintele lor, s'au conjurat. 

Unul dintre cei 75 impric!naţi ascultati la 
investigaţie, cu numele Turcuş Toader, recuno
ştea că el a tras clopotul lntr'o dungă, la sfatul 
intregului sat, şi că a infipt un steag. Bânsul 
ştie, că la Te':Deum au asistat şi doi protopopi 
streini, despre cari nu ştie nimic mai deaproape. 
Iar Durco (? Burco) Sav, ştie că, la sfatul ţinut 
in casa primarului şi la Îndemnul juzilor, ace
ştia au zis atunci: Dumnezeu să ajute dreptăţii. 

Preotului Pavel Popovici i-se punea vină 
şi aceea că a lucrat în intelegere cu primarul 

infiinţarci4 unei sl\cuniille a băn\!i! la Şe!tin, care 
Îşi v~ în~epe i'ctivitatej\ În cursul llcţ!stui ~~. 

Ţrecândp-se la alegeri, d. P. Roşut a fost 
ales -= ou totalih,tea voturilor - membru În 
d rrecţiune, iar cenwri au fost aleşi dniil D. 
Roşcău, 1. Mercea, D. Micu, Gh. Petrovicin şi M. 
Totoreanu. 

Deodată cu urcarea capitaluluisocietar şi 

cu înfiinţarea unei sucursale s'a hotărât şi schim
barea Statului. 

Fiind de faţă la această frumoasă şi înăl

ţătoare adunare şi d. Glzeorghe Adam, directorul 
băncii ,., Victoria" dela Arad, d. director Şa/uNu 

a rostit o mişcătoare vorbire despre vechile le
gături dintre băncile .NădJăcana" şi "Victoria", 
arătându-i toată recunoştlnţa şi mulţumirile "Nă

dlăcanei" pentru sprijinul material ce "Victoria" 
l-a dat acestei bănci, dela înfiinţarea ei prin 
fostul director S. Raieu, vrednicul urmaş al dlui 
Onca. 

In cuvinte insufieţltoare şi pline de un cald 
patriotism, d. dir. A. St. Şu/uliu mulţumeşte 

actionarilor pentru marele interes pe care ei l-au 
manifestat în toată vremea, şi mai ales În timpul 
din urmă, faţă de It Nădlăcana" şi îi îndeamnă 

să-i dea şi pe mai departe sprijinul lor şi să se 
facă cu teţii apostolii acestei putemice citadele 
naţionale fa granita apuseană a Ţarii-::f?om_â{/fŞ ti. 

Cuvântarea dlui director Şulutiu a stâl'llit 
mare insufleţire şi a fost primită cu aplauze (?re
IUl'gite de către numeroasa asistenţă. 

Pentru strălucitele succese ale băncii, in 
urma propunerii dlul D. Roşcău toate propune
rile D:recţiunil au fost primite de acţionari cu 
unanimitate de voturi. 

Intr'o frumoasă vorbire, acţionarul d. U. 
Păteanu, fost deputat, propune să se exprime 
Direcţiuni! şi Consiliului de administraţie a "Nă
diăcanei" mulţumire şi recunoştinţă protocolară. 

Vorbitorul arată că în cea mai m?re parte aceste 
strălucite succese ale băncii sunt rodul ostene-

Horga Onuţ, care-i era cumnat şi în a cărui 
casă se plănuise .răscoala". Mai efa vinovat 
bietul preot şi pentrucă (?) servltorul său se ri
dicase cu săcurea spre a opri un soldat, care 
voia să ducă din curtea preotului o legătură de 
trestie. 

A doua zi, la 2 Iulie, in loc de a ::nerge 
lucrurile spre împăcare, se svoneşte că toti acei 
şepreuşeni, cari se declaraseră că vor primi pă
mânturile oferite de domnul feudal, au să fie 
arşi; dar nu se poate dovedi nimic din aceea 
ameninţare. 

Zilele de 3 şi 4 Iulie trec fără constatări 
mai de seamă, pentruca in 5 Iulie pleotul Pavel 
Popovici să fie trimis, cu escortă mHitară de 
doi soldaţi, peste Sintea, tn temniţa judeţeană 
dela Arad. 

In 7 Iulie, comisia află că miliţia tot nu 
poate pleca deoarece mulţi iobagi o declaraseră 
rupt ales, că nu vor primi pământul oferit de 
domnie. Un motiv pentru rămânerea şi pe mai 
departe a militiei acolo era şi aceea, că soţiile 
şi pruncii acelor iobagi malcontenţi - pe cari 
îi legaseră deja, vre-o 13 sau 14~a fără de preo
tul lor, spre a-i trimite in temniţă şi pe ei, -
priveau Itrezoluţi şi fără nici o emoţie" (elszan
tan es minden megindulaş nelkiil) la iubiţii lor 
duşi între suliţele ostaşilor. Comisia vedea in 
această atitudine a femeilor şi a pruncilor, do
vada că nu se îofrânseseră tncă (nem egesz ma
gok meghajtas<it) după câte pă1tseră. (Va urma.) 

[ 
1. 

Nr.~ 

IHor şi a de\'otamentului curat al dlui direct~ 
AI. Şt, S"lyţtu, Oijff Q~ 11 imi serveşte aceas( 
instjtuţiu'\1\!: n~tiot1ii1IJ, lipre rnt:ltumirţ!~ ~e.1l 

Facj!!11 aaeasii forţăriililtă - il spus Ci ~ir 
păteallu ---,- aici 1" g(aniţ<ţ ţării pentrq urmaipr< 
no~tri şi pentru întărirei": l1ţamulul. o ea, 

Frumoasa vOfbire il q)ui U. P~teanu a lotlo 
trecută îq procesul verbal. .0 

~f~fŞil1dU-Sţl ;ldUI~@r~a generală, o parlţri' 
. dintre actionari au luat maSii Împreună, un~ă 
s'au rostit mai multe toasturi. i1U 

O plăcută şi proftmdă impresie a făcut .. 

D. Gh. Adam, directorul băncii "Victoria! 
(Arad) a rostit frumo3be cuvinte dc laudă * 
adresa dlui notar public Petroviciu, primul d~ 

rector şi fundatorul "NădIăcami"; U. Păteanu! 
vorbit pedru soHdaritate. 

Şuluţiu, care în tr'o s ~urtă dar mişcătoare cuvân, 
tare a ţinut să amintească vredniciile - cu prk 
lejul nouei emisiuni a băncii - servitorului Din~ 
Aliteallu, care de vre-o 20 de ani serveşte ci 
cinste "NădIăcana". Tânărul şi vrednicul preof 
d. D. Roşcău (Şeitin) a spus că arătarea in mo~ 
strălucit a interesului Şeitinenilor către "NădIă{ 
cana" este a se socoti cu cea mai multă recui 
noştiută a acestora pentru că "NădIăcanei'" a~ 
ei să-i mulţumească dacă plugurile româneştle 
răstoarnă brazdele roditoare În moşlile foştiloiH 
puternici Radetzky ş. a. şi tot .. NădIăcanei" trebufl' 
să i se s~rie mcritul dacă până azi nici o averii-
sau casă românească n'a f8st vândută pentru" 
datorii de bancă. (Observ, că "NădIăcana" n:~ 
pană azi nu- Ş are avocatul ei. - N. R) l 

lr:cheind aceste rânduri facem constatare~ 

că, prin înţelepCiunea şi hărnicia distinsului dibr 
recÎor d. Aurel St. Şulutiu, sprij:nit d~ către me-bi 
rituosul director al "Victoriei'" d. Gh. Adam ŞtI 
În urma dragostei curate a fraţilor noştri djn~~ 
partea locului faţă de tot ce este romanesc Ş6 
naţional, avem să mulţumim dacă azi avem înl 

banca ,.NădIăcana" o puternică cetate national~ 
la graniţa apuseană a ţării. r. 
~-- ~-4JV ,0.--....-'1 ., 4 _~... ___ ~ 

Hleoerea de de,ulaU alnodan la ~Imand. ~, 
Părintele Ştefan Leucuta dela Şimand ne; 

trimite un lung rilspuns la corespond~nta ce s'arl 
publicat în gazeta noastră despre alegerea mem'[ 
brilor sinodali la Simand, când dsa, a fost În, 
vinuit că "s'a pr~clamat pe sine 'preşedlnte",~ 
deşi nu avea majoritatea voturilor poporului, d 
nu a procedat corect la compunerea şi alegerea" 
biroulUI, că împotriva legii şi a voinţei alej(ăto-i 
rilor a tinut alegerea --.:. dupăce întâi a suspen} 
dat·o dimineaţa - după masă in locuinţa clO~'1 
potarului diserlcii. f~ 

Sfinţia Sa respinge a:este învinuiri spunând, I 
că din ridicarea mânilor votând persoana preşe~1 
dintelui alegerii dsa a constatat că majoritateat 
este pentru Sf. Sa, iar 11U pentru d. 1. Daul şiP 
că nimeni n'a protestat contra acestei constaUiri;' 
că sinoduI a ales cu aclamatiune pe bărbatjiQ 
de încredere P. Anghel şi M. Iercan, iar de no·t 
tar pe d. T. Mornăilă. r 

Sunând la clopoţel ca să se facă linişte,. 
copiii cari se găseau tn turnul bisericii, crezândk 
că s'a dat semnalul de ămlazi, au tras c1opotul.~ 
Pentru a încunjura "profanarea'" bisericii, Sf. Sa. 
a suspendat alegerea În biserică şi a continuat-o: 
în localul unde comitetul fşi ţine de obicei şe.~ 
di ·!ţele". O 

Delegatiei in frunte cu d. Heredeu, fosti 
deputat care venise să protesteze contra alegerilt 
pe motiv că nu s'a respectat statutul organic, f 
Sf. Sa recuno~şte că a răspuns: "faceti ce vreţi D 
eu alegerea o ţin", dar spune că abtinerea dela f 
vota .. s·a Iăcut pentrucă I 

I ... 
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:t~ 
lst 
II~ Sf. Sa spune, că alegerea a decurs În or-
~inea cea mai bună. It} această privinţă Sf. Sa 

a'Pfopune facerea unei anchete şi declară că in 
cazul când cele povestite în sarcina dsale s'ar 

'oUovedl de adevărate Sf. Sa se obligă a plăti 
I lOOO lei pentru scop de ,binefacere, iar dimpo-

!rlJrivă, dacă rezultatul ti va da dreptate Sf, Sale 
1,ă plăteas..::ă această sun1ă aceia cari l'au învi-
. ,ruit de nereguli. 

I~ * 

di 
1 t 

â1 
)T~ 
inl 
d 

eol 

:~ 
eul 
a~ Cinstitul nostru popor să ştie, că noi sun· 
~ştlem cu tot sufletul cu dreptatea lut, şi cu scârbă 
ilelle intoarcem capul de către mincinoşi şi abu
)Ufiv!. 
er'" -. ~ ••• * rut 

ltt:PoDcertul SOC. cor. "Carmen" 
1 din Bucureşti. 

re,:: Pentru Dumineca Tomii la 4 Mai, 4 1/2 

dl1lră după masă în sala Teatrului de vară 
ne1li se anuntă un mare eveniment artistic, ce nl-I 
ş,regăteşte cel dintâi cor din tară, cu 150 membri 

din~are este corul Soc .• Carmen" de sub strălucita 
ş~onducere a minunatului măestru prof. de conscrv. 
'rJ. O. Kirlac cu următorul 

în' 
al i~-' -~ PROGRAM: 
~. Cântări religioase pentru cor mixt: J' 1. Alleluia din oratoriul "Messia", Handel. 

l
' 2. Răspunsuri llturglce, G. Cucu. 

, 3. Tatăl nostru, solo dl G. Folescu L. Nie-
lermayer. 

ne! 4. Hristos a înviat D. G. Kiriac. 

s'ar/, Melodii şi COl uri din repertoriul măeştrilor ilustri: 
m·i 1. Imnul primăverii (cor mixt) C. Lave. 
în.! 2. Două melodii, J. Haydn: Dna Elira Băi-
e"Coianu. 
CăI, 3. Privighetoarea, AlabÎev: Dna Eiisli BăI-

IOllnu. 
'ea l 4. Fecioarele din Roşela (cor de femei), 
to-t Massţnet: ona Elena Locusteanu. 
!n-I 5. Habanera 'din opera "Carmen", G. Bizet: 
10.lna Elena Locustelnu. 

~ 6. Popasul Ţiganilor, R. Schumann: dl G. 
rolescu. 

nd! 1. Cei doi grenadiri. R. Sc/zumann: dl G. 
~e-rolescu. 
tea 8. Ecoul (2 coruri mixte), Ori. Lassus. 
şiţll. Melodii şi coruri populare. 

iri; 1. La Stăncuţa sprâncenată (din Muntenia) 
ltJi~. G. Kiriac: Dna Elisa Băicoianu. 
lO-'!' 2. Opincuţa mea (cor mixt), Dr. 1. Bor-

rovan: Ona Elena Locusteanu. 
. r 3. a) Cine m'aude cântând (doină din 
,te,~ănat): Tib. Brediceanu; b) Hop, turcă, furcă 
nd,,~nte~ vechiu): a Dima; c) Peste deal (cor 
:ul.nlxt ŞI solo), 1. Vidu; Ona E!ena Locusteanu. 
Sa 4. a) Ingheţată-i Dunărea? b) Foaie verde 
t-o lrnăiţă; c) Zău, zău D~ G. Klriac; dl G. Folescu. 
.• 5. Coruri mixte: a) Of şi iar of! b) Pe 
le-l~alu Cl! florile (din Bucovina) Eus Mandicevschi; 

1) Am umblat pădurile: D. a, Kiriac. 
)~t V Imnul inco~~nării (co~ mixt) D. a. Klriac. 
'ni' '.: La plan: dl Olto Hart. 
t~~; Bi!ete se găsesc la librăria Diecezani. Pretul 
ell,curilor: 40, 30, 20 ti 10 Lei. ' ~ 
~Ia • 

• Corul va cânta di m. la ora 9 în biserica 
atedrală. ' 
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In~rumări ~gntru DI~~~r~a ~~ ~~~UtHt. 
- Spre ştiinţă. -

(Urmare). 

votarea in ziua alegerii. 

Primită fiind propunerea de candidare, ce
lelalte pregătiri până la ziua alegerii le fac pre
şedlnti! dela cerc şi dela secţiile de votare. 19a
toria alegătorilor in ziua alegerii este să se 
infăţişeze la cancelaria de votare şi să-şi dee 
~otul pentru candidatul partidului său. Ordinea, 
m care vin comunele la vot. dacă sunt mai 
multe, e hotărîtă în publicaţiuue. 

Fiecare alegător să lase în ziua de votare 
orice lucru la o parte şi să grăbească ~ vot. 
Să meargă din bună vreme. Alegerea începe la 
8 ceasuri dimineaţa. Să uu se amâie pe după 
am'azi, căci poate sosi, când votarea este în
chisă. 

Să nu creadă veştile mincinoase, ce de 
obicei răspândesc potrivnicii, că "candidatul este 
ales şi nu mai e lipsă de voturi". ba că "vota
rea s'a amânat pe a doua zi", ba că "preşedin
tele n'a venit", căci toate sunt apucături, pentru 
a scoate cu puterea candidatul partidului pro
priu este declarat de ales. Până atunci să nu 
creadă nici la cămaşă. 

Votarea se face cu tidule, care alegătorul 
le primeşte dela preşedinte. Venind in faţa pre
şedintelui, alegătorul îşi arată cartea de alegător 
şi o dă preşedintelui. Preşedintele face din ele 
lista celor ce au votat. Câte cărţi de alegător 
are pe masă, atâtea voturi a primit tn urnă. 

Preşedintele dă alegătorului o ţidulă dela 
fiecare candidat şi un plic (cuvertă). Ţîdulele se 
cunosc pentru fiecare, sunt sau de colori deose
bite, sau cu linii înaintea numelui. Alegătorul 
neştiutor de carte, va putea alege votul partidu
lui ori după coloarea hârtie!. ori după numărul 
de linii ce sunt puse inaintea numelui. Cu ţldu
lele şi cu plicul alegătorul trece in odaia de 
alături, sau în gheretă, unde. fără a perde vreme 
pune votul partidului SăU în plic şi il lipeşte, ţl
dulele nevotate le pune in urna din odaia de 
izolare. Cu plicul se intoarce şi il dă preşedin
telui, care este dator să-] pună în urnă, " fata 
alegătorului. Cu aceasta alegătorul şi-a făcut da
toria de votare. 

Datoria tuturor alegătorilor este de a se 
înfăţişa ]a urnă, dând votul omului de incredere 

\ 
prin care ei Ilot grăi in Adunarea ţării, unde se 
indreaptă mersul lucrurilor obşteşti. Fiecare ale
gător are răspundere azi pentru lucrurile ţării. 
Aşa este, când puterea este în mâna poporuluI. 
Nime să nu-şi uite Qceastd datorle şi să n'o lase 
în sarcina altora. Numai dacă cea mai mare 
parte a tării trimite În Adunare oameni ele bine 
numai atunci pot merge bine lucrurile tăril. Ni
meni, dar, să nu r!mân! acasă. Legea chiar pe~ 
depseşte pe cel ce l1'a votat. 

Cu votarea însă DU s'a sfârşit Când au vo
tat toti alegătorii dela o secţie sau către seară, 
când DU mai vin alegători, votarea se inchide. 
Voturile se scot din urnă, se taie plicurile, se 
citesc ţidulele, se numără voturile, ce a primit 
fiecare candidat, şi se fnseamnă în protocol. 
Acesta este un mare lucru. 
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ne aceea, datoria alegătorilor din fiecare 
secţie este, ca să-şi trimeată Ia cancelaria de 
votare bărbaţi de incredere dintre ei, cari din 
cli.pa când s'a deschis votarea până ce s'a pu
blicat numărul voturilor pentru fiecare candidat 
s~ fie cu ochii În patru, să vadă ce face preşe~ 
dmtele şi ceilalţi de pe lângă el. Să vadă ce 
pune în urnă, ce scoate, ce citeşte de pe ţidule, 

Ce se fnseamnă În protocol. Să nu părăsească 
cancelaria nici pe o clipă, fără să rămână ci
neva de pază. Căci tot .păţania ni-a arătat că 

şi aici se fac ticăloşii. Nici la mâncare să nu 
se ducă, fără a rămânea cineva la urnă. Chiar 
mergând preşedintele să mănânce, şi Iăsându-se 

urna fără pază s'a întâmplat, că agenţii puterii 
au pus voturi mincinoase în urne, ajutati de 
cărţile de alegător uetmpărtita. 

Să nu lase urna nedesjdcută peste noapte 
şi fără pază. După lege votarea se poate Isprăvi 
într'o zi. Când se apropie seara, bărbaţii de in· 
credere să stăruiască, ca voturile să se numere 
şi rezultatul să se publice. (Va urma). 

rt t ........ p$"'",- -.. -, ve ... 

Maiorul Băgulescu ... 
,.~u. exi.stă nici o recompensă şi nici 

o dIstincţIe, care să egaleze meritele 
~e t~t felu! ale acestui desăvârşit mi
h~ar. "MaIOrul Biigulescu, patriot con
ViOS, este cel mai llldârjit apărător al 
Patriei şi Neamului. Suflet aks carater 
de fier." CAROL, 

Prioelpe &1 RomAniei. 

- Sfârşit. -

Autorul (scriitorul) "zilelor de energie", 
scriitorul distins a atâtor alte lucrări, viteazul ne
înfricat şi mândrla oştire! noastre, astăZi este la 
inchisoare. 

Invinuit, de a fi luat parte la ultimele mişcări 
naţionallste, maiorul Bdgulescu a fost dat afară 

Băgulescu, a fost dat afară din şcoala de război 
şi tradus din nou în faţa consiliului de reformă, 
dupăce. primul consiliu îl achita se felicitându-l 
prin glasul preşedintelui, viteazului general Bro
şteanu. 

înţelegem legile militare şi cunoaştem dlsci~ 
plina care trebuie să uiste in oştire. 

Nu pricem şi mintea noastră refuze să în
ţeleagă. pornirea contra uaui om a cărui singură 
vină, recunoscută de o tară întreagă, este, de-a 
fi un caracter, o voinţă şi un suflet curat românesc. 

Eroul naţional, care este maiorul Băgulescu. 
nu este numai al oştirei. El este a neamului în ... 
treg, care se revoltă astăzi de modul barbar cum 
este tratat. 

Iubite dle maior, ln inchisoarea ta, discipo
lul şi fostul camarad de arme tti trimite, in nu
mele Ardelenilor tăi dragi, cari au ln.ătat dela 
tine să mânuiască, aşa de bine. grenada, admira
tiunea. dragostea şi devotamentul lor. După "zUe 
triste" vin "zile de energiea

• Tu şti aceasta, le-:ai 
prevestit şi noi le aşteptăm. 

Clip. Ulpiu Tr. Gomhoşiu. 

• 
Se zice că Domnii ofiţeri decorati cu or

dinul "Mihai Viteazul" încep o mişcare în fa
vorul eroului şi martirului Naţional d. Maior 
Băgulescu. 

Suntem siguri că vor avea pe partea Olar 
pe toţi Rominii cinstiţi şi cu simţ naţional. 
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Italia de azi şi România viitoare. 
Conferinţa de incheere pe care redactorul nostru 
d. COlf.staIlU" Saeu, a tinut-o la Roma (Italia) 

in ziua de 2 Martie a. c. 

- Urmare. -

Războiul mondial ti Românii. 

Domnilor! Marele şi înfricoşatul războiu 
mondial, ce izbucni in anul ] 914 a fost pregătit, 

dupăcum se ştie, de către Germania in înţele
gere cu aliata ei Austro-Ungarla, cu scopul ho
tărît de a ingenunchia şi umili rasa noastră la
tină şi, în urmare, de a se face dictatori absoluti 
ai soartei popoarelor Europei. 

Mica Românie, conştientă de soarta ei şi de 
chemarea ei de sentinelă latină în indepărtatul ră
sărit, intră în război alături de marile sale su
rori latine, italia şi Franţa, jertfind pe câmpul 
de onoare 800 mii dintre fiii ei, afară de cele
lalte mari pierderi ce dânsa avu de suferit din 
partea duşmanilor el, cari cutropiră trei părţi din 
ţară, pustiind şi furând până şi cel din urmă 

cuiu ruginit. 
Noi Românii din Ardeal şi Banat, eram în

groziti de soarta ce ni-ar fi aşteptat în cazul 
când învingerea ar fi fost pe partea Puterilor 
centrale. Cu scopul vădit de a ne nimici, stă

pânll noştri ne trimiseră să luptăm impotriva fra
ţilor noştri de sânge pe frontul Ardealului şi pe 
cel italian, în vreme ce acasă cărturarii şi tăranii 

noştri, precum şi bătrânii şi femeile noastre, erau 
legaţi În lanţuri şi aruncaţi în inchisorile mucede 
ale grozave lor cetăţi. unde cei mai mulţi dintre 
aceşti nefericiti muriră şi nu mal avură fericirea 
să vadă lumina noului şi strălucitului soare, pe 
care ei atât de mult l-au visat, adecă, slobozirea 
din robia străinului. 

Legionarii. 

Domnilor! In vremea când Austro-MaghiarU 
făceau grozave pregătiri pentru a da un atac ho
tăritor impotriva Italiei cu scopul s'o îngenun
cheze şi, fireşte. s'o silească să cerşească pacea, 
in rândurile armatei austro-ungare se petrecea o 
întâmplare curioasă şi de o însemnătate istorică. 

Românii din Ardeal şi Banat, aduşi pe fron
fuI italian de pe frontul rusesc, împreună cu 
fraţii lor cari se găseau deja aci in tranşeele 

austro-maghiare, ascultând glasul sângelui rasei 
latine şi urmând bătaia inimei lor de Români, In 
grupuri mari părăsiră rândurile şi înfruntând 
multime de primejdii şi toate urmările acestora 
chiar şi pentru famiile lor, trecură in Italia, unde 
cer ură arme pentru a le intrebuinţa impotriva 
neimpacatului duşman comun şi pentruca luptând 
impreund cu fratii lor italieni sd desrobească pa
mântuI sfânt al provincii/or noastre. 

Cu sprijinul şi cu jertfele materiale primite 
din partea poporului italian noi am infiinţat şi 

organizat Legiunea Română. Câteva batalioaoe 
de legionari au luptat la frontul italian, la Piave 
Monte Tomba, Monte Grappa şi in ţinutul Car
sului, cu aşa bravură În cât Excelenta Sa bravul 
general Petru Badoglio, care in acea vreme tinea 
locul şefului marelui Stat major al armatei ita
liene, dete ordine de zi speciale, în cari, in cu
vinte călduroase, se arată vitejia şi indârjirea 
dovedită în lupte de către legionarii români. 

Aduceti-vă aminte, domnilor, de mişcătoarea 
serbare ce a avut loc în anul 1918 in Piazza 
Siena din Roma, când, in mod sArbătoresc şi 

fiind de fată minunatele trupe italiene cu sfin
tele lor drapele, fură împărţite legionarilor noştri 
multe medali! de preţ şi fură predate acestor 
Jegiuni minunate drapele româneşti, dăruite din 
partea femeilor italiene. 

Cei mai aleşi dintre ofiţerii italieni, gene
ralii Feriga, Badoglia, Isnaldi, colonelii Ferajoli, 
Garrone şi alţii, precum şi foarte mulţi ofiţeri in-

Cenzurat: Prefectura judetuluI. 

VOINŢA POPORULUI 

feri ori şi subofiteri ai armatei italiene, se intre
ceau să se înroleze in Legiunea romană; şi cu 
mândrie purtau tI ieolorul românesc, alaturi de 
steaua Savoja. 

(Va urma). 
~ .-1-,.,. ... 4. .A,. ........ ,,$ .... 

Ştiri de tot felul. 
- Rugăm pe aderenJii noştri sinceri şi pe 

toti oamenii indeletniciţi cu scrisul de lucruri fo
lositoare neamului nostru, să ne trimită articole 
pentru ziar. 

La 4 Mai orele 11 a. m. în Palatul Cultu
ral, va avea loc deschiderea expoziţiei de vase 
pictate cu motive româneşti a dnei Letiţia AI. 
Stamatiad. 

lndemnăm publicul românesc să viziteze 
această expOZitie, untcă in felul ei. 

Dirccţiunea şcoalei normale de fete din Arad 
roagă şi învitâ pe aceasta cale Onor. public 
aradan să ia parte la şezdtoarea organizată de 
elevele şco alei, În beneficiul fondului de excursii 
pentru ziua de 6 Mai (Sj. Gheorghe), la Palatul 
Cultural, orele 5 d. a. 

Din parte-ne facem un călduros apel către 
publicul românesc să sprijinească străduinţele 
frumoase a şcoalei noastre normale care şi până 
acum prin şezătotile admirabile şi programul 
foarte ales şi bogat precum şi prin execuţiunea 
minunată din partea bravelor sale eleve, şi-a 
câştigat un loc de frunte tn opera noastră cultu
rală şi deci s'a învrednicit de intregul sprliln al 
tuturor Românilor de bine. 

- Loteria Sindicatului Presei Române din 
Ardeal şi Banat, oferă publicului cel mai bun 
plasament. In schimbul sumei de 2 lei, costul 
unui bilet, oricine poate câştiga 100000 lei. Lo
teria Sindicatului Presei Române din Ardeal şi 
Banat oferă 5412 câştiguri În sumă globală de 
500,000 lei, având Câştiguri principale de 100000 
lei, 50,000 lei, 25,000 lei, 10,000 lei etc. Loteria 
se va trage irevocabil la 16 August 1924 in Cluj 
În prezenţa autorităţilor şi a publicului. Câşti
gurile sunt garantate. 

- Rugdm listele de abonamente. increzute 
prietenilor noştri, să le trimită de urgenţă Admi
nistraţiei ziarului. 

Publicatiun6. Avilăm onor. public, că toţi 
instalatoril, cari sunt angajaţi la Uzinele comu
nale din Arad, sunt provăzuţi cu carnete de 
identitate, provăzute cu fotografie şi pe cari la 
dorinţa onor. public sunt obligati a le arăta. -, 
Rugăm onor. public, ca Întotdeauna să pretindă 
dela instalatori acest carnet, pentru evitarea 
eventualelor neplăceri. - Direcţiunea uzinelo, 
comunale. 

- Orice parale atât ca abonamente cât şi 
ca ajutor pentru fondul de rezistentă, se vor 
trimite strict numai administratiei in str. Moise 
Nicoara nr. 1, iar personal se vor preda numai 
subsemnatului ori persoanelor imputernicite din 
partea mea, in scris, pentru preluarea paralelor. 

Pentru sumele plătite altor persoane Admi
nistratia ziarului nu ia nici o răspundere. -
D,.. Dion;s;u Benea, şeful Sectiei FNR. Arad. 

Aviz. Cu· onoare aduc la cunoştinţă ol1ora
tulul public şi autorităţilor bisericeşti, că în 
Arad, str. Dorobanţilor nr. 41 (Şcoala confesio
nală), am deschis un birou technic de architec
tură; construesc orice planuri de casd, şcoli Şi 

biserici împreună cu devizele (preliminarele) lor, 
mai departe execut colaţionări de totfelul de 
lucrări de zidiri, şi intreprind totfelul de lucrări 

technice, clădiri etc. - Cu stimă: 1eodor Cio
ban, arhitect. 

- La Cluj a fost arestat casierul Danie
lescu dela Administratia financiară, care a furat 
4 milioane din banii statului. 

• 
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- Iubiţi cefitori, nu mai luaţi In mân~-
scârboosele acele de ziare cari ştiu să urle c~ 
este vorba de arestarea goldsteinilor et & ceilal# 
bOlşevici, dar n'au nici un cuvânt de spus -
afară doard de ocara şi lauda - în favorul 
bieti/or noştri studenţi şi a eroului Băgulescu 

Nu inţelegeti cine sunt duşmanii noştri ,; 
nu ştiti ce ar trebui făcut cu ei? 

Abateţi-vă pe la noi să vă spunem intre 
ochi, că dacă v'o spunem publice, ne .bate~ d 
prefect de poliţie. 

- Concertul dat la noi În Pecica de neie 
trecutul cor al dlui prof. Lipovan a reuşit cuIB!_ 
nu se putea mai bine. Profitul moral nu se poatel -
preţul. De un profit material credem că se val p~ 
îngriji comuna şi biserica care pentru sărbătoare, Pe 
de Paşti a fost duplă sărbătoare, delectându-se i~ :; 
cântecele îngerescului cor atât in biserică dilllJ 
cât şi la concertul de seara. Iar iubiţilor coriştij 
cari îşi jertfesc timpul, liniştea familiară şi Să.! 
nătatea nedurmind nopţile le va răsplăti bunu' 
Dzeu, căci din partea noastră, a netrebl1icilor 
adevăraţii propagatori ai culturei naţionale nie m 
când nu vor avea parte de răsplată. m 

C 
- S'a scris in ziare că o bandă de C(} d 

munişti au fost deţinuţi şi ca să fie eliberaţi câ 
mai curând s'au pus şi au început o grevă d ' d, 
foame şi sete au şi început ziarele lor să ţipe p: 
"Gewalt" Şi jidovitul de Costa-Voru se laudă c n: 
la intervenţia lui au fost eliberaţi 2 dintre aceşf rE 
păcătoşi internaţionali. Să-i fie ruşine I Iar I S' 
intrebarea lui că ce ar fi zis Englezii dacă ar f fi 
murit de foame s'au sete careva perciunat Î' 
răspund: oare ce ai zis tu când a murit in Angli 
primarul oraşului Corch în grevă de foame? 

InUi Mai in Italia. In locul serbăril socialtstt 
d~ 1 Mai care a fost oprită, Roma va serba ÎI 

această zi tntemeerea oraşului. Cu acest prile' 
Mussolini a lansat un manifest către organiza
ţiile fasciste în care aminteşte de prestigiul lui 
"civis romanus" şi idealul refacerei imperiului 
din antichitate. Totodată anuntă că vor incepe 
lucrările pentru desgroparea forului lui August 
la Roma. 

In Sibiu in săptămâna trecută, cu ocazia 
Paştelor evreeşti, a avut loc o mare demonstraţiei 
antisemită, creştinii a căror maje ritate o consti-' 
tu iau stndentii saşi, spărgând ferestrele sinago1 
glIor evreeşti şi aruncând cu ptetri in evreii, cari! 
se refu~iau in biserică. Organele, cari au inter·i 
venit pentru apărarea evreilor, au fost huiduite! 

STIRI MARUNTE. , 
- D. Zaimis, fost în mai multe rânduri 

şef de guvern, a fost ales preşedinte al nouei[ 
republice greceşti. , 

- Săteni dill Chişcăreni, judetul laşi, s'au~ 
adunat şi au făcut jurământ să nu mai bea bău-, 
turi spirtoase. ! 
. - Gazetele franceze scriu despre o înţele-, 

gere de ·apărare care s'ar fi incheiat intre Franta! 
şi România pentru păstrarea tratatelor şi pentru! 
asigurarea păcii. 

- Incoronarea perechei regale sârbeşti S~l 
va face in cursul verii a acestui an. 

- In judeţul Arad sta ivit musca colum-! 
bacă. ! 
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