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"Oisul nelmplinit" 
Visul de demuit, Cal e a pdrccut până 

, la mormânt owşii şi strămoşii noştri, azi 
; este Implinit., Până eri alaltăeri străinii 
erau domni pe aceste plaiuri, în casele 

"noastre, căutând a se ftlrisa şi 'n sufletul 
nostru, ca să ni-l răpească, să ni-l pân
gărească. Dar am fost ca shll1ca şi de 
neinvins, 

Câte sbuciumări in trecut, c~Hă văr
; sare de sânge pentru limba, leg~Î.i şi ogo
ruj strămoşesc, sfmţlt prin moaştele mar
tirilor necunoscuţi? Pământui l'au stăpânit 

: ei, cari erau uniţi şi mai tari ca noî, dai 
l sufletul nostru rămase curat, şi in cea 
"mai gingaşă parte a lui, ~n iubirea d~ 

neam şi dorul de glie, Încă neatins. P.;:-n
tm aceea atâtea revoluţii. Şi... În urma 
lor atata amar, atâtea suferinţe. OM n'am 

, descurajat. Ne-am strâns din nou puterile 
, pentru o luptă nouă, o nouă rellohă. Şi 
iată-ne azi iarăş stăpâni. 

Am câştigat tot cee('\ce am dnrit: pă
mântuI străbun şi fraţii sn-bjugaţî. Şi-s,l:u;n 
la datorie. Ca grădinarul bUil, să curăţim 
Întâi acest ogor prea scump, această ţară 
câştlgată prin atâtea jertf~ şi atâta sânge, 
ca sământa aruncată să dee rodul cuve
nit, rodul aşteptat. S'o curăţim de toţi 
sp'nli, toată păIămidd, ciupercile şi Iip:

APARE IN FIECARE DUMINECĂ 
SUB CONDUCEREA UNUI COMITET. 

• 
SI datoria noastră. , 
câştigă-i increderea; apropitte cu drag de 
sufletul iui, care e curat ca roua de di
mine~ţă, şi te va UrnIJ. Deşţeaptă-I, căci 
el e stăpân peste plaiuri, pe glia ce-o 
ară; furm.;cul naturii Şl cânteclll paseriJor 
pe el il dcsmiardă. Sufletul, eri "opriol.lt 
de a-şi vărs"l durerea, ~zi, liber vorbeşte. 
Limba duice ~;trămosecscă In toulc piEO
turile sună; şi sunJ.l' şi ri1sană codrii tie 
dl.ntecele noas!ft.~. 

Vorbeşte-ide tară, cât Cf>te de mar'e 
Şf cât de h\)gată şi Le frt1:1lOa"ă este. 
Toţl ~ustă. azi, din bnnurHe ei, dilJ dlil
cele e~, şi toţi se desmeardă Îl~ fruri1lJse
til~ ei. Ad ;1- i icoa~.H· din trecutul !lostru: 
Mifi.:ea, ŞttfJO şi M1IHi. HtHia. Cloşca şi 
Crişan, Lmcu şi toţi eroii g!odoşÎ, ca să 
fje mândru că· Î vită de, Ro m<Î;1. Dar rc
amin;eşte-i şi, timnt,rj1e grele, vremile de 
shueiuri,)t a:)13ru} îndur.fi. şi jugui ce l'am 
tr3s, c? să-şi ştie iubi şi da mare cin
ste !ibuUit<i lui. Şi-:1tunci sufletul lor se 
va eontopi, pe veci se va uni, vor trăi 
cu toţii ca f:aţii 'mpreună, lansant..i~ vestIi 
eântecul d:n piepturi de al'amă: 

"Murim ml)i bine 'n lupfi1. cu glorie depliali" 
"Decât S(l fim s~'lavl iarăşi in vechiul I!ast pă

Imânf." 
torile spurcate, carE" sug mereu truda şi ............. -... _ .. _.- - ............. --..' 
sudoarea noastră. Apa: să ne intoarc€'m 1 T l l . (''1 

ţ". 1 J)'iil(ÎSU, .tM AiT'URO. 
pu In Şl spre nOlt spre internu. nostru! şi ' .. 
să ,privim şi în oglinda sufletului nostru. Nouă nu ne-a trebuit cântăreţui Gr07.a-

Câte suflete îndoelnice n'au fost câ- vcscu! Noi, har Domnului, avem a:tiştl destnÎ. 
şttgilte din partea" străinilor şi-aici in Ar- De ce să 'pretllim Românii?! Dacă ar greşi cu 
deal, şi câte n'au fost molip;;i1e de mor- ceva, de ce s:1 le ienăm? Faţă de ai noştri nu 
bul uisordinei colo 'li BasarJbia; iar UŞ!l- trebue s~ fim ingăduiiori! r~omâtlli toţi treb'Je 
rătatea şi /jchelniCÎa~ acel duh rău franţu- să fie p:::rfccţi, Şi perfcctia aceasta s~ cunoaşte 
zese, O~lre nu pluteşte şi azi asupra fraţilor d\lp~ mutre. Tristă realitate ... 
noştri din vechiul Regat? Vă aduceţi aminte c5nd a părăsit artistul 

, Iată greutăţile, iată piedecHe, harnic Traian Orozaves..:u Opera din C(uj şi apoi Pa
muncitor şi... la datorie! Ne-am lărgit ho- tria, ca să-şi caute fericirea printre stri":!Îni; să 
tarele şi muncim din greu pentru întregi- nobiliteze şi dh,tiel.t' pe alţii? Nu căutăm acnm 
rea lor. Şi-odată 'ntregite, astfel le 'ngră- să invinuim pe nime d·C' plecarea lui, ci ;::Ollsta
dlm cu iubirea noastră cta nemărginită, că tAm, că nouă nu ne·a trebuitşÎ strelnil îl preţuesc. 
nici gândul duşmanului să nu le m~1i stră- S~a 211gaj1t la 'Volks*Oper din Viena, îl 
bată. AI nostru e viltoru!t a noastră şi chiamă ungurii la Op~ra din BlIdapest. Cântă 
credinţâ. Fiti trejl, fii ai neamului, şi plini Grozav<:şcu şi În Viena şi În B,~dap!.'sta. Noi 
de credinţă şi veti birui. j~am dat drumul şi streinii au descoperit în el 

iar tu, sămănătorulc, părăst'şte sgo- pe urmaşul lui Canlso. (Camso era italian ';ii a 
motul diavolesc al oraşelor, pline de pă- fost reCtlnoscut do; cel mai mare cântăreţ allllmli). 
eate până în temelii, pc care iadul numai Câl1tă Grozav(':,:;cule şi te cllltlvă, pentrucă 
Te poate stăpâni, şi treci $ub cerul senin 1 tot al nostru eşti. Sperăm, că nu trece mult 
al sate~or noastre, unde vei d!a ogorul până vei fj iar Îulre noi, dar până atunci dove
mult cautat. deşte străinilor, că şi Românii au artişti ade-

Ou-te dascăle' 'n mijlocul poporului, vărati., ' 

"VOINŢA POPORULUI" se vinde 1n oraşul 

A RAD numai la 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRATIA: 
Strada Moise Hicoară Numărul f, etajur 1. 

Fapte, nu vorbe r 
Să ne orien t2.m puţin! 

Toală lumea românească strlgă şi e dispe
rată, că neamul ne piere şi azl-mâne sclavi 
St1l1tetll. Strigă CU totii, şi elevul de la liCeU ,i 
studentul şi flJllcţionarul şi bătrânul - ţăranul 
îi aude strigând. Strigă şi el, e un tipăt ne mai 
pomenit, o alergare, o zarvă, ai crede ca mâoe 
n! c sfârşitul. Ba nu - de fapt .-- chiar mâne 
ni-e sft1r~H!l1 ţ Priviţi În a cui m,lni e comerţul, 
În a cui .stiipanlre Eunt oraşele, fabriceie şi 

codrii? Dar ş.:oala de cine e mai mult cerce
tată? CHm 1,; stă armata. ciiile fuate, tot 5tatul 
in fine, cum se preziniii? Din zi in zi ce trecem, 
tot mai rău şi tot mai slab. C1ădirNl e putredă 
şi acolo unde e c!ădită din lemn sănătos, sunt 
prea putini stâl;Jj şi prea slabI. , 

Un vânt din miază noapte, mia7.ăzi şi apus 
.- şi nici că mai existăm. Zilnic se fac noui 
staHstki. zilni;: :lpar broşuri, ziar!:', care nu fac 
altcl'\a del:at s;flgă, Oan: ce ar fi de ~-şi aduna 
lume "wfts' şi !;;.-şi rep2ta de trei sute de ori 
mereu, me'reu, că pierim. că ne pierorln, că ne 
p:-~pădjm, fratilor, ,românilor, jidanii ne Ztlgrurnă, 
!loi ll'a\'Cm llimica, murim În fine!? 

Azi toti strigă că suntem în pericol şi Cu 
ochii kgaţl şi cu urechile asttlpate care de care 
aleargă să salveze n.:amuI ... şi aleargă ş: strigi. 
S'au credeti că românul face acuma altceva? 
Aie! nu s'a gândit !a altceva! E destulă găiăgie! 
S,1 ne orientăm ! Să fim mai calmi şi cugetâpd 
cu totii să ne facem un ,. p!an" şi să purl.":ed~m 
I~ muncă ,Il Oh iatd, munca, munca. ea ne lipseşte! 

De dimineată pană in seară ClI mâinile in 
şold Iloi strlgiim nllmai şi ne văietăm şi ne 
plârgem. Străinii să ne salveze? S'au Ruşii s'au 
Bulgarii s'au Bda KIJhn? 

. Am vor[ţft îndeajtlns, am răcnit. am t,'lcut 
m;n~ife5tărJ. _. ne-am mângăiat mai intai aşa ~ 
dar destul. La fapte români. Ia fapte! 

Elevilor invitati, studentilor studiati, flmct!o
tli.uilor impliniti-vă cu conştiinfjozitate datoria, 
ofiterilor lucrati pentru armată, lucrati cu toţii 

din răsputeri, &VOlld ca 'stimulent a muncei 
voastre; fericirea neamului românesc. 

Şj n<::lrlHd romAnesc, nu orin vorbe va fi 
fericit! Prin fapte şi prin mÎmoo! ... DuPdce' 
fiecare român, ţijrarl şi illfeledual. tânăr şi batrân 
Îşi va fi pus numea şi s/nrlarile sale in servi
ciul idealului naţiollal, atunci ."cetatea va fi cu
cerită" şi popcru~ salvat. 

Incepeti lucml, nu întârziati căci la mo~ 

mentLJI potrivit, idd .. naţionafismului raţional al 
Fasciei române îş: va pUfle in mişcare pârj(hiile 
~ale de mu ncă şi atun.ci prin muncă, fapt;; şi 

lucru silitor vom face ca poporul român să-şi poată 
valorifica forţele sale sufleteşti, şi trupe-şti aşezâ'nd 

pentru vecie aci, România lvtare, şi nedestmcti
bilă 1 Vrem fapte, nu vorbe I! V. 1. S. 

Librăriile Româneşti. 
Preţul unui exemplar 2 Lei. 

/.p 
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Politica 
Toate programele partidelor politice 

sunt frumoase.· Fiecare partid zice, că 
vrea binele neamului, a ţărei, a omenirii, 
dar căile spre ajungerea scopului sunt 
diferite, pen!rucă unele partide sunt na
ţionale, altele intern-aţionale; unele ale 
mulţimii altele ale bogătanilor; unele <.;on-
servatoare, altele progresiste etc.: .. 

Fiecare om vrea să muncească. Di:!f 

in' cadrele cărui partid? Pentrucă În prac
tică nu este mare deosebire Intre factorii 
partidelor politice existente. Nu, domnilor, 
nu vă revoltaţi"; aşa e! Reamintiţi-vă toate 
1uptele electorale. Aceeaş luptă, insă cu 
alte şi alte mijloace. Şi după aIL-geri, ce 
deschilinire mare aste intre partide? Şi 
aleşii reprezintă alEgătorii? (Dle deputat 
sau senator, agent ~I vr'nnui şd politic, 
dupăce ai fost ales. in a\ cui nume ai 
votat - pentrucă foarte puţini şi vorbrsc 
- În Casa Ţării? Ţi-ai dat _capul pă
ruluL,,) 

?oliticianii În bună parte sunt factori 
ai câre unui partid, faţă .de care sunt in
datoraţi. Inainte de alegeri se prezintă, 
îşi expun programul -. al. partidului -
şi dupăce sunt aleşi pleacă ... la dispozitia 

f I' şe U,Ul. 

Dar mulţimea ştie aceasta, pentrucă 
ea când lşi dă votul - cu abatere dela 
cazurile, de violare şi furt - nu şi-I dă 
dlui X, pentrucă face parte din cutare 

111* • _ .,...... iÂ'W 

VOINŢA POPOI<ULUl 

Ulultintii. 
partid, ci pentrucă il cunoaşte pe el Şl 
dela el lşi aşteaptă mântuirea. 

Dacă au urmat alegeri nouÎ, mulţimea 
a fost tur conşiientă, pentrucă ea şi-a ales 
din nou fostul reprezentant, dacă· a fost 
cinstit, fie că era în opoziţie, fie la pu
tere, fie înregimentat Într'alt partid politic, 
fie de - sine - stătător. 

Până in ·prezent cam acea3ta a fost 
politica mulţimii. 

Acuma însă s'a s{;himbJt situatia, 
pentrucă şi mulţimea ştie deja l că paitt
dul liberal este In deosebi al bogătaniior; 
cel conservator - dacă mai poate fi 
considerat de existent - s'a pătat pen
tru totdeauna cu alipirea la nemţi; cei 
ţăr<:lnist fierbe intr'o oală cu balşevicii; 
cel naţiom';-democrat de multă vreme 
nu mai dovedeşte şi cu fapte, că mai 
există etc. 

Dar mai ştie şi aCt:ea mulţimea, că 
oamenii politici nu· pot lucra Singuratici, 
trebue să-şi formeze o grupare serioasă 
şi curată, a oamenilor cinstiţi, care În pri
mul rând vrea bInele mulţimii, al Ţării 
şi apoi se Întoarce spre aîţii, o grupare, 
care va vânt ura pkava din Ţară, o gru
pare, CJre să se ferkească de fericirea 
poporului, a Tării. 

E desmortită deja mulţimea şi îşi cu
noaşte oamenii şi partidele! 

.... .- 4 v-

Către tinerime. 
"' t 

Către tine tinere al tării mele se îndreaptă I foarte lIFr din drumul tău drept şi curat plin 
apelul de fată, către tine pe care te cunosc atât de avânt şi de ideal. 

de bine cu t?a.te c~ n.~-ţi .cu~o~c nici lo~u~ tău Nu' e timpul ca tu iubite tinere să fji uşu
de naştere, mC1 pănnţn tăI, mCI averea, O1Cl am- ratec, Îi1găduitor, tolerant faţă de cei ce îşi bat 
biţiunile tale, atâta ştia că eşti un tânăr În floar('::\ joc de tine. Credinta în Dumnezeu, dr~gostea de 
vietii şi că cauţi cu nerăbdare raspunsuri la in- neam şi patrie să-ţi fie luminile c1Hăuzătoare în 
trebările cari te dumiresc În viaţa ta morală e drumul tău intunecat şi plin de greutăţi.' Patria 
însăşi viata morală a ţării noastre. Peste vre-o aşteap!ă muncă rodnică Intezivă dela tine tu Jre
câţiva ani tu şi fratii tăi ve-ţi fi această patrie bue să îndreptl ceeace au stricat cârmuitorii ţări! 
tfiiăş!, voi ve-ţi fi conducătorii de. mâne. de până acum'. 

Ce vei fi adunat din faptele trecutului apro
piat pentru a fj apt de conducere mâine. Ce îo
vătături ai cules din timpurile sbuciumate prin 
cari trecem azi pentru a fI lI1âine ale neamului 
un folositor stâlp? Noi cari am trăit sub tl'gro· 
zitoarea domnie a unui neam str •• noi cari am 
trăit zilele celea grele ale invaziei dujmane noi 
cari am văzut fiara sălbatică cum s'a aruncat 
asupra unui popor mic liber şi dornic de viaţă 

de a-I sf4şia şi de a-I nimici pe vecie ne gân
deam la tine tinere de azi care trebue să duci 
la izbândă deplină cauza natională a acestui 
neam. Simteam cu totii eă avem marea datorie 
de a uni fii acestui neam. Doream să vedem po
porul român intr'o aureolă strălucitoare, căci de
stul de intunecată şi intristată i-a fost soartea în 
trecut. 

Noi eram· mânati de dorul de a face o ţară 
nouă unită înzestrată cu comori materiale şi su
fleteşti neperitoare prin munca noastră prin lup
tele noastre crânceoe cu dujmanul secular prin 
jertfele noastre fără de număr. Ardeam de dorul 
de a reclădi o Românie nouă atât in viaţa ei 
1nte;ioară cât şi cea 6xternă. Noi aceşti luptători 
aveam În sufletul nostru vecinic tinăr celea mai 
mari nădejdi, nu cunoşteam oboseală, pericol 
când era vorba de neamul nostru. Tu tinere de 
azi trec! prin vremuri grele, seducătoare pllne de 
momente ademenitoare cari de multeori te abat 

Ce amArăciune mă cuprinde când mă gân
dese cât de puţin au făcut pentru scumpa noastră 
patrie intregitA oamenii, cari au avut şi au pu
terea În mână. cât de uitaţi am fost noi luptă

tori desinteresafi cum am fost şi suntem lăsaţi 
fără sprijin din partea conducătorilor ţării. Este 
de neiertat nepăsarea in care ne-au ţinut şi ne 
ţin acei ce conduceau şi conduc treburiletării 

În loc de a ne îmbărbăta, sprijini şi călăuzi. Iti 
mai aminteşti tu tinere de. azi, copil de ieri, ar
matele prusiace cari treceau prIn inima ţării sfâ
râind şi nimicind totul ce le cădea În cale. Oare 
le poţi tu ierta acestor tiraui crimele săvârşite 

faţă de părinţi, fraţi, neamurile tale? Sunt sigur 
că nu le vei uita niciodată, că simţi o tristeţă in 
sufletul tău când treci pe dinaintea acelor palate 
în cari Îşi făuriau cutropritorii noştri planurile de 
nimicire a scumpei noastre tărişoare, sunt sigur 
că eşti gata de răsbunare jertfindu-tichlar viaţa. 

Nu e timpul să mori trebuie să trăeşti, Îna
intea ta să vezi trecând întotdeauna ceata marti
rilor noştri morţi pentru sfânta noastră Fauză. 

'Tu trebuie să ai credinţă, nădejde, ideal. 
pentru înălţarea patriei. 

Dacă îti lipsesc acestea Însuşiri sufleteştl 

atunci Iubite tinere trebue să cred că scopul vietii 
tale şi religia ta constă În a petrece, În a te iubi 
mai mult pe tine insuţi ca neamul tău că nu 
pretuieştl nimic alta de'cât succesul tău personal 

\ 
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,1 in succesul acesta banul. In goană după suc·' U 

cese materiale îţi plimbi părerHe de azi pe mâne la 
m;nţând poporul ca să-i câştigi voturile. p 

Un astiel de tinar e un pericol penb'u neam. 
Tot atât de periculos e şi acel tlnlir care crede' 
că sufletul omenesc pentru el este o maşinărie, p 
savantă; deşurubarea acestei maşinării e ceva de 
mâncare pentru el. P~ntru acest tinăr nimic nu 
este adevărat, nimic nu e fals, nimic moral şi 

nimi.: imoral. EI este un egoist pătruns de am·· 
biţIi deşerte, Tlt' tinere al tări! mele nu lua 
exemple dela aceşti doi tineri. Tu trebilie să fii 
condus de o iubire fată de neam şi patriE!'; tre-' pi 
bule să aibi o voinţă tare cu care să invlr:gi 
toate piedicile cari îti vor sta în calea acţiunilor 

e! 
la 

to 
10 tale pentru binele poporului. Te vei întâlni cu cu

rente ostile ţi-se vor naşte idei cari tind să-ţi 

facă sufletul ITI ai putitl capabil de-a Iubi neamul, n; 

şi de a voi binele lui. Aceste idei sunt false fie iu 
ele venite dela ori care capacitate internaţională. 
Tu simti că ai În tine un suflet bun ln aşa fel -ca acest suflet să 11u moară În tine inainte de-a 
muri trupul tău. 

t, . ..,., • liZ tJ\ pc 

Natîonalismuleste viata Inseşi 
a unei naţiuni.· 

Sociaiismui îl neagă prosteşte şi cu rea 
credintă. 

- la pe acel mai aprig socialist şi trimite-I 
peste granltă. 

Intr'un an sau cel mult doi ani, Vei plânge, 
după tar.'\ lui, \(a suspina când va auzi un cân-. 
tec din patria lui, va alerga după primul cona-; 
tional de-al său, ce-I va intâlni in drumul său 
-- şi va fi fl.'rieit să schimbe cu dansul câteva 
cuvinte. 

1. 

2. 

Ce Înseamnă asta, decât că naţiunile şi' 
patrille sunt fiinţe viI, It>gate strâns de sufletul .. ' ţ~ 
nostru şi de Întreaga noastră făptură. 

Numai cioe n'a eşit din graniţele tărif sale 
nu ştie ce pret are limba, datinele şi tot ceeace' 
formează viata natională a unui popor. 

Fără nationalism' nu poate exista, nlcl pro- 3. 
gres şi nici civilizaţie. 

Şi totuş existA descreeraţi sau oameni de 4. 
reacredinţă care să spună că nu există naţie şi 

nrci patrie. 5. 

In anul 1906 vasul Potemkin se predă Ro- 6• 
mânie! - in urma unei răsvrătiri. Echipagiul 
era infedat de propagandă internaţionalistă. 

Unii - cei puţini - au plecat În Apus; 
majoritatea rnsă a rămas irr România. 

Nu se poate spune că oam€'nii aceştia au· 
avut a se plânge cu ceva de proverbiala ospi
taiitate românească. Totuş dorul de ţară ti ro- t 7. 
dea. Deşi condamnaţi la moarte in patria lor,' 
multi din ei, n'au mai putut învinge nostalgia 
(dorul de ţară) şi s'au Întors in Rusia, unde au 

a. 
fost executati imediat. . ; 

Era aceasta ~ una din manifestările cele 
mai puternice a ideii nemuritoare de patrie. 

Dar exilatii români de 1848, care cu rI51-, 
cui vieţii pătrundeau in tara lor iubită. . 

.~. Da moartea tristă a istoriculUI român Bă-! 9. 
/ăcescu, care din ex'l, ultimele clipe ale vieţii. 

sale sbuciumate de patriot înflăcărat şi le-a 
incheiat plângând de dorul patrIei sale. 

'" 
Da emigral1ţli cari se muncesc din greu 

printre streini, dar nu rămâni niciodată printre 
străini. 

Nevoia care - o simt ei a se aiuna ta' 
societăţi nationale -:- In care se străduesc a 
tine legătură cu patria 'lor - patrie pe care nici 
o imprejurare şi nici o dIstanţă, nU;-i face să o 

-
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uite. - ŞI mai sunt nebuni, cari să propovădu-.. 
lase! fnternatiooallsmul şi să strige că,nu exîstă 
Patrii t 

'" 
Dar naţionalismul există, chiar acolo, unde 

Patrlite sunt locuite de seminţii deosebite. Po
ponll be-lgian, compus din flamanzi (de originii 
germană) şi valon! de orlgină franceză, a dat 
dovezile celui mai inalt patriotism in război. 

Poporul american al Statelor-Unite - nu 
este oare naţia, care a mers cu patriotismul până 
la formula ultraoaţionalistă a lui Monroe, care 
prodamă: America a americanilor. Noi fasciştil 
-'- credem că naţia românească are şi mai vâr
tos dreptul de a proclama: România a Români
lor! EXt'mple am putea da la Infinit. 

Dar numai duşmanii noşij'i nu inteleg că 
uatlonaHsmul t ste viaţa inseşi a naţiunei. ŞI nu 
tllteleg pentrucă nu au interesul să inteleagă. 

T. V. _ .. - -

PROGIlAM 
pentru baltII societăţii nationale de "Cruce Roşle" 

a României. 

Arad, 14 Februarie 1924. 

Inceperea batului la orele 9 seara cu: 

J. Marşul "Crucei Roşie" ,.compus de prof. de 
. musică Rcsch Oh. din iniţiativa dlui med. 

Lt.-Colol1el dr. Botelu Aurel, cântat de mu
zica Reg. gj lnfanterle. 

2. Dela orele 9.10 -11.30 dans: 
al Hr,ra 
b) Valse 
t) Shimmy-Fox-Trott 
d) Shimmy-Valse 
e) Tango 
fl Lug1 ljt:3nă 

g) Valse 
ht Sh mmy -Fox-TroU 

.. ' ,- - i) Shliumy-Valse 
jl Tango 
k) Java 
1) Van Steep 
m} Valse 
n) JYl'delealli 

, 

3. Dela orele 11.30...!-12 tombold. în care timp 
.muzica Întoneal,ă difc:rite piese muzicale. 

4. Dela orf'le 12""':'1 Soapte la restaurantul Cru
cea Aibă. 

5. Marşul "Crucel Roşie". 

6. Dela orele 1 - 2 dans cu Damenwahl: 
a) Valse 
b) Shimmy-Fox-Trott 
e) Shmmy-Valse 
dJ Tango 
e) Java 
1) Van Steep 
g: Pox· Blouse 

7. Dela orele 2-2.15 concu1'$ de Shimmy: 
'a) Shimmy-Fox-Trott 

b) ShÎlTlmy -Valse 

a. Dela orele 2.]5-4 CotiJion: 
al Vllise , 
b) Shimmy-Fox-Trott 
el Tango 
d) Shlmmy-Valse 
e) J~va 
fJ Van Steep 

9. Dela orele 4 -7 dans: 
al ValRe 
b) Shimmy-Fox-Trott 
e) Tango 
(1) j.;va 
e) Fox Blouse 
f) LUl!ojeană 

g' Valse 
h) Sh'mmy - Valse 
I} Tango 
J Java 
kt Van Steep 
n Ardeleană 
m) Dansuri dupl cererea generali 
il) Hora 

• 
VOINŢ A POPORULUI 

10. La orele 7 dimineata sfârşitul balului cu 
.Marşul Crucel Roş~e" . 

Preşedlnta soc •• Crucea Roşie: (;;s) 
p. Comlt~tul de araojament: 

Sllblocot. 

* 
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-DluÎ prefect al jud. (araş-Seuerin! 
Sunt oameni, cari trăesc din bârfell; ciu

perci, cari· IlII ştiu munci, şi pe de-asupra şi 

blestemul cel mare a lui Dzeu peste capul lor, 
că IIU pot lăsa in pace nici pe aceia cari mun-

Oamcni bUlli 1 Vedeţi, acesta a fost pro- cesc şi sunt dornIci de a munci. Astfel de 
graml11 balulrli SocietăţII nationale de "Crucca iscoade se târăsc încet-incet până la scaunele 
Roşie". Spuneti voi, partea cea mai mare dintre.. celor de sus, şI În urma lor o dâră de păcate. 
cetitorl, ce Înseamnă un astfel de progres În Zdruncină ftiră de milă cele mai curate altare, 
privinta dansului? . strivesc în noroi tot ce e sfânt şi nobil, ca să 

Cine are nevoe, cine ale folos de astfel poată arunca de-acolo de sus, zâm~etul lor dia
de dansuri? Care este menirea ş! nobilul .or voiesc asupra victimelor nevinovate, peste tru
scop? Răspundeţi dlor intelectuali tineri şi în- purile cărora s'au înălţat. Dar zlJele,iiranlllui 
sufltţitî pel1tm tot ce nbl este românesc I LImba sunt numărate dela naşterea lui. Şi urgia Ceru~ 
romât1ească n'o vorbiţi cu drag, dansul rotnâ~ lui nu va fi mai fulgerătoare ca strigătul de 
nesc nu vă place, portul naţional al femeilor răsbunare a celui cinstit, obijduit şi desnădăj-
Vă este indiferent. cel bărbătesc.~ naţional il duH. 
urîţi chiar, muzica românească I1U vă insufleteştc, Noi suntem puţini şi luptăm din greu, dle 
datlnele româneşti nu vreţi să le cunoaşteţi, du- prefect, dar cinstită este munca noastră, şi bine 
rerile neamului nu le inţelegeţi, viitorul lui nu primită înaintea celor Gtl 'suflet şi-a lui Dzeu. 
vă Interesează! Ei! ce vă leagă atunci de neamul, Sperăm că nu veţi da ascultare ~clor de mai 
de poporul nostru? sus, celor trădători, lichelelor şi tuturor parazi-

Ce servicii îl faceti voi lui? Dreptate? ţilcr, ci veţi cumpeni dreptatea cu sufletul pă-
l>umne'l€ule I ce faci cu acest popor bun storuluL care se dă -jertfă pentru turma sa. Spe

blând, serios, sincer, deştept, care merită o răm ~ă în acest l10ian de mârşavii şi păcate, ta 
soarte mai bună? ' această Sodomă, s'or afla şi nobili cari îşi Iubesc 

Pentru ce ti dai aşa mulţi inte}t>ctuali (?) ţara, cari iubcs'~ dreptatea. 
fără suflet, ini mă, sI mţ şi cOllştiintă naţională • --.",. ",. ; .. .--
fără iubire de n~am, fără dragoste de tară şi 

limbă? 

...... .... ... 
/ 

Către (multi inteler:tuali româili! , 
Noi protestăm cu toatd tăria contra cererei 

şi primirei concur§u[ui străinilor la aranjarea de 
baluri, şezători, Ia Infiinta/ea de societati de 
binefacere, - sportive, ~ de educaţie etc. Lucrul 
acesta nu poate pLăcea nici unui român ade
varat. 

Ce nevoÎe a fo.>( de cetiret1. in ungureşte a 
poeziilor lui Eminescu la şezătodrea .,salonului 
literar şi artistIc" ţinută Duminecd la Palatul Cul
tural din Arad? 

Cine a dorit luaul acesta, cui ia făcut bine il 
Se poate oare declama o poezie a/ui Eminescu 
in altd limbd decât in cta Tomâneascd? 

Noi Românii n'avem nevoie şi nu putem 
gâsi nici o plăcere ln ascultarea declam./irei in 
ullRureşle a celor mai frumoase poezii, pe cari 
mulfi nici ln româneşte nu le Înţălegem. 

Ce rost ce valoare are perztru Uli român, 
sărbarta şcolară a ţcoa/ei superioare de fete când 
este internaţională? 

Desmetecili-va fratilor Români, inţălegeţi 
că azi voi sunteti stăpânit asupritofiio, de eri! 
Nu vă fie fricd ci cel mult vă poate fi ruşine 

multora de multe fapte, pe cari le faceţi azi ca 
Români! , 

Fiţi siguri însă voi cei inst/"ăinaţi cd vă veţi 
primi odata răsplata pentru nepasarea, dispretui 
şi batjocura voastră pe care o ardtaţi totdeuna 
fald de tot ce este românesc J" 

Veţi plânge voi atullci, aşa româneşte cum 
au plâns moşii şi strămoşii nostri In suferinţele 
tndu1'ate din partea acelora cari azi vllf sunt \loud 
prieteni! 

Luaţi aminte / 

Cetiti şi rdspândiţi ziarul 

"ne:tlmUh nOSrRU" 

din CAREi/-MARI. 

Pentruce am făcut răsboiul? 
Pentruce ne-am acoperit de ruine, pentruce 

am sâqgerat atâta, pentru ce am suferit şi câş

tigat răsboiul !e Întreabă aiuriţi mulţi dintre 
luptători. 

Dacă suntem învinşii păcii! 
Dacă de roadele războiului, nu le e dat să 

se bucure decât politiciani1or şi străinilor de 
la noi I 

Dacd invaUzii răz,boiulul se tăvălese în mi
zerie şi lipsuri! 

Dacă văduvele şi orfanii de război, nu pot 
avea cu regularitate, nici măcar fărămiturile 

ospăţurilor ·îmbogăţiţilor de război şi a venetici
lor, cari ne-au invadat de 'pretutindenl ! 

Dac.ă ţara aceasta pe care o apărăm numai 
noi Românii, În război a devenit iad pentru 
marea majorftate a Românilor, şi Canaanul plă
cerilor şi abondenţti pentru toate scursorile Le
vantului, Poloniei, Ucralniei şi a Ungariei, aciu
aţi 1n dulcea ţară românească 1 

Asta~i întrebarea care se pune 1 .... 4 ", - -

KĂVAŞE. 

Din Belin1 (Banat) ni-se comunică că dnul 
preot Fortunat Mureşan din comuna Babşa s'a 
speriat prea tare de mişcarea naţională, care 
cucereşte teren zi de zi in părţile acelea. Pe dl 
preot il Întrebăm: de ·ce te temi dle părinte? 

ce al de perdut dacă vor fi cu adevărat Româ
nii şi numai ei stăpânitorii ţărel noastre? iar 
pe olloratele autorităti din Chisătău, Recaş şi de . 
peste tot locul, le rugăm să nu uite că şi ele 
sunt române. 6ărel româneşti 'şi că datorinta 
lor este nu numai să nu 1mpiedece ci chiar "să 
spr1 jlneaşcă orice mişcare care tinde la intărlrea 
elementului românesc". 

$. ..,0. -
GhAcitoare. 

Un pui de jidan Întreabă pe IIig tatăl său;. 

Sphune tataIe ben de chit ani trubue să fhie 
cineva ca să poată ,fi jidan?· 

Plntruce phuiu meu '1 
Apoi vizl, heu sunt copil mic sunt deci 

creştin, tu eşti de 40 di ani şi încă tot criştln, 

tata Chun iste de 60 ani, dar el este dija jidan. 

.. 
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Ştiri de tot felul. 
- Dorind să putem scoate zia

rul nostru, începând cu 1 Martie, de 
două ori pe săptămână - rugăm pe 
toţi Românii de bine să contribue cu 
ceva la fondul nostru de tczistenţă. 

ADMINISTRAŢIA ZIARULUI. 

Care este menirea băncilor noastre 7 Luni 
ml-se p!âng~au câjiva oameni din Zarand că au 
fost rehrzaţi d,e Banca Natională, căreia iau ce
rut un Împrumut de I,SCO.OCO, ca să cumpere 
moşia grafului Leopold Gyulai, deşi oferc(lu ga~ 
ranţă pentru suma cerută: Avete de 20-30,000.000 
Lei. 

Multumire. Societatea naţională-culturală 

"Crişana" din Cluj tllultumeşte şi pe această cale, 
tuturor acelora, cari i-au dat sprijinul moral şi 
material În turneul din 19 -20 lan. 1924. Orice 
sprijin înseamnă pentru noi o garanţă, că sunt 
foarte multi cari ne inţeleg şi cari sunt conduşi 
de aceleaşi idealuri, pc cari socletatea şi le-a 
fixat să le înfăptuiască, prin desfăşurarfia activi
tăţii sale. Dr. Ioan Popovicill, preşedinte; Oh. 
Al'ramliliu} secretar general. 

- Un frate din Chizătău ne scrie că lui 
Dimitrie Adam, care prImise în orândă vama 
pe lângă anumite condiţii, prin apucături f-a 
succes să urce tarita de vite dela 1 la 8 Lei 
dar arânda numai 3 L~i la sută. Oare de ce per· 
mit autorităţile astfel de ilegalităti? Cine sunt 
protectorii acestor abuzuri? I? li vom afla Iloi 1 

- Sectia F. N. R. din Timisoara a aprobat 
expui sarea dintre fascişti a lui Mililloi Gavrilo
vits pe baza art. 18 alin. 3 din statute. 

0_ Sunt indivizi şi .ziare, care ne combate 
!1sinuând, altii bârfind pe socoteala noas,ră, Iar 
alţii sofisticând. Nu am văzut, nici. mwl discu
tându-Ile serios doctrina. căci noi, n .. ţiona!iştii, 
avem o doctrină tot aşa de vasUl, ca cea a 
opuşilor noştri - Internaţionaliştii. UltImul lor 
fel de a ne ,:combate- este tema că imităm pe 
talienl. Nu vom imita niciodată îndeajuns "bi

nele" şi faptul de a imita, nu e o ruşiuc, Toată 
viaţa, toată civilizatIa noastra, şi ÎIl speţa t~tu

ror popoarelor, nu are la bază decât imitaţie. 

Telefon, telegraf, justiţie, legi, haine. doctrinei 
toate sunt imitatii şi toată viata popoarelor cum 
spuneam nu e decât o imitatie. E vorba numai, 
ce să imitL Unora le place cuioarea de roşu, 

nouă ne place cea neagră. Pentru ce sesl1pără 
atâta detractorii noştrii pe culoarea aceasta şi 
pe datorIa ce-Î apartinţ? De ce-ar fi voind ei 
ca toată lumea să vadă roşu? 

- Har dlui din Rusia ne sosesc ştiri bune. 

VOINŢ A POPORULUI 

Trei crai dela răsărit. 
(Trei ovtei.) 

Din zgi!ra Poloniei sau Paiestinei s'au ri
sipit p'aici Între sutele de mii şi cei trei Qvrei, 
cari dupăce au cumpărat pielea întreagă de bou 
sau dt' cal cu cinci coroane în dosul frontului 
şi ali vândllt-o apoi cu sute de coroane kgramul, 
s'au pus şi au -cumpărat una din cele mai fru· 
moase Şi mai mari case din strada Consistorului. 
In casEI ace<lsta s'au rătăcit şi trei români, cari 
au îndrăzneala sil aibă şi ei ceva. Trufaşiî ovrel 
răzimati pe indolenta românilor ii tratează pe 
aceştia, ca pe nişte servitori mizerabili, dându-Ie 
pomnci peste porunci numai lor. Eroi ai laşi

tăţii, să nu uitati ce faceţi, căci veţi fi chemati 
la s6coteală la vremea sa. Idomencus. 

741'" ..... u-

La răboj. 
N'ajunse atacurile duşmăuoase ale Sigu· 

rantei, n'ajunse blasfemia ziarelor, celor soţi cu 
Iuda? Nu?1 Acum, şi tu, sărmane das;:ăI, care 
Du-ţi ştii chemarea şi rostu I fn acest stat muri
bund, otrăvit de vcnhlUl şi duhoarea jldovească 

şi stors până la oase de parazitii parazitilor, de 
lipitorile satelor şi lăsat în ştirea Domnului, 
pradă celor fără de suflet? Acum şi' tu te nă

pusteştl asupra noastră; şi tu loveşti in noi, care 
ne-am· legat pană la moarte, de soartea acestui 
oropsit popor? Ai lovit în noi, să ştii că neamul 
tău ţi-l'ai lovit şi trădător lui Te-ai filcut. Şi 

iascia nu uita! Muntean e din Tărova, pune-ti 
cenuşă pe cap si înalţă o rugă de iertare celui 
de sus, că nu ştii ce-a! făcut. ' 

.. ntp*r • .......... ............ *. N sq .,..... JiIIeW:J' 1:&'"" 

POŞTA REDACTIEI. ~ 
Manuscrisele scrise cu ceruta nu se publică. 

Un abanat, Reşinari. - {ti mulţămim sin
cer pentru cele trimise, înţel~gem durerea Dtale 
dreaptă şi dacă ne comunici date amănunţite, 
vom Încerca să- ţi ajutăm la ajungerea scopu!ul. 
- Să trăeşti! ~ 

N. Sfârcoci. Hodoş. - Până acum V'am 
trimis câte 10 ex:, Ia dorintă, Vă trimitem 20 
rugându-vă să le vindeţi pe toate. 

Horia P. Giurgiu, Mânză/eşti. - Ziarul se 
trimite .regulat, paralde le-am primit 

-.-.... .. n 

Citiţi, răspân diţi şi abonaţi ziarul 

FASO]SJIUL 
Bucureşti, Str. Alltim Nr. 39,0 

Abonamentul pc un an este 150 de Lei. 

Ruşii creştini au Început 'Sa le plătească şloimi- W" ......... iIII' ...... iWlJ ....... �i�j __ J ... IIQ.I1III ..... ·w: .. _ ... 1IIII.i$IIInlll;llv ... : .... cn .... JllljmIlllJ ........ 

or pentru jertfa ce au adus-o de când guver
nează ţara. Se pare că le Încarcă bine spatele. 
Numai de n'am avea norocirea să-şi aducă avuţia 
cu ei cu tot fn ţară la noi trecând Ni~tru. 

Oare dela llOi unde vor pieca ? 
Să zice că largă- i marea neagră! 

Dr. LITTIU 111Llll.JGIAN 
MEDIC DENTIST ..... ... 

( / 

B-DUL REGINA MARIA 17. ETAJ 1. 
(VIS-A-V/S cu BISERICA MjNORIŢlLOR). 

-= HaM? • n M 

Cenzurat; Dr. R. Mager. 

ROrJlÂNI! 
\ 

Folosiţi medicii, ingineriî1 avocatii, negu-
storii, meseriaşii şi industriaşii români .. 
Nu daţi banul vostru numai la Români 
şi numai de nevoe la straini! 

........ ,...-_.t .. ,. ...... JIIIj-' ... ' .·.,IiIj_' ...... ,.II' .... , ... ·."_ ...... IPI.,,,,-Sijl" ... ' _ ...... 
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Comercianti, industriaşi SI oamrm de 
afacE ri români 

publicati anunturile În f!azeta~ românească 

" V O 1 N ŢAP O POR U L U J" 

N r. ] 990- J 923-2. 0-

Publicaţiune. 

Nr.6 

Subsemnatul esmis judecătoresc in 
conformitate eu Legea execuţiei şi 1n baza 
decisului Judecătoriei de ocol Peciea Nr. 
de mai sus aduc la cunoştinţa publică, 
că mobileJe: 1 cântar decimat, 1 porc de 
9 luni gras, 2 purcei de 9 săptt ) secică, 
1 tocilă t 2 q de grâu, pretuite la 3050· 
în urma execuţiei tfectuată in favoarea 
executantului Gavril Suhajda reprezentat 
prin advocatul dr. Lazar Ghebeieş contra 
lui Pavel Boldizsar, se vând la Jicitaţie 
publică fixată pe ziua de 1 Martie 1924-
ora 2 p. m. iu localul executatu!ui din 
Pecica magh. colonia nouă, invitând pe 
toţi cei care doresc a cumpăra, cu ob
servarea, că contra pl~ţii imediate celui 

'ce va oferi mai mult, se vor vinde. 
Pecica, la 9 Februarie 1924. 

Esmis judecătoresc: 
Oficial: Traian Hedeşan. 

De vânzare. 
In centrul oraşului: case goale şi 

locuite; se predau imediat loc u i n te. 
case potrivite pentru economie cu grădini 
mari, case cu prăvălii, case potrivite pen- . 
tru fabrici, vii cu vl!e, moşii rt:ftme In 
Banat şi mori cu motoare. 

Deasemeni pentru orice afacere co
mercială, de vânzare saIJ cumpărare, 
adresati-vă numai biroului , 
III UNT E A ii ŞI F LOR A·~ 
ARAD. BULEVARDULRE(}(NA MARIA No. 10· 

;: 

AN U NTUI~I. , ~ 

• 
() 

se primesc la administraţi~ gazetei 

"VointaPoporulu~, " 
Arad, Str. Moise Nfcoară No. J, etajul J. 

Plata după un tarif scăzut. 

= • 

Anuni. , 
Este' de vânzare un MOTOR de 

benzină cu 6 H pentru tăiat lemne 
in Arad, B-dul R::gele·Ferdinand No .. 3-5 . 

V()INŢA .POPOR,UI~UI 
să nu lipsească· din nici o casă 
:: românească. :: 

Tlpaml Tlpograflei D!ecezane Ariid, - 391 
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