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OCTAVIAN GOGA 
Străjerul su8etului rom.ânesc. 

de AL. 'ro STAU.~TIAD. 

Strălucitul poet Octavian Goga a cu- "Ţara Noastră", revista dela Cluj. pe care şi cer puntea de aur pe care străluceşte 
cerit marele premiu naţional al poeziei. o conduce de ani de zile, e mărturia,cea sufletul unui popor. In vremile de bătălie, 

De mult tnsă sufletul românesc îi in- mai vie şi strălucită. ard focuri în noapte pe culmile munţilor. 
cununase cu laurii nemurirei. Multe din paginile pe care le-a sub- Aceste focuri sunt semnul că răsboiul a 

scrl·s in această revi.,tă vor rămâne dea- inceput, că in vale sunt oşti g'lta de luptă. 
Cântecile lui se confundă cu însuşi ~ A f 

Pururi mândria scrisului romfmesc, căci în ceste oemi - un simbol al vtgheriî 
munţii, câmpiile şi apele noastre. d·t t A f y â t . ele se r:g~indesc aspiraţiile cele mai sacr~ nea urml e - sun In ram n area unUl 

De mai bine de douăzeci de ani el ale fiinţei noastre nationale: să flm stă- neam: scriitorii". (O. Goga: Insemnările 
e la postul de onoare, in primele rânduri pâni deplini, mândri şi puternici, în acea- unui trecător. Arad 1911). 
ale luptei: lupta neal1l\llui nostru pentru stă ţară, a noastră, prin suferinţe de vea- Iată ce crede azi, în 1924: "Opera 
triumful deplin al românismului în hota- curi, - În această ţară: pământ al făgă- de lămurire a opiniei publice, noi o ince
rele pe care ni le-a hărăzit bunul Dzeu. duinţei pentru t(}ţi streinii pripăşiţi de prin I pem de pe acum, cu persistenţa şi me-

Şi bătăliile pe care le-a purtat Şi vic- toate colţurile lumii. toda cu care ne-am obişnuit să combatem 
toriîle pe care le- a cucerit Sl1nt Încă vii Astfel e uşor de !i1ţeles de ce ade- to~te A ecresce~ţel~ t~ f!l0rbid:. .Por~i~ .cu 
10 sufletele tutulor. văraţd români îl illtJesC cu acea dragoste SC;C In ace3sta .,b~:?lle noua ŞI ()n~ate In .. 

In timpul când Ungurii stăpâneau pe care nu Încape tn cuvinte, precum e tot su,te sye .vor. p.ravall asupra .noastra',.vo:n 
aceste plaiuri, Octavian Goga a condus: atât de uşor de înţeles campania străini- avea ta~f1~ .s~ mflgem. c~nde}ul ~s:u It 10 
"Luceafărul" şi "Ţara Noastră", două ai- lor şi înstreinaţilor impotriva lui Octavian toate ratacmle, conştIenţI ca aparam pa-
tare inchmate acelei patrii pe care noi nu- Goga-. trirnoniul id.eei naţionale, de care ne leagă 

. . d dA I d sbuciumul unei vitţi". (O. Goga: Ţara mal o VIsam, ar pe care ansu o ve ea Doborându-I, ei ştiu bine că răpun 
Noastră din 15 ILlnie 1924.) 

aevea. cu el pe cel dint;~i străjer al sufletului 
In timpul neutralităţii, la Bucureşti, românesc. 

când unele conştlinţi începeau să se cla- Dar pe zi ce trece noi vedem mai 
tine iar altele se vindeau pe arginţi - puternic de partea cui va fi isbânda. Ce-i 
noi Iuda in mijlocul neamului lor - scri- semănat cu credinţă, trebue să rodească. 
sul lui Octavian Goga a fost trâmbiţa de Scrisul lui Octe,vian Goga e o credinţă, 
arhanghl'1 care chema neamul la luptă, deaceea a lui va fi isbanda. Cc-a crezut 
vestind că însfârşit a sosit ziua mult acum 25 ani când a luat întâia oară con
aşteptată de veacuri. deiu'\ in mână, a crezut in 1911 şi crede 

In timpul răsboiului, la laşi, aceeaşi şi astăzi în 1924. 
activltaie r?Jnică şi in~rezăt.()are în ;desti- Iată ce credea în 1911: "In viaţa po
n~le cauzel noastre ~.rm ~rtlcoJel: ş.! poe~ I poarelor luptătoare scriitorii au fost şi vor 
z1l1~ yubllcate 10. zlarul. ."Rornyama . ŞI rămânea avar.tgarda care deschide bătă
mal ta:z u, la Pa.flS, aceeaşI .lupt~ de fle- Ha. Scrisul JOI e trâmbiţa fermecată prin 
care ZI pentru triumful acelUlaş Ideal. care se propagă aspiraţiile unui neam. In 

Trăim azi in o Românie mare, dar sufletul lor larg ei cupnnd şi plămădesc 
înconjurată aproape numai de duşmani şi durerile m;Hi ale mulţimei. Ei sunt repre
cu trei milioane de străini aduşi aici de zentanţii. celor mai avansate credinţi şi 
toate vânturile sorţii şi în bună parte de din ţinuta lor trebue să se desprindă idea
păcătoşema noastră. litatea luptei unui popor. Cu ochii robiţi 

Această Românie mare ca entitate de-un chip, care pluteşte departe, ei merg 
geografică, o donm mare şi puternică prin inainte ş~ drumul ~or A e fără •. cotituri. E.t 
conştiinţă şi. demnitate naţională. au· numaI popasurl, mtoarcen n'au. El 

D d · t ţ' d' . sunt apostoli, nu vameşi. Ei predică, nu 
a, eSlgur, o I o onm mare ŞI f c târ 

puternică dar, din nefericire, pe când mulţi a g. 
din noi - slabi şi mişei - o dorim nu- Transacţiile la masa verde le săvâr-
mai cu vorba, - Octavian Goga e unul şesc politicianii cu conştiinţa elastică, în 
din putinii aleşi care o voeşte c cu fapta: vreme ce scriitorii durează intre pământ 

"VOINŢA POPORULUI" se vinde în oraşul 

A RAD numai la 

Patrimoniul ideei naţionale! Iată crezul 
lui Octavian Goga, iată sbuciumul între
gei sale vieţi. 

Nimeni n'a vibrat mai puterniC pen
tru această idee şi nimeni n'a apărat-o cu 
mai multă căldură şi strălucire ca dânsul. 

Prin ea, el 'este al nostru, al scriito
rilor cari avem o sacră moştenire de dus 
mai departe: limba şi cântecul românesc; 
el este al slujitorilor lui DumneZEu care 
au de apărat altarele şi credinţa strămo
şească; el este al ostaşilor, cari cu sabia 
în mână stau de veghe la hotarele ţării; 
el este al învăţătorilor cari zi de zi, mo
deşti şi in singurătate, pregătesc sufletul 
generaţiilor viitoare; el este al nostru, al 
acelor pentru care pământul acestei ţări 
ne va fi uşor când vom dormi intr'ânsul. 

\ 

In numele acestor servitori ai Patriei, 
in numele tuturor Românilor, noi, li stri
găm lui Octavian Goga, din toată inima 
noastră: să trăiască intru mulţi ani pentru 
fericirea acestei ţări şi pentru mândria 
scrisului românesc. 

Al. T. Slamatiad. 

Arad 1924, Iunie. 

Jjibriirii1e românesti , 
--------------------~. Preţul unui exemplar 2 Lei. 

-------------- ----

- ----~-----------



I 

Pagina 2 VOINŢA POPORULUI Nr! 27 r.2 

Morala ~olitiCD a unor JouHra~i ~olitici". 
Ivească mai ales satele speculatorii nedemni ai . reblJ 

taranimei. 
Partidul naţional român va sustine în toate 

imprt'jurările guv<:'rnul actual, În a,~ţiutl~a neCe
sară a acestuia in vederea stârpirei bolşevismului 
ţărănist exercitat de speclliatorii ţărănimei". 

lirli, 

Gazetele adLic ştirea, că Între parti
dele naţional şi cel ţărănesc se urmează 
lungi şi mari târgueli pentru o înţelegere 
de frăţie aşa fel, că de azi Înaiflte ace5te 
două pa;tide să se ccntopc8scă unul în
tr'altul şi-apoi să ceară Domnitorului no
stru Srl le dea puterea. 

Desore întrEg n1ersul acestor târgueli 
vom vorbi cdtădită. Pentru azi credem 
foarte nimerit să Dublicjm un articol/ce 
a fost tipănt În Ii-fUi 116 dela 5 Iunie 
1920 al gaz<.::tei "Românu!" ce apărea În 
Arad şi În care directorul acestei grtzetet 

d. Vasile Goldiş, - c"re acum a lucrat 
din răspUeri pentru ca să se facă con
topirea Între numitele partide, - avea 
următoarele păreri despre "tova:ăşii" de 
azi, cu cari Vuf să feficească ţara: 

"Am atr;;s la timp atenţiunea generală asu
pra pericolului infăţişat, la sate mai al.'s, de 
propaganda disolvantă făcută de aşa numiţij "ţă
rănişti {( cari p~ motiv că don~sc binele maselor 
rurale, agita in numele acestora şi caută să-şi 
creeze situaţii şi să-şi facă interesele personale. 

fără să cunoască de-aproape nici nevo!le 
şi nici dorinte le tăranilor, speclilatoril tarăn/mei 
au crezut că este momentul cel mai prjelnic să 
profite de faptul că stădle de lucrurl, prin în
săşi natura împrejur:irilor nu sunt şi tlU pot fi 
destul de blne închegate, pentru a căuta să în
trodu că în t ară ideile distruf{iltoare ale bolşevis
mului, făcândtl-şl din agit"til lor conrupătoare a 
spiritelor şi a caracterelor o trambulină pentru 
a·şi crea o situaţie şi a pătrunde până şi în 
parlament. 

Am insistat asupra pericolului înfăţişat de 
speculatorii ţărănime[ cu atât mai multă energie 
cu cât ştiam că acei speculatari vor căuta să 
prof:te de prilejul alegerilor electorale în Arde;]l, 
pentru a Îtlstreina masele rurale de conducătorli 
lor fireşti şi a săpa o prăpastie de neîntelegeri 
şi d;scordie intre popor şi inli'e clasa intelectua
lilor cari a luptat totdeauna pentru tărăn,mt' in 
spiritul d:rigultor al principiilor Partidului naţio-
nal roman, fără să ţie seamă de nici o obo
seală şi de nie! un sacriiiciu. 

Sr'eculatorii ţărănişti, minti si mple şi ră u 
organ;zate, caractt're neconduse de nici o tintă 
înaltă şi de tllci un ideal, au căutat să lowască 
în intelEduali, pentruca înlăturându-j pe aceştia 

Un uuUur care il murit: 
15ocot~n~nHmi(ltor Ioan SauCJ. 

Numele lui par\.:ă n'ar spune nimic din 
măreţele·i fapte carJ au desăvârşit o viaţă închi
nată aceluiaş crez, aceluikiş ideal. 

Mod~st şi tăcut, cu o structură morală şi 

fizică robus!ă; făcut dintr'o bucată ca un bloc 
de met?l preţios, dar nu. păstrat În muzeu, ci În 
frământât~le transformări ale unei industrii mo· 
derne pentru a fi pus În valoare. 

Şi a fost mai mult ca oricare altul; cine 
l'a cun)scut dm prîma zi a imolării tn armata 
noastră până la sfârşitul timpuriu, nedrept şi 

adânc regretat de dăunăzi, nu a putut decât să-l 
admire pentrucă veşnic s'a ridicat mai presus ca 
ceitalţi, veşnic a Îmbogăţit un trecut ce va ră

mâne În mintea urmaşilor aviatori ca pilduirea 
cea mai complectă r.entru viitor. 

Inăscut sburător. avea tn ochii. şi firea lui 
asprimea deplină a unei păsări de pradă. Cine 
l'a văzut pe front in nenumăratele şi îndelunga· 
tele recunaaşteri pe cari le făcea, a simţit ade
sea teama şi respectul ce puii îl dau falnicului 
vultur când îl văd apărând cuibul, familia, cre
ştetul muuţilor şi gloria rasei pe care o repre
zintă. 

să poată În urmă să Întărească dezordinea şi 
conjaziunea în spiritul mascJor rurale, preJ!ătiTld 
asifel telef/lll ideilor Ulwi bolşevism periculos şi 
criminal. 

Partidul national român prin fruntaşi şi 
i!ltele,:rualii săi, ghicilld insă intenţliie criminale 
ale speculatorilar ţ(mlnimei, s'au scoborît cu 
a~t'edş! dr,~goste ŞI cu ac:e!aş spTrit de j~rtfă în 
randurde poporului pe care au căutat sa-I lumi
neze cu pnvire la obligatiile ce ar(", mai aks Î!1 
mo;nctlttll cânJ se pregătea aiegaea celui dt-al 
doilea m.are parlament al Romiiniei 1tltregite. 

Şi totuşi rezultatul a fost că in alegerile 
pentru Cameră au fost lo;:alităţi unde m;:nda
ti'le pentru Cameră au fost obţinute de specu
latorll tărănimei, în diuna oricărei logice. 

Explicatia reuşitei unora dintre pescuitorii 
in apă turb,l(e, specula/ori ai fârâllimd, se gă
s~şte fn faptlll că populaţia rurală a fost tcro
rizată prin toate mijloacele de către aşa zişii 
ţărănişti, până la un gîrtd atât de înalt încât 
masele p )puiare ali crezut mai nimerit să nu 
voteze' decât să· şi dea voturile unor agi tatari 
atât de periculoşi. 

Criminala agltat'e a speclliatori!or ţăranilor" 
a avut deci ca ef?ct împlcd;,carea populatiei 
de a-şi exerc~ta unul din Cele mai în semnate 
dreptl!ri ale unui c,~tăte'ln Ş! amunc, dreptul de 
a vot:!. 

Vom continua. .. _~ w· ..... 

Cuu8nt către studenti. , 
Ne di'spart fncă abia câteva zile de ziua în 

care porţile inalreior instituţii culturale cari 
SUllt Universitdfile, se vor Încl1ida? pentru 
câteva Juni de rt!paus. Studenfiml'a se va 
razIe ti pe la cdm{lIurile primitoare unde li aştea
OM dlogostea parinţilor. Un all de muncă se 
i!lcheie iar cei ce all lucrat se v.')r da· cu con
ştiinţa linistita odihnei recrealo 'Jre. 

Aşa este obiceiul, repetat până acum an 
de an, 

Dar vremurile lloastre sunt vremuri de grea 
incercare, când mrlnca ar trevut Îlztel1sijicotJ cât 
se poate de mult, fiind singurul mijloc prill care 

sen 
Ora 
Bră 

vom putea Îndrepta s:tllaţia precară ill care se 
găseşte Iara noastră şi prin care vom putea asi
gura elementului românesc supremaţia tfl aceste 
ţinuturi pe toate fărâmurile vieti de stat. Chiar 
pentru aceasta credem, că in lunile din vara E. 
aceasta tineri mea noastră "cărturară" trebue sa Me 
desvolte o intensă activ.tate culturală. !DU 

le~ 
Satele zoc în întunerec. De binefacerile 

.zis 
Se~ 
Set 
Bal 
Rin 

Această acţiune dizolvantă şi nenoro::ită 
ce lovE'şte în drepturil~ constitution,tle, constltue 
o manifestaţie din cele mai periculoas~ şi o 
tentati,ă disperată de a se Întrona bolşevismul. scriscIIui şi cetitullli,nu se împărtă'iesc {nea sute M. 
şi allarhia în lo.:ul ordinei şi a leg3.lităţei. ţ şi sute de mii de harnici ţarani români. Sute de Gh 

Cu un cuvânt dt:Zordinea, revolta, ana~hia, copii nu cercetează şcoa[ele Sătl'şti, căci multi ~r~ 
cărora speculatorii ţărănimei voesc să le acorde părinti mz au ajuns să ştie aprecia importanta 
Însemnătatea şi viitorul unui principiu social. şcoalei. Privind m,d sus, vom vedea că intre dr. 

In conlra acestei anarhii şi a acestui spirit "intetectualii" satdor lloaslre sunt foarte multi Hi 
de desordine trebue sa se ridice fot ceeace este cari se Inchid ermetic din jaţa oricărei illcercări De 
sujM românesc şi tql ceeace este cinstit pentru de a-i lega prin produsele tfparulai de intelec- be 
că altminteri ar insemna să se consimtd la În- lualii oraşelor. Revista şi cartea românească' nu Zu 
troi/area infcc/iei sociale şi morale il1 local otdi- se bucură de satisfăcătoare atentie din partea vh 
nei şi legalitcljd ce trebllesc să stea la baza lUHli multora dintre cei cari ar trebui să le rasjo/asca 
adcvărnt sfat civllizat. cu cea mai mare gnjd, SI 

E o inaltă datorie a guverlIu/ui dlul g'ene- Tinerimea, studentii, cari pleacă acum la lli 
r.::tl Averescu, al cdmla painolism llU l'am COfl- sate trebue că Şti11 acest lucru şi poate îşi dau ca 
testat nici un moment, sa ia măsurile cde mai SEQlna că o datorie elementară de buni români 
severe pelltru a se patle caplit acestei perie uloase le impune să lucreze pentruca această situaţie să m 
stari de lucruri, a se puti/iea atmnsjua ce tinde se schimbe. 

st să in/eeteze tara şi a se da o luvitură decisiva In loc de odihnd, la mUllcă fi cheamă vre
bolşevismului tarănist, cu care lllLel1rCa să otră- marile noastre. La munca mare, constructivă. Ei ta 

Ce vultur falnic a fost aviatorul Sava. Tot 
ce voiu putea desprinde din viaţa lui cu aceste 
rânduri de pioasă di:torie va arăta şi celor ce 
nu l'au cunoscut, treclltul de glorie şi apostolat 
al celui mai desăvârşit sburător roman. 

A ieşit pilot la Hamburg În 1914; fiind 
tran',ilvănean, era înrolat în fosta armată austro
ungară unde îşi făcea o minunată vrednicie pe 
front, În lupte aeriene cu toţi aliaţii noştri afară 

de noi. Trimis pe toate fronturile puterilor cen
trale, în.:ercat şi călit în toate misiunile noului 
mîjloc de atac şi apărare militară, Cocot. Sava 
cade prizonier la Ruşi în 1916, anul exact când 
România îşi îndeplineşte marea datorie a che
mării sale istorice. Nefericita-j îngrădire de li
bertate ca pAzonier, i-a adus o mângăere şi o 
speranţă: situatia de a nu ttl ai putea fi obligat 
să lupte contra Românilor şi speranţa de a se 
înrola în armata fraţilor lui de sânge pentru care 
se simţea tot mai mult atras de viteazul lui 
suflet. 

A venit la noi şi soarta care adesea ră
splăteşte meritele, l'a adus in cea mai mândră 
unitate de aviaţie, grupul 2 Aeronautic, coman
dat de d. maior av. Andrei Popovici. 

Tăcut şi modest a intrat in această în
jghebare aviatică pe timpul răsboiului1 cerând 

numai a fi intrebuinţat pentru arărarea ţării şi 
, .... 

dcsrobirea fratilor lui de peste Carpati. ·10 
La: început, firesc celor noui veniţi, nu Î-s'a 

d&t ni;i prea multă încredere, nici pU!a multă 
Însemnătate. Cum era in ajunul marilor lupte 
dela Mărăşeşti, Oltuz şi Mărăşti, misiunile aero- a 
nautice deVenind tot mai trebuincioase. se dă- C 

de:iU numai elementelor prea cunoscute şi cu '~ 
guanţia unui trecut cântărit în balanţa aprecie- s 
rHor. t~ 

Comandantul grupului perfect cunoscător P 
de oameni ca şi la meseria lui, l'a studiat pe ,{j 

noul venit deaproape, dându-Î treptat misiuni .a r 
tot mai însemnate. 

Deslăntuirea aprigelor lupte de pe Siret. t 
cerea tot mai mult concursul nepreţuit al pasă
rilor-maşini, fără de care isbânda unei acţiuni 

nu putea fi complectă. Grupul 2, cu mult-puţi- .( 
nele mijloace de care dispunea, era mereu che
mat de generalul Grigorescu spre a-I pregăti şi 

susţine nemuritoarea victorie ce s'a Înscris cu 
litere de aur tn răsboiul pentru întregirea nea-
muluI. (Va urma.) 

........ 
Când văd eu, că un om e un stricat şi un 

nelegiuit într'o parte a vieţii lui, atunci în orice 
altă privinţă nu mai pot avea incredere în el. 

1. H. Pestalozzi. 
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trebue să pornească În cele mai ascunse sate ale 
Iărti, ducâlld lumilloase ÎndemTlfl1 i de cultuIă. 

Dacă lupta naţională de acum, ar fi trezit 
·ill jiecare student ori elev' român dorul de a 
coate din întunerecul neştiinţei poporul dela sate, 
dacă ar da atâta putere de rrll1llcd fieCăruia, ca 
a toamnă când se vor reintoarce la "A/ma ma~ 
er" să poată numi fiecare cel putin câte un 
Ilalfabet pe care l'a lnVdfat sa suie şi să ce-
ească, ce frumos ar fi primul bilanţ al aastei 
upte, şi ce pline de as/gardrÎ visurile pentru o 
mai bună zi de mâine În Ţara românească! 

Cine conduce presa, româneasea.· 
Pentruca cititorii noştri să vadă şi să-şi 

ea seama de cei ce scriu la aşa zisele ziare 
!omâllcşti nl!mal cu numeie, dăm mai jos lista 
comitete lor d~ redacţie. 

Ziarcl~ Adevărul şi Dimineaţa: Iacob R0-
senihal d!recter coopropriebr, C. Brauer zis C. 
·Graur sau Or. Damian, B. Braunstein zis B. 
Brănişteanu, 1. Nadler zis l. Ncdelea, Oriiuberg 
lis Vermont, Em. Feillsilher zis E Emilian, A. 
Segal zis Nora, Adr)lf Hertz zis A. dl? Htrz, 1. 
Schwartzmann zis 1. Negr,'anu, B. Laizar zis 
Barbu Lăzăreal111, dr Glicsman zis dr Ygrec apoi 
Rintzler, Friedman, Sanielevici şi alţii. 

La ziarul Lupta sunt: Emil HOlJigman zis 
E. Fagure, Aibert Honigman zis A. Fagure, 
Mendd Griimberg zis MiJian Maximin, E. Sa
muel 'Hirsch zis E. S. Cerb:.l, Leon Pauker zis 
Leonard Pauchtrow etc. 

La ziarul Aurora sunt: S. Weiss zis Albu, 
M. Meudel zis Mircea, Marcus zis MlItltenescu, 
Ghelibter zis Dragu, A. Hurtig zis Ot'orgescu, 
Kronberg zis Rodan, Gutmann zis Bllnescu, H. 
fisduTI3B zis H. Oaad, Rosenberg zis Rapeanu, 
dr. Ghelerter şi alţii. 

La ziarul Socialismul sunt următorii: O. 
Hirsch zis G. Cerbu, AI. Nuhăm Katz zis Al. 
Dobrogeanu-Gherea, apoi Marcel PZlIker, Stern
btrg, P. Herşcovici, Aibert Leoni etc. 

La zIarul Tineretul Socialist sunt: Israel 
Zuckerman zis L Zaharescu apoi Pincu Lazaro
viei, Svaighfr, D. Rubert şi alţii. 

La ziarul socialist Lumea Nouă sunt: Dr. 
Stockmal1, Simon Bercovici, Albert Abramovici, 
ilie Moscovici, L Hercovici, Iacob Pisliner etc. 

Iată deci o parte din adevăraţii români 
cari c::lIlduc m?<rea presă românească. 

Iată cine sunt sort'ţi să ia apărarea Ro
mânilor. 

Iată cine vă arată că n'avem cultură, că 
studenţii omoară pe jidani, că ţara e antisemită, 
că arm~>ta conspiră, c,\ În fine România este o 
ţară barbară şi că nu d~ adăpost jldovimei. 

lată ci.lc desfăimează ţara. 

IncheRrea anului 8colar la liGRUI Moisa nienară 
din Brad. 

Duminecă a avut loc Încheierea festivă a 
anului şcolar la licelll "Moise Nicoară" din 10-

. calitate. După sh:jba dzei3scă săvârşită de către 
d. pref. S. Şteîlea, d. A. Crişan a ţ:nut o vor
bire în care Între altele a spus: Această şC0ală 

. se poate mândri că a putut trimite elevi la 
toate CO!~cursurile din ţară. Asttol elevul T. Po
povid el. 8-a, a câştigat premiul 1. Ia concursul 
de matematică dela Bucureşti; elevul Pisu clasa 
S-a, a câşti gat premiul l. \;1 conclJrsul de lite
ratură din Timişoara. 

D. director a ţinut să vorbească Între al
tele şi despre chestia semită (jidovească) spu
nând cam următoarele: 

"Cu durere trebue să amintesc că anumite 
curente politice cari ou urmăresc nimic altceva 
decât ndicarea unor persoane spre funcţii înalte 
şi cari curente nu sunt cu nimic folositoare nici 
lării şi nici neamului. au prins rădăcini şi prin
tre elevii noştri", 

D. director condamnă mişcările antisemite 
(in contra jidovilor) şi îndeamnă tineri mea să 
nu se ia după aceia cari o învată astfel. 

Corul şi orchestra, condusă de către dis
tinsul şi tânărul nostru profesor de mllzică d. 
Simu, a fost foarte bine şi ne-a procurat mo
mente "de strălucire înălţare sufletească. Rap. 
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• • flrticol scris acum 55 de ani 
care dovedeşte că pericolul jidovesc i-a pus şi in acele timpuri pe gânduri pe Românii buni ,i cinstiţi. 

(ti reproducem din No 104 al ziarului .Albina" apărut la Budapesta in 22/10 Decembre anul 1869) - AsoGiatiunea de fasistentia contra cotropirii jidanilorn. 
- Continuare ş! sfârşit. -

ET facll strigare in contra n6stra pretecstand 
persecutlune rel i gi6sa si nu ceru libertatea cul
teloru, libertatea invetiamentului conf~sionalu, 

liberulu t:sercitiu alu superstitiuniloru celoru mai 
absurde de care se bucura, fora nici unu COil

trolu in Romania: ci ceru, cu fnrtia, stabilirea 
d~bitlliui lom de spiritu6se prin taverneie din 
sate, admitHea ioru la arendile domenidor ecle
slastice, privllegiulu esproprieţiunei hipotecare 
usurarie: Si, în fine, dreptulu de propnetate tie
rana, conditiune suverana a cetatieniei romant'. 
Noi credemu ca nici una din pretentiunile ace
stei caste esploatat6 r ie nu se poate admite fora 
dauna intereseloru celoru mai vitale a societatii 
romane, si fora pericoluht institutiunilor n6stre 
liberale. 

Detoria n6stra cea mai santa este de a ne 
apera paladiulu nationalitatei si alu libertatii po
litice si de a reclama mesurl de asecurare con
tra acestei cotropiri materia liste, ostile din prin
cipiu si prosperitatei n6stre economice si des
voltărei nastre nationale. 

Comisiunea este dara de parere ca resolu
tlunile prescntate corespundu pre ingrigiriloru 
generale, si pentru acest'a in asceptarea un,
solutiunl specifice a acestei probleme redutab;le 
le recomcilda pe unele din remediile apropiate 
acestui reu. 

1. A se cere dela camera fondurile cutii
loru satesci depos~tate la cassieriile generale si 
a se pune la dispositiunea consililoru judetlane 
pentru a forma antaiulu fondu alu unoru banci 
de judetie. 

2. A se cere dela guver~u ca jidanii se nu 
p6ta lua anteprise publice si arende de ale sta
tului. 

3. A se cere de la g'werou si dela ca
mera intrebuintiarea de medi\6~e mai eficace 
pentru paz'a granitiloru, spre a impedeca nava
lirea vagabandagiului jidanescu in ti era. 

4. A se cere de wi guvernu si de la ca
mera nearelldarea ocnelofu, vamiloru si podu
riloru. 

5. A f>e areta ~uvernului dl. idei'a ce a emisu 
pentru colonisarea Bassarabiei cu vagabondii 
judani este f"tale nationalitatii, este lovit6ria 
legiloru si constitutiund. 

6. A se cere dela guvernu netoierarea sie
âerei jidaniloru prin comunele rurale. 

7. Reglementarea debitului de beu~uri spir
tu6se prin autoritatile comuneloru; pe unde ta
vernele acestui traficu au adiunsu a fi unu cuib 
de demoralisare si de esploatare camatarnica. 

Adunarea s'a fin!tu ln aplausele numero
silor membri. Fiindcă adunarea gc::nerală va fi 
la 20 sept. 1870. 
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J alba fraţilor din Micălaca. 
- In atellţiUllea celor în drept. -

Fnţii din Micălaca (jud. Arad) ne trimit o 
lungă şi dureroasă jalbă împotrivc nedreptăţii ce 
li-s'a făcut cu împroprietărirea. Recomandăm 
celor în drept să dea cuvenita ascultare aCt'stei 
drepte jalbe. Astfel sătenii din Micălaca se plâng 
şi cer să se facă anchetă pentru următoarele: 

Actualii delegati din comuna Micălaca în 
anul 1923 în luna Oct. au iH.:asat dda 390 de 
persoane câte 30 lei de fiecare ca să aibă spese 
de călătorie la Bucureşti, unde la comitetul 
agrar să ceară mărirea :otului. Lotul nu s'a pu
tut mări, ci s'a dat pământ (obşe) 426 jug. cad. 

Aceste jugăre însă nu s'au dat cdor 390 
de persoane carl au plătit câte 30 lei, ci s'au 
dat altora cari nu au dat acei 30 lei. 

Cand a fost împărţirea ,de obşte delegaţii 
sătenilor şi foştii lor aleşi ca membri pentru 
supravegherea împărţirei, s'au Învoit ca obştea 
să se împartă în mod egal, aşa că hecare să 
aibă câte 2 jugăre, decât numai de It gilţii să 
aibă 4 jug. pentru osteneaiă şi pierderea iimpu
lui lor, afară de procentele cari le pflmC<.lI tot
deauna la Încasarea banilor, peste preţul fixat 
de tribunal. 

Actualii delegaţi în taină au org mizat o 
societate care se compune din 9 persoane şi 
anume: Stana Văsălie, Tudur Arsa, ca delegaţi; 
Ardelean Nuţu, Gabor Gheorghe, Danciu Todor, 
Stana Steva, Mihuta Rancu, Mihuţa George şi 
Mihuţa Savu, ca societate. Această socidate a 
ocupat un teritor de 32 jug. c. de fânaţe. 

Promisiunile delegaţilor faţă de săteni erau 
'că cine nu va da 30 lei pentru călătoria la Bu
cureşti, nu va căpăta pământ, decât numai aceia 
cari vor da 30 lei; aşa că delegatii sătenilor au 
dat pământ la acei cari nu au dat bani şi la 
22U persoane cari au dat bani şi nu au primit 
pământ, nu le-a restituit banii, precum era Înţe
legerea între săteni. ~ 

în anul 19L2 au rămas la delegaţii săteni
lor suma de 8400 lei de care nu voesc sau nu 
pot să dea socoteală; suma aceasta şi atunci 
era incasată peste preţul fixat de tribunal pen
tru arenda forţată de atunci. 

Săteni din comuna Mică/aca. 

~tu~~ntii in tata Consiliului ~e Hă8~oiu. 
Patru studenţi daţi În judecata Curţii Marţiale pentru 
rebeliune sunt achitaţi; unul condamnat la amendă 

pentru ultraj, 

In ziua de 17 Iunie a avut ioc în Cluj la 
Consiliul de Războiu al Corp. VI Armată jude
carea procesului studenţilor Al. Mureşan", A. 
Peia, Iuliu Mu,-eşan şi Leontill Mureşan, dela 
Universitatea din Cluj, acuzaţi de rebeliune Şi" 
ultraj, pentrucă în una din zilele lunei Mai, eşind 
pela 12 noaptea dela un restallrant, organele 
poliţieneşti, care au început a nu mai permite 
cântarea cântecelor patriotice, a interzis unui 
grup de studenţi să nu mai cânte, iar întrudt 
aceştia, pe drept cuvânt, au protestat, poliţiştii 

au urmărit din întâ~plare 4 din ei, cari la un 
colţ de stradă, au fost arestaţi şi acuzaţi de ••• 
rebeliune şi ultraj. 

Procesul a fost inscenat anume - aşa cum 
mai sunt şi altele care aşteaptă a fi judecate
pentru a se Intimida studenţimea şi pentru a se 
satisfa.:e cerintele Jidanilor de a fi reprimată cât 
mai sever şi mai crud mişcarea de redeşteptare 

naţională. 

Multă lume, interesată de soarta studenţi

mei, a ţinut să asiste la aceste desbateri. Curtea 
a fos prezidată cu mult tact şi dreptate de dl 
Colonel Bulbuc, 

Acuzarea a fost susţinută loial de dl Căp. 
Vlădescu. 

Dintre avocatii anunţati pentru apărare s'au 
prezentat şi au luat cuvântul dnii DT. Dunca, 
Maior Dr. Băleanu, personal şi în numele dlul 
A. Frâncu, Vintilă Petala şi Em. D. B. Vasiliu. 

După citirea actului de acuzare, s'a pro
cedat la ascultarea martorilor acuzărei, cari, dela 
primul moment, s'au contrazis simţitor şi a fost 
nevoe de numeroase confruntări fără ca să se 
poată obţine preciziunl. Fiind necesară prezenta 

:~ 
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ca informator a dlui Prefect de Poliţie, s'a cerut 
citarea sa. OI Prefect nu a venit, sub cuvânt că 
e bolnav. 

Nereeşind din acuzatiunî dovada vinovăţiei 
pentru rebeliune, dl Comisar Regal a cerut achi
tarea pentru această acuzaţie, iar pentru ultraj a 
cerut condamnarea dlul Mureşan numai. 

Apărarea a susţinut, cu multă căldură şi 

documentat, complecta nevinovăţie a acuzatilor 
şi-a cerut un verdict de achitare. A produs o de
osebită impresi une avântata şi frumoasa pled oa
rie a dlui Vinlilă Petala, care, deşi nu e un par
tizan al actualei forme a mişcărei studenţeşti, 

totuşi, luând cunoştinţă de nedreptăţile Ce j-se 
fac, a ţinut să-şi spue cuvântul viguros de pro
testare, 

Curtea, după o deliberare de jumătate de 
oră, a adus un verdict unanim de achitare pentru 
rebeliune şi cu majoritate de 3 voturi pentru 
condamnarea dlui student l\'l11reşan Al. la 300 
lei amendă - cea mai mică după lege. 

4 U u· ....... 

Ştiri de tot felul. 
R9vizuirea Împroprietăririior sau c67 Gaze

tele se grăbiseră să vestească cu bucurie, că mi
nisterul agriculturei dăduse ordin pentru a se 
face revizuirea împroprietăririlor. Acum acest mi
nister ordonează să i-se raporteze numai despre 
aceia cari au fost Împroprietăriţi prin "fraudă" 

(înşelăciune) spuuând că: "urmând să se avi
zeze mai târziu la măsurile legale, ce ar trebui 
luate". 

Societatea scriitorilor români. Scriitorii ro
mâni (poeti, literaţi, etc.) au luat frumoasa ho
tărîre să se organizeze într'o societate curat ro
mânească, fără de jidan!. Astfel prin aclama ţie 
este ales preşedinte poetul nostru Octavian Goga, 
iar prin vot secret a fost ales următorul comi
tet: vice-preşedinte: 1. Minulescu; secretar: V, 
Russu-Şirianu; bibliotecar: Perpesicius; cenzori: 
Corneliu Moldovan şi Romulus Volnescuj mem
brii: Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, George 
Mumu, I. Pilat, Horia Furtună şI Cincinat Pave
lescu. 

Dela Şco ara de arte şi mesflrii Arad. Joi În 
26 Iunie ora 10 şi jum. a. m. în localul acestei 
şcoale, a avut loc serbarea de fine de an. Cu. 
această ocaziune s'au distribuit premii elevilor 
sârguitori şi s'a deschis' expoziţia de lucrurile 
executate de elevi tn atellerele şcoalel. 

Logodnă. Elenuţa Ţrnţariu din Timişoara şi 
Sever R. Boşcaiu din Caransebeş, logudîţL 

O nouA pothlogărie iudaică. Ziarul "Universul" 
publiCă că la Burdujeni, jupânul Moise Edelstein, 
viola cu un cleşte plumburiJe aplicate pe cisterne 
de M. Finante, sustrăgând zilnic până la 5000 
litri spirt, prin care manoperă statul a fost frus
tat cu zeci de milioane. 

lata o nouă faptă a poporului ales şi mai 
adăogăm protejat de... leova. Vom vedea la 
ce rezultat va eşi. 

Cetiţl şi răspândi11 ziarele: 

VOINŢA POPORULDI 
iDEEA NAŢI01VALĂ. 
OLUJUL ROMÂNESO 

Cenzurat: Prefectura judetului. 

VOINŢA POPORULUI 

Inmormantarea victimelor accidentului de avia
tie din Cluj. Vineri, la orele li seara au fost in
mormântatî locotenentul Oliver Suciu şi capo
ra lu I Ilie Cristea, victi me a le groaznic Ll! ui acci
dent de aviatie întâmplat MerLuri la Cluj. , 

Carul funebru era format dintr'un aparat 
de sburat De cele două aripi flind aşezate ~ 
două coscîuge. 

D. general Danila P0PP, comandantul cor
pului VL, ofiţerii grupului II. aviaţie, autQlităţile 
civile şi un Pllblk imens au urmat carul fune
bru care a condus la lăcaşul de veci pe cei 
morti în sllijba tării şi a ştiinţei. 

Groaznicul a~cjdeIlt din Cluj, care a sece
rat Încă două vieţi tinere, dovedeşte cât mal e 
de fă'.:ut pentruca aviaţia să dt'vină un mijloc 
sigur de locomoţiune. Invederează ÎIlsă pe de 
altă parle că se procedc'ază cu prea multă uşu
rinţă la controlul aparakbr pe care aviatorii îşi 
riscă viaţa. 

Un răspuns D. Gheorghe Ispravnic învăţă
tor, ne roagă să desminţlm că din cauza dsale 
măcar un singur copil din acea comună ar fi 
părăsit şcoala românească, trecând la cea un
gureascA. Dsa declară că publicul numeros care 
a fost de fată la examenul clasei dsale, a ră
mas plăcut surprins de răspunsurile elevilor şi 
şi-a exprimat mulţumirea pentru rezultatul muncii 
dsale. D. Ispravnic roagă anonimul care l'a ala
;:at, prin gazeta noastră, să-i dovedească, măcar 
un singur caz adevărat. 

Din intinsa moşie a grofului lui, Kârolyl. co
mttetul agrar (Bucurt'şti) a hotăiÎt să-i lase pro
prietarului o Întindere de 800 jugăre. Apărătorul 
sătenilor (în ţinutul Careii-mari) a cerut împăr
ţirea Întregei moşii, deoarece proprietarul trăeşte 
în Ullgaria, dar comitetul agrar a primit moti
varea apărării că adecă această mnşie provede 
~Jilnic oraşul Careii-mari cu 20 mii Btri lapte. 
Moşia întreagă e de 6000 jugăre. 

In Basarabia, apărată de dnH Jnculet, Stere, 
după noua organizare ordonată de ministerul 
internelor reşedlOla primăriei comunelor în multe 
locuri s'a pus În sate neromâneşti, iar primarii 
au fost numiţl dintre 1ldani. Astfel În sat'ul Co
neşII deşi are numai 15 gospodari jidani, pri
marul e jidan. Ruş1i1e. 

PALAIS DE DANS. In orasul Atad 
care nu se lasd În urma oraş~lor mo
derne, mai nou familiile caută cu multă 
plăcere localul fost Bar dm chiosc (par
cul Eminescu). unde În fiecare seară e 
prol:;ram bogat şi foarte aariut. După 
modelul oraşelor moderne, aşa şi aci 
proprietarii români - fraţii Crăciun -
au instalat un parchet, care stă la dis
poziţia familtilor distinse pentru dans. 
Afară de mâncări calde şi reci, cu pre
ţurile obişnuite În restaurante, aci se ca
pătă cind, beuturi de bar, ingheţată, li
cheuri, frescanfp., şampanie cu paharul, 
cu preţuri foarte moderate. Muzică exce
lentă. Localul e deschis Pâmi la orele 
3 diH,inea(a. 

Ono public român este rugat să spri
jineascd cu toată că/dura acest local ro
mânesc, pentru infrumusetarea şi moder
nizarea căruia proprietarii lui, români, 
n'au cruţat cheltuell foarte mari. 

Aviz. Cu onoare aduc la cunoştinţă onoratu
lui pu blic şi autorităţilor bisericeşti, că În Arad, 
str. Dorobanţilor Nr. 41 (şcoala confesională) am 
deschis un birou technic de architectură,. con
struesc orice planuri de casă, şcoli şi biserici 
impreună cu devizele (preliminare) Jor, mai de~ 
parte execut colaţionări de totfelul de lucrări de 
zidiri. şi intreprind totfelul de lucrări technice, 
clădiri etc. - Cu stimă: leodor Cioban, architect. 

- "Voinţa Poporului nu are nici un fel 
de subvenţii de nicăeri şi trăeşte numai din 
plata abonamentelor, Vă rugăm deci achitaţi 
de urgenţă abonamentele adăogând şi o 
sumuliţă cât de mică pentru fondul de 
rez i stenţă J 

Nr. ~ , 

Ob il ··"'d ă N' . d·
An1 

r ZIllCle JI oveasc i-se scne 1_ 
Ticvaniul-mic (Banat) : Jidovu! Eugfn Hambu[
ger din localitate e supărat foc petru'ă înt~: 

corespondenţă publicată în Voil1l(1 Poporului a î 
arătat blestemătille lui jidoveştl fată de popor 
românesc. Acum el ameninţă că vom vedea no 
Românii. cine va fi mai tare. Jidanul acesta car " 
înainte de război era calic. azi in România-Mar ~d 

plămădilă cu sângele nostru şi cu jertfele noa ~ 
stre a devenit milionar. Am ajuns a fi de bat 
jocllră acestei Iipitorl, care s'a umflat din SU 
doarea noastră. Dar nădăjdUIm, că va veni 
vremea noastră, când ne vom trage socoteal 
cea mai de pe urmă cu aceşti perciunaţl păd 

chloşi. - 1. G. 

Nouii "Româl1i". Perciunatii sunt neîntrecu Pe I 

în "patriotismul" lor faţă de România, Astfel Y Pe i -marea lor "dragoste" faţă de această ţară ei î -
schimbă chlar şi numele lor jldovesc, luând cel 
mai neaoşe nume româneşti. Iată câteva: Rol 
man s'a făcut Roman, Zeisd este Zatliflresc 
Schwarz e Negrescu, Nadler e Nedelea, Gold· 
stein e Grecescu, Failovici e Foreanu, lacobsoh .. 
e COdrec.nu, Wdsmann e Văianu, Rosenberg pe! 
R 

. mu 
oşlanu. 

Nădăjduim să ajungem noi ca să-i face ~e~ 
, . 'ă" I 1 . d lSC pe aceşti perclUnaţl s -Şi reia nu me e Or]1 R 

veşti şi să nu-şi mal bată joc toate lipitoril! ~ m~ 
puturoase de frumoasele noastre nume. co 
~--~~~~~~--~~--~~--~~~im 

STIRI MARUNTE. , pu 
"a 

- Scriitorul român George Ca'ir dela Bu· jOl 
cun'şti a fo~t ucis de către nişte hoţi,cari au pă 
VOIt să-I jefui as.:! in 10, uinţa sa din str. Clucer. CU 

- Dl1minecă la biserica Amzei (Bucureşu) 
a avut loc un parastas pt>ntru pomenirea de 2 
ani dt"la moartea fostului pnm-min!su u Take b, 
Ionescu, SI" 

- D. avoc",t Bacal! glu, care lovise pe ji- P( 
danul Rosenthal. directorul g"zetdur jidovt'şti 

"Adevărul" şi "Dimineaţa· din Bucurtşti, a fus! m 
pedepsit să plătească tO lei; dnh Lungulesl:u şi cr 

OI 
L! 

V. Spătaru au fost manluiţL 

- Din Măderat: Unii dintre fiii lui izrall in 
având proprietăţi in m ijhlcul satuiul, de la () ţa 

vreme încoa.::e Întind aproape în fiecare noapte pi chefuri mari, cari sunt piizite de a.:el· cari fac 
greutăţi culturei româneşti. Poporul nostru, care. !!!! 

pe vremea urgurilor putfa ct:rceta .,Casa Cultu- 1 
raIă", azi este oprit de jandarmI. Asta-i o ruşine 

care trebue să înceteze. Dar să În cdez,' şi cea· 
laltă ruşine şi adecă: oaspetii chdlii ai jidal1llor 
să nu mai fie însoţiţi şi păziţi de s..-m Inekle 
comunei noastre şi de cei ai ordinei publice. n 

Serbarea dt la Şepreuş a fost stră IUCită. n 
D. prefect Georgescu a cununat 14 ptrechl cari c 
trăiseră până aci în concubll1i1j. p 

_. In ziua de 22 funie a avut loc in Arad s 
frumoasa serbare de parc a poliţiei, sub patro- c 
najul dnei şi dlui prefect Z. Filolti. fi 

- Conferenţa despre marele scriitor Ca- ~ 
ragiale a dlui prof. univ. M, DragolTIuescu, a 
fost minunată. A luat parte un public ales care r 
a făcut mari ovaţii confereoţiarului. 

,e .. 
Redactor responsabil: C O NS T A N TI N SAV U 

-
INSERATE 

numai dela creştini se primesc la 
Administratia ziarului nostru Se va plăti 

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

lOc u • i n t e. 
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