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Jidovimea dela • 
nOI se agită. 

E mare fierbere în ţară, de astădată 
nu intre fii oaţiunei romane, cari răman 
neinspăimântaţi la amenillţările lui Trotzki, 

, Cicerin şi alţi jidănaşi ajunşi atotputtrnici 
cârmuitori ai pravoslavnicei Rusii de altă 

" dală, ci frica, neliniştea, nesiguranţa stă· 
pâneşte azi Întreagă jidovimea din Româ
nia-Maret din cauza legii pentru câştlga
rea dreptului de cetăţenie română, care 
se arată a fi aspră şi care pretincJem să 
fie respectată de toţi locuitorii acestei 
mândre ţări precum şi de comisiile cari 
se vor pronunta in toate chestiunile de 
cetăţeni. De ce atâta spaimă, atâta teamă 
de legea aceasta printre jidovimea din 
România? 

Cunoaştem firea jidanului, a presei 
jidoveşti dela noi din ţară, care ţipă, sbiară 
atunci .câo..d scopurile lor josnice, mano
perile lor subversive sunt descoperite de 
către oamenii Statului când sunt demas· 
caţi inaintea autorităţilor statului când se 
simt că atacurile Jor indreptate contra 
noastră in mod ascuns, sunt respinse la 
timp cu energie şi dispreţ. 

Ce vă d0are azi legea ţie cetăţenie, 
să vede că vă taie socotelile. Până ieri, 
alaltăeri afirmaţi cu toţii că sunteţi unguri 
de legea mozaică, vă revoltaţi, făceaţi 
proteste. interveneaţi la Liga Naţiunilor 
calomniati această scumpă ţară unde aţi 
năpădit ca lăcustele că nu vă dă drep
turi că sunteţi oprimaţi, cereaţi străinătăţii 
ca Statul român să-şi facă legile sale, 
să-şi aranjeze situaţia internă după placul 
şi propunerile voastre. Dacă aţi fost per-

Imnul 1ineretului fascist.I 
(Pe melodia marşului fascist ,.Glovinezza"). 

Tinerete, tinerete 
Vreme de-aşteptare nu-i 
A ajuns Românu-o jale 
Şi strain in lur.1 lui J 

De război- greu în care 
Sârlgerat-am toti Românii 
Azi se foloseşte pleava 
De partide şi strainii! 

Num'a lor e ţara asta'! 
Num'a el pot să vorbeascâ, 
Ei pol stapâni şi roade 
Liber vlaga româTlească. 

Dacd nu vâ strângeţi rândul, 
Dacd nu luptaţi cu TI oi, 

secutaţi in România-Mare pentruce nu 
aţi părăsit-o, pentruce nu o părăsiţi acum 
când se pretinde ca fiecare locuitor in 
Teritoriile alipite să-şi inainteze cererea 
pentru câştigarea dreptului de cetăţean 
român fără deosebire de naţionalitate. 

Noi românii ar trebui să ne revoltăm 
,că se pretinde dela noi ca să cerem ce
tăţenia română, nu voi sunteţi în drept a 
vă revolta, căci voi a-ţi optat pentru ce
tăţenia maghiară, v'aţi repatriat tn Ungaria, 
fnsă văzând că acolo nu snnteţi iubiţi de 
maghiari, a·ţi luat iarăşi drumul spre Ro
mânia unde vă faceţi afacerile, mendrele 
nestângeniţi de nimenea, ba, chiar în de
trimentul Românilor de aici pe cari nu-i 
lăsaţi să trăiască in ţara caşti~ată cu sân
gele fiilor naţiunei române. Vă convine 
situaţia aceia de· a rămânea şi pe mai de
parte nestângeniţt de nimenea In gheşef.,. 
turile voastre murdare de a specula în 
mod neruşinat poporul român fără de a 
avea vr'o îndatorire faţă de acest Stat pe 
care-l batjocuriţi. 

Presa voastră atât cea de dincolo de 
Carpaţi cât şj cea de dincoace şi-a in
ceRut cunoscutele văicăreli, tânguieri, e 
plină de ocară, de ameninţări, face apeJ 
la intreaga jidovime din teritoriile alipite 
de a-şi pretinde drepturile ei la cetăţenie 
fIind ei cetăţeni fideli ai Statului dHpăcum 
afirmă uniunile evreeşti din Ardeal, Banat, 
Maramurăş, in colonele ziarului jidov-esc 
• Vj Kelet" din Cluj. 

Maramurăşul a fost reprezentat la 
această adunare a tuturor parti.delor, or-

Sunteti hardziţi sclăviei 
Li/tei rele dela noi... 

1 inerefe românească 
Nu e vreme de-aşteptare 
Ori te in ro/ezi tII fa-seU, 

Ori te-aşteaptJ zile amare. 

La răspântia la care 
Am ajuns prin ne un tre, 
1 i"erime românească, 
Nu mai e altă eşire 
Decât lupta cu Fascismul 

Care vrea scăparea ţării 
De bandiţi, de hoti, de li/te 
Şi din ghiarele pierzării I 
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Strad,l Moise t;îcoară Numărul r, etajul 1. 

ganizaţiilor jidoveşti prin di dr. Fried Avram 
care desigur afirmă că şi Maramurăşul e 
aşa de loial ca şi Uniunea Evreilor pă
mânteni din vechiul Regat. 

Oare loialitate inseamnă obrăznicia 
dlui Elefant din Maramurăş dle dr. Fried 
atunci când călcând legile ţării în picioare 
îşi face emisiune de hârtie monedă jido-' 
vească cu inscripţii jidoveşti după cum a 
fost anunţat cazul în Nr. 100 din 6 Maiu 
al ziarului ., Universul". 

Această monedă hârtie jidovească are 
putere de cumpărare se plăteşte cu ea să 
cumpără cu ea. Valorile sunt de 25, 50 bani 
10 Lei 25t 50, 75, 125 Lei sunt stampi
late cu stampila Emitentului. E lucru ciu
dat, însă in ţara lui Mlhalyi Peter ne pu
tem aştepta la surprize şi mai mari decât 
aceasta. Ne întrebăm unde sunt autorită
ţile statului din Maramurăş, unde sunt şefii 
siguranţei, directorii financiari nici unul n'a 
avut cunoştinţă de crima aceasta? . 

Banca Naţională şi-a aflat un concu
rent de emisiune, nu ştim dacă ti va fi pe
plac. In chestia de faţă aşteptăm cuvân
tul decisiv a miniştrilor de finanţe, de ju
stiţie pentru a le mai trece pofta de a-şi 
face monedă jidovească in România-mare. 

ţ • 
t ._ ..,...,. $. $ '4 » 

Moneta metalică. Ministerul de finanţe a fost 
înştiinţat că monetăria franceză din Paris a ex
pediat În România un nou transport de 600 ca
sete cu monetă metalică reprezentând circa 10 
milo leLExpediţiunea s'a făcut pe vaporul "Stras
burg" care va sosi în curând într'uoul din po
sturile noastre. 

In total avem până tn prezent o cantitate 
de monetă metalică de aproape 70 milioane lei. 

Se crede că până cel mai târziu în luna 
Iunie vom avea 100 miI. şi atunci ;e va pune 
în circulaţie. 

o răSCOHIă taranească Si u încercare de unire 
la 3Rureu8. 

- In anB 1824 şi 1825. -

De Dt. Oh. CiuhBndu. 

- Urmare -

Investig2.ţia mai ta,e, fără lucruri mai de 
seamă decât numai pentru a şi cana şi umili, 
încă şi În 10 Iulie, când vine la ordinea de zi 
chestiunea aplicării sigilelor comnne'or din apro
piere pe jalba şepreuşenilor cUră împărătul. 

Comisia face ce fa..::e şi scoate la iveală, că 
acele s:gile s'ar fi aplicat În mod clandestin t 

La urma urmelor, a nu se da acest răspuns 
ar fi însemnat, poate, că satul care şi-ar fi dat 
deschis, sigilul pe jalba din chestiune, ca un 
semn de ataşare pe fată la revolta şepreuşeni· 

lor - ar fi păţit-o ca aceştia! 

Comisia de investigatie la 11 Iulie când 
îşi făcea raportul în scris către comltat. ne mal 

Preţul unui exemplar 2 LeI. _ 
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Pagina 2 VOINŢA POPORULUl Nr] ~ 
M t I t t 1· . t S I Sludentii străini, iips:ţi de mijloace, o dur I oar ea DCO enen li Ul aVla Of ava. bine, având belşug ,în tf1ate. Ei sunt ,ajutati di ~ 

- . neamul lor cu tot ce le trebuie : cărţi,' hain~ 
Aviaţia română inregistrează iarăşi o nouă hrană şI locuintă, apoi: .' . . ~" I 

pierdere prin moart~a bravului şi curajosului 10- Studentii străini au ospătăriile lo~ nu !lJ il{ / 
cotenen aviator Sava, care în urma aparatuluj cantine, şi case de locuit numite camin.e, aşH{ ... 
defectuos a căzut in ziua de 7 Maiu dela o inăl- ei ne mai având grija zilei de mâine şi av~!lij 
time considerabilă afL1tnctu-şi moartea În valurile toate din belşug sunt sănătoşi, vofni::i şi-şi i:>ct 
Mureşului. -" căut? ~n P(lC~ de în, ătătllr~, pe. c.ând stlJdent'! 

Moare în floarea vieţii in exerciţiul funcţiei romant trebu1e să alerg'e dm ZI 111 noapt~. ' ge 
care O avea de-a prob~ aparatele, ce Se constru- să-şi poată câşti~a o b~cătic.a .de, pâ.ine .... ' . tOI 
esc la fabrica Marta.' . .. De studenta noştn, puţtnl sau IIlgnJlt pân" 

acum. po 
Catnarade Sava, pierderea ta lasă un imens 

gol in inimile noastre Întristate, căci ne-ai pă
răsit pentru totdeauna. Te-am cunoscut pe from 
unde iţ! indeplineai cu prisosinţă datorinţa faţă 
de patrie şi lege, unde a·i Înfruntat toate primej
diile dujmalle apărându-ţi cu vitejie scumpa ţară. 

P ronia cerească te-a p~zit de loviturile duj
mane ca azi în timp de pace înt~'o zi frumoasA 
de Maiu să-ti afli moartea În Murăşul spumego~ 
din vina aparatului defectuos construit rău de 
mână omenească păcătoasă. 

Ne-ai părăsit pentru totdeauna Iăsându-nc 
pe toţi nemângăiaţi, cari iti cunoşteam sufletul 
nobil. 

Te-ai jerU't pe tine pentru a da camarazi
lor tăi aparate bune de sburat pentru a nu se 
neferici ca tine. 

Durerea noelslră e grozavă ne mai ştiindu-te 
pe tine Între cei vii, ne mai auzind sbărnăitul 
aparatului tău. Te deplângem cu toţii păstran
du-te pe veci În memorIa Neamului românesc. 

,0" it_ w ta "-"'. _. 
Români săriti în aj utorul studentilor. 

Studfntil sunt şcolarii dela şcolile cele mai 
inalte numite universităţi. Din aceste şcoli ies 
conducătorii şi oamenii de seamă ai unei ţări, 
ca; miniştri, mitropoliţi, episcopi, prefecti, doc
tori, profesori, preoţi, ingineri, ofiţai şi aşa mai 
departe. . 

Nof avem 4 Universităţi: una În Bucureşti, 
a doua În laşi, a treia în Cluj şi a patra in Cer
năuţi. 

La aceste universitati lovaţă peste douăzed 
de mii de studenti. 

Cea mai mare parte dintre studentii univer
sităţilor noastre sunt de obâTşie curat românească, 
după cum se şi cuvine şi e drept. Insi printre 
dânşii se găsesc multi, ba la unele universitAti 
chiar foarte mulţi studenti, care deşi cetăţeni ro
mâni, sunt de obârşie străină ca: jidani, ruşi, un
guri, nemti, bulgari. Şi aceştia vor să fie şi con
ducătorii de mAne ai ţării noastre. 

Studenţii romani insă o duc foarte greu, 
~;c~ ~~a c~~lrăŢ,are parte. dintre ei sunt săraci_~i J 

Din această pricină ei trăiesc in cea ma 1-
neagră sărăcie. Sunt studenţi, cari nu mâncă cucn 
zilele; dorm prin .. " p~ sub garduri şi zidur'l1ie 
umblă desculti şi sdrenţ,)şi (surtuc), n'au căr~ pH 
pe ce să învete, insfârş:t sufăr ca mucenicii nu: n'a 
mai ca ~ă poată î;lvăta carte. . 

Plâng când scriu de suferinta bieţilor 'no- ife 
ştri studenţi, iar condeiul meu nu-l mai moi in i[]~ 
cerneală, ci in lacnmdejdurerH ce-mi umplu ochii. zlt 

Şi fă nu uităm un lucru: cea mai mare .cA! 
parte dintre studenţii săraci sunt feciori de ţărani. 

Datoria no,;stră a tuturor românilor e să 
venim cât mai degrabă în ajutorul studenţifor gri 
ca să scăpăm din ghiarele sărăciei şi ale lipsu. nu 
rilor de tot felul. Altfel studentii români, lipSiţi tOI 
de mijloace, În loc să umple bănclie universită· cn 
ţilor, vor umplea spitnlele şi cimitirele, iar 16cul (tn 
lor va fi luat d~ studentii străin!, care având cu al~ 
ce învăţa vor aju:1ge chiar În ţara nOlstră stu- tnt 
gile streinilor, ce ne vor stăpâni. 

Cei dintâiu, cafl trebuie să sar! in aj'Jtorul cu 
studel:ţilor sunt tăranii: lotâiu, find,,;ă cei mai 
multi STudenţi sunt feciori de ţărani, iar al doi- pH 
lea pentru a înlătura stăpânirea străinilor, sub In 
care dacă am cădea, cei mai oenoiOciti am fi· 
tot Doi tăranii. l 

Să sărim dar în ajutomI studenţilor. es, 
hfranaţi-vă şi ce ar fi să daţi pe beutucă, tie. 

dati pentru studenţi. oa 
Dacă ve~ti fc:ce aşa şi din cel mai mic sat, . crE 

încă ar ieşi câteva mii de lei, iar din intreaga sel 
tară s'ar strânge zeci de milioane. care ar mâtI-de 
tui studellţimea română din sărăcie şi lipsă spre 
binele şi cinstea nramului românesc. I 

Fraţi ţărani, deschldeti-vâ pungUe sldatr t da 
cu loafă inima pentru studenţii noştri, cari in .de 
cea mai mare parte sunt feciori de tărani. !or 

Sfatul vostru in privinta asta ţioeţi-l la sf. 
biserică şi ajutorul tot acolo îl adunati. :pe Banii trimiteti-i pe adresa ziarului .Uni-
versul" Bucureşti, care adună ajutorul pentru stu- lui 
denţL 'Pf€ 

Rugăm ferbinte pe cucernicli preoţi, pe ini~ 'fU 
moşii noştri invăţători şi pe toţI slujbaşii dela SPl 

sate, să stea fo truntea acesH trebi româneşti şi .alt 
creştineşti. 

"Vestitorul Satelor". 

dă şi urmatoarele măsuri de şlcanare. prin care I vrea să-şi plătească dările. Poporul Însă printr'un trimis de cancelaria aulică din Viena la 5 Aug. 
fusese trecut poporul •• Sălaşele4t sau aranjamen- atestat dela comună, redactat În 23 August ace- comitatuluit pentru a-ş da părerea. Preotii se 
tele economice, pe cari iobagii şi-le ridlcaser! laş an, avea pretenţia de a-I lămuri pe primpro- văierau că deja de un an gem in inchisoarea 
pe terenuri Interzise de către domnul de pă- curorul judetului, cu motivarea că ei nu sunt comitat·!liJÎ şi se răiau că, de răul ameninţări .. 
mânt. au fost distruse; dar el, totuş, şi-le-au împotriva dăr/lor, ci numai cât nu pot să pri- lor poporului, s'au alăturat la actiunea celor ne
reconştruit în ciuda dispoziţiilor domnului de mească pămfuituri mlăştinoase drept pământurl mulţumiţi de pe urma nizuintelor domnului sau. 
pământ; - iar când a intervenit in acelaş senz cultivabile (cum voia domnul de pământ) pen- Comitatul grăbeşte a răspunde (i3 Aug. 1825) 
judeţul, au distrus numai coperişele de paie ale tru bucate-, căci lu asemenea caz ar ajunge la Curţii, că imprejurările invocate de apelanti nil 
sălaşelor. De aceea li-s'a dat ordin nou, să le cerşit (On1kăs kQlduss.1g-ra jutandunk) şi la urma sustau şi propune să se susţină pedeapsa, d~ 
distrugi total in trei zile, dar numai foarte pu- ar trebui să piară cu toţii. oarece condamnat:j nu sunt vrednici de clementa 
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tini s'au supus; deci au fost incendlate de mi- Poporul. evident. era adus In extremd regală. 
(Itie, in cursul investigatfei de acum. sirâmtorare In privinta Q.Sigurării existenitl, din Astfd, preoţii rămân să~ş: facă ped~apsa 

Chiar şi natura incă-şi bătea joc de ope- pricina lăcomiei domnului de pământ, care le la comitat 
raţiunile dela Şepreuş. [nainte de a se depărta mai coase in gât şi un prOCES de revoltă agrară La începutul anului 182o" nu mai puteau 
de acolo, comisiunea avea să fixeze hotarul din- şi acuzaţia de neachitarea dărilor publice. suporta mizeriile temniţei comitatense. De aceea 
tre moşia n,emeşului şi terenul iobagilor. Au Comitatul, la 25 August 1837, aduce jude- ei cer, să int(,fvină Episcopia sâ·şi poată con
fixat semne de hotar şi chiar şi brazdă se tră:-. cată, care pentru cei doi preoţi insemna despo- tinua pedeapsa în mânăstire (':O!1cl. cons. N. 16 
snse; dar până a doua zi esundase, de nu se iarea lor de preoţie şi pedeapsa de închisoare din 12 Ianuarie 1826). Consistorul face întrebare 
mai cunoşteau semnele. pe trei ani. ASlfel îşi primeau preoţii un răspuns la comitaL Răspunsul, probabil, ,a fost neg3tiv, 

In urma lucrărilor acestei ~comisii, dim- la cererea lor din 1823 pentru sesiuni parohiale deoarece preoţii rămân şi mai departe in tem
preună cu cei doi preoti, au fost in chişi in tem- dela domnul de păm1nt, precum şi pentru cât niţă, până În 1827, când, după împlinirea osân
oita comitatului 72 de şepreuşenit şi numai 3 i-au găsit amestecati in .revolta" ţăranilor. Sen- dei, se sul~vează in Consistor (Protoc. şedinte
inşi au fost lăsaţi acasă pe Ungă cuvenltă che- tinta preotilor mai fu aprobată şi de Curie, iar lor din 1827, conci. N. 206) intrebarea: daci 
zăşie. preotilor le rămânea singura nădejde de scăpare: I preoţii pot fi admişi ]a sbjbă prectească. 

Comisiunea, in raportul său mal aducea recursul la impăratul. (Sfârş'h;l in Nr. viitor,) 

poporului nostru din Şepreuş şi acuzaţia, că nu Recursul din 26 Iulie 1825, al preoţilor, fu _ 
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1~~rumHn ~entru HI~~~rea ~e ~e~~tat. 
- Spre ,tiinţă. -

• - Sfârşit. -

Bărbatii de Încredere. 
O mare şi grea slujbă fac in mersul ale

ferii bărbaţii de Încredere ai partidelor. Alegă

'torii, cari au prezen tat propunerea de candidare 
pot pune şi bărbat! de încredere, în număr de 
1-2 la fiecare secţie de votare. Bărbaţii de în
credere au dreptul de a c01ltrola, dacă alegerea 
'Se face după lege sau nu, ei pot Înainta şi 
plângeri 1n scris la protocol. Dacă propunătorii 

n'au numit bărbaţi de incredere, alegătorii din 
'fiecare secţie de votare să şH aleagă şi să-I 

nştiinteze preşedintelui cu 24 ore înainte de 
zIua alegerii. Fiecare partid are drept să pună 

.câte doi la o sectie. • 
Deoarece bărbaţii de încredere trebue să 

grijească de mersul lucrurilor in cancelarie, ei 
nu pot ieşI pe afară să ţină legătură cu alegă
torii, de aceea iegea dă drept bărbaţilor de in
credere, să-şi pună ei alti oameni de legăturd 

(incredinţaţi speciali) cari să ţină legătură Între 
alegători şi can:elaria de votare. Aceştia, pot 
tntra, ieşi şi vorbi cu alegătorii, şi in cancelarie 
-cu bărbaţii de incredere. 

Oamenii de legătură încă vor fi inştiinţaţi 

pleşedintelui cu 24 ore inainte. Ei trebue să fie 
ln acelaş număr pentru fiecare partid. 

Bărbaţi de încredere şi oameni de l('gătură 
este bine să fie alegătorL din una dintre comu
nele sectiei de votare. Trebue Însă să se aleagă 
oameni isteţi şi priceputi. Dacă bărbaţii de in
credere şi oamenii de legătură sunt din altă 

sectie, ori din alt loc, ei Îşi vor dovedi dreptul 
de alegător cu carte de alegător sau in alt chip 

Datoria cea mai de căpetenie a bărbaţilor 

({e~tncredereeste de a impedeca pe preşedinte 

.de a face nelegiuiri. Ei sunt ajutaţi in datoria 
~()r de către oamenii de legătură. 

Oamenii de legătură sunt datori să observe 
:pe lângă poruncile legii, şI cele ale preşedinte
lui pentru susţinerea ordinei. Dacă nu se supun 
preşedintele, le poate lua Încredintarea. Alegăto
rii partidului nici atunci nu pot rămâne fără 

sprijin, legea le dă drept a trimite în locul lor 
alţi oameni de legătură. 

De aceea şi in aceastA fază a alegerii este 
-de datoria alegătorilor şi bărbaţilor de incredere 
iată de nelegiuirile provocate de organele ale
~erli. de a-şi apăra voinţa esprimată. ca ea să 
se audă in Adunarea, unde se fac legile, Care 
ne câr:nuesc peste toţi, stăpânlri şi popor. 

In rezumat datorinţele fiecărui cetăţean in 
~rlvinta alegerilor: 

1. Să se ingrijeasC"a să fie luat in lista ale
;gătorilor. 

0._ 2. Cu 8 zile inainte de ziua alegerii să-şi 
'Scoată certificatul de alegător pentru alegerea 
-de deputat, iar dacă a împlinit 40 ani şi pentru 
-alegerea de senator. 

3. Sfătuindu-se cu toti partizanii noştri din 
aceeaşi secţie cu 24 ore inainte de deschiderea 
alegerii să insinue 2 bărbati de incredere la 
:preşedintele sectiei de votare, cari nu pot părăSi 
,tlrna până la cunoaşterea rezultatului şi sub
'Scrierea procesului verbal. 

4. In ziua alegerii imediat după deschide
rea alegtril, dar mai târziu până la amiazi să se 
prezinte in localul secţiei de votare înarmat cu 
certificatul de alegător şi să-şi dea votul pe 
,candidatul partidului. 

5. Să nu vă lăsa ti terorizati de nimeni nici 
oademeniţl prin promisiuni, băutură sau bani, 
căci cine e slab, desigur îşi vinde conştiinţa, nu 

<e vrednic să fie cetăţean roman, nici membrul 
lFasciei Naţionale Române. 

~ : : ~, 

VOINŢA POPORULUI 

Plângeri. 
Cum se poate că unica fabrică de ghiaţă 

din Arad s'a dat în arendă unui jidan? Şi pu
blicul fiind nevoit să Îşi procure ghiaţă este ex
ploatat de acel jidan, cerl4nd pentru o tablă de 
ghiaţă 560 Lei," care anul trecut s'a vân
dut cu 300 Lei. Cum s'a făcut această arendare 
când ştim că după legHe În vigoare arendarea 
se face prin licitaţie publlcă orÎ prin publicarea 
unui concurs? şi nu pe sub şubă! Oare cine a 
fost acest "binevoitor" al românilor (?) şi chiar 
a populatiei oraşului Arad? 

• -
In restaurante - prin un neînteles abuz, 

liber jaf al consumatorilor, s'a urcat cu 1 leu 
pretul la paharul cu bere. Nu am fost obiş
nuiti până azi să vedem nici o măsură faţă 
de specula mârşavă şi scumpirea traiului din 
zi tn zi, dar pretindem declar<,ţie categorică, cum 
se admite şi până când acest fapt? 

Ori, este ştiut că În ori care restaurant se 
vinde la an 3-400.000 pahare de bere, ceeace 
înseamnă un câştig fabulos in punga proprieta
rilor de restaurante, atunci, când chiria li-s'a ur
cat abia cu 10 -30.000 lei anual. 

Că nu sunt incă bani mărunti tnţelegem, 
dar cel puţin să intre profitul in favorul oraşului, 
pentru pavaj, luminat corespunzător, curăţire a 
străzilor şi scădere a impozitelor nenumărate, tot 
pe spatele nostru. ,-

Acelaş lucru şi scumpire scandaloasă a 
unei ceşti de cafea neagră la 1 lei, dela 80-90 
de bani, cât costă În realitate. ,.. . .-. , .. . ...... 

In atentillnea d-Iui (ons. agricOl 
al jUdetUlui flrad. 

Domnule Consilier, ne luăm Îndrăzneala a 
vă intreba, cum se poate că cei cinci sute opt
zeci de indreptăţiţii din comuna Agriş nu primesc 
nici o brazdA de pământ, ori pentru ei nu e 
acea şi lege a reformei agrare? ŞI ce este mai 
mult, că in loc să primească, competinta lor,li-se 
iau chiar şi cele 400 jugăre folosite de el in de
cursul alor 2 an!. Nu cugeta ţi din ce vor să tră
iască atâtia orfani şi văduve de războiu şi alţii 

bieţi nenorociţi, cari ţentru intregirea tărel şi 
scăparea ei de duşmani şi-au jertfit totul? 

-
Toţi domnii ofiţeri şi funcţionari din 

Arad, cari au primit camere şi locuinţe 

rechizitionate, precum şi proprietarii de 
case şi locuinţe sunt rugaţi să se pre
zinte in interesul lor Sâmbătă tn 10 a 1. 
c. ]a ora 5 p. m. la Prefectura judeţului, 

unde se va stabili chiria camerelor şi a 
locuinţelor. 

Dfreetlunea Uzine10r "Astra" are ne
mărginita durere a anunta încetarea din 
viaţă a iubitului ei colaborator 

Locotenentul-aviator III disponibilitate 

Ioan Sava 
murt la datorie în serviciul tinerel industrII 
româneşti a aviaţiei În urma unui accident 
întâmplat în ziua de 1 Mai, ora 7'45 seara. 

ti vom păstra vecinic amintirea datorită 
celor harnici, cinstiţi şi curagioşi. 

Fie-i Idrâna u~oard I 

Direcfiunea Uzinelor "Astra". 

iT 1 , iii! II i!II 

Pagina 3 

Un eveniment artistic. 
Se anuntă pentru 14 şi 15 Maia reprezen

tatiiie 7 eatrului Naţtonal din Cluj. 
Este primul turneu oficial al Teatrului Ar

delean cart de 5 ani [şi continuă activitatea ne
intreruptă in Cluj. 

Pus sub directa conducere a dlu; Zaharie 
Bârsan, care vine înconjurat de cele mai de Si!amă 
elemente ale teatrului clujan - turneul se anunţd 
în condiţiuni excelente. 

Afişul cuprinde - În afară de d. Bârsan
numele cunoscuţi/or artişti J. Stănescu-Papa, 
Neamfu Oltonel, Al. Ghibericon, Virgil Vast/eseu, 
D. Psat1a, Jeano Popovici- Voina, Ecaterina Stă
nescu, Jeana Şandru, Nunuţa Hodoş şi al aitor 
douăzeci de artişti. 

In prima seară se va juca admirabilui poem 
dramatic al dlui Z. Bârsan: "Trandafirii RoşU" 
iar în a doua seară comediile: "Vicleniile lui 
Scapiu" de Moliere şi • Morcove'" de Jules Renard. 

Găsim de prisos să mai recomandam pu
blicului aceste reprezentaţii. 

..... ;. 

Concertul Carmen. 
Dela concertul dat de maestrul Vidu acum 

trei ani tot În Dumineca Tomil, rar mi-a fost dat 
să azist la o tnăltare sufletească mai mare ca 
aceea pe care ne-a dat-o concertul Carmen atât 
la Catedrală. unde a oficiat serviciul divin chiar 
P. S. Sa episcopul Aradului 1. Pap, cât şi la Pa~ 
latul Cultural, unde sala gemea de lume. Nu mai 
vorbim de executarea bucătllor sub bagheta fer
mecată a maestrului Kiriac, ci ţinem să relevam 
câte-va din minunatele bucăţi unele necunoscute 
nouă până acum: In ordinea programului am re
marcat Sfânt, Sfânt al prof. Cucu, lucrat intr'un 
original contra punct. Crlstos a Înviat duios şi 
popolar al Maestrului Kiriac. Ecoul de Lasus 
"Peste deal la nana 'n vale", vestita cAntare 
populară a maestrului Vidu, două bucăţi mici şi 
fine ca nişte perle ale prof. Mandicensky din 
Cernăuţi şi tn fine impozantul imn al Încoronării 
al dlui Kiriac. Relevăm buna dispozItie în voce 
a dnei Locusteanu, care ne-a cântat câte-va bu
căţi foarte frumos şi regretăm lipsa din cauză de 
boală, a basului Folescu. 

Incheem aceste câteva rânduri cu dorinţa 
de a mai asculta cel puţin odată pe an minu
natul cor al Soc. Carmeo din Bucureşti. J. D. 

.,..,."",. en .... .....,. ISI 

RĂVAŞE. 

Mull stimate die redactor, 
VA rog sA binevolţi a da publicităţii urmă

toarea intrebare: 
O enigmă pe care nu o pot descurca, pen

tru ce recurg la opiniunea publică, să judece, 
Iămurindu-mă din aceasta incurcătură: In co
muna Dezna după războiul mondial, ne-a venit 
un oaspe nepoftit şi astăzi a prins rădăcini, do
minând toată valea Deznei. Bunul Dumnezeu ne-a 
înzestrat cu un aer atât de plăcut prin plaiurile 
acestea muntoase de vin din toate unghiurile tă
rei pentru a se folosi de acest miros plăcut. Acest 
oaspe nepoftit (llIes Albert) ca să se pună şi cu 
natura contra ş'a făcut un depozit de gunoi in 
mijlocul satului concfntrând circa 8 - 10 vagoane 
şi care sta de hmi de zlle in mijlocul comunei. 
Tocmai acuma atU pe sărbătorile catolice cât şi 
pe ale noastre ne-a parfumat comuna cu un mi
ros nu de tot plăcut şi pentru ca să-şi bată joc 
şi mai tare de sărbătorile goimilor În Sâmbăta 
mare a dus 2 care, spărgându-l mişcând prin 
aceasta baccilU să ne deie un miros proaspăt in
fectând aerul şi mAi tare. In Mercurea paştelor 
(23jIV) a căpătat ordin telegrafic dela admini
straţie că in termin de 24 ore să ducă gunoiul 
de acolo. Astăzi avem 4 Mai şi gunoiul e tot 
acolo, aşa execută acest domn milionar ordinele 
administraţiei. Intreb deci, cum se poate că un 
biet ţăran dacă nu afară pe stradă, ci in curte 
are 2-3 cărute de gunoi şi nu il duce afară pe 
câmp, vine pedepSit şi acest individ ţine În mij· 
locul satului luni întregi gunoiul şi nici habar nu 
are, nimeni Du-i face nimic. 

Noi trebuie să suferim şi străinii să-şi baU 
joc de noi. Până când? 

Dezna, la 4 Mai 1924. 
Un poporean. 
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Apel către poporul românesc 1 

VOINŢA POPORULUI 

goane, li-s'a spus, că numai atunci va pleca 
tramvaiul dacă va plăti fiecare călător taxa de 

Fraţi români! 41-45 Lei chiar şi acela care va călători 1-2 
Neamul jidovesc, putregaiul acestei ţări cari de staţiuni, 5-10 minute. 

veacuri au sugrumat vlaga poporului nostru prin Opunându-se călătorii cari erau aproape 
armele lor: "banul şi presa" se revoltă astăzi toţi inielectuali (medici, preoti, secretari, prim
c;ontra legei prin care SI: ;iis~!dert~ invazia pu'" i pretori, îrvă.!ător!) ~i alti! din comunele din jur 
l:1oÎ :.Jlu! ~: perdunaţÎ din U~raina (Rusia sovle- - ce s'ar fi Întâmplat dacă erall llLlmai ţărani 
tică şi Galiţia. (bud5s olah) - s'a pretins taxa fixă de 2800 

Prin organul lor~Ujkelet" din ziua de 3 lei, iar când o parte a bieţilor oameni s'a de
(Şabaţ) Maiu 1924, se reped cu toată ura lor părtat de gară, s'a redus taxa la t20~ lei, peste 
contra legilor ţării şi fac apel la neamul întreg 5 minute însă s'a dat avizul că nu mal pleacă la 
a-I lui Iuda ca pe tot teritorul scumpei noastre un caz tramvaiul. 
tări să org~nizeze centre jidoveşti cari să lupte, Iată cum ştiu să-şi bată joc străinii de noi. 
ca evreii ce au venit dela 1918 incoace să rdmâe Ordinul a fost dat de un anumit domn ,.Griln
mai departe in Iara, ca o plagă peste trupul no- zweig" (pe româneşte ar fi Ramură verde) 
sfru şi în ciuda legilor ţării. usca-i-s'ar sămânţa! 

F. N. R. care este gardianul de pază şi Of-
dine a-I României, aduce la cunoştinţa poporului, El a fost cauza că mulţi dintre acei cari mânaţi 
ca un strigăt de alarmă cazul nou ei încercări de simţul national au venit să asculte cântece 
de subinare a statului, şi cere ca toţi să lupte, artistice româneşti, cântate de cel d:ntâi cor al 
cu toate mijloacele şi cu toate fortele lor contra României, au trebuit să-şi ia noaptea copii in 
organizatiilor evreeşti. brate să alerge pe la hotele cerşind camere de 

__ LA ... " _o __ __... .... adă'post tot dela străini şi să-şi blesteme ceasul 
în care s'au decis să plece la Arad ascultând 
de Primării că vor :avea la reîntoarcere tren 
specieI. Ştiri de tot felul. --

Conferintă la Palatul Cultural. DI col. inv. 
din razboi Demetriu Bardosi va ţinea la Palatul 
Cultural In 15 a 1. c. ora 18 (6) p. m. o confe
rinţă: ,,(de;, proecte şi fapte pentr. amelio
rarea 'Dieţii ofiţerilor şi f.ncţiQ"ari/or actim 
şi pensionari". 

Intrarea gratuită. Pentru acoperirea speselor 
avute în legătură cu ţinerea conjefinţei, daruiri 
benevole se primesc la eşire cu mulţumită. 

Spre "tire. Membrii tuturor partidelor poli
tice sd binevoiască să ia la cunoştinţă odata 
pentru totdeauna, ca gruparea FNR. nu esfe nici 
IJunealta partidului liberal" - cum cred unii, -
nici "o ramura fi partidului averescan", dupc1cum 
afirmă allii şi, In fine, nu este nici Excepţional 
IJduşmanul mai mare al nici unui partid politic 
d. e. al celui naţional ori ţiJ.rdllesc. Ii 

In parie ne plac programele taturor parti 
delOf politice, dar - durere - trebue să recu
noască fiecare om cinstit că acele programe sunt 
bune numai peutru propagandd, de executat insa 
nu se vor executa nicicând, sau cel puţin până 
atunci nu, până nu vor fi conduse toate parti
dele numai de membrU lor, cari sunt absolut cin
stiti şi buni Români şi ca,i vor şti, VOt putea 
totodata sel impue voinţa şi autoritatea lor tutu
rOI membrilor respectivului partid. 

Noi ştim că fiecare partid îşi are aderenţii 
lui plini de simţ şi conştiinţa nationald, dar ştim 
şi aceea că aceia de reguM sunt in minoritate 
şi cam prea buni, prea iertator; fată de cei mulţi 
imorali, cari nu au altă convinEert şi alt scop 
când se scriu in careva pariid politic decât acela 
ca sa facd afaceri Să se îmbogăţească pe, spi
narta altora şi în dauna statului. aliindu-se şi 
cu dracul chiar cantra tuturor, când este vorba 
dt a-ş putea umplea buzunarul său. 

Pe membri cinstiţi ai tuturor pa,tidelor po
litice li iubim şi-. preţuim mai mult decât parti
dul lor însuşi, da, pe cei păcătoşi, pe cei şarla
tani şi imorali deasemenea li urim mai mult de 
cât aderenţii Wf din acelaş partid şi nu-i vom 
cruţa nicicând, sti fie Oflcale ar fi ei. 

Sigur dacă aceşti domni dela Uzinele elec
trice n'ar avea ca scut, de paravan, în fruntea 
lor pe "domnii şi fruntaşii neamului nostru" cu 
cari ţinuseră nu de mult banchetul, nu ar fi în
drăsnit să-şi permită astfel de obrăsnicii. 

- Cineva şi-a bătut joc de poliţia din loc 
alarmându-o că cu ocaziunea concer-tului corului 
"Carmen'" vin studentii-fascişti din jur să de~ 
monstreze contra dansurilor (?) străine. Natural 
poliţia a luat toate măsurile mobilizându-i pe 
mulţi şi, şi mai natural, că fasciştii şi studentii 
numai la demonstraţie nu s'au gândit, căci doară 
intreg concertul a fost cea mai bună demon
stratie fascistă cu sublimele cântece naţionale şi 
pitoreştile porturi ale coristelor. 

Cine a prostit poliţia sau dacă de fapt ş'a 
temut pielea deocamdată se va fi scărpinat 
singur şi va fi râs in pumni zicându-şi: ,.,paze 
bune trece plimejdie rău .... 

- Ştiu autoritătile competente din Arad, cd 
dupa demontarea telefonului din comuna Pănatul 
Nou, s~a jurat şi se Jurd sârma de telefon din
tre Glogovaţ şi Pănat, distanţti de 8 km.? 

- Ştie dl revizor din Arad, cel din cauza 
slabulu; domn tnvdtdtor din comuna Qlogovăţ 
mulţi Români s'au decis sa-şi trimitd copiii la 
şcoala confesionald strelina, Ş'Vdbeasca, luându-i 
dela şcoala noastra de stat? 

." 

Nr. 19 AI 
- Din maj multe părţi ni-se fac reproşuri 

că este searbăd ziarul, da! au oamenii dreptate, 
dar îl rugăm pe ono cetitori să nu-şi uite că la 
noi este stare de asediu, şi că nu putem publiclf 
ceeace scriem, ci publicăm numai ceeace putem, 
ceea ce ne permite cenzura. 

- "Voinţa Poporului nu are nici un fel 
de subvenţii de nicăeri şi trăeşte numai din t 
plata abonamentelor, Vă rugăm deci achitaţi 1. 
de urgenţă abonamentele adăogând şi O 
sumuliţă cât de mică pentru fondul, de 
rezistenţă! 

- Duminecă s'a deschis expoziţia de pic
tură şi vase româneşti a dnei Letiţia Stamatiad 
la Palatul Cultural. O dare de seamă mai largă 
o vom face în nrul nostru viitor. 

Despre şezătoarea dela ~ Palatul Cultural" 
organizată de şcoala normală de fete în- ziua de 
sft. Gheorghe, care in bună parte nu ne-a mul
ţămit, vom scrie mai multe în No. viitor. 

-.... 

-
Pe I 
Pe . --

Camarazii noştri din Miniş j. Ar.ad sunt ru" 
gati să fie cu răbdare şi incredere. li asigurăm, 
că chestia cu "arama" va fi dată publicitătii şi un 
că păcătoşii şi tâlharii îşi vor lua pedeapsa cu-! de 
venită. Bârfitorilor şi celor cu musca pe căciulă 
le zicem: nici de dispreţul nostru nu sunteţi tări 
vrednici 1 

vre· 
Guvernul bulgar a introdus din nou munca tek 

obligatorie. Astfel potrivit unei decizi uni a guver- şti~ 
nuluÎ Ţancoff, toţi supuşii bulgari între 20-40 
ani fără indeletniciri hotărîte, vor trebui să lu- ROI 
creze la refacerea dru murilor, şoselelor şi stabi-
mentelor de utilitate publică. naa 

Satul Vlaicu. Pretenii regretatului Amel spr 
Vlaicu au ventilat ideea de a se schimba nu
mele satului său natal Binţinti de lângă Orăştie Clu 
luând numirea de "Vlaicu·. ma 

Despăgubiri de războiu. Guvernul a hotărît. mu 
să se plătească şi tn Ardeal a parte din despă-[ leg 
gubirl, celor ce au suferit pagube de pe urmal l' 
razboiuluI. DespAgubirile se vor da in baza de. p e 
claraţlilor făcute de cei dăunaţi. gr~ 

ve.",. ~ -.. .......... .. ţ.. .'11 mIt 
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Nr. G. 8724-4-1923. 
UnE 

Publicaţiune de licitaţie. la j 

Pe baza decisului Judecătoriei de oco~ ma' 
Arad nr. de mai sus, Violoncello, cuprin· cer 
se În favorullui "Victoria II institut de cre mu 
dit şi economii Arad contra lui Ioan Di~ zea 
mitrie pentru suma de lei 5000 capital~ 
interese de 6% dela 24 Martie 923, spes~ I!!!!I!!! 

stabilite până in prezent tn suma de lei! O I 
989 90, se vor vinde la licitatie pub1ic~\ 
tn Arad strada Ecaterina Teodoroi nr. J! 
În ziua de 15 Mai 1324 d. m. la orele 3.: 

Arad, la 22 Aprilie 1924. 
George Ciupuliga. 
exec. jug. regesc. 

Să se ştie deci ca suntem drepţi şi simpa
tizdm cu cei buni şi ne este scârbă de cei JaLşi, 
laşi şi gheşejtari in contul neamului. 

Batjoourirea cultului ortodox in Cermei. tn 
comuna Cer mei vis-A-vis de biserica ortodoxă 
română se află cârciuma evreului Iosif Schwartz. 
Pe lângă toate că ordinul prefecturei interzicea~ 
orice petrecere din Jo\a mare pană în ziua de 
sf. Paşti, indivizi străini de neamul ~i de credinta 
noastră (evrei şi unguri) au benchetuit intreaga 
noapte de Vinerea mare intre urlete infernale, 
cântâ.nd într'altele: "Valahi puturoşi, valachi 
zdrenţoşip. etc." şi injurând sărbătorile noastre. 
În zorii zilei când poporul încunjura biserica in
tre cântece religioase cu făclii in mâni, un fiu 
de al lui IsraU (Ştefan Hollander) a aprins şi el 
făclii aşezându-Ie pe masă pentruca apoi intre 
cântece ruşinoase să le lovească şi răstoarne cu -----------------'"'1 tt'n! 

- Fascta Nationald Romând des
aprobd orice intervievuTi acordate ziarişti
lor strdini din partea unor membri ai 
acestei grupări. Tot ce spune ori publict1 
câte un membru singuratic in ziare străine, 
nu este altceva decât numai pdrerea lui in
dividuald şi nicidecum crezul, programul 
ori doctrina Pusciei. ~ F. N. R. 

- Cu ocaziunea con cei tuluj dat in Arad 
de corul "Carmenl( promitându-li-se locuitorilor 
de prin Podgoria - jurul Aradului - că vor 
avea seara tramvai special să se poată reintoarce 
la vetrele lor, au venit foarte multi, au venit cu 
mic cu mare. familii întregi să se delecteze in 
cântecile îngereşti ale numitului cor. 

Mare le-a fost mirarea când seara la gara 
tramvai ului electric dupăce se urcaseră in va-

bas\onu1. N' 1 1924 an, 
lată cei cari tipA intr'una de toleranţA, cum r. ~ • de J 

batjocuresc ce avem noi mai scump: credinţa I 
noastră. Publicaţie de licitaţie. f pOri 

Pen Cazul s'a denunţat prefecturei judetene. S t d 
Noi le dăm sfatul tuturor acelora, cari aud hule, ubsemnatu executor iu . prin acea,:' eph 

batjocure la adresa neamului; patriei şi bisericei sta publică, că in urma decisului Judecăi fmp 
noastre să le răsplătească îndată acelor indivizi toriei de ocol din Nădlac Nr. G. 394-~ din 
hulitori, aşa ca să le sară dinţii ori creerii chiar. 1923 in favoarea reclamantului Mihai Jeni diec 
li sfătuim pe răspunderea noastră. csik pentru suma cerută şi accesorii, se 

- Orice parale atât ca abonamente cât şi decide termen de licitaţie pe 2 Iunie 1924 prill 
ca ajutor pentru fondul de rezistenţă, se vor in comuna Nddlac (salaşe) No. 285 li De~ 
trimite strict numai administraţiei în str. Moise orele 5 după masă, unde se vor vinde deSI 
Nicoar(i nr. 1, iar personaj se vor preda numai la licitaţie publică şi anume o vacă cu Jinl' 
subsemnatului ori persoanelDf imputernicite din coloarea aIbă şi galbină cîrca 5-6 an! mis 
partea mea, în scris, pentru preluarea paralelor. preţuită in lei 4000.· JIul 

Pentru sumele pidtite altor persoane Admi- Nădlac, la 2 Mai 1924. i eple 
nistraţia ziarului nu ia nici o raspundere. - Szina I Nic~ 
Dr. Dionis;" Benetl, şeful Secţiei FNR. Arad. deleg. executor I ioca 

C~e-n-z-ur-a-t-:~P~r-e~f-ec~t~u-ra~j~u~d~e~tu~l~w~.-------------------------------------------------------T~ip-a-ru-l-T~jp-o-g-ra-f-ie-i-D~ie-ce-z-a-n-e-A-r-a-d-.---8~~răs~ 
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