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Anul IL - 'Arad, Durninedi, 20 Ianu~rie 1924. 
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o an) e 11 i • nOUl. 
Acesta a iust primul strigăt al Romaniei i pril!Lj~!e C,lfC rc-a amenir,ţat deja inceput şi ne 

intreglte, dt'pă ce v:>chile partide poiitice une:e' ;Hl1t~nlltâ fot mai tarc! 
în descompunere, altele incap;"bile de-a guverna Şi n-o văd :iiei acum, 

- nil s'all putut îl1telfg,~ intre ele şi n'clu reuşit Citlt:va a zis: nll sunt ei români rlif, dar 
să ne dea mult doritul guvrrn de c03hPe, gu- SL'nt proşti! 
vernu! national, cert!t de toţi bllnii patrioţ; în 
timpurile aceste fX(t!Dtiollal d~ grtk, impus de 
nevoile ţării diD ce în ce mai arzătoaf("~ 

Strigătul il isbucnit !nvoluntH diu toate 
picpturi1<! rornillicşti simţitoarz., Jupă ce dt~ sub 
frunţile încreţit.: o~hii Î~ gr;j')rf1ţi ladamk au 
căutat printîc rânJuriIe pol:ticianilor neşrri, în 
haosul de zără-:eală În care se sbătea abla 1n
cht gatul nostru stat~- încht'gat cu mari jertfe 

un om care să risip.-;l:\că intimericlIl şi sti 
nt;> scoată pe o cal\! bllnă. 

Proşti s::n răi, f,inct:ri "all şJrlatan;, ~e ne 
pasă nouă, c('-i iHSA nealtlll!'Jl de toţf ;lCeştj 

inc;,;p<ibli, eMii vn:me :,'~ll doved;t că nu sunt 
ei c~i chem.:ţ! a eO!1solilia noul stat românesc! 

Ne trt'bw oameni noi! Să vlijă cei năs':;uţi, 
nu făcllţf. Cel Cl! a:jev.'int ::hCrlldţi de glaslll 
conştiinţei curat~ şi cinstite, desbrăcate de Sdfil 

Gri pIă,:t'rea Jăfăin[or în belşug'JI n1oteri,:l al 

Să între În arena muncd g~ele, ca cvla-

Oar aurul l-aţi văzut 03re, până n'a fost 
zdrobită piatr1 ce-l acoptrea ? 

'\ r 
'1l'* 3 ~" , .. . '.;.........-
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PreiU! unui excffipiar 2 Lei. 
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A' tru binele ŞI interesele românilor de peste ho-

-fi· tir~: ILsallrll1m şi-l~sigurăm, că opinia publică 
l~s l~ -'~,românei1SCdţnu . cef'iidoiJeascd şi nici cea vân-
l~ o d'ată, îl va urma îd~ tot~auna.Jn gesturile sale 
r)nd frumoase, ~riWbr ~sl '~coqJn inimile tuturor 
!Uri bunllor rorrianl~ ~.~ ,,~ 
riee Guvernul ~ostru', ·care 'protejează - pe cAt 
tatl ştim - la Paris, peste 300 de studenţi evrei, nu 
stai află de bine să zică un" "veto" conrra acuzelor 
artf neîntemeiate şi tendenţioase ce ni se aduc? 
rea Dar fondurile de propagandă pentru ce sunt 
Il 1. şi la ce scopuri servesc? Nu cred cei Jn:drept, 
elă" că in loc să se cheltuiască atâtea şi atAtea sume 
e C pe nimicuri, ar fi de preferat sA se pună mal 
ar mult pond la ridicarea bunului renume al nostru 
)ci io străinătate, prin o mai largă propagandă ro-
lai mâneasc!? 
~ea In Iipu de alt ajutor, aşteptăm ca: presa 

noastră - cea românească - sA inceapA o luptă 
.ar energică, nu contra nobilulul popor Italiao, care 
en În totdeauna a nutrit cele mal bune sentimente 
:ră pentru noi; ci contra vândati/or, Începând În pri-
• at mul rând cu "al noştri de acasel I r Secundus. 
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Se simţea lipsa gazetei noastre. 
- Păreri 'II Indemnuri adevărate. -
Un distins tAnar macedonean, dnul Virgil 

Papazi, dupăce a cetit gazeta noastră, ne-a tri mes 
scrisoarea ce publicAm hlai jos in intregime. 

In cuvinte simple şi nea Iese, dar isvorite 
din cea mai curată InimA romanească şi, vorbind 
ta numele studentilor care simţesc şi gândesc la 
fel cu dânsul, fratele nostru macedonean fşl 
arată nemărginita bucurie pentru scoaterea ga
zetei Voinţa Poporului şi pentru mişcarea natlo
nală in slujba căreia stă aceastA gaz eU. 
Lăsăm să urmeze aci scrisoarea, care sună astfel: 

Onor. Redacţie, 
Cu deosebitd pldcere am primit şi cetit 

ziarul (gazeta) "Vointa Poporulur, nou organ 
in care se oglindeşte in toatel splendoarea (strd
lucirea) ei, voinţa, entusiasmul (insu/le/vea) ener
gia (vigoarea) # Iubirea de ţard a fiilor de eroi 
pe cari tara marilor noştri $Irdbuni, Traian, 
Decebal şi Mihai, i~a dat tntotdeauna pentru 
apdrarea latinitalll asuprite şi persecutate, -
dar mândrd şi nu mai puţin Illorioasă in lupta ce 
cii secoli o duct contra dU$man/Jor rasei noastre. 

"Vointa Poporului" mi-a umplut inima de 
bucurie şi a reuşit sd rlsipeasccl pentlu un mo
ment tristefa studenţilor noştri de aici; caci tara 
Itlr, frumoasa Romtinie, victimd destrăbdldrii şi 

corupţiei inteme" nu este mai putin maltrata/d 
(batjocorita) şi calommatd (ponegritd) In streina
tate, din cauza propagandei nefaste (pclcă/oase), 

ce duşmanii noştri o desfăşoară felrd contenire 
in toate directiile. 

Aceas/tJ propagandd. e pldtitd, făTa ÎndoiaM 
cu sudoarea ţdranului ,omân. 

Şi, • Vointa Poporului·, eare ti. lI;gllr esle 
4IIi~ .",,,1 dill ma";i defellSori (ajJiJriJlHl) 4; 
P41rlel ",411",14Ie, fiJ,.4 "icl f) P,okclk, .",,1 
.;p'~ c4 N şti 114-,; sp"". cUf14"lul 116". 

Altceva n'am ce vtJ spune mai mult, decm 
JId roe să-mi trimiteţi reeulat ziarul care va 
servi in acelaş timp şi pentru colellii mei de aici. 

Noului ziar jar (luminător) strellutitor şi 
armd fdrd pdreche, pentru combaterea (sbiciuirea) 
rdului de care este amenintata Iara noastra. do
,indu-i cel mai mare succes tn realizarea dorin
ţelor noastre naţionale, din Roma eterna (veci
nicd) şi naţionalistd, ~I trimit sincerul şllrdţescul 
A.llda! 

Trdiascd Ţara! mândra, bOllata Il scumpa 
noastra Românie. 

Roma, 24 Decemvrle 1924. 
Pirgil popllJli. 
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ROMÂN!! 
Dtn estrasul, mai jos comunicat, a unei ho

tAriri aduse de oraşul Turda, rn anul 1711 pu
teti :-Zndea cât de dragi ne aveau pe noi ungurii 
--: fosta natiune domnitoare - încă şi cu sute de 
ani nainte de aceasta. Indignarea noastră faţA 

de faptul acesta nu este mai mare decât dorinta 
ca dintre români şi surzii să audă şi orbii să 
vadA că azi este o crimă de a nu lucra din răs
puteri pentru consolidarea tării noastre pentru 
unirea tururor forţelor noastre naţionale la o 
muncă serioasă, cinstită şi continuA in interesul 
neamului. ţărlf şi bisericei. 

Nu simteşte in sine o mustrare de c.Jnşt!
inţă, o ruşine acel român care şi azi se face 
coadA de topor, sprijineşte străinii faţă de Ra
mAnl, făcându-le servicii dAunătoare elementului 
românesc pentru un bacşiş? 

Ce crudă va fi răzbunarea! 

(Copie). Primăria oraşului municipal Târgui 
Mureş. Pentru a pune În adevăratA lumină mo
dul cum au fost maghlarizate oraşele din Ardeal, 
ne luăm voe a da mal jos in traducere extrase 
din hotăriri referitoare aduse de oraşul Turda . 
Anno 1711 die 19 mensis lulii. In congregatione 
Totlus, Universitatis Nobillum Oppidl Thorda. 

Con c I u s u m. 
"Aflăm, că Valahii se înmulţesc foarte tare 

intre noi spre dauna noastră... Oraşele şi satele 
vechi şi frumoase locuite inainte de Maghiari şi 
Saşi, Jntr'atâta sunt pustiite de locuitori, prin in
multirea Valahilor, că acum nici de veste nu le 
mai' putem auzi. Pentru motivul amintit mai sus, 
hotărîm tn comun, că fiecare gospodar sau vă
duvă din oraş este îndatorată a alunga, În curs 
de 8 zile, din casele şi pAmânturile lor pe toti 
Valahli, aflătorl la casa sau pe pământurile sale, 
iar dacă nu voesc să meargă, să fie expulsaţi. 
Dacă se va afla vre-un gospodar ori văduvA 
atat de neajutoratâ;- tncat nu-! Doate alunga cu 
forţa sa, ofiterul oraşului este obligat a-i da 
ajutor. Dacă se va aIIa vre-un cetăţean sau vă
duvă (care nu va dnce la îndeplinire ordinul) să 
fie pedepsit, in mod irevocabil pânA la 12 fi. şi 
ofiterul oraşului luând cu sine destule forte. este 
dator să alunge pe astfel de Valahi refractari 
şi să le alunge vitele de pe teritorul oraşului. 
La ţinerea acestei hotărâri pe mal departe ne-am 
obligat prin strângere de mânA şi pentru amin
tirea ei pe mai departe ne·am scris numele prin 
notarul nostru jurat. 

"Tot în aceastA adunare se hotăreşte ca 
nimeni... dintre locuitorii din Turda-nouă şi veche 
să nu dea Valahulul, nici casă, nici loc de casă 
nici loc externi să nu-i vanză şi sA nu-I dea 
loc de locuit aici; care loc, dacă va fi vândut 
cu drept de moştenire, sub orice titlu, se va 
confisca pentru oraş şi executorul (pe român) îl 
va alunga din oraş ... Dacă insă se va afla cineva 
dintre noi, care nu va observa una sau alta din 
decisiile susnumitului ordin, se va pedepsi, mox 
et de facto, cu 24 fI. ,i, dacă va fj refractar şi 
mai departe, să fie un om descalificat (fără 
onoare).~ 

(Urmează 135 semnăturL) 
Hotărârea din 5 Decemvrie 1712. ..Venind 

tn discutie şi hotărând din nou privitor la alun
garea şi extirparea Valahilor, am ajuns de acord 
că (Valahif) să fie alungati şi să nu fie toleraţi 
în oraşul nostru: acei cari au fost prezenţi la 
aducerea acestei hotărîri au declarat sub ble
stem, personal şi de bunăvoe, că ii vor trăda 
pe cei cari Îi ştiu, sau În caz de ncaorocire În 
urma acesteia nu-i vor ajuta cu munca ior ziua 
,i noaptea". 

(Urmează Il iscăllr!). 
Blasln Orban: Oraşul Turda ,i jurul, Bpesta 

1889 pg. 270. 
Fără comentar. Credem că se evidentiază 

îndeajuns prin documentele de sus eă avem 
drepturi şi datoria de a repara ilegalltătlle bru
tale comise fată de Românii din oraşele arde~ 
lene. 

Târgul-Mureş, la I Octomvrie 1923. 

Dr. Emil A. Dandea, 
primarul oraşului Targul-Mure~ 

-----_.~= 
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Originalul se poate ceti întocmai la ;redac
tia noastră. 

Da, da! datorlnta noastră este să nationa
lizăm oraşele, dar lucrul acesta ne va suc
cede numai atunci când vom avea ofi
danti cinstiti, conştientioşi la birourile de inchi
riere. unde mal eri tot streinul venit peste gra
niţă primea 10cuintă după:plac tn 24-48 ore, iar 
românii chiar oficianti de stat nu erau În stare 
să primească nici după aşteptări de ani o 10-
cuintă cât de modestă, apoi d. oficianti cari contro
lează paşaportul străinilor să nu permită tuturor 
veneticllor să stea fn oraş mai mult decât i-s'a 
dat dreptul prin viza legaţiunilor noastre. 

Ne interesăm şi vă vom dovedi in scurt 
timp cu ade câte abuzuri se fac in favorul 
strelnilor şi în detrimentul nostru. 

Pentru orice nenorociri naţionale numai noi 
şi Iar noi suntem vinovaţi, fiindcă dupăcum zice 
dl maior Băgulescu, suntem Iaşi tn faţa laşită
ţilor laşflor de meserie. 

uA* $ ...... .,. .. 
D-Ie Primar al Oraşului Arad 1 

v d rUEdm ferbinte sa binevolţi a-ne asculta 
totdeauna când Va vom cere elite ceva, asigu
rându- Vă ca ne aproabti cererea noastră tntreaga 
opinie publicd cinstita. Şi că ne puteti satisface 
cererile nu ne indoim. 

Deocamdata latd pentruce Vei rugăm: 
/. Sd faceti bine sel luati măsuri sa se repan 

ca casa de locuit, ori sd dispara de pe piata 
principald (Bulev. Regele Ferdinand I-Ul) ruinele 
morii Neumann, care a ars cu mulţi an; inainte 
d~ aceasta. 

2. Sd dispară din oraş - oricum prin 
orice imprejurare dar sa dispara - ~ statuele în
Eradite cu scânduri. 

3. sa dispard coroana maghiard, depe pa
latul Direcţiunei financiare. 

Fiind toate aceste 3 lucruri tn felul cum sa 
prezintd azi, o lellimonosire, o batjocurd pentru 
oraş,,1 "0.1,.. şi o dovada de o prea mare sld
biciune administrativd II indijerentism naţional 
sperdm cel D-Voastla Împreund cu DI. inspector 
general1 adm. şi prefect al judetului despre a cdror 
bune intenţ/uni În ce priveşte chestiile naţionale nu ne 
îndoim, veţi afla modalitatea sd ne sCdpaf/ de ruşinea 
ce trebuie sd o simţim totdeallna decâteori vine "r'un 
strdin in oraşul nostru şi de simţul nepldcut, d1 
durerea şi indignarea care ne cllprinde de câte
ori ne cueelam la istol ia tristă a urîtului trecut 
ce o reprezintă aceste 3 monstruozitdţi. 

C41if14 ÂrtJda"i. .. _ .... ~ 
.... ' .. zLz ... 41 ....... 

Români! 
Fiecare îşi îndeplineşte o datorin\ă natională 

contribuind cu sprijinul său moral şi material la 
activitatea culturali naţională, ce o desvoaltă 
studenţii universitari din Cluj adunaţi tn socie
tatea Crişana, cari şi-au Înscris in ~runtea pro
gramului lor deşteptarea culturală şi naţională 
a poporului român aşezat pe malurile celor trei 
Crişuri. 

Societatea Crlşana aranjeaZel /a /9 Ianuarie 
a. c. În ziua Botezului Domnului după masd la 
orele 4 tn Palatul Cultllral al oraşului Arad un 
concert, iar seara la orele 9 petrecere dansantd 
În Sala mare a Hotelului Crucea Albd. 

intregul venit este destinat fondului Socie
tătii Crişana. din care s'a Înfiinţat până acum 
numai ~În comunele din judeţul Arad nu mai 
putin de 30 biblioteci populare. 

Societatea CrlşaJla. 
* 

Nu ne îndoim că apelul de mai sus va avea un 
răsunet viu in Inimile şi mintile tuturor româ
nilor conştii de datorinţa lor fată de neamul 
nostru. 

Iar iubitHor nostrU studenţi universitari le 
zicem: Fiii bineveniţi in mijlocul nostru! Trălascd 
studentii universiţari! 
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o datorie sfântă a societăţii. 
- fine. --

Cred Inutil a mai aminti că, pentru a-şi 

ajunge mai sigur scopul copil cari vedeau, că 
totuşi au Înclinare către neamul lor erau necon
diţionat transferaţi acolo unde numai limba .Sta
tului" o auziau de când se sculau până când 
se culcau. 

Acestea toate au fost şi poate să continuă 
dincolo de granită dar la noi s'au schimbat vre
mile, s'a schimbat totul. Şi nu chiar despre 
acestea voiam să vorbesc. Am spus eu că toate 
lucrările sunt mai grele sau mal uşoare, după 
caz, după cum am spus sunt lucrări pe cari 
Statul singur le poate duce la tndepllnire sunt 
altele unde concursul socieUitil e absolut ne
cesar şi aici să ne oprim putin. Dupăce dar 
ştim, că Statul în Transilvania nu intretine copil 
părăsiţi tn AzUe decât ln procent foarte mic şI 

aceştia sunt copil de sân a căror creştere re
clama o îngrijire specialăt ne trebuesc părinţi 

crescători şi aici e dezastrul, alei se paralizează 

Intreaga acţiune a Statuiui, aici se inmormân
tează toate intentiunile bune şi program urile 
ideale căci aici este sfârşitul sfârşltului. Nu avem 
părinţi crescători potriviţi pentru scopul nostru 
şi cari să ne inţeleagă şi să ne priceapă ce 
vrem, să ne ajute căci ajutorul lor in cazul de 
1ată am spus, că e neapărat de lipsă. Adecă să 

nu spun că nu avem părinţi crescători, căci doar 
avem întrucât copii cei avem sunt plasaţi toti~ 
numai durere părinţii noştri crescători nu fac 
.parte din acele dorlnţi căci impărtindu-i pe ca
tegorii avem numai trei, primi ,i cel mai mulţI 

sunt aceia cari urmăresc realizarea unor profituri 
materiale pe urma ingrijire! unor copii şi după 

aceia urmează părinţi CU suflet bun dar săraci 

care in îngrijirea uDui copil îşi văd alinare a su
ferintelor lor proprii. Şi mai este o clasă de 
oameni foarte mică cari ingrijesc câte un copil 
cu scopul de a micşora mizeria micilor orfani 
şi cari o fac aceasta conştii de datoria ce o au 
faţă de cocletate. 

Dar să mă explic. In primul rând am ils 
ocupă locul părinţii crescătod, cari prin îngri
jirea unui minor urmăresc să profite de servi· 
cille acestuia. Aceştia sunt economi dela ţară 

_ <:arl i-au in ingrijire copii de preferinţă dela 
etatea de 9-15 ani, căci până la aceasta etate 
'~iUnt in cadrete Azilului de cari apoi să servesc 
la lucrări economice şi in multe cazuri foarte 
grele şi cari trec peste puterile micilor copil. 
Tratamentul este cel ce să aplică de ţărani ser· 
vitorilor. -dar mai caracteristic copiilor niminul. 
Educaţia ce li-se dă o poate pricepe ori şi cine. 
La şco ali merg din momentul ce nlnje şi. până 

ce incepe a se topi zăpada~ fireşte, el examene 
nu trec, deci tot fără carte rlmân. Si mai adaug 
el mulţi pArinti refuză inscrierea copUior lor la 
:şcoală, - căci doar nu il tine ca să-I inveţe 

carte - sunt cazuri destul de dese. 
In aceastA categorie trebue si tnşir _ntelt

genţa noastră care ar ingriji eate o fetiţă mat 
mare de care s'ar putea ajuta la creşterea co
piilor lor proprii, mai bine zts .0 servitoare dela 
Azn- căci nu costl nimic, ba din contrl chiar 
:şi haine ii dă Azilul. Aceştia sunt oameni cu 
carte şi orice le-al spune sunt gata să răspundă, 
totdeauna vorbesc de mila copiilor firi părinţi 

de ajutorul ce trebue să le dea societatea, insi 
dacă îl intrebi eventual, ce ajutor va da fetitei 
cerute, dacă o va purta la ,coală sau altceva, 
îţi rAspunde foarte politicos, va fi ingrijită şi 

văzută ca un membru de familie, in realitate nu 
sunt superiori in tratamentuJ plugarilor amin
titi tn pasagiul de mai sus. 

In al doilea rând vin oameni sirael cari 
văd prin ingrijirea UDor copii al Statulur, că pot 

VOlNŢA POPORULUI 
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realiza profituri materi:'lle. Aceştia in schimbul 
unor sume de bani ingrijesc copii de preferintă 

mici dela 1-2 ani, aici fiind taxele de ingrijire 
mal marI. Asupra acestora e de prisos să insist 
sunt oameni săraci cari văd un mic profit din 
aceasta. Se indeietnicesc cu această meserie 
femel bătrAne sau infirme dar sărace, oricine işf 
poate da sea ma cum pot ingriji oamenii săraci 

copii aşa mici. Trebue si recunosc că aceştia 

după putintă işi dau silinţa să tngrljască cât 
mai bine copii şi nu odată se observi că ace· 
ştia sunt mai la locul lor decât bogătaşil noştri. 

ŞI numai acum vin oamenii cart sunt con
ştii de datorinta ce o au fată de socletatet in
grijesc câte un copil, insă să nu îşi faci cineva 
iluzii el numărul acestora e aşa de mic incât 
pe orice statistică s'ar face nu ar figura. 

Până aci e totul ce face societatea iar 
Statul cheltue din greu: haine din abundentA, 
parale, controluri, propaglndă birouri şi alte dl
ferttespecii de chehuell, care toate la olalti in 
bugetul Statului se cifrează tn zeci de milioane. 
ŞI când ne gindim când după atitea sacrificii 
materiale la ce rezultat ajungem, dăm din umeri 
tn faţa neputinţei noastre. 

Cauza se desprinde foarte clar chiar din 
cele de mai sus. Poporul nostru este lipsit de 
cea mai elementară cunoştintă, de datoria ce o 
are el fată de societate, s'a tngrămădit în ma
tdrlalismul ce-I caracterl~ează, arma cea mat 
bună de apărare şi, să fim drepţi, nu i-se prea 
servesc exemple pe cari le-ar putea Imita. 

Avem atâtia preoti, atâtla invăfătorJ, avem 
destui oameni Inteligenti in comunele rurale cari 
pe· lângl miel oboseii şi fără nici un fel de sa
crificiu ar putea pune in curent poporul nostru 
cu nevoile socletătii suferinde, ar putea prin vor
bele lor, să micşoreze întrucâtva greutăţile orfa
nilor cari cel mal mulţi simt greu povara de 
după război şi multi din ei au perdut pe cei 
mat scumpi ai lor. E o datorie a clasei inteli
gente de a arăta poporului acestea, care la rân
dul lui poate contribui cu ajutoare incompara
bile, care poate să-şi schimbe părerile cum tre
bue ajutoraţi copit nimănui. 

Tot Românul bun s'a achitat de această 

datorie, dacă in cadrele posibUităţit date lui, 
sacrificA câteva ore in viaţă, tinind o conferinţă 
despre aceasta chestiune s'au intervenind unde 
vede concepţia greşlti a poporului in această 

privinţă. E ,1 aceast a o datorie a societăţii şi 

Încă a clasei cunoscitoare de datori tie ce le are 
Individul fată de societate. A. M. 

Cine predică ura? 
"NaJionaliştii'fl. afirmd presa din strada Sdrindar. 

Să "edem cum stau . lucrurile. Presa tn 
chestiune, scrisă in româneşte de oameni stretn!, 
sau tnstreinaţi, nu e 1.1 lăsată dela Dumnezeu: 

1. Să nu atace armata şi să sape Dinastia. 
2. SA nu semene neincredereu ia organele 

de conducere ale tăril. 
8. Să DU ceară sprijinul streinătăţfi im

potriva RomânieI. 
4. Să nu înjure poporul român. sub pretext 

că apări Democraţia ... minorităţilor. 
5. SI nu otrăvească năţla românească, cu 

ştiri falşe şi Interesate. 
6. Să nu as mute pe români contra românilor. 
7 Să nu Indemne la rebellune poporul. 
8. Să nu aţâţe pe muncitorii români, contra 

propriei lor naţii. 

9. Să nu apeleze la mâniă strelallor contra 
noastrA. 

10. SA nu glorifice regimul semit de teroare 
şi de crimă din Rusia. 

11. [o fiDe să OU ne saboteze Victoria, caro 
ne-. costat atata sânge! 

Pagina 3 

Biserica. 
Am ascultat o predică şi mi-a plăcut. A 

fost rostită prin gura unui preot şi din ea cAr
turarii sunt datori să tragă foloase. Războiul 
ne-a făcut atât de răi, că în fiecare deaproape 
al nostru vedem un duşman. Trebue să venim 
la realitate şi aceasta cât mai neîntârziat să fa
cem deosebire intre bun şi rău. Pop~ 

rul care a perdut cu dedvârşire credinta, este 
asemeni cârmaciului unui vas pe apă, care a 
perdut cArma, ducând vasul la cel mal sigur 
tnnec. 

Dacă ai crede ponegririle ce le aduc zia
rele de partid conducătorilor altor partide. ar 
trebui să desperezi, ştiind că la nQi nu ar mai 
fi oameni cinstiţi, români buni, patrioţi bunl. Ei 
lucrul nu stă tocmai aşa. 

,Ne-am cArtlt destul, ne-am mânjit cu noror 
de sus până jos unul pe altul fără nici un folos 
insă; trebue sA revenim la inceput şi inceputul 
adevărat este biserica. Leg;le naturii să le lăsăm 
in seama ceior puţini chemaţi să le deslege; 
căci altfel am fi nişte căţei cari au uitat pentru 
ce latră şi latri şi la lună. 

Societatea de azi este rodul unei vremi care 
a lucrat tn pripA şi clădirile sunt proaste. Ce a 
dăinuit peste timpuri furtunoase fără să se plece 
trebue să ne fie lin ta şi din ele nu ne-a rămas 
decât două: limba şi biserica. 

Să ne păstrăm limba şi să ne respectăm 
biserica şi putin ne va păsa de legile naturet, 
pe care nu le poate schimba mâna omului. Cât 
priveşte politica, noi cei mulţi îi suntem lege şi 

nu ne va putea-o schimba atât timp cât nu ră
tăcim drumul la a cărui răspântii strămoşii no
ştri au ridicat biserici ca să nt-! lumlnez.e. 

A. N, 
,. 4 •• l'f41% ti ,., 

o nouâ otravă. 
In timp ce gazetele de informatii sunt ame

ninţate din zi in zi cu dispariţia din cauza ridi
cărei preţului hârtie!, nenumirate fituici aşa zise 
"de haz". apar din ce in ce mai multe, asemeni 
ciupercilor pe gunoaele de pe maidane. lo timp 
ce cărţile de şcoall şi cele literare sunt tipirlte 
pe cea mal proastă hârtie, sau in lipsă şi de 
aceasta, nu se pot tipări de loc. şi astfel 
sunt f o ar t e seu m pe, fiţulcile de care 
am vorbit lşi aştern hazurile - demne DU

mal de casele de tolerantă - pe cea mai 
scumpă hârtie existentă azi. Cu ce bani apar 
şi anume cu ce scop, puţini o inteleg, dar mulţi 
le cumpir!. 

Oameni cu cea mai -mare responsabilitate 
morală işi obosesc mintea pe paginile "Pardon"
ului; meseriaşi, IIceani şi în general intregul 
tineret tşl imprumută Umbajul ordinar - specia
litatea " Tiribombel", "Misto", "Viistavoiul ", 
"Dracul" etc. şi unii şi altii nebănuind otrava 
care zace in ele, menită să fărămiteze puterea 
de judecată. ca apoi incetul cu incetul sl-i aduci 
in complectă stare de idiotism, făcându-1 pentru 
societate oameni morti sufleteşte. Se ştie - şi 

e trist - cA maşinele de tipar nu ne apartin 
noul Românilor, sau cele cari ne apărţin sunt 
aşa de putine că puse faţă in fată tn linie de 
luptă, ale noastre ar dldea trăsnite de puhoiul 
celor streine. 

Nu scriu aceste lucruri pentru admiratorii 
IIPardon"~ului căci responzabilltatea lor in so
cietate ar fi trebuit s'o inţeleagă de mult; nu o 
scriu pentru liceeni, căci au profesori cari si 
le-a spun'; nu scriu pentru meseriaşi, căci noua 
lor situatie in societate, cerându-Ie mult spirit, 
au tnţeles greşit să-I ia din paginile murdare 
ale fjtulcilor amintite, ci toate acestea le scriu -

t 

I 

I 
\ 

I 
j 

I 

~ , , 



) ~ 
"j . ,. 

t' ( 

nil! 

lur 
de 
taI 
sh 
ari 
rN 

II 
:t~ 
e ( 
ar 
li.: 

lai 

~r 

r ~ 
la 
:e 
ri 
s 

:~ 

f 

Prigin<l4 

pentru tineretul viguros, pentm flăcăul dela tară 
care venit În zi de târg la oraş, l'am VăZllt În 
Lţa [!JQscurilcr dtl ZÎ:1H', zgaindu-şi ochii după 
poza cea mai murdară a uneia din aceste fi!cllci 
p~ c;~r.,: a cumpărat-o cu gestul grăbit şi n~'vă

zut de n!m~ni de par .... ă ar fi furat-o. 

De sigur, că In sufl:,tul lui curat s'a simtit , 
rllşlnat de nimuirca unui astfel de petec de 
harlie colorat şi de aceea s'a grăbIt să-I ascundă 

Gestul în fond este cinstit, dar urmările sunt 
grave şi d;: aceea mă adresez lor: ,.Banii daţi 

pe astfel de murdării colorate, vor mări capita
lunle streinilor. care au făcut din ţara noastră o 
iară streină nouă. Singura gazdă care este 
a voastră, făcută numai şi numai penru 
voI este" Voinţa Poporului". Vreti să ştiţi mai 
mult, întreb,ti pe cei mdl mari, cari pentru voi 
au rămas cillsqi şi vă vor indruma in a akge. 

Ramâneţi voi cei mulţi sănătoşi sufleh.'şte. 

căci şi aşa cei putini otră~'lti vă întunecă. 

A.N. 

• ...., .. •• JIIIZ 4-':1:.- 4 ,.., 

Politica porţilor d~s{,h!se. 
- Ne piere natia. -

JI1 camera Belgiană deputatul Houiart, se 
spHie cit în Belgia, au intrat dela armistiţiu, 

vr'o 36100 de strl!!Oi (deci cam 7000 de streini 
pe an) şi cere isgonirea lor I 

In România prin gratia politicianilor şi in 
nu mele osoÎta IHăţ; i româneşti, poli llea ,.. porţile 
deschise" ne-a dus la următoarele rezultate: 

In anul 1918 au Intrat in ţată 1166\10 st-ein; 
,,1919 ~ ,,2~3 460 w 

"I~·~O ~ .. ;'~OJ~O " 
• HI21 ,. ,,60" U\;O 
,,1~22 " _ 211.1:<IJ : 

a primele 61uaialeall~lijj 192{ • ,,')1 LI O ti 

VOINŢA POPORULUI .. 

Ştiri de tot felul. 
"liga Culturală" secţia Pâncota cu concursul 

Reuniunei d,' lectură si cântdre a mesEriaşi lor 
ron1 ani din Şiria aranJ~2ză în seara de Sf Ioan 
7/20 Ianuarie in sala de h'airu a hotelului "Kaiser" 
din Pancota concert urmat de dalls. 

Această petrecere V,j, fi lina dintie cele mai 
reuş;te, av;wd In vf'dere că este spnjinita de lJl 
Illsp~ctor general administrativ şi preject al ju
detului Arad, care se Îllsutltţ,şte sincer ŞI spri
jlnt>şte din răsputeri afLe mIşcare şi acţiune 
naţion ... Iă-romântască. 

rn cazul acesta îi s'ă în ajutor OI. judl.'cător 
de ocol din Ş:ria Anghene. 

Venitul curat este destinat fondului IlL:g i 
culturale" şi "R,uniunei mest'naşilor". 

Programul conţine: P.Jrtea I L I. Scarla
tescu: Imnul R· ged, cor mixt; 2. M Rădulescu: 
Ardaalul, poeste, d~cL de D şoara Fiorlca Amar; 
3 1. Saloviu: La Tlsa" .. cor f}\ixt; 4 V" Alexan
dri: Capltano Rqmafle, pOfsie ded de D şoara 
Aurtlia MJIl u; 5 1. Costescu: btina g'ntă, cor 
mixt. Pauză Partea IL 6 L BăI eşti: ~Jo('m isto
ric, scena Într'un act. 7. A Bena: La fântâ,~ă, 
cor mixt. ~. M. Ef1lines~'u: Doină. pt'f'sie ceci. 
de D-şoara Gorgina Ghiricill; 9 G MusL:escu: 
Aceasta tste ZiUii, concert b s. cor mixt; !O. Mu
Slcescu: hhrş Regal, cor mixt. O<lIlS, 

Vom revenI! 

- "Nu mai p1Jtem trăi S'a scumpit viata 
Ne copleşesc streinii. Pierim". N:-se bocesc unii 
şi ne intreabA: "Ce faceţi dv. nationahştii?" 

"De ce nll va miş 'aţi?" Acestora le ră'pundem. 
Dar voi ce faceţi? De ce nu vă Înro!;,ţi În rân~ 

duri? De ce nu luptat'? Ori aşteptaţi, bo~jtori 
Iaşi şi netrt·bnici ca unii să lupte şi voi să vă 
folositi Dumai de rodui jt>rtfelor altora? 

l'<r. 3 

Pp. un (lH., Ld 100 
Pe o ju,lIllltate aJl Lf'i /')0 
Pe .'J luni.. . Lei :t.!$ I 
PI'r:ţu,1 'uilu:i ('J"~~III'PI(1,J' p. Ll'i 't ' 

RUf!âm sprijinul tutUlOI' f'''fţil(Jr bUI!i' d( 1 
pretlltindtllea. 

Administuţ!a gazetei 

"Volul'rt PO}Jol'ulnL". 
A/ad, strada MOise Nicoara 1, et. J. 

PubJicatiune. , 
Cu Începerea de 1 Ftbruarie 1924 

află aplicare in biroul subst:mnatului 

un adiuru:t (seriito.'"') 
care posedă corect !Îr.lba română şi dactilo-
grafia. Dt. Petruţ 11, advoca!. 

iurrsconsultt:l judtÎului Arad. 

CItiţi, răspândiţi şi abon"ţl ziarul 

F .L1 S C 1 S 111 li L 
, Bucureşti, Str. Antim Nr. 39. 

Abonamentul pe un an este 150 de Lei. 
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- In vrrme ce un mă rllJ11chi de oameni 
aleşi şi Cii dragnste d2 t"ră luptă, sâng~ră Şi Se 
jertfesc pe' tru bmele ac(stel ţăn, ime[)sa majo 
fIlate a elermntului rO'nânt<sc dda oraşe îsl 
cheltul'şte eneq{ia În chef ,ni, b, ţii şi îo"âneii 
cardgh!" ,ase În salile de danS. 

"P O (~) G O It 1 A" 
este ce' mai ieftin itvOI" ds • j 

In acesfe ţ fre nu sunt cuprifişi şi cei intrati 
fraudulos peqe granltă. 

AC('şti stremi, sunt În majoritate evrei, greci 
şi armeni: 8J%. Restul de 20% sunt unguri, 
ruşi, cehi, bulgari, turci, germani, austria ci şi 

alte nat uni. 97 Q
/ o la sută din aeqtl streilli s'au 

aşezat în oraşele ţarii, in cari ocupă aproxi
matIv 400000 aparlamtntet iată de unde pro
vine IlPsa enormă d~ IOLuinţe. 

C",m 3~1J 000 din aceşti streini t:.'au in
stalilt in capitala ţărij ocupâ~jd 85LOO de apar
tamente. 

!Jin cei stabiliţi în Bucureşti şi oraşe mai _r 

mari 500
/ D r/au ocupaţii precise. 

Ceilidţi, afară de un procent de 8%, care's 
muncitori şi tedwicianL tut restul se ocupă cu 
comerţul şi specula/iunile de mărfuri şi efect! 

Unii d n aCtştia au format diverse SOCietatI 

sub nume ron,ânesc. 

Odată cu invazia acestora, monle, fabricile, 
păd'Hlle. p .. trolul, minele au treCut din mâinile 
indigl'n!lor in ale lor. 

In Bucureşti, în oraşele muÎ din t~t ă 

precum şi în portur:le noastre se poate v,
dea un proces şi m;\i gra-v - cilsă după casa , 
stradă după stradă trt'c în mânile aCf?stor nn€'- ! 

tki, iar populatia române'lscă deposedat<l este 
împinsă, În~et, încd spre perif~f1e ori chiar peire. 

Şi Uiiii românl se mai întreba pentru ce 
luptă cei coriştienţioşi t 

~------------------------------
FRAJI ROMÂNI! 

Dacă merJ/:eti pe la TIM I Ş O A R A, să Vă 
abatrti pe la o 8 p ă t ă r i a O-lui 
IUJ..IAN CHINOI<:A. 'I'imişoara-

Cind vor Înteh ge oamenii aceştia d'ltorlill! 
pe cari le 2U faţă de mall1pl şi tara lor? Numai 
să nu se d('ştepte pn:a târziu, căci vor plâl'ge 
amar! 

Toţi domnit abonaţi cari au platit abo- I 
llament"I, sunt rugati sti TIe aVIZe ze prm câteva 
rânduri, când şi prin cine l'au platit pentru a le 
putea tf/mlte chit(Jn(e in teRulă, iar acei domni 
abonati, cari Înca n' aII so/vil abonamentul pre
cum şi toti domnii şji de Ser ţii si posturi sunt 
rugaţ, sa-şi achitp abonumentul Îlz tImpul cei mai 
scurt posibil. - Admi"istroflil ziart' ,,,;. 

, 011. cetitori sunt rugaţi a se adresa în 
chestii ref. ritoare ia R~dacţl a şi ALi ministraţia 
ziarului atât în scris cât şi personal în strada 
Mo"st' Nico3ră 1, f?t.1j J. - iar la subsemn;,tul 
III strada V. Babi'ş I1r. 6. - Dr. DiOfllsie Bellea 

"VO NŢA POPORULUI" nu primeşte ajutoare 

dela nimrni, deci abonaţivă cât da mufţi. Aceia 

cliri raspânclesc gazda "Voinţa Poporului", implj4 

nesc o datorie de buni Români. 

--.. v t -
Onoratii cetitorj sunt rugaţi cu insistenţă 

să-şi achite abonamentul. 
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI. 

• ,...., e,,,, SI 

Cetiţî . şi răspândiţi ziarul 

JDJ1)FJA lVATIOiVA.LĂ , 
Clujt Strada Baii NI, 6. 

A b o Il a m e n t u 1 leO Lei pe un an. Fabrică, Piata Petru ~affş Numarul 10 1 
~------------------------------~ ~----------.--------------------~ 

ap'oYI ziofiare cu TE X TI L E 
Arad, B-dul Regele F~rdinanrl f nr. 62 

. (Iânl(a ga'-a treu ului electric podgorean). 
ROMAf"oJl, Sr>rijiniţi pe romt'rcianţii, indllstdaşli şi 

meSd ia~il rom;'.ni, D;CCllm şi toate Hlsti-
f tut lInik ŞI întrl"Jr 'nd,'riie r"miin~şti III 

~1ItiB"k~~~ 

-----------------------------------
w 

ANUN'l'URI . , 

() 
• 

se primesc la administraţia gazetei 

"Voinţa PDporului," 
Arad, Str. M.oise NicJai'ă- No. 1, etajul 1. 

Plata după un tarif scăzut. 

e _MiftME' 

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

Cetiţi, răspând!ti şi abonaţi ziarul 

,t VOJl\ŢA lJOPORULUl~' 
Arad, sir. Moise Nicoc.ră Nr. ], etaj 1. .. 

Abonamentul 1(0 Lei pe un an. 

*---------~-----------------------------------------------=--~~~~~----~~~~ Cenzurat: Dr. R. Aiagtr. Tiparul Tipografiei D;ecezane Arad. Ib7. 
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