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-"-Naşterea lui Christos a ltlântuitorttlui. 
s' a născut lvfântuitoml lu
rnei şi au plecat împăralt~ 
şi regi Ş/ mulţime nenumă
rată să-I vadă să-i cânfe 
"osana Întru cei de sus «. 

Lucru ciivin, sărbătoare dum
nezească! Ştim din istoria 
biblică care i-a fost creşte
rea, faptele viaţa şi moartea. 

Ştim că nimenea pe lume 
incă n'a fdcut atâta bine 
omenirei, nimenca nu a trăit 
şi s'a jertjtt murind pentru 

Pe acest an; I fiii. ulu[ 
Dumnezeu, voim noi jas
cistii să-I luăm de exemplu. 
Şi (lOi suntem modeşti, pu-

aşa cum s'anăscut tn 
a fost localul naşterei 

pe pământu/ Intreg cil 

ţini, saraci dar bogaţii cu su
fletul Şi noi vrem să ne întărim să creştem sa f{{iim sti muncim şi dacd 

trebue sd ne jerlfim pentru mânfuirea neamului nostru şi venirea 
noasfrd {ncd au aştepfaf-o şi dorit~o toti fii buni ai lleamului. 

DJ1Y ZILE GRELE. 
Ne-a risipit furtuna pe drumul pribeelei. 
'Şi nu mai ştl/n de-ai noş'ri, nici ei de nOI nu ştiu; 
Cu I!l1ndul doar, pe Ilegre tntmderJ de pustiu, 
Ne cdutam ca orbii, [Il vi/vora urElei, 

Citiam - şi-mi pitreau basme - cum se lăsau 
{pe lard 

Jntunecate 001 de, ca florii de lăcuste: 

Vuia'n vazduh nat'ala Duhoaelor din paste, 
Cum raptle pământul sub ploile de vara. 

Citiam de Tarturi arse, de safe pustiite: 
. Femei, cu prunci în braţe, prin codri rdtăclnd, 
Câte-un moşncOE u canta, din virful unui grind. 
elim trec, mânaţi In carduri, ca turmele de vite. 

Cumtree, du$lln roble, sub blciu, fecior; şi fete, 
Şi cardie t/lcdrCale cu bogatia ţarii, 

Şi 'n urmă, cât bat ochii in limpezisul zdril, 
Grdm~li de strum difl toată strlnsura pe'ndelete .. , 

Citiam - şi-mi pareau basme. Şi iată cd destinul 
Vru stI (râies~ aevea zile grele: 
s. \lat[ cum calca lifta pdmdntu/ tiir'i mele, 
Cum tot avutlll n(lsfru ni-l bârztue sfreinul; 

Să nu moi ştiu nimica de cei rămaşi acasă, 
Decât cd e rmlşmasul stopân pe soarta lor " 
Gâl1di't1du'nul la dânşii - cuprins de griji, de dor 
Stau in adâncul noptii. Cll coatele pe masă. 

$i-1 Văd săpând la şanţuri, bătuli, flămânzÎ, sub 
{zloată, -

Bătrâni cdzând pe drumuri, femei batjo.:orite ... 
In jU'ul lor copiii cu bratele ciuntite 
In/afişează Jertfa şi jalea tdTei toată. 

Ş' a/anci tresar sub giîndui cll prea am trăi: bine, 
Prea mult IIm ris, - prea 'nloatevedeam llllmaÎunjoc. 
Şi trebuia sa vie acest năpra:mic fac, 
In larg să se deschldil drum ,zou printre ruille . 

fii binecuvlÎ1tatti, fecundă suferintă. 
Tu ce ne eşti trimeasă de vfşllÎCa dn"tate 
~6 cur"li Neamul "081,.,, de fJecIJile InJcilte -
S6 faci ,di" el () '"t,ea/(~f. şi s;tllfllrtJ fliltlă. 

T ă r ani i. 
Cum ai stat drept, tu cel îngenunchiat de 

veacuri, în bătaia grozavei vijelii? Cum nu s'a 
indoit trupul pe care bunătăţile pământului nu 
l'au săturat niciodată? Cum te-ai imorăeat in 
purpură tu, care n'ai cunoscut decât zdrentde? 
Cum iei lumea tu 'piept, (teşi prin piept ţi-au 

trecut atâtea săbii as:uţite? 
Privesc tu faţa ta înfiorat de măreţia faptei 

tale, tăran ostaş, îmi strâng inima lângă mima 
ta de care mă leagă porunca tuturor străfnoşilor 
simt puternica ci bătae vie, ş'ascult şoapta caldă 

ce porneşte din adâncul sufletului tău. lmi des" 
copăr capul ş'ascult ca lu biserică. 

,.Am fost ingenunchiat, dar pe pământul 
ţării mele. De câteori genunchele meu a atins 
pământul, eu am fost mai aproape de sânul 
maicii mele, mal aproape de întreaga mea ca· 
meră ingiOpată în pamântul strămoşesc. Auzeam 

M'ai invatat Durere, ce e să ai o Iară, mai limpede şi mai clară şoapta părinţilor şi a 
Şi 'n imma'mi ramM adânc ţi-a suis cuviintul: strămoşilor din morminte şi glasul lor îmi mâo
C" s411ge şi c. lou';mi ca sti frdmlJfţi pa· găia inima arsă. Dragostea ce mă leagă de ei, 

DIn care tlşt$p# fJiala cea 
laşi, 1917. 

[mtfntlll de aspra şi viforoasa lor viaţă, de Inima lor 
"oud sti "ilSI',,4'1 bună şi largă. încălzeau stratul de pământ ce-i 

acoperea; prin pajştea verde pătrundea până la 
A. Vlahuţa, mine Itbirt'a lor, dulcea lor mângăere dau viaţă 

Preţul unui ~xempjar de Craciun costâ4 Lei. 
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De und.~,,~~1·1um () răslirit f(Jseismul ln Italia. 
Incă Înainte de intrulrl~,:('rl'a jUSdSllllllui în .IVisboiul ~fârşit şi câştigat, Italia mai era 

talia, strălucitul prof.;;;or lhl:;m 1t Ar1ufo Cul.w, prada irilpartirilor auânci, cari au sfăştat-o În 
şefreda<:tor la gazeta "Giornak d'ltalia" dill ROIIla \'re~ea -grQ;iznicei lupte. 

răspuIlzâ11l1 unei lll\'itatii a ftaţilvr sili Ital'~'lll - __ :;,,~ t~ ~lm ; scris JlH\r\'!C no~t(ll confr.Jte 
uln "LIga italian~!" din Bucureşti, fraţi q~"1t Vill.,;.t'II'l.,) i~\orello, războiul naţional care ar fi 
s;inge CII noi, şi, dcd atât de dragi nouă, Îrlt:'o tr.~~:t s~ ~k unească Într'l!n sing!lf mănullchill 
conferenţă întitlllată ,.ltalia dill;iu!1tw şi (fritat~ri\ a-fnlpărttf,'{j;mpoldvă. p;ttlă În Cţ le lllai aiill1CÎ 
şi pe care a tinut-o in localul şt!'talei,,·-;''taIi!'llC r~dacl.nf provinciale şi co:nullale pvfloarele Italiei. 
din Bucureşti, descrie l'am astfel l11iş'caTeat~.!. f" "SIăbită de suferintele ei, J1cdrep;ă\ită şi pă
cistă În Italia: răsită de către ali<:ţii ei -- dupăcât credea ca 

Dupăce caută să răstoarne legenda, care a ncmll1iâmita, nelinişţită de starea Of." ali şi de 
făcut În străinătate din fas.:ism, o mişcare reac- viitor, Italia incerca Clmădlciul1ca l1esilm:lgirilor 
ţionară (mişcarea de păreri În il1teles cl:'lci din- gata să isbu;:nl'ască in răscoalr. 
tai), d, A. Calu ep!111C: Partidul care se urca la Capitoliu, era So

.. Fascismul s'a ivit numai ca o m:şcarc lil.! 
ciaUsfTlll/. Acesta 11U nUlllai că prevăZllse r.1I1I, 

apărare şi de razbunare Împotriva duşmanilDr 
dar avea, spunea el, kacul. 

dinăuntru ai patriei şi-şi vii urma lucrarea chiar 
fiind la putere, apărând patria de duşman!! ei Alegerile din Notmvrie lYl9 arAtară, că 
dinăuntru. Să ne intelegem in să, fPllllC ti, Callil l{(liltJ<1 de !11ustr~r{ şi dt: plângeri, ca şi p(ilith:a 
asupra aCl~sllli cuvânt; v du ş!1laI1Î·'. de llclllllltumiri. d~dl1s·l.'ră roade. ,Partidt:le libc-

"EI nu sunt numili acei cOl1lunişti cari timp ralc, mica şi m({n:<'t burghezie, l'iasele m)j!odi 
de doi ani ati primcjJuil viata însăşi a statului dezertară (tl1~iră) dela urne. Ră;l1aSI'Iă de faţă 
mântuit numai pritl' mijlucirea fas.:isl11ului, cftJŞ' singuri sodaliştll şi catolicii. E ne insemnat, că 
manii dinăuntru sunt şi cei cari punintcre5clc în vremea ac!.:asla l1umai foştii luptatori înMăs-
lor pusonale inaintea illkresc!nr niltiullci şi mal nlră să v<'libească de:;pre rălboi şi să inalt~ Idea 
cu s~a!l1ă cei cclri conduşi de UII gănd invechit llatil)naIă. Ei erati pUţini la număr, sau mai hine 
cred, că o mare naţiune poate fi guvernată cu zis, nil erau Îll':~\ puternic olganitaţi. Partidul 
aceleaşi sistemc cu cari a fost p;tlv\.~rnată În vrc- socialist ClI cele 1 ~;O de scaune În sfatul ţării, 
mea din urmă. Este curată năEcocire fal1t!l1 de fu marcle învingător. 
a se crede că această mişcare arc de gând şă N'a ş1iut să se folos~as:ă de biruinta lui. 
schimbe forma de g!\vcrnămâl1t sau politica din Gr~'şdilc so~ialisnllliui faţă de palrie, Illai întâi, 
afară, de-adr~plul pa..:lllid a Italiei". turburărilc sale in pr}!ttica e,:'ono!ni~ă, în cllt:stia 

Dar să vedem cum judecă hscisllwl italian agfl1llomid (treaba pământului), sunt cauzele 
învăţaţii streini: naşterii şi d.·svoltdrii fascismului. Indată bolş.e-

Intr'ull articol din gazeta francelă "Le vicii luarâ conducerea mişCării socialiste; volră 

~~~~~~~~~.~.I~~·~',~~~~~~~~~~~s~t~ră~l~u-~~c~a~n~ll~lr~l~~~i!to~r~in~)ea italiană si fie bolşevi~ă. Era 
• citul nostru !.:,llll,ate I ., _~ iUUJ[::ki1l! t;'1ranilor meda iiJe 

mătoare!c: (decoratiile) ~fâlltului L\:uilJ. MoJfl,l(ll, rlil.I:l'tH 
"fascis"-mul stăpâneşte partidele şi pare partidului, inrelectualii ,invatată) luminaţi ca 

că It porunceşte. Cuvâ1ltul improspet~ală in Tura ti, protestau Îl1potriva acestor Îilvătăturl şi 

minte puterea romană, ns romana: mănunchiul contra programelur fnrioase, dar nu ÎlIdrăsneau 

acesta strâns legat peste care se înalţă barda să se despartă de a;;eşti îndrăciţi. EI nădăjduiau 
rămâne SilTlholul unirei care arată şi a puterii că totul se va linişti şi nu vreau să slăbească 
care se apără şi pcdepseş'e. . cauza comună, .. 
pământului pe care îngenullchiam, părându-mi 

lIne·.)ri că el Însuşi mi-e tată şi mamă, că ÎO el 
s'au risipit sufletul părinţilor şi al strămoşilor. 

Ce-am avut mai de preţ În lume: putere, 
lacrimi, sânge, am ascuns in pământul pe care 
m'au pus atâţi netrebilici să Îngenuochi! In min
lea lor deşartă ei credeau că de groaza puterii 
lor Îmi plec genunchii, şi nu ştiau că eu inge
llullcheam de atâtea ori de bunăvoe pe pragul 
llevă:l.IItei mele bi~.erici, să mă închin, să vor
bC's~ cu puterile dumnezeeşti ce m'aşteptau în 
pământul strămoşesc. In nebunia lor, vedeam că 
n'am putere să rămân drept, când ci Îmi puneau 
pO'-ieri grele 111 spate, dt:şi I1U mi-ar fi trebuit 
să mişc din umeri pel1tru a mă scutura de ne
trebnicile lor sarcini. In nesimtirea lor credl:au 
că, eu voi Îngenunchia mai mult, cu cât mă voi 
Îndoi mai repede slăbind necontenit, până când 
nu volu mai putea să stau dr~pt in picioare. Şi 

.~ nu vedeau, nu simteau că eu Îmi luam puteri 
noui dupa. fiecare Îl1geuullchiere. 

Nu pentruca să mă scutur de jugul lor În
genullchiam. Te vei mira că-ti spun aşa, dar 
adevărul e acesta: pe ce I cari m'apăsau îl 50CO~ 
te-am ca o primejdie de nimica. Nu puteam să 

le am grija lor: de le-aş fi avut-o, pe DUl1InCZfU 

din cer, de mult i-aşi fi ingropat dar nu În pă

mântui ţării melc? nu l-aşi fi spurcat tărana Cll 

cenuşa lor. 
Alta grije, mult mai grea şi mai amară, a 

fost grija mea. Din moşi strămoşi ştiam că 

soarta ni-e potrivnică nouă şi pămantul nostru 

ca o neagră ameninţare bate veşnic din aripi la 
porţile ţării, că clicuvaia. cântă În restimpurl 
dese de sub straşina casei neamului meu. Ştiam 
din moşi strămoşi, că sunt vremuri când surd 
Începe să vuiască pll.mântul nostru, vestind că 

se apropie neîmpăcatul destin; să despartă nea
mul meu de pămâlltul lui, să tae in două ceeace 
a fost menit de Dumnezeu să fie una. 

Eu n'aveam altă grije decât să sdrobesc 
această ameninţare. Ingellullchiam să iau puteri 
pentrLl a mai put~a lua de piept cu a::eastă pri
mejdie, ştiind bine că, până am pământ sub pi
cior, pămâl1tul e al meu, oricine s'ar crede stă

pân pe el, ştiind că, despărţit de el, eu nu mai 
pot trăi: în el, in strânsa lui tmbrăţişare, e 
viaţa mea. 

ŞI iată cum şi pentru ce am stat drept la 
Mărăşeşti şi pe Siret, 1n munţi şi pe câmpii, eu 
cel ingenunchiat de veacuri: vuise surd pămâll
tul, cântase cucuvaia, ştiam că neîmpăcatul de
stin mai încearcă odată să despartă neamul meu 
de păl11ântui lui. 

Mai tari ca destinul ne-au fost strămoşii, 
mai tari ea el părlntil: 1101 1111 plltp.am rămâne 

in urma lor, Iloi trebuia să-! ciust;m ridicându-ne 
de·asupra lor. Căd, Îngenullcbjand pe pământul 
nostru, lipinduene inima de el, pc Iloi ne·a hră
nit, pe noi Il-ca ÎntărIt puterea jertfei mai mul w 

tor generatii şi a jertfei celor după cari venim, 
Nu m'au săturat bunătăţile pământului ro

mânesc? E adevărat ce spui, dar neamul meu 

S'a spus - şi d. Missiroli, in \tIL .t: ,; ,,~ 
"It fascisrnu e la crisi italiana" (Fa~,' ,. i ,';,1 
criza italiau,l) e şi aşa de părerea, că } '.,: f.lIl):: 
a- fost Ican,} eroic impotriva primejn '/C; ",; '~'('

'iJiu, De faPI, fascismul es~ lU' rdsp, ',' ~t .~[,_." 

in ('oltfra. iUfJlJtifturi!Qr şi s4.'oj",ri/Q-r ,,1~' 
1;(111 a le. 

R o mi-Şl'ul'e cllra·' uullont;/(I: t, .",;, ~ ... ,-, 
ma; a/~s, ns;gllrarUl' şi if1l"rir~a ' .,(n,h"â, 
Fascismul a vrut mai Întâi sri pllnd te.· H! le', .'1 

lui, la a(/eVdratu! lui loc III istoria lIofi. -- 'ii,; , ,'(os, 

boial ll/i, 1 rebuia sd se strigt'- mai in.: -- ;'.) 'ii! 

era un rasboiu piudut. Nu, nu fusese . i:.' --,il·t
geu pCIlII'll care Sti se loşeas:ll şi CI -- /;1' 

uitata. Eu efa vredniCd de marele treen .. fi ;',""! , 
Ea arala puterea şi Ulllrcu rasei. Putl\' ,', s,i·· 
bl1torită, purtata. in .'~lovă. Ea aducia il_ f'.i;:,:: ,''

ill iflima Ullui Întreg popor callze de n'" 'f' n,' 
E greşeală de ci\petcnie şi de i~r:,';, 

partidllmi socialist italian de a fi CUllO~<"" .. : ~.;' 

adevăr. N'avC'a decât să 'V('ştejcască '.' : ., 
răsboiul, dar llll putem să reduca lm' '!""~[' 

intrării in răsboiu a ltaliel in marea e''''' t.,:.,' 
'1' 

Tinr.rii conducători ai partidului ;,': 1"": 

şeful lor iHussolilli, au lucrat În cbng ;. '.1 ,"; '::' 
slmţ~ll1i n tele de căpetenie ale traditiei : lt' l'; 1'; 

Fii al unei rase străIllcite şi puteml ... ; .. ~~. :, 
dat naştere atâtor pIlde şi modele ~ ~.~ ... : ~'I d',' 
politică şi de guvernare urmaşi ai " . 
cari au ştiut să o~gallize7.e şi s'as!gllt_ 1; ~kl"" 
comunală, conştienţI că fac parte dinh'r' ';",'!JlF 

care trtbula să faca. prin ea însăş, şi să ,,;:.~1' " 

rândttielile pe cari şi le putea da in m-J :<1(,1),;.: 

sIguri, În sfârşit, tie a ÎlldepUni o d.'Pi~/), i~ 

to,iI',. şi de II- IdslI- Iara- stăJnflltf. p(~ ,~o· i"":' 

e;J s'n" ridicat şi aH aţ4ţat c" o p;,,:.~ .. (.",'<. 

adu" aminte, it" ad4fJdr, .,rsfltllnf .' "', 
co"tra sMp4n;re; itflel'ltaliolla1e. 

Ei H'O" fJQjt i"K dinafară s,,/' ,"r,'~n,.

. ~--"Ugli tJotliJ!~tmit4ulemocrat.J~",' ; -""."1" 
ridicat iupotriVit- tu.esJeJ lJafbarit 

- Avem acum - imi spunea Il!; l,;'t :.,:; 

de stat italian filosof, o noud niJvalire t; ~.';:'~IC 

rllor. Dar cei de acum sunt barbarI, Cal; r.' i"~ "~.i 

din pdmântul Ilostru.- Sunt foarte prim "J.jI;.;" >; 
În adevăr, pentru lupta înpotriva lor, r" ~-,·I,.I': 

nu era încă sătui ni.::i de frumuseţile ),. )i '1.' 

aşa că .Iubitei adorate, logodnicei tale ;1 " ... , . 
întâi frumuseţile, te desfătezi lntâl Îl! V". r 
podoabelor sale, şi numai după aceea, :.:~~ .U~j 

şi cutremur, te-apropii. Logodnica near.,' .• : ;. ,.~ 

e pământul tării. Deşi de-atâtea veaCV11 fn~',.,· 

ditl, el abia a avut vreme să-i admire ~. ':> '> 

ţea. Căci duşmanul destin prin toate I,t,:",-t.:m::: 
a cercat să-i fure mireaSA. De multe Ori ;'~·{k.;;;

ba ei de nuntă a fost sfâşlată, şi neal,:)" rrri 
abia a avu't vreme să-i plângll podoabtt;! P11Jt .. 

să-i cânte frumuseţea noului vestmânt Ct::-,., ~:::,,:': 

când urletul lupului sălbatec se auzea ·;iD ~!OL' 
N'a avut vreme să se sature trul .. '; î1'r ,!, 

dar sufletul meu s'a întărit cum DU pOMe ;r,,:,e 
prin mintea străinului, prin mintea dW ',dJ~ ,ll!~i 

prin cântecele ce-am plâns şi ce-am ch;;.>( ~'l:

resei mele. Nu-i haină de purpură cee,':l>: ::> 
bracă azi trupul meu, cel ce n'a cunosc' Jh t,j 
zdrenţe., ci o strălucirea sufletului cart a" r,· 
varsă peste Întreaga mea fiinţă. E sell ~~~\l P'~ 

care văz.ându-1 inceata cântecul de cu·:,v at~ii 
urletul lupulu!, e semnul de care se fr~r-. : . .?, ;;:: 

şi pe vremea strămoşilor, destinul cel p,'~ _q,c, 
Pleacă· ti urechea aproape, mal il!< '('~;~t, 

aici pe pământul ud de sange al ţării li;':;~. t/ 
sânul patriell Auzi vuetul ce geme tot I' " : .-j·i', 

tot mal depărtat? E vântul furtunii infri:,: '; ti:· 

cade-atâtea ori prin veacuri. 0, nu cerI.? ,~,'r t,' 

ridici! Dacă ţi-e inima IIpitl de sanul ,;",:' ii: 
imbrătişeaz-o, sărut-o, r()agă-te, ş'o {1J,1" '{~ ~ 
e mântuită!" 
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r.;mic mai putin decât UI1 răhboiu civil. PlIkrile 
~lblicc ale statului se muJţămeau să privească 

sâ se vaiete. Le era frică. 
Lipsa aceasta de vază şi de raspundere c 

'/" el Ufla dtn cauzele de căpetenie ale biru/nld 
':,cscismului. 

Vecltilt jJllrtid"c politice uduse de a se sa-
,j, a se certa (studi)Îlltr'wt Parlammt care e 

• !ţ'atul cald al tică/OSii/Of, al tdrgllielilor şi a la
;I"illit IlU ştie sit dea naştere decât la OrcU,Z de 
:1 Ele vorbesc, caud ar trebui să lucre.u, De 

"f1l aceste partide fug. N'au nici caracter llicl 
'''14. Nu l'tJf sd se batd, srf-şi !'ulUl pifplul 
·illlea loviturilor şi morlei 

Fa8cis"wlll'a (I,vut frica de foate trCeSiM 
scismal, al corui progl'lJlll C ah facil Italia 

.'10 #'e1"lrc pe calea ei i810rich şi tflJ rel"tro

.'ded /4ra. şi clflslea peste lot loclIl şoviul"idJ 
:~~ fd,.1J răspunde,.e e acmll hi,uilgr. 

Ce va face el, viitorul ne va spune. Pelltrucd 
:.~il ridicat inpotriva socialismului lnlcmatlollul, 
r" fi stJ "e IltşeltJm daed l-am socoti ca o 
1.',:'jc4te I'BiJc(iolfor4 (adeea bjnl/rida ordillei 
'J sig trlwţe; It1riiJ 
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t(~~gimente noi 1n garnizoana tlrad 
După. o absen1.ll de 3 ani R~gimentul 93 

l!,~.anteri..:, Regimentul Aradului şi-a luat reşe
('j'<ţa definitivă in oraş!!! nostru. Oficialitatea 
~h;,etului. oraşului şi societatea română i-au fă
. ,~. primirea cuvelliră Bucuria pelltm sosirea 
;'i~~5tul Reg:ment sâ revarsă asupra intregului 
~!ll;Jt din ,care să recrutească ostaşi acestui Re
~',ilent. Rgimcntul a luat fiinţă 1n ziie grele, în 
til:~purl furtunoase iu anLlI 1919 dind duceam 
r;~:bolu cu Ungaria, 

Cadrele S'âU fomfat din legionari români 
V2liţl din ltuiia şi Franţa atât trupă cât şi ofi
i.·'i. lntemeietvrul şi întâlul comandant al JllÎ a 

t d, colonel Alexandru Vlad, care ca un ade
""; .. .at părinte a lucrat z! şi noapte puoându-şi 
" praxn cxrcricn1d~~b.oga~,e d;:tlga!~ pucam
!U~ de luptă, r.izuindu-se să se for mt'z-.! din 
<, ':st regiment o unitate a 1 1,'3să, con~tie de ch('
;ndea sa. 

Cu blând<!ţl, dreptattil şi c'nstea cari îl 
,,.,ractcrizau a ştiut să formeze d!n aceşti oa
:!I'ni intrati sub arml! în anul 1~19 cari tre.:u
r\'rA pria n:volupa din 1918 şi erau parte încă 
:H;imaţi de trecutul apropiat revolutionar () uni
!.,.r. care să-şi p~icespă m'~lllr('a adu,.:.Înd cinste 
~i fală 3rmati'i române, Aradului ~i init.meieto
,..: ;,li ei. 

Intemeietorul Regimcntuhti după o ml1l1:ă 
tri ;dşă depusă În Îllteresul RegimentuIlli se ÎIll
hr:l1ăvl, ivlndul-se din I~OU boala COlltractată pe 
'::~".lpul de luptă si asifel fu sUit să se t.l('spartă 
/,~ Regimentul său care în scmt timp după 
:lc:-:asta plccas: ÎI1 Oltenia stabillndu·se in 
C~~iovil. 

- Ali acest Regiment re1ll!orcându-sc în ca
,,~rala Crişanel îl primim cu bucurie frăţească 
;;{..llldu·i Izbândă şi s,.or la muncă pentru a pu
X~ apăra cu glorie şi dtltlnitate graniţa lI'iastră 
.:ţ.ilseană la caz de ilevoe. 

Şi-a luat reşedinta in nraş111 11QSirll şi RI!
-rimentul J RJşlori venit din Basarab:a unde şi-a 
i!"l~plll!lt cu prisosinţă datoria fatfl de patrie. 

Dorim acesttli regiment să-şi pă5treze rc
t"';:,lele pc care şi l-a câştigat şi din partea 
:'\~:stră, 11 asigurăm, că a descăleLat Intre fraţi 
.;",i ştiu pretul ostaşii bravi şi invingători. 

. O a treia unitate militară care a sosit p'~n
,,' a lua parte la paza granitei aptrst:tle este 
U!\i.tloJlul de artilerie că1ărea(ă plaSată in San
:'·;:coiaul-mlc. Ii ur~m un hun sosit şi dori m ca 
!,!".F!le el de foc să sfarme cu succes atacurile 
,~;~mane cari eventual s'ar îlldrepta contra gra
Ii;t· t llQastr\:. 

Bună 
• ZIua la Moş-Aj un .. 

Ne daţi, ori nu ne daţi? 

Pe tăcule zăpada lot cre~tl'; l1lolcon se aşează 
fulgii ca tii' puf uşor de ghiată. Străzile urâte, 
l1oroioa~(', \.'ăsutele tupilatc, ae acopăr cu alb. 
alltlm~, par'că Impodobindu·sc pentru serbarea 
Cră..::iunului. Bă('ţîi privesc veseli Ilinsoarca pre
gătiodu·şi sălIiutele. ClCi mi,'i lHl cuiează să-şi 
lmplânte picio<lfclc în truia:lcl~ ce le viII la ge
nunchI. Unii aruncă pibicile pe zâpadă, fac hal 
de spaima lor, clim cakă f;icoatic scurtându-şi 
labele ca fripte. 

J\~arî şi mici sunt in astetplarca scrbători
lur; dornki de lucruri bUlle, dc jucădi şi haîne. 
Car~ tie sile"t\! sa \le mai bun, mai ascuilătur, 
sa lHl supere pe nlama, I.:a Il1:JŞ Ajun, ato<lt~
şt!iutorul, să fie darni'~ cu el. Prkhlndeii de câte 
ciud alli se roagă de cd mari t;ă·i ia cu dâllŞii 
in dimineata zlki llllth aşte~tatc, Ullii mâna ţi 
Il!! de aguniseala covrigilur, ci de un imbold 
taluk, simt feridre a vestl o::lIlleni!or pc moş 
Ajun cel d;Jwic, Cei llC\'oi"ş!, iasă unesc bucu
ria SCfbăr~i şi a câşt;gului. Printre aceştea e şi 
Niculiţă. Să aibă cel mult zece anI. Siăbuţi cum 
e, nu-i dă nÎme nime nici opt ani. Copil necăjit 
Mamil·sa văduvă mai afe două fetite pe lângă 
el. Lucrează la un atelier (lucrătoare). Numai 
vorba ei: "două mâini ant\foe ţiu patru guri". 
S'a rugat el, Nicolitâ, de băii::r,j vecinilor să-I ia 
cu colinda. Nici untll n'a voit. 

Copl!ul sta culcat trist in seara Epre aju11, 
gandind: .. vai de sărbătoriie noastre t'·. ° auzise pe mamă-sa călnâlldu-se: "Trei 
zile În cari n'o să cf!~!!g nimic!" 

N!culiţă adormi lt>gănat de tot telul de 
(l;âlldl1ri: "Să mă fac eu odată ceva mai mare 
şi să vezi cum o să 3i~lt pe mama. l-aşi da tot 
ce-oî câştiga, Vorba e: cu ce trecem noi Crăciu~ 
nul. Riata Miluţă, cum îlltreabă mereu: "Oare, 
l1lJuă ce ne-o aduce moş Ajun, mămicule?" HŞi 
mama, săraca, ofteazi'l". Să mă fi .Iuat băieţii, 
c[lpăt~,m mă:sr Iluci, ,.;c:vrigi, şi tot aveau fdell' 
blh:urie. Răi Sllut unii, Doamne! Ce le pasă lorl 
Ati tati, are due le cumpără de toate. Bine zice 
mămllca; ~sătulul nil crede cehIi fLlmâlld«. TIl',-

-u.w-&âc iac·C~\l2t. Merg ŞI eu eli moş Ajull aşa 
sl;'g:if, Namai d\! m'aş putea s":llia dim!neaţă, 
frirâ să mă simtă mama. Nu mă 1.\5<'\. că u'am 
Iltlinâ grcas:i. Şi băieţii mi-,w zis: "Nu luăm un 
gol<lll ca til!::: \Il: faci de rîs". Parcă noaptea 
se mai vLd.::". 

Cu asemenea g,'ilH.!mi, C0p'lul adormi. Dar 
somnul li era epures, pe mică pc ceas tresărHl, 
Sţ uita la fereastră, de Hu-i cumva ziuă: as.:ulta, 
nU s'alld~ zgomowl carutelo!' ori Ulr şuerat la 
fabrica d!l1 apr0piere. Un ceas bine vestitor era 
cocoş\Jl v~.::inuilli: dIRa drept la cind, de trei~ 
ori răspkat. Cum l'a auzit, $C ridică Incetişor. 
Îşi'luă h,îinuta sapţlre, 5{l mai ill\iăIi la gât cu 
şaiul ce avea. Luă (>aptlCÎ 1n mâna, să nu-I simtă 
maică-sa şi leşl in sală, se Îllcă:ţtt şi o porni 
tut înainte, ochind mereu la ce case ar Intri!. 

Mergra anevoe, intâiniă p/ilcur! de băt,ti. 
c:ite trei patru. S:H fi prins pe el singur colin
dtllld, vai de mama lui 1 II făC"eau ţol de hJitale, 
ba il !llau şi ce~.tr fi căpătat. Tot Hll"R<tnd el pe 
stră~i1e lnzăpădit~. pâl'dlnu la dlt'apta. Ia st;Jnga, 
de nu se aud c,)linualoll, ca sa Înlre şi \!I, a 
r,\zbit in Vfe-o două Cllni mai sillgurah'~e, şi a 
capatat c!itiv~ bani. I-~l pH!l. bine, dup! ~c i-a 
lipit mai in!âiu de frntlle, cum v{mlSc că fac 
negustorii cu cel înt~:ll baII ce dştiga dl
mllle.1ta, 

Cutreera aşa În bobet!.'. Numai ce se po, 
me;.!, In calca Victorki: sW:da tăcută, prăvăllile 
tn.:hlse, nki Q fereastră cu zare. M~rgea el sin
gurel, tremur:bd de hlg, Cli inima strânsă, cu 
gaI1dl1rÎ posomorâte. "De mine, ca de min\.'; dar 
n'(l să pot lua nimic pentru fde, l1iei să-i viu 
mamei în ajutor cu câţiva lei~. Când eşti mic 
nu poţi ~aslh{a para chioarM N'tlre dreptate baba 
Mita, când zice: "Ce ştiu copiii de nevoi!" Aha! 
11it'tt: că ştiu şi simţ, 

. _-::Tii-

in dreptul gradinc[ AtcuclIluL Şi ar n voit 
să intre şi să se odlhllcaş,;ă pe-o oan.;ă~ TarI' 
il dureau picioarele, d~ Ull ceas, de dind rIăTll:i!1t~ 
z~pada destul de Hlarc şi llcbătlit ce cădea mereu. 
in poartă un gardist. Se temu băiatul şi o luă 
repede Îllainte. . 

in dreptul palatului mai Îuceteul pasul. Fc
jln3relc IUl1Iinau 5lab prin !lorul alburiu. Ntculitâ 
trcL.:C trotuarul, aşa cum făl!ea cand se Înturcta 
dela şcoală, ca să numere ferestrele dela palat. 
pilr~ă in fiecare zi se aşteaptă să găSt'3scă ma; 
muite! Acuma toate stau cufundate in întunerec. 
Numai două aruncau o dungă luminoasă pc z.1-
p:nla aibă: ca o rală de soare pc luciul <\pri 
Lut'. NicuHtă călca uşQr prin puzde! ia niul:ioard 
cc'; vellt'(l la genunchi, Se strcclJfâ bin:şor pc 
lângă zid ca o umbră, "Ce bitle ar fi să-I la!'c 
s/lntluela l" Servitori ii Domnitorului trebue 'să tic 
diHn[ci. Ce's pentru ei caţi-va lell". 

Câlld Ajunse În dreptul portitci, deschisâ 
pc jumătate de vânt şi Întepenită de troian, sol
datul eril intors cu spatele spre drum şi cu faţa 
spre zid din pri;:;lna viscolului. Tocmai atunci 
intra şi un dulău mare de câiue negru, coperit 
pe spate cu o brumă dc ninsoare. Copilul se lipi 
de el ca de-un tovarăş şi amândoi se furis .. r! 
În curte l1ebăg<l ti in seamă. Când sa vhut în
lăuntru, departe d~ paznic îşi făclI, de bucurie, 
cruce. "Ce·o fi, o fi!~. 

A luat'o repede spre dilr3 luminoasă şi acolo, 
fn dreptul ferestrelor, a Început cu glăşciofUllui 
duios să cânte: ,.Bună ziua la moş ajun ~ Ne 
dati, Ile daţi, ori nu l1e daţi?", A rostit colinda 
de trei ori; dar atât de jalnic, de dujos şi de 
duke, par'că ar fi fost un cântec pus pe note 
de cel mai mare maeshu. Niculiţa nu ştia ce 
viers limpede şi duios are. 

Rl'gele. cart', cum se ştie, Ta şase era to
deauna sculat, auzl urarea, Pe-atunci era Domn 
\t:nil in ţară numai de caţlva ani. Glasul copi
lului în si!1gnrătatea nuplei, pătrunzancţ În camera 
tăcută. il atinse ca o pOfz;e veche. li Învioară 
\) dira simt'rik ~IJpilârid d;; lllult tfe~~ută; koanc 
din palatul strămoşesc .-- CUill băietii supuşHor 
vClii,HJ sit se bucl1re de pomul de Crăciun, şi de 
darurile ce ti-se dedeall ii fulgeră o clipă prin 
minte fut trecutul apus. Ascultă etic trei urări 
SCn~lli:, cu o pl;1':Ere duioasă, aşa cum sunt toate 
âmÎnt:r:!e hh:rLlfilor mCHite să nu mai flC Rep~dc, 
par'dl. plÎ1lS de h:ama ca ,nu cumva să fi plecat 
cântăretu!, SIIUet Serviwrul dela uşă intră şi 
Domnul ii z:st!: "Dă numai, d\'c,'it douăz~ci de 
lei cONlului care a coUndat. Şi i-ai adresa .... 

Strvituful alergă [ntr'ull sufl::t. Ni:.:u!iţă, În
durerat că 1\:J-j vor da ni..:i a'::ul·:a tdm;c, se gă
tea să pic :c. 

C:1nd a ci1pf:tat h,' aur, nu şU~ cum l-ar 
pune mai bine. î:;.i lipi a ulIcă o::l1ii la fereastra 
hllDjnfia~ă, fUll1il1d t:a d-.: â<'olu i-a vt:nit milă' 
Îl văzit pe domn, In rei v.u,il Itrcstrei. lumilli!~ 
de laCÎul z~pelni, de z~rik cari Si! ri!v~rsau. I~ 
păr(t lIIare, bun. aşa cum in mintea lui erau atâtl 
Împăraţii din basme. 

Nu s'a insdilt NicuHI~L 
Oe-atunci maică~sa a primit la fiec<ire zi 

lnlâic o Stimă de bani, cu care ~ă-şi creas.::ă 
cei trci copil omeneşte, feriţi de sărăcie şi nevoi. ' 

S(Jjia NMejde 

Ce tin şi răspiinuiti ziarul 

Cluj, Strada Dafi N,. 6. 

A bOII a !ti e Il t ti I 100 Lei pe u!! an. 
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"Pat;ia cst:! ce l mai dintâi şi cel mal de 
apoi cuvânt al omului; Într'ansa se cuprind toate 
bucur;ik lui, simţ rel ei s~ n::lşte deodată cu 
no; şi e Ile:nărgillitJ, v,şnL:ă C'I. ş' Dum:Hzeu .... 
PaL ia e aducerea aminte a zilelor copilăriei: 

coliba pă~iHt·_'as~ă cu i.:opadd cel mare din pra
JPI Ufi; dC's:r.ă,'darile d'ăgăstQasc ale maicii 
noastre; p:afmHirile lle\'j1l0vate ale inimii noa
~!re: locui u!id-~ m"i Întâi a:n i:!bit şi am fost 
iub ţi; hmul vetre: ce ne-a ircă!zit in leagăn, 
Yn;'\ltânuu-se Î:1 at-r; barza de pe Sţraşi:'ă ce cată 
duios pe câmpie şi aerul care nkăierea nu e 
mai dnlce ..... (C.illtJ.rea R:)mân'ci). 

Fiecare om işi are patrie. România. fiindcă-! 
a noastră, ne pare cea mai frumoasă. lntr'ânsa 
se cuprind aspiraţiumle tuturor fiilor ei, in cu
prinsul mărginilor ei trebue să-şi ia avântul me
ritat acea clasă de albine sârguitoare, care sunt 

mUflcitorii români. 

Pentruca să putem ajunge însă mai curand 
şi cu bine la acel grad de desvoltare ce-l do
rim cu toţii, ne trebue multă răbdare şi multă 

VOINŢA POPORULUl 

lucrătorii. 
I doliu, şi in locul cocoşului ilai, să auzi cântând 

pe turnurile Parisului, vocea sinistră a pasărel 
de pradă? 

- O. nu chiar aşa. - răspundea el
sunt convins di şi la vecinii noştri se petrece 
acel aş lucru, şi acolo nimeni r.u se gândeşte la 
patrie şi apărarea ei. 

- Naiv ce eşti, copil ce sunteti voI fran
cezii - ti ziceam. 

- Dar tu Paul, tu UR student, auzi un 
student să nu-şi iubească patria şi ce patrie, 
Franp. Franta I Tu nu ştii ce-i aia Franţa 1 Şi 
dacă vreal să-I simti dorul şi s'o vezi cât e de 
mare şi nob'Iă, du-te intr'o tară streină şi, te 
asigur, că-ţi vei sehimba părerea. 

- Vo'be. vorbe. eu nu-n11 schimb părerea 
In anul ce a urmat, terminam studIile. O 

d,tă cu 81.!easta, Paul Rouzot, fu chemat sit-şi 

facă serviciul militar. 
Dupăce ne-am tmbrăţişat frăţeşte şi ne-am 

promis să ne scriem şi să ne mai revedem, 
rie· am despărt t plângând Paul fu trimis in tor-

cuminţ~nie. tul lIant Plenay pe Marna, Iar eu am părăsit 

Trebue ca ÎIl mersul inainte al activităţii Franţa. 
noastre, să uu fÎin stânjrniţi de alte năcazurl Era 1n anul 1914. Paul imi scria des. 
mai mari. Trebue să ne pute'" mişca liberi şi Intr'o zi veni o veste ce îngrozra lumea 
nesupăraţi de nl:neni Trebue ca liniştea şi pa- intreagă: se dulard războiul european. Paul nu 
eea desăvâ;şită să domneas.'ă în v;ata noastră mai seri:!.. Târziu primii o lungă scrisoare de 
socială. Trebue ca fruntea patriei noa"tre să ră- pe front. 
mână senluă şi f:ă nu se Îneretească niciodată, Ce minune tusă I Paul se tral1sformase cu 
nici de vre-o supărare şi durere ce i-ar veni deshârşlre; nepatriohll de altădată tmi scria 
dinlăuntru şi nici din cele ce s'ar anunţa de acum proslăvind, tn termenii cel mai entuziaşti, 
afară. cauza dreaptă pentru care sângerează Frunta, 

Ca să ne des\'ol:ăm ne trebue să nspirăm "St;Umpl me3 patrie", o numea el acum: 
aerul liber şi binefăcăt'Jr al ţării noastre libere. . ,iAU reamilltt'sc de cuv;n!t:ie tah.' j.-ale .\1;-
Trt bue să ne iub;m ttlf3 şi liniştea el să fie şh:u şi vorbesc cie$ Cll camarazi{ mei câud cef din 
mal întâi asigilrată De altfel nici nu po~ crtdc grur-ile ~j{/l /afli (Gumm:il) ne las,t in p,lce" 
"ă ex'\·t·" "fl D')'n;\""·r"~'" '~"-Cl' ;t,'o'--""'ţ ra - "te vr.ef, acwllyedeJÎ~ u •. Matcli PI! c(1nd 
~ .J oU. "-1 r, 1.' ...... ""d , . .J'c\ )c.u ... 1. ~~1:-, .... \l ,i.. j ~ -'". r'''''-

. •. • I •• 1 Ilui OGiilenll {le ~!Wlt(l ~;e apw.:cu IT tabDra-
Clllica~tq\ u.'. :'e c'n:~\'a ca,elOă 1'i1 ş:-o lu- 1 iD.:re, Îllcerct'md desc.opn"ri, peiltFll blnd~ o:ne-
b::asc-â? I-p.·rci. p,: clÎ;ld industria Iloastrt' se straJuia ca. 

Ei il Il" r :.1 \.i ;1" l~ ,;cj i c.1 ehi;,:- de-ar 1 pr'.'! mijiOGI'e modtrfle, să lfllf.s!1ească lumea şi 
. pici' p' eU'ld tll <;;jJr<;it coco'>'11 ('101 al'U\ffa ext:stJ. li il ~ '.-'~'~,~ ~L :n~ !a.,bL

I
4!(!.a h): ~.e (ifia su- ... ··I.~· i, .... t \. ~ • :-. 

. : . . _. O .. :lN:;; t'1 o CI a de P' ogtes Şi pace, dmcolo la 
p'i~ă u::,~r . ,i! J:: t·· ~;1' c·\il.' Ce flrd !U!', cacI lie.:,,'l.;·' noşiri, du:;.i.1a!lii de aoli, savantii lor ir. ... 
f.:.i~C'ti Ctl :;..::tŞ: CI ,) ;·:~:d,:ac", de p:lda. trimite-, c-r"tW Îi! aSt'hll.) mijloQctie ch:mh:.e cele mai uci
r-i, pc:;;ru (',ill:!. ti,! p, Llt:'o tai ă streină şi unde gJ.Î;)'!,c, Îi:dw,tria 10;" mm"lll.;a şi . perfectiona 
să ne nev('lli ~·!;-i lxt:r·~:ta lnc~e~:a la.. g:.m:e de 1'0::; pa~ănl;J d~ prada lŞ' asruteau 

, . c!uCIlfile" . 
~ . V,-ţi ve.5e;\ ahm-:i (Ui;' îi ,'a a;l\Jca şi stă- :Oa,'a .vom <IWU lIf'/ericin:a Cu sa perde'm 

p3.r.I dor;l! d'> ţMit ~ partida, cawwurile noastre să fie o.:.upate şi pe 
Afară d2 acei cari au comis cd;nc sali alte turm;riie Pansului sâ cân!e pasân:a de pradă. 

ceeace inseamna ca iaela omenird, curc-i Pari
delL:te nimeni nu a putut rel!s1a d')fului de a-şi sul, să se stingă şi, dacă val rdmâne U!ljdr, să 
revedEa ţara. ştii frate Mişicu că eu voi părăsi Franta şi voi 

S'au vi1wt cazurÎ când R'Jmâni plecaţI de veni la tine". 
tineri în streinătate, s'au îOSllrat acolo, cu femei 
străine şi au C\vut copii. Ei bine, unicul dor 
care l'au avut, înainte de a închIde ochii. a fost 
acela de a-şi mai revedea odată pământul unde 
s'au născut. 

De s;gur, că nu numai cu Românii se in
tamp\ă astfel. Este O lege a naturii care in
deaml1ă spre iubirea de ţară şi se întâmplă la 
toate popoarele. S'au mai VăZllt cazuri când 
cei mai antip:..trioti au alergat şi s'au devotat 
patriei lor. 

Să vă povestesc un caz, el formeazl1 una 
d:il cele mai scumpe amintiri ale mele: 

Pe vrt'mea când eram student ia Franta 
adecă În cea mai frumoasă vreme a vieţii mele, 
aveam un coleg france-z, Paul Rouzot, cu care 
eram prieteni nedespărţiţi. Ne înţelegeam de 
minune asupra tuturor chestiunilor, DtlmaÎ asu
pra Ideei de patrIe, nu. 

Se aprinde şi tncepe ca de obicei: 
- Ce patrie, patriotism, vorbe goale. 
- Frate ROllZ·)t - ti zkeam, - tu n'ai 

seniim:~n!lil de patJi~. iti va fi bille ţic şi celoi
lalti ca tine dacă m1ne vei vedea Friinţa -in 

n 

La această emoţionantă scrisoare i-am răs
puns imediat. 

Trecuseră citeva luni, cauza france~ă era 
tn pericol. In acele clipe de mâhllire, tmi venea 
din Franţa îndoliată dela talăl lei Pau1 o veste 
tdegrafică, ce-mi punea intma la o grea tncer-
care: 

"Paul a murit apărând Franta". 
Am scris imediat bietului tată rugându-l 

să-mi trimită ultima fotografie a lui Paul şi să 

depună o floare din parte-mi pe mormântul lui. 
lată răspunsul: 

Dijon, 4 Mal 1915. 

Scumpe Domnule MişicH, 
"Am primit stimata dv. dela 1 Aprilie a. c. 

şi vă mulţumesc pentru buntle senti:<iente ce 
conţhe. . 

Prin acel~ş curIer. am onoare să vă adre
sez câteva fotografii militare, şi slngurrle ce mai 
posed şi unde veti recunoaşte pe scumpul no
stru COPII. 

B nevoiţi, vă rog, 'scumpe Domnule WşL:u, 
să le cons'derati ca o amintire preti asA dela 
act la care a fost amicul dv, sincer şi devotat, 
d~1-<t. acela.cars fAcel} bucuri.&" noastră. orgOliul, 

- -
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D{n durerile celor 1Jtulti. , 
S'a lasat o iarna grea, eeroaslJ, Uit adevd. 

T!I! d· zas/m, o ner,orocire addn.că pentru omul 
fi jror, pCillli.J. fl(a~'fioflanl CliiSU cu fl!l Sdilf itl~ 

$,,f!.ccJd şi o f(J"vli.: n:i1uet"%sd. Câie januHl să
rate nu sunt sflite acu '7:G ia ,!?ual atesta l:umpM 
ca să cruf~ /a h.-QJ!l1, la im1Jri1ct.imf!it~ numaip'::I~ 
tm a şi putca plăti lrm~cJe de fv':, cat! 0111 ajull) 

returi J(~bl!lo(}se. A,rJn).7PC T1i~-~i poalt: ln.-:al:i 10-
euÎll!a SCUIIJti, muccg:iJta, pJinll de? umezeală tn 
as/Jti sa le facă vl,t[1 mai snpoftl.ijddodrasld~/~~~-~-· 
ii{'sife de hrană şi de imbrekaminte ct'tt}[ cltt' lu-
cru;1 1l!1 le poate Udi1L'L'. 

Singum mânt,.'(jiefJl ct' ie·a mui rarW.J$ aLe
slor Ofopsiţi de soarte est!' posJbiWt.dea de. a·şi 

['I[u/zi locuitlfa rt!nuntând la tuate celelalte iu:' 
crur! ale vi'lii. Nd;:azal şi mizeria e tm':1/"d)a laI 
fideM. Sunt fiit1;~ demne de compatimJt. Sunt tie
gradati la nişte figuri fară euget8.rtJ, fără ac/tunc 
indfpuldmtd. Surzt spolil1ţi de orice arliwle ifl
dependcntd, sunt IIpslţc' dOtl'ke părere !udivfJltC1M, 
sunt nişte sclf1vi ai celor de cari d"p:rrd. 

Rt!cunoştÎllfd, compătimIre! şi m!lă paţind se 
abate pe la uşlte laI' diTI COlltrd srl7lt· Iăsati pe 
drumuri de câte ori o cere aşa numita "t'CI)71Q-

1 
1 
l. 

mie bUf!i fară~. Oare poate fi l'orbl.l d:.? economie ~ ~ 
in fitianţele statului atunci când se dau b.gf1~ - ~ 
de miliarde samsar 10" fmanciori straini iar ne- 1.' 

noroc-iţii de jUllctionarl cinstiti, cari Îşi indeplinesc 
dlltorinfa cu cOllştilnliClzitlde şi caTi ou intrat In' 
slajba statuiui cu- ce/ea mai curate, mai nob:le---şi: 
11lQJ. patFiorict ~'câmtuIăU4UlJ1fJ1 

Î , 
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la tou,fd suflarea rom_ască ca să contribuie cu 
mi.:. cu mare la COrlwlldJrea ((irii, 

Aaşti funcţionari. ca:i n'au ascultat de gla
surile strdiruÎor de a intra III sc'n'iciul Înt, eprirz· 
tferilJr lor, ei mt p(;ft'!it a fHtra in selviclul sta~ 
lu/:1i tun~iSC de azi pi! md,-:e. Deasupra lor 
atiirnd ~'abia lui Damades, 'iU ~tiu l!z ce momfflt 
sunt cOflcedi<lţi elin serviciu, tc.indu~U- se postul 
din bUj!ct. 

A$a s'a scos ai" bU~î.:trI; cl:wlui 1923 un 
rTlstmliGl numdr de tllnel,olzatl. Tot Q~'a St' ln~ 

tâmfllă şi in cmll bUJ.!etdr 1924 lu z aa de l/a
lluarie 1914 li~s'a adus la CUllO,~tf'1tu la maimulJI 
Jun.cliofUJ.ri din D rcc(IUliea Rt'gionaIJ X Sanilara 
diu Arad ca posturile lor .<;'.IU d, si in fat cU ziua 
u.'tasfa. dt'd SU1lt cunudiufi. 01 dul' frumos de 
Crt.'ciuil. Oare pentru ce llU sJa COniuwca! aceasta 
decisiuNr !uncffm:"'riJor fnhr. salt cel puţm (i! lIna 
lunG lflointe p,-'ntt!l II w'ea pvs!bildatea scoşi caule 
un alt seniciu pentru a I!U fL~mâm:a rf tinU/UI!i 
ia ('junlil st:Tbdl.Jli/or. 

Se vorbeşte !flCc1 şi a~'l17lil (ti Il 'avem j.l>7C
flmuri. cll nnamlte [.xlIri TIU se pot complecta, 

Chit mai prf':Fpi! c, V:1 drf! !rauologuJ (dur dt/a 
cOllda:::cre ni iim ltpsa de funcţionari IW ar m.:r;:e 
Servid:le Mie. Se p!!lltg ca nu {i','nf /tlflcJiOrIatl ŞI 

numtLl'ul Jor totuşi se reduce cu !rewrt: bugd. Au 
mers serviciile rilu şi până ecuma fitll.ted trau 
supraincda;{Jţi cu llC1Ul. Cum. o $/1 metugt1 dupa 
aceastJ ne- o pllt-:m tilL !lip:.li Se vrdt! fiU are nic 
o i-nporlanţd rezo/ll/rea actelor fa timp. 

La Dira/iurica X Re;: wn(!la Sanitară Jm 
Lt'C s'au suptimat 2 p"stufi de med ci la centru 
şi altd..' li! jUdete sd Ilt:de ca nu mai e nevoe de 
medic peutm .:ombaterea plt'Il.lor sociale: ca: lu
ben:ubz(lj SE/llis. malaria si altde! Nu QI'em me
dici suJ1deilli ill judete, in toc dt:-al otrage p' in 
diferite javoruri sa se pl<1se.ze la saie. Om'cl i.lIlea 

Generala SaTl'll1ftl mai tate. dilz buget şi postllrile 
t'x;st.ellf~ ramJnând medicii de circumscriptie in 
de',-.p~ Mf!;.fJ I1S!J;:f tir! il'1tf'1'Cjlln),ri t:ar8·-Wl--fi 
medici.i.l acela cart! sa mui JrJrească el oCfJpa un. 
post de mi'li C S!ln:tur uitit de Iltsi.~ilr. 

VlT! caUl;l pro·;edeuim {lcc:staia fUlllfio.ar 
bUi! Itcvo:;:;i ci Se' expu,-i~ la sarf/nu d.: tlcestea 
rreplâ~lac!. Vvl' f:.lxi de tUrv:.i/J.; $tu.lulw. 11:1 1'01 
moi intra i.l ~'UVit'ili! stallliui numai fll cazilri t'xtra
·orJi1/,lre. Sj Uit St! mai lllVlflUias_'li {i!teh"tuai~i ro
m in; ân:>til! Cu nu cO!1if1bucsc lJ ~rJus~)li.ti1rea si

ta;/It:l viua fiU t;;"te alor ci <1 ~h,tli.'wll!i p.'l:c:Ios 
car.: dtifnu .. şte '# CtilflLl 

Nu prin unt, J'rirz J!stn;f~'(na irlsliflilt,r.-:lur 
(.'(ister-te şi Ulm.', rlÎâ 1" in Ji(";,i~:I! ant<7 jm .... :ţio
nafi/Ci' s:, rJdic,f o !{znf şi [(I! papi)I', 

Apel către cei buni! 
F .>sela Nctţion"lă Româu! care tI,': are stl

tutele ei aprobate şi înregistrate la tribunalul din 
lIfov sub No. 355~!922 s'a ll1C~ptlt organizqia şi 
In ludtţul Arad, Ea este o mişcar~ pur româ
nească şi c~a mai n:iţionaiă. in F. N. R. se pri
mesc ca membrii numai român! huni. oameni 
cinstiţi ti de caracter, mU71citori şi desilltercsati 
cari pun mai presus de in1cresele lor persl"Lnale, 
de buna6tarea materială privată interesele nea~ 
!Oului, ale patriei şi lucră dJil rasputeri pentru 
mâtltuirea acestui nenorocit popor, care a adus 
at.ltea jertfe, sacrificiuu pe cei mai b'mi ai săI, 
pe MIhai, H;JfI:a, Cloşca, Crişllu, Iancu şi alti 
multi cari ali umplut temniţele fcştitor noştri 
asupritori şi ma! pe urmă. pe cd SO:) 000 toti 
adevăraţi eroi al p0pueului român cari au murit 
luptând şI tnvingoind ca urmaşii lor să poată 
trăI liniştiţi biile şi idestuliti in Româi:ia între
gită pe care au făurit-o cI. Dun:f;! azi romallul 
este mai sărac ca ori când, toate averile mobile 
şi nobile trec-z.i de zi tn posesiunea străinilor, 

gâ!1d,ti\lă numai fiecare la cele ce se petrec in 
jurul Dvoaslră şi vă veti convinge de acest ade
văr, Ţăranii ISi vând lucrurHe lor Ieftin ca să 

poată cumpăra foarte scump arti·:oli nec.,sare 
lor. FUll.:ţionarii abia ma! pot trăI ori mai bine 
zis vegeta de pe o zi pe alta. Toate p1Tah:le 
ce le pdmes.! ca salarii, trebue să le predea 
străinilor ca ~.i.-şl poată pro;:ura în mod neindes
tulltor Îmbră:ă mintea, hratla elco De hrană, im
brAcămlnte şi trai luxos nici 11U indrăslil'SC să 

vl·t'ze macar. Lemne, pl'trol, sart', cereale, pname 
toate sunt Î!l mba străinilor şi numai dela ei 
le poţi cerşi pe prea puţ,ntle tale parale. 

Ţara a,'easta bogată, f;umoasă este numai 
cu numele România. ÎtI ea Însă trtlesc fericiţi 

străini şi nomsi el iar noi avem doară rolul de 
servl!ori să te stăm lor la dispOAiţie ~ă fure, in 
şele, speculez.e cu promisiullea şi sub suprave
gherea l1oastră, să-I apăn'\tn (ând aCl:Ziiti fiind 
de contrabandele, sprcukle şi altI! farădelegl 

comise, vor să· şi capete pedeapsa bine binE'me
ritată Să poftiţi sa. vA convingeţi câţi criminali 
de ac' ştia au fost judec<iti şi dintre cei judecaţi 
cât; au fost pedeps ti ~şa după cum ar ti meri· 
tat? Câ~\ strAini pă.:ătoşi au tre::ut prag~d tem
niţelor? 

iti face impresie că tot: at:.şti speculanţi 
a ('ştitrântorl ai nea,nului nmtru Î~t fac soco
teala înalnte cât va fi pede,psa de mare, cât ii 
va costa pe ei dacă vor fl descoperiţ, şlneavând 
aceşti oameni nid cd mai mic simt de ruş 1 n", 

sau de cinste şi fără nici o conştiilltă m rală 
ori nftională, sunt gata ori când să pla.teas~ă 

pedeapsa respectivă, de care tventual nu ar putea 
scăpiţ prin nici o apucătură, le va rămânea tnsâ 
totdeauna atâta pruflt din afacerea lor murdara 
ca să poată trâ! cu mult mal uşor decât funt~o
narul ori muncitorel cel mai b:ne plătit, dacă 

nu va deveni chiar milionar de azi pe mâne, 
bătânl1u-şt apoi joc d~ oa:ncnll cinstiţ', mun.:itori 

. "-;'-~"Co"'rltrtuturor aer stor,a a început o luptă 
sfanlă f. N. R a\'ând ca principii: ordint'a ie
rarhia şi diS.;iplina, apoi cinstea mun..;a şi d,cp
tatea, iar ca SCOD mântuirea nt'amult:i Î:l<iltarea 
lui tllma:a. şi bunăstal ea lui materială, pr0!pgl
rea cn:dinţd sfinte strămoşeşti În Duu şi COiOană 
şi a drag~,;;td s:nc::rc Lt,l de P..:tri'i 110.'1stră 

P':ll::U apardrea cărei-a ori când la C-'t de peri
col SUlHtm gata să ne văr~ărn sângele nustru. 

Toţi a.:e[ ce mai vrttl şi crdeţi tn mall
luin.:a llcamului nostru toţi ce! cinstit, hotădtl 

muncitori şi buni romfml veL1iţi Îns.;rieţl·vă Intre 
membrii F. N. P., ca să putem câştiga lupta în
cepută şi atunci in s.:~nt timp vor incda p\ân
Ki;:nle şi lacrămHe durtriluf nuastre dt' azt şi a 
!uferinlE'lor noast!e~dtnd ne ':l'gdăm la v; torul 
ac:!stul I;Catn. 

De peisccuţ.i d:n pJrtca alltorilaţUor vri a 
superloîi!or 6ănu "ă fie frică, fiindca SJI~lfm 

convinşI că toţi aceştia Înţdegâud r{)~tul fllUldi· 

noaS'rt cinstite naţionale nu numai că nu ne 
vor împiedeca in oiganizarea noastră, ci din COrl
tră, sper~m 'cl vom avea tot sprij'nul (LIl par
tea lor. 

Toate IJmurirHe referitor la org<ltl i zr.fca F. 
N. R. in posturi pe comune le veţi primi la do
rinta D-voastră verbal ori in s~ris la: R,dactia 
şi AdmiotstraţiJ ziarului N Vointa PopulUll1l". 

F. N. R. secţia Arad. 

,~ 

C:tiţi) ră~;pânjjt1 şi ah ){1(lţiziaru I 
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Să fim, ori să nu fim! 
DtŞtCI1PUl te R"mlJ./lt! 
D n somnul al (le muarte 
in c rl tc~adân"râ 
Ba, barll ["i Ilralll 

Arum (lr[ ni.kdalJ 
ero şt~'t nlM ~(Jartd 
La rar(' "tJ S'_ 'hrhlIIe 
Şi ((uzi ldi du: i/Ju;,l. 

Mure~anu 

In zile de dureri ş; zbuciulU la cari ne afiăn1 
ca o mântuire sună glasul marelui nostru Ml;· 
răşianu: "Desteaptă·{e Române din somnul ce! 
de moartell1: şi N1Î 11 auzin şi·1 respectăm CU 

tnţii. Spiri1ul v,{ mii c('re cu urge tă ca glasul 
mântulrii să flC auzit şi urmat de toţil căd alt' 
fel "Vom pieri ca natiune'". 

Frt1ntea mi-se ridkă din adânca-i POS0-

mori e şi priv rea mea sa'ndre::tptă cătră Voi 
Faşclşti şi fit bunI ai p~tri('i; in voi este n3-
dt·jdea. sperallţ,,- ş! viitorul tări! noastre. Salvaţi 

patria de lăcustele, cari au llăv~lit asupra noa
stră şi CMi vor să ne exploateze bunurile noastr~, 

Dusm.'lnU neamului nostru lu..:re .. z3 neCon
tUlbaţi, alLind tert'n favorabil aci la Noi. E spre 
ruş nea s\!colului in care trăim, că suterlm intre 
noi astftd de element\! paraZitare, cari opert-ază 

contra tării noastre. 
SUiitLn1 111dulgellţ', răbd1'itoLÎ vână la extff

mitate şi el abuzeaz.ă de această induJg"nţă (ral)~ 
dare') pă:.Atoa~ă şi ne râd in fată. Suntem prl'vti 
de bunătate t 

Aceşti paf.1l\tari, plaga şi bufonil societatii, 
lip~:ti de sentimente umanitare, caracter şi c:;
raderizati prin egoislIlul lor tşi bal joc de W)j, 

având impertinenta IndrAzneală să z că, că el 
predomine"ză pătU! a inteledua:li şi au o cultura 
mai înaltă acelei a noastre. 

Se simt mai liberi tn Romania ca un nâs
cut Român, toti străini dau năvală la Noi. 

NOI Români io Arad aVi:!m 2 biserici, dar ,i acelea sunt goale. nici un ttatru; avem uu 
Palat Cult'Jral, dar În adevăr el 1lL,;~1 al nost,u. 
O sing.:ră gazetă românească avem şi, şi pc 
aCt!asta mu! ti (..::eeace-i mai dnreros) din ai nO
ştii n'o sprijines..::, deoare-ce se zice, fdee park 
d:n cutare Piirtid politic, 

Români t Crl:Ştini buni 1 Sprii;niţi .. Vointa 
Popomlul", daţ, concursul (ajutorul) vostru ca 
lddle nOj.'itre mânfuitoare sa fie duse la reali
zare (îIHkpilnire), ca pericolul ce ne amenit"lţă 

să fie la timp fnlătu;at să maotuim mult iubita 
noa:::tră palr:e. care 111 de.::ursul secolilor a sufe
rit ca o martj(ă, ca nici o altă tară Ş1 care pr~n 
vitejk, muu.:ă c;nsHâ şi voinţă tare a tnlătuT<~t 

once pri mt>jdie. D..:c: şi Noi să urmăm ex, mplul 
(p;Jdă) vitejiior noştri fnaintaşl să inUHurăm t,)t 
ce nu-i demn (vrednic) de Noi. 

Tineri şi tin~re, r:ispâu<.iiţi Il Vointa Popo
fJ.!eu"; orgul1u I cel mai puternic pentru propa
gar':,i iJdlvf sfint!! şi atât de mărqe. In",llibaF 
in sufletul tuturor ~ubirea Ş! drilgO&tea nO<lfltră 

penhu VoI, uniti-vă ca să putt'm lupta cu toatâ 
puterea sufletului nos[m pentru ajungerea SCO[lU

lui sfânt şi at,lt d~ inAltător. Atunci va răsă( 1 
o zi senină pe crLzuiltnl ţării şi soarele va lucH 
mai fnlmos, iar câiltul pă5ă;;lor va fi şi el m.1l 
duios ca imnui gluiiei şi vom respira o a!mos
f~ră curală şi senină, trăind in deplină ft:rici,c 
dedkâlldu-nc viata pentru progl\:sul ţării. 

Sa fiti totdeatliH entuziasmati (lnsulleţ ti) 
şi convinşi lÎe sC0pui nobii şi măreţ ce urmarim 
pentru binele scumpei noastre ţari. DumOlezeu 

j "ă ne ajute I 

Un frate de-al vostru! 

.... tt 

RedJ.cţia şi ari minist:aţl ti gazatei "Vointa 
Poporului" 86 află În str. MGis8 Nieoară 1, el. I 

, 
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Scrlsul şi tipăriturHe de .. acum. 
Dacă politica In timpurile de azi tre~ 

bue să fie una din cele din urmă tnde
letniciri, mintea noastră să o avem tn
dreotată spre mijinaeele dl.! veghere pă
strătoare a spiritului românesc. 

Trebue să POi'OIlTJ pe căile luminii 
spre a putea recâştiga treapta cea per
dlttă a cinstei strămoşeşti, să ne arătăm 
superioritatea culturală, scoţând neamul 
întreg din robia lnttmerecului şi să lnti
părim caracterul etnic al civilizaţiei statu-
lui român. ' 

Criza cărţilor bune a izbucnit; nu 
tJezi la vitrine şi În vânzare decât tot ce 
rste rău; reviste pornografice şi imunde 
se Iăfăesc in vederea tutuL'f?, iar cu ui
mitoarele progrese ale tiparnlui n'au oste
nit a se arunca romane de senzaţie, efi 
vulgarităti şi obscenităti, cărţi care otră
VES~ sufletul şi nicidecum nu-I tntăresc. 

E de nevoe o trezire a conştiinţei 
noastre inJividuale, pe picioare pr(lprii, 
o prd icere a sufletului nostru şi În viaţa 
~ocială, căci nu mai suntem un stat mic 
cum flm fost aitădată. 

Să nJ ne lnchin;jlll numai forţelor 
brutale nici să disprtţuim factorul moral 
h,;tărÎtor pentru unificarea şi consolidarea 
sip-ură a clădirii acestei ţări. - Evoluţ'a 
vj~ţ'j sodal';! dela noi) va trebui să schimbe 
şi curer;te!e Iikrare. 

As1ăzi când cei bOg:1ţi n'au grija li
terJ.turii bune idr cei saraci n'au ce mânca, 
acei cari scriu şi cari nu fac parte din 
clasa 1mbogăţ{lur - pentru a fi pe plac 
sunt nevoiţI să descrie tot ce este noroiul 
vieţii, să povestească tot Ce e mai stupid 
t'xagerând în naturalismul lor şi căzând 
1:1 pornO~fT:"2m j-:sntce. ..,~-- .. -~ .... 

In criza aceasta morală prin cari tre
,,~em, să se ft;rmenteze nouile idei şi sen
timente in adâncimlle vietii sociale româ· 
n('şti ŞI d~ îndreptare să' fie adevăratul 
creştinism cu întreaga 51 evlavie, părăsind 
misticiş:nul l1epriincios nouă. 

• 
Pentru a ne afirma ca un popor cu 

nota noastră personaJ.ă şi etnică şi cu 
superiurltatea morală faţă de nişte ele
mente străine de mult in contact cu alte 
civilizaţii, trebue să creern şi -să C:ljutăm 
orice hptă de cultură românească. Inspi
raţia intdectuală dm unele oraşe de din
colo de munţii Carpati, vestite mai Ina
inte prin scrieri rel!gioase şi de deştep
ta'e nar;m~!iă) a dispărut, făcând loc din 
ce 1:1 ..:'~ mhlOnrllţdor, care faţă de ro
mâni, bdrăzocsc să facă tot ce e cu pu
tinţă a câştiga privilegii culturale~ Se ci
t<'":sc puţine tă:ţi şi reviste din Regat, in 
schimb cărţile şi tipăriturile străine cu 
aspecte cochete sunt căutate· de, străini 
ba şi de intelectualii români. 

Astfel sufletul naţional din Ardeal 
mar"-bine păstrat prin mijloi.!ul atâtor în· 
văţători - şi preoţi, incepe a:_'um sâ se 
zdruncine. 

Toate acestea ne fac să vedem mai 
bine că puterilor suflete ştiI desvoltate deo
sebit după elementele din care e akătuit 
neamul nostru, fie din cauza stăpânirilor 
din tre;:ut, fie obişnuinţilor vechi şi cul
turilor streine, să le pregătim o singură 
cultură, un caracter şi un suflet româ
nes~ unit:r al vieţii noastre de stat. 

F2ţă de starea haotică a scrisului J~ 
acum este plină de invăţătură orânduiala 

faCl,:ă de mitropolitul Antim hivt:<.lnu! dela 
Im:eputul secQÎului (l) XVHl. pentru .:::W
vitul liIf'şt€şug al tip:\griliieiS' : 

"Sti nu Indrăznească ttpngraful să 
tipâre4lscă vrc·o l:arte tmpotriva bisericei 
şi legei noastre, măcar de i-2r da pe 
coală eate 300 dt: galbeni d~ aur, iar de 
va di.ka porunca să fie al aildemei, şi 
de se va Inţelfge că iAU făcut una t;3 

aCl"3sta să se dea de ştire Domnitorului 
să I pedepsească cum va şti mai rău". 

Câtă deosebir~ Între modul cum 1n· 
ţelegea mitropolitul Antim rolul tip~rului, 
PUS în st:rvicitd ţării. al nCdlllu!ui şi al 
biserici! şi înt;e f:iul cum :it~ fntelEge 
astăzi menirea tiparului, î!~:rebu;nţ<at <.le 
atâtea ori in contra religiei noastre creş
tine şi a ţării. 

O, Dimitriu, 
proft'sor. 

Cum se poate fndrgpta administratia noastra? 
- o pă/ue. -,-

Administraţia să albă alâtl şi numai atâti hwe
tiollarl conştien ţioş\ şi muncitori ca toale lucrurile 
lor să şi,le poată face la tlmpullor, toate actele să 
le poată rezolva pun~tual şi cupă cum au fost 
înaintate. Să fie funcţionari! astfd plătiţi ca 5ă 

poată trăi cinstit, să nu fie avizat la bacşişul 

nimărui şi să-i fic asigurată familia întreag~, la 
caz d~ boală ori tUoiiIte sâ nu ajungA femeia 
ori copilaşii lui f!Jmanzl şi zdrentoşi pe stradă 

şi să nu mal poată fi crescuţi aşa după cum iar 
fi crescut tatăl lor d '~clc ar fi avut putinta 

Azi este foarte grea şi plină de neajunsuri 
viata funcţionarului şi l1um;!! până când poate 
rnU;lel d~!1 grnÎ, ~Cc~âfeg;in~ă azI de el şi 
biata lui familie dacA se înbohlăveşte crf moare? 

Nu-I mirare deci că coruptla este foarte 
mare că se poate corupe fiecare funcţionar dela 
cel mai mi-.; pâllă la cel mai l1i8iC, şi aceasta 
cu atât mai vârtos fiind-că nu numai abia poate 
vegt'ta el mai este şi pofta aceea nt'satloasă ge
nerală de a se tnbogăţii fiecare de pe o zi pe alta. 

Se se nimicească apoi privilegiile tuturora 
de a câstiga in o afacere atâta, că jertfeşte bu
curos (l chiar bună parte, din venitul lui, com
pând. dacă este nevoie pc toţi functionarii cu 
cari trebue rezolvata. ,afacerea lui fijnd sigur că 
lui singur ti va rămânea totuşi cel puţin tnzădt 

atâta căt o dat tuturor celorlalţI. 

Să se sisteze sistemul permiselof, pe fieCA
re afacere să~se pue astfel de impozite, ca a.:ela 
care O fact! după munca lui ei:lstită să poată 

trăi cinstit, să-I lai iusă posib:litatea de a~se face 
Hlilionar de pe o zi pe alta dedâr;du-se \;t lux, 
desfrâu şi orice ruină-morală cauZ3nd prin 
aceasta şi scumpetea Insuportabilă, 

Să facă statul o incer:::are de felul acesta 
la aparentă foarte iiltnplă, şi 'cred că În -s~urt 

timp ar putea aVr!a o administraţie de model. 
Indată ce s'au luat măsurile a;:estea şi s'ar 

mai afla specuianţl ori funcţionari abuzivi, in
conştil de datorii a lor să fi,! şi unii şi alţH aspru, 
esemplar pedepsiţi. 

U" ofidant public. 

FRA71 ROll1ÂNl! 
Dacă mergeţi pe la TIM 1 Ş O A R A, să Va. 
abateţI pe la O!j P ă t ă r i a O-lui 
lULIAN CHINDEA, Timillloar .... 
FaJni~ă, Piaţa Pt=tru Rareş N~imăruI 10. 

De când trdim ÎIl /?umâllia ini",; l':, 

au apărut şi d/Sptifllt in Arad o mI; li:l . 
de ziare româneşti. Pentruce om f' '1· 

poate exista Î!l acest oraş alI ziar te '!': 
nesc azi, când TIoi, Românii, suatel,j :;~,.; 
Iwmitii conduci1lori, cârmuitorii a:.:"::',"; 
fări, azi câud avem aşa dc marl! j'r,;~o.': 
de-o CUTldl1cere lInitflld româuâ, de· 1,' ,.'U/;· 

solfdare şi desvoltare Ilo/iona/a? p,; (d:'l~ 
puri Aradul era centr:Jl mişcârilor n:.:l.i;, ' 
nale române din Ardeal, Îar azi e:"( f ',' 

cuib pentru primirea tuturor strii/Il;',:~r J .. 

vremuri apărea in. Arad un ziar PG i·A 
şi doua - ziillie la mii de f:xe,',';';-:.,,( 
iar azi se naşte moartil orice î:lf:":~,,' 
de feiul acesta. Pe/tlm Dumnezeu UL'" 

de ce? doara cd acum avem ziart.,": 1,';"" 

Bucureşti, cari le i1l1vLucsc pe ale Iru .. /r( 
Ei bine. dar de ce pot apilrea tol n.c,,-;:' 
fll alte orc'Jsele mai miei 2-3 .Z:'.t, 'c' 

!VuJ fiU! pe ziarele locale nicicdf1{~' .. i ; .. 

pol substlfl1Î ziarelt' din Buci1reşti;~ i ':' t 

tiţi şi cetiti zi de zi ucelt: ziare şi rJ ,'" 
umplea scârba cu puţine fxcepţli ;e! ~ '( 
astfel de presd cure minteşlf' in n',' u -i~' 
intregi, ca 1.1 fine sd dc:sminţeGscă 
si'! facd peste lol - tol ce-a ,c·iJ"~ !\. 
câteva rânduri şi cart.' Il' tire aIt ,'>Li,' ;:, 
cât ca să-şi bată joc de foi ce f';( .,', . 

(ional românesc, 5'fl discreuNtze o' 1:'/' :, . 

cerca re dt' tfldreplare ek, nu mic ;"1 
e cetită! 

Noi ne t'um nizai sti-: dam pU'/' _!; .. 

lui cetitor (1 adel'draflf hrQf}(j stI}kI ,~"iJ 
iar nu otravtl, sd 1 conducem P'~ ":,'j 

adet'ărului- iar nu pe a mfriclWit'! ,:;~ / 
dăm urI sfat bun, o Învătătură a;~", ;:! 
l)!ositoarc, 

Politicii. de partid ltoi nu faci ',;, },J. 

vom face in selzimll o pulitictî CI! ,(:; .~i' 
mânească, neerllţâl1d pe nimenea, tii;~'·,· " 

creczil .;:i l'a lucra conlra inferese;:n '; -
f1luUi şi il patriei noastre. 

Noi voim sa cOTzlribuÎm rai 111'.;:- 'II, !i 
la consolidarea acestei ţări. la hl;j iru 
şi înâ/farea C/llturalti şi m('raIă~;,. ,e', 
ajungerea la o câ! mai bw;ă ~:,i;;; I,~ 
acestui popor. 

Suntem duşmanii tuturor !ărd f[_ i:..,·f_ 

lor şi prietenii tn!urllr faptelor bw:,' '; !1 

buneler intenţitmi. Dorim şi vO.'1l fleil <, 

pentru iJldreptarea moravurilor şi f~' '., ;!

rea pe toate tere/lele a acestei ţi:'" ,,,
mâneşti, mâlldre şi bogate. 

Nu resoingeti ziarul nostru le;rn: if' 

de il ne cÎJnoaş'te, de-a şti ce ',,"enl ): 
ce patern, ci numai dacă v'aţi car;';}!;: ;;Z 
nu lIIeritâ §ă / utiţi. 

F. ~y. /:.. 

VorJJe Îl'1ţelepte, 
Acolo t111':!t: nu e lcgc~ nu c uici ;:1 [L,,;,:. 

nie şi. a~·)lo uIlde hgea 1.: numai pentr,j 11;:<: :.~i 
cei!.::;l\i S-J!,t scutiţi OI;; sllb aşculialca Ci. sl~i';', 
zenia a pi'!!Ît.. ~I fui..:irc;J c 5tlmă ... ciL~1 ",H'", 
ce,l asu\))'ireJ, I\evolk, IH':,;azurik şi 'J"C ')',:<, 

ls,'o;'es,; -rn lqme, 
Al Russv (Cântarea R0m,~n.::\ 

* 
Cimd v;i.J pros:ia IO.~u:!ltl in cele ,'.;,:'; :;.!<'~ 

lucih~ palate, intell!g d{' ce lJiog.'nc trăi~ ;,:' "1 

butoi. 

'$ "'! 
Ce l:-.k dmt:r\:e ş\-O Ia.:ri~n~ c-= '1l5camn;i . 
Cam1 tanara năd?jdc. Ia luptă te tndeaE)I,~-: 

P. Cema (Către "act') 

// 

.. 
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~r. VOINŢA POPORULUI 

IulJiţi-vă satele! 
Această foaie, care Vl-l pusă in mână 

de oamenii aceia cari \':i iubesc şi vor 
~u tot dinadinsul să vă lumineze! vă sfă
I'Jieşte intocmai ca tatăl pe care-l doare 
,:1ima pentru fiul său rătăcit. 

Foaia aceasta vă sfătueşte cu dra
<oste şi blTndeţă~ pentru că ea nu urmă
reşte interesele oamenilor cari o fac, ci, 
.~impotrivă, ea urmăreşie interesele voastre 
!,umai, vrInd să vă lumineze şi să vă 
<,,!oată din noaptea oarbă a neştiinţei şi a 
n~voilor! Astfel fiind, nu vi se cere decât 
;;1 arătaţi dragoste şi ascultare către cei 
L,! din iubire vă sfătuiesc şi muncesc 
L~ntru voi. 
. Lăsând acestea la o parte, să ni in
t\Jarcem puţin privirile şi inimile către ~a
,;;Ie noastre, pe care unii le urăsc. 

Dragi săteni, multi suntem fii de ţă
kni, şi nu găsesc un nume mai frumos, 
dar pentru timpul de faţă şi dureros, ca: 
j;1ta11. Trebuie să-I iubiţi cu toţii din inimă, 
cAci l-aţi căştigat ~colo in satele voastre, 
u(lde aţi văzut părinţii secerind harnici la
nurile aurii, pe când voi vă jucaţi In ar
şIţa soarelui, care vă pârlia! 

Da~ acolo Ia 6lsericuta din sat v'aţi 
f},Jtezat, şi acolo aţi ascultat cuvimele 
f}Jmnului, care mângâie multe suflete lm
)""ovărate şi descrt~ţesc atâtea frunţi! Acolo 
::;ţl învăţat să vă iubiţi neamul şi ţarina 
v(lastră, din ţara voastră românească, şi 
n,~ ales satul atât de liniştit, care stă 
(;~parte de răutăţHe şi sgomotele târgului. 

Numai ŢIganii şi jidanii nu au o ţară 
.,:,'e să fie sfântă pentru el - cum e tara 
~l.i' :lstrăpentrU--.U91 :'-, şl_e.Lumblă.din loc 
~H loc, ca sto1uril.e de lăcuste ce se lasă 
PI~ lanurile roditoare! 

Da, fraţilor, sunt sfinte satele noastre, 
c.L!-tt de liniştite şi atât de curate, fată cu 
er:~şele tmp.estriţate cu tot felul de naţii 
·,tine de toate nelegiuirile. Şi acei cari 
::' O1U năsC\tt in sate, şi nu le iubesc, nu au 
jllher şi sânge românesc, ~ şi să li fie 
r.~):ne de ruşinea lor! 

Dar vin şi vânturi de cele rele asupra 
'w.relor noastre, şi răul stă acolo, că noi 
,l:t ştim cum să ne ferim de ele, sau cum 
. ii le depărtăm dela noi. Căci, sărbătoarea, 
,.'l(;;)otul dela biserică ne chiamă blând şi 
r'~~:{tor ca sâ ne ducem şi să ascultăm 
f';pvintele dumnezeiescului Mântnitor, care 
.:~~ ,'j: "Veniţi cu mine toţi cei osteniti şi 
i~1 ,)Jvăraţi, şi eu vă voi odihni pre voi. 
Lt ~d jugul meu asupra noastră, şi invă
ţel;!' dela mine, că blând sunt şi smerit cu 
hil~',a .şi veţi afia uşurare sufletelor voastre. 
C:~'!l jugul meu este bun şi povara mea 

ă " . b:,();)r' . 

Dar puţfni îndreaptă paşii· spre EI; 
,,;,c; mulţi in zilele de sărbătoare îşi găsesc 
ci..; lucru şi trec pe lângă casa Domnu
î!lj La pe lângă crâşmă; dar intr/însa nu 
?~~t?L 

Şi iată. fraţilor, de unde pornesc vân
~;.;~e rele. Căci Iipsind--din inimile voastre 
c.l'Iimtul lui Dumnezeu, de graba cei cari 
zl~~:ă nu-i Dumnezeu, sau-aşa zişIi 80-
ciallo:;ti, ori adventiştii, despre cari vi s'a 
V:1 f\)lt, vă intorc capetele şi vă duc in 
'~I",~ t)asth.' p"u:- • 

Şi câtă ft'riciie e la ţară când ai voi 
sii (j cauţi! Acolo in satele voastre lipsite 
.:.1~ '.:inzoleala sufletelor, unde liniştea. dom-
11::'')te iar valurile vieţii nu se simt aşa de 

, . 
grele ca În frămânLa[ca dda târg. dimi
neaţa te scoli in c:lntecul păsărilor şi în 
aierul ce! curat, care-Ii dă sănătate şi pu
tere ca să răstorni brazdele de pe ogor 
~i S~l ajungi a vedea rostul muncii sale. 
Satele nu sunt luminate numai cu felinare 
ca oraşele, ci cu acele stele fmmoase, 
care-ţi arată puterea şi mărirea lui Dum
nezeu şi prin care vă puteţi uşura sufle
tele indurerate. 

Şi din sâtde noastre, dela slnurile 
arse de soare ale mamelor, iese şi băr
baţi mari ai ţării noastre, cari vă iubesc 
şi muncesc pentru fericirea noastră, căci 
din mijlocul durerilor voastre au ieşit, şi 
nu vă părăsesc! 

De multe-ori am văzut, fraţilor, flăcăi 
cari plecau la oraşe tn oaste, sărutându-şi 
ţarina plângând. Şi atunci Imi ziceam că 
ţara noastră va Înflori cu asemenea fii! 

Insă, dragii mei, nu urmează de aici 
să nu iubiţi şcoala şi meşteşugurile, ci. 
dimpotrivă1 mai mult să le îmbrăţişaţi, 
căci şi satele voastre au nevoie mare 
de cărturari şi meşteşugari cari să li ştIe 
nevoia. 

Aşa fiind dar, iubiţii mei fraţi cari 
aveţi vreme să cetiţi aceste rânduri, nu 
vă luati după cei ce au gărgăuni in cap 
şi cari vor să vă năruie. lublţi- vă satele 
voastre cele curate şi frumoase; iubiţi-vă 
biserica, şi nu o părăsiţi; iubiţi-vă unii pe 
alţii şi ascultaţi şi factţi ceea ce vă sfă
tuiesc din inimă şi suflet ai voştri bine
voitori. 

Nu părăsi ti drumurile bune, căci ade
vărul vine şi se face' odată şi odată lu-
minâ f Ion Q, Popescu. 

"PA ..... 

Pericolul care ne ameninţă. 
\ 

ln cursul rhbolulul mondial şi mal ales 
după răzoJiu s'a lăţit intre populaţia urbană şi 
rurală o molimă, care ne răpeşte floarea tlne
rimei nimicind la an sute de mii de vieţi tinere 
menttp de-a trăi şi de-a aduce servicii Nea
muluI. 

UtitA a fost aceasta boală, care să nu
meşte tuberculosă, (ofticA, hepttcă) şi inainte de 
războiu, losl. azi din cauza locuinţelor mizera
bile dU1 lipsă de alimente hrănitoare şi tmbră
('Aminte necesară din cauza scumpetel ingrozi-
toare se lăţeşte în mod rapid. . 

E deajuns ca intr'o familie sA fie un singur 
boluav ca sA molipseasdl pe toti celalalti .cari 
vieţuifsc cu bolnavul ia aceiaş locuinţă. Astfd 
sa pră.pădrsc energii tinere talente, capacităţi 
rare ale Neamului. Ce pierd.'ri grozave pentru 
familie şi pentru neam şi patrie. 

Oare cel atinşi de boala aceasta nu se pot 
vinde:a, nu i se poate pune sravliă tminderii 
acestei boale prin măsuri sanitare? 

Răspunsul este îmbucurător. 
Tuberculosa este vindecabil!. tnsă cel im

bolnăvlt trebue să se caute la timp cerând ajutor 
medical. 

A alerga pela medici atunci când boala s'a 
tncuibat de·a binele iu corpul omenesc fn
seamnă a arunca bani în vânt. 

Tuberculoza înseamllă o pierdere enormă 
tn economia naţională a StatuluI. Ea trebutşte 
combătută cu enl'rgie şi voinţă straşnică atât ain 
partea Statului cât şi a societătii. Pentru a să 
face o combatere cn succes avem nevoe de Spi
tale şi sanatorli pentru tuberculotici. Trebuiesc 
creiate legi prin cari si obligi pe toţi tu bercu
latid să fie Internati în Spitale pentru acest scop. 
Tratamentul În Spitale sau Sanatorii să fie gra
tuit să se pună la dispoziţia bolnavilor medica
mentele şi aparatele de tratament celea mai noi • 
De trebuesc medicii devotaţi acestei chemări cu 
pregătiri serioase. " 
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Acestea sunt postulateic celea mal mll~ 
destt! fără de cari nu S~ puate face .com baterea 
cu succes a tuberculozei şi tot ce se face prin 
actualele dispenzorli e aproape egal cu nimica, 
căci ce înseamnă a trata aLi ambulant pe un 
tuberculotic la care nu i-se poate da o camera 
luminoasă bine incăILită, linişte şi sunraalimen
taţie. Neavând Spital~ pentru tubHculotjci nu-l 
poţi scoate din mijlocul fielfuiliei să-I izoleze şi 
aşa cu tot tratamentul ambulall( el nu se Vil. 

vindeca ba din contrâ, va infecta şi pe ceialalţi 
membri de familie cu cari locueşte. 

Rostul dispenzarului nu este altceva dedlt 
a descoperi bolnavi atinşi de tubercu loză a-i 
tinea in evidenţă şi a-i plasa în Spltale sau Sa
natorii. a împării alimente bolnavilor, a le da 
sfaturi cum să se conpoarte pentru a nu iniecta 
şi pe alţii. 

Tratamentul medicamentos este a se face 
numai tn Spitale sau Sdnatorii. 

Durere noi nu dispunem de sanatoril multe 
nici de Spitale numeroase pE:'ntru a izola un mi
lion (l,O~lOOOO) de tUberculotici, căci atâţia sunt 
declaraţi oh":lal. 

Ce număr horibll e ace"ta la o populaţie 
de 15 milioane. Câti vor mai fi cari nu sunt 
anunţati ca bolnavi de tuberculoză neconsultând 
medicul numai pe babele satului. 

No' fn prezent nu avem dt>cât 3 Sanatorif, 
rn Ardeal iar la Vl'O eâteva Spitale judtţene câte 
o secţie cu 20-25 paturi. 

In vechiul Rellat sunt vr'o 5 - 6 Sanatorii. 
Combaterea tuberculozei nu se poat~ face numai 
de medici trebue să contribue guvernul şt întreaga 
societate moralmente şt materialmente. 

Nu numai că nu se infiiuţează Spitale şi 
Sanatorii noi, dară să mai reduc şi dlll acelea 
cari le aVem din lipsă de penduri bpgetare. 

Se desfilT1ţe3ză ~I posturi de medici sani-
tari din judeţe, ajungand medictl iară la o cir- ...--. 
rurnscriptie cu o intindere de 30-40 km. Cll 
30 -jO comune. 

E uşor de pricepl1t că in caz de ep:demii 
să sting cu sntde copiii tăI ă a n văzuţi de 
medic. Pierdertle acestea nu sunt importante 
pentru cei ce nu le s;mt. 

Cum îşi in\.'hipue guvernuj că - combaterea 
tuberculozei se poate face cu 6 milioane Lel 
când avem ) milion de tuberculoticL 

Statul din motive bl gdare (ltp~ă de fon
duri) nu zideşle nici Sp:tale nici Sanatorii. In 
cazul acesta vor avea datorll1tă să incurajeze 
toate încercările particulare cari intenţlOntază 
combaterea flagelului tngrozitor. 

Nu sprijineşle acestea in.::ercări ca dovadă 
cazul recent din Arad Un consorţiu din cei mai 
buni medici din Arad s'au decis a lua în chirie 
două pavliioane dir. Spitalul de epidemii pentru 
a face un sanator de tuberculolici. Consiliul sa
nitar al oraşului şi a dat invoia;a deoarece ftCi:st 
Spital stă şi aşa gol şi se ru i nează. Conlhtiu
nile tnchinerfi erau avantajo<tse pentru oraş . 
Contractul s'a trimis şi Olrecţiunei Qt!nrrale Sa
nitare Bucureşti spre aprobare. Aprobarea nu ~'a 
dat in schimb i-s'a făcut observatii oraşului 
pentru pasul ce I·a făcut. 

Să nu ne mirăm dacă peste 10 ani toatA 
populaţia ţarii să fIe bbercul nlzată, atunci va 
fi greu de îndreptat să facem o scurtă privire 
asupra combaterii tuberculozei in alte ţări. 

Austria care luptă cu greutăti finandue şi 
economice enorme susţine uu număr însemnat 
de Sanatorii şi Dispensori. 

1n Germanîa sunt la vr'o 60000 paturi nu
mai pentru tuberculotici. Sunt la vr'o dteva 
sute de Sanatori şi Spitale. In Norvegia bolnavi, 
tuberculohci să Internează cu fOltl in Spitale 
are la vr'o 4000 paturi pentru tuberculotki vr'o 
cateva SOle de Sanatoril. în an ui 1950;21 a 
spesat pentru comoatert-a tuberculozti 5 1/2 mi
lioane cor. Ia o populaUe de 2 1/ 2 milîoane un 
număr de 60 70 tuberculotici. 

In Slatele· Unite sunt 50000 paturi pentru 
tuberculoticl, să spesează 20 milioane dolari 
anual Dentru combaterea tuberculozei. Are 500 
dispenzare cu 6000 surori de ocrotire. 

Danemarca are 3100 paturi; 1 pat la 1000 
locultori. Preoţi, învătători. moaşele, surorile de 
ocrotire sunt obligate de a fi examinate de 
medic tot la trei luni pentru a nu Iăţi boala. Se 
spesează anual 1) milioane coroane pentru com
baterea tuberculozei. 

Ce deosebire tntre noi şi Statele de mal sus. 
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Ştiri de tot felul. 
Spre ştire. Nu ştim din a cui vină ori prea 

mare zel piltriotic se întâmplă, că multi d0m,;J 
"bonat', nu PrlrlWSC ziarul regulat. Ne \,:1\1] in
ten S el la lOCUri le corn ;"clintc şi. spl'răm că In 
viitor se vor evita aSlfc'l d .. neplăceri. 

E ridicol, că din ur:l.'k comUiie se retu· 
reală ziarul fără să se Îllfl!anlleZe celor ab0llhti, 
cari au plătit abooamel11td. Admimstratia 

- Rt:'uniunea Feml'l:or din Arad anunţă 
onor. pub lc din Arad, că va aranja o petrt'cere 
in seara de Anul nou, la care speră sa-şi (it a 
intalnire intreaga societate din Arad. 

Petrecerea se va ţme la HOiel Cwfrd. 

Ono cetitori sunt rug<!ţi a se adresa in 
chestii ret, riloare la RedaCţIa şi Administratia 
ziarului atât in scris cât ŞI P('Isol1al ÎI1 Strada 
Mose Nicoară 1, et2j 1, __ o Iar la ~ubsemn?tul 

in strada V. Babl'ş nr. 6. -- Dr. DiOnisie BenfQ 
şdul secţiei Arad a F. N. R. 

Despre Căsătoria regelui Boris a Bulga
riei cu principesa Ilenna a RomAniei se vor
beşte ca despre un ceva, ce sigur se va împlini 
In viitorul apropiat. 

Apărătorii student·mel. In fine s'a ince
put manifeftarra pe fală prntru iubitori noştri! 

studenţi, cari mai bine de un an de zile duc o 
luptă uriaşă pentru viitNul acestei tări contra 
.duşmandor străini şi înstrăinat ii din tară. A în
ceput să le d,:a sprijinul lor DI. Goga, apoi 
Sever Dan şi sperăm cA-I vor urma desigur 
altii mu:ţi, mulţi şi În fne tot ce este bun şi 

nobil în tara româneascI\. Dorim să ne vedem 
speîaniele cat ma! curând realizate. 

Guvemul tinând seamă de faptul că Ifgt>a 
pentru controlul străinilor nu se' aplică destul de 
conştiincios, Întrll;:ât (}fgallele administratlve sur,t 
prea încărcate cu alte lucrări, va prezenta cor
purilor legiu;toare în curând un proect de regu
lament, care va clloflnde următoarele dispoziţiuni. 

1. Pe viitor controlul stră!nilor sa fi făcut 

de comisiun! de cetăţeni. 

2. Se va face revizuirea tuturor străinilor 

veniţi În ţ'\n'l prin orice mijloace dela 19l81ncoace. 
3. Vor fi trimişi in 24 de ore peste granită 

toţi străinii, cari n'au actele în perfecta regulă. 
4. Toţi străinii, cari s'au stabilit de cUlând 

tn vre-un oraş al ţării venind din alt oraş, vor 
fi imediat trimIşi de unde a venit, descongestlo
nând astfel oraşele. 

5. Vor fi amendatl şi pedepsiţi chiar cu 
;nchisiJare acei cari VOi induce in eroare coml
slunea de control asupra stuatlei vreunui străin 
de aceştia. 

O lămurire. Noi fascistii cari nu tntălegem 
să facem decât o politică culturală şi economIcă 

curat romlaească prLnim cu drag ca colabora
tori pe ori Clre român de b:ne care vr~a să lucre 
în mod cinstit pentru mărirea dragostei sincere faţă 
de tron şi rege la inaintarea şi înălţarea culturală 

pol ti că şi economică a tărei noastre, la intărirea 
elementului romAnesc şi a credinţei sfinte in 
biserica noastră strămoşească abstrăgând dela 
faptul că respe..:t:vul domn ar fdee parte din Cu

tare ori cutare panid politic. 
Aceste rânduri le adresez cu deosebire ace

lor domni profesori pe cari i-am auzit zicând: 
"aşi scrl~ şi eu câte un articol, dar mă tem 
că nefiind membru a F. N. R nu ml-1 vor 
oublica", .• 

Se VOt fnea sărbătorile impr-eună. Aşa 
se crede şi ar fi bine să fie aşa, fiindcă în ca
zul acesta nu am mat fi noi expuşi la ruşinea 

de a vedea in unele orăşele ca d. e. Brad jud. 
HunedO!irel, prăvăliile românilor închise la sar
batorile catolke - se Zice - tn urma unei invo
eli ca şi catolicii să le tnchidă pe ale lor la 
sărbătorile noastre ca şi când n'ar fi ei siliţi la 
ucrul acesta şi fără nici o tnvoială. 

Cenzurat: Dt. R. Mager. 

VO'NŢA POPORULUl 

.... 
Tot, dn!tlnH abonaţi [,:ri au pUU (100· 

nl1mcntul, smil flJ.<?Ujl seî !I(' m',,ZfZC prin [lÎ/eva 
râr!(furi, când şi prin cine i'a,'1 pfdit pollfll il le 

-.1 pu.l[a trijn~tc (ll~'l\Jfi:~' Îil ifl!Yia, for aCfi d,I.~rni 

ab;--)':::ti , tari {/i.:;~ !!'t::~ .;'oiv r! aţ)(l.'7::rn~~.~~t~:1 r:'f-

Cliill si iMi d'}"";" ".1', ,'e ('''''fil' "[' ·'t"'l['· , .. ,n! \' ~'t- "- ,; ~ y J~ + - ... "l"",L. ~ \' j J~~{ ~ ..... '..L'l 

rugaf. Si; şi c. /Ilt·~ ll!lxlUnJcflflilln tl,71pU[ (ti nwi 
scu'! posihl. --- .'dminlslrlltu1 ::da;-ultii. 

-- In ziua I·a de CdlcL:!l va .. v~a 10: {1 

serbare popula! ă urmată de dans În "Casa N,,
tion.aJâ" din Pân;fava. Inceputul la orele 8 
seara, 

PAcate naţ!Oilnle: fn cur::l.nd vo~n publica 
ma! multv articole cari vor avea menirea sâ 
des:operă stările mizerabile în cari se artă Insti
tuţiile şi Institll~ele noastre cliltura!e şi d,'! CffŞ

tere a Înternatelor de băeti Si fe:l!, d: n!re cari 
cele mai mJ:te nu corespund nici pe depar~e 

cerinţelor pentru car: se sustin. Şi vom arăta la, 
timpul săa c(!1:! sunt vinovc:ţii că und~ dlOtre 

lceste inst:1ute sU.;t nul m:.llt un lsvor de mOf

burl t'upeşti şi s:.lfleteşti, pe cari le primesc 
băt-ţii tn scurt timp şi d~ car! nu se mai s:apă 
in între2gă viaţa Vom incepe cu seminarul tt.>('1~ 

logic-pedagogic şi trecând pda toate internatele 
de fde şi băeti, vom fini cu intematul de uc;:
nici. Nu vom retăcea nid laudele ce se cuv;n 
Ullor conducători a ullor institute. Şi in tne VOIil 

ruga pe bunii noştri! c[!;'ştini româllÎ preoţi pro
fe~orj de teologie, liceu să ia ex:mplu dela 
străini sa nu-şi uite nici de biserkă de Dzeu sf. 
să dovedească prin fapte că blh'ţp de sub condu
cerea lor trebue să cerceteze şi b serica .nu nu
mai ş~oala ŞI birturile. Căci in adt'văr am auzit 
interesându-se ştudenţli că oare unde sunt dom ii 
profesori că aproape nici odată nu vin la biserică? 

Le vom răspunde noi 1 - F. N. R. 

- Am avut În Arad teatru romAnE'sc rn 
29 şi 30 Oec sub ~ondu.:erea ma relu 1 artist Z 
Bârsan. A ştiut ori putea să ştie toată suflarea 
românească din Arad şi jur lucrul a..:esta şi to
tuşi ce s'a Întâmplat, j(.lcau iubIţii şi marii nostri 
artişti sălilor goale. • 

Atata indlf;:rentism este mal m uit decât 
ruşine. Cinstiti mtelectuali romani la bisl'rica 
nu vă văd, la teatre şi sezători culturale româ
n~şti, rar; oare unde eşti. ce faci, cu ce te dis
tragi ori ce multe şi sl'r'oase ocupatiuoi ai, 
probleme de rezolvat aşa că nu d1spui dţtimp 
şi pentru "fir-acuri romantştl"? 

Durere, n!..:i şcoalele nu au luat parte deşi 
li-s'a promis hilete in loje etaj 1 cu 5 Iei p,o 
persoană. Ntt ştIm cum să ne creştem nici ti
nerelul! 

Se Învaţă În FoaIe despre comedii, ai 
ocaziune să vtzi una, două jucăndu-se, dar nu 
ne mteresează. 

lnd:f~rl;'ntismut acesta care se manifestă 
tată de orice mişcare românească, este teribIl. 
PCDtru Dumnez.<:u unde mergem?! 

,.j'danii in comerţ " secretul reuIJltel 
lor". Sub aCtst tlllu a apărut acurn la CI j 
cartea lui R lderich-Stolthe'm, tradusă În româ
neşte de dnii dr. S. Sulea si 1. Măgură, tratând 
nHtudde evreilor tn viaţa economica, txoloata
rea a energ!ei omului. tactica comerc'ali cara:> 
ter stică evreiască. legătura internaţ10na Iă şi 
alianta st'cretă a evreilor, morala specli:dă a lor, 
siluirea economică şi monopolizarea, dllplicitatt'8 
şi străinismul lor. influenţa lor asupra lumei fe
meieşti şi comertul de fete. Cartea aceast il , care 
ne arată în toată goliciunea ei opera meschină 
acestei rase d~ a distrug~ tot, ce e creştin ŞI 
cinstit, trebue citită de Île.:are bun român. Se 
ooate comanda la d. lustin llieşiu. Cluj, strada 
N. Iorga Nr. 3. - Pretul 00 Lei. , 

Pl'izonierl romAni In Ungaria. .Ul1iV~f
sul", anunţă o stire bdzată pe intormaţii serioase, 
că in Ungdria mai sunt şi zcum câte-va sute de 
prizonieri români, cad sunt fn,;hişl prin temni· 
ţ le dIn Budapesta, Va~z şi in lagărul din Za· 
laegersZt'g 

Se zke, că aceşti nenorociţi prizl)nierl sunt 

daţi In paza refugiatilor ung'ni din Arde;' 
dlO răzbuî1are ii chinuesc în modul cel r -
g~ol'tor. Nu li-se dă ae mâncare de c .. :l 
(:lIda În care se aruncă rămăşIţe de oase .i 

.:-a:·ne suicatil, ba di! multe ori nici aCf'8 
i:-st! dă zile intregi. PrIzonierii SUi t ţinu:' "_' 
b:ă~ati intr'o baraca murdară, asa că biE I '. 

t'!i\'ni sunt plini d~ i:1sede şi murdă:le )'~ , 
iH.e dea doftoriI. 

. Aceşti nenorociti au ajuns pâfl:\ ac· ,1 ::. 

S~ omoară singuri sau r08'5ă pe santinele '~.; ;', 
omoare, lwmai ca să scape de a..:este )', : 
g;o3111icc. Ce zice la toate a'::l'stea mi rdst:: r ,i I ,~:, 
externe. 

.- Rugam pa toţi ,efli de Secţii ,1 de f '~~ ,c:'" 

F. N. R. să ne trim~atA, pe scurt ,i lamur:' W·· ... 

~t;ri ş' liltl\mplQri din tinutul respectiv. 

-~ Fascisti Români! Cetit! ,1 rlspa"(!.~! r;: .• 
zata voastră .. Voinţa Poporului ~. care i j"~:1 

numai prin voi şi jlentru voi! 

"VOINŢA POPORULUI" nu primeşte SI' ~;:'~~'.~ 

dela nimsn!, deci aboliaţivă cat dl! muJti. ţr .,:11. 

CCirt rAspândesc gazeta "Vointa Poporului" i" i~i 

nese o datorie da buni RomânL 
•• • 

Invitare la abonalnenL 
Pe un fin • • • . . . . Ll':t 10(, 
Pe o jnmdt.flte an . • , Le' dtf 

P6 8 ltm.i • • . . ' •• Le-;. {l,:,; 
Preţu.l unul, t'xemplar e 'Jel O) 

.. Cine doreşte sd cullooscd glluta ; r",~::! f 
Nalionalt Romtî,-,d, pentru ca sa o abone ,.:, s" 
ne ,'scrÎe pe o simpla cartp poştalel, far nQ ,', !J("" 

trimite fara intârzlere nUllulr de pl,(,.,)l~ .n 
cinste. 

Rugam sprijinul tuturor IN/ilor b"d ,1, 

pretutindenea. -
Adl7lin'stratia gozl?te; 

"Voinţa P()po,.ulu.~' 
A IOd, sU'ada MOise Nic.oura !, ,,-f ... -...-.... ____ . _.a_. __ .. "._ ....... _ ... ". ... ~ .......... ...., ____ • __ .L .. ~_""~_~- .... 

Publicaţiune. 

Cu lnceperea de 
află aplicare in biroul 

1 Februarie ,~f:~ 
subsemnatulu 

un adiunct (scriiltd {"'; 
care posedă corect limba română şi dv' "L, 

grafIa. 
Dr. Petl'uţ'u, advo '.~. 

iUflsconsultul judeţulUI ;.L-,j 

W !~~ 
~ 

"P O O G ORI A~;; ~ 
. este cel mai ieftin isvol' de '! 
ap"ov1ziollare cu T EXTI L E ~ 

Arad, B-dul Regele Ferdinand I nr. ~=j ;.' 
HlloRi gara t re II U 1 u i electric p'ldgoft' + 
ROMANI~ Sorijiniti pe C'omerclal1ţii, Industria" :; ~ 

mcs::' iaşH rOUlani, precunl ,i toate tl';_ - ~ 
tul unile fi Intreprinderile românt'şl ':' H.> 

_ ~ţ'!:+;'~·"i ______ IIiI_.I ________ --"'~~'" 

() 

se primesc la administraţia ga.· ",~. i. 

"Voinţa PoporuluJ,~-
Arad, Str. Moise Nicoară No. It "etajul ~

Plata după un tarif scăzi~t. 

7 3 • 
. TIparul Tipografiei DLecezalle .}.rad. 
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