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APARE IN FIECARE DUMINECA 
SU B ca N DUCEREA UNUI CO MITET. 

CUnt ne cinstitn eroii!? 
- MonuD1entul lui Avratn Iancu. -

Un apel fără răsunet in ziare şi câte 
~n biet român, ţăran .dela Ţebea, cerşind 
cu colecta prin cârciumi şi prăvăIHle shei
nUor dela oraş, este tot ce se face la noi, 
pentru cinstirea marelui tribun şi erou 
Avram Iancu. 

romanul cu colecta dela Ţebea, este 
dat afară de câte un chelner, sau doar 
câte un· ovreu vânzător pe sub porţi, ii 
aruncă 2 lef, pentruca neamul românesc 
să poată ridica un monument la Ţebea. 

Iar dacA truda vrednicilor Români şi 
preoţi din părţile Ţebei, va avea totuşi 
rezultatul, ca acolo unde zac cele mai 
sfinte oseminte ale neamului, să se poată 
lnăl:a un modest monument, să vedeţi in
sufleţire} să auziţi la vorbe umflate, la 

RĂVASM. S. REGELDI. , 

Şi daca hidre neere"'{u-tncerca 
Sd ne ameninţe, Măria 1a, 
Prin foc şi sabie 
Vom apăra iubita Basarabie I 
Piati-vom iar cu sânge Bucovina 
·Şi din Ardeal vom curdti neghina. ... 

discursuri, la fruntaşi cocoţati şi, 

S'ar părea că glasul ce răsună din 
Ţebea, ccrându-ne obolul pentru Implini
rea unei datorinţe naţionale, vine din altă 
lume, pare ceva strein de noi, anachronic 
pentru timpul nostru. 

Când svârco1irea pentru acapararea 
puterii, adunările politice goana după afa
ceri şi intreg tărăboiul zilei de azi, ne 
mistue toată insufleţirea naţională, cine 
mai inţelege rostul unei veneratii a eroilor, 
a celor cari s'au jertfit pentru urmaşi? 

Pentru aşa ceva, 8junge că mai vor
bim româneşte, că ne credem toţi demo
crati, că ne numim naţionali, naţionalişti, 
naţionali-liberali, naţionalişti ai poporu
lui ş. a., m. d. -

Ne place să invocăm paginile măreţe 
ale trecutului istoric de luptă, de jertfă şi 
conştiintă a eroului ce doarme, sub go-

Vom mătura hotaTU 'n lung şi 'n lat 
Din 1isa pân la Nistru 'nvolburat, 
Călca·vom peste hoituri, peste cranii. 
Şi fără milă vom strivi duşmaniI: 
Vor preamari ca 'n alte vremuri slava 
Aceleaşi clopote deJa Suceava. 
Aşteaptă regimente de eroi -
Măria Ta, stam gata de răsboi t , 

Legat-am foţi Românii jurământ 
Străinilor sd le sdpăm mormânt. 
Vom împleti cunund de lumind 
Pe fruntea Ta măreala şi sen/niJ. 
Cu stinge cald vom scrie la hotate: 
Traiasca mândra Românie-MareI 

Aşteapta rtgimenfe de eroi -
Măria Ia, 

stăm iata de rasboi J 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRA TIA! 
Strada Moise Nlcon NumArul 1, etajul 1. 

ronul dela Ţebea, dar nu ca un Îndemn 
al viitorului, sau ca un simbol de sacri
ficiu şi mai ales nu ca motiv de a sub
scrie colecta unui manu ment, de datorintă 
şi demnitate naţională. . 

Cultul trecutului atât de sfânt popoa-
relor civilizate, nu-l inţelegem ca un 
isvor sacru de întărire in lupta şi aspira
ţiuni1e viitorului, nici ca o continuitate şi 

mijloc de educaţie in dragostea de neam 
şi ţară a generaţiilor cari vin, şi cu atât 
mai puţin ca simţ de recunoştinţă a unui 
neam ce să respectă. 

Crucea uitată dela Ţebea, va trezi 
tnsă tn inimi adevărate, indemnul' unei 
datorinte neîmplinite tncă şi tn locul 
tribunei politice ridicati adineaori În 

iurul acestui Panteon de către pig
meii zilelor noastre, seva înălţa monu
mentul veneraţlei naţionale, iar in locul 
peroraţiei tuturor canaliilor poJitke, se va 
tnălţa rugăciunea de pioasă veneraţie şi 

inchinare a unui neam. 
Sdrbdfoarea IntJlftJrii Domnului, va 

fi atunci şi sdrbătoarea ină/ţdrii sujlelu
lui românesc. D. Gh. 

Valea Zimbrului. 
- Amintiri dupa patruzeci de ani. -

de: Dr. Al. TaJ4şescfl. 

Par'că a fost numai ieri, alaltăieri I ... Cu 
toate că patruzeci de ani nu sunt puţini in viaţa 
nnui om! .•. Alleam in buzunar testimonilll de 
maturitate, document cu titlu mai bine tnţeles, 
pe care fiecare tânăr ti considerA (socoteşte) de 
cea mai mare valoare, - mai mare decât di· 
ploma numită vag ,.,de bacalaureat", sau chiar 
titlul universitar al unui doctorat. Copilul a de" 
venit om. 

Urgia lui Tabaidy Kâroly, fost prefect de 
tristă memorie al comltatului Aradului de pe 
atunci. il silise pe tatăl meu să la toiagul pri
begiei şi sA treacă În tară, eveniment (tntâmplare) 
dureros pentru un cap de familie tn etate de: 
peste 60 ani. Pentru mine tnsă aceasta, era eve
nimentul cel mai pHlcut, nu pentru a părăsi dra
gile mele locuri ale copilăriei. ci pentru a pune 
Carpaţii intre sufletul meu doritor de libertate, 
progres şi numai românism, şi intre spiritul im
pllator al domniei maghiare. Mai ales că eu 
gustasem din această libertate, stând trei ani tll 
România. 

• 
Când treci dela Oura-Honţulul podul peste 

Crlşul-Alb la losAşel al in fatl o vale ce se 
varsă in Criş la poalele satului losăşe1. Valea 
aceasta purcede la 9 kilometri sub muntele Moma 
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Pagina 2 VOINTA POPORULUI 

In vederea' viitorului. 
Mare frământare pe continent. Intre

vederi diplomatice, noui acorduri interna
ţionale, străduinţi despre care se afirmă 
că urmăresc consolidarea păcii, toate ace
stea se ţes cu abilitate (istetime) În jurul 
întâmplărilor viitoare. Europa pare înfri
gurată de o teamă, ce-şi poate avea ex
plicarea in nesiguranta zilei de mâne. 

Şi în lumina acestor perspective, noi 
cum ne găsim În cuprinsul nostru româ
nesc? Priviţi şi primiţi admirabil in me
tropola luminii, urmăriti cu atentiune În 
manifestările noastre de politică exterioară 
pândiţi de unii, sprijiniţi de altii, - con
tinuăm totuş cu vechile deprinderi,
stăruind în vechile nesocotinţe, ca şi când 
n'am trece prin momente ce implică (cer) 
mai multă seriozitate şi un spirit mai ac
centuat de muncă, de disci plină, în actele 
noastre de toate zilele. 

1rebui s~ priceapă că, numai legânJ-o cât 
mai strâns economiceşte de pământul ei, 
ea se va simţi confundată in interesele 
superioare ale ţării. 

Aceste interese superioare nu sunt 
decât rezultanta firească a intereselor fie
căruia în massa interesului obştesc. 

Iată ce ar trebui să gândească pu
ternicii de astăzi ai ţării, aceia cari deţin 
puterile Statului în mânile lor. 

PUlÎficare (cur~tire) largă cu sprijinul 
sufletesc al cet5ţcnilor mobilizaţi in acest 
scop, şi mllncă constructivă pentru rein
florirea noastră pe continent. 

Iată datoria factorilor cu răspundere 
ai zilei de azi. 

Nu ştim însă dacă vom fi auziţi şi 
mai ales înţeleşi. (U) 

e •• .L e 

Nr.J~ 
Dou 

Ct ~ă se UDr~~H8~ă român~~te I 
. III aproape toale birourile administra.! rlla 
tive sunt afişate Iăblife, pe cari stă scriS,! naţi 
că în localurile statului funcţionarii Între 
ei să vorbească limba statului: Vorbă sd 
fie, se şi vorbeşte dar nu totdeauna şi nu dlu 
În fot locul. tim 

miI 
Eu ştiu că există dşoartJ profesoard, de~ 

- şi vor fi mai multe - care vorbeşte per 
ungureşte cu o plăcere deosebiM 'şi In aCt 

cancelarie şi ill Palatul Cultural şi pe ~u 
stradă etc. şi aceasta ar fI chemată sal Imi 
inji/treze simţ naţional in fetiţele a căror! ~. 
profesoară este.· 1 a '1 

Ştiu apoi cd avem funcţionari, ofiţer; Inel 
de politie, advocati etc. cari vorbesc -. 
după mine - prea bucuros ungureşte ei "U 
Între ei, iar ca partidele, natural, vorbesc gu' 
în limba partidelor, deşi pe vremea un- ma 
kuri/or nu odată li se răspundea Romd- !~! 
naşi/or noştri cari incepeau vorba cu::· 
"Domnule mă rog ... " nNe morogj az _ ...... ,.. ...... _ ........... ""' ... ~ .... __ .............. ___ .................. _ .. .".~~ ....... _* ................ """ ....... __ ...... _ isfenit ... " Am vrea totuşi să ne consi-, lnt 
denim'" cel puţin şi noi Românii pe noi m, 
când intrăm în localuri publice ca : restau- lă( 
ranle, carene/e, prăvălii, teatru, mozi ele. Ac 
partide şi să pretindem dela aceial cari a: 
au datOlinta să ne servească pentru pa- in 

Suntem un neam de oameni bine în
zestraţi de natură, dăruiţi cu bogăţii in 
toate domeniile, destoinici să jucăm un 
rol de căpetenie În istoria lumii. Nu ştim 
însă, poate că ştim dar nu vrem să in
staurăm (intronărn) şi în cuprinsul nostru 
domnia deplinei şi egalei îndreptăţiri Între 
cetăţeni, Între fii ţării. 

Şi totuş, mulţimea aceasta, căreia i-se 
desvălue zi de zi atâtea abuzuri şi ilega
lităţi, căreia i-se desfăşură mereu, de după 
răsboi incoace, intreg alaiul de nedreptăţi 
şi desfrâu, e aceeaşi mulţime pe care o 
chemăm la datoria cea mare atunci când 
bat ceasurile grele. 

E vrednică deci această mulţime să
tească şi orăşenească, de mai multă so
licitudine (grije) din partea celor ce ar 

din grupul munţilor Codru şi se cheamă Valea 
Zimbrului, prin întâlnirea la marginea dinspre 
Nord-Est (răsăritul de miază-zi) a satului cu 
acelaş nume alor trei văi Încântătoare: Valea 
Zimbruţului, Valea Rău/ui, cea bogată În păstrăvi 

şi Valea PillOdei, care altădată era defIleul de 
trecere şi graniţă intre Ardeal ŞI Ţara Ungurească 

Dela losăşel şi până la Zimbru e un def.leu 
(vale) strâmtă prin care curge rîul Zimbrulul 
îmbrăţişat de stâncile şi arborii dealurilor bogat 
Îmbrăcate cu păduri de diferite esenţe (feluri) 
de copaci, cari şi de o parte şi de alta se În
clină cu Îngrijire de mamă ca să ascundă sub 
bolta lor verde sau intre încretiturile stâncilor 
tapisate (bl-ănite) cu muş.::hi, jocul sgloblu şi 
cântecul vesel al apei reci şi cristaline. Ca ar
gintul viu, ea alunecă printre stânci, bolovani şi 

rădăcini şi fuge când mai pe fată, când pe 
ascunse, tremurând În toată firea ei de bucuria 
primăverii, care cu biciul de aur al- razelor de 
soare, ce·1 scapă ici-colo printre frunzele alin
tate de vântul răcoros al zllei de 1 Maiu, o go
neşte nebuneşte, spre matca cea bogată şi can
didA a Crişului-Alb. 

Calea ferată dela Gurahontulul nu exista. 

Ziua eroilor s'a serbat şi În anul acesta cu 
multă pompă, Cl! multă dragoste şi bun simt 
pentru memoria acelora, pe cari nu-i putem uita 
niciodată. 

Te tnduioşau la-::rimile orfanilor şi vă
duvelor de răsboi şi a acelor părinti imbătrâniţl 
cari abia îşi duceau sapa pe spatele gârbov.ite 
şi cari aşteaptă şi tot mai aşteaptă par'eă rein
toarcerea nemuritorilor lor fii. Aşa, gânditor!, se 
tntreabă: pentruce-ar fj şI murit] copiii noştri? 
Doară pentru ca să se Iăfăiască t(lti parvenitii 
în ţara noastră, să-şi bată joc de noi de cei bă
trânl, slabi, săraci şi bolnavi? 

Nu vă perdeţi Încrederea şi speranta, iubi
ţilor noştri orfan1, văduve şi bătrâni nenorociţi! 
Va sosi, în curând, ceasul când şi suferinţele 
voastre vor fi uşurate şi jertfele voastre. răsplă
tite, fiindcă vrem să fim siguri că veţi fi oricând 
capabili -- gata dE' astfel de jertfe pent u tară, 
regE' şi neam. Iar tara, regele şi neamul nu vă 
va lăsa nicicând nerăsplăt~ţi. 

şi lângă Criş Gura Han/alui. Numirea Gurahoncz 
este o corupţie maghiară, ca şi Guravoi din Gura
Vdii, satul învecinat. 

In anul 1882. Intre Gura Hontului şi 10-
săşel, s'a construit un pod nou peste Crîş, cu o 
deviere intenţionată voită, a cursului rIului, pentru 
ca Sa/cea istorică. de lângă vechiul pod, pe care 
a fost spânzurat Tribunul martir Buteanu care 
devenise un altar al Românilor şi unde s'a ri~ 

dicat peatra comemorativă, despre care aşa de 
duios a ~cris dna Constanta Hodoş, sora mea, 
neputând fi distruse (nimicite) pe faţă de teamă 
ca poporul să nu se revolte, prin o abatere de 
rău salcie şi brute să fie expuse la rupere de 
mal şi nimicire. Astfel.tn anul următor osemin
tele eroului neamului au trebuit să fie mutate 
în cimitirul din sat, iar crucea am văzut-o În 
vara anului 1884 aruncată, răsturnată, in şanţ 

lângă gârdul Primarului Gurahooţului care 
sub ameninţarea cu împuşcare din partea nota
rului ungur Borşoş şi a jaodarmilor n'a cutezat 
să o pună la căpătiul osemintelor, în cimitir. 
Azi ni se .spune căe dusă şi peatra lângă oase, 
dar in locul martirului e un virtej şi un abiz, ce 
arată un gol mare în sufletul neamului românesc. 

Atul1i:i abia era de 4-5 ani până la [neu. Dar • 
nici numele etnice nu s'au păstrat. HOllful e o Calea ferată Arad-Brad a schimbat mult 
vale ce porneşte muntii metaliferi, dintre Mureş I aspectul (infăţ:şarea) rustic şi umil, dar În acelaş 
şi Crişul-Alb şi care,' pe malurile in apropiere timp romantic al acestui sat. Fabrica de ciment. 
de îmbucate cu Crişul, are două sate: sus Honţi~orul exploatarea pădurilor din împrejurimi, linia fe-

ac ralele noastre, - sd vorbească cu noi În fie 
limba noastrd. Apelez la bunul simţ na
ţional al Românilor să pretindă lucrul 
acesta I căci altfel În adevăr se instrăineazd 
oraşele şi satele noastre şi va avea drep

lel 
al 
fel 
ln1 tale un domn deputat, care spunea eri: 

.Dacă merge tot aşa, mâne-poimâne işi ac 
vor revendica străinii cu tot dreptul ora-
şele noastre, cari se înstrăinează pe zi 10 
ce trece prin intărirea elementului străin ve 
şi din nepăsarea noastra păcătoasd". d~ 

rată Îngustă Gura-Hontului-Zimbru a scos În 
evidenţă (vileag) multe valori ascunse ale acestei 
regiuni (ţinuturI), dar i-a schimbat in acelaş 
timp şi sufletul curat românesc de altădată, 

Toate proprietăţile, toate exploatările sunt azt 
in mânile mai multor Jidovi, cari se cred pe 
sine că ei, şi pe timpul lui Attila şi a lui Arpad, 
făceau serviciu de aprovizionare al hoardelor de 
invaziune spre impilarea neamului românesc. 
Acum însă lucrează tn stil mai mare la adăpostul 
mijloacelor de civilizaţie. 

Acum patruzeci de ani, pe dealul dintre 
losăşel şi losaş, era o capelă de zid, in stare 
destul de bună, cu uşi de stejar, fnchise, in care 
însă nu se mai servea dela 1848 lncoace: o de .. 
pendenţă a curtii boereşti din losaş, care era 
la poalele acestui deal stâncos. Biserica acela 
deşi de alt rit şi părăsită, predomina, prin si .. 
tuaţia ei, intreaga regiune. privind peste toate 
săticelele presărate pe ambele versaote ale văII 

Crişului-Alb. Azi nici urmă nu mai e :Jid din 
acea capelă, nici din curtea boerească ce, acum 
patru decenii, ca o babă bltrâna, dar viguroasă, 
işi număra anii între dinţii ştirbltt.]o jurul acelei 
biserici şi printre stânci ne jucam ca puii de 
căprioare de-a ascunsele şi număram urmele 
gloanţelor pe păretii capelei, unde au fost im·. 
puşcati o multime de tărani rebeli, sau bănui·li, 

la 1849. ' 

(Va urma). 
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Nr, 23 VOINŢA POPORULUI __ ------------------------------~--------~~~~~~~~--------------------~------------~P~a~g~in~a23 
Ce-i nou în politica ţărei? 
DoUA abziceri din guvernul Brăfianu. - Contopi
rea Averescu-Margblloman ,i cea dinte partidele 
naţional ,i tărănist. - Când va pleca guvernul 

liberal? 

Gazetele din Bucureşti aduc ştirea că 
dlui mjnistru al domeniilor Al. Constan
tinescu fiindu-i respinsă o cerere către d. 
ministru al finanţelor V. Brătianu pentru 
deschiderea unui credit de 4 milioane lei 
pentru Casa Pădurilor. vădit jignit şi de 
acest refuz d. Constantinescu - car~ in 
multe privinte economico-financiare nu 
împărtăşeşte punctele de vedere ale dlui 
V. Brătianu. - şi-a inaintat abzicerea. 
D. G. Cipăianu. subsecretar la domenii 
a urmat îndată acţiunea dlui Constanti
nescu. 

Astfel S7au produs - spune gazeta 
"Universul" - două abziceri din guvern ; 
guvernul e deci in lncurcătură, cu atât 
mai mult, cu cât nici o stăruinţă n'a pu
tut hotărî pe d. AI. Constantinescu să se 
răsgândească. 

* 
Din cercurile politice se vesteşte că 

între dnii general Averescu şi Marghilo
man se urmează târgueH, in cea mai mare 
tăcere, in privinţa unei contopiri politice. 
Aceste târgueli au fost suspendate pentru 
a se găsi o formulă de ieşire, deoarece 
in privinţa şefiei se arată neintelegeri intre 
aceşti doi oameni politici, întrucât unul 
fiecare dintre ei reclamă şefia partidului. 

In ceeace priveşte programul şi ce
lelalte, între partidul dlui Averescu şi cel 
al dlui Marghiloman n'ar exista nici un 
fel de deosebire pentru a se ajunge la o 
inţelegere" tn vederea unei contopiri a 
acestor două grupări. 

• 
După contopirea grupărilor dlor N. 

Iorga şi Argentoianu din Bucureşti ni-se 
vesteşte ca fapt împlinit contopirea parti
dt;Jor naţional cu cel ţărănesc. 

Va să zică "trădătorii" şi "bolşevicii" 
de eri încetează de a mai fi primejdioşi 
pentru "ţară It atunci când dnii "conducă
tori" ai partidului naţional vor cu orice 
preţ să ajungă la cârma ţării. 

Tovărăşia aceasta va fi proclamată 
- fapt îndeplinit - de conducătorii ce
lor două partide, fără a fi supusă apro
bării congreselor respective. Tovărăşia se 
va face cu toate că cei contoplţi nu s'au 
tnţeles nici asupra principiilor de guver
nare (programului), nici asupra persoane
lor conducătoare (listei ministeriale). . 

• 
Privitor la svonurile de plecare dela 

putere a guvernului - Brătiauu, gazeta 
guvernamentală "Viitorul" scrie că: "după 
ce va presida deschiderea sesiunei parla
mentare, ordinare, din Noemvrie anul c. 
şi dupăce va inchide această sesiune, de 
abia atunci va incepe să se gândească la 
pregătirea unei noui legislaţii". Vom vedea. 

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

fluangarda lasciei nationale Române. 
-' Tinerimei noastre. -

Un vecldll proverb ne spune: " Vi/urile 
străine nu le veţi indrepta, dacă pe-ale 
voastre nu veti vindeca". . 

. Ii/te/esul acestor cuvinte înţelepte tre
blle să se ftltipdrească in mint2a fiecărui 
iubitor de dreptate şi adevăr. Intelesul lor 
si! călăuzească pe acei ce vor sa urmeze 
calca adevărată şi pe acei ce vor să in
injăptuia,s'că idealuri nepieritoare. Căci, 
zadarnic intrezăreşti rezultatul unui lucru, 
când nu şti să-I infăpilleşti. 

Ca aceste cuvinte mă adresez tie, ti
nerime română, in inima căreia palpită 
dorul de libertate, dorul pe care orice bun 
Romăn il nutreşte În c[Jgetu~i curat. Mă 
adresez ţie, tândră generaţie ce, lntreză
reşti prin prizma virtuţii tale statornice, 
mântuirea Patriei de azi. Tie, căci tu eşti 
apostolul chemări/or noastre şi 'n tine se 
reazemă nădejdea tuturor Românilor în
groziţi de primejdia ce ne-ameninţă. 

se ivesc razele soarelui binefăcător) ce 
răsare în dimiileţile frumoase după o 
noapte inturzecoasă plină de groază şi 
bestiale crime. 

Pom:ţ! deci la muncă incă de pe 
băncile şcoalei, facând turnce culturale 
prin cari să arătaţi poporului cii Româ
nia e ţară bagaM, dar se zbuciună amar
nic, torturafă fiind de veneticii percillnaţi. 
Faccţi-l să inţeleagă că rolul lai c mare; 
şi până când nu va conleni de a că/ca 
pragul acestor lip ito ri, până atunci mân
talrea ţării va sta ascunsă după cum 
strălucitoarele raze de soare stau ascunse 
in dosul nourilor negri. 

Purtaţi făclia strălucitoare acul/urii 
acolo unde aceşti perciunaţi stingheresc 
în tăcere. poporul româ/!esc şi luminaţi 
ogorul unde-şi fac opera păcătoasd ; căci, 
după cum microbii celor mai infecte boale 
se sdlăşluesc undt! e intuneric şi fug de 
lumină, tot astfel şi aceşti paraziţi scâr
boşi, vor fugi departe de fara românească, 
orbiti fiind de razele binefăcătoare; făclii 
ce o veti purta. V. B. Git. 

* 

In inima voastră, tineri români, să se 
lntrupeze adevărul acestui proverb, de
oarece chemarea voastră e sfântă şi dru
mul pe care trebue să I străbateţi pentru 
a înfăptui idealul e greu. Şi pentru a-l 
străbate, - pregătiţi-vă, vindecaţi-vă de 
vi{urile voastre intâiu, nu vă lăsaţi să fiţi Tinerimea este bucur/a, mândria, spe
conduşi de cele mai joase· cusururi. Nu ranta tllturor neamurilor cu simt de mo
intărzâiaţi a răspunde chemări/or izvorite raid. In elanul său sacru poate'greşi! -
din strigătul de ajutor al celor ce gem în dar nu poate fi pedepsită, tatăL iubitor 
asuprire. îşi dojeneşte copn, insă nu-i sugrumă. 

Invătaţi-ră încă de pe băncile şcoalei "La jeunesse doree" al Frantei revolut/o
a pretul adevărul şi ln/elepcillTlea şi a uri nare, "Bursc/zensclwfturife" Germaniei, au 
minciuna şi pe acei ce-o poaită.; fost avangarda mişcărilor de eliberare 

Cu fruntea ridicată, departe de a fi contra tutulor asupriri/ar şi n'a fost pe
laşi, lacomi şi dispreţuitori de adevăr, depsită de despoţii ei, căci şi ei ştiau, că 
păşiti pe terenul muncei, unde veţi înfăptui tinerii simt ceva, viaţă, g~ranţă de exis
idealul sfânt. Gândili. vă că pentru a aduce tentă a naţiunei, sugrumarea na!iUlIei 
la bine tara obidită de mârsevcnia veneti- însăş. . 
~ilo.r, av'cţi .de luptat cu cei. m~i greu de 1 Su'!t criminqli~ t!c~/oşi .toţi. câ!i Îşi 
lIZVlllS, aveţl de luptat eu mtseu. pun mana pe radaCinIle naţLUnel noastre. 

Contra acestora trebue sd fiţi înarmaţi Tineri lucrati, nu vă lăsaţi şi adllt1ându-vd 
cu cele mai nobile calităti. Pef~tru a-i ră- energia, pfJrni,fi lupta de eliberare contra 
pune, inimile voastre trebue să fie ogorul criminali/or voştri şi ai ,noţiunei noastre. 
săldşluitor de adevar şi illbire de lleam ... _' ....... --....-.' ........... _ .. _ 
şi ţară. In sufletele voastre să afle Joc 
râsunetul de durere şi desnădejde a nea- Improprietărirea Voluntarilor. 
mului românesc. Si nu uitati că arma cu 
care tragi În pâlcuriJe de mişei, cari mi
şună in această ţară bogată ca parazitii 
Îll locurile neîngrijite, este munca. Prin 
muncă indârjită veţi înfaptui o tară bo
gată şi fericită, visată de atâlea generaţii. 

Prin muncă se reIpun paraziţd cari ţin 
umăr egoismului, neavând nimica sfâllt in 
lumea aceasta decât ura faţă de toţi cei 
ce nu le 'sunt asemănători. Acolo in ogo
rai muncei lor infecte, munciţi atât, până 
când sămânţa alllncafă de ei să fie ase
mănătoare aceleia ce-a căzut pe piatră 
şi n'a dat rod. Desţeleniţi ogorul in care 

. trăiesc acum aceşti făţarnici - str-cini În . 
toate de neamul românesc, în ,felul cărora 
nu e nimic sfânt, cari n'au nimic pentru 
ce lupta~ decât pentru 'buzunarul lor şi 
pentru interese cu totul materiale. 

Duceţi lumină poporului dela sate 
pângărit de răutatea acestor parveniti- şi 
deschideţi-le ochii ca să vadă cărarea 
mântuirii. Şi-atunci, când poporul româ
nesc îi va cunoaşte şi va şti să-i ocolea
scă ca pe cei mai păcătoşi tâ/hari, atunci 
mântuirea întregei ţări se va ivi după cum 

- Din Parlamentul ţării. -
Intr'o şedinţă di!l zilele trecute a Parlamentu

lui, dl Sever Boca dă cetire unei motiuni adre
sată parlamentului de către Uniunea foştilor le
gionari şi voluntari şi votată în congresul tinut 
de curând la Timişoara,. Prin motiune ei cer 
guvernului să ia măsuri pentru improprietarirea 
lor cu aceleaşi drepturi ca purtătorii decora tiei 
"Mihai-Viteazu", sti fie înscrisi în listele electo
rale, să li se restitue fondul de 45 milioane ce 

. s'a luat sub guvernul Averescu, etc. 
DI Bocu enumeră meritele aceslor foşti os

taşi al idealului naţional, cari au Întărit forţele 
neamului după retragerea În Moldova şi au ri
dicat moralul tuturor Românilor la laşi. Toi ei 
au avut o frumoasă contribuţie in realizarea 
unirii Basarabiei cu România. 

Oratorul arată prin contrast tratamentul vi
treg aplicat acestor bravI luptători de către gu
vern, care n'a revizuit nici până azi lIstele elec
torale şi a împărtit pământul la favoriţi, în. loc 
să-I dea foştilor voluntari. 

Nu tot aşa însă au procedat Cehoslovacii, 
cari au făcut din voluntarii lor un instrument de 
afirmare şi de consolidare naţională pe toate 
tărâmurile. 

(Comunicarea d-Iui Bocu este des întreruptă 
de membrii majorităţii. Voci~rările se incruci
cişează intre opoziţie şi majoritate). 
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Catastrofa dela Cotroceni. 
- Cine 

poartA răspunderea" 

Capitala şi-a oferit Miercurea trecută unul 
din cele mai dureroase spectacolf.': Depozitul 
central de muuitli a explodat timp de o zi in
cendiind şi ingrozind cartierul Cotroceni. 

Explozia s'a produs la orele 11 şi jumătate. 

In curtea depozitului central de>munitiuni al ar
matei s'a observat la inceput un incendiu, care 
peste un sfert de oră s'a transmis la magazia 
in care se găsea cartuşe 

pentru infanterie. 
Pe la ora t, una din magaziile depozltulul, 

in care se aflau p,oiectilele de calibru mic, 
pentru artilerie, au fost, de asemenea, cuprinse 
de flacări. 

Timp de o ori proiectile au 
fost aruncate tn aer şi au imprăştiat panica in 
intreg cartierul CotrocenI. Văzând cA explozIIle 
iau proporţii tot mai mari şi că opera de loca
lizare devine fmposibilă, locuitorii au inceput să 
fugă cuprinşi de o complectă dezasperare. 

In mal puţin de o oră, aproape 10 mii de 
locatari şi-au p~răsit complect locuintele şi s'au 
refugiat pe câmpla Cotrocenilor, intre linia ferată 
şi cimitirul Ghencea. 

Toti aceşti locuitori şi·au părasit avutul 
pentru a-şi salva viaţa. In timpul evacuării, care 
s'a făcut cu o luteală fulgerătoare, s'au petrecut 
scene de un dramatism neinchipuit. Multe femei 
şi bătrâni, cădeau tn fuga lor leşinând tn mij
locul drumurilor, fără ca să poată fi ajutati de 
cineva. Multi dintre aceşti disperaţi dădeau im
pre.;ia ~ă inebunesc de groază. 

Pe la orele 3 jum. după amiază când a avut 
loc prima explozie puternică, regele stătea in 
parc citind. Ceva mai încolo era principesa ilea
na, luând lecţia de pictură. In apropiere se 
găsea şi generalul Angclescu, mareşalul palatuluI. 
La allzul detunăturii care a spart mai multe gea
muri dela palat. serviturii au venit pe lângă 

rege speriati şi plârJgând. Regele a căutat să- i 
liniştească, dând dovadă de mult sânge rece ..• 

* 

La un moment dat intregul oraş Bucureşti 
a fost 8gudui de o detunătură puternid, făcând 
să SI spargă pereţii caselor din mijlocul capi
talei, iar locuintele din apropierea depou lui s'au 
dărîmat compld. Intreagă populatia capitalei a 
trăit clipe de groază nespusă. Locuitorii au aler· 
gat ca tnebuniţi de spaimă pe campurl. 

Se zice, că 
explozia ar fi venit dela o· schinteie a unei 10· 
comotive, care era mânată cu petrol (nu face 
"chintel !), sau că ar fi la mijloc mâna criminală 
a bolşevici lor cari s'au strecurat in tară. 

to 

VOINŢA POPORULUI 

.- , .... "wI"' 

Cum le poartă sfrelnii fată de noi 81 cum ne 
tratează ÎD tara noastră. 

o faptă ruşinoasă şi ingrozitoare, care ne 
pune pe gânduri, ne face să credem că suntem 
În Muntenegru ori Albania şi nu in România
Mare liberă, câştigdtă cu sângele celor. 800.000 
Români morti şi cu sudoarea noastră pe câm
purile de luptă. 

In comuna curat românească Rădmăneştt 

(jud. Caraşseverin) ullicii străini sunt doi 
pui blăstemati, cari au trecut granita !;lin 
Ungaria acum doi ani şi s'au aşezat in acea~ta 
comună, unul de 20 ani cu numele Gyuszi, altul 
de ]6 ani cu numele Bandi, ambii fii unui anume 
Toth Oyula fost soldat in garda roşie. 

Binecuvântata Ţară românească primeşte 
la sânul ei toate gunoaiele ce nu pot trăi 

in alte tărl şi mai ales in Ungaria. Aceştl doi 
blestemati, pe cari nu-i impedecă nimeni în a 
face rău, acum vre-o două luni fi ind martori la 
cearta ce a avut cetăţeanul Partene Cădârescu 

de acolo cu soţia lui in casl, s'au pus sub fe
reastra omului, batjocorind în diferite moduri 
pe cei ce se certau. 

Cetăteanul le-a spus să se ducă să-I dea 
pa:;:e, eUa acestea au inceput a-l Înjura şi 

noaptea s'au introdus În casa omului, amenin
ţând ClI revolverul şI l'au bătut aproape mortal. 

Cu locuitorul de acolo Moise lata, care-şi 
păŞ1ltla oile pe izlazul comunal, re motivul că 

se apropie de "pământul" lor (c;!or doi blcheri) 
l'au hatut. 

Tot aşa .au păţit şi locuitorii Ioan Rista şi 
Ni.::olac Rlsta, cari acum trei săptămâni au ieşit 

la câmp să-şi are ogqarele şi să facă sămăna.
tlll'ile de primăvară. Pe când aceşti doi mcrflcau 
să-şi adape boli la fântâna ce se află pe pă

mântui prco~şc, b!ăstămatli i-au luat la goană. 
zlcânu că pe pământul preotesc ei poruncesc şi 

vojau să inch :dă boli cl'tăţenilor, dar aceştia l-au 
trimis cu O injurătură zdravănă la Seghedln. 
Pentru aceasta Bandi a tras o lovlturâ de topor 
lui N. Rista şi a strigat fratelui 'său: tt15d m~g 
az nnytik Istenet az olahoknak", C"lmpuscă-11 , " 
Dumnezul mamei lor de Valahi ''') Intervenind mai 
mulţi săteni aflători pe câmp, pezevenchll au 
fugit, scâpând astfel din mânilc lor înclinale 
spre crimă pe cei doi nenorociti. , 

Tot astfel de om este şi unchiul lor "oth 
Gyula, care in 191 t a împuşcat un român şi 
hl 1918 alţi trei din acea comună şi pentru cari 
fapte pedeapsă nu şi-a tras incă. Sătenli, după 

întâmplarea de pe câmp au reclamat postului de 
jandarmi din acea comună, care in&ă a râs zl~ 
când că acela cu care au ameninţat cei doi pe 
oamenii noştri, nu e revolver. ci o jucărie cu dop 
(pistol cu dop de lască). 

Rugăm autorităţile in drept să binevoiască 
a lua măsurile necesare, ca să nu fim siliti - să 
luăm noi altfel de măsuri contra acestor bolşevici 
şi criminali cari nu Iasă in pace populatia unui 
sat de Români paşnicl şI cinstiti. 

Un rădmăneşfean. .... ", ..... "4~ 

Orice parale atât ca abonamente cftt şi 
ca ajutor pentru fondul de rezistenţă, se vor 
trimite strict numai administraţiei in sir. Moise 
Nicoard nr. 1, iar personal se vor preda /lumai 
subsemnatului ori persoane/tir imputernicite din 
partea mea, in scris, pentru preluarea paralelor. 

Pentru sumele plătite altor persoane Admi
nisiratia ziarului nu ia nici o riJspundere. -
D,. Dio",id. Be.".., feful Sectiei FNR\,. Arad. 

.," 

Din Jamul desrobit. ~ăto 
,run 

După desbaterile fărA sfârşft ale comisiuf 
româno-sârbe, ziua de 5 Aprilie ÎIl sfârşit, a a~ 
libertatea şi desrobirea de sub jugul sârbesc 
comunei lam. 

Comună românească fruntuşă am cunosc 
inainte de război cand, datorită harnicl10r ei 
tenl iti făceA impresia unui mic orăşel in pr 
perarc (desvoltare), şi-am văzut-o după dcsro oeil 
fntr'un hal care Îmi aminteşte din nou Instlnt; . I 
(pornirile) balcano-barbare ale :lIaliatci4 noa~l:a 
Jugo~Slavia. nur 

Turneul artistic al studentilor bănătenl d ace 
Universitatea din Cluj a dat un minunat prkRo1 
locuitorilot comunei Jam pentru a-şi. manif~lcerl 
(arăta) simtemintele, iar cei prezenti s'au convlniC 
pentru totdeauna de 'vigoarea fi dorul de IibertJfsus 
a natiei noastre. 

Imnul studentesc, intonat de poporul a a< 
nat la Întrarea trenului in gara Bdrlişfe, dă ~ied 
vadă ci, pericolul, impotriva căruia s'a Înar~ 1I1 

întreaga suflare românească conştientă este \g II 
atât de bine cunoscut de popor cât şi de il1~ ~1il 
lectuali. . jalc 

Drumul dela Bârlişte până la Jam, in ca il1S 

că n'ai fi observat lacrimHe bucuriei pe fet; 
suptc ale ţăranilor, ai fi crezut că este valf CO! 

plâl1gerilor. Armata sArM in retragere nu s'a 1
pUI 

durat nici de copacii de pe marginea drumul sec 
La distanţe egale vezi trunchiuri tăiate, lips fie 
de podoaba lor. Calea ferată distrusă (nlmici4 
complect, traversele aruncate tII neregulă. Pie~ _ 
tul, care, mai aminteşte fosta granit" e un m~ 
man de ruilll, ce se ridică sinistru de asu~ _1 
bogatclor ogoare româ1leşti, câteva cuie şi g~ 
muri sparte sunt dovezile cele mai eloque, 
(grălloare) de felul cum s'a "evacuat" acest til1~ sI, 

Bucuria şi entuziasmul (insufletirea) În mt ca 
locul căruia au fost primIţi studenţii băI1~ţc~ mi 
la aparentă (vedere) şi pentru un moment a D tui 
veselit fl'tde tuturora, d4r vântul ce sufla li b~ 
dincspre ceelaltâ imp:irătle aduce!l cu ci • an 
freamăt lugubru (jalnic) ; erau suspillele fraţiJd· fie 
din Coşteiu Voivod/nţi şi celelalte sate româneş4 tir 

Mislerioasele (tainicele) vorbe ale vântult vC 

au fost întelese de toti şi atunci din PifPtUrij ca 
celor adu naţi spre a intinde o horă la actg,a· ca 
graniţă s'a desf~şurat un uragan: Vrem Baw.Jt ca 
până la Dunăre! tii 

Vântlll ne-a Înţeles; s'a oprit pe loc, iar d4 s~ 
rerca noastră a t::rlns aripi. A trecut fără pa~ U( 

port peste tăruşul ce reprezintă granita şi a fo~ a( 
tratlsmisă (purtată). fratilor sllbjuiilţi de ~ pl 
valea TimişuIui. f si 

Dreptate omenească a întârziat pentru aceş! d1 
frati, În vinele noastre Însă clocoteşte sângclt 
tn pil:pturi sbucitlmul, pe zi ce trece fier~ m 
creşte, Iar când ora clibc/ărti va sUfla~ vom fi gat~ a 

Romul Roşu. t tu 
J s~ 

""".",.""... ", """" IW!I!I(' .. aş 4- ........ ~ .... ~ C4 

Ce-am văzut la Alba-Iulia? ~ 
;.... O tristă constatare. - le 

n 

Ne este cunoscut cu ce grabă s'au făcu CI 

lucrările de Încoronare la Alba-Iulia. E ştiut . ti 
acel fapt r~retabU (dureros) că după actul solem~ V 
(sărbătoresc) al incoronării, ce putină grijă s'i d 
pus pentru' terminare (sfărşirea), indreptarea Ii~ d 

I 
surllor, ce se pot observa chiar şi la o . exami1 n 
nare cât de putin amănunţită a monumentel~ d 
noastre Istorice din ~etatea Bălgradulul. t b 

Intre altele, pe cari le enumerăm mai la vald a 
cu prilejul unei vIzite recente (prospete) f~cut~ n 
tn tovi\ra,?ia unui distins profesor de Hmba la~ ţ. 
tina, am putut cOllelata, că inscriptia latină d~ d 
pe edificiul sălii ttUnirel", are greşeli foarte bă~ 

f 
[ ,. 
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tălolire la ochi. Se află scris în aur pe această 
frumoasă placă de nur:noră lirmătoarele; 

,.Anno Domlni 1918 Kalendls Decembriis 
(in loc de tomu cnr~ctă Decembribus) hoc 
loco unio Transsilvaniae universa cum Daco
Homanla sollcnoi et unanimo V~lto In per·' 
petuum atq1H~ irtvocabilitcr (in loc de irre ... ) 
proc1amatlltll est, cuius re memoria scmpi
terna sit." 

. Am scos acest fapt - la aparenţă, probabil 
;nelmportilnt -- pentrucă SU(lt d~ crl'dinţa că un 
~izitator străIn cu ochii săi cercetător! de·a ve
'dea binele şi răul -- şi sunt mulţi, cari văd 
:numai cele din urmă - ce bucuros va inregistra 
lacest rău scriind coloane intregi despre'"urmaşii 
',Romanilor" şi despre acel, cari susţin cu aHita 
!cerbicie, obârşia latină şi nu ştiu să scrie corect 
[nici câteva rânduri în aceea limbă, pe care o 
isusţln ca fiind limba lor mamă. 
I Dar să fiu scurt: faptele vorbesc. La câţiva 
\paşi de frumoasele şi artisticele clădirI, dela ca
ltedrala incoronăril sunt nenumărate grăn"'li de 
~gllnoj, turme de porci şi alte domestice Îşi fac 
'plimbările lor. Coridoarde şi galeriile murdărite, 
l;pHne cu praf, gUlloiuri şi rămaşiţe foarte vizibill' 
J 

!ale culbtlrUor de paseri, cari pare că acolo şi-au 
~ instalat reşedi nţa lor pri ncipală. l Departe de gândul, că ar trebui ~ă se facă 
,Icostisitoare reparaţii, constructii şi instalaţii nOlli, 
Ij:putem pretinde cu tot dreptul, ca cel mai de 
. seamă monument istoric al Transilvaniei, să nu 

.J ne nrglijat aşa de mult. 
1 - S. L. 1. 
~ ...... ~~ -~- --' ... - -1, ~ .. zu v............. .... 4 ~_ .,...... 

t . 
1 Planul stu~Bntilor dela Universilalea din Iasi. 
I 
~ \n UflNI grrldăţilor pe cari le ÎnliÎmplnă 
(; sh1dentin1l'il crl'ştină ia tOJle privintde •. pentru 
i ~a să I)Oată studia, dar m~i aks din c<\lIza d
J minurilor şi a loealurilor de Întrunire şi cOIl&fă
'! tuire, iuln:oşilor studenţi dela Univcrsita1ea din 
:t IJşl li-a venit o Idee bună şi vrednică de luat 
• aminte, de a zidi ci in$işi un edificiu, care să 

a fie a lor propriu şi de care să se bucure in tot 
~ timpul. Mare luer"! e ad0vărat, dar llpsa şi ne· 
! voia te cOllstrâcgc de a şti şi a putea toale 
ti când inima te illd('al1ln~. Pt:nhu a zidi astăz.i o 
'ţ' casă, ori cât de mică. iţi trebue parale multe de 
.• cari stude:nptl1ea noastră este lipsită. Totuş, aceşli 
I Uneri insufletiti au voit să dea un exemplu de
~ spre aceea Clim trebue să te aju,i Îll caz de 
~ nevoe pentru a-ti ahlngc scopul dorit. Ali plănuit 
~. acest lucru Încrezându-se in forţele lor proprii 
1 prcfăcându·se în muncitori. Acel cari fnţe!cg 
r situaţia Jor mizerabilâ şi cari fâră să stC'a la în· 
iţ doială, îi vor splijlni dându-lc tot concursul lor. 
t Pentru a pregăti cărămida ncct'sară au pri
~ mit din partea unul bun român, care cu bucurie 
~ a ascultat hotărîrea lor, pământ pe malul Pru
t tulnl, loc potrivlt, cu apă în aproplere, unde ei 
~ se du\! cu plăcere şI muncesc lăpădâud haina 

.1; cea bună şi îmbrăcând haina de muncitor, 
~ Pe fiecare buc~tă de cărămidă tipăresc "Svasti
t cau (Crucea cu cârHge) adecă semnul sforţărilor 

lor sfinte. Ei bine, dar acum se va întreba ci
neva, de unde vor avea ei celelalte lucruri ne-

1; ccsare? Le vor câştiga şi acelea, parte din bani 
~ dAruiţlde buni români colegilor ,lor închişi ta 
J Văcăreşti Iar parte din ce vor primi de acum 
,~ dela acei cari ii Iubesc ca pe nişte tineri plial 
~ de entuziasm şi dela cari poporul şi ţara româ· 
i. nească aşteaptă mântuirca contra puhoiului ji
~ dovasc, care a năpăuit asupra acestui popor 
1; blând, trăind ca nişte Jipltorl pe spatele lor. Ne 

e: adresăm neci ~ătră toţi acei cari simţesc româ
i neşte, şi cari voesc ca viitorii conducători ai 
I~ ţării să fie numai român;, a sprijini studenţii 
~ dela laşi pentru a-şi illălta casa Jor. 

A·F. 
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Un cuvânt de Ziua eroilor. 
- Inălţarea Domnului. -

Astăzi când avem fericirea Ca tot ce 
este Român să stea sub cutele falnicului 
stindard al României- M:ui, care ne veste
şte şi ne trâmbiţenă noua datorie şi noua 
muncă pentru întărirea sunetului neamului 
românesc de pretutinneni, simţim in piep
turile noastre o datorie dela care nu ne 
putem abate f de a contempla (pomem) pe 
cei jertf'ti pentru faudrea Rom,iniei Mari. 

Ce poate fi m ai frumos ca aceasta!.. 
Cultul celor ce s'au jertfit in această viaţă 
pământească pentru patrie, pentru neam 
şi pentru trQo, înalţă sufletele noastre şi 
a celor ce vin după noi, ducându-Ie in 
sfera cea m~i tnaltă a sacrificiului pentru 
bine şi umanitat(3, unde un neam trebue 
să trăias:.:ă, dacă vrea să fie mare. 

aşteaptă zadarnic şi acum COPII!, dar UI1 
neam întreg ii fericesc, căci viaţa lor a 
fost o jertfă pe altarul patriei. 

Nouă şi urmaşilor noştri trebue să 
ne rămână pururea icoana chipului lor 
de eroi ai neamului, că atunci când vom 
fi chemaţi pentru;) apăra hotJrc1e noastre 
neamul nostru, credinţa şi limba noastră, 
să avem inaÎntt.'a ochilor icoana vie a jert
fei lor. 

Voi martlri ai neamului, v'aţi trudit 
de aţi făurit o ţJră, unde sunt ingrămăJitc 
toate comorile lumii. V'ati străduit să 
strângeţi la olăItă pe fraţii subjugati de 
vrăjmaşi, Jă"ânltu·ne nouă toată truda 
voastră. 

Pe intinsul pământului românesc stau Se impune din parteJ nO:1stră o nouă 
risipite fără cruci) fără flori şi fără lacrimi luptă, luptă pe calea paşnică pentru con
oasele sfinte ale fiilor şi fraţilor noştri solidarea ROl11ânjei~ M ni. 
cari.au er-:,at cu sângele lor şi cari au Dar cătră voi, sufh..:tclc curate. şi 
fămit prin bravura lor România·Mare; dar sfintc

f 
către voi eroii neamului românesc 

înaintea br se pleacă un întreg neam ce stati in jmul tronului dumnezecsc unde 
mântllit şi in cartea vleţii neamului roma- v'a aşE'zat moartea voastră glorio33ă rcn-
ne:;c vor rămâne pururea scrise cu litere tru patrie, ridicăm glasul nostru ca voi să 
de aUf, faptele şi jertfa lor. vă rugaţi Atotputernicului, ca el să tri-

Os( mintele lor odihnesc, dar sufletele meată asupra n03stră duhul 'll,ţelcgerci~ 
lur tdksc pururea şi tltJmele lor St;1U duhul itlţelcpciunei, duhul dragr,stci şi al 
scrise 11U pe lespezi de pratră, ci pe tJb- păccl, ca Î!;tr'uo gând şi suHd fiind, f~ 
lele inim~ i neamului r()miÎn"sc.;-- statornkim lrlld:l voastră, România-Mare 

li plâng părinţii, ii plâng s(lţiil~.', li I pe temelii ncsgudtlitc. N. a. 

Românii de peste granltl cari suferă. 
Dela R()mânH din 11mitul Meglcniei (Mace

donia). ne vin ştiri, unele mai alarmante ca al· 
tt'le, Ni se plAllg a.:eştl paşnicl supuşi al statu
lui elen (grec), că sunt dela o bucată de vremt>. 
obiectul .unor pe cât de sistematice pe atât de 
nejustificate prig;miri din p<ntea autorităţilor gre
ceşti. 

Nejustificate, deoarece vina ce se aduce 
acestor RQmâni,că fac cauză comună cu comi
tagii bulgari, e mai mult decât neserioasă. 

E foarte adevărat că acest ţinut este cutre" 
erat de numeroase bande de comitagit bulgari 
dintre cari unele se servesc de Megleu!a ca loc 
de trecere din Macedonia il1 regatul bulgar, iar 
altele se organizează şi chiar actionează ill acest 
ţinut. 

De asemenea, nu e mai puţin adevărat, că 

acc5tc bande îşi procură cele necesare existentei 
lor dela Românii de acolo, fără ca de cele mai 
multe ori să plătească ce au luat. Românii sunt 
deci cei dintăi cari suferă de pe urma acestor 
bande. 

Şi toate acestea pentru că autoritătile gre
ceşti sunt neputincioase de a stârpiJ sau alunga 
peste granită pe aceşti comitagii. 

E drept şi logic însă - ca o jllstlficare a 
acestei neputinţe - să fie Români! "de acolo 
acuzaţi că pactizcază cu aceşti comitagit şi ca 
urmare să Îndure tot felul de prigoniri din par
tea autorităţilor greceşti? 

Nu ştim dacă guvernul nostru are cunoş

tlntă de aceste suferinţe ale Românilor megleniţt. 
România şi Grecia au cel mai mare interes 

ca bunele raporturi ce există Între ele să nu fie 
cu nimic umbrite şi in interesul acestor rapor· 
turl de bună prietenie atragem atenţia guvernu
lui din Atena asupra plâl1gerilor Românilor din 
tinutul Meglenlei. 

n. a. 

Nepăsare, sau moleşală? 
Nu ştiu, dacă sunt in asentimcntul (aproba

r~a) celor ce urmărt-sc mai deaproape viaţa 
muncitorească sub diferite le el aspccte (În toate 
punctele), când. afirm (spun) că o mare parte a 
muncitorilor de azi zace intr'o moleşală nepăsă
toare, Intr'o t,)ropeală, care amenintă muncitori
mea rloastră cu o lâncclcală amarnică. Unde 
este vigoarea muncitorului, care prll'itre colegii 
săi de lucru atât in clipele bune, cât In cele mai 
grele să-i povatuiască, 

Să flc aceasta o rea voinţa sau o reacre
dintă? Nu putem afirma uid una nici alta. Am 
putea presupune numai că neştiillta şi Întunere
cul ne stavilesc muncitori mea românească În 
drumul ei spre cultivare şi enuncipare. Mai sunt 
şi greutăţile vieţii. cari se accentuează tot mai 
mult. Propaganda duşmanilor noştri şi campania 
dusă de patronii de naţionalitate maghiară mână 

În mână cu capii "roşilor- pentru a para acţi

unea conducătorilor sindicatelor nat10tlalc şi chiar 
regretabila atitudine a unor autoritâţi româneştt 
fată de noi, fie din ignorantă sali din rea-voinţă. 
au contribuit in largă măsură, la această nepA
sare, care bântue azi muncitorimea. 

Muncitoritnea română însă, care în clipa tn
fiintăcii sindicatelor naţionale a lăpădat şi uiti· 
Ului lanţ de robie şi înfluentă siăluA, trebue sl\ 
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fie Îocurând luminată şi trezită din Jetargia in 
care pare că se afundă tot mai mult. -

Dacă şocialiştilor internaţionali din ţara acea
sta li-se dă atâta libertate şi se ingădue venirea 
in (ara noastră a socialiştilor din Peninsula Bal
canică şi atâtor figuri obscure şi suspecte, de ce 
n'avem şi noi o mal mare libertate de a face În
truniri pentru luminarea memlJrilor sindicatelor 
noastre, care au adus reale servicii ţării, în timp 
ce ceilalţi urmăreau prăbuşirea ei? 

(.Gralul Muncitorimii')., 1. De/amina. 

• 
Italia de azi şi România viitoare. 
CortjtrÎntă de Încheere pe care redactorul nostru 
d. Consta"ti" Sac., a liflUf-o la Roma (Italia) 

in ziua de 2 Martie a c. 
- .Urmare. -

Lupta pontru drepturile noastre: 
Ardealul şi Banatul. 

Domnilor! Războiul, care după părerea Ger
manilor, Austriecilor şi a Maghiarilor trebuia să 

ne nimicească, el, dimpotrivă, creiă România 
Mare. De acum noi suntem stăpânii soartei 
noastre pe care o vom şti conduce cu îndărăt

nicia de care am dat dovadă strălucită În istorie, 
cu vigoarea (puterea) creatoare (zămislitoare) pe 
care Roma ne;nuritoare a sădit· o în sângele şi 
în sufletul nostru. 

La acest loc, calitatea de om politic şi 
'!IiI: de reprezentant al Românilor lib::raţi din jugul 

sclăviei streioe, ca ,i'calitatea de trimis şi 
purtător de cuvânt al foştilor legionari din nouile 
provincii române, imi porunceşte să-mi implinesc 
o mare datorie. 

Domni101! Sfârşindu-se războiul, in anul 
1919 Ia Paris se dedea, cum se ştie, o mare 
b_ttilie diplomaticd. Cu toate marile jertfe ce am 
adus, cu toate intelegerile făcute cu marii noştri 
aliati (tovarăşi de arme), inainte de intrarea Ro
mâniei în rhboiul mondial şi cu toate dreptu
rile noastre istorice netăgăduite, duşmanii noştri 

biruiti fură favorizati (ajutaţi, sprijiniţi) în pa· 
guba noastră aşa, că noi eram primejdllitl să 

lăsăm jumătate din Transilvania romanească, 
adecă Dacia Traiană, pentru ca să poarte pentru 
totdeauna jt;gul Maghiarilor. De altă parte, deşi 

marit noştri aliati reculloşteau drepturile noastre 
istorice asupra Banatului, Jugoslavii fură spri
jiniţi în paguba noastră; poporul român fu lăsat 
singur, aproape părăsit, şi astfel Banatul nostru 
fu primejduit să fie lăsat in intregime ju
goslavllor. 

Atunci, strălucitul şi marele diplomat dl 
Tittoni şi valorosul om de stat di O/fondat iuară 
apărarea drepturilor noastre şi isbutiră să câştige 

În favoarea noastră mare parte a voturilor re
prezentanţilor (delegatiIor) marilor Puteri (Ţări) 
aliate. In acei aş vreme, in Italia, un mare nu
măr de oameni de Stat, scriitori şi Razetari, spri
jiniră puternic . acţiunea (lucrarea) diplomatică 

purtată de către domnII Tittonl şi Orlando. [n 

urmare, poporul român, care cuprinsese cu ar
mele ţinuturile sale Istorice, câştigă aproape 
intreg Ardealul şi mai mult de jumătate din 
Banat, Jasând, cu durere, cealaltă parte să poarte 
incă jugul strein. 

In urmare; eu in numele fratilor mei, acum 
liberi, În numele foştilor legionari români cari 
au luptat la frontul italian şi in numele eroilor 
noştri a căror osemintc odIhnesc în pământul 

sfânt al ttaJiei, mă plec în fata suspomeniţllor 

mari fii al gloriosului popor italian, şi aduc căI~ 
duroase mulţumiri şi recunoşt!l1ţa noastră cea 
mal sinceră pentru puternicul lor ajutor adus 
natlunel mele şi dreptăţii omeneşti. 
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Noua evanghelie naţionali 

a politicei româneşti. 
Domnilor 1 după cerintele dreptăţii veci

nice şi a valorii de fapt a zilelor noastre, finele 
prin cari trec azi legăturile intre naţiuni imi par 
a răspunde mai bine, decât până aci, ideilor 
noastre. Jar aceasta pentrucă dacă în diplomatie 
orice viclenie şi orice tovărăşie poate fi socotită 

aşa cum ea se înfăţişează, în acest alt inţeles, 

caUle morale ne Îndeamnă (poruncesc) să ţinem 
socoteală de legăturile de rasd (neam), de limbă, 
de schimbul literaturU, de concordanţa (armonia, 
intelegerea) inimilor . 

Aceste Înalte idealari politice şi alte despre 
cari voiu vorbi de aci Îna/Ilte, formează noua 
evanghelie naţională a politic ei, care se propovă
dueşte azi ill ţara mea. Paginele (feţele) acestei 
evanghelii noul sunt scrise cu sfântul sânge al 
martirilor şi eroilor noştri, cari muriră În lupta 
eroică impotriva apăsătorilor Iloitri şi pentru 
slobozirea noastră din robia străinului. 

Aceasta crediniă nouă va produce cea mai 
radicală (temeinică) TeÎnol,e şi Temsdruitoşirea 

vieţii ţdrii mele pe tărOmul politic, eul/ural, eco
nomic şi financiar şi, jireşte, o nouă şi bine ho
tdrâtd îndreptare în politica noastra extemd (din 
ajarti), adecd o hO/drâtă şi curată apropiere de 
Italia nouă şi încheierea de noul Inţelegeri, mai 
ales de natura politicd, cu dâllsa. 

(Va urma). 
. ""'-

o amfibie. 
Fnlnyo Zoltdn. 

E amfibie pentrucă În timpul lui Bela Klln 
era bolşevic de prima forfă in Budapesta şi re
dactorul "Steagului Roşuq '(Voros Zaszl6), apoi 
de dragul armatelor române şi-a luat catrafusele 
şi s'a tupilit printre ceilalti eroi in Viena, unde, 
se zice, s'a furişat şi în sânul României 1une, 
devenind - se zice - membrul el de "onoare", 
Epuizându-se şi oasele pentru el la Viena, ne
putând rezista dragostei de valach s'a strecurat 
in România, cu sfânta convingere ca - fidel ideilor 
măestrului său stăpân Kun Bela, - va ,.servi" 
interesele neamului nostru. Toleranţa noastră 
nebună îi deschide porţile Palatului cultural 
(dela Aradf la seratele culturale române, unde 
ne citeşte pe Eminescu În ungureşte. Cu toate 
afirmaţiile, unor .Intelectuali", aceasta a fost o 
incompatibilitate şi un atentat, În dosul căruia 
se ascunde un plan odios al acestui individ. 
Banacredinţd a oamenilor ni-a făcut să tăcem. 
Insă că am avut dreptate, să v'o dovedim. 
Franyo, cu domiciliul în Timişoara, cu redacţia 
în Arad şi Timişoara, redactează acolo (P)esU 
Lloyd, aici Genlusz. Adecă tot amfjble şi pe 
acest teren. Aşadar, amfibia şi-a inceput activi
tatea de a ne servI- Cum? Noi RomânI, el Ungur 
(de origine slovac). Ca fHntă obscură in esenta 
sa după metamorfozele de fiinţă ce ar fi să fie 
- lucrează la ziarele ungureşti - jidoveşti 
pentru noi. Mai intrebăm incă odată: cum? Incepe 
cu reeulloştinţa. Probabil, că intre naivii, cari 
l-au aplaudat la Palatul Cultural a fost şi pă
rintele-profesor Turleu. Ştim bine, că rolul Istoric 
al preoti mei noastre, singurul mângăietor al po
porului nostru fn secolii de amintiri amare - a 
creiat in jurul figurei sale o aureolă căreia ne 
închinăm cu totil. Ce face Franyo? Leul nu 
prinde muşte! Jidano-maghiarul Franyo, de ori
gine slovacus, auzi, că părfntele Turieu o fi 
strigat undeva "afară cu Jidanii". A strigat, ori 
nu, nu Impoartă, dar a-I atăca din hanul jidovesc 
aşa cum a făcut-o el sau colaboratorul său, că~ 
ruia după Arad i-a dat loc se asvârle cu no
roiu in unul din cei mai distinşi preot,~profesori, 
este o infamie şi o Impertinenţă) că este Ull 
"beliv" şi il face coleg de stradă cu criminalti 
din naştere. E permis aceasta? Şi 110i vom to~ 
lera pe acest individ, care neavând loc din cauza 
trecutului său )a unguri. vrea să se înalte prin 
inconşl!enta noastră? Vrăşmaş în trecut. batjo
coritor acum În casa noastră, cerem autorităţilor 
alungarea lui din tară. 

'Dacă nu, - vom vedea. noi 1 ' 

.. 

~', 

UN RASPUNS. 

Nr·L 
bd 

,,0 conferen1i de care n~avem nevoe"!' 
Aşa scria in nr. 22 al "Voinţei Poporul 1 

cineva al cărui nume nu sunt curios să-I cuna dlnt 
despre conferenţa mea dela Nădlac, În care a4 gu' 
tam, pe temei de documente nepubHcate p~vefl 
aci că unatia dela Nădlac s'a făcut prin apu~ prl 
turl nedemne, din partea străinilor şi spre câ~ntar 
gur lor şi desbinarea noastră. Dln acest mot : 
apelam la conştiinţa românească dela cea oan 
primejduită graniţă a Ţării: să revină la ma Iltell 
sufletească a NeamuluI. 

Dacă de o confercntă de acest cuprins a . 
cineva, care discută din umbra anonimatului, ban 
are nevoe _.- se prea poate. Aceasta in să st n 
Înseamnă de fel, că nici Neamul şi Ţara no lu, 
stră nu ar a'/ea nevoe de impăcarea sufleteas 
a Românilor. Şi şi mai puţin se propagă P tâm 
atari conferenţe "numai ura intre fratii RomâD\alea 
cum pretextează anonimul meu critic. ~ fi 

Dacă papa şi ungurii trag pe uniţii naş'urir, 
de mânecă pe temeiul comunitAtii credinţeI, n,clur. 
biserica ort. română, să n'avem măcar acel dref 
de a chema să revină la obârşia Jor sUfleteas

t
' tile[ 

şi de sânge? . astl 
Şi, dacă chemarea prin conferenţa mea ZlO. 

vinovată, domnule anonim, nu cumva e mai P~upe 

tin vinovată atitudinea episcopatulul gr. cat. cat 
la praznicul Incoronăril, a stat pe dup.!l uşă, an~ 

tovărăşia nuntiului papal şi a clerului latin 
maghiar şi a conţilor ungt1ri? Acest caz dov 
deşte incătrau merge biserica gr. cat. pe punte! 
comuniunei dogmatice şi de credinţă: spre sl*tea 
birea legăturilor sufleteşti cu neamul şi spre delCeas 

zastrul politic al 1ării, dacă nu vom căuta să s~r~ 
întărească sufleteşte granitele. Fat I 

Iată explicaţia religioasă şi politică a coJ,au ( 
ferenţei mele, tlnută grănicerilor dela Nădlac. âpăt 

Procesul polftic, ce. l'a intentat biserica or 
todoxă românJl. unaţiei Încătuşate în dogmei ram· 
papale şi în fraternitatea duhovnicească cu c intn 
tolicismul unguresc, noi nu-l susţinem nici pri reu 
sâlnicie, nici prin. amăgiri ori prin făgăduinţ~ 
goale, ci pe motiv de solidaritate naţională 

pe Interes politic al Ţării întregite cu atâtea saI 
crificii. 

Istoria, cu legile ei inapelabile va inchei 
şi acest proces, în slujba căruia e dator tot R1 mânui de treabă să-şi aducă Întreaga sa contr!. I 
b'Jţie morală de om cinstit. e dl 

Trimit de altfel criticului· meu, pe cale~impl 
Onor. Redacţii, un ex. din lucrarea mea "Urgi;narfJ 
unionistă din jud. Arad" (subliniată cu laudă it1"arfi 
acelaş nr. al "Voinţei Poporului"). Va vedea dj~as 
această broşură psihologia şi mijloacele, prlnl 
cari puternicii zilei au octrolat unatla printrtp 
noi, acum 90 ani. Şi-I rog să se edifice din

l 
~ 

acest mic studiu şi, dacă are dovezi contrare.~~ I 

depullă anonimatul şi combată~mă! I~re 
Până atunci insă, nu încurce lumea cu di·.e le~ 

versiuni ca celea ce i-au scăpărat dIn condeiu e 
preocupat de o meteahnă străină. 

...... 
Dr. Gh Ciuhandu, 
asesor consistorial. 

WWW" .... "wtIq -.--'*Vl4 ~, a 
~ean 
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Cu mic cu mare trebue să CU- ~chll 
noaşteti ce se scrie 1n car te a rrell 

" In~rUmHn . ~une IeD Iru mRSeria;i "~ot~ 
De CHR. N. ŞTEFANESCU - OALATI.~~~~ 

Se vinde la librării, tutungerii şi ~un! 
la Adm. " Voinţa Poporului". ~ă s 

Costul unui ex. 10 Lei :: Prin poştă 12 Lei." ces 
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)chire in politica lurneL 

No'nl guvern francez s'a constituit sub pre
dinţia dlui Fr. Marsal, fost ministru de finante 
guvernul trecut (al dlui Poincare). Este un 

Ivero personal al preşedintelui Republicei, care 
I prezintă un program, ci numai mesajul (cu
ntarea) şefului statului, Camerei deputaţilor. 

Se crede că va urma o criză (încurcătură) 
:oarece se va da un vot de neÎncredore Preşe
ntelui Republicei. 

• 
Albania e in plin răsboiu civil. De când 

bania s'a declarat neatârnătoare (1920), ea a 
st mereu tulburată de lupte lăuntrice, cari apoi 
I luat caracterul unui adevărat dlsboiu civil. 

Gazetele sârbeşti, spun că tulburările şi 

tâmplărHe din Albania pot primejdui pacea În 
alcani. Aceleaşi gazete mai spun, că la mijloc 
L fi mâna Hallei, care vrea să- şi recâştige în
urirea asupra Albaniei, pierdută în urma slă

ciunei guvernelor trecute. 
De fap1, Halia a trimes trupe (infanterie şi 

iilerie) debarcânda-le la insula Sassena (pe 
lasta Albaniei) şi se pregăteşte să ocupe Du
IZIO. jugoslavia ameninţă ci şi ea va trimete 
upe la Scutari. 

Grecta face şi ea pregătiri, iar flota ame
cană face pregătiri de plecare in apele albaneze. 

• 
America hotărâno să~şÎ Închidă portile dina

Itea emigranţilor japonezi, japonia socoteşte 

~eastă măsură ca foarte jignitoare pentru dânsa, 
are are mare lipsă de a-şi trimete UR numlr 
lai mare din populaţie in America, Australia 
au Canada~ deoarece tara este mult prea neÎn
~pătoar.e pentru o populaţie aşa de mare. 

Din cauza acestei măsuri americane, tde
Tamele ne vestesc o Încordare a legăturilor 

intre Japonia şi Siatele-Unite (America) şi in 
ercurile diplomatice există teama că între ace
te două ţări va isbllcni un răsboiu pe mare. 

'" .. 
Mai nou. 

Nenorocire pe calea ferată.. Pe calea ferată 
:e duce dela Caransebeş spre Orşova s'a În
împlat o puternică ciocnire între un tren de 
narfă şi un vagollet cu muncitorI. Trenul de 
narfă a suferit mari stricăciuni, fochistul a ră
nas mort pe loc, 4 muncitori au fost răniţi. 

Inlocuirea leilor de hârtie cu cei de metal. 
) ordonanţă a Ministerului de finante sosită azi 
a Arad pune in vederea administraţiilor finan· 
:iare dio ţară, că Începând dela 15 IunIe să 10-
:eteze orice plătire în lei de hârtIe de câte 1 şi 
! lei, făcând actste plătlrl In lei de metal. Leii 
le hârtie pe cari locuitorii ii vor plăti acestor 
Idministraţii financiare vor fi primiţi, dar nU vor 
nal fi daţi îo circulatie (schimb). Să se ştie iosă 
:ă această înlocuire a leilor de hârtie nu in
;eamnă un schimb general obligator la care si 
ie tnfăţişeze locuitorii, deci nimeni să nu se lm
lUlzească pela administraţiile financiare să-şi 

ichimhe leii de hârtie, căci va pierde numai 
{femea iozadar. 

Prinderea unui fAptuitor al exploziei dela 
~otrocenl. Ni se vesteşte dela Halmeu (Ia gra
niţă) că in gara de acolo a fost prins un anume 
Iacob Sperling, bolşevic din Viena, care se as
:unsese in basenul cu apă de pe locomotivă, ca 
~ă se poată s1recura afară din ţară. Se crede ci 
acesta este unul dintre făptuitorii exploziei dela 
Cotroceni. . 

/&1;; speti J 

VOINTA POPORULUI 

Ştiri de tot feluL 
IUBIŢI. ŢARANI' 

,Aproape nu es/e comund româneascd ill 
care sa nu fie prăVălii şi birturi jidoveşti. De ce 
voi, iubiţii noştri, il suferiţi pe IJ;g, neamul lui 
Iuda, in comuna voastră? Penlru ce il imbogă
ţiti, îl faceti milionar Cil paralele voastre, iar voi 
sarăciti pe zi ce trece? 

Adunati-vă toti la olaltă~ Înţelegeţi-vă voi, in
fiinţaţi câte o cooperativa - societate de consum 
- şi /iţi siguri, că acolo veţi putea njla tot fe
lul de marfă, ca şi În praviHia jidanului, cu deo
sebirea că va fi şi mai bună şi mai if/tind, de 
cât cea din prăl'ălia jidoveasctl. 

Şi-apoi dacă cooperativa se va imbrJJ!ăfi, 

averea ei nu este a Jidanului perchl1lat, nici a 
unuia dintre voi, ci este a voastrJ a tuturor, cari 
sunteţi membri cooperativei. 

Ascultaţi, vă rugăm, şi cerefi referitoT la 
înfiintarea de cooperative lamuririle necesare dela 
fruntaşii comunei (preot, Invatator, secretar etc.) 
sau dela redacţia ziarului nostru .. Vointa" Po· 
porului". 

Incetăţeniţii. Am cetit de mai multeori 
in ziarele din loc numele acelora, carÎ au 
fost luaţi pe lista de incetăţenire. Suntem 
insă curioşi şi am vrea să ştim: cari sunt 
acei indivizi, cari au fost respinşi de a se 
lua pe acea listă. AC'2asta interesează pe 
loţi Românii. In urmare, rugăm comisia 
respectivă să ne satisfacd ruga rea acea
sta şi totodată, amintim că, deşi ca ne
chemaţi (Î) vom Încerca, fotuş, să facem 
un control În chestia aceasta. 

Fascia Naţională. Română face ape/la. 
toţi Românii buni şi cinstiti, şi numai la 
aceştia, să se inscrie de membri fn gru
parea noastră, ca in felal acesta să pu
tem duce mai uşor şi mai curând la 
isbândă lupta pentru desrobirea şi mân
luirea neamului. 

Inscrierile se pot face numai la şefii 
de sectii, plasă ori posturi, iar legitimatii 
se pot primi numai la şefii de secţii.- in 
Artld la d. dr D;onisi" Benea., şeful 
secţiei Arad, Str. Vicenţiu Babeş 6. 

Noui gazete româneşti in Arad. Incepând 
dt/a 15 Iunie a. C, VOI apare in Arad 2 gaute 
româneştl şi anume: "Tribuna Noua" (in fiecare 
zi) şi" 1 ribuna POPOI ului" (odata in săptt'1mână), 
sub direcţiunea (conducerea) hamleului g<lzefaf 
dl Ion Montanl. 

Le dorim viată lungă. 

Serbare ,colară. In ziua de 20 Iunie a. c. 
Şcoala Normală de fete din Arad va organiza o 
serbare şcolară, cu cântări, recitări şi dansuri 
naţionale. 

Inceputul ]a orele 5 după amiazi.lndemnăm 
ono public românesc să onoreze cu prezenţa sa 
frumoasele şi laudabilele străduinţl ale acestui 
focar de cultură natională. 

- Rugăm lumea cinstită romAnească să ne 
spue cli Di Dr. Teodor Bottş dlr. seminarului 
teologic-pedagogic din Arad o făcut o faptă 
naţională, "Or! o faptă de ruşine eri când o inter
zis strict domnilor teologi şi pedagog! si DU 

poarte semnul svasticei (crucea incârllgată), 
semnul cinstei şi a dragostei de neam şi să nu 
intoneze ImQul studenţesc. Noi n'am fi dat aşa 
un ordin nici pentru un vagon de ghete t 

Faptă laudabilă. Direcţiunea Căminului 
de ucenici din Arad~ strada Fabricei nrul 
8-10, aduce la cunoştinţă, el un ucenic, 
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dintre cei mai săraci, plasat În acel Că· 
min, a găsit un orologiu pentru bărbaţi 
Cu lanţ, de mare preţ\ Păgubaşut ti poate 
ridica dela Direcţiunea Căminului. Fapta 
aceasta a ucenicului se laudă dela sine. 

Concert. Corul .Armonia" de sub 
conducerea dlui praf. Lipovan va da un 
concert in ziua de 16 Iunie a. c. (a doua 
zi de Rusalii) in Hălmagiu, cu un pro
gram bogat şi bine aranjat. Rugăm onOL 
public şi pe această cale să binevoiască 
a lua parte in număr cât mai mare. 

Românii la Olimpiadă.. Dorind să arătăm şi 
noi Românii că suntem popor civilizat şi inain
tat, am trimis câţiva JUCători de fottball (minge) 
la Paris, unde s'a dat O intrecere între toate po
poarele din Eurbpa, ba şi din Egipt şi din Ame
rica. De notat Însă este dela Început, că ai no
ştri au fost 4 Nemţi, 3 Unguri, 2 jidani şi 1 
Român (Guga.) 

Aceasta a fost echipa României-Mari, care 
a costat câteva sute de mii de lei şi pe deasu
pra De-am mai făcut şi de rbul lumii. 

Total nepregătiţi. fără haine* fără bani, clei 
şef era UD oarecare domn Suciu, care plecase 
cu nevasta şi cu soacră cu tot, au sosit la Viena 
unde s'au luat la sfadl, ca Românii la treabă 

bună. 

De-aici pe ci. m. până in EIV('ţia, unde au 
răbdat foame. 

La Paris au avut ~să se măsoare cu Olanda 
care ne-a bătut fum." Altă sfadl, păruială şi 

destrăbălare, până au ajuns cu chiu cu val 
acasă, dupăce şeful cu banii, a rămas cu fami
lia în Veneţia. 

CA ce am căutat cu Jidani, Saşi şi Unguri 
la Paris şi pe cheltuiala Statului, nu întelegem 
Se vede că nu ajunge ce se petrece acasă la 
Doi, ne mai arătăm şi in lume. .. 

Societatea Tinerimea română din Bu~ 
cureşti, in număr de 250 elevi, impreună 
cu profesorii, au sosit Sâmbătă in oraşul 
nostru, unde au fost întâmpinaţi la gară 
de întreg ,corpul didactic din Arad. Dela 
gară au pornit cu muzica militară până 
tn mijlocul oraşului, cântând cântări na
ţionale. 

Primăria a oferit o masă dela care 
insă amândoi primarii au lipsit, fiind obo
siţi de cuvântările şi prezenţa indelungată 
,Ia congresul şi banchetul cârciumarilor 
din toată ţara, ce s'a ţinut la Arad. 

Societatea Tinerimea Română a făcut 
o txcursiune în Ardeal, cu cei mai buni 
studenţi dela toate şcolile din ţară, fiind 
aceştia premiaţi la concursul ţinut la Bu
cureşti la care au luat parte 4000 de elevi 
şi eleve, din toate părţile României. 

Minela de aur din Brad şi muncitorii. 
Ziarul "Universul" aduce· ştirea, cd la 
minele de aur din Brad, muncitorimea nu 
şi-a primit leafa de 2 luni şi cd directo~ 
rul acestei mine este un oarecare Sieber, 
fost maior in armata pruseacă şi coman
dantul pieţii Bucureşti, sub ocupaţia nem
teascd. Azi acest domn hotdrăste de exi
stenta muncitorimei romdne~ din încredin
ţarea societăţii "Mica", din care fac 
parte câţiva miniştri din diferite partide, 
dar cari se intele~ de minune in consilial 
de administraţie şi la impdrţirea veni/e
lor mari. 

Englezii ,. bolşevicii. Se ştie ca vecinii nOA 
~t1i bo/şellicl de peste Nistru, dupăce au prădat 
şi jefuit bunulile torşi ale străinilor, aflătoare 
in Rusia, au trimis pe vestitul Rakowsky la Lon-
• 
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dra, să ceară împrumut dela bancherii englezi. 
Cum ÎllSă lolzn BuU nu prea ore multă încredere 
tn jidovii 1/Dtzky; Rakowsky, Zinowitw şi alli 
bolşevici de neamul lui Iuda, nici nu s'a grăbit 

sd deschidă punga. La ameninţarea lui Rakovsky 
cu bolşevismul, Lordul Curzon a raspuns tn Ca
mera engleza: "Eu ştiu Ull luCIu. Când un tdl
har îţi cele (n drumul mare punga sau viala, ti 
dai pll.flga, ca să scapi. 

Bolşevicii ne cer şi lIfla # alta". 

. Obraznicie jidoveascA. In Arad cad ca ploaia • 
de un timp ineoac!, bucăli de hârtie cu următo-
rul text: "Trăiască Evreii, Trăiască Palestina" 
etc. Aceste bucăti de hârtie sunt aruncate din 
ferestrele caselor unde locuiesc perdunaţii. S'a 
făcut un raport Prefect urei poliţiei in chesţia 

a'~easta şi aşteptam cu răbdare rezulta tu] an
chetei. 

Impertinenţilor jldani insa le spunem să se 
modereze, si nu ne scoată din răbdare, căci nici 
Dzeu dar nici diavolul nu-i va scăpa de urgia 
noastră. Noi suntem blânzI, poate prea blânzi, 
dar să-I ferească Dumnezeu de mânia noastră, 

daca se va umplea paharul suferintelor. Batjocu
rile şi hulele aduse pod până acum le-am in
semnat şi nu le vom uitat dar nici nu vor ră

manea nel'ăsplătite. 

sa fee aminte. 

---. Câtd lipsă dt bunl1cuviinlă se observă 
la toale mijloacele de rec/Ilmd jidovească J Un 
lucru de nimic ti triîmbiţea;tâ In toată lumta, un 
succes mic neinsemnat jidovesc este ridicat in 
slavă, ca o descoperire mondiala, iar o crimă 

ordinară sguduitoare este redusa prin presa lor 
la mică greşală omtnească. Ar trebui sistate toate 
ziarele jidoveşti ii jidovite dar şi pând când mai 
apar ar trebui boicotale şi ziarele şi orice lucru 
jidovesc ca: prăvălii. meseriaşi, industriaşi, ad
vocati, medici, ingineri etc. 

Blăstămat să fie acel creştin care· Îşi pro
curd astte! de lucru,i dela jidan, pe cari le poatt 
gasi la creştinII 

Ava. Cu onoare aduc ]a cunoştinţă onoratu
lui public şi autorltătilor bisericeşti, că În Arad, 
str. Dorobanţilor Nr. 41 {şcoala confesională) am 
deschis un birou lechnic de archUectură.. con
atruesc orice planuri de casă, şcoli şi biserici 
impreunA cu devizele (preliminare) lor; mat de· 
parte execut co]ationări de totfelul de lucrări de 
zIdiri, şi intreprind totfelul de lucrări technice, 
cJădlri etc. - Cu stimă: 1 eodor Cioban, architect. 

,74'-' ~ bJYiitNtwP !IIi*Iji: ...... ... 

ANUNŢURI 
NUMAI DELA CREŞTINI 

) 

se primesc la administraţia gazetei 

"Voinţa Poporului," 
Arad, Strada Moise NI~oari No. 1~ etajul 1. 

Plata dupA un tarif scAzut. 

Cenzurat: Prefectura JudetaluL 

• 

VOINŢA POPORULUI 

mare serbare patriotică la Comloş 
Nimic nu-I mai frumos decât iubirea de 

tară. Pătru nşi de aCt' astă convi ngl"re ., voluntarii 
comloşt'ni" cari cu fapta au dat o, pretuite do
vezi de inaltul şi lumilletul lor patriotism, În 
seara de 6 Mai, au aranjat a doua mare serbare 
patriotică. Ca şi rândul tre.::ut (Ia prima serbare 
din Ft bruarie 1922) dâllşi au făcut toate sfor
ţările ca programul să i.:lsă din reprezentaţiile 
comune obicinuite la sate şi au dat publicului 
puncte, cari pot fi prezentate şi publicului ori
cărei metropole şi ascullătoriior cu înaltă pre
gătire intelectuală . 

Un eveniment de covârşitoart'! Înscmnătatt> 
culturală pentru Torontalul nostru a fost pro
ducţia muzicală a talentatului compol.ilor d. 
Aurel Mezin, candidat de advocat, care în acea
stă seară s'a prezentat pentru Întâia oJră publi
cu lui noslru cu piese clasice, ClI lucrări de m ll
zică populară românească şi compozitii originale. 
FIre pătrunsă pf.ină în adâllcul suflet'\llui de 
duioşia melancolică şi totllŞ atât de senină a 
doinelor noa:;tre. D. Aurel Mezin În programul 
ce ni-l'a prezentat, par'că ar fi rupt bucăţi din 
sufletul poporului din Torontal. Până şi horde 
săItărete pare că sunt temperate de o chib:l.lI
intă superbă şi prin urmare jocul Îmbracă o 
deosebită majestate, plin de lumină, de strălu· 
cire caracteristica felului nostru de a fi. Publi
cult in mare parte compus din tărani, a rămas 
adânc ImpreSionat de execuţia superioară, pen
tru care nu a fost pregătit: muzka, cu care nu 
s'a fost obIşnuit parcă niciodată şi care, totuş, 
În cazul de fată l'a captivat şi pe dânsul şi l'a 
pus în uimire Pentrucă d. Aurel Mez.in a atills 
coarde, cari răsunau din adâncuJ. lnimei lor, ti 
exprimam pe această cale elogiile şi multumi
rile noastre tânărului compozitor, care În loc să 
alerge neastâmpărat cătră lumina orbitoare a 
marilor oraşe şi a laudelor profesorilor de con
servatoare, a preferit să se coboare la popor şi 
să·I ridice la sine. 

AI doilea eveniment, care a Itşlt din co
mun, a fost reprezentarea piesei "Conul Leonida 
faţă cu reactiunea'" de ne muritorul L L. Cara
giale. Rolul principal a fost susţinut cu deosebită 
vervă de cătră distinsul tânăr abituriellt, Andrei 
Bălan, iar in roiul Efimiţei, talentul fără d~ pă
reche al studentului Teodor Munteanu, a stors 
mare veselie spectatorilor. 

Pentru această ocazlune părintele protopop 
dr. Şt. Cioroianu a scris monolo gul patriotic: 
"Visul unui voluntar pe frontul Moldov,i", pre
dat cu insufleţire de către fruntaşul voluntar de
corat Gheorghe Contrea impiegat CFR. Arad. 

Pe lângă numeroasele declamări a fost de 
relevat "Cântecul Marinarului", executat in trio 
de către d. Gheorghe Ciolac, d. Nicolae Eremle 
ş,j dra Ana Ciolac. 

A urmat apoi dans până în zori, la care a 
cântat muzica lui Gogalici din loc şi a lui Durut 
din Arad. 

S'au incassat 4000 lei, afadi de binevoi
toarele sllprasolviri de 1135 IeI. 

Multumim pe aceastA cale celor ce au dat 
suprasolviri şi anume: 

Domnii părinte protopop gr. cat. Ioan Bo
doeau 60 lei, Iosif Pascu 115 lei, Toma Ciolac 
100 lei. 

Câte 50 lei au dat dall: Ciril Blmltrl evlcl 
secretar comunal, dr. Aurel Contrea profesor, 
Gheorghe Contrea impiegat CFR., Simion Pă
cătian şi Aurel luca. 

40 lei: 'Preda jianu voluntar. 30 lei dnul 
subnotar Petru Grofşoreanu. 

Câte 25 IeI: Aurei Herzovi, Gheorghe Nar. 
tea, George Păcurarlu, Andrei Totoc, 19natie şi 
Eugen Chiduşec. . . 

Câte 20 lei: Gheorge Ddlguescli Pârţă
nache, Ioan Ciolac st. univ., Teodor Drăguescu, 
Dimitrie Drăguescu, Savu Păcurarlu, Ioan Ciolac 
Bânciu, Anuţa (sac, Ioan Ciorbă, Antone Grop
şorean Hondru şi Partenie Sebeşan. 

Câte 15 leoi: Valer Besu inv., Gavril OoHa 
tnv. şi Filip QIărescu. Câte 10 lei! Chiva Moga 
Paraschlva Zmed, Petru OIărescu. Oh. Păcăţean 
Gh. 1110, Nicolae Eremie şi Romulus Stanciu, 
N. N. 5 lei: N. N. Coresp. 

Nr. A -.. 
STIRI MARUNTE. 

J 

- Cursurile dt' vară de la Vâlenii-de--Mun 
se vor deschide ca în fiecare aII sub preşidenj j. 
d-lul praf. N. Iorga la 15 Iulie c. La înaugura 
va asista şi M. S. rt'gele. . 

- Minjsterul de război intentloneazâ '< 

decoreze pe bravii soldati şi ofiţeri, cari cu p 
ricolul vieţii lor, s'au străduit să salveze d' 
munitia ce se mal putuse salva În incendiul de 
Cotroceni. Ar fi bine, credem, ca orice decorat 
li s'ar da, să fie cu panglica de Virtutea mII 
tar~, spre a se deosebi de decoraţiiie simila~ _ 
date prin indlh.:ere În eroare a autoritătHor, pânt -
şi dezertorilor şi ,celor cari au pactizat cu in PE 
micul. PE 

- Ministerul de interne a primit o tel ;; 
gramă care anunţă că au fost descoperiti 
Basarabia acei cari în ziua de 1 Mai au i 
prăştiat prin Basarabia, manifeste incendJare c 
munişte. Ei sunt ti evrei şi au fost îflailltati t· 
bunalelor militare, cu toate actde doveditoar, 
de faptele ce au făcut. 

POŞTA REDACTIEI. 
Manuscrisele scrise cu ceruza nu se publici. 

DI. B. Gh. Miniş. Luăm cu bucurie la cu R 
noştlută că OI Adrian Demşorean nu este Im U 
plicat În chestia cu arama. 31 

O' 
Redactor responsabil: CONSTANTIN SAVU p, 
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De vânzare. 
In centrul oraşului: case goale ,i It 

cuinţe; se predau imediat locuinţe, cas 
potrivite pentru economie cu grădini mari 
case cu prăvălii, case potrivite petru fa 
brici, vii cu vile, moşii ieftine in Banat 
mori cu motoare. 
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Deasemeni pentru orice afacere' co 
mercială, de vânzare sau cumpărare adre 
saţi-vă numai biroului g 

H 
MUNTEAN ŞI FLORa; ~ 
ARADJ BULEVARDUL REGINA MARIA No. l' b 

I~ 
~ Subsemnatul, cu onoare aduc la cWlOştinld 
• Onor. clienţi şi cunoscuţi, cd fosta mea 
~ PRAvĂLlE şi ATELIER de CR0170RJE 
.. din Strada Brancoviciu, le-am mutat in ~', 

~ S'[RflDfI 1. C. BRfltmnu n -RUIl 13. t 
~ (Ois II \lis de I!OŞtll mon,) . ~: 

~ Rog deci şi de acum rnainte tot sprijinul ~; 
~ Oflor. cUelltele şi a on. public. Am un bo- : 
• gat asortimefl'f de materiale excelente, stofe ~ i 
~ foarte fine şi cu preţuri mode/ale., ~ 

~ ~ · ~: .... Incunoştiillfez fofodald pe elevii liceului ~ 
,. t>Moise Nicoard-, precum 0:[ pe elevii Cf- ~ 
• lorlalte şCOJl, Că uniformeI; şi capelele se ~ : 
• confectioneaza şi mai departe tot la mine. ~ 
~ (u deose~tll slfml: ~ 
~ fi " fOR fi "f m fi R I '\ I fi, (R Olt O R. ~ 
~ ~ 

VOINŢA POPORULUI .-----
::... se vinde ----in oraşul A RAD -•. numai la -

r 
s 

Ilibrliriile romaneştil · 
Tiparul Tipografiei Dlecezane Arad. 102Sl 
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