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INTRE NOI. ~~icuiri ~in ~nctrinH Dotiunofă foscistă ~in ~omânia. 
Stând la fruntarii şi punând 

urechea, am putea bine asculta 
cum vâotul n~ aduce din toate 
părţile numai veşti rele. Ungurii 
fac pact cu Ruşii şi in cearcă să 
facă şi cu Sârbii. Tendinţa e 
destul de invedera1ă! Şcolile ro
mâneşti a fraţilor de peste ho
tară sunt închise; studenţii no
ştri alungaţi de pe la universităţi. 
Propaganda in streinătate işi con
tinue drumul contra noastră. Mo
neda ne scade pe zi ce merge. 
Comploturi, conspiraţii şi tradări 
la noi acasă. Scumpete generală, 
ba pe alocurea şi foamete. Criză 
de numerar. Industria paralizată 
cu desăvârşire. Românii ţipaţi pe 
drumuri, luându~le streinii locul. 
Şi totuşi stăm cu mânile 'n sân! 
Nu ne desmetecim, nu-i vedem 
ce fac?! Nu voim să ne trezim 
din letargia in care ne-a aruncat 
nepăsarea şi nemernicia noastră! 

Suntem fiii unui popor ce a 
fost tot asuprit, obidit şi chinuit 
şi asta-i cauza, că suntem fricoşj, 
suntem nemernici şi umiliţi, că 
nu se găseşte in're noi un om 
care să sufle in buciumul de 
alarmă şi să desfăşure flamura 
luptătoriior de mâine! 

Tolerăm intre noi şi 'n admi
nistratia noastră ....,.. caie-i teme

-Ha statului românesc - pe fjj 
duşmanului nostru, pe aceia cari 
ne batjocoreau eri şi cari astăzi 
neputându-se opune făţiş, se pre
fac că se supun cu sufletul plin 
de ură şi nădăjduind nimicirea 
noastră a Românilor şi şi a 
României-Mari f 

Aceşti iredentişti, cari îţi stu
diază fiecare gest, te urmăreşte 
de-aproape şi cunoscându-ţi slă
biciunile, te dispreţue la fiecare 
pas. Iar văzând pe câte unul 
dintre cei scăpătaji de ai noştri 
împinşi de dorul apropierii şi 
căzuţi în păcatul coruptiei. işi iau 
curaj şi avânt cu puteri Îndoite 
să cjocnească trenurile, să strice 
vagoanele când manevrează, să 
treacă pe ai lor peste frontieră, 
să jefuiască. să fure~ să fie mi
tuiţi şi să precupeţească chiar 
dreptatea în paguba st3tului no
stru, contribuind cât mai mult la 
putrezirea acestuia. Şi ii vezi 
cum pe gândite aşteaptă momen
tul să troznească odată din toate 
incheeturile lui 1... 

De câteori nu i-am găsit ghe
muiţi tn câte-un colţ de birou 
Iăturalnic, cio::nind la cogoac şi 
discutând apdns "agitaţiile 11n
gureşti dela graniţă", "tratatele 
de pace", "Rusia nu recunoaşte 
Bas3,rabia''. "Republica moldo
venească li şi întotdeauna când 
bătea un vânt rău peste naL .. 
Că ce şi cum se discută in 

saloanele lor - la noi acasă
despre noi nici vorbă să putem 
cuprinde acestea pe hârtie. 

Totuşi aceste organe răsleţe 
ale administratiei noastre, aceste 
ciuperci veninoase - cari nici 
nu cunosc şi nici nu vreau să 
cunoască nici limba statului in 
care trăesc - sunt proteguite 
de cei suspuşi, în deosebi de 
cei cu musca pe căciulă, care 
habar n'au de nevoile ţării şi 
ale neamului românesc, făr' se 
gândesc numai la ale lor proprii. 
Or, n'am putea să ne simţim noi 
stăpâni pe ţara asta! Să schim
băm sistemul acesta plin de In
clinări bolnave si să-i curăţim 
germenii de boală! 

Gred, că în caz de nevoe, 
chiar cu simpli ţărani ai putea 
administra mai bine, decât cu 
duşmanii tăi de eri şi de mâine 
cari nu ştiu nici să-ţi dea măcar 
"bună ziua" pe româneşte ... 

Ş'apoi afară şi ClI ;.,nepoţeii", 
care-$ puşi acolo de paradă şi 
numai pentrucă ar fi Români, şi 
nu pentrucă se pricep sau că 
merită acel post. Aşa că ăştia 
sunt tot atât de periculoşi pen
tru stat sau comună ca şi cei 
dintâi, cu care apoi dau mâna 
şi introduc aci cele mai murdare 
obiceiuri balcanice, pline de ti
căloşii, brutaHtăţi şi furtişaguri .. 
Ş'apoi când ti şi prinzi pe câte 
unul, "ăştia" sar cu toţii; an
chetă şi dacă se face, rămâne 
numai o simplă formalitate: vi
novatul stând şi pe mai departe 
la locul său, râzându· şi pe urmă 
In pumni de noi. 

XI. 
Aşa pe cale pacinică, imperia

Iismui acesta a sjuns să dom
nească în Austria, Anglia Ceho
.şlovacia, intr'o oarecare măsură 
În Germania şi chiar şi in Franţa. 
Da şi în Franţa l Acolo, un Rot
schild e un fel de domn - ex
ploatator prodigios al energiei 
franceze. Un atotputernic, un 
domnitor. "Imensa bandă" care 
formează acest tol, ce este lm
perialismul Banului - are in el 
-' unul din şefii săi cei mai de 
seamă. Condusă de evrei, com
pusă in quasi-totalitatea ei din 
evrei, redutabila asociaţie, face 
în ansamblul ei - o politică ov
reiască. Se pare, că in Franţa 
mai ales, politica externă este 
compledalmente - dominată de 
această bandă. 

Jntr'adevăr acolo am putut ob
serva influenţa lor succesivă in 
desfăşurarea evenimentelor din 
ultimii ani. Şi politica lor e filo
germană, când e vorba de comu
ni~tii şi socialiştii din acea ţari 
germanofobă, când curenlulna
ţionalist incepe să domine acolo 
evenim·entele. Idem e antiungu
rească, când conaţionalii lor" nu 
niai pot exoloata aceea ţară, sau 
antiromânească, când stăpânirea 
consângE'nilor e cu ceva pericli
tată lnRomânia ş. a. m. d. 

Sunt, revoluţionari cu bate re
voluţiile ~ care servesc interesele 
lor şi contra revoluţiilor, care se 
desfăşură in alte făgaşe decât 
cE'te voite de dânşii. Mari ama-

tori 1n general de anarhie, dezor
dine şi războaie. Revoluţiile, răz
boaile le-au folosit in totdeauna; 
insă, războiul acesta din urmă a 
fost cu adevărat Canaanul lor . 

Incă un răsboi ca aceasta şi 
în câteva decenii (se poate prea 
bine să se fntâmple şi fără el). 
naţia evreiască va stăpâni părnâ
ntul. Insistăm asupra evreilor din
tre toţi invadatorii noştrii, pen
trucă ei sunt mai numeroşi, mai 
bine organizaţi, mai solidari şi 
mai bine pregătiţi. Cu noi, sau 
alături de noi si alte naţiuni 
sunt primejduite. Deştepta-se-vor 
ele oare, sau ceiace e mai inte
resant de ştiut, deştepta-oe-vom 
noi în primul rând, spre a con
jura cât mai e vreme pericolul 
noului imperialism? 

Totul ne fac să credem că 
reacţiunea va veni - chiar dacă 
ea nu va fi decât rezultatul 
exasperdrii şi nu al unei hotărtri 
chibzuite şi metodic executate. 
O credem. 

O sperăm cel puţin. Căci 
bandele acestea merceanre pot 
totul cumpăra~ totul falşific3, to
tul conrupe - totu}, afară de 
sufletul unei naţiuni şi sufletul 
unei natiuni este naţionalist şi 
nIl poate fi altfel. Nu putem in- -
cheia capitolul. fără a arăta că 
o primă lovitură, ce s'ar putea 
da acestei coterij la noi, ar fj 
suprimarea Burselor, cetăţui bles
temate, unde se macină zilnic 
economiile naţionale. 

E tocmai aci timpul să punem 
umărul cu toţii şi să luptăm din 
toate puterile noastre, nizuindu-ne 
într'acolo ca ţara aceasta să f!e 
Ci noastră a Românilor, să fie 
condusă de Români şi pe fron
tispiclul ei să fie scris: cinste, 
drept şi datorin(ă ! SPAD". 
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APE L. 

Fascia l.Vt.rtională RomdlllJ a 
decis sti în/tintese îl1 Arad o 
BANCĂ, comercială·;',dflstrial."t 
(cu o secţie de asigt#rae) care 
să sprijil1ească numai comerţul 
şi ;lldustria creştină şi in prima 
linie pe cel' romdlleasca. şi me
se,-iaşii romd,,;. 

Având nevoe pel1fru scopul 
acesta de ftn capital de cel pu
ţin 5 milioa"e, 1 neţie 500 L, 
rugiim şi pe această cale pe 
loţi aderenţii "oştri şi pe ţoţi 
cei cilJStiţi şi cu inimă româ· 
neaua. să ne înCUfloştiillţeze 

elite acţitlJli ar putea 1'esctmt~ 

păra fiecare dintre ei precllln 
şi prietellii ~i ctllioscl.ţii lor .. 

.. 
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ADMINISTRA ŢIA 
ZIA RVLUI. 

Refer,fof la renegaţi " Târnava" scrie: 

" ... 0 parte dintre oamenii cres
cuţi in şcoala veche sorbind din 
otrava şcoalelor streine de nea
mul nostru, şi-au otrăvit sufletul. 
Aceştia nu se simt bine tn ţara 
noastră. Acestor·a orice schim
bare li-se pare rea. In fuţa ori
cărei greutăţi pun vina pe ţară, 
pe neam, se vaită şi plâng după 
vechea stăpânire. Spun, că a fost 
mai bine atunci. Soiul acesta de 
oameni sunt renegaţii. Sub cu
vântul renegat avem de- a inţe
lege pe acel om, care trupeşte t 
ade,ă după sânge aparţine urui 
neam, iar cu sufletul face parte 
din alt neam, adecă omul acela, 
care şi tăgădueşte sângele lui. 

Renegaţij îşi despreţuesc nea
mul, nn se simt bine in mijlocul 
alor săi. Reneg3ţii văd orice fapt 
cât de nel"llsemnat de virtute la 
neamul cu care sufletul lor sim
patizează. 

Aceşti SOiLl de oameni sunt 
mai primejdioşi decât duşmanii 
noştri, pentrucă de duşmani ne 
ferim, dar de ei nu. Nu ne fe-

----------------------PreţUl unui exemplar 2 Lei. 

rim pentrucă nu-i cunoaştem şi 
nu· j putem cunoaşte decât din 
faptele şi tinuta lor. Iar când îi 
cunoaştem ne lăsăm alintaţi de 
otrava sufletului lor ce cearcă să 
o altoiască şi in sufletul nostru. 
, Nu contra fr<,ţilor noştri din 
vechiul regat să strigăm, cari cei 
mai mulţi ,aduc cele mai fru
moase ,servicii neamului şi ţării 
şi cari prin venirea lor, ne pri
menesc şi lntăresc sufleteşte in 
lupta ce trebue s'o d'Jcem pen
tru tnchEga.ea şi Întărirea scum
pei noastre ţări, ci contra acestor 
otfăvitori de suflete. Pe renegaţi 
să- i scoatem din mijlocul nostru. 

Se va ivi intrebarea, că acum 
nu suntem sub stăpânire streină 
prin urmam nu putem avea re
negati nici de cine ne teme? 

La' această intre-bare răspund: 
ba avem şi dacă voim să nete
zim fncordările sufleteşti dintre 
fraţi, trebue să îi arătăm cu de
getul şi să-i scoatem dintre noi. 

Renegaţii de azi îi putem cu
noaşte după aceea~ că vorbesc 
cu ură şi dişpreţ de lucrurile 
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Pagma 2 

noui din statul român, vorbesc 
mai cu drag in limbă străină de 
cAt In limba noastră. Simt Q mai 
mare plăcere intre streini de'câţ 
intre ai noştri. Deplâng pe streini 
când aceştia se plâng de vre- p 
n~dreptate inchipuită. In slujbă, 
în societate se pleacă şi servesc 
cu drag şi cu preferinţă pe streini. 
prepturile noastre fireşti le supun 
intereselor streinilor. 

Când limba noastră işi cere 
dreptul atunci ei zic că este o 
tirănie a impune cuiva un lucru 
ce el nu ti ~vrea. Când vre-un 
şovinist tn urma incăpăţinării e 
pus In faţa realitătii, il deplânge 
îl compătlmeşte. Injură şi bla
stă-mă pe aceia, cari cer sanc
tiuni pentru apărarea drepturilor 
noastre. 

Oamenii, cari astfel judecă şi 
astfel trăiesc, nu mai pot să fiin
teze, ei trebue să dispară dintre 
noi în interesul curăţeniei sufie
tului neamului nostru. Pentrucă 
ei cu sufletul lor bolnav, îmbol
năvesc şi alte suflete Şl primei
duesc bunainţeltgerea şi unitatea 
dintre fjj aceluiaş neam. 

Sufletul curat şi nepătat ro
mânesc trebue să răspundă aşa, 
precum se cuvine şi acestui soiu 
de oameni. Puşi la locul lor aşa 
precum se cuvine, una dintre 
cele mai mari piedici care opre
şte inaintarea şi tntărirea noastră 
va It lnvinsă. 

,., 

Noi Întrebăm, ce mama dracului să 
facem cu renega/ii noştri din Arad? 

Sa auzim părerea Ono cetitori I 

Sus s'avem inimile 1 
Toată lumea cunoaşte astăzi chestia 

economului-firezar Egon Pahi dela 
primăria oraşului. Şi publicul intelec
tual român aşteaptă nerăbdător că 
oare autoritătlle ce măsuri vor lua În 
potriva unui astfel de pezevenchiu şi 
bandit de codru căruia -ia mai reuşit 
odată sa scape de puşcărie şi că şi 
IJcum în loc să fie suspendat t::i in
depărtat din functiune, i-se dă timp 
şi pOSibilitate sa muşamalizeze unele 
lucruri cu cei .. tari" şi cu complicii 
lui. De ce această Intermitenţă? Cre
qem Însă că .cetătuia- lui se va pră
buşi la primul efort care este Comisia 
Administrativă a oraşului Arad şi că 
acei domni cari fac patte dintrânsa 
sunt români curaţi la suflet şi vor şti 
să dovedească că au pe inimă Intere-

. sele populaţlei şi ale bunului public. 
Dreptat.:-a trebue sa .invingă şi să iasă 
deasupra apei ca untul de lemn! Ob
servăm, că in caz de nevoie, ducem 
cazul şi În fata Justiţiei. 

Amintim aici, că numita comisie 
este compusă din domnii: lan Oeol:,;" 
gescu, prefect, preşedinte, Dr Ioan 
Robu, primar, Niculescu, prim-procuror, 
Titu Mărgioeanu, adm. fin, Iosif Mol
dovan, revizor şeI., Ştefan Olariu, cons. 
fin .• Dr. V. Cucu, Iancu Ileana, Or. 
Nedelcu, Gheorghe Adamu, Romul 
Nestor, C. Savu, Paul Rozvan, St. 
Mateescu, N. Mihulmu, David Popo
viciu, V. Nasta, Or. A. Demian, O. 
Beju, Dr. Miron lustrn, Ludovic Lucaciu 
şi alţii. 

PE SCURT. 

Treceau pe stradti patru: doi isto
viţi, sdlenţoşi, cu mălura pe umiir. 
iar doi chipeşi, cu puşca pe umăr. 
Probabil se duceau undeva sti măture 
şi doi trebuia să măture, iardot fă
ceau manevre de pază in jurul lor. 

De unde elau, ce erau, nu m'a in
teresat, atâta doar mi-a rămas în 
minte: că pe lângă doi lucrdtori trân
dăveau doi supraveghetor;... Orepe, 
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VOINŢA POPORULUI 

Rostul cooperaţiei. 
In coloanele acestui ziar s'a 

mai vorbit despre rostul coope
raţiei. O mai facem, şi vom con
tinua-o tot mereu, pentrucă nu 
putem acc~ntua indeajuns impor
tanţa ce o au cooperati vele de 
tot soiul nu numai pentru des
robirea noastră economică, de
spre care, durere, tre bue să vor
bim şi azi, ci totodată şi pentru 
Întărirea noastră din punct de 
vedere naţional. 

Cooperaţia formează drumul 
mijlociu intre sistemul economic 
capitalist şi cel socialist (comu
nism). 

Azi cunoaştem atât păcatele 
capitalismului modern, aducătoa
re de robie a muncii, cât şi ur~ 
mările nu mai puţin dezastruoase 
ale regimului comunist Două 
extreme. în cari in mod firesc şi 
inevitabil întâlnim şi apăsători şi 
apăsaţi. Nici unul n'a putut şi 
nu poate realiza un- raport echi
tabil intre muncă şi capital. Sin
gur cooperaţia este în stare a 
ridica munca la o treaplă egală 
cu capltalul. atunci când este 
vorba de repartizarea bunurilor, 
în proporţia cuvenită, între fac
torij de producţie. Numai prin 
cooperaţie vom ajunge ca mun
citorul, manual şi intelectual de 
o potrivă, să fie fgal răsplătit 
cu capitalistul la impărţirea roa
delor activităţii comune. 

Chiar din acest motiv numai 
ar trebui, ca toţi cei cad doresc 
o orânduire mai dreaptă a so
cietăţii omeneşti, să comucreze 
umăr la umăr pentru răspăndirea 
şi Înfăptuirea sjstemului ecoT1o
mic cooperatist. 

Dar din punctul de vedere ro
mânesc cooperaţia este de' o 
deosebită şi Îndoită insemnătate. 
Toate bogăţiile ţării noastre se 
află in mâniJe străinilor. Este de 
ajuns să iai parte la un târg de 
mostre sau să citeşti firmele ,,
cari însă nu redau intotdeauna 
fidel realitatea, stund de multeori 
in dosul celor mai sonore nu
miri româneşti, intreprinderi cu
rate evreeşti - şi reclamele în
treprinderilor industriale din ţară, 
ca să te convingi despre acea ... 
sta. Azi stăpânirea pământului 
agricol numai, la care am Bjuns 
într'o măsură oarecare prin re
forma agrară, nu-i de-ajuns ca 
să putem stăpâni şi bogăţiile 
ţării. Este un mjjJoc~ doar, că tn 
ierarhia mehanismului economic 
al vieţii moderne să stăm tot pe 
treapta cea mai de jos. Un rol, 
care, dupăcum nu bucuros l-am 
dus in trecut, nu poate să ne 
mulţumească azi, când suntem 
stăpăni şi pe puterea politică. 

Păcatele trecutuluÎ t în provin
ciile alipite jugul strein, in ve
chiul regat politicianismul mârşav, 
a făcut ca în momentul realizării 
idealului nostru, să ne aflăm com
plect subjugaţi economiceşte. De 
C!tunci inc.oace n'am progresat 
aproape nimic. Streinii, şi indeo
sebi jidanii, continuă să fie marii 
şi aproape exclusivii diriguitori 
ai vieţii noastre economice. Si
stemul economic capitalist ajutat 
şi alimentat de păcatul cel mal 
strigă tor la cer al neamului ro
mânesc, politicianismul, este ini
tiala cauz1i a acestei stări de lu
cruri. Instituţiile economice capi-

. ' 

taliste româneşti; bazate, ţi-s'ar 
părea exclusiv pe politicianism, 
de dragul câştigtilui cu orice preţ, 
in folosul unui cerc restrâns de 
persoane, nu It obstei, neg!igâ 
şi cel mai elementar şi minimal 
solidarism intre ele, dacă nu sunt 
de aceeaşi culoare politică, şi 
mai de grabă preferă o cointe
resare cu întreprinderile evreeşti. 
Micii factori ai economiei noa
stre naţionale sunt Iăsati apoi cu 
totul in voia întâmplării. 

Intre astfel de împrejurări nu 
e mirare, că pretllllndeni vei ve
dea pe evrei În- bunăstare, lux, 
reprezentând clasa cel.or de sus, 
şi mândru de Situaţia lui de ex
ploatator al poporului românesc. 
Situatie, care, zice-se, şi-a asi
gurat' o - chiar şi după unii 
români de b~măcredintă, prin În
suşirile lui de rasă în special 
distinse pe teren economic! 
Minciună! Păcak!e trecutului 

nostru, la cari evreii nu prin su
perioritatea lor au contribuit, sunt 
vina, că am ajuns in halul in 
care ne aflăm. Şi dacă prezentul 
se află depus tot in mâna unor 
păcătoşi, cari nu pot şi nu vo
esc să ne scoată din el, să ne 
ajutăm şi să ne ridicăm noi "prin 
noi Inşi-ne" prin cooperaţie, for
mulă economicâ, sinceră şi ade
vărată, nu aceea a farjzeului 
practicată de guvernanţii noştri 
actuali. 

Cooperarea oamenilor de bille 
pe toate tertnele şi în deosebi 
pe cel economic, pentru scăpa
rea noastră, iată lozinca vremii 
de azi şi iată rostul cooperaţiei, 
care nu vom inceta a o propaga 
mereu şi cu inzistenţă, pentruca 
viitorul să fIe al nostrul G. M. 
...,.,. .. l1li-4 ..... *,...,... •• -uz •• n * • 

" 

• 

Nr. 40 .. 
CURIOZITĂŢI. 

In zilele. trecute am intâlnit pe 
strad~ un ţăran cunoscut. care mi-a 
povestit lucruri, pe cari grăbesc să le 
comuriic, ca domnii noştti să ia cu
lioştintâ de el~ şi să caute să le in
drepte. Căci să nu se uite, că cazurile 
sporadice dau naştere cazurilor ge
nerale. 

Iată ce mi-a povestit acel ţaran a] 
cărui nume nu impoartă. Cel ce vrea 
să afle ceva, să se adreseze oricărui 
ţăran şi va auzi lucruri şi mai inte
resante, decât cele povestite aci. 

"La noi, domnule, nu vedem nici o 
schimbare, din care să ştim şi noi, 
că e România-Mare. Inainte de a se 
face România-Mare, ştitl bine, că toţi 
slujbaşii dela noi din sat, ori erau 
strcini de neamul nostru ori erau şu
b3şi de-ai n,'ştr', cari ţHlcau totdţ'8una 
C:l stăpânjr~a, adecă erau coadli d ~ 
topor cum s' ~r z ;ce. • " 

Primnflll nostru de acum este tot 
azel?ş, care a fost inainte de revoiutie 
"hirău" ŞI care, ştiţi Dvoastre bine, 
că la alegeri lupta pentru itlvingerea 
deputatului de neam slrein. Şi nu era 
de-~julls, că vota dânsul pentru can
didatul pe ~are nu-I durea de noi, ci 
mai căuta să ducă şi pe altii cu el. 
promitâl1du-le iarbă pe .Cocoara", 
Iernile din pădurea domniei, căci aşa 
il invaţaseră prietenii Illi, domnii cei 
streini, cari pe vremea alegerilor îi 
Întrau şi Îll casl!.: _ 

De priit anii 1890 nu s'a pomenit 
la noi in sat notar român. E drept, 
că acu rn in vr~ mea din urmă a [TI avut 
şi noi vre· un an de zile un Român. 
dar acela a trebuit să se ducă, filndcă 
nu era pe placul "mgreţelor" din sat 
strein~ de neamul nostru. Acum iarăş 
avem un notar neamţ şi d~ când e 
acesta aid, nu se vorbeşte la noi in 
primărie numai ungureşte. Si cine să 
vorbească româneşte, dci doară scrii
torii sunt t;nguri, fraţi de-ai ofiterilor 
cari au luptat în contra armatei ro
mâne la Tisl in 1919. (Chestia bani
lor neconlrolati dela primărie şi pe
trecerile scriitorilor. Ce-i cu sumele 
incassate pCfitru constr. şcolare.) 

Toţi slujbaşii din satul nostru SU[]t 
ai Mărieoi Sale, care are grijă, ca la 
sărbători mart, să le trl mită vin, să lţ 
dea grâu şi cucuruz cu măjile şi lem:' 
ne când şi câte le trebue. C'-"eace 
vrea măria Sa, aceea se face, ori e 
spre răul particuh,rilor, ori spre răul 
obştesc. 

Măria Sa, domnul de pământ, deşi 
nu stă de vorbă cu noi pr0ştii, zice. 
că strămoşii lui ar fi fost Români. ŞI 
se şi poate aceasta, căci de dri!gul 
nostru, ar fi in stare să ne înghită 
intr'o lingură de apă. De bucurie că 
l'a ajuns Dumnezeu şi pe el să trăiăscă 
in România~Mare, a vrut să dea oa
menilor fără pământ dela noi dtn sat 
--- dacă l'a silit legea - cam vre-o 
100 jug. cat de pământ, insA văzând. 
că nu tuturora le trebue, căci unii in
val zi nu pot lucra pământul - dacă 
nu le dă nimeni - şi tot ta fel şi 
unele văăllve, cu părere de rău (cine 
crede) a adus aceasta la cunoştinţa 
autorităţilor române' tn drept, carÎ au 
grăbit să reducă callt:tatea de pământ 
la jumătate (probabil ca să nu fje 
silite să roage pe ţăranii şi să-i mo
lesteze, C:l să primească pămantul). 
Nici aşa nu e păgnbit Măda Sa. căci 
pământul expropriat dela dânsul (vezi 
că mă luă gura pe dinainte) îl are ca 
şi crescătură în altă parte, crescătură 
făcută de RaJ ttl pagllba arăturilor 
altor Românaşi. 

Ei, uitasem inci!. un lucru ce l'am 
văzut azi. Şeful gării noastre e astăzi 
un ne.1mţ (un sat norocos la nemţi). 
De veniturile lui se vorbesc multe, dar 
nu aceasta voiam să spun. In cănţă
Iărle, adecă În biroul de mişcare cum 
se :zice astâz i , am văzut pe şeful gării, 
câţiva impiegaţi, şeful de jandarmi şi 
dl notarăş, nu ştiu ce vorbeau în 
limba lui Arpad, dar vorbeau cu atâta 
foc, incât noi cari căIătoream eram 
gata să rămânem fără bilet, căci nu 
s' a inceput distri buirea biletelor până 
la Întrarea trenului in gară. Spunea 
un domn, că nu ar fj iertat să vor
bească domnii in altă limbă in birou. 
decât numai româneşte, dar cine ştie? 

Şi ,am mai văzut ceva. ScrietorB 
dela noi din primărie adună totfelul 

d 
v 
P 
Il 
P 
C 

P 
c 
n 
li 
ti 
Il 
d 
<l 

] 

r 
c 
~ 
r 
1 
I 
-~ 

~ 

I 

I 

1 
I 
I 

1 

·1 



p 

1 
• 

Nr,40 

de bani dela oament. Lumea, fiind rea 
vorbeşto JllUlte. Cică prea mult lşl 
petrec aC{'ştl domnişori şi nu prea 
inţelege de unde atâţia bani, când 
plata nu prea e de-ajuns pentru mân
care şi îmbrăcăminte, nu şi pentru 
petreceri dt:se. Oare cine controlează 
ce anume bani Încasează aceşti dom
nişori şi cam În ce proporţie ajung 
la locul de ~lIlatie? (NR. Ne-ar 
interesa răspunsul, fiindcă tot astfel 
pot fi manipulaţi şi banii incasati sub 
diferite titluri pentru augmentarea fon
dului de construct'i şcolare. ................... 
Banatul lucrează ... 

Il. 
Corurile şi fanfarele române din Ba

nat au fost chemate la emulare de 
către cercul militar-civil din Timişoara 
,i de Asociaţia coiUrilor şi fanfarelor 
romane din Banat. Până aci foarte 
bine, iniţiatorii merită toată lauda. 
Dar aranjatorii acestor concerte de 
emulare au promis, că vor şi alimenta 
şi incvartirui oaspeţii. Nu şi-au ţinut 
cuvantul, pentmcă nu s'au îf1grijit nici 
de incvartiruirea tuturora şi nici de 
mâncare nu li-au dat. Multi dintre 
participanţi, fiind săraci, au plecat de 
acasă fără bani şi deci au sărbătorit 
flămânzi. 

Defilarea nu trebui~ lăsată pe seara 
in amurg. ci să se fi fă~ut ziua, ca 
să vadă minorltarii adevăratul Banat 
românesc. Iar dacă s'a luat drept de
monstraţie marşul din Parcul Scudit>r 
până la cazarmă, nJ s'a făcut cu 
pompa cuvenită. Merita poporul ~ mai 
multă atenţie. 

Ce atenţie? Pentru unii dom ni a 
avut mai mare însemnătate adunarea 
liberală din Buziaş, pentrucă în loc 
să stea în Timişoara, intre coruri, 
dela inceputul până la sfârşitul .ser
bărilor, s'au grăbit la Buziaş. Ducă-se 
cine unde vrea, dar cel puţin să nu 

"'fi lucrat În aşa fel, ca să su fere pro· 
gramul serbărilor din cauza unei adu
nări politice. Din cauza lor n'au 
putut să se prezinte la concurs, la 
timpul fixat, câteva coruri cari erau 
duse la Buziaş cu fOI ta, ca să facă pa
radă) şi tot din cauza lor s'a început 
primul concert cu o întârziere de mal 
bine de 1 oră, tinând in arşiţa soa
relui o miie de corişti frânti de obo
seala călătoriei. Nu şi-au dat seama 

.ei, .că cu astfel de procedee îşi 
c!ştigă numai ura ţăranilor? Dar nici 
până acuma n' au avut el prea 
mare valoare. aşa că n'au avut ce 
pierde. 

Cele de mai sus sunt cazuri de 
formă, dar a fost lovită ţărănimea şi 
cât priveşte chestia pur muzicală, ,1 
anume: 

Juriul trebuia sa. decidă asupra dl
strlburrii prtVlliilor, fără considerare la 
titlurile corurilor, deci nu putea să-şi 
tnsuşească drepturi disciplinare. Şi 
credem, că şi membrii juriului erau 
convinşi de acest adevăr. Atunci cu 
ce drept au pedepsit corurile din Chl
zătău şi Cacova? N'au fost corurile 
din comunele acestea intre cele mai 
puternice coruri rurale? A fost cam 
prea pripit Ono juriu. Dacă a pretins 
unire, s'o fi pretins şi dela corurile 
din Lugoj şi altele. Chizatăul şi Ca
cova sunt în stare să susţină 2 coruri 
bune şi intrecerea dintre ele numai 
la rezultat bun poate duce pe terenul 
cultural. Cel mult puteau fi sfătuiţi 
să se prezinte sub o singură baghetă 
la emulări mari. Şi dacă au fost pe-

·depsite aceste coruri, de ce n'a fost 
pedepsit şi omul (nu·1 amintim pe 
nume, pentrucă îl ştiu şi copiii mici). 
din cauza căruia nu se poate înjgheba 
in Timişoara un cor mixt corespun
zător unei capitale de provincie? 

Cele de mai sus nu le-a scăpat din 
vedere ţărănimea, care se simte lo
vită in demnitatea ei, dar ţărănimea 
-bănăţeană este conştie de faptele sale 
şi dacă produce ceva, produce pentru 
sine. nu ca să ridice pe alţii. 

Prin urmare nădăjduim, că şi În 
viitor vom avea serbări, ca cele din 
2"1 şi 28 Sept.. pentru că bănăţenii 
tind să se înalţe cât mai sus şi nu 
iau in seamă slăbiciunile lInor domni 
.rldicaţipe trepte de conducători. 

Gr. P. 

• 
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VOINŢA POPORULUl 

Procesul studentilor 1. mota şi Lt Olad 
Verdictul de achitare din 26 Septemvrie 1924. -

Pledoariile 
Of. N. C. Pauleseu prof. universItar, 

citeşte declaraţia următoare: 

~ Onorafă Curte, 
Domnilor juraţi, 
In numele O-lui A. C. Cuza, preşe

dintele L. A N. C., şI tu numele tu
turor profesorilor universitari, cu dor 
de Neam, - cer voie să spun câteva 
cuvInte de părinte indurerat, pentru 
apărarea a doi dintre copiii noştri 
spirituali. 

Procesul de astăzi e, in realitate, 
procesul trădărei, care e cea mal in
famă dintre crime, căci ea adaogă 
amăgirea vicleană şi făţarnlcă, la cru
zimea nelegiuirei. Ea fntruneşte săru· 
tul lui Iuda, cu răstlgllireil lui Cristos. 

In timp de pace, legislaţii\e creştJne 
nu conţin nici un paragraf penal des
tinat trădarei. Şi astfel, printr'un lap· 
sus juridic regretabil, :groasnica fără 
de lege, ce inspiră atâta scârbă, ră
mâne nepedepsită. Cu toate astea, nu 
incape indoială asupra felul u! pedep
sei ce se cuvine trădătorului, - de
oarece Dumnezeu a făcut ca Iuda să 
se pedepsească el însuşi, prin stan
gulare. 

Dar, În timp de răsboi, trădarea de 
Naţie se pedepseşte, intodeauna, cu 
moartea. 

Or, studenţii noştri, - şi cu dânşH 
toată tinerlmea, floarea României de 
mâine, - se află În stare de răsboi 
cu o Iiftă de curând pripăşită, ce vrea 
să ne sugrume, ca să ne stăpânească 
Ţara. 

Fiind deci in stare de răsboi, ci au 
săvârşit un act de dreptate morală, 
încercând să pedepsească pe un vân
zător al fraţilor săi, cari se sacrificau 
unei cauze sfînte. 

Poporul românesc, --'- ce]e e adânc 
recunoscător pentru jertfa lor altru
istă, - aşteaptă, cu nerăbdare, dela 
O-voastră, achitarea. 

Când bătrânul şi veneratul profesor 
a apărut la masa apărării, studentii 
Mota şi Vlad s'au ridicat tn picioare: 

Preşedltnele C\lrţd tntrebându·1 de 
ce s'au ridicat în picioare, Moţa i-a 
răspuns: .în semn de veneraţie". 

-,. De ce nu te-ai sculat când d. 
Procuror General făcea rech;zitoriul 
său? Nu ai nici UM pic de veneraţie 
faţă -de d-sa?". . 

- "Nu - răspunse Mota - prin 
faptul că d. Procuror are alei rolul 
ingrat de acuzator". 

Urmaază d. Dr. Râpeanu. care ci
teşte declaraţia semnată de studentii 
din Bucuteştl, laşi şi CernăuţI. ....... VA.S 

Declaraţia cuprinde următoarele: 

Domnilor juraţi, 
Calvarul suferinţelor ştudenţlmii ro

mâne, pentru crima de-aşi Iubi nea
mul, credeam că va lua sfârşit in 29 
Martie, când bunii români chemaţi să 
judece in aceea zi, in unanimitate, 
ne-au arătat că "complotul" a a fost o 
inscenare odioasâ şi că cele şase luni 
de puşcărie. de ostoirea energiilor 
celor mai buni dintre fiii neamului se 
daloresc celei mai ordinare dintre ma
nifcstaţiunile umane: trădăriI. 

Ne aşteptam noi, atunci şi până 
acul1, ca leda, aruncând argintii tră
dării fariseilor neamului. să vină în 
genunchi, Îmbrăcat în sac şi acoperit. 
cu cenuşă şi să strige: "Vânnut-am 
sânge nevinovat şi nu-mi rămâne de
cât ştreangul". 

N'a avut ins! curajul a lui Iuda şi 
de acela i-a fost scris sa-şi primească 
pedeapsa ceruid de el, pentru călcarea 
jurământului din chiar mâna celui mai 
bun prieten al lui. 

Şi iată-it Domnitor Juraţi, în fata 
Dv. pe cel doi caval!ri ai dragostei 
c.e neam şi ai in a Itl'l'i ul sacrificiu de 
sine, iată~i pe stegarii inceputului de 
emancipare a elementului românesc 
faţă de forţa ocultă şi diabolică a 
străinilar, iatl1-i in fata Dv. ; judecaţi-I 

Neamul întreg aştaaptă verdictul 
după care va veni blestemul sau bi~ 
necuvântarea. 

Cu Inima îndurerată, tn aşteptarea 
verdictului ce va sa vină, e vă ad uc 
strigătul desnMăjduit al studentilor 
clujeni : lăsaţi-ne liberi pe preşedintele 
nostră Moţa, Iăsaţin-e liber pe Leo
nida Vlad. 
Să nu mai fie chinuiti 
Le ajunge chlnurHe ce ies din gtn

durile că şi generaţia noastră de azi, 
conducătorii de mâine ai acestei ţări, 
tşi are de acum pe trădătorii ei de 
azi, trădători şi mâine. 

Aduc aici şi rugămintea scrisă a 
studenţilor din Bucureşti, laşi şi Cer-
năuţi : . 

Domnilor juraţi. sentimentul care a 
stăpânit pe colegul şi fruntaşul nostru 
Moţa, atunci când a dat cu ochii de 
trădător pentru prima oară dela tnl
dare, este al nostru, al tuturora. 

Pedepsindu-i pe el, ne veţI pedepsi 
pe noi, generaţiunea tânără a tăril. 

Achttându-I. veti da dreptul la viaţă 
acestui neam, care vă va da binecu
vântarea lui. 

Studentimea română, Domnilor ju
rati, şi-a spus cuvântul ,1 aşteaptă 
verdictul. (Va urma.) 

...... DO F '4 

l!upta Intre lumină şi lntunerec la Chesint. 
- Din "ăcazurile satelor noastre. -

- Sjtirşit. - , 
Jorgovici intărit acum şi cu sprijinul 1- cu un cuvânt, inzadar orişice pro

primpretorului Ionescu, lucr! mai de- testare. primpretorul şi prefectul tot 
parte. numai un sfat dau sătenilor, că ori 

Se formează o intreagA societate cumpAră casa ori ies din e(i. 
de Imbecili contra şcoalei - jorgo· Sătenii încep tratativele de cumpă
viei, apoi primarul Moj~e MUI, H. ra:.e cu Fr!Schholz. Acesta cere. 360 
Briboc înv. secretarul comItetului şco- mII de Lei pentru casă. Săteml nu 
Iar şi loaneş preotul interesat de a pricep exagerarea asta - pentrucă 
rămânea singur în casa ît1 care a in- minorli lui au cumpărat-o cu câteva 
trat fără nici un drept şi fără nici un zile mai înainte dela bar. Nopcsa cu 
titlu, apoi administratorul domeniului 40.0::;0 Lei, şi. el fiind săraci. şi neC'ă
bar. Nopcsa Frischholz, care societate pătând nici un petec de pământ dela 
lucră pe toate căile contra şcoalei, bar. Nopcsa - nu au nici un ban. 
aşa că intr'o bună zi se prezintă acest In tnvăI măşala asta de cumpărare 
Frischholz în comunăt arătând că co- produsă artificial de Jorgovici et Ca. 
piii lui minori au cumpărat casa - timpul trece iar J?rimar~l Moise. Miii 
şi el cere evacuarea scoalei din ea. şi secretarul comltetulUi şcolar lndru
Sătenii acum speriatI se intorc după mati de jorgovlci et Co. nu plătesc 
sfat la preotul Ilie Moţiu - acesta ii chiria casei la timp~ Frischholz inten
îndrumă la primpretorul plasei şi la tează procesul de evacuare a şcoalei 
prefectui judetului - neputând face la jud. de ocol din Llpova. • 
altceva. Săteni! se plâng primpretoru- Jud. de ocol aduce h01ănrea ca 
lui şi prefectului. Inzadar dovedesc ş~oala să fie evacuată până la 15 
ace,tia că Frischholz nu a locuit nici August 1924, aşa şi preotul loaneş. 
când in comuna Chesint - in Iocali- Preotul loaneş şi-a căpătat loculntă. 
tate - ci numai în hotarul comunei Şcoala a rămas pe drum. Cu ocaziu
la 5 km de localitate - pe domeniul nea sfinţirei celorlalte două şcoli, pe 
bar. Nopcsa, şi că Frischholţ nu poate aceasta ~u a mai. sfiotit-o ~reotul 
cere evacuarea nici în mma art. 19 Ioaneş. Fnschholz şI-a mutat deja mo
p. 9, alinea 1 şi 2 din legea din 27 bilierul, bucatele şi .vasele . de rac.hiu 
Martie 924 privitoare la regularea ra- in această casă -. Iar copiil sătenllo~ 
porturilor dintre proprietar şi chiriaşi au rămas la porcI fi gâşte, ca 'mal 
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târziu ca analfabeti infect,1 si ajungă 
servitori la şvabi! din vecinătate. 

. Mi·s'au plâns ţărani, că din dome-
niul Nopcsa situat în hotarul comunei 
Chesinţ, nu au căpătat nici un petec 
de pământ. Frischholz insă ţine
vezi bine - in arendă 500 jug. cad. 
Cap losef şvab din Chlşfaluda a cum
părat 120 jug. cad. pământ, din pll
mântui, vezi bine, care i-a fost lăsat 
bar. Nopcsa spre reîmpădurire. deci 
ţăranii au rămas şi fără pământ şi 
fără pădure, Iar jorgovici a primit ca 
dar dela bar. Nopcsa 12 j. C. pământ 
şi prlmpretorul lonescu din Lipova a 
primit. vezi bine, fn arendă, din do
meniul Charlottenburg 100 lante j. c. 
pământ, pe care 11 lucră Frischholt cu 
aranjamentul economic al bar. Nopcsa 
şi al său, 

La 21 Septemvrie a. c. au venit mi
niştri la Llpova, o delegaţie mare de 
tărani din Chesint a cerut sprijinul 
ministrului Anghelescu În interesul 
şcoalei a treia. Acesta a promis şi a 
dat ordin prefectului, Iar prefectul 
primpretorulul. Tocmai bine. Am con
statat că nime nu s'a mişcat - şi 
Frischholz râde batjocoritor ia pus pe 
toţi - preoti, invăţători, primpretor 
etc. la părete cu garda pe gură şi cu 
lanţuri pe mâni. 

Săriţi, vă rog, in ajutorul comunei 
mele 1 - Dela cine să mai cer lucrul 
acesta? !... Judecaţi!... 

:(r"" _ ... 

Oeşti triste din Cernăuti. 
Un colaborator şi abonat de al nos

tru, din Cernăuţi ne trimite spre pu
blicare o foarte Interesantă corespon
denta, din care Însă noi o să extra
gem numai câteva date; pentru a se 
convinge orce bun român .• spre greul 
pe care il duc ţăranii bucovineni. 

Sunt câteva luni, de când se svo
neşte În Cernăuţi cA din cassa Pri
mărlei oraşului ar fI lipislt nici mai 
mult,nlcl mai puţin de 90 milioane 
le!. (Aşa jurt mai înţelegem şi noi!) 
Ei bine aceşti bănişori nemai putând 
fi găsiţi, gospOdarul Cernăulul a avut 
o idee: taxa nouă, care. ar putea 
acoperi suma jurată. Zis şi făcut I 

De atunci taxele - necontrolate de 
nimeni - curg cu nem\luih, fnsă cu .. 
riozitatea cea mai mare este acela că, 
numai românii le plătesc, căci jidanii 
sunt scutiţi din oficiu. ' 

Faţă de acea~tă tortură, vre-o 80 de 
gospodari români din jurul Cernăuţi
lor, s'au dus cu jalba in proţop la 
primăria oraşului, de unde au fost 
insă isgonitl de către individul Mă
nescu, frate Cll potlogarul de ţigan 
jidănesc Manciu - politaiul Iaşului. 

Românii au tncercat atunci câteva 
adunări, cu scopuf de a protesta con
tra ticăloşillor, insă ~utoritătile locale 
au arestat pe organizatori, fără nici 
un motiv serios. - Atunci o delegaţie 
formată din aceşti oropsiţl, s'au adre
sat d-Iui proft>sor universitar Dr. R. 
Sbiera, care a reuşit să le permită 
tinerea câtorva adunări. 

Insă când adunările erau pe cale 
de a da la cap îmbogătiţilor intr'o 
noapte~ din Ceruăuţi au Încept prigo
nirile din nou de către oamenii de 
Încredere a hoţului Mănescu, care şi-a 
clădit pe strada Ştefan Cel Mare din 
Cernăuţi, un palat de 31/ 2 milioane 
lei. De ce nu se găseşte nici o auto
ritate superioară să la la rost pe acest 
tigan nespălat, cu a cui bani a făcut 
acest palat? Intrebarea este grea de 
pus ţigan ului, căci atunci s'ar supăra 
patronul lui, dl Flondor, care şi·a 
cu mpărat ~ nu de mult - o vilă la 
Roma in Italia. 

Mai ne-a rămas o incredere: ]n 
fnmtea judetului Dumnezeu ni·a trimis 
un om cinstit, pe dl Barbu Grlgoro
viţa, care ne-a făgăduit că ne va lăsa 
libere intrunirile, fiind hotărât şi dsa 
să ~pună odată capăt hoţiilor, cari 
ne-au adus la sapă de lemn. 

Ce să mai zicem noi din tinuturile 
ardelene, când fraţilor noştri din I)u
covina, nici să vorbească na Ii-se' dd 
voie!? 

'şP d _~ 

Cetiţi şi răspândiţi ziarele: 

VOINTA POPORULUi , ~ 

CLUJUL RO~LANESO 



Se zice: 
Că M. S. Regele Ferdinand in dis

cursul dela Vălenii-de-munte a 
zis " ... ldeia naţionc/istă trebuie să fie 
ideia predominantă în toate mişcările 
noastre, în toată activitatea noastră ... " 
Auziti urechi surde de jidoviţi, rene
gaţi, umanitarişti! şi voi toţi cei ca
pabili de orice fapte murdare şi jos
nice În paguba ideei nationale! 

Că In lume nu e$istit declJt două 
feluri de oameni: cinstiţi şi ... 

jidani. 
Că jidanii au decis să infiinţeze un 

partid naţional de guvernament. 
Oare pe când vreau să preiee gu
vernarea? Vedeţi, vedeţi, apoi mai 
sunt smintiti cari cred că jic anii sunt 
oameni cuminţi. 

Că la jidani a inceput să le crească 
păr pe limbă. Oare de ce '"1 

Că la mine le de aur "Ruda 12 apo-
stoli" adecă "Mica" din Brad s'a 

abzis practicanţilor şi unicului Ingi
Der român, fiindcă un domn practi
cant a voit să tragă la răspundere pe 
un străin - cetăţean român dija -
venit În 1924 dela Budapesta, pentru 
că l'a ofensat. 

Că pe iredentlstul GrUndl farmacist 
din Şiria îl va ajuta dl dr. Pope

scu adv. şi fost candidat de notar pu
blic să-şi câştige dreptul de cetăţenie 
şi aceasta pe simplul motiv că dacă 
nu o face dlul o face altul. Nu, dle 
advocat, Doi credem că datorinţa 
d-tale este să împiedeci cu orice preţ 
ca acest individ să ajungă la un drept, 
ce nu-i compete, chiar şi in cazul 
dacă dl ministru - fiind rău infor
mat - ar voi să-i acoarde acest 
drept. Astfel trebue să purceadă fie
care Român de bine în toate cazurile 
de felul acesta, flÎnd con ştiu că lucră 
in interesul neamului şi al ţării noastre. 
Că mormântul marelui fruntaş V. 

Damian fost protopop şi vicepre
şedinte al Partidului Naţional Român 
nu se poate alia in cimitirul din Brad 
fiindcă nici după 6 ani dela moartea 
lui nu s'a găsit nimenea ca să-i ridice 
măcar o cruce simplă. Oare nu are 
urmaşi sau foşti aderenţi politici ca
llablh de puţină jertfă. 
Că un domn tualt se tot plimb! la 

braţ cu un jidan gras in fiecare 
seară pe plata Catedralei, discutând 
chestii politice naţionale şi de interes 
general ... Abunăoară: "cum şi-ar putea 
procura cineva o căciulă de nor, pe 
care dacă o pune pe cap să fie ne
văzut" sau ,.cum s'ar putea construi 
un pod peste oceanul pacific· in ve
derea intensificării comerciului şi a 
industriei pe toat~ linia. Il felicităm 
din toată inimii! 

Că d~am~a cu frizura "bob" nu se 
mal plimbă cu trăsura ______ --_ pe 

·bulevarde, fiindcă timpul e foarte 
schimbăclos şH poate strica uşor să
nă1ăţii. Suntem satisfăcuţi 1 
Că jidanul Eles Simon, judecător de 

ocol in Arad, care conform ,,"'on. 
Oficial", este permu tat la judecătoria 
din Brad, ru se duce acolo, deoarece 
dânsul are în Arad o întreprindere de 
expediţiuni şi vămuirl, pe care o con
duce personal şi de care nu se poate 
despărţi... şi că vezi, permutaţia e 
numai o afecţiune, că doar a mai fost 
permutat şi anul trecut, dar - numai 
pe hârtie. Se poate? I 

Că economul-finzar Egoil PAhI şi·a 
comandat un cârbaci În furmă de 

enut la un curelar de pe bult'vard, cu 
care vrea să bată pe toţi aceia cari 
au depus contra lui cu ocazia anchc
tei în curs. Să grijească Însă să n'o 
păţească 1 Ori crede eă·i va reuşi ca 
în rândul trecut cu Andrei Varga, pe 
care l'a băgat în grajd unde l'a bătut 
făcându-1 tot vânătăi,dripindu-1 cu 
cismele lui de vânătoare, de a zăcut 
bietul om câteva săptămâni. părăsin
du-şi pe urmă vrând-nevrând serviciul, 
numai pentrucă vezi a Îndrăznit să 
spună celor mai mari faptele lui tică
loase .. , Sau O fi crezând că are de-a 
face cu bietii prizonieri ruşi, cari i·au 
lucrat pământurile date în arândă pe 
furiş lui Măniut Vă::aru, şi pe cari i-a 
tratat in modul cel mat neomenos, 
hrănindu-i cu lobode şi cu siecle; 
iar când sărmanii s'au prezentat să le 

Cenzurat: Prefectura Judetului. 

- IT 
, 

,.,. _ r' ... ~ \ ..-~ _ '"" -. ~~. ""'" ~ _, 
.. 'oJU"'i ,r\. r VI.~'L.<IL\ULUk 

dea simbrie - i-a băgat tot pe câte 'A apărut Numărul 2 din biblioteca 
unul la el În birou, unde i-a bătut cu 
cnutu de i-a spetit, crezându-se În 
acel moment un cazac tiran, cu toate 

»Fasciei Nationale Române" ! 

că era deja la doi ani după revoluţie DUREREA NEAMULUI" 
şi când bieţii ruşi nu se mai puteau " 
considera ca prizonieri!... Aşa că dân-
şii au trebuit să lee goi şi despoiaţi 
pe timp de toamnă rece, toiagul pri
begiei, fiind alungaţi ca nişte vite de 
pripas. Falnic şi tare om. Pregăteşte-te! 

versuri de lastin /lieşi~u. 

Se află de vânzare la autor: Cluj str. 
N. Iorga nr. 2 şi la Redacţia noastră. 
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ŞTIRI DE TOT FELUL. 
••••••••• 

C,.·,iW. Nu-i crizdde Euvern, este 
crizd financiard. Lasti sd fie. Ii bine 
şi aşa. In tot răul este ceva bun. 

Lasă sd-şi dea peste cap câţiva 

bancheri şi firme nesat/oase. Da J azi 
nu se poate câşUga cu câte o vorbă 

sute de mii, tol felul de agenţi minci
noşi işi făceau socoteala Inainte cât 
vor pune la buzunar fărd nici o oste
neală, fărd nici o muncd. Să poftească 
fiecare sd munceascd cinstit pentru o 
remuneraţie cuvenită. Sef dispară veni
tele fdrd muncd, agenţii, interven-
ţiile etc.! ' ... 

- GentlJa Dşoară Elena L. Dârlta 
din Arad şi OI Ionel ispravnic, şef 
contabil la fabrica de sticlă din Turda, 
şi-au serbat logodna în 1 Oct. Since
rile noastre felicitări. 

fi 

- La ziua luuuungd aproape toate 
prăvdliiie au fost închise. lci-colta ve
deai câte una creştină şi - şi mai rar 
câte una româneascd deschisă. Vred
nici eonducdtori ai oraşelor când ve
deţi şi Dv. lucrul acssta nu Vă apucă 
aşa o revollă, o mustrare de conştiinţă 

fiindcă in cea mai mare parte Dv. 
este a se mulţumi starea faptică de 
azi!? 

Noi, ca totdeauna, va rugtim fer
binte, sprijiniţi comercianţii, industriaşii 
şi meseriaşii români·creştÎni şi boico
taţi pe soioşli de jidant. 

• 
- De vre-o 2 sdpi. se caută ziarul 

"Voinţa Poporului" pe piaţa Aradului 
ca "Leul" în ZOrich. Am voit să cum
pdr şi eu un exemplar, dar n'am gă
sit, fiindcă mi-s'a spus că le-a cum
parat pe toale "vdrosgazda" cart ar 
fi egal cu "stăpânul oraşului". Actst 
vdrosgazda ar fi adecă dl Egon Pahi 
economul oraşului, cel "cu musca pe 
căciulă". Di ce faci lucrul acesta dle 
Pahi? Ai bani mulli? Dacd doreşti 
mai tiparim pentru D-ta vre-o câteva 
mii de exemplare din Nrii cari te pri
vesc. Bine? Le pLăteşti? 

• 
Publica1ie. Se aduce la cunoştinţa 

generală că prin nOllA lege a minelor, 
publicată În "Monitorul Oficial" No. 
143, din 4 lulie 1924, carierele şi 
apele minerale au trecut sub controlul 
Direcţiei generale a Minelor din Mi
nisterul Industriei şi Comerţului. 

Concesionarea, : arendarea sau ex
ploatarea prin permise de extracţie a 
carierelor, se face conform prevederi
lor art. 230-234 din legea minelor. 

Regimul apelor minerale este cel 
prevăzut de art. 220-228 din 'legea 
minelor. 

Conform art. 123 din aceiaşi legt', 
exploatatorii carierelor, fie ale statului 
fie particulare, sunt datori a plăti, ca 
Impozit Minier, 1% din produsul ob
ţinut, iar exploatatorii apelor minerale 
sunt datorI a plăti impozit minier 1% 
asupra sumei încasate pentru băile 
servite şi vânzările efectuate la ape 
minerale, nămoluri şi gaze, altele decât 
hidrocarburele gazoase. 

Conform art. 129, exploatatorii sunt 
datori să declare in scris autorităţii 
miniere regionale cuantumul produc
tiunei exttase. 

Conform art. 84 al legii mine lor, 
exploatatorii trebue să ţic registrele 
orevăzute de codul comercial, spre a 
fi cercetate cn prilejul impunerHor. 

Abaterile sunt sancţionate prin art. 
143, combinat Cu art. 138 şi 144 şi 

anume: la prima abatere se va aplica 
de către autoritatea minieră regională, 
o amendă de 5000-1000Q. lei pentru 
intreprindere şi tOOO-5000 lei pentru 
conducătorul technic sau persoana 
responsabilă. In ca de recidivă amenda 
se poate indoi de către Direcţia Ge
nerală a Minelor. 

p. Ministru, 1 N. Angeleseu p. Direc
tor General al Millelor, C. Zamlireseu, 

• 
Aviz. Cu onoare aduc la cunoştinţă 

onoratului public şi autorităţilor bise
riceşti, că în Arad. str, Dorobantilor 
Nr. 41 (şcoala confesională) am deschis 
un birou technic de arc/zitectură .. con
struesc orice planuri de casă, şcoli şi 
biserici impreună cu devizele (preli
minare) lor, mai de parte execut co
Jaţionări de totMul de lucrări de zidiri, 
şi intreprind totfelul de lucrări tech
nice, clădiri etc. - Cu stimă: Teodof 
Cioban, architect. 
..... e·4 ..... o&JWve 

Lipitoarea Cerrneiului. 
In comuna Cermeiu este un jidan 

Cu numele Şamu Riez de profesie 
dubaritl. 

Acest j'dan Înainte de rhboiu um
bla prin casele Românilor cerând câte 
10 coroane împrumut pentruca să 
poată cumpăra pieI. 

A venit răsboiul. Şamu Riez s'a dus 
la răsboiu (dupăcum merg toţi jidanii 
pe din napoi!) Se vorbeşte că cu 
ocozlunea nimicirii frontului austro
ungar la Piave cassa de bani a Reg. 
a rămas tn mâna lui Şamu ş'apoi 
destul şi bine că Şamu azi e multi
milionar. Azi nunumal că nu mai cere 
bani imprumut dela Românii din 
Cermei dar ii dispreţuieşte şi ti ex
ploatează in Chipul cel mai murdar 
posibil. 

S'a Întâmplat că in luna Iulie c. 
sLdenţil univ. din soc. "Crişana" au 
venit la Cermeiu, şi au ţinut adunare 
poporală şi seara un Concert. Şamu 
carele nu poate suferi ceea ce e ro
mânesc, a inarmat până'n dinţi pe 
şpanul său dmipreună cu alţi jidani 
ca să-i atace şi să-i bată pe studecti. 
Nu le-a succes insă să facă nici o 
bravură. 

CUijl să-şi poată el fnd răsbuna pe 
Români? Alături de el (vis-a~vis) este 
un comerciant român om cinstit şi 
cum se cade Şamu deşi are in Cer
meiu ciriparie, cărămidărie, tăbăcărie 
şi astfel fără să fie avizat la aceasta, 
s'a pus şi a deschis o prăvălie numai 
c~ să nimicească pe Român. A dat 
de ştire că vinde mai ieftin decât 
RomânuJ; şi de fapt vinde mai ieftin. 
l-a venit insă în minte unui Român 
să controleze kg.-ul de sare şi zahăr 
ce cumpărase dela iei, când colo lip
seau ~O'30 de ca din kg. 

Această lipitoare se bate pe piept 
că în ţara românească nu se teme de 
nimeni, aici toate sunt de vânzare. 

Cu ocaziunea staveririi jmpozitulul 
după câştig a înşelat comisiunea de 
dare n'a spus sutele de . vagoane de 
lemne şi făină ce le-a transportat din 
gara Cermeiu. 

Această lipitoare care suge sângele 
bietului Român batjocureşte şi sfidea
ză azt tot C~ e romăoesc in Cer mei. 

ti denunţ~i prin aceasta lumii ca 
să-I cuno"iIscă. Atragem atenţi unea 
asupra lui a autorităţilor noastre ro
mâneşti dar indeosebi îl recomandăm 
in ateoţiunea eomisiunil de dare ca pe 
viitor să-I cunoască mai bine pe cela 
ce mai an se lefăia În automobil cu 
pipa in gură. 

•• 

ŞTIRI DIN ZARAND. 

o soarte din cele mai vi1rege, apasă 
asupra liceului .. Avram Iancu" din 
Brad. Guvernul crede că prin stati fi
carea profesorilor a făcut lndeajuns, 
Încât nu mai trebue să plătească nici 
chiar sumele luate în bugetul anului 
şcolar curent, pentru susţinerea li-
ceului. ;J.o-

Sunt cunoscute călătoriile nenumă
rate În jurul pământului a dlui direc
tor dr. Radu, pentru il. face ministerul 
să plătească suma de bani, destinată 
acestei şcoale. 

Scârbit de nepăsarea celor dela con
ducere faţă de şcoală şi cultura na
ţională, pe care o trimbiţează atât de 
des. precum şi de cererile de ajutor 
fără rezultat, aflăm că dl director dr. 
Radu a demisionat din partidul libera! 
de unde nădăjduiau Înaintarea cultu
rală a Zarandului. -- dg. 

... Ve ;:t. .."'v* ,ve d.·,.... ... 

POŞTA REDACTIEI. 
Manuscrisele scrise cu creionul nu se publică • 

Dlui Iacob cantor in B. R. Ziarul 
se expediaz.ă regulat, nu ştim cine-j 
păcătosul, care il face perdut. Vom 
cerceta cazul. Să auzim de bine iubiţi 
frati Bencecanl 1 

Dlui Nddăban ah. şi ceilalti prie
teni în S. Ne vom interesa de cele 
amintite şi dacă se dovedesc de ade
vărate, ti vom scutura puţin de per· 
ciuni. Frăţeşti salutări. 

Dlui a. P. secretar în Ş. Când 
ne-am cerut scuzele in ziar dela acei 
Ono abonati cari deşi au solvit abo
namentul, din greşală, au fost totufi 
rugaţi să-l trimită din nou, ne-am 
adresat şi d· tale. Cât priveşte abona
rea gazetei, har Domnului, n'avem ne
voie să o impunem n; mănui! 

N. Imbdruş, S. Cu cea mai mare 
dragoste facem tot ce se poate pen
tru cei buni şi cinstiţi. 

Dlui 1. L. dir. şcolar Cn P. Am pri'.:· 
mit pe lângă sincerile noastre mulţu
mite. 

Dlui S. a. Timişoara. A fost o gre-
şeală. Scuzele noastre şi cordiale 
salutări. 

Dlui Ş. A., Loco. Nu crt"dem că do
saru 1 disciplinar din chestie să fi 
evaporat... din arhivă. Aşa ceva e Im-· 
posibil lntI'L1n oficiu public. 

Dlui V. ah t Ar. Stăm destul d~ 
bine. Salutări I 

DluÎ C. A. Şiria. Pentru lămuriri sâ 
vă adresaţi la Divizie in Arad-Cetate. 

Dlui O. D., LOCQ. Că In rândul tre
cut n'aţi putut cumpăra "Voinţa Po
porului" dela chioscul de ziare, cauza 
era, dupăcum spun chioşcarii, că toate· 
foile le-a cumpărat un om bărbos cu 
ochii verzi, care mirosa greu şi semăna 
a firezar... Ce-i putem face? Acum 
v'o trimitem dela redacţie. 

R O HAN 1 
Folositi-vă de: medicii, inginerii,. 

avocatii, negustorii, meseriaşii 
si industriaşii români .. 

Dati banul vostru, numai la Ro
mânii şi străinii creştini, ferin
du-vd de a-l da jidanilor. 

Aceasta trebue sd fie azi cu
vântul de ordine a{ nostru,_ 
spre a ne putea scăpa de ei. 
Cine face astjel, dovedeşte că 
îşi iubeşte Ţara şi Neamul. 

"P O noo RIA" 
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