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APARE IN FIECARE DUMINECA 
SUB CONDUCEREA UNUI COMITET. 

Românii mor de· foame A In România. 
Durerea cea mai mare a sufletului nu se ingrijesc nici autorităţile, nici alţi 

~ meu este că ştiu, sunt convins, că în ţara buni Români ca să aducă aceste bucate 
G românească tocmai Românii sunt aceia, absolut necesare, din alte părţi, ci îi lasă 

cari rabdă, flămânzesc, umblă goi ori să piară de foame ori să-i provadă
sdrenţoşi. spre ruşinea tuturor - jidanii cu pânea 

In Basarabia, cine piere de boala pe- de toate zilele, pentru preţul care le con-
lagra, adecă o boală pe care o capătă in vine lor. 
urma traiului, a nutremântului rău, decât Şi în fine, eu ştiu că aproape toţi 

: ' bietul Român; el mănâncă cucuruzul stri- funcţionarii cinstiţi ai statului - cinstiţi 
cat fiindcă pe crl bun îl exportează ji-· înţeleg pe aceia cari nu fac efaceri, nu 
danii pentru parale scumpe in alte ţări, pot fi rnituiţi etc.-toţi aceştia flămânzesc. 
altor neamuri. Da, sărmanul de tine plu- Abia este, poate, o zi În săptămână când 

I gar român, tu trebue să lucri pământul, aceşti nenorociţi oameni îşi pot permite 
să produci, adecă să ari, sameni, seceri luxul să mănânce până se satură, căci de 
şi aduni bucatele, cerealele să le dai gata undr, Dumnezeule sfinte! de unde şi cu 
jidanului, care nici când nu ară ori se- ce să-şi procure ei, bieţii funcţionari, ali
ceră, dar care totuşi are mii şi mii de menrele de cari au nevoie, când abia pri-

"vagoane de grâu, cucuruz, fasole etc. pe mesc salar pentru câte un dejun bun, cu 
car(i I~ îttfă, trimiţandu-le afară din ţară deost;bire cari au şi fanlilie grea, şi apoi 
iar ţie îţi lasă, din graţie, în batjocură pu- vezi, dela un domn funcţionar se aşteaptă 
ţin cucuruz stricat ca să te îmbolnăveşti să-şi îmbrace bine familia, dar cu ce? şi 

I de el. Unde-ţi sunt conducătorii, Românii dacă şi-o îmbracă - şi numai modest
binevoitori şi iubitori de neam şi ţară? ajunge să flămânzească deabinele. 
Prin ce îşi arată datorinţa şÎ dragostea faţă Urmează deci că flămânzeşte mai 
de voi, bieţi plugari? Doară in aceea că puţin şi umblă sdrenţos. Işi chinue viaţa. 
vă Iasă să vă exploateze parveniţij de Sărmanii de ei plugari români şi foncţio-
jidani? nari mor de foame în România. 

In Ardeal, Maramureş şi Munţii apu- Ei, Doamne, şi ce păcat strigător la 
seni şi prin Bihor, unde nu se face cucu-I cer, că tocmai aceşti iubiţi plugari, cari 
ruz şi grâu de-ajuns pentru bieţii Români, au apărat şi susţinut simţ:,ll naţional şi 

Despre Caterina Varga. 
Era in anul 1896. intr'o dimineaţă de Sep

temvrie. Soarele nu răsărise încă, munţii erau În
văluiţi in ceaţă şi tata se uita cu grije la cer. 

- Nu-i a ploaie, îl linişti Moş Crăciun, vi
zitiul (cocişul) noslru. 

- Pune caii I 
Peste câteva minute, in ghesuiţ! În trăsură, 

tata, cu mine - nu Ştill de ce m'a dus şi pe 
mine, - şi cu mai mulţi oaspeti, fntre ei şi un 
tânăr poet din ţarâ, Ion Scipione Bădescu, care 
mă luase pe genunchi, urcam dealul Şortoculul. 

]n urma noastră mai veniau atte 5-6 tră
~uri, din Abrud, Brad, Baia-de- Crîş, tot atât de 
Înghesuite cu suflete româneşti, cuprinse de o 
mare evlavie. 

Convoiul se ducea să aşeze un monument 
pe mor mântuI martirului tribun. Ion Buteanu, exe
cutat În revoluţia din î843, la losăşeI, pe mar-
ginea Crişului. , 

Nu mai era alt copil in mijlocul adunărei 
- negre, afară de mine, şi mă cuprinse o tristeţe 

sfâşietoare după ce ecoul (răsunetul) cuvâiltării 
lor de jale imi pătrlltueră suildul abia de opt 
ani, şi din ele am înţeles toată durerea neamu-

'lui nedreptăţit, toată desnădejdea capetelor ple
cate În faţa apei tulbere a Crişului... 

Preoţii, în odăjdii, cântau "vtşnica lui po~ 
menire," Bariţiu, Frâncu, Iosif Hodoş, cuvântau 
despre erou, despre martiriul şi nemurirea lui, 
când deodată din mijlocul pioasei mulţimi se 
auzi un ţipăt: 

- Iancu I Unde-i Iancu? 
II aduseseră şi te el, bunii Români, pe ado

ratul rege al munţilor, sfântul viteaz al vitej,lor. 
Deşi cu sufletul pierdut, cu mintea întunecată 
acum, dar cu lhipul tot măreţ, frumos şi impu
nător, să-I arate poporului care tot mai credea 
î'1 rdoviere, În reîntoarcerea eroului pierdut. 

II aduseseră între ei, prietenii buni, vQrbin
du-i de vremurile glorioase, arătându-i crucea de 
marmoră, monument al iubirii, al recunoştintei 

lor şi nădăjduiau că, cine ştie, poate vr'o minune, 
o Dumnezeule! s'ar fi putut întâmpla ca el să-şi 
aducă aminte, să se cutremure, să se trezească, 

şi să le mai sune odată din buciumul lui.. 
Şi acum .. Unde era căpitanul? 
Intr'o clipă îl scăpară şi alergau in toate 

părţile să- t caute, de-alungul Crişului, printre tu
fişurile de soc şi salcie, prin lanurile de porumb, 
prin pădure, printre crăpăturile şi peşterile stân
cHor - nicăiri! 

Târziu de tot se aşeză la gustare, trista 
adunare. Nu se mai ţinură cuvântări, şi paharele 
de vin neatinse au rămas. 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 

Strada Moise Nicoară NumArul 1, etajul 1. 

apoi prin prea marile lor jertfe de sânge 
au lntregit frumoasa noastră ţară, zic chiar 
ei şi funcţionarii cinstiţi cari sunt stâlpii 
existenţei statului nostru, nu-şi pot per
mite luxul să rnănânce atât incât să se 
sature, deşi munca lor merită să fie răs
plătită cinstit şi să le fie asigurată exi
stenţa, mâncarea şi imbrăcămintea. 

Şi, flămânzesc şi alţi muncitori, cari 
abia capătă o fărâmătură şi aceea pe un 
timr care atârnă de bunăvoinţa proprie
tarilor de fabri:::i, cari îşi asigură pe urma 
muncii cu sudoare a bietului lucrător un 
profit de milioane, iar acei muncitori flă
mânzesc cu familiile lor şi când sunt bol
navi trăesc in cea mai mare mizerie· po
sib 15, cerându-şi moartea şi plângând 
familia întreagă de chinurile vieţii. Ţi-se 
rupe inima de durere când vezi şi su
ferinţele acestor nenorociţi, dar cinstlţi 
muncitori creştini. 

- .... VIU 

- Cine doreşte să aibă un frumos câştig 
fară nici un riste, să comande bilete de loterie 
pentru "Căminul Presei" din Cluj. Comenzile se 
fac prin mandat poştal, minimum costul a 10 
bilete, la sediul Loteriei Sindicatului Presei Ro
mâne, Cluj, Piaţa Unirei 29. Costul a 10 bilete 
este 20 lei. Biletele se vor remite recomandat 
prin poştă. Pentru persoanele cari comanda bi
letele de 100 lei li-se face reducerea de 10 Ia 
sută, iar pentru comenzile dela 500 lei in sus 
reducerea este de 20 Ia sută. 

Doar un singur glas, al tribunului Cor
cheş din Câmpelli, ~uteză să înfrângă într'un târ
ziu tăcerea ca de plumb. 

- Apoi, - aşa fost el, Avram Iancu, in
totdeauna, şi in tinereţe, sălbat"ic. Se ducea de 
capul lui, dar nu-i plăcea să fie dus... Doar o 
singură femeie s'a priceput să facă din el ce-a 
vrut I 

Se Încinse o discuţie infocată. Cei mai multl 
susţineau că Iancu n'a avut niciodată llici-o re
laţie intima (legătură strânsă) cu vr'o femeie. 
Cinstea foarte mult femeile, dar una singură n'a 
jucat rol în viaţa lui. 

- Aşa credeti voi, căd el nu se destăinuia. 
Dar cine l'a văzut in faţa Caterinei Varga, cum 
ti da ea porunci şi el se ducea orbeşte după 
vorba ei, - acela ştie. 0, de-ar trăi ea, ea, "ar 
putea şi vindeca. 

- Caterina Varga? 
- O, a fost O femeie care a făcut minuni 

cu vorba el, blândă şi înţl'leaptă dar hotărâtă. 

- Motii o adorau ş\-i ziceau n Doamna 
ncastră" I 

• 
In pleşcăitul Un al cailor şi al ploaiei care 

totuş se pornise spre seară, ne-am întors in aceeaş 
noapte acasă, la Hălmagiu. 

Preţul unui exemplar 2 Lei. 
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Pagina 2 VOINŢA POPORULUI 

Existenţa ţării noastre 
depinde de dragostea sinceră ce o au preţuri fa;ltastice atât cât să nu moară 
locuitorii ei fată de ea, de insufleţirea lor chi::Ir de foame şi frig? 
pentru susţine~E'~ ei, flir.d ~gJ!a. a-şi. jer~fi Pl'ntru ce tu, Român, in ţara t<1, care 
oricând viaţa chIar pentru mtanrea ŞI apa- este ţara codri!or trebue gă cumperi iernile 
apărarea ei. Să ne gândim însă, aşa, I cu chi!o;rrarnul dela străini, (~ici Zlitfel iţi 
serios, cine sunt în scumpa. n03- I mor cupilaşîi ue frig? şi tot aceşH străini 
stră ţară aceia, cari o iubesc,. can vreau îţi Ud!.! ţie qăpâpuiui (?) acestei bogate ţărl 
să o ştie mare, înfloritoare şi puternică, pentru bdni scumpi perroJul, sar;:a, cucu
cine sunt aceia cari în oricare moment ruzul! ba ehl:;r şi apa de beut, şi tGt dela 
sunt gata cu preţul vietii lor să-şi aper~ ei primeşti SCt1f1:P de tot otravB - beu
aceasIă a lor frumoasă ţară. Să fie cineva turile spirtoase ._- vieţii ta!e? 
oricât ele bun prieten al minoritIlţiinr şi Rugarea {nea ar fi ca să se drştepte 
jîdanofi!, totuşi i-ar fj ruşine de sine insuş inimile şi miliţ:\e ir.tdectualilnf Hoştri, a 
să creadă măcar, că da, in caz de pericol alltorităţdor şi a băncHor noaS~fe mjido
cu drag şi voie bună, va sări să ia arma vite, şi jldovlte chiar, să inc::ap;l toţi o 
să facă faţă dujmm1l1!ui extern, tot ungu- munca ncţinn.1Iă pi:nti'U ajutC'r2rea, înălţa
rul, sârbul, neamţul şi cu d':,:osebire vitea- rea şi îmbunătăţirea stării matet'iale a 
zul d~ jidan, să apere hotare!e ţărei noa- acelora, dela can atârnă exhtenţa ţaiii 
stre. Şi nici nu se poate să fie clneva noastre. 
aşa de naiv să creadă că iubita noastră ...... _-.. ....... __ n. 
ţărănime, părinţii intelectualilor noştri nu 

~ ar p;eca în momentul când ar suna goc.r
na pentm întâia d(:tă, ia Rrme, la datD
rinţa, pe care şi·-au făcut· o ŞI până 
acum totdeauna cu cea m ai mare sfinţe
nÎe. Aceşti ţărani ai noştri s~lb conduce
rea lor vor alerga ca leii la hotare şi \lor 
zice dujmanHor: "pe aleea nu se trece" şi 
le vor dovedi că fac şi pot face ceea
ce zic. 

Ei, şi dacă lucrul stă aşa, dacă noi 
suntem convinşi încă azi despre viclenia 
unora şi simţul de datorinţă al altora, ce 
facem noi în interesul celor dintâi in cari 
nu avem şi nu putem avea încredere şi 
ce în a aCeiora in cari avem toată încre
derea, cari reprezintă temelia şi forţa 
existenţei noastre r ' şi numai Ei? 

Pentruce lăsăm să exploateze aceşti 
venetici şi străini - cari ştim foarte bine 
că nllmai dujmani ne sunt şi ne pot fi
avuţiile ţărei noastîe? Pentruce lăsăm pe 
mâna lor pe bieţii noştri ţărani si mun
citori cinstiti să- şi bată a cei duj mani af 
noştri joc de ei, să le dea din bunurile 
adunate prin sudoarea muncii lor pentru 

Tatăl meu trimise .,haiducii'" lui să-I caute 
pe Iancu. 11 găsiră, plin de apă şi noroi, dormind 
in şura hanului, unde obişnuia el s~-şi caute 
adăpost. 

- Lăsaţi-l să doarmă! suspină tata. Şi cu 
totii ne duserăm la culcare. 

Dar eu nu puteam dormi. Se sbătea ca de-o 
povară prea grea pentru el, sufletul fraged, de 
toate câte luaseră fiintă intr'nsul. Revoluţia 1 Au
zisem şi până aci cuvântul, dar abia acum ve
deam tabloul lui. Câmpul libertătii! Marea de 
căpete agitate cari strigă, aclamă, cer: Viaţă! 

Marea de foc şi râurile de sânge! Şi între râuri 
şi flăcări pe viteazul rege "al munţilor", cu sa
bia ridi~ată, tmpăqind moartea şi vieaţa după 

cumplita: dreptate ... Dreptate 1 ... Dreptate 1... 
Ah, cum mă ardeau ochii strânşi în orbi te, 

cercetători in lumea aceea! Ce lume! Şi a fost 
d .. Ş' -? oar ten... 1 azt . 

Monumentul acela jalnic, jos pe nisipul Cri
şului, bărbaţii întunecaţi adunati acolo, cuvintele 
acelea d.e foc şi jale, imi rupeau inima-şi totuşi ... 

Adormi! în mângăierea unei voci de feltleie, 
care imi răsuna de undeva departe, blândă ca o 
magică poveste. Şi mă gândii la femeia aceea 
minunată de care ascultase şi Iancu, leul neÎm
blânzit şi se supunea ei ca un copil. 

(Sfârşitul In Nr. viitor.) 

Fascia l'lutionnhi Româru'tua pune 
e(t1u.1id(:t la BOCş,t (Ba IlOt). 

- Spre ~fire ~i Îndrumare. 

III cur{md alC,{!t1torii ccn:ulai electoral 
Boeşa (Banat) ve-ti fi Îl/vitaţi Să alegeti dCl):ltat 
în Sfatul ţdrii in [acul n'imas v;lcant (gol) prin 
moartea invatatorului Lipovanu, eate a reprezin
ta! acest cerc. 

Deşi lUt s'a pilblicat Încă Îll mod oficial acea
sta vacai/tă şi,- În urmare, nu se cunoaşte tamc
,zul când alegătorii Jlor trebui sa se prezinte la vo
tare, toate partidele politice (naţional, avercs :an, 
tărănist, socialist, 11zarglziloma!list (p artiZtUlll 1 llem.
filor) şi~au pus candidatii - unele partide chtar 
câte 2 - in linia de balae, lrz vreme ce agentii 
platifi din prJnj!Î romJnrşti şi jfdovfşti lfl[{raşate 

din ostenelile şi suduarea vuaslră ('({treeră deja 
satelr, IăudlÎndu-şi stiipJ.nul, pe eate aceştia vreau 
să vi-l prezinte pentru a-I alege de rr.prezentullt 
al vostru. 

"Faseta Nationala Română," care, cum ştiti 
a proclamat lupta cea mai lnverşunatd impotriva 
corupţiei, a putregaililai [:z Jlitlta poiftiCd a Sta
tului nostru, vă vesteşte, fraţilor din cercul Boeşa, 
că des[dşută stindardul national şi illtră t'ltejeşte 

in lupta electorală. , 
Vă putem asigura, că bărbatul care l'a fi 

trimis la voi din partea Fasciei Na,tionaie RonuÎtle 
În calitati) de candda! de deputat, este urz vred
nic fiu al Banatului, biTle cunoscut voua şi in
tregului nostl u popor, e o/elil în lupte aprige pe 
fărâmul politic şi pentl il Îlut/tarea manwlrli 'lasttU. 

In curând numele calZJiidatului Fasciei Na
ţionale Române vi-se va J1fce cunoscut În mod 
public, dar şi până. atunci adresam un călduros 

şi frăţesc apel catre fratii noştri din cercul elec-' 
10/01 al Bocşei să ia Clllloşilllta despre această 

candidatura şi Să-şi adfme toate puterile pentru a 
se arUflca cu toată puterea in lupta electorală, 

asigu.âfld voturile pe seama ostaşu/ai neînfricat 
al F. N. R., care tn/afişează legalitatea, ordirwa 
şi ierarhia şi care luptă pentru asigurarea dom
niei Românilor asupra acestei ţări stramoşeşti, 

impotriva /ipitoriJor spurcate şi a tutliror vându
ţilor băncilor jidoveşti. 

La revedere, fratilor. . 

~Fascia NaţiOllal6 Romlinit". 

"VOINŢA POPORULUI'" nu primeşte ajutoare 
dela nimeni, deci abonaţivâ cât de mulţi. Aceia, 
cari răspândesc gazeta "Voinţa Poporului". impli
nesc o datorie de buni Români. 
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o calatorie dela Arad la Oradea-mare. I 
, I 

Eu le-aş rc·.:omanda fDart~ mult domnilor' P 
min'ştri, prefecti şi altor Inaii <.ligohari ai tărli l 
să nu călătorească totdeauna în compartimente t 
scp"rate ni chiar trenuri ,pe~iale, şi nici măcar! a 
în automobile numai i:1tre ai lor, ci să facă că- t J, 
Iătoria 3cea;;ta cel puţin În el. II., pe cafe am \.$ 
făcut-o eu dda Arad la OradC'a-mare şi îi asi- i 

• g~lr. că şi dlirHl1calor vor auzi cele (;c le-am I ( 
al.:zit eu: batjOCUri şi heil.: ruşinale şi imperti-I tI 
!lente lai <ldrcsa miniştri'or ţ~rei, neamului şi a t II 
tuturor funcţionarilor. I (: 

Toti S!wt hoţi şi ticăloşi, ziceau ac~şti t C 

pw.:iunati. Pe toţi ii pofi mitui, toţi sunt nişte r 
pungaşi. Mai ziceau ci, că u:te nu pot face afa- ! 1 
ceri, circulaţia este aşa de nesigură şi vagoane le 
se Caf}Ată llŞ1 de greu. Spuneau că se cere pen-I j 

tru câte un vagon dda 300 - 8, ori lOUOO Lei. t 

Cjnd se plângeau a::tşti parveniti că le putre- I t 
zesc miile de vagoane dt< lemne şi li-se strică! ( 
sutele <.le v?g.)ar.e de c<::L'ale, n'am mai putut I J 
r2bda. ci i-am întrebal: .,la spuneţi~mi de unde I 

mama voa~tra, din Cdre pămâd al făgăduinld 

ati produs voi sute şi mii d~ vagoane de ce
H!i\le şi lemne"? s'apoi pe cel mai gttraliv şi II 
im perU nent di Iltfe ei l'a m p:·ov. ca t să se legiti- . 1 
meu şi să-mi spl.le el care est~ anume acel 
hncţ:onar pe care ,'a plătit I,!I, l'a mituit ca să 
fl:: servit cu vag'nnc? Şi când Itig acet>ta zicea t i 

ca peste tot aşa este şi că n'are să se legi ti- I • 
rr:eze, l'am provoczt î!ltre martorî, că dacă nu ! 
se legitimează şi nu-şi retrage acuze\e nedrepte(?) ! 1 

aduse funcţionarilor tării noastre, il plesnesc 1 j 
de-i sar fălcile dela loc! In fine, tremurând s'a " 
leg:timat şi s'a nlg,lt şi de iertare perciunatul t. 1 
meu. ! 

ŞtiU sigur, că dai:ă l-ar fi auzit pe aCeşti ! I 
"scl1warţi" c\.::vetind oamenii noş.tr..i politici. si- ! ~ 
gur că nu s'ar inv:nni uuii pe alţii de antise- I 
miţi, ci ar C01l3id'~ra-o de distincţie însuşirea I 
de a putea fi antisemit şi s';;!r intrece intre ei I 
care de care să~i d?.1 pi.>ste graniţă pe aceşti ~ : 

ticiiliJşi perd,unati, cel mai mari duşmani ai Il. :!. 

neamului nostru, cari ne batjo::oresc acasă şi'n 
străină~ate tara ŞI neamul ClI tot ce arc carac~ 

tcristlc naţional. 

... •• 

flniuersarea fascismului 
Ni~se scrÎe din Roma: 
Cu ocazia aniversării a 5-a dela fun

darea fascismului au mai sosit in Roma 
reprezentanţii a;tor 5000 de comune f~
sclste. El s~ou întrunit pe piaţa Venezla 
şi dupăce au adus omagiui lor la mor
mântuI Soldatului necunoscut, au format 
un cortegiu pornind spre Quirinal, unde 
au manifestat pentru rege .. 

In urmă au pornit la teatrul Contanzi, 
unde Muss0lini le-a ţinut o cuvântare în 
care a rezumat activitiltea fascistă, amin
teşte votarea legii de 8 ore de lucru, ra
tificarea convenţiilor, reforma administra
tivă şi judiciară, îmb~năt~ţire~ cred~t~lu~ 
etc., liberarea FiumelUl, dlfechva polltlCet 
externe~ combate pe acei cari afirmă că 
Italia începe să se isoleze şi arată foloa
sele unei politice autonome, unei politice 
de pace., 

Arată că recunoaşte Rusia ca o enti
tate existentă in Societ"tea Naţiunilor. 
Recomandă disciplina in ţară şi tmbună
tăţifea marinei şi aviaţiei. 

Mussolini rezumă apoi doctrina fa
scistă. , ! 

! 
I 
I 

[ 
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: l Basarabia vrea să rămână pe veci românească 
i 
T Protestări hotărîte împotriva lăcomiei ruseşti. - Marea adunare poporală dela Chişinău. 
I 

, , In numarul trecut al gazetei noastre am 

1

, ,m'itat uneltirile pe cari Ruşii le fac impotriva 
României pentru Basarabia, pe care ei ar vrea 

1 

s'o readucă in .raiul bolşevic". 
, ' Duminecă a avut loc În sala prirnăriei din 

ţ Chişinău o străiucită adunare de protestare con-
· t tra pretenţiilor nedrepte ale Rusiei sovietice. Au 
I luat parte pe lângă numl!roşi fruntaşI politici 
! (fără deosebire de partide) şi intelectualitate, I câteva mii de cetăţeni. . 

r D. Ştefan Ciobmzu fost deputat, a deschlS 

I 
Întrunirea, propunând ca preşedinte pe arhiepis
copul Gurie iar ca vicepreşedinte pe rabinul 

! Izirelson. 
· .f Arhiepiscopul Basarabiei a ţinut o mişcă
I toare şi convingătoare cuvântare, arătând to'ate 
f cauzele pentru cari Basarabia nu se poate des~ 

· I 
~ părţi de patria-mamă. Ea, prin voinţa lui Dum-I nueu şi a istonei, cât şi pentru binele civiliza
! tiei, trebue să rămână aLături de fraţii ei români. 
I D. Ion PeIivan fost ministru şi delegat al 
I României lâ conferinţa păcei din Paris, a arătat 

I
l însemnătatea înJrunirei la care se găsesc de-o 
potrivă cetăţeni; fără deosebire de credinţe po
litice sau religie, toti dorind numai binele Basa

I rabiei şi protestând cu ultima energie contra pre
! ienţiilor neîntemeiate ale Sovieielor. 

Dl Bârai, primarul Chişinăului arată că 

manifestatia arată limpede dorinţa Basmabiei de 
i a sta sub scutul Românie.i din care face pentru 

vecie parte. Toţi basarabenii sunt într'un singur 
gând şi suflet şi vor şti să răspundă împotriva 
incercăr~lor de desconsiderare (neluare fn seamă) 
a voinţei ," poporului basarabean. 

Au luat tlpo! cuvântul rând pe rând dnH 
Ştefan CiobaTlu, Sergiu Niţă, fost ministru al Ba
sarabiei, dr. Lascu, vice-preşedintele Senaiuloi, 
magistrc:ţii Be/deseu, Inculef, Neaga, trans\lvă

neamtl Dumffraşcu, bucovineanul Liviu Marian, 
şi macedoneanul Nuşiu Tuliu. 

S'au citit moţiuni din partea Camerei de 
comert şi a coloniştilor germani şi s'a ac1amat 
cu entuz\asm 1110ţiunea care conchide că Basa
rabia nu trebuie şi nu poate să fie despartită de 
România. 
. S'a făcut În urmă o manifestaţie de sim-

patie la consulatul francez şi s'au mai tinut cu
vântări în dreptul arhiepiscopiei, comandamentul 
armatei, la Ii:eu şi s'au trimis diferite telegrame. 

Numeroase meetinguri populare de prote
stare s'au ţinut în comunele din Basarabia toate 
arătând 11llitat(Q de vederi şi neînfrânta dreptate 
ce a prezidat la Unirea Basarabiei. 

Ni-se mai vesteşte, cit in ziua de 9 Aprilie 
C., Împlinindu-se 6 ani, deja alipirea B:Jsarabiei 
la patria mamă, la Chişineu se vor face serbări 
strălucite, la cari va lua parte şi şeful guvernu
lui J. Brătiarzu, cu un mare număr de deputaţi 
şi senatori. 

- ..- ~ uv... ......... ~" ""' __ .;"'rr# " , 
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I Italia de azi şi România viitoare. 
I Conferinţd de încheere pe care redactorul nostru 
! d. CalZSiaJliiJl Savu, a ţinul-o la Roma (italia) I in ziua de 2 Martie a. c. 
i Excelenţe. doamnelor şi domnilor. I Au trecut două luni decând mă găsesc în 
t ItaHa, unde am o Însemnată misiul1c (che-

mare), aceea de a studia şi a cunoaşte în mod 
temeinic viaţa politică, sodală, culturală, econo
mică şi industrială, precum şi avântul, în general 
al ţării dvoastre. Această misiune mi-a fost În
credinţată nu din partea gllvemului român sau de 
către vre-un partid politic; ci, această încredin
ţare mi·,s'a dat din partea poporului român, a 

, fraţilor legionari, şi din partea tineri mei noastre 
r din nouile provincii, adecă din Transilvania şi 

I Banat. 
, Sfârşind cu această îndatorire, Înainte de 

ce a-ş părăsi ţara dvoastre, atât de frumoasă şi 

primitoare şi atât de scumpă inimei mele de Ro
mân, socotesC'. potrivit să vă vorbesc despre pă
rerile mele asupra celor ce am văztlt in vremea 
petrecerei mele in ţara dvoastre şi, de aită parte, 
să vă vorbesc pe larg despre desvoltarea Româ
niei noul (de mâine). 

Domnilor, ce-i drept sunt tânăr, şi numai 
În tara mea sunt cunoscut ca luptător cerbi cos 
impotriva jugului străin care a apăsat peste 1000 
i1e ani grumazul poporului român din Transilva
nia. şi Banat, şi ca propagandistul unei inţelegeri 
tot mai strânse intre Italia şi România. 

De aceea, eu recunosc că din partea mea 
e o îndrăsneală să vorbesc ln acest oraş al Ro
mei, unde persoane foarte merituoase- (vrednice) 

t Ş ! cunoscute in lumea politică sau literară (a 
! învătatilor) ţinură con feri n ţ e foarte aplau

date şi vorbiri strălucite. 1 nsă, socotind scopul 

[ 

• 

(ţinta) politic şi naţional al conferinţei mele, pre
cum şi dorinta mea foarte arzătoare de a vedea 
infăptuite toate înţelegerile politice Între naţiu
nile noastre surori, vă rog, domnilor, să fiţi în
găduitori fată de mine. - Pentru ca să vă dau 

dovada simţământului despre dragostea mea pen
tru dvoastre şi Liţă de ţara dvoastre, voiu spune 
în frumoasa şi dulcea vOl1strd limbă italiand tot 
ce am văzut în această scurtă dar interesantă vreme. 

Vă mulţumesc cu căldură pentru marea 
onoare ce mi-aţi făcut cu prezenţa (numilrul în
semnat) al dvoastre şi vă rog să iertati greşelile 
de limbă ce voiu face. 

Domnilor, V~eclar pe faţă, că eu care 
cunosc Italia de Ieri am rămas uimit de marea 
schimbare a vieţei de stat a Italiei de azi şi sunt vădit 
mişcat de rezultatele (roadele) minunate ce am 
putut constata în noua viaţă a ţării dvoastre. 

Italia se găsea la margin'ea prăpastiei. il ': 
..:*-ţ,.1' .......... ~_~' .. ~_____ ... ___ .-..~.~,- .......... ~_~_,_- _ _ ... d_""'- __ .~ '~ ___ "" __ ; ___ ---., 

Intr'o vreme. o agitaţie şi o mişcare sub
versivă (nimicitoare), o boalâ importată (adu
să) din tări barbare, iar nu născută în tara 
voastră, primejduia şi ameninţa să ruineze (ni
micească) vigoarea (sănătatea) frumoasei voastre 
patrie, nimicind, astfel, opintirile eroice şi idea
lurile nobililor voştri Înaintaşi, vrednicia, onoarea, 
geniul neamului, ba mai mult, roadele curate şi 
binemeritate ale învingerei voastre, câştigată cu 
atâtea suferinţe, eroism şi foarte mari jertfe de 
vieţi şi de şânge. 

De unde a venit mintuirea? 

Dar în momentul cel mai mare al primejdiei 
se iveşte Benito Mussolini, care cu puterea mun
cei sale, cu curajul său şi cu credint::t sa inchegă 
În jurul său legiuni de tineri insufleţiţi, cu aju
torul cărora el luptă biruitor, nimici.ld sământa 
puroiulu! mongolic, mântuind patria. ' 

In vremea petrecerei mele de aproape trei 
luni de zile petrecute în ţara dvoastre, am putut 
constata că apărarea naţională (armata), şcolile, 
lucrările publice, economia naţională, justiţia 
(judecătoriile), toate slujbele statului, organele 
administrative, şi mai ales finanţele, fundamen
tul de granit al vieţii publice, toată lucrarea (ma
şinăria) statului italian, au fost restaurate (puse 
iarăşi în bună stare) şI reîntinerite (reîmpro
spetate). 

Pe tărâmnl muncei, de pildă, pretutindeni, 
pace, muncă productivă (marel; pe toate tărâ
murile producţiunea e în creştere; lipsa de lucru 
intr'o continuă scădere. Poporul munceşte în pace 

şi pretutindeni produce 1n toate ramurile de 
muncă; toate valorile morale, individuale (singu
ratice) şi colective (ale maselor), sunt restaurate 
(puse iarăşi in bună stare) şi glorificate. Un duh 
nou a cucerit şi cârmueşte ţara, un duh nou, îm
partăşit de toate clasele sociale croeşte azi isto
ria şi dreptul Italiei. 

Italia de azi prin iscusinta ei şi-a recâşti
gat disciplii'la ei civllizatorică. siguranţa vietei 
sale economice. valoarea ei adevărată; de-acum 
naţiunea voastră e asigurată de a~şi putea apăra, 
Jn orice împrejurare, interesele ei şi de a-şi păzi 
onoarea ei. 

Italia de azi e cea mai ordonată (in bună 
rânduială) ţară În Europa. In genere, dacă azi 
ltalieujj sunt respect: ţi (Ii-se dă ci ostea ce li-se 
cuvine), dacă onoarea ltaliei nu mai e batjoco
rită şi terfelită, dacă tara voastra a biruit criza 
oboselii de după războiu, dacă ea (tara) a stârpit 
şi smuls veninurih~ cari străbătuseră corpul ei,
toate acestea se datorează lui Benito Mussolini, 
- şi tinerel ar legiuni romane, cari il urmară 
(ascultară), cari restaurară (adustră iarăşi În 
bună stare) pe deplin şi în mod strălucit pres
tigiul (vaza) statului italian. 

Azi toţi Italienii se pot mândri a se numi fiii 
patriei lui Dante. (Va urma). 

'VA 

aĂVAşE. 

MiloV8. - Un grup de insufleţiţi tineiÎ con
duşi de preotul Dim. Ganea, au organizat în 9 
Martie c. un frumos concert în sa la şcoalei co
munale. Bogatul program a început cu "Imnul 
studenţilor creştini", care a stârnit mare insufle
ţire, apoi a u!"mat "La judecătorie" trilog de I. 
Caragiale, "Rămăşag" monolog, "Culiţă Ciupu
litu" dialog, "Baba Harbura" monolog de Ioan 
Ciucurel, "Nunta ţărănească" piesă teatrală, 

de I. Suciu. 

La urmă vrednicul Cor vocal a cânta.t foarte 
frumos mai multe cântări nationale, făcând ziua 
de Duminecă într'o însufleţită şi frumoasă săr

bă toare naţională. 
Publicul foarte mişcat de această' serbare 

a răsplătit cu bogate aplause şi a făcut o căl

duroasă manifestaţie de dragoste conducătorului 
şi tinerilor. 

* o mare durere s'a încuibat În sufletele 
noastre. Avem şi noi o lipitoare de jidan, căruia 
Statul i·a dat in exploatare pădurea din hotarul 
nostru, pe care am fi dorit s'o luăm noi adecă 

comuna. Şi de astădată, ca la toate prHegiu
riIe, banii jidanilor au atras dreptatea de partea 
lor. In urmare, noi am ră mas fără de nici un 
isvor de câştig, nea vând noi nici o brazdă de 
pământ, iar acum luându-lli-se putinţa de a ex
ploata noi pădurea noastră, ni-am pierdut orice 
nădejde în mai bine. Sunetul greu al milioanelor 
lui Mairovitz a avut răsunet la Bucureşti. în 
vreme ce noi căutăm să ne câştigăm puţină ali
nare prin câte un concert organizat de fii noştri. 

Milovallul. 

Pecica. - Florea Zaharie şi Avram Opreanu 
trimişii comitetului din Ţebea pentru a colecta 
in judeţul Arad pentru un monument lui Avram 
Iancu în comuna Ţebea, în ziua de 8 Martie c. 
am ajuns in comuna Pecica, unde bunul Român 
Gh. Ponta, şeful politiei, cu întreaga poliţie, ni-a 
dat tot aiutor~, ba s'a ingrijit şi de intreţinerea 

noastră cu mâncare şi pat în toată vremea. Ni-au 
mai dat sprijin şi ajutor să putem colecta: preo
tul S. Tămăşdan (a publicat în biserică şi a 
lăsat să umble un tas separat), Const. Bodro
gean, tutor orf., Const. Gal, primar, oh. Vintan 
şi S. Pălincaş. Dar oameni foarte boga~i am 
găsit aci, cari nu numai că nu au vrut să dă

ruiască pe seama colectei, ei ne-au întors spa
tele şi ne-au : batjocorit. Pe aceştia vă rugăm 

să-i puneţi cu numele ca să rimână de pomină 
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Aceştia sunt următorii ~ Şt. Puta, D. Săt
mărean, D. Puta a lui Mănailă, V. Tămăşdan 
r. Mara, Gh. Ponta-Manea, D. Petrişor, T. Pe
trişor, Gh. Fetrişor, I. Tamăşdan, C. Ţitiriga, I. 
Mara şi M. Mara. Ca să se ştie. 

FI. Z. şi A. O. 
~ _4' w"rt. t ........... 

Ştiri de tot felul. 
Bine v'am găsit! In zÎua de 2] Dectmvtie 

1923 subsemnatul am plecat Î!z Italia, cu scopul 
ca, de·o parte, sd studiez şi să cercetez, la fata 
locului - la isvor - modul de aplicare şi roa
dele, bune sau rele, ale fascismului, iar de altă 
parte să iau atingere cu bărbatii de seamd ai 
vieţii politice ai Italiei. 

Dupd o şedere de 3 luni, în care vreme 
am putut să câştig cunoştinţe foarte temeinice 
privitoare la însărcinarea grea dar foarte însem
nată ce mi-am luat, inainte cu câteva zile am 
sosit acasd. 

Materialul cules de mine fUnd foarte bogat 
şi deoarece simtesc trebuinta unei scurte recule
geri şi odihnă, log sti fiu iertat din partea tutu
Tor camarazi/or şi fraţilor mei dacă numai in 
numărul viitor al gazetei noastre voi începe pu
blicarea rezultatului căldtoriei mtle in Italia. 

Reluându-mi locul de muncd alături de 
bunii mei prieteni, trimit un călduros salut şi o 
jrăteascd îmbrăţişare tufuror organizatiilor noa
stre. Constantin Sacu. 

- In fine incă un institut românesc de 
stat "Centrul de ocrotire pentru copii" din loc 
a ajuns să-şi aibă conducătorul lui român in 
persoana dlui dr. C. Olariu fost asistent la Cli
nica infantilă din Cluj a renumitului profesor 
Dr. T. Gane. Se simţea demult nevoia unui Ro
mân în fruntea acestui institut, care trebuia să 

fie cel dintâi "al nostru" fiindcă acest "Centru 
de ocrotire" pe timpul ,ullgurilor şi sub conducăto
rul de până acum n'a fost decât o fabrică de 
maghiarizare, aşa înţelegeau ei străinii rostul unui 
institut de creştere al statului. Tocmai de aceea 
de noul domn director se lellgă multe speranţe 

referitor la împlinirea chemării naţionale şi de 
creştere a acestui institut şi suntem siguri că îi 
lVa reuşi să dovedească ce poate face un institut 
de felul acesta, când conducătorii lui sunt Ro
mânii pătrunşi de simţul şi cOllştiinţa naţională. 

li gratulăm din inimă dJui dr. C. Olariu! 

Prizonierii români din Rusia. Până acum au 
venit din Rusia 20 mii de prizonieri. Mai sunt 
de adus în ţară încă cinci mii. Ministerul de 
externe a început tratative cu sovietele ruseşti, 
pentru trimiterea lor. Se crede că până la Sf. 
Paşti, vor v~ni câteva convoi uri de români. 

Şcolile jidoveşti din 'Satu-Mare cu ocazia 
unei anchete din săptămâna trecută au fost gă
site intr'un hal asiatic. In "sala de învăţământ" 
s'a găsit murdărie netnchipuită... Elevi pădu
chloşi, pardoseala putredă de murdărie omenea
scă. S'a ordonat închiderea acestor cuiburi de 
boale. 

- Fraţilor din Miniş O, Arad), ce aţi făcut 
cu arama pentru clopote primită din Bucureşti? 
Nu cumva au mâncat-o şi pe aceea şoarecil? 

C';!nzurat: Prefectura judetului 

VOINŢA POPORULUI 

Organizarea ofiţerilor de rezervă. Sâmbătă 
a avut loc in Arad adunarea de constituire a 
secţiei judeţene a Uniunei ofiterilor de rezervă. 

A prezidat d. col. Vlad. După citirea şi primirea 
statutelor s'a ales comitetul în frunte cu dnul 
col. Vlad ca preşedinte, iar dl dr. 1. Robu vice
preşedinte. S'au trimis telegrame M. S. Regelui 
şi conducerei centrale a Uniune! la Bucureşti. 

Studenţii din Închisoarea Văcăreşti multu
mesc pe aceasta cale Reuniunei de cântări şi 
lectură a meseriaşilor români din Şiria, pentru 
darul trimes dlor şi-i asigură, că vor duce ina
Inte până la desăvârşita Îllving~re lupta de cu
rătire impotriva puhoiului jidovesc. 

Cazuri de moarte. Din Caransebeş ni-se 
vesteşte că fostul paşă al grănicerilor Constantin 
Burdia a murit in vârstă de 63 ani. 

- In ziua de 24 J. c. s'a săvârsit în Arad 
înmormântarea sotiei dlui profesor AI. Mihuţa. 
Trimitem îndureratuJui nostru prieten cuvinte de 
caldă mângăere. 

"Salonul literar \Ii artistic", In 23 Martie c., 
a avut loc în Palatul Cultural din Arad a doua 
şezătoare a "Salonului literar şi artistic", Ne 
pare foarte rău, că din cauza lipsei de loc nu 
putem să scriem mai pe larg despre această 
prea frumoasă şi foarte reuşi tă şezătoare, la care 
Înafară de talentatul şi neobosltJ.11 nostru poet 
AI. T. Stamatiad, prof. de liceu, organizatorul 
acestor şezători, - şi·au dat concursul tor mi
nunata violinistă dş. M. TolOsy, sublocot. N. 
Ionescu, Al. Negură, Z, Frany6, iubitul nostru 
poet A. Cotruş şi L. Szanto, - fiind cu totii 
răsplătiţi cu bogate aplauze din partea publi
cului, 

Multumesc din inimă tuturor acelora, cari 
au asistat Ia inmormânfarea iubitei şi neuitatei 
mele soţii Terezia Mihuţia născ. ]urian, au de
pus pe cosciugul ei cununi şi buchete de flori 
ori pe altă cale dând espreslune coodolenţei lor, 
au nizult a-mi alina durHea nemărginită. Ale
xandru Mihuţia, profesor. 

- Domnule Fărcaşiu. te rugăm să mai 
aranja ti, dacă trece postul mare ori de nu vă 
este greu şi in post chiar o petrecere rom ânea
scă în Ghioroc, dar "csardaşul lt îl lasă acasă 
ori În birou la Oir. CFR. 

Mai nou. 
Procesul ma/o"ului Băgulescu. joi, 3 

Aprilie c,~ s'a judecat la Tribunalul militar al 
corpului I de armată (Craiova) pentru a treia
oară procesul împotriva bravului maior Bagu
lescu. Vom da amanunte. 

Conferinf4 dela Viena 1" cltestia Basa
rabiei. In sfatul miniştrilor ce s'a tinut Miercuri, 
Îlltre altele ministrul de externe d. Duca a făcut 
cunoscută statea în care se găsesc sTatuirile con
ferinţei dela Viena. La ieşirea dela acest sfat de 
miniştri, d. Duca a declarat gazetarilor că, după 
foate semnele, convorbirile vor ji intrerupte, dar 
delegaţia română nu are nici un interes sd gră
beascd ruptura conferintei. Aceastd stare va mai 
fine 2 - 3 zile. 

Studenţii "complolişti" au fost mdt#uiţl. 
. După IUflgi desbateri În ziua de 29 Martie c., 
Curtea cu juraţi dela Bucure$fi Într'un glas a 
mântuit pe studenţii "complotiştilt 1. Mota, C. Z. 
Codreanu, T. 1. Popescu, C. Georgescu, I. Căr
neată şi R. Mlronovici, declarându-i nevmovaţi. 
In închisoare a rămas numai Moţa, pelltru încer
carea de omor împotriva lui VernÎchescu. 
• ...... • ...,.. 4 .;tI"W' __ --.. 4ll."'" ....,., 
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Nr. 1-1924. I 
Publicaţiune de licitatie, ' 

Subsemnatul delegat executor al j 
decătoriei de ocol din Nădlac in sen 
§-ului 20 de lege XLI. din anul 1908 p 
aceasta publică, ca in urma decisului 
anul 1924 de 'sub No. C. 574-6-19f 
al Judecătoriei de ocol din Nădlac, efe~· 
tuindu-se pentru suma de 440 lei şi a~ 
execuţi unea de escontentare in favorullt 
Mihai Iancik, mişcătoarele cuprinse şi pr~ 
ţuite in 4000 lei şi anume: o vacă in el" 
loarea albă-galbenă de circa 5-6 ani, . 
vor vinde prin licitatie publică. Deci, "" 
urma decisului de sub No. G. 117-2-92[ 
al Judecătoriei de ocol Nădlac pentru iq 
casarea pretenţiunei de 440 lei capit~ 
după aceasta din 28 Ianuarie 1924 pâ~ 
la 8 Februarie 1924 interese de 5% , 

spesele de 369 Lei 55 bani stabilite pân~ 
astăzi, se decide terminul de licitaţie ~ 
24 Aprilie 1924 la orele 4 d. m. În SăI~ 
Nr. 285 şi la care cumpărătorii se inviq 
cu acea observare, că mişcătoarele ami~ 
tite mai sus, în sensul art. de lege I~ 
din anul 1881 §-ui 107-108, se vor vind! 
sub pretul estimat. 

Nădlac, la 25 Martie 1924. 
Sina, delegat-executor. 

De vânzare ! 
I maşină de treerat sistem "Kleiton~ 
Schuttlenworth, cu toate aranjamentele.' 

Adresa: " ! 
NICOLAE ARDELEAN: 
Cherech:u (jud. Arad).; 

• .., ţ 

" '4 .-.-.. Jt' .' 

Moară de vânzare 
Se compune din: 1 motor cu ben
zină, 6- 8 H. P., o pereche petri, 
1 rapidtarca, butoiu de benzină şi 
toate aranjamentele de lipsă. Adresa 

NICOLAE ARDELEAN 
Cherechiu (jud. Arad,l 

.... slirtJ1IIl e $' .... re. U 'ItJln_ -tU _~ 
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D '" 1 e vanzare. ~ 

In centrul oraşului: case goale ş/ 
locuite; se predau imediat locuinţe,~ 
case potrivite pentru economie cu grădinf 
mari, case cu prăvălii, case potrivite pen) 
tru fabrici, vii cu vile, "moşii ieftine În 
Banat şi mori cu motoare. , 

Deasemeni pentru orice afacere co} 
mercială, de vânzare sau cumpărarJ. 
adresati-vă numai biroului 1 
MUNTEAN ŞI FLORJ 
ARAD~ BULEVARDUL REGINA MARIA No. 10 

! 
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I 
Publicaţiune. 

Se caută 

una i n fir mie r ă p r i c e put ă, 
la Spitalul Militar Arad-Cetate. 

Condiţiunile se pot primi zilnic la 
Spital. 

Cond. Spitalului: 
Ll Vortian. 

r 
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