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fascismul ne ua aduce mântuirea. 
- Glasul unui ţăran. 

Un dor ferbinte am avut In viaţă: să 
văd România întregită. Cu aj'Jtorul lui 
Dumnezeu am ajuns cu toţii această fe
ricire. Dar ajungând la sânul Patriei-mame 

, trebue să ştim, că avem ŞI datorii de 
îndeplinit, datoria să luptăm pentru În· 

. d,"eptarea relelor ce bJ.ntue în ţara noa-
stră ca să ieşim adatli din haosul în care 

~ ne sbatem. 

I 
Luptele politice ce se d Hl htre ffaţi, 

,dela unirea tuturor Roman:lor însoact', I 
i ne-a pus pe gânduri. La frămtirztdrile I 
I a~estea noi, ţăra '1 ii din tinutpr/ie (It ."iro ... I 
ţ bite. nu ne-am aşteptat. F:ind !loi setnşi I 
J 
după carte ror;;~.n1easc;;, am citit ti)t, t:'': 

v t ~ "V ,If' S' I , ne-a cazu In mana, ca n s.anta r;rlD-

; tură, dar .. : ne-am îlişe~"t amar. Când am 
: observat greşai;t, otrava vărs:'Ilă de foile 
r jjdovite şi-au făcut efectn!: ne- au dC;'spf;rp 
! frate de frat('~ făcându.-ne duşmani lldm-
t păcaţi. Ne-am perdut carul după îtnLVI-1 

I găţire, nu mai suntem un2~ nu mai tr[urn 
ca fraţii, ci ne-am uch.h; unii pe a~tii. 

I Pentru aceasta ne-am unit? pentru a.:e3-
sta s'au făcut atâfea jertfe? 

Răul nu ar fi aşa de mare, dacă am 
fi impărţiţi in două sau trei partijc, 1.1 ar 

~ suntem în douăzeci şi două! 

I ,. 
Am aşteptat cu răbdaie că do~ră

doară s'o face înţelegere între toţi - d';;f 
cu durere trebue s'o spunem că noi p
Tanii din tinuturile desroblte am lnceout , " 

a ne clătina In credinţa nORstră sf3ntă !.. .. , 
___ Ett_ 

_ .. _---~-~ 
Un suflet şi o muncii. 

Adunarea generală a Soc. "Crucea Roşie" 
secţia Arad. 

Colroc(!fIi, 3 lUfl~c 1923. 
Doamnă 1 
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Suflet idealist. aş'3. ct:!ln O cunoaştem din 
versurile sale dn:03se şi sincere pe D-na Maria 
Cioban, o găsim azi în fruntea tuturor mişcări
lor de bine şi folos pentru neam, solicilând, au
torităţile În interesul acţiunei d-sale umanE', llŞU
rând nevo le ce lai lipsiţi şi cutreerând satele, în 
propagandă de mlsionară alinătoarc de suferinţi. 

[ 

Am iJrimft Cl.l mare pl.'icl'fc t~te urările 
ce m' se trimit d,la toti ace.a c~t) lnteleg 
(ea mine c<it bln.: ~,. poate f~c'e în unire şi 
Ot;;;ă vointă. Mulţnmc-sc din to~tă inima 
ia toţi 

J1eSl1ft, 
Domniţa Românicl. 

Cuvântul de deschidere a D-nei prezideotă, 
ne întăreşte ÎlK"ăodată convingerea, că adevărata 
HlHncă dezintrresată a binelHl publ:c, nu-l avem 
să-I căuiăm In, !ărăbaiul nostru politic, nici Î<1 
sprijinul celor puşi în fpiI1tea trebilor, ci ln sar
guinta unor putine conştiir.ţe adevărate. 

t 

1 
J 
j~ 

t 

{Cuvide pe carta poşt -fotografic adre
sată d-nei pres:dt.'ntă Maria Dr, Boti~, 

CAţi sunt aceia cari înţ-:leg cat bine se 
poate face cu puţină bun.lvoinţă peTltru un scop 
at,d de nobil şi lipsă atât de simţită. s'a văzut 
cu ocazia adunării generale a Sl\C. Crucea Roşie 
din Arad, 

Cu cât mal redus a fost însăir:tert'8ul pu
hlicului nostru faţă de adtlllarea UlH,j itlstiLlţiuni 
filantropice româneşti, unde nu se plătesc jetoa
lle de prezenţă, nu se fixează dividellde şi ntl 
se aleg consilii de 2.dministraţie gras retribuite, 
cu atât mai frumoasă şi b0gată a fost activitatea 
fără sgomot şi reclamă a Soc. Crucea Roşie şi 
a dis,jinsei sale conducătoare O-na Maria Botiş. 

"Callza cea mai simtirâ în care am avut 
de luptat - ne splli:e D-na B~)tiş - pentru pro
gresal nostru, a fo~t nepasarea faţă de aceasta 
inslltuţiulJe. Cu durere constiltărn, că nici până 
în ziua de azi, nu avem birou, unde să ne ţi
nem actele of,cioasc şi unde să putem lucra asa, 
cum se cere acestei societăti umanitare. Din bu
letinele ţarilor civilizat~~ vtdem ce importanţă, ce 
sprijin să dă Cru.::ei ROŞii. şi astfel, ce muncă 
binefăcătoare să desvoaltă şi ce progres se arată. 
La noi, câte mizerii, câtă energie şi Iapădare de 
sine se mistue, până poţi convinge, că prin bu
năvoinţă, însufleţire ţ,i dragoste sincerl.i ,;C! neam, 
tOlul r.e poate facE'.u 

ReC\lfioaştem, iubită D-nă Botiş, că luptaţi 
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Paglna 2 . VOINŢA POPORULUI 

B â r fi tor u 1. 
Intotdeauna şi În toate timpurile acei 

ce lucrează în mod neobişnuit pentru sa
vârşirea unui ideal, adică lucrează cu mai 
multă râvnă, făcând fel de fel de jertfe, 
ce nu le fac alţii pentru acelaş ideal, de-

--=-~ vine nepriceput, acelora ce fac acest lucru 
pentru un interes oarecare (căpătuială); 
de aici se naşte ura şi invidia (pisma) 
personală Între doi sau mai mulţi indi
vizi (persoane), şi foarte adeseori duce la 
o invrăjbire destul de încordată şi dă loc 
la o luptă continuă pe toate tărâmurile -
unul contra altuia. 

Astfel de fapte se întâmplă de-ajuns 
de des şi chiar şi in rândurile aşa zise a 
pretinşilor noştri prieteni, ori culegi de 
idei, oe birou sau dela acelaş lucru. E 
deajuns de dureros, mai cu seamă atunci 
când cel vizat, pe lângă că este un de
votat al acelor idei şi un neobosit, cinstit 
şi harnic, care dacă mai este înzestrat şi 
cu o oarecare inteligenţă nealterată (ne
molipsită) de boli, ca a contrarului care 
nu se bazează decât pe darul _ cuvântări
Jor populare, provenit prin desele ocazÎ
uni de a fi in atingere cu poporul, ceeace 
acel bârfit, încă, poate, nu a devenit atât 
de popular, se crede îndreptăţit in copi
lăria lui infumurată, că poate avea un rol 
preponderent (covârşitor) faţă de inteli
genţa sau experienţa muncitorului cinstit 
care s'a ridicat şi a ajuns acolo unde se 
găseşte astăzi, numai datorită meritelor 
muncei lui neprecupeţite. 

/ Afară de aceasta sunt indivizi cari 
tot din ură şi invidie profită - sau caută 
să profite -, de chestiunile pulitice, pe 
toate căile, pentru a defăima veşnic în 
rău faptele laudabiIe ale unor colegi de 
ai săi îndeajuns de cunoscuţi ca harnici 
muncitori şi cinstiţi; numai şi numai de 
a le ponegri numele, sau de a le sdrobi 
aureola formată şi Ifgată de numele per
soanei lor, întrebuinţând toate poreclele 
vătămătoare, fie pe tăiâmul politic, fie pe 

cel comercial - nu însă prin concurenţă 
- ci prin fel de fel de bârfeJi. 

Acestor soi de oameni li-se spun 
"bârJdor;". Da t aceştia sunt bârfitorii, 
căci in majoritatea cazurilor, dupăcum 
adeseori s'a văzut şi judecat, nu numai 
de opinia publică, dar şi de <leei in mâ
nile cărora stă ordinea în Stat şi morala 
publică - sunt îngâmjatii şi calomnia
torii cari Însd intotdeauna sjârşesc prin 
a da greş În nădejdiie lor înşelătoare; 
căci cel ce lucrează in mod cinstit şi 
Iara de interes personal, ci obştesc, nici
odată nu se abate din drumul lui, la lă
tratul unei javre de câine, ce nu are stă
pân de a-i da peste bot. 

Cazuri de aşa natură, dupăcum spusei 
mai sus, se văd zilnic in lumea asta mare 
in care sunt feI de fel de specimene (80-
iuri), cari s'au constatat mai totdeauna că 
sunt numai duşmani şi răivoitori ai per
soanelor calomniate. 

Prin aceste câteva rânduri zicem: 
cazurile nu sunt aşa de rari, chiar şi 
nouă ni-s'a întâmplat. fnsă noi li-am în
depărtat. Dela Huşi. 

Nr. 

o conferintă de care n'avem nevoie! 

.. r. 4 

e , 
iCUf 
! /. al; 

Cu ocazirmea sfir.ţirei clopotelor din Nildla are 
în 25 L c, D[ Dr. Ciuhandu referentul consist, 
rului din Arad a tinut o conferinţă cu meniref" î; 
ca să convertească pe grecozatolici la gr. Qr. , 

. Noi nu putem aproba astfel de conferintllela 
şi vorbiri cari duc numai la ură intre fraţii Romit< 
m âni, fii ace lui aşi nea m. ură p~ ches tie de re ii· ân 
gie, confesiunI.>' de rt'gionalism, dt: clasă, ori chia~, 1 
ae partide politice. . rau 

Tuţi suntem Români, să ne dăm silinţa siJ.ce~ 
fim toti cin5tţi şi ~ă mU1)cim peatru ntam, ţal~ll I 
şi bisef;Ci!. cu dragosre ade\'ărată şi atunci n~ai 
este nevoie de co: ferinţe agitatoare, ceri de re~ar 
gula au rezu!t-;t contrar ori cum amÎnti; mai SUi Uni 
involuntar d,..l"; !a u ă şl neÎnţdegi:ri cu urmăI[ 
demdteori preot grave. 

Dacă este nevoie de o singură religie Ş ijl 
de o conlucrare a tuturor claselor şi partIde [orrzati 
pol:tice spre bintle şi fericirea noastră a tuturor. 
5:1 poitească conducătorii, fruntaşii să se sfătu1stă 
iască ei intre ei şi să se înţ.: leagă când estl\ 
vorba de o faptA pentru binele comun şi fie si·~nte 
guri acei frumaşi că noi ii urmăm cu toată ini·ITră 
ma, dar nu-i ascultăm cu plăcere nici pe unHI 
nici pe alţii, când vin să propovăduiască ura de~ităj 
ori-ce fel ar fi ea, că dacă ii credem pe ct1vânt'ld' 
durere ar trebui să credem că ei, toti condUCă-IISI 
torii stlnt nişte hoţi, pUllgaşi, şarlatani, speculanţi 
aşa spun ei unii despre alţii şi apoi să ne ierte,imul 

I ~ar .lucr~rik ,aceste llU le. credem, că atunci ar~all 
fi ŞI mal "val" de ţara ŞI neamul nostru, dadlc I 
ar fi toate adevăra~e- I:e ( 

N oi am vrea să vie şi unii şi altjj să nelDe,c 
Invete ci!~ste şi cum să ne iubim mai mult ţararutl 
şi neamul iar ou cum să ne urâm unU pe altH,O[d~ 

Ei de !Eunt mulţi hoţi şi trădătcri În toatelCă 
grupările, dar eu cred că sunt şi buni şi cinstiti~ce 

şi ici şi dincolo! ~' tăI 
Scumpilor noştri conducători! uniţi-vă voi ela 

cei buni din toate partidele şi apoi să vedeţi 
cum vă urmează intreg neamul şi cât de fericităI 
poate fi in scu -t ti mp ţ ~ra noastră. or 

Fiţi buni ascultati- ne! dal'ă sunteţi cinstiţi 
şi buni, dacă nu lăsati-ne toţi În pace că - t1e~âl 
doare În deajuns şi 11e e ruşine. f, 

~on 

pentru profilaxia tube-rculozei şi a boalelor de părat lemne pentru săraci, văduve şi orfani, s'au • ~idei 
sânge, Dl'ntru înfiinţarea de căminuri priincioase plătit medici şi medicină, s'au dat ajutoare În ... A.' .... -o c 
copiilor slabi, pentru combaterea mortalitătii mai bani de câte 100-200 LeI. Prisollierilor de răs- ,. V IZ. , "III .şi ~ 
ales a băeţilor la sate, pentru educaţia, inzes!ra- bolu, reîntorşi acasă li s'au dat ajutoare de bani .. - • - ~ intE 
rea celor lipsiţi şI alte lucruri frumoase, dar, ve- şi haine. S'au luat măsuri pentru primirea co- .. ~ 
deţi, suntem şi noi ocupaţi cu fuziuni, alegeri piilor tuberculoşi În Sanatorul din "Techirghiol". • Subsemnatul, cu onoare aduc la cuno~tintd ~-de 
sinodale, deosebit interes p{'ntru cetăfănia Ovrei- S'au aranjat conferinţe, petreceri cu scop de bi- Onor. clienti şi cunoscuti, că fosta mea ~De~ 
lor ş. a., tncât nu putem lua parte nici măcar la nefacere, s'au cercetat spitale şi ajutat cei bol- • PRAvALfE şi ATELIER de CR0I10RIE .... lă~ 
adunarea generală, decum să sprijinim in alt navi, s'au luat initiativa restaurării bisericei din t din Strada BrancovÎeiu, le-am mutat in )~, 011 
chip. cetate, care Încurând se va ridica şi rămâne un ,.. ~ . 

g~~~n~~e r~:t\~~ !de câteva luni Primăria frumo~o7~~u:~invtit~:enatr~o:~~~e;u~~~ DÎ~~:~istra ~ SIRtlDtI 1. C. BRfltlfJnU n -RUI1 13. ~ ~'a 
~ (Ois II uis de I?OŞtl mare) .... I,c a găsit piatra filosofală, pentru a ajuta actori, corespondenta vastă pentru repatriarea prinso- ,.. "III ' 

artiste - in trupe şi singuratici - pictori şi nierilor, aflătari încă în Rusia Sovietică, Crucea ~ Rog deci şi de acum inainte tot sprijinul ~ le· oa 
excursionişti, în multe zeci de mîl, banchete ofi- Roşie a tinerimei, legătura cu asociaţiile similare Ito.. Onor. cliet/tele şi a ono public. Am un bo- ~" 
claie, paluri şi recepţii, nu s'ar găsi un modest din America şi darurile ce le-am' primit pentru C gat asortiment de materiale excelente, stofe .... f 
isvor, pentru realizarea cât mai deplină a pro- copii dela ş::-oale. V'om edifica barace de vară ( foarte fine şi cu preţuri moderate. ~ ",Vi 
gramului Cruce; Roşii, - peste florile din pe- in locmilc climaterice. Avem atelier dentistic cu " "III 
pineria oraşului? tratament gratuit pentru elevii şăraci dela şcoale ~ • ~ pul 

Din câştigul gheţăriei de curând închiriate, şi colonii de vară pentru elevii lipsiţi de mij- ~ ~ ~e 
a uzinei de apă, din vre-UD impozit asupra cârciu- loace, dela toate şcoalele noastre." lncurloştiinţez totodată pe elevii liceului ' 
marilor, cărora de curând Il s'au urcat preţurile O acţiune atât de folositoare şi necesară, ~ "Moise Nicoara", precum # pe elevii ce- ~ ~pe 
- de bună oară - sau din vre-o binevoitoare să nădăjduim că va găsi răsunetul dorit În toate • lorlalte şcoli, că unijormele şi capeJde se ~ Jd 
intervenţie la institutele financiare, cu câştiguri inimile rorpâneşti, un răsunet vrednic de zelul .. confecţioneazd şi mai departe tot la mine. ~ il: 
anuale mari?! . d t t I d I M B tt' El ... .... , ŞI evo amen il oamne or . o Ş, ma ge- ,.. CD deosebllil sti'"~: "l1li

1 

in 
Căci, iată ce zice, raportul societăţii Cru- neraI Manu, Gina 1 eodorescu etc. (d) Ito.. .... Ne ( 

cea Roşie: , ,. fi H fOR fi H f m fi Rit 1 fi, C ROI tOR. "l1li l .. 1 ... ' .... ~~ ( Din l] .300 Lei, donatiuni pClTliculare, s'a ~ t:IJ) _,.. _________________ ~_ linl 
ajutorat o faţă orfană când s'o măritat, s'au cum- ~ (O 1 ________________________ ~ ______________________________________________________________________________ ~at 

"VOINŢA POPORULUI" ~RV~~ i~u~:~Ş~ -Jjj-b-ră-ri-ile-ro-m-a-n-es-ti E 
. ' t 
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N"r.22 VOINŢA POPORULUI 

Naţionalism, antisemitism, fascism. 
.- Părerile dlui A. C. CUZA. -

In jieCGff din aceste cuvinte este o lume, 
ue care trebue s'o descoperi. Iată trei cuvinte 
acum la ordinea zilei, cunoscute de toţi: naţio

nalismul, antisemitismul, fascismul. 
Nationalismul este o doctrină (invătătură). 
Antisemitişmul este o aplicaţie (intrebuin

tare ). 
, Fascismul este o metodă (modul de a pune 

În întrebuintare). 
Naţionalismul: este doctrina, care porneşte 

dela faptul că omenirea se alcătueşte din anu
mite grupe de oameni, legati impreună prin 
~ângele lor, prin graiul lor propriu, pe care ei 
Ijau creat (zămislit), şi ocupâad acel aş teritor, 
tilceeaş ţară, pe care ei au cucerit-o cu spada şi 
(cu plugul dela început, pe care ei au desvoltat 
mai apoi o cultură originală, ca natie. Ajungem 
dar la următoarea concluzie (invătătură): naliile 
.sunt idei de culturd. 
1 Acesta este scopul, pentiU ca~e există, ş~ 
itIlijlocul prin care se păstrează: ldea Cuiiurel 

r
: aţionale. 

A nu afirma (Iăţi) cu toată puterea acea
tă ideie, insemnează pentru orice popor, a trăda 

hllteresele umanităţei (omenirt!i). Dar mai mult. 
lTrădarea ideei naţionale este trădare de sine. 
I Un popor, care nu-şi afIrmă ideia naţlooa
pităţii sale, pe teritoriul său, este condamnat să 
lclispară în mod mişelesc: robit de străini. I Antisemitismul: este aplicati a naţionalis
[mulul faţă de poporul parazit (lin~ău) al Ji
Îdallilor, cari voesc să trăiească din exploatarea 
kelor1alte popoare, aşezându-se pe teritoriile lor. 
lDeaceea vedem că "antisemitismul" există pre
~utindenij şi va continua să existe până când 
Jidanii nu vor fi aşezaţi undeva. Cu de-asHa. 
~ă de voia lor bună n11 se vor duce. Intrucât 
jiceasta cred ei, că este chemarea lor: ca să 
: tăpâneasca pământul intreg şi- să mănânce ce-
ela(t~ popoare. Cităm: 

"Isaia 61. 6. Veţi .mânca bunurile popoare
'or şi in mărirea lor vă veţi făli". 

Fireşte. Popoarele se apără. Ca să nu fie 
âncate. Şi aceasta se numeşte .. antisemitism". 

Fascismul: este metoda acţiunei (lucrării) 
~onştiente a masselor intervenind, ca să apere 
~deia natională primejduiUi. Această metodă este 
~ cucerire spontană (dela sine) a ultimului timp, 
~i s'a aplicat mai întâi În Italia contra anarhiei 
~oternationale, propovăduită şi acolo, în ascuns, 
~e Jidani, şi faţă de care Statul era aproape 
~eputincios. Poporul atunci a intervenit, cu ho
~ărtre - după indemnul unui gazetar: Mus
!,sotini. 

Intervenţia lui a fost hotărîtoare. Ordinea 
'a restabilit. 

Şi vedeţi ce se Întâmplă acum: 
Metoda fascistă se aplică (Introduce) în 

oate tările, cu cel mai mare succes. 
"Fas::iştii Unguri", alcătuesc societatea 

Ungurii care se deşteaptă", şi hotărăsc să ex
(lulseze dintr'odată cJncisprezece mii de familii , 

re Jidanl paraziţi, cum ne arată ştirea din urmă: 
"Fasclştii poloni", se ridică şi ei să-şI 

.pere ideia lor naţională ameninţată de aceiaşi 

~ 
.. idani vagabonzi. . 

Metoda aceasta a fascismului - pe care 
putem numi metoda acţiunei conştiente a mas

elor organizate - se vede că se lăţeşte dela 
~ine, din cauza aceleiaşi trebuinţi a "apărărei 
~ationale" efective (de fapt), În deosebi, În con
tra Jidanilor, cari au ştiut oricând, prin corupţia 
~onducătoril()r celorlalte naţii, să zădărnicească 

rrice apărare legală. 

Din lămurirea acestor cuvinte, rezultă 'şi 
relaţiile (legăturile) cari există intre dânsele. 

Naţionalismul, Antisemitismul, Fascismult 

sunt expresia aceleiaşi puteri naturale: a naţio
nalitătei. 

Reprezentând idei de cultură, natiile voesc 
să existe. Naţionalismul constată şi exprimă 

această tendinţă (scop) firească. Antisemitismul 
aplică; Fascismul lucrează: înlocuind intervenţia 

(mijlocirea) Statului - pururea paralizată (stân
jelllta) de coruptia ]idatlilor - prin acţiunea de 
bunăvoe a masselor. 

Voinţa noastră este factorul (elementul prin· 
cipal) hotărttor. 

Să o ştIe toţi Românii, şi fiecare să-şi ia 
răspunderea faptelor lul, fată de naţia românea
scă. În momentul acestei lupte decisive (hotări
toare). 

Aşadar cu Dumnezeu înainte: la luptă! ln
crezători în izbânda apropiată şi sigură! 

ţ. ., 4 tAtl"4 • , .-.. • $-t...,., * p# iJlt___.a $ $ ... 

10 mai 1n ftrad. 
Slujba dumnezeiascA. - Recepţia. - Retragerea 
. cu torţe ,i manifestati a tinerimei. , 

Cu 21 salve de tunuri s'a vestit in zorile 
zilei, sărbătoarea de 10 Mai. 
. Steagul tricolor fâlfăia pe toate clădirile, 

publicul in haine de sărbătoare curgea valUl i în
spre Piaţa Catedralei, unde, pe altarul ridicat în 
liber s'a celebrat serviciul dumnezeesc. Garni
zoana militară şi şcolile bine aşezate. Rând pe 
rând sosesc şefii autorităţilor, apoi consilierii 
oraşului şi particularii. 

Intr'o cuvântare însufleţită părintele Eugen 
Crdciun, a arătat insemnătatea zilei, scoţând din 
evenimentul zilei povata învăţăturilor şi nizuin
ţelor noastre pentru viitor. 

Defilarea. 
In faţa primăriei un public numeros um

plea tribunele, aşteptând defilarea. 
Dnii: general SCărişoreanu, general Manu, 

prefect I. Georgescu, general Meunier, dr. Robu 
primar şi FHotti prefectul politiei, primesc con
ductul defilării. 

Trec elevii şi elevele tuturor şcoalelor din 
Arad, remarcându-se tinuta deosebit de frumoasă 
a elevilor dela liceul "Moise Nicoară", elevele li
ceului Elena Gh. Birta a Şcoalei normale de fete 
şi elevele Şcoalei comerciale superioare de stat, 
apoi corporaţiunile industriaşilor, eChipele sportive. 

Urmează defilarea armatei precedată de 
cohorta cercetaşilor şI corpul ofiţeresc. 

Mult aplaudate au fost: regimentul 93 [nf. 
Rt>g. de grăniceri şi Regimentul de cavalerie, 1 
roşi ori, pentru tinuta lor impunătoare. 

Recepţia. 

La ora 12 şi jum. a avut loc recepţia ofi
cială în sala Pre{ecturei, din partea dlor 1. Ge
orgescu inspector adm. prefect şi general Scări
şoreanu. 

Oasp'eţilor prezenţi li-s'a servit şampanie 
şi prăjituri. 

* 
Din programul zilei a lipsit insă 'unul din 

cele mai importante pUllcte, comemorarea zilei 
printr'o reprezentatie la Teatru sau Palatul Cul
tural. Un eveniment ca ziua de 10 Mai, car:e cu;:, 
prinde serbarea celor mai însemnate momente 
din Istoria noastră naţională, trebue sărbătorit 

după importanţa sa şi În inţelesul unei opere de 
educaţie natională, mai ales în aceste părţi ale 

Pagina 3 

romAnismului, de complectă Ignorantă a Iistorief 
şi a trecutului nostru românesc. 

Dovadă, cât era de necesară o tălmăcire a 
zUei de 10 Mal, ne-o dovedesc biletele de tri
bună, impărtite chiar din partea autorităţilor şi 

în care se zice textual: 

,.,Ri/et de tribund, la serbarea 
UNI REI P R/ Ne IP A TEL O R 

în ziua de 23 (10) Mai 1924. 
Rândul-- N!.--

Arad, la 20 Mai 1924". 

Atagem atentiunea autoritătilor noastre, că 
serbarea "Unirea Principatelor- are loc la 24 
Ianuarie şi nu la 10 Mai, când se serbează alte 
evenimente mari istorice, ca urcarea pe tron a 
regelui Carol 1, proclamarea independentei şi 

Regatuilli român. Intr'o bună zi ne vom pomeni 
că 10 Mai va fi proclamat ca data adunării dela 
Alba-Iulia sau dela Blaj ş. a" care cum îl taie 
capul. 

Rugăm apoi autorităţile şi publicul nostru 
să onoreze cu prezenţa serbările ce se tin la 
şcoli cu aceste ocazii şi de unde multe se pot 
învăţa din istoria neamului. 

Ar fi o serbare nu numai de paradă, ci şi 

de lumină şi învătătură de folos. 

Retragere~ ţ\l ţQrţe ,i manifestaţia 
tinerimei romAne. 

Seara la ora 9 a urmat retragerea cu torte 
a armatei şi a unui lung cortegiu de tineri cân
tându-se imnuri naţionale şi isbucnind câte 'un 
"jos cu jidanii" in fata vre-unei mari prăvălii 
ovreeşti, ca de ex. a prăvăli ei Confectio (fosta 
"Dacia"), firmă jidană din Ungaria, instalată tn 
centrul oraşului, cu concursul unor Români şi a 
autoritătilor ... 

Incidente nu s'au petrecut. Rap. 
... , ,.- 111* .. " -

marea serbare campenească 
organizată in parcul Eminescu de personalul 
Prefecturei poliţiei Arad sub patronajul dnei şi 
dlui Zamfir Filoiti prefectul Poliţiei Arad. 

Serbarea va avea loc Duminecă 22 Iunie 
-a. c. (inceputul la orele 16 (4) p. m. şi va dura 
toată noaptea. 

In tot timpul serbării vor cânta două mu
zici militare şi mai multe bande de Iăutari.
Numeroase alte distracţiuni, ca focuri de artificii 
bătae de flori, confeti şi serpectine, tombolă, 
dansuri şi cântece, cu concursul artiştilor dela 
teatru, apoi restaurant, baruri, bufet, cofetărie, 
berărie etc. servire, doamne şi domnişoare' din 
elita arădană. Parcul va fi frumos decorat şi 
feeric iluminat cu globuri electrice şi lampioane 
veneţiene. Beneficiul realizat este destinat mă
rirei fondului de ajutoare a functionarilor şi ser
genţilor de stradă, pentru procurare de efecte de 
cazarmament şi pentru infiinţarea unei farmacii 
şi a unei biblioteci. 
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Ştiri de tot felul. 
---

Un caracter. 
MAIORUL BĂGULESCU. 

Zilele trecute citeam o carte nepreţuită: 

"Eroii- de Carlyle şi căutam să-mi recreez su
fletul sbuciumat, judecând la justa valoale ca
racterul oamenilor noştri de seamă. 

Şi 'n urma unor fapte nu de mult petre
cute mi-am reamintit de un Român cu caracte
rul cel mai frumos posibil: maiorul Gh. Băgu
lescu. Acest om, care s'a ridicat mai presus de 
prejudecăţile timpului său, e persecutat într'una 
dintr'o cauză elementară: e o personalitate din 
punct de vedere al caracterului. ŞI dacă sutle
teşte e cu mult mai superior de:::ât unii din ... 
"superiorii" săi, atunci trebue să cadă neapăra t 
victimă patimilor mărunte. 

Orice Român adevărat nu poate să fie 
decât scârbit, atunci când vede cum se răsplă
tesc eroii de talia lui Băgulescu. 

In ziua când soarele dreptăţii va apare Ia 
orizont, figura impunătoare a lui Băgulescu va 
fi pusă la locul de cinste cuvenit. 

.. Din parte-mi ti rog să primească cea mai 
desăvârşită a~miratie. - Nicu Ionescu, publiclst 
(Bucureşti). 

- Numărul pyo.rin, vtJ apărea la 
sfitttele Rusalii. 

- Apelăm la bunul simţ al tuturor 
abonaţilor să - şi achite abonamente/e, 
fiindcă luptăm cu greutăţi foarte mari. 

- Lista de colectă pentru ajutorarea stu
dentilor deschisă de noi, a fost confiscată de 
autorităţi, fiindcă n 'am avut aprobarea dela Mi
nisteriu, am reprimlt-o Însă şi vom continua co
lectarea după..:e vom primi aprobarea necesară. 

- Oare pentruce permite cenzura afişarea 
placatelor de reclame pentru l;hinematograf, în 
aşa o traducere românească, care ne face să ne 
strângem mâna -~ pumn, văzându-ne batjocorită 
continuu dulcea noastră limbă românească. Dom~ 
nii cenzori cari cenzurează ziarele româneşti, tra
ducerile şi toate placatele trebue să cunoască şi 
limba românească. să aibă puţin simţ romanesc, 
să priceapă conţinutul articolelor pe cari le cen
surează şi şi inţelesul slnguraticelor expreslulli, 
să nu. mai trebue să ceteşti: Nyitott szemmel
Ochi Deschri; Siit a nap-Arde soarelui; apoi: 
Dela Joi, la 29 Mai toate seara Trei Gratiae. 

# - Maiorul Băgu!escll a fost achitat. Au 
fost achitaţi iubiţii şi scumpii noştri studenţi nu
miţi de presa jidoveascd complotişti huU1tani şi 
a fost achitat dl maior, marele, neîntrecutllJ, tru
faşul şi neinjricoşatuJ nostru ostaş Băgu/escu! 
Ce dovedesc toate aceste intâmplari? ce putem 
invăţa din ele? Aceea că iubirea de Iară a pă
truns toate inimile acestui neam. ca dragostea 
de Ileam este cu mult mai mare decât ca 
să poată fi azi judecat şi pedepsit cineva numai 
pentru japtul că este şi vrea sa jie condus În 
toate vorbele şi faptele lai de iubirea sin
ard, patimaşă chiar Jată de viitorul acestd tări. 

Aceasta să o ia la cunoştinţă şi iaşii de 
până acum I 

- Corul "Armonia lt din loc a deşteptat şi 
ridicat inimile. şi l!1inţile fraţilor Nădlăcani prin 
concertul dat In zIUa de 25 a 1. c. cu ocaziunea 
sfinţi rei clopotelor bisericei de acolo. care a 
reuşit peste aşteptare. Aceşti cori şti in frunte 
cu maestrul d. profesor Lipovan, ~unt adevăraţi 
apostoli ai culture! nationale, şi câte jertfe se 
cer d.ela ?ânşll?! ,vestminte. nimicite, nopţi ne
durmlte Ş! multe Jertfe matenale. Le va· fi oare 
neamul nostru recunoscător? 

- A apărut "Urgia unÎonistd din judetul 
Araduilli" şi "Reactiunea ortodoxa la anii 1834~5" 
pagini din istoria diecezef Aradului1 de dr Gh. 
Ciulzandu. Cunoscutul scriitor şi valorosul fruntaş 
al diecezei noastre, părintele Ciuhandu, 'ne pre-

Cenzurat; Prefectura judeţului. 

; . .. .. ... , 

VO!NŢ A POPORULUJ 

zintă În mod documentat o pagină importantă 

în istoria culturală bisericească a românismului 
din aceste părţi. 

Ne vom ocupa ma! pe larg de lucrarea 
diui asesor dr. Ciuhandu, care aduce o contri
buţie preţioasă la clarificarea trecutului şi ind ru
marea viitorului. 

Grave turburări ţărăneşti. Nemulţumiţi peste 
măsură de hotărîrife comisiunii de expropriere 
privitoare la intrarea În proprietate a unei in
tinderi de pământ arător lăsată proprietarilor, în 
vreme ce satul este total lipsit de islaz, locui
torii comunei Piatra, j. Teleorman, in număr de 
opt mii s'au adunat În jurul întinderii împrici
nate împedecând ca proprietarii să-şi facă ară

turile. 
S'au luai măsuri din partea guvernului ca, 

în parte, să se facă dreptate şi sătenllor, lăsân

du-li-se o anumită porţiune de islaz. 

Prefect duşman al ţării. Gazeta "UnIversul" 
dela Bucureşti publică o lungă scrisoare din 
Basarabia in care se arată că deşi dovedit de 
fapte contrare Statului Român, prefectul Hotinu
lui, dl Kazacenko, fost fochi.st şi şofeur (con
ducător de automobil) este ţinut încă În slujba 
Statului. Pentru faptele duşmănoase contra sta
tului, comandantul armatei din Cernăuţi (Bu
covina) a cerut arestarea dlui Cazacenko, 
dar ministerul d:; illterlle dt'la Bucureşti s'a 
împotrivit, orânduind o simplă cercetare. 
COlb la corb ... 

Serbări de înfrăţire culturală. In zilele de 
31 Mai, ], 2 şi 3 luple c. fT1 ari şi strălucite ser
bări vor avea loc la Ateneu În Bucureşti, cu 
prilejul vizitei pe care "Astra" (Asociatiunea 
transilvăneană wntru cultura şi învăţătura po
porului român) o va hce în vechiul regat. 

Bandă de spioni. Siguranţa Statuiul a de:;
coperit şi arestat o mare bandă de streini cari 
făceau spionaj În ţua noastră. 

....... ' 
Ce uezi Tn flradul romanesc? 

Când vii dela gară treci prin "pădurice" 
peste un pod pe care îl chiamă (e pusă tabla 
sus) "Naray hid", vezi afişate reclame în ungu
reşte, vezi o diirâmătură de decenii ,,0 moară 
arsă" şi o mOiuaie il,coperită şi bătută cu scân
duri. Se zice. că este o statuie. Ruşin!"'a oraşuluI. 
Vezi o coroană u!tată, trecută ca decor pe fron
tispiciul palatului Direct unei financiare. Nu am 
cunoscut-o, dar mi-s'a spus că este coroana Ull

gară. Vezi apoi la teatru "bej,hat", IIfOldszint", 
,,1. emelet" etc. şi Înlăuntru vezi numerot<lfea 
rândurilor de scaune numai cu 11 L sor", 2. SOf., 

etc. Ce mai vezi? Nu mai vezi nimic. Te d~
părtezi din Aradul românesc scârbit de cele pu
ţine văzute şi cele multe nevăzute dar allzite. 
Şi toate acestea numai din dragostea puţină şi 
simţul scăzut românesc, de care suut cuprinse 
inimile celor cari pot să schimbe totul În 24 
ceasuri, dar nu o fac Adio Arad I In felul acesta 
nu mai doresc să te rt:văd. 

..... A 

Cavaleri ai Urdinului Mlhai-UitB8zu 
Sfânta virtute a fronturilor de luptă ne cheamă 

astăzi pe tc!ţi în jurul camaradului nostru Nico
laie Băguleseu. 

Pe dmmul mântuire.i Neamului a mers el 
in vremuri, de incercat răsboi, pe drumul conso
lidărei românismului fi găsim astăzi înfruntând 
puhoiul de patimi se dentare. 

Cinstiţi-l dară, sprijiniţi-I cavaleri până ce 
puterea nelegi uire Î nu-l sfarmă înaltimea fufletului , 

Rând pe rând ('ava lerii Ordinului Mihai
Viteazu, ajunşi străini in ţara lor, sunt sfărâmaţi 
de puternicii die timp de pace, viJegiatllrişti din 
vremuri gre!e, prinzoneri fără motive, sau străini 
fără ruşine şi fără Dumnezeu. 

, 
Nr.21AOl 

"la_ 

A'~easta trebue să se ştie odată. 
Iată de ce astâzi cei ce vor să sfarme 

Maiorul Băgulescu, acei ce nu cunosc şi nu ştl 
ce înseamnă o rană şi un glonte de răsboi, n 
vor găsi uniti şi solidari pe toţi În jurul cauz 
lui drepte. 

., M, ARlO~, Căpitan. Cava1er al Ord. M.ihal-Viteaz 
• J.:'ENES. Maior 8vi;'tor, " N 

VAGAU:~ESCU, Căp. invalid, • " 
............... .1" ee #.-.. v'" ..-v" ."....,. .....,,:;.~~ 
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Primdria comnnală Munerdu. I~ 
=================================== ... 
Nr. 27-1924 adm. 

pubrcaţiune. 

Conform hotărârei Sedriei orfanale 
judeţului Arad Nr. 6560-1924 se aduce I 
cunoştinţă că intravilanul 9lprhs în car un 
tea fonduară a comunei Mănerău Nr.31 cu 
Nr. serie A+ 1, Nr. topogr. 39-40 car nUo 
formează proprietatea În 1/, parte a răp pen 
Ioan Crrşan şi În 1/2 a lui Sava Hamiuţ Avr 
împreună cu toate edificiile (casă, pră 
vălie, cârciurnă, grajd) se vor vinde 1 
1 Iunie a. c. d. tn. la orele 14 la faţ' 
locului în comuna l\1.unerău sub nml 1 
a casei, prjn licitaţie publică. 

Conditiunile de licitat[e se vor vede 
În biroul rlotariatului cerc'ual din Boes! 
In casa aceasta a fost prăvălie şi cârciu 
mă, deci pentru scopul acesta. e potrivit" ron 

.Mânerău, la 17 Mai 1924. ~:: 
Alexandru Budai, Ioan Ferean aru 

notar. primar. să 

Publ~&aţiune de licitaţie. pre 
Pentru edificarea bisericei gr. cat. di rez 

Chen:luş, jud Arad, În cadrele sumei d sfit 
Lei 1395998'27 se publică licitaţiune OI ină 
percentuală, care se va ţinea la 29 [uni· sul 
1924 ora 3 d. m.in localul şcoaiei con 
fesionale gr. cat. .române din Chereluş. l!!!l!!!!I 

Ofertul provăzut cu timbrele necesar 
se va inainta in plic închis şi sigl!at ina 
inte de inceperea Iicitaţiei. 

Deodată cu inaintarea ofertei se v 
anexa ltl numerar sau libel de dfpuner 
o garanţă de 5°10 a sumei prel!min'ată. 

Suma depusă ca garanţă in caz d 
ofert avantajos se va reţinea ca garant 
până la un an după terminarea lucrăre 
iar a celoralalţl ofertanţi se va inapoi 
după licitaţiune. 

La ofert se va anexa planul şi cal· 
cularea referitor la lucrul de beton arma' 
din care se va înţelege executarea acestu 
lucru. ' 

La ofert se va mai anexa şi" acte! 
cari documcntc:ază cvalificaţia anfrepre 
norului. 

Numai acei antreflrenori . pot înain!· 
ofert, cari dispun de cvaliftcaţie dela măe 
stru zidar in sus. 

Planul şi preliminarul aprobat de Pi 
Ven. Ordinariat gr. cat. rom. din Oradea, 
mare la 12 Aprilie 924 sub nr. 9091924~ 
precum şi condiţiile de edificare şi Jicitai 
ţie se pot vedea zilnic la Of. paroChîai 
unde se pot primi şi desluşiri detaila. 
referitor la edifjca re. ' 

Chereluş, la 22 Mai 1924. ' 
Teodor Pop IUe Morar" 

paroh gr. cat. român. chitor pri mar 
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