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APARE IN FIECARE OUMINECA 
SUB CONDUCEREA UNUI COM1TET. 

A "'A ......... IIIIIiIUr_AAY ?AA iM!W!f;El! 

I?resa eureiască din localitate. pentru cfmtravenţli. Tot acest individ a 
fost condamnat de judecătorie de vre-o 
trei on pentru speculă la 5000-10.000 

De un timp încoace nu este zi in această presă şi cu ea dimpreună şi îl1- lei amendă. Alte procese de conlravenţii 
lre presa minoritară, evreo-lTIaghiară din drumătorii fi. contra dlui Schlesinger sunt în curs. 
rahtate să nu atace c;lnd o manjfestaţie Cât ne este de duşmană nouă se De altcum casa lui Schlesinger ser-
lţională românească, când o in5titutiune poate vedea şi din cazul d!11 Şiria trim- veşte de un It:c de uneltiri contra Ro
mânească, . bătându-şi JDC de noÎ R0- biţat de jurnalele locale, S'au scris co- mânllor. 
ânii şi acum ca pe timpurile stăpânirii Ioane intregi. articole de f;mJ, se făcea OI advocat Vajda dacă de fapt a fost 
agh!are. apel la j~lStiţie pentru pedepsirea Rumft- bătut acuma să nu fie aşa de revoltilt de 

Dacă Rom â ni s m u 1 face oareş~ nilor adevăraţi din Şiria, rtflmindu-j acea- oarece dânsul a mai fost bătut de vre-o 
lre progres fie pe terenul cultural, eco- ~tă presă de criminali. Se frământau 3 ori de clienţii săi. 
)mic sau politic, imediat dă strigăt de amamic cei dfla presa jldovt: ască în jurul Aceste două victime sp€Culează în 
armă această presă văitându-se că prin aeeswi C3Z, publicau ctec1arz,ţii -nefă.cute mod neruşinat acest incident atribuind bă
:est progres al nostru sunt periclitate de persoaniC juridice, înv:nuiau chiar per- taia primită unora din organizaţia fascistă 
teresele ior, ne acuză că nof Românii soane oficiale de. fapte pe cari nu le-au ca aşa să compromită organiz"ţia aceasta 
sl1bjugăm, că-i per<::eclltăm, ne aC1Jză f~cut aceste persoane, voind cu orice preţ curat naţională şi să dea '-1nză autorităţilor 

l suntem Îl;tukranţi ht~ de ei !,'a D2tl(l- 3. Sco2te la suor;~f~tă vh<(lv3tÎi~ Rîmânilor de a tmpiedeca Iăţirea acestei mişcări 
Ilit2.te şi ca religie; să 'ne ,spună a·,::en:<t5 ' bravi din $iri,"' şi a' dOCl1ment8 !ieVir,fy"ă~ care Însfam:1ă un pericol pentm fii lui 
't;'să in care ţal .. ') din Europa au evreii ti!! hc,rcherdui evreu S;,:htcsi:'g,>r din Şiria. I~rael. 
<îi m::Hf~ libertate în tOl.lte privinţd~ de lată ~~e, s;,;!..:~t ce afif'lla aCi'astă presă Oare tot fasci~;t a fost şi cii Grfll dela 
it în Romania. .. e\:r;:-i:'S.8: jUdt\i:'?Horul r· ,,_'ân dl AnglF!7e I care ai m<~Î lrat bătâ~~ d-le Vaieirt? 

A(;castă lhl"::iă core şi n prupus ~:i! lrn Şir:~). J. fi· bât\H pe ~V.·l'- tli", O':'UTC:1Te'-- ---D,,~:âdl Schlesinger .. a- hstbătm, a 
~ Do~egrească !n ,.chjp şi fel îşi !HYl ci1 I S'..:hl.e~ii.ger, şi pe ~un ad.voc~t V::jd.a. Să meritat acea::;U bătae in urma purtării sale 
, afla in o ţaranb::>ră, nu Vfe~i S'l oh- anahZ311i Cine sun l aceştI dOl domnI ptn- mizer<:ibHe f-,ţă de toată s,lfl"rea româ
rve că abuzează de bun!:îtatt;~ si tole- tril cari preiit!d,:' presa nnghiar[i din luc nească din Şida şi maf alE'S f;;tă de me
nţa Românlllui, că'_~i dacă ",:n f! nni I~p-- pedE'csirea str?jnică a judecătorului ro- seriaş'i români pe ,cari îi iflsultă zflr;ic. 
ânii ~1şa de răzbUl:ăturî, de fJi, de in - măn Anghene. Dacă a şi fost bălae n'a meritat acest 
leronţ[ precum ne ~leserie pres:l, Jido- Adam Schlesing-er ht)telier in Şirja in cident ca să-i dea prtsa rn3gh~ară asa 
~asdî, atunci, Je muit ar fi di~pămt a fo:;r cond~:;~wat de 4 ori de pretură de mare Însemnătate şi puate ~ă nici nu 

Presa şi gazetarul. 
- Urmare. --

Gazt:tarul de ui 0sh.' aCE·la care In R~'g,k 
'ei vede un putreg-<1Î şi acest gazetar ::;c lMă
te ia Bucureşti În unl,t din palat!'le de pe 
'ada Săîindar; gazd,uul d~ azi vede în mar(~c 
'ga un om fără bun simţ şi cil!<lf i!lCtl:t şi 

f'?stă părere şi-o aşterne aproape zilnic in 
lrul "Aurora", el vede în podul nqion:.1 G,)ga 
trăjător de ţară şi ş..::dpă În nl.~ndTia lioastră 

ţioni\!ă dela dist.anid BllC\lrl'ştij:uL OazetJful 
chiu, gazetarul dnsllt face pc; informatorul U~ 
)te diverse, rubri:::ek politi-:t: fiind p,lse la 
~poz.ltia bârfitorilor tk wt ce avem ;lOÎ mai 
ump. Ştii ud toate accstpa, tOttlŞ! cUlpiir ăm 
le lor şi pent:l1 insultele aduse COToa:lf'i şi 
Hilor lioŞtri Octm~Ilj de stat nu g~~i:tl nU un 
vânt potrivit şi rtl8Î nu avem puter.:a de a \le 
ţine tu a-Ie cumpăra. 

Existenta acestor foi e în mâni!e noastre 
această existell!ă deşi o ştim ta e I1h)3rt~a 

astră, tO!lIŞ si:lgurt o înL cţ!oel11 ! 
In oraşele ;Jrdelei10, în fj~cue zi colţurile 

vitrine mari, sunt vâudvte de nui înşine la
stelor vt'nite din Palestina şi pentru această 

mă nu găsim puterea de a ne stăpâni cef 
ţin pofta de a·le reti foile pline de venin. Ne 
iultă legile, ne calcă În picioare trecutul, ne 
llipă cultura, ne subjugă propria noastrâ aVE:re 

I 

şi văzându-ne nepntiflci0Şi la t'--'ate aceste in- şi nici azi nu l'au uitat. Şi pentru toate <!::este 
cercări, nu vor întârzia să ne cumpere şi bise- fapte, tot!l~ le ciimpărăm bite şi ii intretinem. 
r:cil':, pf;'l~trl1 a I~' transforma in dughent', unde I Dar până când toate astea?l NI., ne-au mai ră
ue vor vinde otri'i\'ă pcntrt1 a ne stârpi. ]nt~eaga mas În noi nici un pic de Inâr.drie naţională '1! 
ţJ1ă azi e (1 lavră jidoveas;::ă, unde Ildh1mii lor 
aduc jenfă r\iavoltJll1\ tot ce are ţara noastra mai 
cinsii'. Funt:ţionarii români se îrnbol!1ăvesc de 
ofti.::ă În or!;)! pline de umezeală, pe Câ!îd ei se 
Iăfăo::s·,: in llpartamenle Înt;-egi, pe cari dacă co
mi~ia de rechiziţie ar Îllcer:a ~ă rt'chiziţionf:ze 

!'e gJsesc aJ'/Oci1ţi cari in schimbul unui pumn 
de h4rtit HlOMde s; mint.i Î:1' .. o:ând motive de 
cari te c t l1ceşti ascultâmi;l-Ie,· 

Ni:nie d;n toate acestea nil cunoaşte ţăra
nul noSiru, Că2i foile lor nu spun o vorbă_ In 
co!ofJnde foilor la C;jri scrlu g.Het~rii angajaţi 

cu ?'n,',m:t::! s:o;ntri, nil e loc pentru astfel de 
plang"l i. 

Au murit În răzblli 800 d,' mii de rom<lni 
şi p'_'Ptnl3C,"st fapt au strecurat inbrmaţ:i alin
tre antmlilr\l~ de reclamă cu cdc mai mici li
tere, şi când unul d:.!-af lor a fost tras la ră
spund,' re - de VI' 'un îudrăsneţ -- că i· a înjurat 
neamul, au dat comunicate cum nu ~'au dat nici 
capetelor inCoiOllate. 

A murlt zilele acestea poetul Ioan Pa ve . 
lescu şi pentru e.l nll au publicat decât anuntul 
de inmormântaf~ - plătit şi acela - şi când a 
murit docto!ui .. Aroneanu - al lor - tn 1919 
au scos foile în doliu, au scris articole de fond 

Eu scriu la foile lor, că':i de· a.:o10 imi 
capăt existe'~ţa, pentnt.:ă o foaie româ:l~ască 

zilnlcă. Aradui românesc, nu găseşte ni,ll<,rit să 
aibă. S.::riu cât pot mai putin şi atunci când am 
murit persoane cari au o situat!" politică,

ce~arn scris r:'11 iscă1înd - a fost pă.rerea oame
nifor de bi:,p, fapt pentru care gazetarul m: ll1l

rită nici bătae>, nici amenifiţări. Nu-i de-ajuns ~{f 
fi ereşfn ca gazetarul să ti~se luchine il! faţă, 

pentru el nu rer50ana joacă rost, ci faptul în 
m~mele cui făptueşti ca organ politic S3U admi
nistrativ, Nu gazetarul tfebu~ hulit şi bătut, ci 
proprktar1.l1 gaz-etel care nu piăteşte de cât când 
îi dai irisulta --- oricare ar fj ea. - Nu·j cum
p~iaţl foaia la care el s~rie, dar făcând aceasta, 
daţH o f.Jaie cinstiiă la care să lucreze cinstit. 
Nu lăsaţi gazrtarul să ocupe funcţiuni nedemne 
de el - caz destul de cunoscut in Arad - şi 

numai o lună de abtineri in a cheltui banii pc 
foi jidovite sau de politică pătimaşe, ar putea 
da atâtea fonă~ să se poată întemeia aici in 
Aradul "Românului" o foaie românească cinstită, 
fără subventii dela Centru, În schimbul cărora 
se va cere dacă nu minciuna, cel putin ,!scun
derea adevărnlui. 

Să dea Dumnezeu să fiu înţt:les, A. N. 
(Sfârşit) 

Preţul unui exemplar 2 Lei. 
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Pae;ll<l 2 VOINŢA POIJORULUI N l' 
~~----------------~----~~~~~--------------~---------
i-ar fi dat d:'tcă autorii acestui incidenr 
ar fj fdst numai jidani, atunci nici n'ar fi 
luat act de el. 

Ce intcreseJză presa atâta cazul ace
sta din Şiria estr un caz particular, cue 
nu cauzează nici o p:lgubă intereselor 
statului nu micşorează prestigiul ţării. 

Pentruce nu se ocupă această presă 
mai mult cu contr<ibandcle cari s'au făcut 
de fii lui [srael în trecut şi ~e fac şi în 
prezent trecânJ nn num~( însemnat _ d.c 
vae pC'ste graniţă, ducându- nE' bOgclţ13 
ţăl ii aurui şi orgintul in străiIlittate, c;:w
zând astfel perderi Uiiaş~ st~îiulu.i. român. 
M~t În zilele rreCl!te s~a prins o contra
bandă de milioane de dinari în Timişoara, 
autorii acestei contrabande sunt tot evrei 
însă pentru presa jidovească nu prezintă 
nici o Însemnătate, deoarece ea se În
dreaptă contra intereselor statului român 
cari nu cadrează cu principiile presei 
evret'şti din IOcnlitate. 

Domnilor deia presa jidovească dacă 
nu vă prieşte aerul la noi, vă rugăm să 
ne părăsiţi cât mai repede, aveţi tara 
DVo33tră, fericiţl-o pe aceia cu otrava 
presei Dvoastră, căci pacienţa Românului 
Încă va aVt:'3 .odată sfârşit şi atunci va fi 
rău de Dvoastră de bârfitOiii lui. 

$ •• 
, ."7 ... 

Studenţii români în ţara lor? 
Sâmbătă seara în 9/II a. c. Timişoara jl-

. doveas~ă fu tulburată. Marşurile noastre, imnu
rile şi a:lamările îi băg-ară în groază. Poiitia fu 
atarmata, armata chemată în ajutor 'şi toate În 
aşa fel întocmite tndlt să ne prindă cât mai 
multi şi să ne impiedece de a conturba pămân
tui românesc. 

Am spart pentru aceea însă cuibul edu p 

cativ al viperilor si li-am strkat J)')fta de a mai 
dansa la "ceaiul dansant·· al K<:dimei. Patru
spreuce d intre al noştri fură arestaţi. Brusc,lţi 
prin vorbe prea violente ale 'scârbosului de> pro
\.:urist, îngdimădlţi într'o chilie in care abea de 
te puteai mişca, păziţi ca nişte criminaJişti şi 
Înlăuntru de sergenti şi în afară de baionete fie
care dintre aceşti osândiţi, simţia în suflet o 
durere nespusă de mare. . 

"Alti fraţi de ai-noştri zac în Văcăreşti -
victime ale frauduloasei invenţiuni Iiberaliste -
iar studenţii cari Îşi zic că sunt liberi aceia 
umblă flămânzl, rupti. şi bolnavi. Miniştrii beu 
şi se petrec până Ia inconştienţă şi studenti mea 
piere. Miniştrii ordonă arestări _.. crezâtld că 
aşa vor fi Înăbuşlte spiritele mtionale .~. iar 
studentii mânaţi de foame, ... se angJjează ca 
chelneri. Studenţii românI sunt arestati bătuti, 
flămânzl şi ruPti aci fo ţara lor! Oh asta-j ţara 
lor, patria lor? O nu, o nu mângăiaţi-vă cole
gilor cu gândul că acesta este numai timpul libe
ralilor, e mica îngăduială a naţiilnei, care fu 
surprinsă de grosolănia aetelor lor. Ţara aceasta 
nu e a lib~ralilor nici a altor partide murdare 
şi nici a Cahalului, o nu, ţara e o virgină, e cu
rată, tara este pentru români, pentru voL Iar voi, 
cel ce sunteţi În fruntca ţării de ce nu ne as
cultati, de ce ne prigoniti? Nu vă daţi seama 
că în desperare Încă mâme răscolim tara şi o 
purificăm prin sabie şi foc şi voi veti fi primele 
victIme. Nu vă daţi seama că încă mâne putem 
fi copii nebl1ni ai celor nemulţumiti? 

Studenţimea română e comoara ţării, căci 
reprezintă ţara de mâoe, deci ca o comoară 
vrem să ne pretuiţi şi ajutaţi. Şi preţuirea şi 
ajutorul vostru sunt Văcăreştii, baionetele, bat
jocura şi sustragerea mijloacelor de existenţă? 
Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte I Poporul 
e al nostru şi nu ai vostru, şi mâine îi vom fj 
noi lndrumătorii săi. Voi sunteti trădători, su
primâ!1d curentele .naţionale, voi' sunteţi imoraJi, 
practicând imoralitatea. 

[ar noi, cei ce purtăm numai idealul sublim 
cu el singur vom învinge -. va fj victoria sufe
rinţelor noastre! ! 

~ 

Un student . 

Pentru săteni. 
Vă aduceti am:nte, oameni buni, când s:.rb, I mai bune. Şi tot aşa, ŞI tot aşa, că astăzi, d, 

unguri câte ne~oj şi rele a trebuit să sufaiţl. atâtra "guverne", după atâtea stăpânlrl, ale· 
ţi 

Copi_ii voştri n'au putut să meargă la ş.;olile mari Marghi!oman, Iorga, Averescu şi Brăteanu şi; ( 
fară ca să îJl\'et~ limbl şi cattea l1ngllr-.:as.:ă, iar câţi mai vor, cum Sl1nt prefăcut i şi oamenii jl p 
când a fost acuma ieşit dela şcoală el tot trebuie nilor cari se numesc "ţărănişti", ne-am ales al t, 
!'ă fit: smerit şi supus Ungurilor. A5t~zi, după giţi, cu durere v~dem şi auzim cum alte ţări p 
marele r~.zboilJ, dupăce v-aţi lăsat gospodariile flor(sc şi noi sllferlm mai deparie nevoi şi î 
şi ati mers la bătaie, multi din voi dupi ce nici mari. Oare cine să ne s:ape, să ne vie ia c 
nu s'au mai întors, s'a întâmplat o mari dorinţă Ur,guri blestemaţi, când ne văd aşa de slabi 
a noastră: dragilof: noi to~i rO!l1â.l1ii nc:am t!llit. neînţeleşi, neuniţi? Fratilor, avem numai Ull dn ( 
Avem un rege, o limbă, o lege Ş1 o tara.Dar vă pe care să ieşim, să n~ facem noi singuri bin c 

întrebaWv~i. de Rtât~a Ş' atâtta ?ri,. Cum df~. vine, şi noi sitlfturi să ~e ajutăm. Ne-am amăg;t I r 
ca tot să flţ1 asupriţI de Unguri ŞI de şvab', cum fa, nu mai putem să ne lăsăm amăgiti şi vâf.'d ~ 
de vine ca tot ei să capde mai mult pământ, suntem sătui, mal departe DU putem. Noi vrem ( 
cum de vine când mergeţi la oraş, că tot nu:nai să ne unim şi să Iăsămsă vină la ltiCru şi la CI ~ 
ungureşte se vorbeşte, şi cum de ville că-Î atât ducere numai acei bărbati cari sunt cu sufll I 
de scump, timpuri ;;tât de grei!', că nÎ\;i nu ştiti curat şi românesc, cari vor numai binele neamt z 
ce sa mai faceţi Ge nevoie şi greutate. Suntem nostru şi cari nu umblă după pungăşie şi bl 1 
acum ia răscrueile drumurilor, cari ne duc ori la Din toate partidele să se aleagă numai acei I 
moarte, ori la bine şi ferkre. Multi ~domnlo; au meni aleşi, cari b'-lcuroşi să se jertfească pe!} f 
venit la dvoastra. ş\ v'au grăit câte şi câte, ca neamul ŞI tara noastră, să se intrunească Într 
să li daţi lor votnl; că ei o să vă facă mănllnchiu care e numit Fascie. Să nu, mai 
bine, o să vă de i e p ă m â n t, ori aduce ne!nţelegeri între UOI, să nu mal voiască il 

tara la înflorire, ori face să traim ieHin şi câte bărbaţi să lupte ca să fie ei mi!liştrii sau a 
şi mai multe ... Şi voi hucuroşi că se află Clşa iţi 7.ic .. şefii de partid" ci tot să lupte num3i 
nişte oameni, cari să Vă facă atâta bine, i-aţi numai pentru ţară iar nu pentru ei. Să adI 
crezut şi ia-ţi ajutat să vie la cârmă, la putere. uşurarea traiului, să aducă Îndepărtarea obice 
Au trecut un an, doi ani, d3r viaţa tot mai grea rilor rele, să aducă ca poporul nOS1ru să fie !1l; 

se facea, ţara tot În spre mai râu mergea şi ne- şi tare, ăsta să le fie SCODUJ. Deci, iubiţilor I 
mică riU se imbunătăţea. rani, nu Vă Iăs;;ţi amăgiti şi' Înşelati de parU 

Toate s'au fă,;ut mai scumpe ŞI tot acele ci daţi numai mână de ajutor celor curati . 
nedrer!ăţi, tot acele blestemăţii, tot acele nevoI. gând şi in fapte, acelor oameni cari luptă înt 

Şi-au venit altj "domni," cari iartiş: v-a fă- fascie şi vor să curăţească ţarallumai prin drepti 
găduit şi mai multe şi mai frumoase, ItlCruri şi şi cinste! T. 

..-.-,. a. 4 _ .....,.*. ~ţ 

, ... 
Cine a fost I~enin. 

Domnule director! 

Desgustat, cum "anumita presă'" adecă presa 
jidovită cantă pe acela care s'a numit Lenin şi 

caută a-i proslăvi activitatea fără a avea curajul 
să o .analizeze, şi răsfoind ziarele româneşti, am 
citit un articol Interesant, apărut în Hlnfrăţirea" 

din 29 Ianuarie 1924, În care aşa zisa "operă" 
a răposatullli didator-bolşevic este comparată 

în întinderea el destructivă cu pustierea ce Iasă 

in urmă-! un groaznic cutremur de pământ. 
Spre a întări şi mai mult f~ricita compa

ratie, analizând şi .. opera" lui Lenin, vă rog să 
binevoiţi a da publicităţii următoarea proclama
ţie către poporul rus în contra tirăniei jidoveşti, 
al cărei exponent a fost Lenin: 

Din" Vita Italiana", anul 19~3 luna [unle 
pag. 510-11 : Copie după o proclamaţie afişată 
la Moscova În Martie 1923: Contra tirăn!ei j!
doveşti. 

"Ruşi J Rusia moare t'1ăbuşită sub jugul 
sângeros al guvernului !usurpator bolşevic. In 
fruntea acestui guvern sunt jidani satallici cari 
repr('zintă drojdia poporului evreu. Prin minciuni 
şi înşelătorii neruşinate ai!este satane au târH cu 
ei poporul rus în uitarea de Dumnezeu şi de 
adevăr. Multe lucruri ademenitoare au promis 
aceşti căIăi ai poporului rus din pri}}1ele zile 
ale usurpaţiunli lor: 

'.1. Ei au promis stârşitul războiului mon
dial, dar in realitate ei au declarat război întregii 
lumi, care nu a voit să recunoască autoritatea 
10f, aceea de asasini atotputernici. 

2. Au promis libertatea, dar în realitate au 
creiat o situaţie ne mai auzită de tirănie şi de 
arb;trar hţă de toţi cari nu erau cu ei, faţă de 
toţi, afară de criminali. 

3. Au promis să desfiinţeze pedeapsa cu 
moartea, dar În realitate au înecat tot pământul 
rus În sânge nevinovat! 

4. Au promis egalitatea drepturilor şi pro-

speritatea tuturor lucrătorilor, dar în realitate 
creat o nouă clasă privilegiată de comunişti, i 
comisari ai poporului şi de poliţiştI din Cel 
adunaţi din st.,tele cele mai ticăloase ale pop 
latiei. 

5. Au promis libertatea cuvântului şI 
presei, dar în rcalltate au încătuşat putinta i 
a se rosti sau a se scrie un cuvânt indrt>pl 
contra lor. 

6, Au pus mâna pe tot ce se mai afla· 
aprovizionări, dar au făcut să dispară, să pub 
zeas.:ă şi să piară prin îngheţ o cantitate tnorr 
înainte de a se distribui pODulaţiei flămânzj 

7. Au distrus transporturile de cale ten 
şi fluviale. 

8. Au prădat bisericile şi rnânăstiriIe, el 
când ÎII picioare tot ce este sfânt pentru pop 
rul rus. 

Y. Acum prin contribuţii enorme şi prin f 
cbiziţii sunt pe cale de a răpi poporului cea d 
urmă rămăşiţă a avutului sau. 

iO Au pus mâna pe tot aurul şi toaie pi 
trele preţioase, ceeea ce i-a făcut să devi' 
oamenii cd mai bogati din lume. ; 

1 J. Pe când fuametea şi moartea sece 
poporul rus, ei organizează banchete somp1t 
oase la Kremlin Si se ingraşe mâncând. Ajung. 
spre a vă convinge, să priViti pe jidanul Zm 
rieff şi pe alţii. 

12. Am văzuf pe Cicerin la Genua, În le 
să ajute pe jnfometaţi, diinua poliţiei Şi functie 
narilor italieni, ca amintire despre simand,coi 
sa-Î persoană, obiecte preţioase furate în va 
loare de sute de mli de ruble-aur. 

Popor rus! Trebue să isgonim pe tâlhar 
şi călăii poporului! 

Să sfârşim odată cu răbdarea acestui j~ 
şi acestei robii I . 

Liberează-te de jugul jidovesc!" 
Pro(']amaţia a fost afişiltă pe zidurile M 

scovei in Martie 1923. 
Am tradus-o din cuvânt tn cllvânt din n 

vista .. Vita Italiana" luna Iunie 1923 pag.510-1' 

Mulţumindu·vă, vă salut cu toată stima. : 

(Idea NationaIă.) Un membru al acţiunei 
româneşti. 
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Obrăznicii jidoveşfi. 
Unde sunt autorităţile cari să-i lege în Jan- t Uniunea Naţională Evreiască care îşi are 

turi şi sâ-i dea peste graniţă pe aceşti trădători? I sediul În Piata Avram IanCu (bieLd Iancu!) No, 
eMa murdărie este în tară! ce viscol şi fmtună 116. V'am spus-o odată că l'ste acolo 1 Intrebati 
puternică trebue să vie ca să o poată spăla pe că pentru Ce au luat tahla CII firma de pe 

I toată! Şi facem respol1zabile şi autoritătile com- poartă? 

petente pentru ticăloşiile acestor infectii, pe cari Vă rugăm În fine să nu' vă obositi, Ile vom 
îi caracterizează foarte bine N. Or. Roşu În )lA. P." interesa noi de ei şH vom da pe mâna dvoastră, 
când zice: dar în numele cinstei româneşti pretindem să le 

"Luat ca il;divid, jidanul este un tip etnic 
dt>gcnerat fiziceşte şi moraliceşte. Disproporţia 

, dintre organele sale, precum şi conjuctivita gra
tluloasă şi boalele venerlenp, cari au lăsat alte 
urme adânci in constitutia fizica, sunt semnele 

, degenerescenţii fizice ale jidanului. Respingător 
. şi necinstît în relaţiile sociale, jidanul mai este 
I vanitos, murdar. pErvers, trădător, făţarnic, ca-

lomniator şi subversiv, element turburător şi di
zolvant, iată şi trăsăturile morale ale jidanului. 
Pe când la celelalte neamuri, aceste viţii nu se 
lotâlnesc decât În mod Intâmplăto r , la jidani ele 
s'au selecţionat În timp şi. constituesc partea 
fundamentală a caracterlllui. Ceeace însă a cul
tivat şi întărit aceste viţii ale lor ~ste mai ales 
religia". 

şi acum ascl1ltaţi fapte jidoveşti petrecute În 
Arad: Cercetaş!i jidani a căror comandant este 
prof. Fing-er ori sing-er, s'a purtat, Ol\lllineca tre
cută cu ocaziunea festivalulu i lor atât t!e obrawic 
lncât d! inspector al tirutului Crişurilor scanda
lizat şi indignat până in adâncul sufletului de 
atâta impC'rtinenţă jidovească a dlsfiinţat imediat 
centuria Il care a fo~t a jidovilor făcând parte 
din cOl1orla Arad a cercdaşHor. Ordinul de des
fiinţare No. 180-1924 sput'le: 

1. C. Lie berm an tn • Rugăci unea" s'a rugat 
pentru prosperarea natiunei-evreeşti şi a Patriei 
.. Palestina" . 

2. Hilovitz a accentuat că tineretul evreitsc 
e persecutat şi oprimat de toată lumea, dar to
tuşi va fi În stare să arate lume! întregi capaci
tatea şi puterea Illi .. ' 

3. S'a spus clar, precis şi foarte Însllfleţit 

că element'JI evreiesc recunoaşte ca "Patric\i 
Palestina. Aşa dar, pentru acest element România 
este numai un fel de mijloc de aduntlfc de bu
nuri şi Azîl(nn Azil de copH dle Dr. Kardos! ?) 
trecător. 

Pentru motivele de mai sus ... din ziua de 
5 Februarie 1924 cenfuria a II-a (cea jidovească) 
din cohorta Arad este desfiintată.,." 

Inspectorul ţinutului comandant: 

Iubiti creştini! Dragllor buni români! cetiti 
şi recetitl ce se petrece In România, în Ardeal, 
î:l Arad unde antesimetismul încă nu s'a dovedit 
niclodatli pri rl spargere d(' ferestri ori ca l>ete. 
Dar dacă dlor continu!l. tn felul acesta criminal 
va fi oare o surpriudere când vor incerca fiii 
adevăraţi ai natiuilei să-şi ia ei satisfacţiI;' pentru 
inzultele aduse natiunei şi ţărei noastre? 

Pe autorităţile competente le rugăm să fie 
mai conştientioase, mai demne de datoria lor 
când este vorba de aceşti cei mai mari duşmani 
ai statului n:istru. ! 

Când au fost studenţii univ. societatea "Cri
şana" in Arad, blânzi! şi Iubiţii noştri studenţi, 
fiii cei mai bravi ai neamului nostru. ati ştiut 

mobiliza intreaga poliţie şi întări posturile că 

credeai că vor să ne atace ceva bandiţi ordinari! 
La fascişti aţi făcut perchizlţii, aţi confiscat 

acte, ziare, corespondenţe, regjstre, stampile, etc. 
Spuneţi pentruce? Ce crimă am comis noi cei 
mal buni, cei mai cinstîti? Vă rog interesati~vă 
mai deaproape de U. N. E.! 

răsplătiţi după merit nu numai 25 ..• 
Ei 1 Unde-i presa alduita? ştiţi presa jido

vească din Arad, că ungureascA nu-i? N'a avut 
nici un cuvânt de spus În legătura Cli obrăznicia 

şi crima perciunăţilor din "Apollo?" A aprobat 
totul? 

N'a avut nici o ştire despre porcăriile ace
stea? Ruşine!! A scris articole întregi despre 
circumcisul Vajda şi Schlesinger din Şiria şi alţii 

la fel din Timişoara. Sigur ii doare mai mL1lt 
pentru Vajda-Schlesinger, etc. decât de România 

Noi nu 'mulţămim cu desfiinţarea centuriei 
- poate cu a tuturor jidanilor da!! - ci pre
tindem să fie predati parchetului şi fiind aici 
zonă de război - cred că şi pentru ei nu nu
mai pentru fa~ciştî - trebue dati pe mâna con
siliului de războiu, pe toţi În frunte cu d .... 
(era să scriu domnul) Fiflg ori Sing-er. 

Ca lnchd~re ca să nu fim consideraţi de 
"antisemiti", adaugem că noi pretind~m şi faţă 
de creştinii şi faţă de românii pădH')şi tot ace· 
iaşi măsura d~ pedeajCsa, dacă s'ar face părt<:şi 

de crime naţionale de felul celei mai sus amin
tite. Deci TIU facem antisematism, ci ,e.r\m cu 
inzistclltă pedepsirea aspră a tuturor pccătoşilor, 
fie cceia oricille ar fi şi înainte de toate, a ace
(ora cari afacă prin muncă ascunsa, azi deja şi 

pe jaţJ ceace are lUI român de bine mai scump, 
mai dra/! şi mai drtlce, Patria şi neamul ro
mânesc. Observatorul. 

..-'. 

Aniversarea fascismului italian. 
Rom.l. - Eri dupâ amiaz; s'a celebrat cu 

solemnitate aniversarea înfiintărcl miliţiei vo!un
t~re pentru siguranţa naţională. 

Generalul Oebono a rostit o cllvântare 
foarte ap!audată, arătând scopul acestei organi
zări şi trimete Lin salut armatei de pe mare, 
uscat şi a,,,jaţie. Vorbeşte apoi d. Balbo amin
tind participarea miliţiei 'fasciste la operaţlllllile 

de răz.boi din Tripohtania. 
La llrmă ia cuvântul d. Mussolini care re

levă activitatea dl~sfăşUfată de militia fascistă 
În Trentino, Bologna Ferara ŞI Ravella, activi
tate care a culminat in marşul asupra Romei. 
Primul ministru arată că miliţia fascistă nu tre
bue privită ca un serviciu particular, ci ca un 
serviciu al Statului, dovadă participarea lui in 
Tripolitania. După~e atrage atenţia că parttdele 
adverse vocsc să sllp'rime miliţia fascistă pentru 
a slăbi actilillel guvemull1i, declară că nu va 
disolva această militie voluntară până când ll
niştea nu se va fi restab:lit în Italia. 

După terminarea Întrunirei, comandamen
tul general al miliţ'.el VOlllt1tare, cornr>us din; 
Debono, Balbo, Saccos, Vilrni, impreună Cl! toţi 

comand~nţil din zona R')mei, s'au dus la QlIiri
nai să facă act de supunere Regelui. -"........ . ......... 
Redacţia şi administraţia gazetei "Voinţa 
Poporului" se află În str. Moise Nicoară 1, et. I 

"VOINŢA POPORULUI" se vinde în oraşul 

A RAD numai la 

- - --
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Răs~uns la scrisoarea desc~i8H din 13 lan. 1924. 
Prietille Dionisie, 
Posta mia adus abia ieri ziarul "Vointa 

poporului" cu data de 13 Ianuarie 1924 şi pen
tru aceea am Întârziat cu răspunsul, pe care ml-l 
ceri prin scr~soare deschisă. 

în judetul Turda Arieş nimeni tlU a dat 
nici o importanţă atacului din numărul de Cră
ciun a ziarului "România". Nu i-a dat nici o 
importantă, pentrtwă lucrurile sunt cunoo;cute În 
realitatea lor şi cei de aici cunosc şi dedesuptu
riie acestui atac. 

Din rândurile Tale văd, că sufletul Tău a 
rămas acelaşi, pe care l-am cunoscut şi iubit 
înainte de răsboÎtI: încrezător, cinstit şi visâtor. 
Văd, că Tu si as~ăz.i crezi, că literă scrisă 
sali tipărită e t sfantă, că ziarui trebue să fie 
evaT1gh~lie naţională şi culturală şi cel ce scrie 
trl!bue să·şi plină În scrisul său cea mai bună 
parte din suflet, pentrucă învăţătura dată să pă
trundă la sdlet. Să vede că tu uiţi mereu, râ. 
de Câlld se scria aşa gazetaria, a trecut o groază 
de vreme: a trecut peste noi râsboiul cel mare, 
o revolutie cu armt'le şi că azi trecem printr-o 
grozavă revolut·e sufletească. 

Tu vrt'! să uiţi într'una că sufleteşte suntem 
fntr'un haos cumplit şi că din ncfericirea noastră 
g3zetăriă azi nu mai e un apostolat cultural şi 
naţional, Îndrumător şi incurajator. Nu. Azi ga
zetăria aîară de onorabile dar rare eşcepţii, e 
pllSJ in serviciul tuturor patimllor şi tuturor inte
reselor şi mai ales in servidul intereselor proprii 
dl;! casierie. 

Nu noi, eu şi Tll, ne am schimbaţ, ci impre
judlrile. 

Eu, care am pus in joc, după clIm spui Tu 
în scrisoart'H Ta des\.:hisă, pe vremuri înaintea 
răsboiului, viitorul meu, poate şi viaţa, eu care 
Înainte de răsboili În fiecare an în..:epând din 
1906 mergeam să sărut pământul. sfânt al tArei 
rn<i111e, eu, care am făcut ÎntrEg marele r05bo:1I 
ca luptătoî in armata română, eu, cal (' in tnnpul 
rât'.boiului am trecut frontul Carp;:,ţlJor şi am 
venit În Ardiâl ca ofiţer ro;nân din insărcinarea 
arm<,tei J'om5.ne cu, TIU mi~am scsimbat sufletul 
şi simtămintele. " 

- ELI şi azi sunt acelaşi român ca şi În vre-
murile dinaintea răsboiulul. Eu nu m-am schim
bat. S~atl sL"himl:lat împrejurările . 

Astăzi noi nu mai facem, ca pe vremurie 
numai politică de manifestări de sentimentla 
Astăz\ suntem chemaţi să ne dăm contribuţia in 
munca positivă a organizărei naţionale. Şi da 
această muncâ eu Îmi iau partea mea. Vei putei: 
să Te convingi foarte Ilşor despre acesta lucru. 

În munca incordată şi în greutăţile vietei 
Îmi stă intrajutor tovarăşa vietei mele, care, de Ş 
născută întraltă ţuă, e tot aşa d~ bună cetăteană 
ca şi ori care dintre patrioateJe noastre ronia.nce 
şi nici odată prin fi1ptele şi atitudinea sa nu a 
îndreptăţit vreo bănuială măcar, că ar voi "să-mi 
clleltl1iesc intrcaga energie pentru desorganizarea 
a tot ce c::.te român in acel oraş" cum se esprlmă 
voinicoslll anonim din zIarul "România·. 

Crezi Tu oare, că e o desorganlzare. ceeace 
facem noi aici În Turda şi când zic noi înteleg 
garda de oameni de inimă, cari muncesc aici 
pentru a da cu O zi mai de grabă un caractt>r 
specific naţional acestui oraş şi cari oameni de 
inimă, iartă-mi lipsa de modestie, dar Îmi recu
nosc şi mie o parte tn muncă dt'pusă şi bunele 
intenţii, 

Crezi Tu oare, că munca depusă şi rezul~ 
tatere obţinute pe terenul cultural în acest Judet 
in.dreptăţesc măcar o interpretare echivoacâ? 
S'au făcut în acest Judeţ cu Începere din Itma 
August 1922 nu mai puţin de patru şcoli secun
daie peutru băeţi: gimnazlu la Câmpeni, Foaia 
civilă la Baia de Arieş şi la Ludoşl1l de Mureş 
şi o scoală de cooperaţie la Ludoşul de Mures. 
S'a infiintat o şcoală de arle şi meserii În Turda. 
S'a transformat în gimnaziu de fete şcoala civilă 
din Turda şi s'au făcut toate pregătirile de 
orga !'izare pentruca la l St>pi. 1924 să se poată 
desch:de şi o şcoală profesională de fete În 
Turda. Toate aceste illstituţil in serviciul cuUu
rei şi ideii naţionale sunt oare semne de des
organizare? 

Librăriile Româneşti 

.k 
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Şi acuma, pentru ce să nu mă Întind prea 
departe, iarU\-n~ii. ca să SPUll câtn'd CI1\'tllte şi 
asupra datelor şi nu :!le!or i1lvocate. 

Partea rea mai mare din domnii functionari 
ritati au fost transferati in al te părţi În i'nteres 
de serviciu sau la cerere proprie, fără ca eu 
personal sau organlzaţia politiă din care fac 
p81te să fi avut vre uu am~stec sau să fi fost 
mă car Î!I tre b;; ţi. 

Astfel plecarea Dlui administrator Anasta
sin s'a făctlt pe motivul, că la o administratie 
relativ mică avem doi administratori şi unul 
trebuia să plece Într'alt Joc. S'a dus DI. Anastasiu. 

rn politie s(h'mMri/e s'au făcut, a dlui C 
Rosa la cererea lui proprie, a celorlalti în Î1ik
reS de serviciu, din ofkiu ii' Ulră a fi întrebaţi 
noi măcar. 

Demisia din lllagistratură a dlL:i Ion Pavlov, 
cu care eram În termeni dt~ pretillie, s'a fă~ld 
pe motive personale şi am aflat despre ea numai 
dupăce se produsese. Transftrarea DJui Palll 
Moise, fa Abrud, s'a făcut in baza cererei lui 
scrise, Nu pot să mă amestec Îil chestiiI" pur 
private ale oamenilQr şi aSlf~l nu am fest J[J 
situaţi.l de a putea inflninţa primirea sau nepri
m!rea de personaj În cancelarfa llot?rului public. 

Intentionat am lăsat la urmă p~ DI. L. 0-
puşlall, amilltit şi Dsa ca martir a prctju~c:l(Jr 
mE-le persecuţii. 

L'am Jilsat la urmă pentrucă Dsa e autorul 
campaniei d~ denigrare a persoanelor şi institll
tlilor din Judeţ şi pentrucă voiam să spun că 
Intreaga LJsale acţiune e o Îil\:ercare de proprie 
salvare. Dat afară din serviciu pentru nen'g',di 
crede că îşi poate micşora vi:n ciwtând să for
meze credinţa că ar mai fi şi alţi vinov, ti. De 
aici masca oe Cato rensor, certat însă f,r,Aund 
cu morala. 

Atâta În ce mă priveşte pe mine şi În ce 
ne priveşte De cei de aici. 

Iartă mă, că îţi las fără răspuns partl:'a pri
vitoare la d. jorga. O~ice păreri personale ai 
avea Tu despre activitatea şi iolul DItli Profesor 
Iorga, pentru n'j"e n;ăm;)l1e acej,.şi ştră!u..:iioue 
fachl a patriotismului şi natiollalismului CU"l c.m 
învătat a-l cllnoaşte p~ vremea luptei pe!!tru 
drepturile Iîmbei romântşti. Pentru mim ti. Iorga. 
rămâne marele dascăI a cO'Jştilr,ţei nationale. 

fn urma acestor lămuriri. cred, că şi Ilol 
putem rămâr!ţa aceiilşi Iwni prietenI, cari am fost. 

Turda, la fi Februarie 1924. 
Cu dragoste: 

Dr. fon Boeriu, deputat. 

.... ~ M "#r°t' r' ..... ;i'+',-ţ. N ......... ~ 

Prevestiri pe. anul IU24. 
Vestitt!! profesor Rayrno;:d dela Paris care 

prevestis,:, 1n anii trecuţi evenimentele ce de 
f?pt au şi urmat a făcut cu prilejlll anului IlOU 

1924 va fi un a11 mănos şi boga t, în cO!1seci nţă 
mijloacde de trai Se vor ieftini Î!l măsură sim
ţitoare. In Ungaria se va mertinea regimul de 
azi. Hor1hy ya stăpâni înd1 trei ani. 

Regatul nil se va t~'i rraliza aCfJ!o nici
odaUl. Români! şi Ungurii tn scurtâ vreme se 
vor împăca şi Ungarja va întra în 1932 în Mica 
Antantă. Ovrt1ii vor avea zile amare pitnă la 
1927, pâna când se va· mai reculege Rusia. In 
Rusia vor stăpâni sQvldeJe. In anul acesta vor 
fi asasinaţi doi dflltre conducătorii Rusiei, iar 
tara va f,~ce allanţă cu Anglia şi Germania. Im~ 
p<1ratul Wilhelm· tlU va mai reveni pe tronul 
Germa!lki. Peste doi ani va muri. Bavaria se va 
desface În J92Zl definitiv din Germania. In Italia 
se va infări fascislr.lll, care va prinde rădăcini 

. Ji in Spania. 
Cutremure de pămâl1t se vor ivi În sudul 

Italiei, în ji;ponia, ChIna, Sumatra şi Honduras. 
In 1927 va fi un cutre:!1ur uriaş în San

Francisco. 
Război mondial nu va mal fi. In ]925 se 

va işca răsboi nou între Greci şi Turci. Un răs
hoi mare se va Încinge 19·12 intre ]apon:a şi 

Statele-Unite şi va dura pa nA la 194f>. StaHe 
. Enrop€i se vor rehab hta pe ince1ul to.lI(>. Ro
manta Vn ajunge ro s::lnUI Vfl.'me o pUÎere în

st'mO:1t-ă in Europi.!. 
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Conferinţa dela Palatul Cultural. 
Dumilli::ă în 10 :t ţinLlt la Palatul Culh!ra! 

dJ Şte!tmesCll- g!ldi de aur --- dir. fut1daţi,lIlei 

Pdncipele Carol, _ .. o eon/i!/i/ltfi despre marele 
şi ncmllritorul V/ullU/d. Acest d0n',n Ştef:msclf, 

care conferenţi.,ză aproape În toate oraşde tărei 
noastre a zis că ,.În Arad este tinerimea Cia l112.i 

nedisciplinata" şi În adl'\'ăr trebue ~ă-i ucde,ll 
fiindcă nici nu se p(~!ie să fiE' ;dtftl. In-p.datul 
Cultural bătţii sllnt totd-:'lllla j.(illăgioşi 5i t\Jt~ 

dellila ne-am mirat că domnii profesor: nu în
teleg să ic splle acestor ind\ţăcei ai l.Jr, p:! curi 
au menirea - datorita să-i creas~rl, cii 1Il! se ~u
V:llC să <' pl au d eze ei nai nte d(; a sc. în Cf' pe exe
cutarea programcior, dând dO'.'i1dă că ei sunt 
dej:l Lnp?cienţi nui.bHtt:ri, cu tJ<lte că demulte 
OIi J1ulllai elita intergl:i"td dll 10.: nu (';:.te de 
faţă ~i per-tru aceea 1111 se ro;;!e inct'p..- pro
gran:t,1. Au mai ,(tI~it "poi uomnii profes(;ri că 

studentii îşi arată simpillÎ.1 f.i(ă d~ d'k\anţi cu 
deosebire f"tă de fftitf'lc: d,lI1SafOUf. c.:la şcoli 

prin nişte sunete-lllurmure J('. "bll~ ali ,.!llI", ('a:'e 
lIU se aude dda alţi oameni şi tot:'şi Il! I l-au 
făcut atenţi să Înceteze a·:ci copii CLI copi!ăriile 

lor. Durere a trebuit, să ne splle al ŞtcfJ!1'~SCll 

că cd mult da:ă·l furţ".:Cl, r.e va ilba~don1, ill! 

se va mai abct>:' pda iloi, ceeJce ar fi o ptr
dcre pc care ni:;i gjndi nu \TCIlI că (l!ll fj 
('xpuşi să o Îndurăm, fiindcă cOllkrillţt'le ţinllte 

de dl Ş\efănescu SUllt cu fliUlt mai preţ!oase 

deC:lt ori care alte conft:rinfe S;1II şfzători. 

Studenţii \or fi ei vinovati diir În piimC! 
J lni~ Stlnt vinovaţi domnii prokso, i. cari SlI'lt 

părinţii sJleteşli ai ac~lor stUJCI,ti , a căror 

Cf!'ştere În tr.tdt,: privinte la~ă foarte mult de dorit· 
Să se ÎntfIl'SeZe dO/ll;iii profe~ori llIai de 

&proape de s!lIoellii să nu tr('bui3S,:ă să le spue 
dl Ştefănescn cari ,sunt cei turbulenţi, fiindcă 

principiul "nu v'am \ăz';( I;U m';1ti \'ăll,t
U c:stc 

caiU prea av~nsat. 
Domnii profesori pl;âte C/l'd că datvri"ţl 

lor faţă de tll:eşti tineri cO:istă Î:l prop~mC!'ea 

unor st{ldii in câteva ore pc săptăm!,\r;ă şi ah!ă 

de aceasta nit mai au şi alte d,c.torii ilIe: faţă de 
ei, nki faţA de neam, ţaril şi bL;t'ri,'ă Acei demni 
profesori C<iri cred acest !ncru se Îllş:da to.::ma i 

aşa ca şi domnii tun tlonari, cari cred că acti
v;tatea lor de om şi (CJ!l1:;n este să pdreacă 

c1Heva ore În b'rou copiind ori s.:riin ~ câte ceva 
pentru tre::ere de vreme .. 

Naţiunea aşteapta delu toli fii ei buni mai 
multa activitate, nIai mult interes şi /liai multe 
fapte naţio!lale! 

Străinii 8i înslrilinalii ataca institutele noastre. 
Vor să le nimicească. - Ca,uzl băllcei "G!IJria" 

din Upoi'a. 

Un anumit domn care a fost dat afară 

din direcţ:unea a<:eleÎ bătd ... În ziarul local 
evreo-mClghiar, Erdelyi Hirlap ata:ă i!istitlltld şi 

voieste să-I discrediteze că ar fi (loro?pe dt> fa-. . 
litm:nt dc. Câtă răutate În inima <,celui individ! 
După-cum suntem inf':.rlllaţi biiallţul acelei bănd 
s'a Îndleiat cu un profit de 124,000, la un capital 
de 2bO,OOO ridicr:t in Juna Dtcemvrie la 1.000.000 
prin urmare llici prin gând nu~i trece să tafi
merdeze, aşa st> vede faLmcntează apa din ca
peteie unora p;in eVaporarc sch:r~lb~.l1dll-S" În 
o josnică răutate. 

De ce oare trebue să ~Ukăm ;;tli institu
tele noastre? Pentruce nu lIe pla,:e prosp('rarf3 
lor? Pentruce p.lhlici'î astf('l dc şt:ri zi.ctr\:le ji-• dov€şti cu atâta bunăvoinţă şi tot atunci tac 
tăc-erea peştelui când est,~ v::'rha de imp'fti· 
JleIlţ1 eOl1ilţionnlilor iar '? 

r~omâllii ,d('v1!:aţi lll! :l~ Vllr spni,l d,.: \."0-

l11Unieatt:le ,tJuiădoase al,' ziarelor dlişmalJe a 
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lot ce este ro~d.n~'sc, ci vor ajuta instilupile 
nO:lstrc prin ilm:l:l!ire<l depuJlerilor lor şi p,in 
ridicarea CJpit::l11!I1Î lor. ldr datoriota băncilor 

nuri ca ,.Banca Rom~ljească", "Victoria" "Cen
t ala" et,". este să sprijinească eel puţin escep
ţio!1<l( şi pe români şi instituţiile lor nu numai 
pe jidc\[lj iar pe românaşii noştri să nu-i doali) 
că IlU !lumili băndle străine ci şi cele româneşti 
îlldrăsnesc să facă afaceri la tot cazul 11lai 
cinstite decât cele străine. 

De Încl/fere Vâ zicem 1111 M'/Iţi ci sprijiniti 
institutii/c, comercianţii, mcseriaşii şi indl.lstriaşii 
romDni! 

SerbătHe dela Timişoara. 
Festivalal Eminescl1_ 

Timişo!'enii au serhat în ziua de 9 Fe
bru ::rre, Sem ÎC .... Il tt' na fU I soci efăţ;i culturale dela 
Viena "Rolllft'jia Jună" ClI a cărei oc,o,ziune seara 
a avut loc un festival comemorJind memoria ge
nitt!ui poeziei noastre tvlihail Emille3l'u. 

Serb?rik 2U începllt Iti orele Il a. m. ofi
ciindu Se un parastas la ,. Riserica diu Fabric" 
peli tru od; Il 113 Sl1 flt>telor celor dispăruţi din rftn
durile societăţei ,J~omiînia JJIlă" La acest pa
rastas a !uat parte Uil publi.: foarte lIumeros, Îll 
fmnte ClI dl general GăvănescLll comando garni
Z'1(\t;Ci. La oreL~ 4 P. 111. a llrltllt apoi În "Sala 
Atfneuhi" confc:rinta dlui profesor Mariu Şte
fiinc,~cu, C<lrc il vorbit df'spre "Eminescu şi Ro
mânia !{(ful". 

L'a orele 8.:jO seara, În a;:eiaşi sală a in
ceput desfăşurart'<i ade\ăratei sărb8toriri a poe
tului EmJnescu. 

Festivalul de seară a avut următorul program: 
1. "Imnul regal", executat de eMre or

hestra ng. 94 infanterie. 
2. "Pe-id nostru steag" m;;rşul "României 

June" executat de către corul S[l.ldenti!0r dela 
Politehnică. 

3. "S,hbato{!rea de azi" cuvâiitflre IOstită 
de către dl Gh. Pmltl!d.:u, directorul mllz\!lliui 
din Tim:şoali1. 

4 ... Pesi;1llst11u! lui Eminescu" un interesant 
studiu ai poctu!ui Volbur1t PJiill1ă spus de însuşi 
autorul şi "Banăţeanca" SOlie! or'ginal. 

5. "Mtlancolil;:" şi "La steaua" poezii de 
M. Emi\lcs',~ll, spuse Cll cel mai 1naJt simt ar~ 
tistic dt~ către poetul Al. T, Stamatiad, care ova
tiOnat de publi-:: a rec:tat Îl1.::ă două poezii ori
ginale. 

6. ,~O mamă! ... " POC1ÎC de M. Eminescu, 
spusă de către poetII I ardele-an A. Cotruş, care 
asemeni o\,:]ţiollat de public a mai c('tit două 
poezii originale, _ 

7. "C~l..n.tec de sirenă", "Ce· te legeni co
d.tlle" vermo de Eminescu, canto: Dna Eugenia 
eiolac, CI1 acompani;;rnent de pian de către dna 
dr. VAlcc']ici. Festivalul s'a Încheiat cu Doilla 
recofil-:-e di!J Eminescu şi două budiţi corale 
eX"::Cl,tate admirabil de că~re cGrul Polit~hnicei. 

In timp C"~ in sala Ateneului din Timişoara 
noi Rîmâni sărbătoream pe cel mai mare poet 
al n05~ru, ÎI] alia sală iti ili1ed!ata ilpropler~ a 
Atenet:l!Ji, streilli de neam baljocoreau cu dan
suri desvelite mem'~ria poetulili sărbătorit. 

Urmarea a fost, că după termiuCirea festi
valului o mare parte dia public a parăsit sala, 
şi s'au dos să b.terzkă continuarea dansului 
scandalos în sala re::tauralltului Ferdlnand. Opu
niindu-lI-se rezisten(ă au pătruns cu forta În saia 
de dans, spărgându-se cu in::1d~Ltul câte\la gea
muri. A fo~t deajuns să se Întâmp!e acest fapt 
in nllmita safă de dans, ca imediat eMiva in
divizi neeunos:l1ţi să Sint gă două geamurt nHri 
deja cafeneaua jjdo'.!ca:;~ă "Loyd", aruncând vina 
asupra studentilor dt>!a Politehnică care În mo
mentul de vastăr>ei se gi\seau În sala Ateneului. 
S'au făcut câtevfI arestări, iar dansul care a 
'ulllat festivalul Eminescu s'a terminat dimi-
neata În zori. Rtp. 

1
" Cetiti! 

Răspândit; ! 
Abonaţi I 

I "Voinţa Poporului" 
slnaurPl g.:izetă românească. În judeţul Ar ido 
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In "Romrtnia-Mare·'. 
Aveam unele afaceri pela Dir~ctiunea Fi

nanciară in Aradul nostru ~românesc" şi pela 
percepţia oraşului Arad. Mare mi-a fost mirarea, 
când la salutul meu ia româneşte mi-se răspunde 
pe ungureşte şi pe urmă cu "mi tetszik?" Vrâf\d 
să-mi espic scopul p:'ezentei rnt.'Je amicul să de
părtear-ă şi roagă pe o altă persoană ca să V;Jf

bească cu mine. 
Altfel pe tot locul e afişată inscripţia s..:risă 

cu litere groase că It Vorbiti Umba oficială"', adeca 
numai româneşte, dar aceste sunt grăunţe pe pă
rete, oime nu le resp:.'cti'ază.ln aceste oficii nu 
auzi decât vorbă ungurească. Dacă intr'a cincilea 
an după unire n'avem oficii de stat unde sa se 
vorbească româneşte, e o dovadă că conducăto· 
rii acestor oficii sau nu simt româneşte, sau sunt 
negligenti În ce priveşte chestiunea aceasta. E o 
ruşine că atunci când pe vremuri, nici cu dom
nul "notarăş" din satul, unde singur el era un
gur, nu puteai vorbi altcum decât ungureşte, ia 
nof În oficii superioare de stat nu se vorbeşte 

decât ori cum numai româneşte nu. .... 
'" . '" Tot la fel merge şi pela Sedria orfanală 

unde prezidează un anumit domn ... ! 
Un Mot. 

., t ...,..9'7# 

Dloi prefect al jud. (aras .. Seuerin! 
. , 
Ne facem datoria să vă informăm de unele 

lucruri, de cari poate n'aţi fest infor'11at. Co
muna Târgovi~te din judeţ4J al cărui prefect 
sunteti dvoastră, are fericirea'

o 
de a fi con1usă 

de primarul Moise Marinescu. 
Nu vi-s'a spus însă, că acest primar este 

cel mai tipic beţiv, e rabiat şi odată îmbătat, cu 
arma pcimăriei în fo~'urî de paradă defile~ză el 
pe străzile satului său. E un lucru revoltător să 

vezi că Însuş primarul e un om imoral şi .;rimi
nal. Apoi, din ce ordin şi pe a cui autorizare 
il este permis să inzulte şi să-I urmăreoscă pe 
camarazii noştri? Rugăm să interveniţi, rugăm 

• şă luati măsurile nSCl'sare intru cât În sarcina 
dvoastră încape această chestie. Nu sprijiniţi 
imoralitatea de dra2'lll partidului, ci căutaţi s'o 
suprimaţi Înlăturându-f pe cei ce o practică. De 
nu, ne va rămânea nouă să-i suprimăm şi ne 
cunoaştem bine la astea. - Sperăm deci! 

Vlui prefect al jud. "Cimiş-"Corontill! 
A. Grucif, V. Vranea şi M. losifon din co· 

muna Cuveşdia. Înainte de 2-3 ani au zidit 
case, iar azi d. Ernest Brasch secretarul acelei 

,. comuni le cere câte ] 53 lei. 
Tot d. Brasch in cancelaria dsale are o 

granată pe care ţlnându-o hl mână să joaCă cu 
ea când vorbeşte Cli oameni În blurOll. 

Aceasta este datoria dsale? M. 

Pentru Directi~nea Siiuică ~ugoj! 
1. Să răspundă d. director Câmpianu, de ce 

nu dă lemne de foc locuitorilor din comuna 
Bellnţ? 

2. Ştie d. director silvIc, că locuitorii co
munelor Duloz, Caotar şi Izgar stau fără lemne 
.de foc? Păzitorul de p!dure Drăgo! Talpoş din' 
Duloz, de unde are lemne să vândă acestor 
săteni? 

Sper că .se va face dreptate acestor ne~ 
dreptăţi! Ori au păcate? M. .. ,....." 

- Orice para1e cari S8 trimit S8 vor 
adresa numai in str. M()ise Nicoară Nr I 
etaj 1. ori subsemnatului În str. V. Babeş 
l1-rul 6. Dr. D. BENEA. 

Stiri de tot felul. , 
J' Voinţa Poporului nu are nici un fel 

de subvenţii de nicăeri şi trăeşte numai din 
plata abonamentelor, \fă rugăm deci achitaţi 
de urgenţă abonamentele adăogând şi o 
sumuliţă cât de mică pentru fondul de 
rezistenţă! 

- Duminecd 17 Februarie la orele 4 şi jum. 
p. m. va avea loc in sala Palatului CuituJal 
prima şezătoare a .,Salonului literar şi artistic" 
[şi vor da concursul lor scriitorii: Al T. Stama
tiad, Vo/burci Poiană şi A. Cotruş. La pian va 
cânta d,w Elisabeta Cotruş. Şezatoarea se va 
deschide prin o cOllferenfd in care unul dia mem
bri .,Salonului~ va vorbi despre ,,7 eafrul con
timporan". 

Biletele de vânzare la Librdria Diecezană. 
Fiecare cefli(eon român e dalor sa sprijine arfa 
şi IIU Ize îlldoim că tot ce e român JIU va lipsi 
in ziua de 17 Februarie dela Palatul Cultural. 

- Procesul studenţilor dela Văcăreşti. Pentru 
apărarea studenţilor arestaţi la Văcăreşti, În pro
cesul care se va judeca de C~lrtea cu Juri la 15 
Martie 1924 În afară de alţi avoc<!ţi din pro
vincie, S'<lU Înscris şi următoriî avocaţi din Bu
curt'şti: Paul Iliescu, Dr. SacheJarie, Canst. Tri
andafil, (dekgatul Baroului Ilfov), Filip Greeu 7i 
VIădescu. 

Instrucţia terminându-se, s'ar fi putut ob
tine eliberarea studenţilor pe cauţiune morală, 

dar ei au refuza t categoric. 

- Logodnă. In 12 Februarie s'a ţinut lo
godna drăgălaşei domnişoare Florica VIăjfcll cu 
dl Mihai Nedelcoviciu. Felicitările noastre. 

Distincţii cu "'Hâu roşu" in dieceza Arad. 
La propunerea fidf:Iă a protopopilor I:onceruenţi, 
26 prc aţi au fost distinşi cu brâu roşu În dle
ceza ortodoxă a Aradului acum de curând. Unii 
dintre aceştia au fost împărtăşiţi de această 
distincţIe, fără să aib!\ la activul lor vre-un me
rit oarecare. Ba unul din cei "cu norocul" la 
ştirea că e distins, susţinea că lucrul acesta e 
sau o imposibilitate sau o bătae de joc. Dease
menea şttm pe un altul care chiar a respins 
dIstincţia pe motiv că, eşit la pensie şi fiind cu 
un picior tn groapă, acum nu se mai încinge 
mCI cu brâul vechiu, necum cu cel roşu. "Dacă 
I'aş fi primit atunci când m'am nevoit întru 
muncă. atunci I'aş fi purtat cu plăcere, Dar 
acum .... e prea târziu!" Cam aşa a răspuns dem
nul preot. 

Noi cunoaştem Însă pe unii preoti foarte 
distinşi prin tinuta demnă, cât şi prin activitatea 
şi calităţile lor frumoase, pe cari şefîl tractuali, 
din de Dzeu binecuvântata noastră eparhie ia 
trecut cu vederea. Unii "ochi ai Consistorlllui" 
pe semne nu pot disting'! oameni!' după valoa
rea lor adevărată. Aceştia, dupiicu m se vede, 
sunt ochii 'cei cu "bârna", despre cari ne spune 
sI. Scriptură. Atâta şi... fără comentarl - V. 

Două modele. O pierdere mare a Îndurat 
societatea românească din Pedea prin transfe
rarea dlui 7itus Bogdănescu judecător-şef dela 
JudecătorIa ocolului Pecka la cea din Petroşeni. 
Deşi venit din vechiul Regat, şi abia trei lL10i a 
rămas În Pe dea, oamenii de bine j'au i'ndrăgit 
şi l'au stimat foarte mult. A fost sprijinitorul 
tuturor lucrurilor frumoase in comună. A inţeles 
importanta instituţiilor româneşti, in special a 
bisericei şi a şcoalei pentru cultura naţlonală
trudindu-se ca toţi Românii să o inţeleagă, In 
specialitatea sa este un bărbat valoros. Pe cel 
buni ia sprijinit, iar pe speculanţi - de regulă 

streini - i-a pus la locul lor. A ţinut şi o in-

teresantă conferinţă la Casa culturală. Păcat ca 
n'a stat mai mult timp aci la graniţă, unde ar 
fi fost justă busolă a intereselor româneşti. A 
cunoscut bine şi pe "ai noştri", cari nu sunt 
totdeauna astfel, cum ~se arală Înaintea oame-
nilor. . 

D. prefect I. Georgescu a satisfăcut pe de
plin interesele adevărate ln bunul mers al ad
ministraţiei - precum şi al societăţii locale 
- prin numirea la postul de pretor al II-lea în 
Pecica pe d. Aurel Ba/an. Dsa qeasemenea e 
un bărbat cu frumoase calităţi şi sprijinitor di
baciu, care ştie să se impună prin procedare 
distinsă în toate chestiunile de morală, cultură 

şi importanţă românească. Cu astfel de oameni 
toate iucrurile bune - de cari avem atâta ne
voe - uşor s'ar putea duce la indeplinire în 
România noastră! 

Ambilor le urăm muit noroc întru izbândi
rea idealului, ce serveşte la înălţarea unui neam 
care În baza suferinţelor indurate În trecut, vred
nic e:;te de un falnic viitor. - V. 

Barul Reuniunei Femeilor Române ar fi fost 
o petrecere foarte reuşită dar durere din punct 
de vedere românesc nu s'a distins fiindca 99% 
din joruri au fost c!'le primite dela sălbatecii ori 
s~mi-sălbatlcii Africei ori Azid, tot astfel şi Mu
zica. Unde au fost dansurile naţionale, unde mu
zica? Ne-am modernizat al dracului! Azi nu ne 
mai putem petrece româneşte, ne trebuie ceva 
nou t Ei bine cinstiţi intelectuali român! din Arad 
de ce nu împrumutaţi şi altceva dela străini nu 
numai muzică, jocuri şi, şi mai mare durere 
limba ei şi dragQstea de ţară, de limbă, de port, 
de muzică, de neam, de instituţii etc.? . 

Mâne poimâne par'că il văd pe plugarul, 
ţăranul nostru cum va juca şi el tol "şimi şi java14 

şi mai la urmă cu tot dreptul că stau mai aproape 
de el sălbatecii dela cari am învăţat aceste jo
curi - OIi ba? - dar el este totdeauna mai 
inapoiat în toate bietul de el decât "intelectualii" 
lui. Oare aşa să fie? 

Sosirea recru1ilor. Populaţia oraşului nostru 
s'a sporit consjderabil de vre o IO zile încoace 
cu un număr Însemnat de elemente tinere pline 
de viaţă deodată cu încorporarea recruţilor. 

Oraşul a devenit mai zgomotos, răsună de 
cântecele vitejesti războinice cântate de tineri 
ostaşi. Bătrâna cetate a mal întinerit adăpostind 
odrasiele tinere ale neamului cari sunt chemate 
a ne apăra ţara contra dujmanilor. Trecându-j in 
revistă se naşte involuntar întrebarea: care e 
cauza că partea cea mai mare dintre el sunt mi
cuţi nedesvoltati, oare să nu fie într'o ţară de 
14 milioane băeţi mai bine desvoitaţi, mai apţi 

de serviciul militar pe lângă efectivul redus al 
armatei; unde să fie acestea carÎ corespund tru
peşte cerintelor Armatei? 

- Domnul Consilier Agricol al judeţului 
Arad este rugat să mai iese din când in când 
in judet să se convingă la fata locului de ne
dreptăţile ce se fac în jurul improprietărIi şi să 

ceară pedepsirea celor păcătoşi vinovaţi de di
ferite abuzurI. Este datorinţa dlui consilier să 

ceară dela Ministerul Domeniilor ca să se for
meze la graniţă pe latifundiile magnatilor o zonl! 
ăe colonişti din cei mai buni fii ai neamului: 
foşti voluntar!, foşti luptători cari să fie organi
zaţi pentru paza graniţelor formând un zid pu
ternic spre occident contra năvălirllor dujmane. 

- Ştim cine este plutonierul Popa din Ba
\înt şi că persecută pe cei buni şi cinstiţi. 11 cu
noaştem şi pe judele din Târgovişte BAnat, vom 
avea grije de ei, nu-i vom uita ca să le răsplă
tim la timpul său şi tot atunci şi preasfinţiei 
sale din Târgovişte, căruia ti zicem şi acum fa-ti 
dle părinte datoria de preot moral, român bun 
şi dnsit. Nu face bolşevism in comună! 

I 

.~ 
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- America, care e ţara cea mai bogată, J HaimBruches şi pe Mares Weisberg, pentrucă I !!!!!!!!!!!!!!!!!&!!!L!_!!!W.!!!'!&!!Z!E!'=-!!!!!!!A!!!* . ~ 
s'a speriat şi ea de atâtea guri fJămande şi bu- ar fi vân:Jnl t1l1or goimi-creştini briliante care - • 
zunare goale care au năvălit acolo dela război sămănau foarte mult cu stUe sJăifoite, ceeace Dr. LI ŢT 1 tJ }r~i L J.l[ .. tl G J ~A ~V 
incoace, este permis d~ Talmud, au protestat că aresta- MEDIC DENTIST 

Pentru a opri puhoiul strein a făcut o kge rea şi CO!H..!a 1f'n3rea lor este o persecuţ:e re li- "" 
(flumerus cJausus) care opreşte de a m:ti Înt~a gioasă. Auziti creştini buni! jidovilor le este per- 'f 
În Americ,\ streinl decât Într'un număr limitat. mis, ba au datorinţa chi~r să-j înşele p~ tTeştini! 

lată deci că şi America face acest lucru, numai _ In llrma luptelor studenţilor creştini 
Romaniei li e frică că o bate liga Natiunilor contra puhoiului jidovesL, efectul se vede, căci 
dacă da pe jidani afară. numerus clausus vine Sir'gUf fără a fi legiferat. 

B~DUL REGINA MARfA 17. ETAJ J. 
, (VJS-A·VlS cu BlSER!CA MiNORIŢ!LOR). 

Roadele bolşevismului. După ultimele ştiri Aşa spre ex. la Cluj anul acesta s'au Îuscris: 
ni-se ~omunică ca În "pravoslavnica Rllsie" e 

CaP! ANa, ' •• ±ee 

la drept romani ni, jidani 91; la litere români 
iarăşi desordine şi răsvrătire in contra stăpânirii 
jidăneşti. Armata chlar să fi refuzat să Se ame- 233, jidani 7; la medidnă români 77, jidani 4. Anunţ. 
stece în dezordmele populaţiei care (u o sălbă- Onoare studlntimei creştine care a ştiut să se 
tâde de lledescris amarâte de atâtea nevoi - jmpll~ şi să-şi facă singură dreptate cererii sale 
a sfâşiat fii tie ai lui lzrael. Iată o ţară - tlll dacă C01h111cătorii dorm. 
polip - care ollinioară era groaza Europei şi 

Este de vânzare un MOTOR de 
benzină. cu 6 H pentru tăiat lemne 
în Arad, 8-dul Regele Ferdin3.l1d No. 3-5. 

forta Asiei, şi azi e UII sch::let-creattlrâ de minţi _ -'- _ ... ~ _... .... . ... .... 
jldoveşti. A fost odată mărire, ordine şi forţă. 
azi e nemultumire, dl:zordine, imoralitate, sărăcie 
ticăloşenie. Roada ideilor bolşeviste s'a d(Jvedit 
îndeajuns ... Şi se află şi pe la noi unii, cari do
resc definitiv să-I importfze, nu e destulă des
ordine şi tlemernicie şi aşa pe la noi? Urîţi 
bOlşevismul. căci el distruge, e diavol, fugiţi 
de el! - T. 

POŞTA REDACT'EI. 
V. Chetan în B. Z;an:l se va trimiJe. Te 

rugăm scrie-ne când şi cui ai plătit abonamentul! 
1. Mihaileseu, Pel/oşeni. Ziarul vi se trimite. 

ComerciantL industriaşi ŞI oameni de ' 

Persecuţie religioasă. Când "antisemiţii" dela 
par.:het au înaintat cabinetului de instrucţie pe 

• 

In scrisoare mai mult. 
e. Si. SibiU Pentru cele trimise primiţi vă ru

găm sincer·le noastre Iln:lţL;m,ri. Se face dtlpă 

cum doriţi! Vă VO;11 s,'rie. 

afaceri români 

publicaţi anunturile În gazeta românească 

"VOINŢA POPORULUI" 

,,",,~RADANA" societate conll,~rcială şi industrială pe acţiuni în Arad 

ACTIV 

I Cdssa in numerar , · · . · · · 
Mărfnri . . · · · . · · 
lmobile . . · · · · 
Efecte publice şi acţiuni. · · · · 
Mobilier şi casse de fier · · · · 
Cointeresări . · · · · · · 
Efecte de primit în portofoliu · · 

, Conturi curente debitoare · · - -
~. 

- I 
1- -1 

DEBIT 

I Bani de locuinţă ; 
Salare ..... 
Salare de magazie 
Spese generale . . 
Interese la depuneri, 
Impozite , . . . , . 

Contul 

• • • 1 

Competinţă de timbru. . . . . 
Spese de magazie . . 
Porto poştal . . . . . . . . , 
Mărci de prezenţă 
Impozite de lOU}o la inter. dep. 
Intreţinerea edificiului . . 
Profjt transpus din 1922 .... 
Profit net , . . -. . . . 

Arad, la 31 Decemvrie 1923. 

Contul BilEnt înt'hejat h 31 Oecernvrie 1923 

359739401
' 

Capital social · · · · · · 
1539931441 Fond de rezervă · · · · · · 

110307040 FOlld de pensiune · · · . · · 
1127630- 223070040 Dividende neridicate 

- ~ 

25801- Conturi curente creditoHe · 
2000000- Depur.eri În cont-curent 
4445455- Depuneri spre fruciificare · 33]009268 Depozit de cassă . · · · . · · ; , 

Depozit pentru butoaie îrllprumutate 
Impozit către Stat · · 
Dobânzi cuvenite anului 1924 

I 
i Profit transpus din 1922 , · 

; Profit net . . · · · · 
11391 l7l :9':1 -

l-I ! , 
Profit şi Perdere incheiat la 31 Decemvrie 1923. 

12475.-
208hOO-
97900-

20219304 
10000506 
9726884 
1345299 
5120980 

369830 
4320-
8947,36 
4511-

1738750 
158380493 

1 

319175:-

48560638 

160119243 

I Profit transpus din 1922 
Interese, provizii şi alte venite 

,I 2405973 81 I_ 
I I ~.~- . 

o I R E C TIU NEA: 

· 
· 
· · 

· 
-

PASIV , 

! 750000<J-1 
11972079 
75000- 194720:-

~~ 
c~ 

40620-

31085950 
196761005 

4560:60 
-~~-~ -~ 

1738750 
1583804'93 

I i 

I 

190780265 

2283030.15 
55406AO 

200000,-
128947:50 

i 
160119243 

113911719'92 

I I 

CREDIT 

17387:.50 
238858631 

,. 
i 
: 

1240597381 

pentru contabilitate: 
Ioan Tatu m p., 

d/rector s, 

Dt. Mihai Mărcuş m. p., 
presedinte. 

Dt. Eugen Costina m. p., Vasile V. Ştefan m. p., Dr. lustln Marşieu fIl. p .. Oi". Tţodor Pap m. p.,.. 

Teodor Stan m. p., Mihai Constantin m. p" Cornel Lazar m. p., Ioan Chera m:- p. 

CONSILIUL DE CENZORI: 
Verificat şi i'ăsit conform cu registrele şi realităţile. 

Maxim 1. Vuku m. p" Pateu Lazar m. P'I Augustin Butarfu m. p., Gheorghe Dumitrescu m. p., VIrgil Serb m. p. . 
Cenzurat: Dt. R. Mager. Tiparul Tipografiei DJecezane Arad. 326 
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