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De curând intre guvernul român si asupra soartei acestei provincii. Afară de 
delegaţii sovietelor ruseşti s'au urmat con- aceasta, Basarabia a fost totdeauna ro
vorbiri pentru reluarea legăturilor de bună mânească, a fost a noastră, dar ea ni-a 

lil1l vecinătate între tara noastră şi Rusia. Cu fost răpită cu viclenie. 
IX scopul de a feri aceste convorbiri de orice In urma acestor declaraţii, firul con-
nd~ inrâurire, s'a hotărit ca ele să fie ţin1.!te vorb:rilor s'a rupt şi, astfel, legăturile de 

într'o ţară neutrală, adecă într'o ţară care bună vecinătate între ţara noastră şi Rusia 
nu are interese să se amestece in trebu- de-ocamdată nu pot fi reluate. 
riie noastre. Astfel a fost ales oraşul Viena, . . * 
capitala Austriei. Se credea că, În sfârşit, Pentru' a-şi arăta voinţa curată şi 
se va ajunge la o înţelegere cu Ru~ii. pentru a-şi spune părerea faţă de cererea 

Dar s'a înşelat toată iumea, care nu rusească, întreagă Basarabia s'a r;dicaf 
cunoaşte firea rusească. ca un singur om; intreg poporul, mic şi 

La cea dintâi întâinire a delegaţilor mare, Români şi neromâni intrunindu-se 
români cu· ruşii, aceşti din urmă au venit in adwuJri strălucite declară din nou şi 
îndată cu chestia Basarabiei, declarând în mod sărbătoresc voinţa de a rămânea pu

~N: că sovietele ruseşti nerecunoscând incor-I rurea laolaltă cu trunchial neamului româ
j).; fHH'afeaei la Romfi::ia, rrop'Jn, ei, Ru,ii l nesc şi nedespărtit de către Patria-mamă. 
..;, un plebiscit, adecă o votare a intreguiui Adunări de aCestea se ţin şi în alte 
I popor, pentru a hotări unde şi cui să părţi ale ţării. 

apartină Basarabia. 

I
I. Delegaţii români au respins în modul 

cel mai hotărît a~:eastj propunere, Spli

nând că Basarahia s'a unit - cea diliiâi 
r intre provmciile romdnesti - eIe brm(}i)oc 

l I cu Piitria-mamlf, printr'lin 1'01 al Slatului 
Ţării, atunci, când acesta, de fapt, a fost 
smg-l!rul r{)pnzentant chemat S(1 vorbească 
şi să-şi sDllnă cuvântui· să!! 120 [dritor 
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BAS A R A B lE 1. 

Şi ceasuri grele - aeas(z am avut 
Că noi ştim mi ma cât !le-a durut; 
Dar când wni vrtijillaSlll ticalos 
SJ 'mp/ânte 'Il floi cuiitui pim' la os 
Căzu În umbră-o clipă sft::agul ţarii 
Cu munţii 'nalti de IrJ a!'usul zeirii. 
Atunci Întins-ai brott:ie la cer 
Ca să-ti arati vointa ta de fier, 
Din Nistru, pâll' la Mare, pâu' la Prut 
Aceeaş năzuinţa al avut .-
Sa te uneşti pe veci cu fraţii Mi, 
Uitându-te în o(>hii de calar 
Zdvoare de robie ai sfărmat, 
Ca toate clopotele au sunat 
Din vârf de clealuri pâna jos in vale 
Vestind in largari ziua nun,tii tale. 
O, Bascrabie. nu te 'nf!rozi 
Că peste Nistrll in jlecare zi 
Auzi furtuni de patimi vânturatc. 
Acele ldcomii neinfranate 
Să ştii, o scumpa, Basarabie: 
Prin Joc vor trece şi prin sabie. -

Volbură Poian tJ 

'Despre Caterina Varga. I - Sfârşit.- . 

I 
. Astfel. s',: întipări: î!:t~ja oală fis;ura şi, nu

mele Catenno Varg,1, 111 \lHlna me:l de copII. 
Am m~; auzit poves~ind desprr ea pe o 

doamna, din nobiilmea u;',gure:,s:.:ă, văduva că

pitanubi Holaky, u.:is în revolc.ţie! Cât a fost 
de bună, inţe1e;!ptă şi cât a stăruit pentru binele 
poporului. Cd să împiedice d"zaslru~ revolutiei, 
s'a dus de mai multe ori la Viena, să ceară gu
vernului d;epturi, libertate pentru popor ..• 

Un Mot bătrân intră odată În curtea noa
stră, cu căitqul lui Încărcat de ciubere şi puti
nele ... Sărută mâna mamei - după târguială -
şi-i zise: "Să trăieşti, că semeni cu "doamna 
noastră !" 

- Da' cine-i doamna voastră? \. 
- Eht'i, a fv3t! S'a abătut odată şi pe la 

noi norocul... Da' s'a dus!... 
Apoi foarte mirat: 
- Da' n'ai auzit de Doamna noastră? 

Doamna CataHna? ... Oare o mai fi trăind? ... Ori 
că au omorât-o şi pe ea?!... .. .. 

Apoi după un sfert de veac, am re găsit aci 
în Bucureşti într'o istorie, nu-mi aduc aminte in 
care, o scurtă notiţă despre Caterina Varga, 

a voinţei neamului românesc, intrLlcât pro
gramul său nu isvoreşte din mintea noa
stră, ci el este dictat (poruncit) din bă
tăile inimei milioanelor de Români, cari 
vor să se sadă singuri slăpâni ai acestei 
ţări, apucate pe mânile politicianiior ghe
şeftari, jidOviţi şi înstreinaţi sufleteşte, -
azi, zic, ea îşi spune cuvântul ei respicat 
prin această gazetă: 

Băsarabia ne-a fost răpită (furată) 
de Ruşi in înţelegere cu Austria, care la 
rândul ei ne fură Bucovina şi avea de 
gând să-şi mai incolţească dinţii veninoşi 
În corpul nostru. Austria privea cu teamă 
viitorul, care avea sd aducă ,mirea noa
stră, a tufllror Românilor şi de aceea ea 
şi-a dat învoirea la răpirea in două rânduri 
a Basarabiei româneşti. 

Prin urmare, azi, toată suflarea ro
mânească trebue să ridice un urias val 
de protesfare) în unire cu vointa şi hotă
rirea popu/(Jţiei Basarabiei impotriva lă
comiei şi a cererii nedrepte a bandiţi/or 
de peste Nistru. Fascia NaţionaLă Română 
nu numai că îşi uneşte glasul ei cu acela 
al fraţilor Basarabeni, ci am hotarit să 
dăm acestei protestăTi o formă mai ho
tiirilă şi o putere mai mare: Îlllr'o mare 
adulIa1'e poporaUi oe care o vom tine 
în oraşul Tim;şoara '(Banat), la care vom 
Învita să ia parte toată lumea r071â'Jea
sed, făra df::osebire dt! cr.:dinţe pol/tice, 
vom protesta 1n mod:!l cel mai sărbăto-

.,PTfgJtitoare:1 revolutiei din Muntii Ap:seni," 
marUnul şi capt\v:uea ei. 

Am tresărit ca arsă de un foc ce mi-a ră
sccl-t ini~lla cu toate amintirile copilăriei. 

O ade~ăra(ă mi!rtiră a luptei pentru desro
birea neamului nostru' 

Ce strălucită figură pentru o dramă istorică! 

Mi-s'a spus că Iosif Sterca Sulut, f. preşe
dinte al "Asociatiunei" din Transilvania, a scris 
mult despre Caterina Varga, şi că să-i cer lui 
note. L'am vizitat jn Sibiu, şI l'am găsit deja 
boinav, pe marele "'mân. Cărţi nu mai avea de
cât un singur volum, al IV-lea din "l\-temoriilc" 
lui. N'am găsit aci tol ce aşi fi dorit, dar totuşi 
destul ca să mă Întărească în credinţa că această 
legendară femeie n'a fost o ."aventuriefă instiga
toare" după cum duşmanii ei o calomniasEră lui 
Şaguna, ci a fost o martird ~roică şi sfântă, care 
s'a jertfit pentru IU'1iinarea şi mântuirea poporu
lui nostru, şi e vrednică de-a fi insemnată cu 
cinste în istoria luptelor noastre agrare şi natio
nale. 

Am scris mart:riu\ ei, - şi am prezentat-o 
în dramă, aşa dupăcum mi-a răsărit adevdrul 
din amintirea spuselor cu graiul viu şi din no
tele şi cercetările istorice pc cari le-am făcut 
mai târziu asupra ei. 

Preţul unui exemplar 2 Lei. 
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resc Împr)!nva ebnJmiCÎpÎ bolşevici/ar ruşi. 
Totodata, Vl":;nl declara, prin glasul 1'01'

.hilorilor noştri, cii sold'1!iii !!lorei şi toi 
mai puternicd arTlwtwfasciste sunt gafa 
să apere cu piepturile şi sâilgele lor orjr:e 
Dalmi! de pâmânt a glit .. ·j sfrămosesti. 
• Vrem să se ştie" că: 'l'a m,;ş;a di/1 
iarbă ori-cine ar lr1drăznf să tie ralce 
ho/arli.', sau să faCtt fl!r[1iJtCte ÎnhJl1rzti III 
tarii iwcsti e. 

A.~::L~ este C;l\'J.fitU! s:'1u ue care F. 
N. R Îl trimite prin act-al.;.tă g.!?;.'ta tutu
ror slllda.ţi!l:lr ei viteji şi sf"lJ iătnurirc:a 

ge*n~rdIă " 
lu fr~+l~)r Ba5~lr(:b(;ni ,Fascia Nc:'ţio

na!ă RGJi);:li1ă" le Întinde o fi3ţeaBcă stJill
gere dc lniLă şi o caldă j:11h"ăţ:pre 
dir; pn'Ejul (:(.<01 de al 6-lea ~,n u,Ja 
unire şi Lice () sărbrtrn;·e;.is,ă dcc1ar:;ţ:e 

de so,'idunzr;re in lupte p(;'llfril apărarea 
gliei strabune. _ 

Fasda Naţională Romdllii. 

-.. Mr* ţ.,t-.-

lzbânda fascistHor italieni în • 
alegerile pentru parlatnent. 

- Dela coresror.d2r.Lll nostru. -

V01NŢi\ POPORULU[ 
I 

Nr, 15 r\ 

Incăizhn şerpi veninoşi! ,-
Studenţii "rullmni" şi româ"ji în străinătate. I 

Paris, luna Martie c. bri îll~crjşL Majoritatea din cei iri s crisil 
O· t' ~ . .., '" t-~ 1'1''''' ,. v:"" sunt Evrei şi cari acum o lună de zdet In PU,ITW t.XfI .. n,.il)d, 1, "In COLl ]11", ' 

că meiltaiJtatea (felul de g3nd:fe) nmeni- Jt..ţ,lleau in comitd mai mult de jumătate! 
rei după răzb01 e cu totul alt:l, decât din locuri. Toti aceştia IL! urmăresc de-I" 

dt interesul personal. înainte. In ţua DOâstri:i, H131 ~lt's, aCc'flt I 
lucru e Îtmo:.:de ca hmin:i SUJH:1ui. Ld Am ~1sistat ia c:iteva şedinte ale SO-I 

noi, aprdape tGţi uzeaz3 (se f jiost'sc) ele cietăţii, şedinţe scandalo&se, la cari au! 
toate mijloacele srre a, şi ajunge l~n f-COp lu:.t (uv[tntul numai ovrei şi pentru chestii! 
rgoist (l1Î'1 CJre nllmai El :;lngur caştigă) (1ucr llri) de cjutor bănesc, pc care pre-! 
si mc:ttrialist ~; nil() cu t,)tJl d::torja tap_ tind câ sunt L:drcptăţiţi să-I Îa în /lume/el 
~.;e sf,:::ietite, şi In fHim'1\ r(~nu, f-lţă de ţrJrÎi~ pe can: ei o critică şi O acuză înt

l Patrie, tot Jelu!. 
O s;~un a..:eL'std În COnl')2 ;'Hin c~> o I Vă dau U:l c::,z tinic de propaganda! 

fac cu cet'Jc.e văd în aC": lSla ţJI ă' (f,anţa) făc!~l~! de, Ovrei :.Jilnt~e ~ F;8ncezi. . Aceste! 
şi la acest pnpor (ffil'~t.:.>Z), p?nLu care C.l"~I~l!, aZi lZlÎ!a:e, mal tarz'u pot ft gelle-t 
am (\ deosE'bită admiratie şi laudă. pl.ilzate. l 

Francezul cât şi ~()ţia lui n1\Jncesc Intr'"o zi un coLg de facultate, han-I 
dm grea (ia ei nu eXistă Durnin că) - cez, illkresafldu-se (le ţara noasrrii mă' 
şi ace;}sta o LE: in mod con;îti;:>nt - ca într;~.c~bă dacă este adevărat că majorita
să se rdacă ŞI să aji.wgă l3. aerl gnd de tea (partea cOllârşitoare) a populaţiei Ro
progr::s (inaintare), la car;: eW fi!;;;' îrnpe- mâmei O formeaz(j Ovreii .-~ 90 la sutat 
d i2caţi 6elHngul r,lzboi. Toţi fi:': agilă şi -- şi, că in urmare, Românii nu <numai! 
reacţicnează (ră5pu;;d protesrdnd) itnedia.t că formează minoritatea, dar a,!Jroape nlll 
pentru orice ch::stie de dreptJ:e şi p2ntn1 contează (nu vin SGciJtiţi, b5gaţi în seamă)! 

Roma, 7 Aplili,;,. - Radiatul alegerilor din orice l-,u împ~dcca'lt1 dorhnile (:Jpintiri!e) 1il Român/a, deoarece - spunea francezLl!! 
Italia a d'd un foarte mare lwmeir de mandate ce le fac. . - dupd Ol'rei iJ'in Ungurii, Nemţii, Ruşin 
list, i lwtio!zale fascistt', care a Întrunit 64 la sult1 [) I a" " . a ,"~ R ~ z"? / . 

)1 La noi încă am' 't~utt:'(l vejta acest )/1 g tU Sl- ".JDO.... uman 1 • ! din Iv(c,lihliea volanlor date, Lista fos~' istă a ÎIl- ~ F . · 
lucru, Românul fiind destul tle caJabil, ireşte, elt i-ain spus adevărul -. truntl - până ali - I milion 437 mii 252 voturi, . (f ! ) , 
dar ceeace ne în1pi~decă c.lk: elementele denaturat a şifkat de studenţd ovrei,; fata. de 823 mii 810 voturi cât au prunit tode . l 
străine de ,!!"â/ldal s, i de sufletul t, <irii i7.0fJr - dar totodată j. afn dt'c!arat fra,lCeZUlui,! celelalte partide laolaltă şi anume: popularii 242 'J ~ vId f' . -.! : 
sfre şi cari nu fac altCeva" i;;~l1nci când ca pentru mine e oVNleşte a j lipSlt ue! mii 937 voturi, socialiştii unitari 168 mii 642 v., . ( ) 1 ~ . I 
interesui lor se isbeşte de corntiint,a ne- noţiUnI cunoştinţi e ementare şi ca el, I socialiştii max/mal/ştr 130 mii 55 v" comuniştii ..., f 

f)ătată a Românultt:. de c:ît ne conrup stuJenţii francezi, prea trăesc Intr un or-I 87 mii 381 v. şi rppublicGnii 39 mii 610 voturi.' ( d ) . 
(mitu. esc) cu bani. Şi, si:einul reuseşte goliu exagerat, ignorând privin de sus i Dl Mllssolinii, care a intfodus ordinea şi di- , 
fiindcă profită de momentele de slăbiciune ţările m;-d mici, mai îndepărtaie, foste j sciplina in fara sa, care a mântuit Italia dirz gl1ia- I ~ r 

rele Gnarflfei şi a bol$evismului, ore increderea ale deselor sitLiSţîi (~tăff), in caii se gă- a L:::te eri şi astazi. i 
sesc unli dintre Rinnânîi buni. Iată cum acest SinQUf caz dovedeşte! poporului, C(fre nil maÎ vede alte putillte politice. ~, , 

A . . 1 '/' d I După câte-alI1 văzut. ŞI" :1!',1 ._,)Et!~~ con- .,bunele" intent,\uni de cetăţeni români ai, POl, pnmu mif![stru ila wn a ovut afli . , ~ _. 
f s4 at", pot Sa;; .",·fin.',>j (sa~ dCcl1,"r) o;J:,·a~.;',ld SI' Ovrd!or noşt.f,i. * I să prezinte Itaiiei nu o listă curat )ilscisto, ci o l_ .. ,- - - " • - , 

listă cu nume de eroi şi muWati În razboi, o listă oricui, elementul cel mai conrupător nu 
în care celemaiinsemnrdenumedltalieistauestealtuldecât:Epreul(jidovul)murdar.brin vreme ce studenţii ovrei îşi! 
cu onoare fn frunte. In afară de batrânul Gtolitli, periculos nu numai nouă RJmânilor, ci şi bat joc de ţara ai căror cetăţeni sunt,!, 
care s'a răzvrătit. mai toti oamenh mari ai răz- omt.'nirei intregi. studentii Români se dusmănesc intre ei 1 
boiului sunt pe listele fasciste: De Nicola, Or- Aici eXistă (este) () "Societate a stu- şi se criticd. Şi câte s'ar' p!ltea face şi ur I 
lando, Sa lan dra, etc. Cor. denţilor români", care are vre-O 500 mem- trebui să se fa.că, dacă ar fi o unire intre I 

~ ___________ ~~~ .. ~ _____ .~. ___ o _"""-------- __ ~. ___ m_~~""!"!!' ~ ___ ._____ _ _ _____ ~ __ ~_ I el şi dacă ar fi cineva, care să-i inspire şi: 
să-i readucă la realitate. 1 

Pot să fle discutate amănuntele, partea ro
mantică a dramei, florile naturale sau artificiale 
cu ce am impodobit subiectul, fondul însă e 
cel mai curat şi sfânt adevăr. 

Şi dacă Francezii - după sute de ani -
au ridicat monument Janei d'Arc, de ce n'am 
putea şi noi ridica vălul ignorării şi al nesim
ţirii de pe mândra figură a unei martire naţio
nale, urgisită pe nedrrpt? 

De ce să nu îndrăznim il spune că şi ma
rele Şaguoa a făcut în viata iul, plină de fapte , . 
mari - o singură greşală, atunci când indus in 
eroare asupra actiunei binefăcătoare a Caterinei 
Varga, a dat-o pe mâna acelora cari aveau in
teres de uciderea ei. 

'" 
Şi duşmanii ei de odinioară vin să recu

noască virtuţile ei. 

Duceţi-vă, cei cari vă mai îndoiţi, între 
Munţii-Apuseni, la Buciumani, unde a trăit, 

şapte ani Într'o colibă săracă, această femeie 
care a fost în adevăr o mare proprietară bogată 
şi unde veti mai găsi câte un moşneag care să-şi 
mai aducă aminte de minunatul ei apostolat de 
.,cum ie ducea călare pe calul ei alb din sat 
in sat, şi-i sfătuia, îi imbărbăta, ti ajuta şi-i 

vindeca de boli pe sărmaniî Români copleşiti D" h 1 ( ) ar. In aosu turburarea care există, t 
de nevoi! Femeile şi copiii o iubeau mult şi nu ştiu cine şi-ar lua aceasta grea şi de- [ 
bătranii se închinau ei şt o ascultau ca pe o ( ) 
zeiţă", licată gingaşe misiune (chemare). - P'I 

Şi credeti-mă, poporul nu-şi dă inima cui .---- _. - ---- ... -- f 
f n'o merită. 

Reabilitatea 
umană. 

e o sfântă Înaltă datorie 
C. H. 

Gerul. 
A 'ncepflt de eri să ccdd ; 
Inalbind întillsul Iării, 
Fulgii de zapadă, 
Jn amurgul serii. 

Dimineaţa-i mare neaua, 
T oafă noaptea a căzut! 
Ger, in loc de rouă, 
Peste sat s'a aşternut. 

fu căsutele ascunse 
~ Gerul s'a adăpostit, 

Şi in multe, neajunse, 
Iarna iat'o a sosit, 

v. A, 

Vorbe Înţelepte 
Mai presus decât viata, sunt cinstea şi da- ~ 

torinţa, liberius Grachus. t 
II< I 

Ai curaj, (şti fericit; nu cunoşti a~eastă.! 
virtute cardinală, eşti omul cel mai vrednic de I 
compătimire. Salta. [ 

0*1 
. Dupăcum este vi novat ce I care a prins nă- t 

pârca sub picior şi nu~i zdrobeşte capul; tot t 
astfel este şi acela care s'arată iertător fată de t 
mişei. N. Zaharia t 

* - [ 
Inainte de a admira înălţimea 1.":uiva, caută·i I 

bine baza, Oct. lsac. ' 

'" Din ce strălucirea este mai mare, cu atât 
trăsnetul este mai aproape. Oct, lsâc. 

* 
Stupiditate inseamnă a şti ceeace este bine 

şi totuş face ceeace este rău. 
Charles Richet 
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români. 
MăsurHe poliţieneşti. - Ascultaren acuzaţilor şi a 
martonloî. - Acuzarea. -- Apărai'Ela. - Ssntinţa 

de mântuire. 

- Dda cOfEspondeniul nostru. -

In ziua de 29 Martie c. au fost duşi În 
faţa CurţiI cu jurati de pe lângă trihunalul din 
Bucureşti studenri f. Moţa, C. Z. Codreann, T. 
1. Popescu, C. Geor.l!escu, 1. Câme,';ţă şi R. Ml
ronol'iei, Învinuiti de "aţâţare la războiul civil 
Între Români şi Jidani" şi de "omorâri plănuite 
împotriva unor minişţri şi a unor rdini". 

In Bclcu:,eşti s'au luat foarte î,iUnse şi 

aspre măsuri de ordine. Pe st~ăzilc ce duc sple 
Tribunal foarte multă lume, studenţi şi alţii, in 
aşteptuea st'ntintei. 

Aculiiţii răspund În mod hotărît şi limpede 
declarând că În lupta pentru izbânda cauzei ro
mâneşti ei au jurat să aducă orice jertfe li-s'ar 
cere. 

Mişcarea studenţeasc:ă n'a isbutit - spun 
ei - din cauza puterei jidoveşti în ţară şi din 
cauza banilor jido\'·2Şti, cari au putnt cumpăra 

suflete ca bunăoară a stl1dentullJi Vemieheseu 
care a trădat pe colegii săi. 

Studentul Moţ~ istoriseşte cursa pe care 
a pus·o şi în care a căzut Vcrnichescu, pe care 
dsa a încercat să-I omoară ca pe trădătorul 

cauzei. 
După ascult.o.rea martorilor (C. Atltoneanu 

dş. EI. Irinoiu, pr. 1. Mota tatăl studentului Mata) 
urmează acuzarea procurorului Rawviceanu. Pro
curorul continuă să cete<lSCă hârtii din dosarul 
afacerii Vernichescl1, ceeace dă naşter.::: la ener
gice protestărî din partea ap5.rătorilor, cari ame
ninţă să se retragă din sală, dacă preşedintele 
nu va opri cetirea a:estor hârtii s~reine de cauza 
care se desbate acum. 

Procurorul califică faptele studenţilor de 
"crime" asemănându-le cu acea a jldanul:.:i Max 
Goldstein (care, se ştie, omorî în Senatul român 
pe ~piscopui Radu si pe alţii), şi cere pedep;;i
rea vinovaţilor. 

Apărarea. 

D. preşedinte Davidoglu, dă cuv$.ntul apă

rătorilor. Cel dintâi vorbeşte d. profesor dr. Pau
leseu, care spune în numele profesorilor univer
sitari dela toate cele 4 universităţi, a dlui Cuza 
şi a dsale, că procesul de azi' nu e numai 
procesul celor acuzaţi, ci e procesul nea
mului românesc împotriva unui neam străin. EI 
se asea mână cu procesul lui Horia, Cloşca şi 

Crişan pentru desrobirea neamului de jugul un
guresc şi cu lupta lui Tudor Vladimirescu îm
potriva Grecilor. 

Achitarea (mântuirea) pe care dtre, dlor 
juraţi, o veţi pronunţa, va insemna epoca de 
renaştere a neamului românesc, iar dacă îi 
veţi condamna, va însemna trista robie a nea
mului nostru. 

D. P. lIiescu ... Afară de aceste ziduri zeci 
de mii de oameni, pot spune întreaga suflare 
românească - este alături şi împreună cu stu
denţii - aşteaptă sentinţa dvtre de mântuire 
pe care sunt convins că o veţi da, fiindcă aşa 

vă dictează conştiinţa dvstre cinstită şi liberă 

de români. 
In faţa desnădejdii în care au fost aduşi 

studenţii prin zădărnicirea biruinţei luptei lor, 
aşa de îndreptăţite, tinerii aceştia au luat hotă
rîri foarte energice de mântuire, fiindcă jidanii 
cu banii lor au corupt tot ce au putut ca să-şi 

ajungă scopul de a face din Ţara românească 

Palestina EfJropei. Vom vedea dincolo de aceste 
ziduri, dacă nu veţi mântui pe studenti, hâdoasa 
figură a Iudei rânjind de bucurie, că noi cre-

ştinii ne-am osând:t fiii cei mai buni, cari n'au 
altă vină. decât aceea de a fi apărat CU pretul 
vieţii lor dreptul şi viaţa naţională a neamului 
no:·tru. 

Apoi adresându-se studenţilor, d. dr. Iliescu 
sp'Jne: Bravilor, fruntea voastră e senină ca a 
martirilor, fiind·.:ă martiri sunteţi. Fratilor, sus 
inimile, ale noastre sunt cu vui. 

Voi m'ati învăţat pe mine, care nu făceam 
d~osebire între creştini şi necreştini. să-mi des
chid o.:hii asupra primejdiei În care se află nea
mul nostru. Mi-aţi dat o lectie, vă mulţumesc. 

(Intreg publicl1\ din sală lacrimează). 

(Sfârşitul In nrul viitor.) 

,e -, • .., 

Italia de azi şi România viitoare . 
Conferintă de Încheere pe care redactorul nostru 
d. Constalltin StJf"~, a tfflut-o la Roma (Italia) 

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

Sângele nostru a 1ntărit pl'ietenia 
şi frăţi~~atea noastră. 

Domnilor! Popor: l român, foştii legi0nari 
români cari h:ptară alături de fiii Italiei si cari 
cu sângele lor întăriră, Îl1lputcrnicind t~t mai 
mult legăturile de adevărată prietenie şi fratie
tate între acele două popoare latine, precum şi 

tlnerimea noastră, cu toţii am să:-bătorit din 
toată inima biruinţa renaşterei voastre spirituală 
şi morală. 

Iar dacă· cu toate acestea În unele gazete 
tipărite în româneşte găsiţi păreri neprieillice 
şi critice nedrepte despre mişl.:area voastră na
ţionalâ, eu pot să vă dau asigurarea că atari 
glasuri sunt inspirilte de străini şi de finanţa 

care urmăreşte interese străine (contrare) ţării 

noastre. 
In să poporul român, Însufleţit de cea mai 

curată afecţiune (dragoste) pentru naţiunea voa
stra, desaprobă şi blamează atari glasuri, şi 

totodată mă împuterniceşte să prezint poporului 
italian întreaga sa admiraţie şi bucurÎa pentru 
biruinţa ce aţi câştigat. 

Scurt istoric al obârşiei neamului 
românesc. 

Domnilor 1 Inainte de toate voiu face un 
scurt istoric despre obârşia poporului român şi 

despre unitatea lui naţională infăptuită cu multe 
jertfe şi suferinţi. Voiu arăta, dlor, că noul Stat 
român este o urmare firească a unei evoluţiuni 

(desvoItări) istorice. In urmare, problema 5i
tuaţiunei istorice a poporului român, a mi
siunei sale şi desvoltării lui în viitor, precul11 şi 

marile Interese de ordin (din punct de vedere) 
politic, cultural, economic şi industrial, cum şi 

legăturile de rassă (neam) şi de sânge cari unesc 
şi cari tot mai strâns trebue să unească, natiu
nile noastre surori, cred că vă interesează şi pe 
dvoastră Italienii . 

Dacia veche. 

Domnilor 1 Şesul şi coastele ţinutului cu
prins 1'htre râul Tissia (Tisa), lster (Dunărpa) şi 
Thiarantos (Nistru!) erau locuite de SChfţi, li\r 
munţii de Agatirşi. 

In veacul al IV-lea înainle de naşterea lui 
Christos, două popoare de viţă tracică, din ace
laş neam şi având aceeaş limbă, Dacii şi Geţii 
cari veniseră din partea de miaz.ă-zi a Dunării 
şi din Albania au cucerit (au supus cu puterea 
armelor) ţinutul dintre Carpaţi şi Tisa, şi s'au 
aşezat acolo unindu-se. 

In anul 86 după naşterea lui Cristos. re
gele Decebal întră (trecu) în ţinutul Romanilor 
şi bătu pe legatul (incredintatul, loctiitorul) lui 
Domiţian. 
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Deşi fLI triitut la rândul său, a izbutit să 

incheie, în anul 90 după naşterea lui Cr., o pace 
nefericită pentru Rom"n i , cari se obligară să-i 

plătească un tribut (dcjdie) anual, din cauză 

că tot atunci se răsculara Q,iazii şi Marco
manii. 

Cu toate acestea, De"ebal continuă pregă

tirile sale militare contra Romei şi atunci împă
ratul Traian, voind să prevină (prd:ltâmpine, în
frunte) atacul, a hotărît să le declare războiu şi 

invadă Dacia. 
După două războaie lungi, Ia 107 după 

Cr., aceasta (Dacia) a fost întreo.gă ocupată şi 

populaţia subjugată. In memoria învingerii a fost 
înălţată in Roma o columnă (stâlp mare) cu 
Istoria războiului săpată pe ea, care e admirată 
şi astăzi. 

Jncepu apoi pentru Dacia o vreme de mai 
mare strălucire şi inaintare. Latinizată repede 
prin numeroase colonizări cu Latini, In mare 
parte veteran; (suldaţi bătrâni cari au fost multă 
vreme sub steag) şi soldati din glorioasa armată 
romană (afară de Spaniolii, Gal1i şi Tracii cari 
erau romanizati), în mai putil1 de un veac ea a 
devenit aşa de avută şi civilizată încât şi-a câş
tigat numele de- Dacia Felix (Dacia fericita). 
Adrdnistratia înţeleaptă şi prevăzătoare a Ro
manilor a lăsat urme neşterse În noua colonie; 
a construit pod uri, şosele-, opere militare, monu
men te neperitoare ale strălucirii la tine. Pămân tul 
ei foarte roditor, lucrat de coloniştii romani a 
dat împărăţiei roade boga te, şi din munţi se 
scoteau metale preţioase şi fer. (Va urma). 

4 .e , .. 
Slujba dzeiască. - Vorbirile parintelui Gheorghe 
Crăciun şi gen. Manu. - Manijestaţia studenţi
JOI. - La redacţia" Vom{a Poporului". - Vor-

birea ql~i redactor C. Savu. 

Cea de a o-a aniversare a unirii Basarabiei 
a fost sărbătorită - În ziua de 9 Aprilie crt. -
în Întreagă t<!.ra. i . 

În această zi, Aradul a fost intreg impodo
bit cu drapele naţionale, străzile pline de lume, 
între cari Românii, grăbiau spre biserică, unde s'a 
slujit o strălucită slujbă dzeiască şi la care ati 
fost de fată toate autorităţile. 

O companie de onoare din Roşiori cu mu
zica militară a Reg. 93 a dat onorurile. 

In biserică, preotul Crllciun a rostit o avân
tată vorbire despre drepturile istorice ale nea
mului românesc asupra Basarabiei şi a avut cu
vinte de o puternică expresiune (Înfăţişare) a sim
ţământului naţional, C<lre azi, mai mult de cât 
oricând, trebue să ne conducă în toate acţiunile 
vieţii noastre pol1tice şi de stat 

D. gen. Manu, a rostit o însufleţită vQrblre 
soldaţilor, punându-Ie în vedere datoria sfântă 
de a fi gata să apere cu braţele şi sângele lor 
glia ţării mărită în baza dreptului nostru istoric 
şi cu jertfele mari de sânge ale întregului nostru 
neam românesc. 

După masă muzica militară a delectat pu
blicul dela orele 5 la 1. 

'" 
Seara pe la orele 7, un mare număr de 

studenţi şi studente dela institutele noastre de 
inVăţământ - Liceele ,.Moise Nicoară", "Elena 
Ghiba Birfa'" "Şcoala comercwltJ.\ "Şcoala de 
arte şi meserii", - cu drapelul naţional În jrunte 
au parcurs principalele str6zi ale oraşului, cân
tând cântări patriotice, manifestând pentru Basa
tabia şi impotriva jidallilor. 

Pe la orele 8, seara, grupul acesta, tot mai 
numeros, a facut o însufleţită manifestaţie in 
Jata redacţiei ziarului nostru" Voinţa Poporului", 
şi ovaţionând pe dnii Dr. D. Benea, C. Savu, ah. 
Tismanariu (Timişoara), V. Spataru (Bucureşti), 
conducătorii mişcării national fasciste de aci, cari 
se găseau '/ucrând în localul redacţiei. 

După o lnJlăcăratd vorbire 'rostiid de către 
redactorul nostru d. Const. Sa~u, pe care mul-

C';!nzurat: Prefectura judeţUlUi. 

fimea a primit-o cu aplauze prelun.l!ite şi urale, 
corurile studentilor - două - au cântaf admi
rabile clÎnMri Ilationale. 

MallfJestafia aceasta s'a sfârşit, Jcira inci
dente, pe la orele 9 şi jum seara. 

In Ilr. viitor vom scrie mai pe larg. 
44-Jrp"-

In Catedrala din Arad 

se rostesc de-un timp Încoace frumoase cuvân
tări bisericeşti şi nationale, dar lucru dureros, 
că aceste cuvântări sunt ascultate de prea puţini 
credincioşi. Dar şi mai dureros este că, tocmai 
creştinii cari ar trebui să audă aceste predici 
piine de invătături menite să deştepte simţul 
religios şi nattonal şi În păgâni, nu cercetează 
biserica, doar numai la Sf. Paşti şi ziua alege
rilor sinodalc, Încolo -îşi au afacerile lor, ori tim
pul lor pentru repaos, pe care nu-l pot jertfi 
petrecându-I În biserică. Din cauza aceasta cu
vintele înţelepte ale prea bunilor şi cinstiţilor 
părinţi sufleteşti, sună in pustiu. 

Noi am face propunerea să se tină con
ferinţe de felul acesta şi la şezătoriie dela Pa
latul Cultural, dar numai în cazul dacă prin 
faptul acesta nu se vor speria prea bunii noştri 
Românaşi, căci s'ar putea întâmpla să nu mai 
vină nici la Palatul Cultural, - precum nu vin 
la Sf. biserică. - considerând un fel de perse
cuţi i contra Ea/ui lor orice 1n văţătură sinceră, 
isvorită din inima iubitoare de biserică, neam şi 
patrie a unui om, de sigur mai moral şi mal 
bun Român decât ei. -

Alegerea de deputat dela Bocşa-montană 
se ~a face III silele de 11 şi 12 ]fIni 1924 
Foscia NaliolfaltJ Rotttdnil intril - cflm am 
Sp,tS _. III aceo·sftJ '"ptă electorală· CfI un 
Cl"llididai o/ să", care, su,ltem siguri, va mlll
fumi aşteptările camorasilor şi l"I aleg<'lfo
ri/or. 

•• ""--Jf'- ...... 

Ştiri mărunte. 
La Plopşti a murit cunoscutul literat şi 

fost in mai multe rânduri deputat de Prahova, 
Gh. Becescu-Silvan. tind Înmormântat la mă
nilstlrea Cheia. 

- La Chişinău (Basarabia) a fost arestat un 
curier (trim: s) bolşevic sosit deja Viena cu multe 
proclamaţiuni, broşuri bolşevice şi planul aşezării 
trupelor noastre în Basarabia. S'au făcut multe 
arestări în Chişinău şi În alte oraşe basarabene. 

- Un mare număr de studenţi au pătruns 
la Fundaţiunea Carol 1, unde jidanul Aristide 
Blanck ţinea o conferinţă despre "problema va
lutară", Studenţii au soart lampa electrică de 
pe tribună, au sfăşiat harta (mapa) şi au răstur
nat tabla pe care scria conferenţiarul. O. Blank 
a scăpat Într'o sala de alături, apoi intre hui
duieJlIe studenţilor s'a îndepărtat repede cu 
automobiluL care-I aştepta la scară. Mai târziu 
studenţii au făcut mari manifestaţii pe străzi 
împotriva jidaniîor. 

- Zilele trecute hoţL pănă acum nedesco
periţi au furat di.n mănăstirea Bixadului (jud. 
Sătmar) podoabele icoanelor şi alte lucruri 
scumpe, În valoare de 2 milioane lei. 

- Din cauza marilor ploi din zilele din 
urmă apele Mureşului au crescut in mod înspăi
mântător, amenintând comunele de-alungul râu
lui. Din multe părţi primim ştiri că apele s'au 
revărsat acoperind sămănăturile şi făcând mari 
pagube. Acum a început să scadă. 

- Curtea de apel (tabla) din Timişoara a 
aprobat cererea lui Petru flocosu din Nădlac -
care a omorit pe învăţăiorul Precupaş pentrucă 
acesta era îndrăgostit de fata sa pe care voia 
s'o ia in căsătorie, - Iăsândn-l slobod pe cau
ţiune. 

- Suntem informati că orăşelul Brad a 
fost inecat de Crişul-alb •. Apa a intrat apoi şi 
in casele oamenilor, cari până acum totdeauna 
au fost scutiţi de această pacoste. 

Ştiri de tot felul. 
,-• 

Referi tor la petrecerea care se va ţinea(~ 

La Dumineca Tomii. i ~ 

la Dumineca TomU, trebue să spunem că a-:\l 
petrecere cu nimic nu se va deos€bi de celelal~ 
din iarna trecută. Nu se va juca acolo nici tlCă~ 
luşerul" nici "Bătuta" şi, poate, nici un alt jod 
naţional, căci aşa un program s'ar putea executa· 
in ,.Honolulu" - zicea d. Dr ..... medic româ~ 
in Arad, care Încă face parte dintre "însufleţit~ 
tineri". Iar port naţional - Doamne! - acela 
îl poariă martirii noştri de prin Văcăreşti ~ 
apoi, vezi, oricum, îi mare deosebire între "dom.' I 
nişorii" din Arad şi "criminalii" dela Văcăreşti; -
Nu pot îmbrăca aceeaşi haină, şi de-altfel, ua 
port national se poate imbrăca cu orice ocaziune: : 
chiar dacă mergi la temniţă insă la nici un cat .. 
nu la o petrecere românească, aranjată în Arad. • 
ori tn altă parte, de către "tinerimea de mart 
sperantă". t 

Săracii de noi! Şi va fi vai de ţara noa-; 
stră, dacă vom avea încă multă vreme şi illl 
multe locuri o astfel de tinerime. I 

Rugarea noastră este: să nu ia parte nid 
un Român la nici o petrecere - batjocorită --i 
românească, dacă nn se va publica inainte pro-f 
gramul de dans, conţinând cel putin 9-10 doiH 
suri adevarat naţionale. - 1 

, 
A 24"8 şezltoare culturalA la Arad s'a ţinu~ 

la 30 Martie în fata unui public foarte numero~ I 

După Interesanta conferenţă despre "Liga natiu1 
nHor" tinută de distinsul profesor universitar d\ 
dr. S. Puşcariu; iubitul nostru poet Volbură Po~ 
lană a înveselit publicul cu recitaţii "Amintirf I , 
din copilărie" fiind mult aplaudat. Elevele Iiceu~ 

lui "Elena Ghiba Birta" sub conducerea distin! 
sei profesoare H. Bogdan, au prezentat admira·' 
bile tablouri vii şi foarte graţloase dansuri nai 
tionale. pemru ce publicul le-a răsplătit cu ma~ 
ovaţii şi bogate aplauze. f 

- Loteria Sindicatului Presei Române di~ 
Ardeal şi Banat, oferă publicului cel mai bulf 
plasament. In schimbul sumei de 2 lei, costu~ 
unui bilet, oricine poate câştiga 100000 iei. LOi 
teria Sindicatului Presei Române di-n Ardeal şt 
Banat oferă 5412 caştigurl în sumă glnbală de-: 
500.000 lei, având câştiguri principale de l000()(l 
lei, 50,000 lei, 25,000 lei, 10,000 lei etc. Loteri~ 
se va trage irevocabll la Iti August 1924 În CIur 
în prezenţa autorităţîtor şi a publicului. Câştli 
gurile sunt garantate. ~ 
CI. ~ ,..,.,..,.. ,.,.., • t A._ %-V" ~ __ n#z "-aI\ 

Redactor responsabil: CON STA N TI N S AV U t 

Publicaţiune. " 1 
Se aduce la cunoştinţa amatorilor c~ 

in ziua de 10 Mai 1924 orele 10 se va. 
ţine licitaţie publică cu oferte lnchise iq 
condiţiuniie art. 72 şi următorii din legea 
contabiiităţii publice ·în localul Prefecturei 
judeţului Arad şi a Primăriilor comunale 
respective, pentru darea în întreprinder~ 
a lucrărilor de construcţie de şco1i în ur"' 
mătoarele comune rurale din judeţul Aradl 
Revetiş, Susani, Almaş, Dieci, Bonţeş1Î 
(plasa Sebiş), Chier, Arăneag, Camnai' 
Târnova (plasa Târnova), Bârzava, Roş1at 
Lupeşti, Cuiaş, Se1işte (plasa Radna), A~i 
deşti, Bârsa (plasa lneu), Seblş (plasa 
Şebiş), Covăsinţ (plasa Şiria), Hălmăgel~ 
Lestioara, Bodeşti, Măgulicea, Groşi, Out 
ciu (plasa .Hălmagiu) şi Otlaca (plas~ 
Chişineu).. } 

Devizul şi condiţiuni1e se pot vede., 
in orele oficioase la Serviciu] de podu~ 
şi şosele din Arad şi la Primăriile comll'i 
nelor respective. ~ 

Concurenţii vor depune o garanţit 
de 5 la sută a sumei arătate tn deviz. t 

Arad, la 2 Aprilie 1 924. ~ 
Prefectura jud. Arad. ! 
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