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Pe un an ·100 Iei :: Pe jumătate an 50 lei. 
Pe trei luni . • • • . . . . . 25 lei. 

APARE IN FIECARE DUMINECA 

SLJ B ca N DUCEREA UNUI CO MilET. 

Forţa străbună s'a trezit. 

II 

Dlui 
PAAL ARPĂD 

Cluj. 

Am putea zice cu tot dreptul. că 
România de astăzi este creaţiunE'a dreo
tătii Jumnezeeşti. SfăşÎaţi. asupriţi mii de 
ani de popoare mari! ne-am, ridicat din 
obscuritatea (întunerecul) timpurilor, rând 
pe rând ne-am închegat în diferite forma
ţiuni, mai apoi în Principate, in Regat şi 
azi aproape toţi fiii colonilor Romani Îm
pestrfţat! cu Daci, Geţi, Slavi şi mu!!.e 
alte popoare - suotem Romanii Români 
ai Românfei-Marij l~beri, neatârnători şi 
stăpâni pe soarta notlstră. 

Un fel de virfus romana, a acronat 
tn noi. când n'am renunţat la fiinţa noa
stră, canei am răbdat in neDutinta de IHi-, 
măr toate urgiile seculare, Însă cu o 
energie de fer am urmărit ceasul reÎnche
gării tuturor. Şi speranţa, idealul, s'a rea
lizat in aceste zi1:! mari dar groaznice. 
România de azi nu s'a născut din răz
boiul mondial, numai în ttmpul acestuia. 

• Participarea noastră in acest r3zboi 
- graţie păcatelor oameniior din atmo
sfera Turtucaiei - este cea mai tristă şi 
umilitoare epocă a zilelor noastre, şi nu
mai Iicărire:.i eroismului dela Măd~şti, l\lă
răşeşti şi Oituz ne mai mângăe şi ne dă 
speranţa de veacuri, că prp.cum am fost) 

IllZG Ă OI U1'{ E. *) 
Nu mă Msa, Părintet 
Că iarăş sunt rănit 
Şi iarăş md simt singur 
In noapte, rătacit ! 

Nu mă [tisa, Pdrintet 

Şi iaraş mă priveşte, 
Ca iar sd-mi fie gândul 
Un câmp ce înfloreşte! 

Nu -mă {dsa, Pdlinte, 
Coboară- Ţi iar iubirea, 
Ca iaraş să rodească 
In sut/etu-mi simţirea ! 

Nu md Iăsa,Pdrinte, 
'InsufIă-mi iar credinţa, 
Ca iarăş sd In vie, 
In mine, umilinţa / '. ----

·)DI. Volumul de poeme religioase: .P. DNmul Da-
t me.cului: premiat de Minlsttrul Artelor - 1923 ,i de 
t Academia RomânA - lQ24- . 

suntem şi vom fi contra tuturor vicisitu
dinilor. 

Invinşi înşişi învingătorii ne dau Ba
:ţarabia, tradaţi Rusiei când am Întrat in 
război - ne-a spune Ribat in memoriile 
sale r că Rusia în vremea făgădut:'lilor mari 
a obţinut carta bianca pentru frontierele 
sale apusene - adecă p:lte~, face ce vrea 
{'u noi - şi dacă nu se prăbuşea ne-ar 
fj luat Moldova şt Dobrogea toată (Ribot: 
Lettres ti un ami; souvenirs de ma vie 
politiql1e, Paris 1924) - totuş dUDă atâ
tea tradări, infamii interne şi externe -
msăşi Antanta care ne-a pus la discreţia 
(r.lacerea) Rusiei, intăreşţe alipirea Basa
rabIei la vechea patrie-mamă; Este acea
sta o minune sau o dreptate dzeiască? 
Trebue să recunoaştem aceas.ta din urmă. 
Am 'Stăruit anume 2.';upra acestui 'punct; 
ca să cunoaşteţi, ca să Îuţelt'geţi eiannl 
sufletului milioanelor dintre noi, cari răb
dăm,~ suferim, nu renurJţăm şi învingem in 
contra unei lumi intregi perfide. 

Du[."'ă eliberarea teritorii lor moşi-stră
moşilor noştri şi ale n03stre, ne vom pune 
acum să ne eliberăm piîdnţii, fraţii. fiii şi 
pe toţi cei cu noi, de pă;;atele hărăzite 
din veacurile triste. Căci, s{[ ştii, domnu!e, 
că in secolele de neputinţă, de subjugaTe 
s'au furisat multe~multe seminţii pe acest 
pământ mănos de sângeie şi lacrimile 
eroilor !!.li Mircea şi Ştdan, cari azi au 

Nu mă ldsa, Părinte, ' 
Intinde-mi iaraş dreapta, 
Ca ierdş să fiu vrednic 
Cu sufletul $i fapta I 

Nu mă lăsa, Părint" 
Rosteşte iar cuvântul," 
Ca iarăş sti fiu slobod 
Să vieţuesc pământul! 

Nu mă Itlsa, Pdrinte, 
Şi iar mă 'mbrăţişeazd, 
Ca iar să -mi străluceascd 
A bucuriei razd J 

Nu md ldsal Părinte, 
Puternice şi mare, 
Cd iar Imi pare viaţa 
Un câmp de Ingropare I 

AL. T. STAMATIAD. 

• • 

De vlnzar~ numai la Librirlile romAneşti. 

REDACTIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 

Strada Moise Nieoară Numărul 1, ataju'l 1. - -. 
bun $Î sfânt. 

li cunoaştem, ii insemnă:n pe toţi., 
Pentru aceştia masa regală este tot 

atâta, cât este şi lupanarul cel Qlai scâr
bos. 

tot una, numai isvorul de venit să 
rămână. 

Să nu crezi, dle, că noi nu le ştim 
aceste, că nu le simţim şi nu ne revol
tăm Ne-adunăm energia secu/ară roma-
"nă şi ~'om curăţi ţara de toată pleava 
aceasta a tuturor lupanarelor politice. 
Apoi) intronând onestitatea şi demnitatea 
în suffetele tuturor Românilor de sânge 
$i ideal, jurăm cd vom fi ocrotitorii, tlpă
fătorii tuturor celor condl1şi de cinste, de 
idela binelui public şi de /(1ria acestei ţtiri, 
fie dânşii Rarnâ:li, Ungari ori oricine. 

Cunoscându-ne aşa să nu speraţi ni~ 
mic dc:a -acestetirnpuri tulburi şi imorale. 
Forta strabuna s'a trezrt şi lucră in noi 
şi vom Întinde mană de frate tuturor ace
lora, cari sunt cu noi de-Q seamă şi de-o 
nădejje. 

Aşadar. oraşele dela frontieră nu vor 
fi numai fortăreţde cuiturei maghiare, 
~um ai crezut ata, ci În fortăreţele aceste 
ale Statului român, va afla adăpost sigur 
şi cultura maghiară, dacă ne veţi fi fraţi 
şi conmilitoni, dacă pentru tara noastră 
vc::ţi renur,ţa j il tristul "Rec/udescunt" al 
nt:feri citul u i Rak6czy.· 

1. C. 

Valea Zimbrului. 
- Amintiri după patruzeci de ani. -

de: Dr. Al. Tttll1şescu. • 

- Urmare -

In schimb, azi, cum te dai jos din tren la 
Gura-Honţului şi observi că a dispărut de pe 
dtal simbolul dominaţiunei cre~tinismulu!; acolo, 
lângă podul istoric unde a fost Salcea Sfântă 
unde un suflet mare al neamului românesc s'a 
dus ca crainic la picioarele Tronului Ceresc să 
vestească lmpăratului Ceresc nedreptatea de care 
sufere un neam nobil, acolo, unde acel crainic 
prevestitor al evenimentelor mari, cari vor să vie 
spre mântuire a Neamului românesc, acolo unde 
ar trebui să se ridice un Mausoleu zidit numai 
din stânci de quart cristalifl. din Muntele Moma, 
acolo se ridică uishdător (provocAtor): o havra 
jidoveascc} J 

In locul capelei de pe 'deal, cu crucea spre 
cer, azi in mijlocul amfiteatrului pe care (). for .. 
mezi Gurahonţului, Josăşelul şt Josaşul cu Vatea 
Zimbrulul, se înalţa d 'asupra acelei havre jidoveştt 

Preţul unui exemplar 2 Lei. ' 
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Pagina 2 VOINŢA POPORULUI 

• • tIrticol scris acum 55 de ani 
care dlJYede,teca pericolul jidovesc i-a pus fi În acele timpuri pe ga.nduri pe RomAnii buni şi: eiRsliţi. 

(tI reproducem din No 10' al ziarului "Albina" apărut la Budapesta In 22/10 Decembre anul 1869-Y 

Asociatiunea de resistentia contra cotropirii jidaniIoru. 
Focşani, 1/13 Decembre. 

Domnule Redactoru 1 In unulu din numerii 
"Albinei'" ati publicatu statutele "Asociatiunei de 
resistin!ia contra cotropirU j\daniloru". Ati espreşu 
totodata dorinti'a d'a vede resultatulu acestei 
asociatiuni, Basatu pe acea dorintia, vinu a vi 
impartaşi unu resumatu de t6te lucrarile ce s'au 
operatu in decursu de siepte dl1e si in totu atate 
siedintie. Resultatulu, cum nu veti vede, este 
f6rte modestu in adunarea generala de estimpu, 
adeca: facerea regulamentului; votarea statute/olU, 
şi cele siepte resolutiuni generali ce se vedu in 
aclusele reportului. (Din lips'a spatfului, nu po
temu tipari protoc61ele tuturoru siedintieloru pre
cum am dori, ci cauta se ne marginimu a spune 
pe SCUT tu că. asociatiunea a primitu multe adrese 
de felicitan:, intre cari un'a de la D6mn'a Elen'a 
Mileru nascuta Vergi, carea donedia pre :fie-care 
anu câte 12 galbeni, pentru cartea cea mai buna 
de. economfa natiunala. Adunarea generala s'a 
tienutu in 14 nov. v. sub presiedint\'a dlui G. 
Rozali, vicepresiedinte Voinovu, secretari: N. 
Tipeiu şi Or. Balanescu, casaTiu A. P. Demitriu' 
fiindu de fatia delegati de la Bacau, Berladu, 
Botosianl, Husi, lasi, Romanu si Tergulu-Ocnei, 
a nume dd. 1. Negura, C. D. Lupas:u, Vilneru, 
Armasiu, C. Placa, E. Leonescu, T. Roseti, A. 
Holbanu, D. Samfirescu, M. Constantfnu, N. Rosi, 
Aud. Visante, N. Ionescu şi Voinovu. Ascultato
riu era unu publicu numerosu. Statutele s'au vo
tatu in unanimitate şi fora modificare, asia pre
cum le cunoscu 00. nostri c~titori. Deci aveamu 
se producemu numai din reportulu comitetului 
si resolutiunile, ce amende urmeza aci. Red.) 

Raportulu 
comisiunii insarcinate cu essaminarea propuneri
]oru presentate In sinulu Întrunirei delegatiloru, 
asociatiunei de resistintia contra cotropirii 

iidaniloru in Romania. 

Oloru Delegati t Sum ferici tu a vi spune 
ca comisiunea Dvoastra a convenitu asupr'a 
resolutiuniloru, ce urmedia a se supune la ap
robarea Dvostra, precum si a supr'a espunerii 
de motive pe care sunt insarcinatu a le sus
tlene Inaintea Dvostra. ,. 

Comisiunea Dvoastra n'a socodtu de cu
venin tia a vi propune alte resolutiuni, de catu 
acelea ce s'au produsu in intruoirile noastre si 
dintre cele presentate, pe unele a credutu a le 
lasa esaminarii asociatiuniloru locale. 

Asociatiunea de resistentia nu este pornita 
de prejudetie religiose seu de vre unu setimentu 
de netolerantia. Repulsiunea poporului pentru ji. 
dani nu provine din causa ca ei profesedie cul
tulu mosaicu, ci pentru că formedia o comuni
tate venetica, alu careia centru de actiune este 
afara din tieara si necompensabilu cu caracterulu 
crestinu alu societatii romane: fiindu d in princi
piu neasimilabllu cu natiunea noastra, si care 
dupa ce a isbutitu a domină terenulu economicu, 
tinde inca si ia predominarea politica, radie ma
du'se pe inf1uintiele din afara. 

Esploatatorii jidani n'au cautatu nici odata se 
aiba altu legamentu cutier'a aceast'a decatu 
acel'a alu intereseloru materiale, prin acapararea 
lac6ma si de castigu pr0dusa prin usura crgan: .. 
sata care au intins'o asupr'a intregei socIetati 
crestine. Astadi deca ei se servescu in avocati
rea causei loru de ideile ltberale ale umanitatii, 
care facu glori'a sec1ului nostru atintindu slste
maticu prin publicitate simtemlntele gener6se ale 
Europei civiiisate, si suscitandu acum si contr'a 
statului romanu dificultati diplomatice. - o facu 
aceast'a numai pentru ca se apuce dIn drepturile 
autonomiei noastre. Caci sunt deprinsi se triumfe 
prin surparea legalitatii si prin nesocotirea pre
cepteloru morale, moderne; Dieulu f6rtiei si alu. 
privilegieloru este ?bieptulu. ado.ratiunii loru si 

cele· d~Uă triUnghiur~:binate, simbolul s:mit;s- ·1· locuri ~ă ~p~rgă stâncile, p:ntruca să ţin.ă a.:ea~tă 
mulul, in opoziţie cu crucea creştlnfsmulul, care tovărăş1e mttmă cu valea; In alte lOCUri ea trece 
a trebuit sub prigonirea ungurească să-i cedeze pe poduri dela dreapta, la stânga râului pentru 
(lase) locul. ca să revie fidelă iarăşi la locul ei. Astfel trece 

Aceasta mi·a fost prima lmpresiune ce-mi pe sub poalele Satului'. Valea mare pe lângă 
fulgerase prin ochi şi care imi săgetase inima curtea boerească şi tntră cam ostenită In 11mbru 
Ia rotirea privirei mele, când după patruzeci de situat pe un picior de plaiu, pe o gură de Raiu, 
ani am pus din nou piciorul pe pământul copi- cum spune povestea veche şi frumoasă. 

Iăriei mele. Deprimare şi revoltă se perfndau Aceasta însoţire tainică şi ~eche între drum 
'in creerii şi in Inima mea în fata acestui spec! şi vale, ce dă Văii Zimbrulul un farmec fără 
tacol, tn acelaş timp, şi trist şi provocAtor. Dar păreche, este tulbura,tă azi, ca de un şerpe veninos 
nici nu m'am putut reţine să nu spun câtorva strujit pe spinare. de o. linie ferată ingustă zisă 

tărani! Decauville, pe care se scurge din pădurile Zim-
Bine, oameni buni, de ce n'aţi profitat de brului intreaga bogăţie de lemne, dând gării 

revoluţia din 1918 să dârâmaţi această ruşine Gura·Hontului o infăţişare de a fi patrona ne
natlonaIă?!... Cum ?.. N'a trecut p'acl artileria săţioasi a unei vaste exploatări forestiere. Adio! 
română 71... S'a dus cărăuşia Zimbranilor şi a satelor din-

.:..... Apoi... să vă trăiască Dumnezeu!... răs- prejur, s'a dus rostul ţinerei vitelor, agricultura 
punse un moşneag cu tonul cadentat, molcom fiind foarte redusă! Aceşti bravi descendenti 
al accentului din care se oglindeşte sufletul bun daca-romani au ajuns pălmaşli jidanilor, cum zic 
şi drept, - apoi... biserica aceasta jidovească Moldovenii şi zi/erul jidovului, cum se zice În 

s'a clădit numai acum trei ani... de când e_ partea locului. . . 
România Mare IL - Pe toată diltanta de 9 Km," ce desparte 

Zimbru de Valea Crişului Alb. întâlnim o mul-
, ţlme de mori mici, clădite din bârne de stejar 

11. 

. O şosea vicinală, mai bine îngrijită acum innegrite de bătrânete, unele cocoşate intr'o parte, 
40 ani, ca azi, după ce a ieşit pe vraniţa )osă- ' altele aproape rulnate, sub acoperişul de şindrilă 
şelului şi a trecut de mpara din vale, se furişează afumati ti ciuruită, ca Diite. mărturii triste ale 
intre malul râu lui şi pe sub poalele valurilor unor timpuri mai bune, de pe când moara mare 
Qogat imbrăcate in verdeaţă, trepuln.d.Î1J unele _ . delaJosăşeLnu. existas~. "~_~ .• _~:_,_O. (Va . .urma) 
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sunt convinsi că de altufelu nu potu dobandi 
nimic de la Romani, pentru că departe de a'si 
fi incercatu se merite afectiunea poporului ro
manu, caruia prin videnia voiescu a se Impune 
de frate, n'au facutu dt catu se-! inşpire or6are 
si gr6aza prin oesuintiel.e loru rapace si neome
n6ase. Jidanii nu ceru drepturi pqHtice spre a 
ajunge se fia egalii nostri si spr~ a trai fratiesce 

Seri 
cult 

cu noi, ci din contra spre a legitima tirani'a ioru 
actuala pe terenulu economlcu si comereialu, si I 
spre a (, intari si mai multu inca prin precumpe- rbă 
nirea politica. Putemt1 judecă despre ce sunt ca- rin I 

capabili se faca in politica pentru natiunalitatea e i-! 
romana, candu ar fi permisu se dobandesca drep- prot 
turi in statu nisce individi miscati numai de im-ână 
pulsulu esclusivu alu castigului. 

Neputendu-se assimilă cu noi nici a se 
contopi in mass'a poporului fiindu ca de candu 
esistu intre noi au remasu neschimbatî in casta 
esploatat6ria si nu se servescu de superstitiunile 
lom de catu pentru a simula un fanatismu care 
tinde numai la profitu. - Ceru cetatienia romana 
pentru ca se devina siniorl si noi servi, si spre 
a transforma astfelu, in faptu, societatea nostra 
romana si statulu nostru crestinu iiltr'o companie 
de exploataria fora nici O misiune civilisat6ria. 

(Va urm3..) -
Mai multă atenţiung poeziei populare. 

- Câteva obserl!atii. -
NenumArati sunt poeţii şi nenumărate sunt 

versurile ce umplu paginile revistelor din toate . 

fm 
Uel 

ine 

01111 
elor 

unghiurile ţării. Unii dintre aceşti poeţi cu tim- roa 
pul ş;·au afirmat un talent putern[c. alţii sunteric 
l!umai începători, Iar cei mai multi DU cunosc eşi 

nici cele mai Simple reguli poetice şi estetice. oţe 

Şi cu toate acestea pretutindeni se ivesc oml 
in vitrine voiume de poezl!. •• Şi aproape numai ~ 
poezie cultă! Nicăiri nu mai tntâlneşti o culegere ,ă fi 
nouă de poezie populară, nicăiri nu mai citeşti pur 
o doină in care de multe ori găseai contoplte ech 
toate sentimentele poporului, tOnte bucuriile şi 

durerile lui. 
Era cântecul de jale al ţăranutui indoit sub 

povara învoelilor grele, ars de soare şi de muncă. 
Şi cu toate că avem o literatură populară atât 
de frumoasA şi variată, totuşi nu preocupă de
stul pe ticriitorii noştri! 

Şi aci ca şi În alte multe suntem influen
ţat! de Apus, deşi in această privinţă nu ne 
putem compara. 

Străinii au o poezie populară inferioară 
nouă, deoarece nid spiritul nu este acelaş şi 

nici evenimentele istoriei lor DU au favorizat ur 
desvoltarea unei poezii populare. 

Apusenii nu sunt aşa de contemplativi, ei 
se izbesc mai muit de realităţile vieţii. Pe ei 
puhoiu 1 barbar nu i-a mânat din loc in loc, nu hun 
i-a constrâns să-şi ducă viaţa in uniune cu na- ~I ~ 
tura. La noi, poporul şi-a ascuns spaima în vă- . 
găunele muntilor, indeletnicindu-se cu păstorla. tru 
De aci, dorul lui de a pătrunde toate lucrurile or 
frumoase, de-ao crea şi zugrăvi imagini din na- ep. 

. tură ,- imagini ce turnate in rimă, dau versuri mp 
atât de minunate. . 

Poporul a ştiut să dea fenomenele sufle
teşti proprii firei sale cu o varietate de fapte 
infinite proprii vietei lui. 

Din poeziile lui - il putem cunoaşte pe 
ţăranul nostru, aci vesel şi guraliv, aci trist şi 

melancolic. Poezia lui "e răsfrângerea sufletului ( 
său", au spus·o poeţii. 

Neamul nostru, să nu ui;ăm, este un popor 
poet, pe care natura l'a înzestrat. cu toate da· 
rurile unui bun scriitor I ' 

lată de ce se cere a se da mal multă 

. atentiune poeziei populare. __ 
Şlna..~_.--. o~._~_. ~ ._. J 
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m~ni incă su~t ~er~i 
in Banatul rom unesc I 

icrisoare deschisă către d. Mlntstru al 
;ultelor şi către d. Prefect al judetului 

Timiş~ Torontal. 

Dom nil O T, 

Daţi-mi voie, ca Românul să stea de 
rbă puţin cu Românu!. Ordonanţa Dv. 
in care puneţi graiul românesc la locul 
i-se cuvine în cetatea Timişului, a fost 

Irabată de mic şi mare, dela domn şi 
mă la opincă. Impulsul acestei scrisori 
lrneşte de aci! Deci în al 5-1ea an al 
:istenţei naţionale şi al 50· lea dela moar
a lui Andrei Şaguna, la noi se Jngroapă 
omânui cu "gaspodi pa milui" iar băe
• români, te salută pe stradă cu »Gelobt 
~i le sus Christus". 

Sunt convins că, dacă Dvoastre aţi 
fost încunoşt1inţaţi, de mult nu ar fj 

;tfel, dar la noi numai şi numai la OT
ine se lucră. 

Idealism 7 poate, cu timpul... Şi acum 
omni1or, lăsaţi-ne să descriem situaţia 
elor peste 300 Români de aci, cari vor
esc curat româneşte, spun că sunt Ro
lâni din vechime, (sârbeşte nu ştiu) şi 
parţin bisericei sârbeştî de Sân-Petru, 
!iaIă! 1924. -

Sărmanul Ciompila! L'au petrecut la 
;roapă alaltăeri în sunetul clopotelor bi
ericei catolice şi a 'I'gospodi po mitui", 
ieşi ar fi dorit să-i sune măcar un clo
loţel ortodox şi să i-se spună din gură 
omânească: "in veci pomenirea luil" 

60 de băeţi români avem şi e ordin 
iă fie şcoală română de stat aci, - imi 
:punea notarul - român, - dar nu pot 
'echiziţiona local. Nemţii nu dau şi băeţii 
ncă mulţi ani vor umbla la şcoală nem
ească! Catichet? Nu propune religie! Cine 
le îngrijeşte de sufletul acestor vlăstare a 
~ilelor de mâne? 

Plasa noastră are fonduri frumoase, 
iar dacă nu vine ordinul, nu sunt bani 
,~entru capela ce o dorim de 4 ani de 
~ile. "Capelă vă trebue şi săptămânal vin 
)ă vă fac serviciu, îngrop", spunea un 
preot român din vecinătate. Astfel gân
deam să agrăim forurile în drept, ca: 

1. Să ajungem a ne ruga aci lui 
Dum nezeu - româneşte. 

2. Să inveţe copiii noştri carte româ
nească. 

3. Să zidim capela care va etern iza 
numele celui ce a ştiut să-i dea inceput 
şi viaţă. 

Nădăjduim, că d. Prefect şi d. Mini
stru, personal se vor interesa in chestia 
Românilor din Pedam, cari au cimiter 
separat, dar n7au viaţă românească7 -şi vor 
implini rugămintea noastră. 

Periam, la 21 Mai 1924. , 

l-. 
Cu deosebită stimă: 

Dr. George Lalia, medic. 
"" ". J"r'. 4 ~.vvs .."..,'tk*_ ~ 

Ce tiţi şi răspândiţ\ ziarul 

IDEEA· NAŢIONALA 
'. Cluj, Strada Băii N,. 6. 

A bon a m e n tur 100 Lei pe un an. 
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Poetul AL. T. S7 AMA TIAD, 

profesor la liceul "Moise Nicoară" din Arad, a 
fost premiat de Academia Română pentru Volu
mul de poeme religioase "Pe Drumul Damascului". 

In timp de trei ani a cucerit trei premii: 
in 1922 a fost premiat de Societatea Scriitorilor 
Români, iar în 1923 a Jost premiat de Ministe
rul Atteior. 

Serbarea Patronului Reg. 94 Infanterie (DraviJu). 
In ziua de Sft. Constantin şi Elena ş'a ser

bat regimentul 94 Infanterie din Oraviţa, ziua 
patronului Regimentului. 

La Tedeumul ţinut inainte de masă au par
ticipat numeros public -şi reprezentaţii autorită

ţilor. Străini au fost cam puţini, Jidani de loc. 
După Tedeum a rostit parintele Gheorghe 

Neda o vorbire frumoasă despre însemnătatea 

zilei şi a cuvântului "Patron", preamărind pe 
Dzeu şi toţi şfinţii intre cari şi pe Constantin şi 
Elena. A vorbit frumos despre împăratul Roman 
Constantin şi despre semnul crucii cu ajutorul 
cAreia a invins. A mai vorbit şi Dl Colonel al 
Regimentului. Apoi publicul a fost invitat la o 
gustare, unde s'a inchinat păharele în sănătatea 

dlui Colonel Boldea, Comandantul Reg. 94 şi 

dnH ofiţeri din acest Reg. Muzica Regimentului 
a cântat foarte frumos. 

Ca continuare a serbăril, după masă, ia orele 
5, in curtea casarmel au fost reprezintate mai 
multe piese cu "Căluşerul" şi plramide bine re
uşite; de unde la orele 6 publicui cu dnii ofiţeri 
în frunte şi cu muzica militară s'au dus la arena 
sportivă la fotbal. 

La Arenă public foarte mult. Cei ce au lip
sit dela Tedeum (străini şi Jidani) nu lipseau 
acum. . 

Fotbalul a fost foarte frumos. Deodată in 
învălmăşală între tinerii studenţi Români se 
vâră şi căţiva "cavaleri" Jidani. Doi Jidani, cari 
absolvaseră în ţară stralnă şcolile, fiind acum 
acasă au făcut observaţia, tare, că "dacă pe 
arenă, intre soldaţi, n'ar fi şi jidov1, n'ar plăti 

jocul "olâhi lor" nimic. " 
Tinerii studenti români s'au năpustit asupra 

lor şi le-a dat de cheltuială. La intervenţia mai 
multor Domni au scăpat cei doi tinerei Jidanl 
(Langer şi Bartos), cari au făcut apoi raport 
Liceului de băeţi General Drăgălina, contra stu
dentilor români şi, totodată, şi autorităţilor. 

După terminarea- f(\tbal-matschului, publicul 
s'a retras. 

_ Seara la orele 9 in grădina de tir a avut 
loc cu concursul muzicii militare o petrecere 
dansantă, aranjată de dnH ofiţeri ai Reg .. la care 
au participat foarte mulţi şi au fost încântati de 
operetele şi cântecele frumoase ale muzicei mi,:" 
litare. ' Observatorul. 

~ .-.'. . ' 
___ .... ___ ,.;;_~ __ --o..~-
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Răspuns la "Un răspuns". 
Cetind "Un răspuns" al dlui dr. Ciuhandu, 

asesor conslstorfal s'ar părea că eu "anonimu'· 
nu vreau să recunosc ceeace dl asesor Ioa arătat 
pe temei de documente că unaţia dela Nădlac 
s'a făcut prin apucături nedemne din partea strei
nilor şi spre câştigul lor şi desbinarea noastră". 
Mai departe că eu' nu aş înţelege că noi -
fiindcă şi eu sunt un gr.-or. şi încă un bun cre
dincios al bisericei ortoduxe - am avea măcar 
dreptul (eu zic avem şi datorinţa chiar) să-i 
chemăm pe gr. cat., pe uniţii noştri, să revină 
la obârşia lor sufletească şi de sânge şi, în fine 
că eu aş crede că conferinţa dlul asesor este 
mai vinovată decât atitudinea episcopatului gr. 
cat., care la praznicul încoronării a stat pe după 
uşă ... etc. 

Ei, vedeţi, lucrul nu stă aşa I Eu ti inţeleg 
foarte bine pe d. asesor şi cred că intenţiunea 
D-Iu\ este bună şi mai recunosc că este dato
rinta O-lui - ca şi a tuturor bunilor Români -
să lucreze pentru .impăcarea sufletească a Ro
mânilor", dar il rOl{ să facă bine să mă asculte. 
Să~creadă O-lui când i-o spun din nou in 
numele tuturor celor buni fără deosebire de con~ 
fesiune că nu conferinţele ştiinţifice ţinute po
porului dela sate, sunt mijloacele cuvenite şi 
adevărate ca să recâştigăm pe gr. cat. ori să 
treacă gr. or. la gr. cat. Prin aceste mijloace 
nu se va ajunge nicioda.tă scopul sfânt de care 
cred că este condus şi dl asesor, să impace pe 
toţi Românii şi prin aceasta să Întărească tara 
şi neamul românesc, ci s'ar agrava numaI. ura 
dintre fraţi şi ar putea câştiga şi acum numai 
străinii pe urma certei confesionale dintre cre
dincioşii noştri dela sate, zic "dela sate'",.fiindcă 
Românii culţi nu cred să se urască din cauza 
deosebirei de confesiune şi dacă totuşi ar fi şi 
de aceştia, ei nu sunt decât duşmanii neamului 
şi ai Ţării româneşti. 

Părerea mea este deci şi-acum că de ast
fel de conferinţe n'are nevoie nici Neamul şi 
nici Ţara noastră. 

Sunt alte cauze cari Înstreinează şi azi pe 
credincioşii noştri dela biserică, acelea sunt pe~ 
riculoase şi -contra acelora ar fi bine să se ia 
măsuri din partea conducătorilor bisericilor 
noastre. 

Sunt apoi alte religii, confesiuni, tn adevăr 
păgubitoare neamului românesc, poftească dom
nii cărora le arde de-a ţinea conferinţe relig j':" 
oase şi zădărnicească prin conferinţe corespun
zătoare trecerea Românilor atât gr. or. cât şi gr. 
cat. la acele confesiuni şi-i convertească pe cei 
trecuţi deja - nu odată tocmai din cauza ne
vredniciei păstorilor bisericilor noastre. 

Iar fiindcă şi Idealul meu ca şi al oricărui 
bun român este tmpăcarea sufletească. unirea in 
cugete şi tn simtiri cinstite naţionale a tuturor 
Românilor, zic da I să lucrăm cu toţii pentru 
ajungerea acestui ideal. Cred Însă că în chestia 
aceasta s'ar putea face mai mult prin discutiuni 
şi lămuriri reciproce intime şi discrete între con
ducătorii bisericilor noastre şi între fruntaşii 
noştri politici şi apoi după ce s'au înţeles ei 
între ei să ne comunice nouă celor mici, mo .. 
deşti dar cinstiţi şi buni hotărîrea lor şi noi îi 
vom asculta, îl vom urma cu totii, dovadă: 
Serbările incoronării, acceptarea introducerei că· 
lIndarului.. .. , fuziunea partidelor politice etc.,< iar 
până la intelegerea dintre ei să ne lase să 
trăim noi cei mici in pace şi bunăîntelegere -
dacă şi nu prea mulţumiţi I dar încă capabllI de 
multe fapte bune şi şi de mai multe jertfe pe 
altarul naţiunei.. "Anonimul". 

...... , ..... 

M E SER lAŞ I! 
Cu mic cu mare trebue să cu
noaşteţi ce se scrie in car t e a 

" In~rumări ~une ~entru mRseri~~i " 
De CHR. N. ŞTEFANESCU - GALAŢl 

Se vinde la librării, tutungerii şi 
. la Adm.. JJ Voinţa Poporului". "'" 

Costul unuI ex. 10 Lei :;. Prin· poştă 12 LeL 
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I,-ericol . bolşevic. 
IntreagtJ fara mişund de agenţi co

muniştt tari submfneazd temelia acestei 
Iări. Cine oare vor sd dea piept cu aceşti 
ficdloşi şi cu oricari alţi duşmani vI
cleni şi cruzi cari ar lndrdsni sd atace 
scumpanoastrd (ard, iubita noastrd 
patrie, dacd nu noi taseiştii?! 

In zilele trecute au fost lipite pe 
pdreţii caselor din Arad placate comuni
ste, cari spuneau - ceeace o ştim cu toţii 
- cd ei vreau pierzarea, nimicirea nea
mului nostru. 

B curios, insd, cd autorii se 
plângeau prea mult de nedreptăţile ce se 
fac minori/dţi/or, cd adecd li-se tnchid 
şcolit biserici, li-se nimicesc intreprinde
rile capitaliste etc. 

Cum~ oare, ajung comuniştii sd se 
plângă, sti-! doard, pentru capitaliştii mi
noritdtilor? . 

Nouă ni-se pare, cef iarăş pereiunii 
se va/etă, că doartJ ştim noi cine sunt 
azi capitaliştii din Rusia şi mai ştim şi 
aceea ctJ toţi aceşti conducători-capitalişti 
ai comuniştilor din Rusia - cari toţi 
sunt jidani - au depus pe la băncile 
mari din sfrdinătafe toate a ure/urile , pie
trile scumpe etc, furate din bisericile cre
ştine din intreaga Rusie. 

Cu ocaziunea aceasta facem atente 
auloritâţile noastre, că ar fi timpul să 

sprijinească orga
nizarea noastră, jiindct'J 7 ara, Regele, 
Neamul şi Biserica noastrd vor avea 
nevoie de jertfa vieţii noastre pentru mân
tulrea lor, poate, mult mai curând de 
cum se crede. 

Fascişti, fiţi trea;, orgtlllisaţi-fJă! 

. . u· 422iJ' ....... 4 ~. -.4tt:.rP .$4" .... ...., 

Adunare generală. 
Societatea anonimă de asigurări generale 

din Arad "Agronomul". in 31 Mai crt. şi-a ţinut 
a II-a adunare generală, la care, în absenţa dlui 
preşedinte dr. Petre Oroza, a prezidat dl Joan 
Kiotzig vicepreşedinte. 

Raportul consiliului de administratie l'a 
cetit dl director general Adalbert Lelkes. 

Raportul scoate în evidenţă rezultatul fie
clrui ram de asigurare şi arată că, cu toată 

lipsa de numerar şi criza economică, societatea 
a luat un aşa avânt, ci 1n scurt timp - abstră

gind dela câteva societAti dJn vechiul Regat -
i-a succes a ajunge tntre societăţile de frunte. 

Această desvoltare precum şi faptul că 50-

tlţtafea doreşte a culUva mai intensiv asigura
rea fabricelor ,i tntreprlnderilor industriale, oe
c~sitează urcarea capitalului, şi tn baza decizlu
Dei Consiliului de administratie propune, ca ca
pitalul social să se urce la 8.000000.- Lei, 
ceeace adunarea generală aproba.. 

Adunarea ,enerali a aprobat propunerN 
Consiliului de ,dministratie referitor la distribui· 
rea beneUelulul net de 520.347'40 lei. 

Au fost alefl de membri tu CODamU) de 
administratie dl EJemer Oyarlas preşedintele 
Sindicatului bănciwr din Afdeal ,t dl Adilla 
Klotz directorul general al • Btncei şvAbeşti-, 

Cenzurat: Prefectura judetaJ1Il 

• Zi 

In Comitetul de cenzori a fosf ales dl Ilie 1. 
Petrescu administrator financiar. 

Putem constata, că pe lângă conducerea 
bine chibzuita şi administrarea sănătoasă a pu
tut Gbţine această societate rezultate atât de 
frumoase, iar acum, asigurându-şi legături cu 
societăţI din Englitera, Franţa, Italia şi Elvetia, 
cele mai frumoase perspective se desfăşoară 

inaintea ochilor, celorce urmăresc cu atentiune 
activitatea acestei societăţi. Rip. 

Dece nu lnaintăm? 
Slavă Domnului, avem multe instituţii de 

binefacere, asociatii culturale, societăţi de edu
catie fizică, comitete, consilii şi cluburi cu du· 
fumul, sute şi mii de prezidenţi onorifici, activi, 
diriguitori; pentru tot răul s-ar găsi şi leacul la 
noi in ţara, fîindcă avem organizaţii similare cu 
acele ale Apusului şi lucrurile cu toate aceste 
aproape il.} toate părţile merg anapoda (dea
valma). 

Căutând, care să fie (cauza) motivul mi
raculos, ce impiedică şi nu permite, ca cele mai 
frumoase proiecte, cele mai ideale programe cul
turale, morale, fIzice, sociale, etc. etc. să nu de
vină realizabile (să nu se poată înfăptui), să nu 
se traducă vOibele f~umoase in fapte reale (ade
vărate), am căutat să aflu motivul acestui rău şi 
astfel aproape dela toti presedinţli, vicepreşedin
tii, directorii şi celalalt! titraţi al diferitelor so
cietăţi, am aflat, că ni..:1 o persoană din fruntea 
acelor asociaţii, societăţi, reuniuni şi comitete, 
nu are timp să se ocupe cu ea. 

întrebările Însă se tin lanţ, Pentru ce nu 
este cine, pentru ce cutare san cutare nu are 
timp, pentruce nu poate aduce tributul său dt! 
muncă, pentru ce nu aşează macăr o singură 

cărămidă la locaşul mare, ce se clădeşte pe 
seama Romaniei Întregi te, locaş, care, construit, 
va aduce cu sine deplina consolidare (întărire) 
a ţării ? 

Râspunsul a fost identic (Ia fel) aproape 
totdeauna, varietatea {felul) consta numai în aceea, 
că advocatul cu cancelariaJ ofidantul cu oficiul, 
meşteşugarul cu meşteşugul se ocupă şi astfel 
nu are timp, pentru să muncească gratuit şi des
interesat, penlru oarecare cauză obştească. 

Cercetând răspunsul interlocutorilor, am 
început să mă impac, că aşa trebue să fie toate 
cum sunt şi că aşa este bine, că advocalul cu 
cancelaria, functionarul cu functia, fiecare cu o
cupaţia sa,/Să meargă înainte şi neuitându-se 
imprejur, nici la dreapta nici la sân gat să-şi 
caute, după cum se zice. "de treaba sa," căci 
viaţa e scumpă, copiii sunt multi, pentru bă

trâneţe fncă trebue să ne Îngrijim etc. 

• 
Cercetând insă lucrurile mai serios şi cu 

mai multă băgare de seamli, tn curând m'am 
putut conylnge despre contrarul, căci foarte mu
lti dintre acei cari mi-au rlispuns, că nu au 
timp, i-am văzut vilnturându-se ceasuri intregi 
pe stradă, ori infundând cafenelele, sau: având 
atâtea afilcerl mănoase, cari, dupăcum spuneau, 
trebuie să le asigure băfrâneata şi un trai mai 
liniştit. .' 

Las Ia aprecierea (preţuirea) cititoru~ul 
acestor rânduri, aatego .. la acelora, cari au In
drăzneala de a se angaja la o muncă $i nu fac 
nimic; pe aceşti tQ~uroj*lumea, cum le zicem 
noi, dispretuitori ai conştllntet lor proprii. me
riti s,n califlclm intraţi fo complect. descom
punere moralA ,1 pu meriti nici o stirnI. 

• 
FAcAn~ aceastA tristi constatare, care, lUn 

ferma convingere, este fl1tâia şi ultima cauu a 
regre-sului general pe toate tlramurile'vietli DOas-

I 

tre sociale, cred mli nimerit a incheia. aceil 
expunere cu rândurile ce urmează mal la va 
rânduri, pe cari li-am eXtras dint~·un apel ired 
tist, dar cari se potrtvesc de minune, ca iElc 
lere, la o tristă constatare şi un apel. pentru 
ne schimba in viitor: . 

" Fiul popoare/Of mari· apusene lşi PC 
permite, sd fie numai individ, parinte. savant s 
artist. Din milioanele oameni/oI Americei, ma 
Britanii, se ajunge şi pentru aceasta, dar 
suntem puţini şi stăm tnaintea unei munci r 
nice. La noi nimeni !lU poate fi numai indii 
membrul unei casie, unei familii singure. la 
fiecaretrehuie să fie atât de bun cetdţealZ, Pe 
şi membru activ, productiv al societălii. 1 aţi t Pe 
hue sd ia parte activa la munca comuflă a ~ 

fiunei întregi. pentru că pe fiecare cade o pa 

--
--

din această muncă constructivă şi de depf 
consolidare a iubi~ei noaslte lari." S. 

Ştiri de tot felul. 
Sosirea M. S. Reginei in capitală. M. S H' 

gina a sosit Duminică la orele 5 şi jum. in c 
pitală din strainătate. La gară a fost intâm 
nată de M-S. Regele precum si de intreaga 

ser 

milie Regală şi mal mulţi mjni~tri. 
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Rupere da nori la Bucureşti. O groz3 
rupere de nori s'a progus la Bllcureşti în zile 
trecute. O adevărată spaimă a cuprins lume ea 
potop de apă a curs, Umil de 3 oare, Însoţ' 

de groaZ1ice fulgere şi trăznete aş'! fo cât s cel 
umplut pivnitele cu apă. S'au dărâmat câteva ca nu 
şi s'au rupt firele telefonict', cari acum TIt] fun, 
ţioneazti. nu 

Ştiri şcolare. Ministerul lnstrucţiunel pu trÎ' 
IIee a incunoştinţat ş·;olile secundare:din tară, au 
anul ş;olar se va în::heia in ziua de 20 luni 
Premiile se vor împărţi între 25 L 30 Iunie, Ex 
menele de absolVire, atât pentru :ursul inferk 
cât şi superior, vor avea Joc fntre 6.-10. Iulie 

Cooperativa "Pârnevana" din Arad în 
Iunie a. c. şi'a ţinut a 2-a adunare generală 
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sala mare a primăriei oraşUlui sub prezidiu( 010, 
revÎzor Iosif Moldovan şi Oh. POPovjci. Din fa ci~ 
p.oarteie şi bilanţul ~onsiliului s'a constatat c po 
cooperativa inflintată în anul 1920 cu 55 ·mel11 ee 
bri ou Un capital $ocietar de 4800 iei, azi nu 
mără 300 membri având un 'capital de 50 ()(I ca 
apoi e plasată în cast>le proprii din str. Doro !!!!! 

banţilor ce valorează 7(;0.000-800080. Primin 
du-se referatele cu mare ins'~fletire s'a trecut 1· 
restaurarea consiliului, reale2'ându'se cu unanim' 
tate cei ieşiţi, etât membri În consiliu cât 
cenzori. Nouii m~rnbri au f9st aleşi satisfăcân 
dotfnta unanimă Dmi prof. Ca!us Turicu în COD 

sillu şi iust. Liviu D\lb-Iea in comisia cenzorilm 
Intre membri noui adunarea generală a aclamaf 
cu bucurie pe 01. senator Iuliu Moi davan ÎD 
trând tu societate cu un capital de 5000 lei. 

DumÎnecă in 22 Iunie a. c. distinsul pro 
Univ. şi literat din Bucureşti OI. M. Dragomirescl 
va ţine la Palatul Cultural (Arad), la orele 5 d 
a. o conferinţă despre marele nostru scriitor 
L. Caragiale. Invităm onOT. public românesc, S 
la parte In număr cât mal mare la această in 
semnată conferintă. 

Petrecere frumoasA la PA.ncofa. La Inăltare 
D-Iui tinerimea români dela Pâncota a organi 
zat un frumos concert şi teatru, care a avut u~ 
strălucit succes moral şi material. CoruJ con, 
dus cu multă isteţime de vrednicul fnvAtător df 
V. VJădlca a fost mult aplaudat; declamatlil~ 
au fost blloe, iar \illetantii cari au iucat teatr~ 
au fost şi ei :nult aplauda,tI.Acest in~eputfrumo~ 
ne dă convingerea, că pAncotanil au pornit pej 
tale bu~ fi vom mai avea pril~jul sA .. l aplaudilmJ 
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