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Pe un an • o o •• 

Pe jumătate an. • 
Pe trei luni • • 

IV 

100 Lei. 
50 Lei. 
25 Lei. 

"'''. ..' $ 
IV 
• 

Ono "Palatul Cultural" pentru Biblio 

UIllJlJ , 
ZIAR DE PROPAGaNDĂ NATIONALA • 
APARE IN FIECARE DUMINECÂ SUB CONDUCEREA UNUI COMITET. 

It, UIIIS "1$1 ·,'.ns 11 .p.t • 
Rf.DACŢI A SI 

A rad, =-::. ===-=-
Strada Vicenţlu Babe, Numărul 6 

.A ţ 'Ca F 

Un erou: AVRAM IANCp.ICentenarul'Avram Iancu. 
"Asocia/iunea pentru literatura 

romând şi cultura poporului ro
mân" a avut fericitul gând să 
sdrbătorească, anul acesta, cu 
tot fastul cuvenit, implinirea unei 
sute de ani dela naşterea lui 
Avram Iancu, cel mai mare erou 
te l'a dat, pând 'n zilele noa
stre, neamul românesc de din
coace de Carpaţi. 

Avram Iancu! 
Caracter de granit 1 Inima de 

aur! Viaţd de sfânt 1 ... 

A R A O, 28 August PROGRAMUL DEFINITIV AL SERBĂRILOR. 

In mocirla zilei de azi, în care "Asociatiunea pentru literatura şi 
ne sbatem sufletul lui A v ram cultura poporului român". aduce la 

Ziua a Il-a: SâmbătA In 30 August 

La Baia-de-Criş şi Ţebea. 
I ' t b . d l' ă cunoştinţă obştei româneşti urmă-
an cu ar re Ul s ne J It C - J toarele: 1. Ora t 3.10. Sosirea la Baia-de-

lăuză luturora. Se împlinesc acum o sutA fje ani Crîş - şi primirea aci a Comitetului 
w dela naşterea lui Avram Iancu, băr- central al Asociatiunii. 

In lupta româneasca pe tare batul, care a organiz.at şi a condus 2. Ora 14. Masă comună. 
O ducem cu toată hotărirea, su- cu incomparabilă glorie revoluţia 00- 3. Ora 17. Comitetul central al 
"[etul lui luptă alăturea de noi ast~ă ll3ţională din anii. 184~ -1849. Asociaţiunii vizitează mormintele dela 
, I , Faptul acesta oferă naţlUnel române Ţebea şi încununează aci mormâo-
în fruntea noastrd. prilejul să-şi manit~ste gratltudioea tul lui Avram Iancu, al Prefec-

Serbările ce se lac în amin- faţă de eroul neînvins a~ sbuciumări- tulul Ioan Buteanu, al tribunului 
. . JI lor pentru hbertatea naţIOnală, legen-:- Simion Oroza şi ale eroilor căzuţi Tn 

fIrea acestm erou, vor avea ele darul .. Crai al Munţilor" care de două războiul cu Ungurii la 1919, cari au 
însă darul să trezeascd lumea ori a murit, grăbind învierea neamului fost inhumati acum in zilele din urmă 

â d
· f 1 A nostru. in preajma mormântulul lui Avram 

rom neasctl In amor ea a in h temeiul hotărîrii din :l8 Sep- Iancu. Discurs comemorativ de către 
eate zace Îl temvrie 1923 Nr. 5260 a comitetului delegatul Asociaţiunii. 

său central, "Asociaţi unea pentru Iite- 4. Ore 20. Conferinţă despre Avram 
Tribun, nu pentru mândria de Incepând cu ziua de Joi se ratura română şi cultura poporului bncu Îa sala mare a hotelului dela 

a li in fruntea altora, ci pentru vor desfăşura În oraşe, În sale român" (Astra) din Sibiu, sub înaltul Baiaode-Criş. Cină comună a oaspe-
ti ~; i" locfll celei >'mai flllIr; şi pe mun,Ui al cdror crai a fost patronaj al Majestăţii Sale Regelui şi ţUor sosiţi. 

l' cu largul concurs al guvernului ţării, . . • 
• forfări şi răspunderi,. In clima Iancu, grandioase serbări, la cari aranjează această centenară comemo- Ziua a III-a: Dumlnecă, In 31 August. 
ulei mai grele primejdii. I va lua parte. şi Maestatea Sa rare În regiunea istorică, unde s'a, a) La Baia-de-Criş. 

petrecut re\'oluţiunea victorioasă şi . . . 
Avocat, nu pentru punga sa, I Rege~e . Ferdmand I al luturor vieaţa prea dureroasă de apoi a lui 1. 0r:a 8-9 dlmmeaţa: Desvăl!re~ 

Romanilor Avram Iancu, la Bala-de·Criş (locul bustuiui lu! Avram Iancu şi a plă~1l 
ci cel mai curat şi cinstit advo-' morţii), la Ţebea(mormântullui Iancu, ~omemoratlve d~l~ casa unde a,munt, 
cat pe care l'au avut vre-odală Munţii apuseni, fostele câmpuri pe muntele Găina, in preajma căruia 10 prez.e.nţa MI~lstrulul: cult~!o.r .~I 
Domânii din Ardeal. de luptă, vor primi iume cum tnUeşte neamul viteaz. al Moţllor, la ,artelor ŞI al PreZ1llen~ulu\ AsoclatlUo.n. 

.0;1 Vidra-de-sus (casa de naştere a lui ~. Ora 9)2: Pflmln~a I~ ~ara dIn 
A fost cel dintâi la luptd, dar n'au ~mai pri"'..,it poate nicÎcân~. Iancu), la Câmpeni, centrul revolu- B~I~~de-Crlş a SuveranulUI ŞI a Fa-

nici-odată n'a aşteptat vre-o Vor lns~mn~ I~S~ acesle ~erb~fl, ţiunii şi la Cluj, capitala Ardealului n1lllel Regale. 
mart p lle'] 1 de p e şi orasul, unde se va ridica cea dintâi 

răsplatd pentru ostenelile lui, - ~ . r ur ~ Tim mre, statuie a gloriosului erou. b) La Ţebeao 
enormele lui ostenele. de mnozre sufleteasca, pentru o Programul acestor serbări este ur- 1. Ora 101/

2
-12. Serviciul divin 

N' 't It d . '. d AI d samă din Românii car; urmdresc mătorul: (parastas) a mormântul lui Avram 
a avu a e uren eca u- de aproape sau de depafte Ziua 1: Joi, in 28 August. Adormirea Iancu, oficiat de Mitropolitul Ardealului 

rerite neamului nostru. Nicolae. 

A luptat, 
dut minţile, 

subjugat. 

a suferit. şi-a per
pentru acest neam 

A ddruit totul: energia, cura
giul, sănătafca pentru biruinţa 

cauzei româneşti. 

Ce-i caracterul? 
E ceva cu mult mai Însemndt, de

cât să-I poţi Îmbră~a tot în cuorinsul 
strâmt al vorbelor. Numai omul, înc~
pând dela naştere şi până la moarte 
cu toate gândurile, cu toate vorbele, 
obiceiurile şi faptale lui mari şi mici, 
poate arăta, desvăIi CaracterlIl: carac
ttrui e însuşi omul, (înteh'gând partea 
suttetl:'ască). 

Nu e unul şi acelaş, ci sunt atâtea 
caractere, câtl oamem, asemăl1âdu-se 
unul cu altul, numai În parte, mai 
mult sau mai putin sau deosebindu-se 
atâta În cât În graiul de toate zilele 
auzim chiar de: om fărd carader. 
spre deosebire de omul CIt caracter, 
sau de caracter (apasă pe pertea din 
'urmă a cuvântului). Dar aceasta nu 
inseamnă, că ar fi oameni cu şi fără 
caracter, ci numai, că sunt oameni cu 
caracttr bUll, cărora le zicem numai 
caractert!, şi oameni cu caracter rdlI, 
sau înfierllnduol: /dra caracter. 

Comoara cea mai aleasă a cuiva e 
tocmai caracterul (vorbim de aici Îna
inte numai de caractere bune), şi cei
ce are această avere, demulteorl ajun
ge la atâta mărire, vază, şi putere, că 
pare cap încoronat, cu toate că de-I 
vei căuta se poate intâmpla să nu gă
seşti ban nici ceva a semănător pe suf
letul lui, El e o puttre tainică în om, 
care străbate prin toţi cei din jurul 

prdsnuirea amintirii Craiului Mun- Născătoarei de Dumnezeu (Sfta Maria) Discursuri: M \\ropolltul Ardealului 
ţilor?! In toate bisericile ortodoxe şi unite Or. Nicolae BăI an, Ministrul cultelor 

In primenirea asta care trebue române din România întreagă se ofi- şi artelor d-I A lex. Lăpedatu şi un 
dază parastas pentru odihna sufletu- delegat al tinerimei universitare din 

să se producd, credem. In ea Inl În Domnul alllli Avram Iancu. Se Transilvania. 
vedem lot rostul, marele rost, al vor rosti atunci pretudindeni cuv~ntări 2. Ora 12 . 1. Masa oficială Cuvân-
serbdrilor organizate de "Aso- PQtritive şi se vor aranja festivale tarea d-lui prt!şedinte al Consiliului 

crt'ştineşti intru pomenirea eroului de Miniştri şi ră.spunsul Majestăţii 
ciaţiunea" din Sibiu. nostru naţional. Sale Rtgelui. 

lui ca o schinteie dumnezeias..'ă, rn
dreptându-Ie privini-: şi Încrederea 
oilfbă spre cel-ce are. E in. hrgat din 
două părţi: din una moştellitil prin 
naştere dela părinţ; ori chiM dela 
moşi-strămoşi (aceasta e partea care 
trage În cumpănă când jude.:ănl pe 
cineva, că e din neam bun, sau din 
neam de ninnc); şi altă care se câş
tigă prin viaţa dela naştere. trecând 
prin c"sa părintească, prin ş;oală, 
printre oameni, prin şcoala grea a 
vit·t'i, şi până la moarte. Ca rnrştenită 
nu se schimbă deloc, dar, cu mari 
sforţări, poate fi tăinuită, acoperită. 
amuţită, dacă Îngrijim şi creştem bine 
partea adoua a caracterului, care în
veleşte ca o coaje bind~cătoare pe 
pe cea dintăi. 1n clipe de uitare de 
sine, la mânie, la bucl1rie, În fericire 
ori În năc<tz mare însă - mai totdea
una iibucneşte, şi illcă cu putere mare, 
partea moştenită a caracterului, şi în 
asemenea momente omul dintr'o dată 
îşi poate dărâma intrt ga cinste, În
trea gă părerea despre caracterul, la 
care a ajuns poate prin o creşte
re norocoasă, îngrijind, şi plivind multe 
burueni din partea doua a lui. - Toc
mai din această imprejurare, e aşa de 
greu să vo: beşti despre caracter, şi 
totdeauna e prea de vreme a spune 
ceva hotărât despre caracterul cuiva 
inainte de moarte. 

A fi caracter, dacă ou eşti, e poate 

cel mai greu I\I~~:~-d~~~~-;e-ste ~~l-'~gomo~~ Lu';e: îns~-:-~ălUt altceva 
tinţă. C:ontroiându·te des, incontinuu, la ei, ao văzut sfintenia, cu care-şi 
:umpăti1ndu-te, cunpămindu-ţi fiecare implinesc micHe fapte, faptele zdnice 
pas, stând pe picioarele tale, şi făcâ- pentrucă caracterul omului, nu se cu
ndu-ţi cu sfinţenie datorinţa, - ajungi nOJşte din cele mari, ci din cele mici 
unul dintre caracterele, cele mai bine şi nt:Însemnate, din acele lucruri, la 
văz'Jte. Avem o pddă vie renumitul implinirea cărora OII lucră totdeauna 
Beniamin Frank!io, despre ce poate mintea şi teama de judecată aspră a 
omul cu voinţa sa. oamenilor, ci numai caracterul, llumai 

O părere greş tă a multora e că firea ta de om. 
pot fi mari, numai dacă fac fapte mari. Cumintenia şi averea pot minuna 
O aceastea-s atâta de rare, şi nu toc- pe cineva, îl pot orb} pe-o clipă, dar 
mai şi totdeauna de aceeaşi natură, nu îndeamnă pe nimeni să se pue la 
ca in adevăr să te facă mare. Au fOit adăpostul iub:rli acelor ce au aceste 
oameni genii, cu minte scăpărător de daruri: caracterul dimpotrivă imprăş
mare, au scris lucruri mari, au făcut tie un aier de iubIre, un soare blând 
poate chiar fapte mari, şi totuşi carac- de dreptate, care te apropie fară a 
tere n'au fost. Şi au trăit şi trăiesc avea tărie să te împotriveşti. Până 
oameni cu avere n:ultă, neam de nea- când cele dintâi orbesc şi te miră, 
mut lor au fost bogaţi, - şi totuşi cel de-al doilea (caracterul) stăpâ
caractere n'au fost ŞI uau dat. Oame- oeşte; până când În faţa celor dintât 
oii demulteori s'au ferit de ei. Şi stai zăpăcit, celui din urmă îi urmezi 
iarăşi am văzut oameni săraci ca Be- fără murmur. Aici lucră Iniml şi luc
niamin Franklin, ajungând să conducă rurile mari din viaţă. totdeauna por
mulţimi, să indrume o lume, - pen- nesc din inimă, In caracter zace 
trucă au fost caractere, şi-a implinit tăinuit! o putere atâta de mare, Încât 
datorinta faţă de Dumnezeu, faţă de celce o are nu se îngrozeşte de nimic, 
aproapele, de fratele său şi fată de nu se codeşte dela nimic, de i-ar cere 
sine însuşi cu atâta curătenie, in cât chiar viaţa, ba-i pare dulce moartf a Prl-
lumea a văzut in ei conducători vred- viţi acei mucenici,cum mor cu zimbetul 
nici, vrednici fiii a lui Dumnezeu, şi pe buze. A fi caracter Însamnă a fi 
şi~au plecat inimile şi şi-au aşternut gata totdeauna de o jertfă cât de 
vieţile inaintea lor Şi aceşti oameni mare. - Nu-i mirare dar, că lumea 
poate n'au săvârşit fapte mari ca alţii, cere mereu caractere, şi ele-s aşa de 
ori şi de- au săvârşit nu cu atâta puţine. 
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Pe câmpul dinaintea cimitirului se 1 5. Ora 1 şi jumatate. Masă oficială, It'gitimatic de o reduccr~ il\.' 75", Mulţimea, cărel<\ nu i s'ar putC'a 
dă pn:1Fllă şi se ţia c,]vâ'lt:1ri o:a- c 6. Ora 3, Pl.:cilrea Majestă(iJ Sale Stda a prd Jrîlor. rCZerva kcuinţ,;, în Cârnp~ni şi A!lr!ld. 
ziomde de. gfllfH.j~'~ de un <l·df'\ean, I R<gdui şi <il Farr.ilid R·:gale. UO~ltorii, cari vor să participe, se va fI aJăpostită în (orturil:: m!lltc:re 
un b!!co\':neall, un basarabean, un '" vur [jDui'ţa cât mai cnrând po~ibil dislocate in prcaj'll,l Campi:nilor. 
muntean şi un moldove;n. ...:om;t tt'ior, de ;r~ci\rtir,ui~'''' şi <:lI1Un1..' D:n ~F'ldf·nt .. ,~olnitp,t,ulul' c~ehtral al Pen!rn orient",rea onor;,tului public D C l' b I ,j .- '" ~ 
·3. 0,.1 1 \/~-41!2' Drumul deh Ţebea p:,;trq ul1a-dl' qş ŞI t! ea. a a (.~- Aş"lciaţiunii ţ:nută la ..::. bi.ll, -In 18 Au-

B d ţinem să observăm, (ă Între Ba:a-ut- O NOd - B' ~ 

şi Abrud. Crîş Cfc'hc<,) Ş' Abrud-Cămpeni Illi d,:-C.1Ş ŞI p~ntr(l Ca~lp<!!lI-Vidr<l la .. 
la Câmpelli cu scurte oprir~ la ra S~ /: 1 :rv:!',..:u;, il v(l~at H1 '11~-1 gust 19~4. 

există lEgătură cu calc'a, L'L,tă, ci prot0popul !t}S;Î G~)'nuoş, preşetii!lt'Î V Goidiş. m. p, 
c) La Câ'11pmi. transportarea se poate face numai prin comitetelor de araujart!. prcşed'nte 

vehicul~, În c<lnd de faţă numai Cli 
1. Ora 41/ 2 , Primirea Majestăti: Sale 

Regelui şi a Farnili~i Rt'gde. 
automobil~. flilldră tr~surl niri nu.se ~~c~~~-~,~~.~~~·~~.~n~~~~~~~~n~:~-~~U~~~~~$~~$~~~~$~~~~~'~~~~~;~ •• ~~~~~.~~~~~~~~, 

2 Ora 51/!-7. Ş/:ninţa festh'ă a 
Asociaţiunjj pentr(l eomeH1Qran.'it lui 
Avram Iancu, prezidată de Rege, cu 
următorul program: 

Salu(ul prezidentului Asociaţiunii 
Răspunsul Suveranului. 
Conferinţa dlui dr. Silviu Dragomir, 

profesor la Univ. rsitatea din Cluj, 
despre Avram lallcu, . 

Cllvântările omar~ialc ale Mitropo~ 
litului Pi'imut dr. Miron Cristea, l\1it
""pol it ul Blojului d ... V" ... "" Suc;u <;,' 

delegatul Academiei Române. 
Cuvântul de Înch~,ere şi mulţu

mIre a prezidel1tului Asociaţiunii. 
3. Ora 9 -11. Reprezentarea piesei 

"Doamna Mur;ţHnr'\ (episod din re
voluţia dela 1848 in Munţii Apuseni) 
de L V, Sorlcu, prin artiştii Treatm
lui Naţional deJa Bucureşti. 

Ziua a VI-8: Luni, in I Septemvrie 
Pe MUlltele Gaina şi la Vidra. 

1. Ora 8. Pl~~c<:rea dela Câmpeni la 
Vidra. 

2 Ora 9-1 J. Urcarea (călare şi pc 
jos) pe vârful Muntelui Găina. 

3 Oa 11 1/ 2 2. Sfinţirea crucii co
memorative prin protopopul loc~lui, 
părintele Iosif Oomboş. 

Conferirea numelui de .Avram 
Iancu" Batalionul de munte din Abrud. 
Cetirea decretului regal şi cuvântarea 
Ministruhri de Războill General Măr
dărescu şi răspunsul R~gelui. 
Ma~ă câmpenească şi serbare po

pulară. 
4. Orele 2-4. Coborîrea la Vîdra, 

la casa lancului. 
5 Ora 4-5. Inaugurarea muzeului 

• Avram Iancu", serviciul divin oficiat 
de episcopul 'Clujului Nicolae Ivan 
Cuvântarea Episcopu!ui şi a Preziden
tulul Asociaţiunii, 

6 Ora 5 -6. Intoarcerea la Câmpeni. 
7. O'a 6-8. Drumul dela Câmpeoi 

la Turda. 

Ziua a V-a: Marti, În 2 Septemvrie 
La Cluj. 

1. Ora 101/ 2, Recepţia RegeluI şi a 
familiei regale. 

2. Ora ] 1-12. Omagiile reprezen
tc.nţi!or autoritătilor, c0nfesi unilor şi 
diferitelor corporflţiuni în localul Pre
fectureL 

3. Or'1 1 ~-12t/~ Serviciul divin 
oficiat de Episcopul Clujului la locul 
rezervat pentru ridicarea statuiei lui 
Avram lan~u.; 

4. Ora 121/a_ Revista militară. 

află decât Iluxai în nL:măr minimal şi 
apoi Cu trăsura ar ne'::csita călătoria. 
6. ort'. 

Deci cei ce nu pot un de auto
mobile nu vor pntea lua parte şi la 
seb~rile deJd Tcb~a şi la cele din 
Câmpeni şi Vldra. 

Publicul va trebui deci să Ql~2gă. 
Unii vor lua parte la serbările oin 
Baia-de-Criş şi Ţebea, alţii la ar:e1t:a 
din Câmpeni şi iară~i allii la acelea 
din Cluj. 

ComlIclUl va IncerL'a IOI pOSlDIH,1 
pentru angaj uea de autobuse Între 
Ţeb 'a. Câmp.:ui şi Vidra, cu preţuri 
modtrate. Şi în acest C'az Însă numă
rul persoanelor, cari vor putea fi trans
portate, va fi foarte redus. 

Muntele Găina nu se poate urca 
călare ori pe jos, iară comunicaţia 
intre Câmpeni şi Vidra, de unde se 
urcă Muntele iari!şi nu se poate far-e, 
decât cu automobile ori cu trăsuri. 

L;t Baia-de-Criş <Ţebea şi Brad) se 
poate călători cu trenul prin Arad. 
Recomandăm ca d lrltorii de a parti
cipa, să fie Îr1 Arad Sâmbătă (1!1 30 
August) dimineaţa la orele '1, de onde 
pleacă spre Baia-de-Criş mai multe 
trenuri, lncepiind cu orele 7.09 d i rtlÎ
lleaţa, La gările din Baia-de-Criş şi 
Brad o3speţii vor fi aşteptaţi de dUre 
delegaţii comitt-tdor de aranjare şi 
vor fi încartiruiti in Raia-d e-Cri;. 
T~bea, Brad şi Rişca. Toate a':este 
localităţi au locuitori puţini şi astfel 
confortul va lăsa mult de dorit. 

Duminecâ. in 31 Al'gust des de 
dimineaţă va pleca din Arad şi unul 
ori două trenuri speCiale. 

Cu automobilul calea cea mai apro
piată la Ţebea este prin Deva - Brad, 
ori prin Alba-Iulia, Zlatna şi Abrud. 
Tot pe aici este accesul cel mai uşor 
cu automobilul şi la Câmpcni . V;dra. 

La Câmpeni se po;l.te călători ClI 

trenul deja Cârnpla-Turzd (Ghiriş), 
care zace pe linia principală Bu.:uresti
Cluj. Dela Câmpia - Turzii cornunică 
dela fiecare tren al hliei principale 
;. n alt tren la Turda. de unde se fa-:G 
călătoria la Câmpeni-Abrud cu UI1 

tren ingust. Acest tren pleacă d~la 
Turda spre Abrud zilnic la orele 630 
şi 11.40 inainte de ameazi. In ziua 
de duminică, probabil, vor pleca des 
de diminaţă dela Turda la Abrud şi 
alte trenuri speciale. 

In zilele din 28 AuglJst până in 3 
Septemvrie, t0tî călătorii, cari merg la 
serbări, vor benefica fără nici o altă 

O zlcătoare veche de-a Inzllor zice: zice, zice. şi tot neamul păcatelor, 

Acda ce şi 'n fericire 
Nu-şi perde capul, şi-i cirrstit, 
Celce rămâne umilit 
Când are-avere şi mărire, 
Şi celce-şi ţme juramâ!ltfl[ -
ŞI faţa cu dujmanit săi: 
Tu da-mi tovarăşi pe-aaştt trei, 
Şi-fi biruesc cu ei pământuI.1 

şi e cunoscută vorba, că frâul bo
gatului e prea slobod. Caracterul 
toc:mai prin stăpânirea de sine, prin 
Înfrânarea pat'milor, şi prin delătu~ 
rarea s:::ăderilor, ce le avem, ajunge 
stăpa;} pe lum~a dimprejurul său. Nu-ţi 
trebue decât silinţă, cumpătarl": şi 
cinste, ca sa stai deasupra UluItor 
oameni şi a multor bogătani. Pentrucă, 
cum am SPliS, caracterul e bogăfia 

Şi în adevăr aşa e! Acestla-s ca- cea mai aleasd, pe care n'o poate 
ractere. lua şi nu ne-o poate da nimeni, decât 

Pentruca să fii caracter n'ai lipsă noi înşine după Dumnezeu. Pot În-
de carte multă, de şcoală, de cumin- râurl asupra lui toate, lumea intrcagă, 
tente prea mare. Mulţi dintre bătrân!, d' ItI), l d 
d ... f ., ar DU- poa e Ua, nu· poate a. 

mtre stăm.o~lI noştri. nu Ş Iau. mCI In caracter e nesfârşită bucurie, 
mă~ar Să·Şl Iscălească n~mele, ŞI to- chiar ft!ric!re, o muncă care înaintează 
tuş~ ~u. foşt caracter.e. lţt trebue. .nu- incd şi sigur, E adevărat, că sfară 
~a~ Inimă multă, !~lmă m~:e,. 1I11mă I În ţară nu face niciodată, dar câştigă 
IU bltoare pentru t~ţl. o.ame~\1 ŞI .pentr~ ra!l~lI ~I şi pozitH sigur. şi fără a le 
toate lucrunle. Să tI tmplmeş.tJ. che. mal pierde. Câştlgându-ţl odată l1u-
mare~ ta de om adevă~at, să-ţi .taci mele de caracter, oricând ar fi aceea, 
da~ona, a~a .ca să IZU fi d~tor mmd- fi sigur, că numai e in stare nime, 
,!Ul~ cu mmlC, fard num.az cu a ne să-I păteze, ori să-I întunece prin 
Iubi unul pe a,ltul, Cllm zice sI. Apos- nici un fel de apucătură mişelească, 
tol Pavel. NICI averea n.u ~ o parte, pănă când rămâi ceeace ai fost: ca
fără d.e care. să nu . poti fi caracter. . raclef. Dar trebue să porti o I :ptă 
Ba dImpotrivă mal d~S A

e chlar o nesfârşită, o muncă fără de odihnă 
pledecă. Cu .;a adese~m e I~preunat~ împotriva răul.'! din tine şi a celui 
~es~răbălarea, mân~na nelertată ŞI lume, o muncă alăturea de Dumn~zeu, 
Jlgmtoare, gogomăm3, cum i 68 mai sub îndrumarea şi sub paza porunci-

t o. Coşbuc: AntologIe sanscrItă. BIl. p. t lor Lui. (Va urma). 

~in ~nttrinH DâtiGn~lH foscistă ~in ~~m~ni8, , 
IV. 

Naţionalismul nostru este logic 
În sine. hnbunătătirea videi cla:'iei , 
ma~ul11Z:'roose şi mai sărace dda 
nof"-' românească prin excelenţă 
- ne duce la anti-caoitalis:n. 
Noi ne însuşim Qflticapitalismul 
dar ii dăm o culoare românească, 
acomodată nevoilor noastre spe
cifi~e. 

[logici sunt cei cnre \lor să 
aplice pdntinsullumei lntn'gl doc
trine sociole germane sau ovreeşti, 
care nu sunt adequat~ dr cât 
popoarelor în mijlocul cărora aLI 
fost zămislite. Şi aci e locul să 
dirmăm un mare adevăr, acela că 
fiecare naţiune îşi trăeşte viaţa 
noţiorw!d piOprie. Nu există de 
altfel, popoare trăind .0 viaţă in
ternaţională, chiar popoarele no
made, popoare fără căplin propriu 
trăesc în sânul naţiilor care-i dă
postesc vÎeţei naţionale d;stincte 
Ceeace există internaţional între 
popoare. sunt reloţhle Între eie. 
Dealtfel acei care stabilesc doc
trina, socotind toate naţiile ca una 
ajung la concluzii deopotrivă uto
pice şi absurde. Arătam ca bur
ghezia noastră este În marea ei 
majoritate şi cu tendinţe interna
ţionale. O astfel de burghezie e 
mai primejdioasă unui neam ca 
o muncitorime interno:ţionalizată. 
Or OJJreimea este internationa
listă În deosebi ftindcd locuind 
in toaie ţările se simte in toate 
ca la ea acasă. Ca mai bine. El 
au fot interesul ca sd nu existe 
graniţi şi natiuni. Toată psepdo
democraţia lor [rilr' acolo tinde 
ca să nu mai existe frontiere 
pentru stăpânirea lor Procesul 
dcesta cu caracter general noi 
îl simtim mai bine ca ori unde 
în ţara românească. Ca un coro
Iar naţiunea românească fngenun
chiata prin şiretenie şi (orlă ajun
să pe t'!ntoriul său naţional pro
letard şi deci servita ara acestei 
burghezii venetice. 

Dărâmându-o noi nu căutăm 
altceva decât să repunem naţia 
noastră in drepturile sale legi
time. Dacă lupta noastră are de 
întâmpinat atâtea neajunsuri şi 
greutăţi, după cum arătăm faptul 
se datoreşte in bună parte şi bur
gheziei acesteia s:reină, care vic
leană, solidară şi extrem de bine 
Inarmată a ştiut cu dibăcie să 
ne opună o rezistenţă pe care 
lipsa noastră de mijloace nu o 
poate momentan înfrânge. 

Ei dispun de sprijinul 
forţei de Stat, de prestigiul 
banului şi al Presei lor şi cand 
acestea nu le sunt deajuns atunci 
ei recurg şi la influenţe din afară. 
Sub forme Inşelătoare, solidarita
diabolică a acestora se manifestă 
prin fel de fel de sugestiuni care 
ne vine de peste frontieră de la 
ziare, oamenii politici, sfere ban
care şi. chiar cancelarii străine, 

tributare sau pur şi simplu in 
slujba lor. 

Lesne e de văzut de unde ne 
vin greutăţile. Lupiăm nu numai 
cu inamkl vizlbdi. ci si cu ina
mici invizibili. Suferim' ofensiva 
nb~Cl11'a 'ii virulentă 2 C~cQlor 

de bani. In război ambii adver
sari sunt armaţi, inamicul stă in 
faţă te comb(J.te şi il combaţi cu 
arme egale. Lovi:'şti, loveşte. BÎ
rue acela care e mai inteligent, 
mai curagios. In lupta economică 
cetăţeanul dezarmat rămâne să 
combată un inamÎc cuirasat de 
toate părţile, ascuns. în dosul ca
selor de bani şi. a fnrţei publice. 
L'.lpta nu e egală. Uibl cu mâ- , 
nile goale, celălalt inarmat până 
1n, dmţi cu cea mai teribilă armă 
modernă, banul. SecondaţI şi de 
artileria grea~ care este presa 
lor, fcital câştigi una după alta 
toate fortăreţele. Cine să le re
ziste? BIetul cdăţean gol şi flă
mâ~d, care este prototIpul gro
sului maselor româneşti? Că strei
nii aceştia nu ne adUC nir.lic şi 
iau totul, este lucrul' vădit. Ei 
nu vin aci să se distrez€', să 
cheltuiască banul lor, ci să câş
iîge şi să traf:cheze fără scru
pule. Dar s'a spus de unii că_ 
ei reprezintă energii. Nu n tăgă- .~ 

duim. Şi tocmai fnndca În ma
rea lor majoritate sunt elemente 
mai bine inzestrate ca ai noştri, 
snnt periculoşi. 

De altfel e fatal să fie aşa. 
Cine pleacă djntr'o ţară in vre
muri de restrişte? Naufragiaţii 
vieţii? Proletarn? Micii proprie
tari de pămant sau funcţionări
mea? Nu. Acpştia nu se mişcă 
şi ei sunt victimele tuturor ca
tac1ismelor~ tocmai din cauza 
imobiiităţti lor. Cei cari sunt mo
bili, cei cari sunt gata tGtdeauna 
de a o şterge sunt oamenii de 
afaceri, financiarii, negustorii. cu 
un cuvânt oamenii care dispun 
de bunuri lichide şi cari pot 
să-şi repună repede pe picior 
in orice altă parte de lume afa
cerile lor. 

M ...... -*, ....... . 
Revizuirea tncetăţenirii streinilor., 

Referitor la incetatenirea sfraini-, 
lor ounem juramtÎllt. ca dace! ia revi
zuirea actelor strainilor pe baza caro
I a au fost incetatenili, se vor afla 
dovezi că s'a mijlocit ori acordat acest 
drept in mod ilegal, ifl razbunarea 
noasfld TIe vom folosi de cele mai 
drastice mijloace pentru pedepsirea 
atâl a celui incetatenit, cât şi a ce/uia, 
care l'a încetăteml, fiindca dace! cmeva 
nici în O chestle atât de gingaş a şi de 
o insemnatate atât de mare In ce pri
veşte viitorul neamului nostru, n'a ştiut 
sd fie cinstit şi conştlU de datorinfa l!li 
de mmân, acela nu-i demn nid mă
car de dispreţul nostru. 

.... • un. ",-,.." • • ~ţ ..... şsd 

IUBITE ABONATI 

Ne-ai cetit gazeta? Nu o arunca, 
Ci ° dărueşte la O rudd-a ta; 
Sau la un prieten, s'o vadă şi el. 
Lui ti faci un binel gazetei la fel. 
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VOINŢA POPORULUI 
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Pagina 3 

Hu~eRtirneft creslină a llniuersitătii ~iD' IH~i. 
I 

Către Românii din laşi şi din tntreaga ţară. 

I Plecaţi aCll'!l 3 jum. luni ill. posibilitatea de a ddrui, ar aon 
~iua de 8 maz 1924 ia Unghem să ne vândă locul pe preţul Cl1-

pentru a lucra sl:T1ţ{uri ~(jrălT1ict.a rent. Apoi fl~ [nd~eptăm c~ gân
l~ecesară constrWTll l!f1l1l "Camin dut spre acel cart ar dOrI să ne 
1;'ulturaJ" dllpă o muncă grea, I climpere locul fa întregime sau 
'lfândlll nostru este astăzi lmplf- in parte. Avem nevoe de 150-250 
11t. Suntem stăpâni pe 160,000 meiri pătraţi. 
,'ărămizi lucrate cu braţele nOQ- Facem apel la to,fi aceştia 
tre, stropite cu sudoarea noas- pentru a se anunţa în termen de 
(d. Prima etapă din planul nos- 10 zile adică până la 10 Sept. 
TU este aşa dar adusd la fnde- 1924 pe adresa "Corneliu Ze/ea 
{iniree Stud. Creştini! a Unfver- Codreanu str. Carol 23 Iaşi, la 
'ftăţli din laşi aduce mulţumirile etai. 
i cele mai vii tuturor acelora Comitetul nostru ill şedinţa de 

cari În acest timp ne-ac! ajlltat. sâmbătă 16 August curent. a 
Odubl ~u terminarea acastai holilrât ,. 
. etape se pune problema transpor- 1. Sala de arme a căminului 
tării imediate a cărăm;zÎÎ În ve- cultural va purta numele aceluia 
derea căreia s'a adresat o cerere care va dărui locul. 
Direcţiei Generale C. F. R, dar 2. Bbliafeca şi alte 5 camere 
'aceasta presupune u'! teren al vor purta numele aceluia care 
lIoslr,# pe care să putem adwrG va dărui 50,000 lei. 
aceste carămtzi şi pe care să 3. ~,'alollul de primire va 
clddim apoi casa noastră. Acest purta Săpate în piatră cu litere 
teren nu-l avem! de aur, numele acelora care au 

Suntem in căutarea lui. Gâll- dona! 20,000 lei. 
dul nostru se îndreaptă în primul 4. Sala cea mare va paria 
rând către vre-un bine-voitar care săpate pe marmură in aur nu
dăruind locul ar dori să- şi lege mel~ tuturor acelora cari vor 
numele de această casd a siu- dărui câie 10,000 lei. 
dentimei În care isi vor fncălzi 5. Cele două dormitoare vor 
sufietele toate ger;eraţlile de co- purta săpate in aur numele ace
pii săraci ai Moldovenrwr şi ai Iora can fiiTld sdraci, yor ajuta 
tuturor Românilor oropsit' din cu carul sau braţele a/utor eva
lume (actUalm'ente lucreazd la luat [n bani la 5000 lei. 
cdrămidă un grup de tineri ro- Preşedintele comitetului 
mâni TransnistTfem) Cor'teliu Zelea Codreanu. 

In al treilea rând ne ÎTldrep- Secretar 
tdm către acei cari neavâlld Ion CaclJ. 

YJ;I'. AS' 
,nu _ eu an $\l1\li ... ' .. .. ,. 

Exportul ROlUâniei în I9%3 
lată situaţia exportului pe anul 

1923, după datele acum centra
liz 1te la Di recţia sta tisticei : 

1.685485 tone cereale, valo
rând 6394,801.000 lei, faţă de 
1163 113 tone in valoare de 
3.406,322 000 lei din 1922. 

Plusul realizat la exportul de 
cereale atinge 3 milian1e lei. 
Făina de grâu şi produsele pe

trohft're exportate reprezintă 384 
mii 315 tone, tn valoare de 2 
miliarde 559,087000 lei, - cu 
un plus de o jumătate miliard 
lei faţă de 1922. 
Lemnăria exportată se cifrează 

la 2.140288 tone, valorând 2 
miliarde 642.280.000 lei, cu un 
plus de aproape un miliard şi 
ium. lei faţă de 1922 .. 

Animalele de tăiere şi produ
sele lor exportate, se ridică la 
t 15 mii tone, valOl â'1d 740 mi
lioane lei, iar sarea exportată 
,atinge 60 mii tone cari valorează 
40 milioane lei. 

Totalul exportuluI pe 1923 se 
cifrează la 13,642,910 000 lei. 

La această cifră trebue să 
adallgăm şi suma de 4 miliarde 
972,432.000 lei, reprezentând ta
xele vamale de export. Astfel 
ajungem la aproape 19 miliarde 
lei, care exprimă valoarea ex
portului pe 1923, cu 7 miliarde 
mai mult decât in 1922. 

'" 
Cât de adânc trebue să suspin 

când cete se cifrele acestea de '9 mii de milioane - valoarea 
exportului bunătăţilor pământului 
ţărei noastre şi mă cuget că, 
Doam ne mUlţi streini din alte 
ţări se indulcesc din aceste bu-

nătăţi ale iloastre, pe când atâ
tia Românaşi de ai noştri, flă
mânzesc, umblă sdrenţoşi şi mor 
iarna de ger. 

Şi trebue să suspini şi mai 
tare dacă iti dai seama, că toate 
aceste sume fantastice întră În 
bUi-unarul jida01lor, cari au ve
nit din alte ţări şi au infiinţat 
societăţi de exploatare a bogă
ţiilor patriei noastre, ne sug şi 
sângele nouă aşa numiţilor "stă
pâ:lii ţărei româ1eşti". Halal de 
astfel de stăpâni! Noi Românii? 
Noi, suntem săraci lipiţi! Noi 
suntem servitorii exploatatorHor, 
ai jidan!lor. Căci cine exportează 
cerealele sămănate şi adunate cu 
sudoarea bietului ţăran? Cine 
exoortează avuţiile scoase din 
pământ cu periclitarea vieţii 
muncitorilor Români? Cine ex
portează vitele tmblânzite, cres
cute şi lngrijite de modeştii şi 
despreţuiţli noştri păstori? Cine 
exportează lemnele tăiate şi în
cărcate în vagoane prin chin, 
neajunsuri şi ruperea oaselor? 

Jidanii n 
, Al lor este totul. Ale lor sunt 
cerealele t ale lor vitele, al lor 
este aurul, sarea, petrolul, ale 
lor sunt lemnele şi toate cele
lalte bogăţii ale Ţării Româ
neşti. 

Ale noastre sunt chinurile, su
ferinţele; ale noastre sunt boalele 
pe cari nu avem cu ce le vin
deca! 

Da! noi ca popor suntem me
nlţi pierzărei, fiindcă noi, aşa 
zişii "intelectuali· n'avem con
ştiinţă naţională, n'avem inimă şi 
simţ de frate, faţă de Români. Ne 

facem prieteni cu toti batjOCOri-1 tia din Sibiu p~rrtru eroul nostru na
tDrii, cu toate lipitorile acestui ţional Avram Iancu. 
prea bun popor. Ţinâ'1du- se conf!resul In cadrele 

Noi suntem răutăciuşi, noi acestor s~rbari naţionale, comitetul 
suntem făţarnici, indolenţi, noi central Învită toate organizaţiile ju
sun!eni ticăloşi şi cu drept cu- detme ca să fie reprezentate la Cluj 
vânt r,e merităm soartea, viaţa in ziua de MarIi 2 Septemvrie prin
de sclav, ce o trăim. tr'un număr cât mai mare de volun-

• .,....-:. • F , .... v* ;' 

CONGRESUL 
"Uniunii Foştilor Voluntari Români" 

la Cluj. 
Foş';; fJolullta,; la serbllrile pe"tr" 

Avram Ia"cu. 

Marti, 2 Septemvrle va avea loc la 
Cluj congresul anual al U. F. Volun
tari Români. 

In aceeaşi z.i U. F. V. Români va 
lua pl:lru::, \,;c:\ KI ulJ' •• li;,tiu ... t, 10. i)C:l'bll .. ll .. 

comemorative organizate de .Asocia-

JU41 eu a' 
t _ 

14 va 

tari wrl sd se prezinte la acest con
gres in haine de stlrbcitoare sau co
stume naţionale. 

Voluntarii vor beneficia, fără nici o 
altă legitimaţie, de 75 la sută redu
cere pe CFR. 

Omagiul ce-l vor aduce foştii vo
luntari memoriei lui Avram Iancu va 
fi cel mai sincer şi cel mai frumos 
omagiu, pe care eroii desf.)birii nea
mului, il aduc celui mai mare suflet 
d ... "'l'OU P" ,,:li.... l'a n:l~r.llt Ardealul 
românesc I 
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In ce tară trăil11. ? •• 
IJ 

Ce scrie un muncitor român din Reşiţal - Un scandal 
care trebue să inceteze 1 

Se ştie ca. În Reşiţa (Bănat) sunt 
azi cele mai mari uzine (fabrici) pentru 
prelucrarea ferului, în Ţară. Asta ar 
trebui să ne bucure, că,' dară, avem 
şi noi Românii această industrie mare 
care n~ dă putinţă să ne ajutăm noi 
de noi, fără să trebuiască să ne adu
cem toate celea din afară. 

Bucuria noa!Otră insă numai- atunci 
ar fi deplină, dacă şi noi lucrătorii, 
ca Romani, ne·am simţi mat la noi 
acasă. - Dar, durere, şi azi, după 5 
ani dela unire, noi lucrătorii români 
ne simţi m aci tot ca si cum am fi în 
Germania ori în Ungaria. 

Intri tu, lucrator român prin 
cele birouri (canceiaril) , auzi numai 
limbă streimj " lllirebi ceva româ
neşte, primeşti rdspunsul intepl1t : 
.Nem tudom. ,." (pe ungureşte 
= nu ştiu) - şi daca ti totuşi sa 
ai răspuns. stai 2 ciasuri pând 
viile unu sd facă pe ta/mac.iul 
Intre tine Românul şi domnul care 
nu şUe Incă româneşte (cd nu 
vrea) . .• 

Când se pun Înştiinţări pentru 
lucratori in tablele de publicatii, 
mergem şi noi Românii sd vedem 
ce sa dă de ştire prin ele, - dar 
ne alegem cu mmica, căci ele, 
aproape toate, sunt scrise in limbă 
streind. 
V ăzînd odată o astfel de tnşt!inţare, 

doi lucrători români, pripăşiţi şi el 
printre cetele de streini, s'au dus la 
biroul Maestrilor şi au îotrebat, de ce 
nu pun şi româneşte că să inţeleagă 
şi el? Au primit răspunsul, că: :-~'am 
avut ordin (purunca) de a pune şi 
româneşte. Unul din ei, mai inimos, 
s'a dlls şi a rupt afişl11 strein, Intrebat 
că de ce a făcut'o?, el a răspuns, că 
asta nu se poate suferi, ca în Roma
nia să se pună înştiillţări numai În 
limbă stremă. Inima lui nu-l rabdă să 
sufere aşa ~eţ'a 1 Fie ce-o fI. 

La 2 z.ile a primit Î[]ştiintare că e 
lăsat afară din lucru, "din lipsa de 
lucru ... Pentru li psa de lucru' chiar 
dacă ar fi fost. a trebuit dat afară 
unul dIn cei 2 Români, cari ajunse
seră şi ei acolo ca Pilat in Credeu ? ... 

De e primi t şi un măestru român, 
el in fabrică n'are voe a se arăta 
că-i Român, numai pe afară •.• Lucru
rile cele mai grele se dau Românilor 
căci ci şi lucrei!ză mai Ieftin, şi mai 
la greu, Poate de aiceea sunt plătIţi 
cu 25 -30 Lei pe zi iar măestrul ro
mân cu 45-70 Lei pe zi. Măestrii 
strein! au plăţi mult mal bune, sub 
cuvânt c~ sunt "specialişti" adecă 
invăţaţi anume, deosebit, mai extra ca 
Românii 1 Pentru ca să le poată da 
piată mai blmă .•. Toti "măestrii", 
"supraveghetorii". "controlorii", ca şi 
functionarii (slujbaşii), .sunt streini, -
puşi la muncă mai uşoară şi la plată 
mai bună. 

Numai noi şi O-zeu ne ştie, ce 
umilire sufletească trăim noi Românii 
aci. O umilire cu atât mai greu de 

purtat cu cât ne ştim tn România şi 
ştim că ei sunt mâ\ldn, că pe noi 
ne pot ţinea şi acum ca .. ~enuşotce"" 
după uşă!. .. 

A venit odată Ministrul Muncjj in
sotit de deputatul Vuia, să cerceteze 
soartea lucrătorilor. Ne-am plâns de 
stari te de mai sus. cari. dacă n'ar fi 
adevărate, n'am fi indrAznit să i le 
aducem la cunoştinţă. Ne-a răspuns 
că vor fi înaintati ŞI Românii. dar 
uite, a zis, Românul nostru să nu fie 
leneş, ci să fie bărbat de munca asta 
ce se cere aici ..• Am văzut indată 
că a pus om rău vorbă rea despre 
noi, şi ei. Ministrul, habar n'are de 
hărnIcia Românilor, cari tocmai pentru 
aceea-s puşi la lucrările cele mal 
gre le, că sunt mai buni de trudă de
cât străinii. Aratându-i că se primesc 
şi acum prea multi streini fată de 
numărul mic al Romfinilor, - depu
tatul Vuia iute a sărit Întru apărarea 
străinilor, că nu-s prea mulţi Ş1 acela 
de aceea trcbuesc, că-s "specialişti '" ..• 

Pe când să nădăjduim. dle Redac
tor, o intoarcere spre bine a stării 
noastre de Români umiliţi şi in Rtşiţa 
cea J> naţionalizat!" ? 

Un membru al Silldicatului 
National român. 
• 

Strigătul de durere a acestor mUIl
citod rom,IrI! ne umple sufletul de 
cea msi îndreptăţiM revoltd. 

Desinteresarea autoritatilor noastre 
superioare e condamnaoilă si ant/
romârzeasca. 

" ."" ...... 
D2schl~erea 5coalei de Dotari din făgăraa 

Directiunpa şcoalei de notari din 
Făgăraş ne roagă să dăm loc ur:năto
ruiui comunicat: 

Se aduce la cunoştinţa generala, că 
şcoala de notari se va. des;hide la 1 
Octombrie 1924. 

Se primesc elevi cari intrunesc ur
mătoarele condiţiuni: 

1. Să aibă 8 ci. de liceu sau şcoală 
echivalată. Dacă numărul locurilor nu 
iva fi complect cu aceştea se vor pri
mi şi elevi cu 6 şi 7 ci. de liceu; a
ceştIa nu mai dacă au practica de 
cel putin 1 an in vre-o cancelarie 
notadală. 

2. Să fie cetăţean român şi să cu
noască bine limba Ţării în scris şi 
in vorbă. 

3. Să tie sănătos. 
4, Să treacă examenul de admitere 

căruia va fi supus. 
Cererile împreună cu actele justifi

cative se vor inainta la adresa Direc
ţiunii şcoalei (Prefectura jud. Făgăraş) 
cel mai târziu până la 10 Septemvrie 
a. C., cunoscând c~ frecventarea cUt-. 
surllor este obligatori~ şi examene 
particulare la flne le de an nu se ad~ 
mit sub nici un moUv. 

Direcliunea şcoalei. , 
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Pentru tei ce uor SH in ~arte 
la s~r~Hrile ~~~tru Huram luntul 

Pentru o cât mai bună reuşită a 
serbărilor ce se vor 1ine cu ocazia 
centenarului dela naşterea lui Avram 
Iancu dl. l. 1. Georgescu, prefectul ju
deţului - În urma interventiilor făcute 
pe lângă Guvern - a reuşit să obţină 
punerea la dispoziţie tuturor românilor 
doritori a lua parte la aceste serbări, 

trei trenuri, care vor pleca din gara 
Arad unul tn ziua de Sâmbătă 30 Au
gust la oara 14 şi alte două to dimi
neaţa zllei de 31 August unul la ora 
2'30 şi altul la ora 3. 

Avem informatia că - numai din 
judeţul Aradului - vor lua parte la 
aceste serbări 2000 de ţărani la fes
tivităţiJe dela Baia-de-Criş-Ţebea, iar 
alţii ]00 la festiviUţlle dela Câmpenil 

Doritorii a' merge În grupuri, atât li 
Saia-de-Criş şi Câmpeni, se vor Înscrie 
la Prefectura judetului până în ziua de 
Vineri 29 August ora 12. Ar fi de dorlit 
ca să fie cât mai multă haină naţio

oală, de aceia noi ne adresăm ţără
nimel noastre conştiente de însemnă
tatea acestui mare praznic naţional. 

Ştiri de tot felul. 
Rugă", cu insistenţă pe domnii 

abo"aţ; să bin«Joiască (J nu-şi 
uita de achitarea abona_entu
luit fiindcă tJiarul nostru fI' are 
dela "i",enea nici un sprijin, 
"ici ti" ajutor şi trăeşte numai 
prin sine "nsflşi, haaal pe con
ştienţiositatea cu care lşi lac 
On. ahonaţi dn torin fa. 

Un patat cultural la PAncota. Joi 27 
August se sflnteşte în comuna Pâncota 
(jud Arad) .,Palatul cultural naţional" 
ridicat dîn donatiile locuitorilor: Lazar 
,Palcu, Simion Buda, Ioan Burza, Du
mitru Văleanu, Vasilie Zâmbreanu, şi 
DumitlU Dragalina, români vrednici de 
loaUl lauda. 

Palatul a costat 400.000 lei şl este 
o adevărată mândrie a comunei Pân
cota, 

Cei câţiva fruntaşi ai comunei au 
zidit acest palat din donatiile lor; e 
acum rândul preotului, învăţătorului şi 
al celorlalţi intelectuali din Pâncota, 
~a facă din noul palat un activ fo~ar 
de cultură naţională. 

- Rugam pe adevtiratii Români 
dela sate - intelectuali şi plugari -
.!ă .!e adune câte cel putin 20 de mem
brii pentru ca sa poatil infiinta dije
rite cooperative de producjie şi con
.!um şi sd ne lncunoştinteze ca sa le 
putem duce instrucţiunile şi statutele 
necesare. 

'*' 
JortJş a,.t;su!eş; a,.tişti; de tJarieteu. 

Intrebam autorităţile competente, pecând 
au de gâlld sti cureţe AraduL de aşa 
zişii artişti şi ariiste 'de cabaret, de cari 
oraşul nostru nu are nici o nevoe ?I ... 

Sau poate are cineva abSOluta ne
voe (Il) de a rămânerea acestor trântori, 
in oraşul nostru ?!... 

* 
~ Bandiţii jida"i şi greci deln 

fostul "1"ti,,, Club" n' aII pără
sit '"că AraduJ. Patronul lor 
fod eruPie,. la MontecarJo şi 
client al Puşcă,.iilor autohtone, 
s' ti repesit la Bucureşti .6 re
pare lucNl,.ile. Da,. ~tJi! Mul
le lucruri nu se pot repara nici 
cllta,. 111 Bucu,.ef#. De aata 
lista ",itilerabila casă de joc de 
cărţi are puţine şanse de ti se 
"edeschide. 

Kalispwtl uriaşe cd.ştigut" 
fără m ,.neii / 
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Ziarul jidănesc "Esti Uoyd" din Ti
mişoara, redact!'t de E xcrocul inter
naţional l"j'((HţfO Zoltan. nu mai 
conteneşte cu atacurile neruşinate :Ia 
adresa ţării noastre, care Ti oferă o 
ospitillitate ce n'o merită. 

Atragem atenţia autoritaţilor din 
Timişoara şi-a Românilor cinstiti de 
acolo, asupra acestui mizerabil comi
tag/a al condeiului J 

Ar fi timpul ca autoritătile noastre 
sd ne scape de asemenea Iăpădăfuri, 
alangate de rigorile legilor, din toate 
ţarile pe unde au trecui! 

• 
Ucraina împotriva Jidanl!or guvernul 

sovietic din U.::raina a inceput o ac
tiune energică Împotriva sloniştilor 
(adecă a jldanilor naţ:onalişti). 

De cuârnd au fost arestaţi la Kitw 
vr'o 300 sionişti. 

Va fi de Sigur, incurând, o nouă 
imigra/ie jidanească În Basarabia noa
stra otrăvită deja de jidani I 

CfUftPfSn CI SI fRIel CU UlO[Rm. 
Suferinte şi nepăsare. 

Era Duminecă, ziua naşterii Maje
stăţii Sale Regelui, pe la ora 11 când 
mă grăbeam l'ă ajung la locul unde 
mă chema datorinţa ocupatiunei mele. 
In stradă trec pe lângă o femee care 
slăbită nu mai putea împinge cărutul 
cu lemne, ci frântă ,de oboseală se 
opri şi suspină cu o voce tremură
toare către copilul ei, care o insoţea 
"acum ce bece$ug să mâncdm azil 
cum să ·mă duc la tată tău acasă". 
Oftatul ei adânc, înfăţişarea ei, care 
dovedea atâtea suferinte trupeşti şi 
sufleteşti, mă făcu să mă opresc, s'o 
întrrb de năcazurile ei. Şi ea, biata 
femee plângând, Îmi spuse că are 6 
copii dintr.: cari acesta de 8 şi jum. 
ani este cel mai mare, că locuesc 
intr'o cameră cu 3 păreţi, că bărbatul 
ei a fost muncitor la fabrica de va
goane .Astra·, dar de câteva luni l'au 
dat afară din lucru, şi că acum de 
3 săptămâni zace grav bolnav. ŞI mai 
spunea durerea aceasta intrupată că 
flămânzesc zile de-arândul şi că 3 
copii petrec viata în piele'i goală, că 
n'are cu ce-i Îmbrăca pe toti. Mi-am 
însemnat adresa şi va primi şi ea, 
sărmana femeie, ca multe altde un 
modest ajutor dela F. N. R-

In legătură cu ar:easta întreb: 
Domnilor imbogătiţi de războiu şi 

tâlhari tie toate zlfele, oameni de afa
ceri murdare, şi toţi pungaşii, cari nu 

• mai ştiţi cum să împrăştiati paralele 
ce le anti, venit ellrat zi de zi, prin 
sudoarea altora, nu vă cugetaU că şi 
act'i ce sufăr, sunt făpturi ale lui Dzeu, 
că au şi ei corp care flămânzeşte şi 
pe care nu-I pot Îmbrăca, că sufletul 
lor este nobil, nu negru-murdar ca al 
vostru; că În inima lor au o dragoste 
sinceră, o bunătate, un adevărat simt 
de om, o credintă superioară celei, 
care este a voastră? 

Nu vă cugetaţ; că-i prea mare deo
sebirea între om şi om? Că nu-i cu 
dreptate ca unii să cunoască numai 
chinuri, suferinte şi dureri in viată, 
să n'aibă o haină cu ce să se îm
brace, să n'aibă o coajă de pâine s'o 
roadă, să-şi vadă copiii plângând de 
foame şi frig, iar alţIi să umble în 
mătase şi porfiră, să arunce zi de zi 
mii şi mii pentru Îndoparea burtei lor 
putur.J3se şi leneşe •.. ? 

Suferinta bietului muncitor dela 
Astra care a fost concediat şi a ajuns 
pe stradă bolnav, gol şi flămând cu 
familia întreagă fără nici un ajutor 
- şi de aceştia sunt cu miile - şi 
faptul că câte un domn director al 
fabrlcei, când este concediat, deşi, şi 
până a fost angajat a putut câştiga 
milioane, este răscnmpărat cu mili
oane. te cutremură şi te sileşte, te 
fndreptăţeşte să lucrezi cu orice mij
loace legal~ ca situaţia de azi să fie 
schimbată. 

Cetiti şi răsplndiţi ziarele: 

VOINŢA POPORULDl 
IDEEA NAŢIONALĂ 
OLUJUL ROMÂNESO 

Aviz. Cu onoare aduc la cllnoşlieţă 
onora!ului public şi autorităţilor bise
riceşti, că În Arad. str. Dorob:wtilor 
Nr. 41 (şcoala confesională) am deschis 
un birou teehnic de architec/ura; COII

struesc orice planuri de casă, ş.:oli şi 
biserici împreună cu devize le (preli
minare) lor, mai de parte execut [0-

laţionări de tOlfdul de lucrări de zidiri, 
ŞI întreprind totfelul de lucrări trch
nice. clădiri etc. - Cu stimă: Tcodo' 
Cioban, architect. 

ANUNTURI 
numai dela creştini 
se primesc la admi
nistraţia ziarului 

DOln~fI POPORUllUi 
A R A O 

Strada Vicenţfu Babe, Nr. 6 

•• 
Plata după un ta
rlC Coarte scAzut. 

Redacţia ,i administraţia gazetei 
"Voinţa Poporului" se află 1n strada 

Vicenţiu Babeş Numărul O. 

J4edi~ sps;ialist JOlllra ba.1a şi opera;inni da I . 

Dr. VIRGIL POPO VIei 
fost asislent de clinică universitară 

Timi$oGra, cireumscr. IV, ( .. Iosejini 

Palatul Elite. 
Intr are: B· dul Carol (f. Huny~di-uf' nr.1 ' 

B-dul Bt rthrlot lf. KGssulh-u.) 
TELEFO.\I: Il - 32. 

Ore de consultaţii: 10 -12 şi deja 15-1 

CETIŢI $1 RASPÂNDIŢI 

"DOI n,JI PO PO R U (j U I'~ 
--- M---'-----~-~___==se 

foaitl care luptă din toate 
puterile pentru hinele şi intl
inttlrea "eamului nostruJ 

Nu ",ai cetiţi joile ungurefti. 
N,. mtli daţi hanul 1)osl1'. 
celO1" ce "i - tiU batjocorit 
~e(Jcu,,; de-arândul şi /'11-
crti fi as/ăss; şi uneltesc 

Impotriva. Sttl/ulu; Romii" 1 J! 

ROl\IANI 
Folosiţi-vă de: medicii7 inginerii, 

avocatii, negustorii, meseriaşi! 
şi indusfriaşii români. 

Daţi banul vostru, numai la Ro
mânii şi străinii creştini, jerin
du- vă de a-l da jidanilor. 

CROITORIA DE DAME 
as .... ELENA NEGUŞ ŞICLOVAN 

A RAD il STRADA TURNULUI (LOVARDA) N-RUL 3. 

CONFECTIONEAZĂ: 
COSTUME, PA L TOA NE, MANTALE TAILLEUR 

ŞI ORICE LUCRU 
IN ACEASTA BRESLA, 

P R E C-U M ŞI UNI FOR M E PE N T R UEL E VE 

EXECUŢIE IREPROŞABILĂ ::::: PREŢURI EXCEPŢIONALE. 

• 
JUDECĂTORIA OCOLUL~~Q!dL.NOU SECI!t\ eF . 

=-~~- -~ ~. ~ - ---

Nr. 1320-1924 ef. 

Extract din publicaţiune de licitaţiune. 

In cererea de executare făcută de urmăritor Banca Poporală 
pentru Aradul-nou şi provincia Aradul-nou contra urmăritului Ta
raţeu Dimitrie dispărut, reprezentat prin curatorul Dr. Ilias Aladăr 
avocat. , 

Judecătoria a ordonat Iicitaţiunea execuţională în ce priveşte 
imobilele situate în comuna Fiscut circumscripţia Judecătoriei oco
lului Aradul-nou, cuprinse in ef. a comuneÎ Fiscut nrul coalei cf. 
16. 468. 347, 566, Nrul de ordine A 1. 2. 6, A. 1, A 1. 3. 5~ 
A. 1. 1. Nr. top . .432/a, 681/a, 915/a, t 026/~, 1350/a, 14) 1, 967 t 
1374, (352-253) porţiunt>a şi proprietatea -lui Tanaţcu Dimitrie 
pentru incasarea creanţe! . de 1500 Lei, capital şi accesorii. 

Licitaţiunea se va ţine in ziua de 22 Noemvrie 1924 ora .4 
la casa comunată a comunei Fiscut. 

Imobilul ce va fi lfcitat nu va fi ,vândut pe un preţ mai mic 
decât jumătate din preţul de strigare. 

Cei cari doresc să liciteze sunt datori să depoziteze la dele
gatul judecătoresc 5°10 din preţul de strigare drept garantie, in nu
merar sau in efecte de cauţie socotite după cursul fixat in § 42 
legea LX 1881, sau să predea aceluiaş delegat chitanţa, constatând 
depunerea, judecătoreşte, prealc bilă a ga;anţiei şi să semneze con
diţiunile de licitaţie (§ 147, 150, 170, legea LX. 1881; § 21 legea 
XL. 1908). 

Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care a oferit pentru imo
bil un preţ mai urcat decât cel de strigare este dator să lntre
gească imediat garanţia - fixată conform procentul ni preţului de' 
strigare - la aceeaşi parte procentuală a preţului ce a oferit. 
(§ 20 XLI. 1908). 

Dată In Aradul-nou la 8 August 1924. 

Dr. Szilber mp. judecător. 
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