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~traini ÎH torn noastra 
Minorităţile din România îşi 

apără cu ultima energie, pozi
tiile, în care au fost lăsate de 
stăpânirea ungurească. 

Ţinta lor e: de-a ne tine pe 
noi Românii, tn afară, departe 
de industrie şi comerţ... departe 
de ban, departe de bună stare. 
Pentru asta fac totul, riscă totul, 
cumpără totul. 

România-Mare a găsit in Ardeal 
o ţărănime românească, în majo
ritatea ei, săracă, ţinută de po
litica de stat ungară, în întune
rec şi 'n neputinţa de progres 
economic. De cealaltă parte erau: 
marii latifundiari ungurl, marii 
proprietari evrei, saşi, şvabl etc., 
cu toate privilegiile posibile; apoi 
oraşele străine, in care Românii 
pătrundeau extrem de greu. 

Acum drumul desvoltării ro
mâneşti pare a fi liber şi totuş 

nu e. 
Noi, Românii, întrăm in lupta 

... asta, săraci, cum ne-a osândit 
regimul unguresc să fim. Orice 
incercare a noastră se isbeşte 

pretutindeni, In veacuri de comert 
şi industrie minoritară, care luptă 
din răsputeri să ne ţină pe loc, 
in omorîtoare carantînă, departe 
de oraşele care vreau să rămână 
ce-au fost. 

Spre această luptă 'economică 
trebue să se indrepte toată aten
tiunea noastră. 

8~icruri ~jn ~uctrinD nationulă fascistă ~in R~mâniD. aceiaş doctrină, este foarte adevărat. 
Mai maleabil ca Socialismul, Fascis
mul îmbracă În fiecare tară haină 
specifică nevoilor şi năzuinţelor ace. 
lei tări. 

1. 

Intr'o tară unde majoritatea bogă. 
ţiilor ei sunt înstrăinate, intr'o ţară 
unde marea majoritate a populaţiei 
este sclava unei mâini de capitalişti, 
străini, într'o ţară, în firle um1e ap
roape toate mijloacele de producţie 
se află in posesia acestora, se impune 
să admitem din capul locului, că na· 
ţionalismul fascist În Românii trebue 
să fie anti-capitalist. 

Imbrăţişem in cadrul nostru de ac· 
tivitate şi socializmul şi umanitaris
mul, raportat insd la poporUl nostru, 
fiindcă cel mai Înalt umanitarism este 
acela, nu de a mângâia cu gândul 
idealuri abstracte de fericire ul1iver· 
sală, ci de a te ocupa deadreptul de 
neovile aproapelui tău. Ori aproapell;> 
nostru cel mai apropiat este Românul. 
A lupta pentru a-i crea o viaţă mai 
bun<'i, inseamnă a-i face umanitarism 
adevărat. Blnele întregului Univers noi 
nu-I putem înfăptui. Binele micului 
Univers românesc il putem realiza şi 
aci e o operă reală şi românească, 
mai presus de toate de -înfăptuit. S'au 
dat şi se dau şi astăzi de oameni de 
rea credinţă false ddiniţ:i a Naţiona
lismului. Ori, adevăratul N?ţionalism, 
constă În iubirea pentru massele in
digene ale ţării, Ulasse care formează 
naţiunea şi cea mai curata formă na
ţionalistă de iubire a poporului, CO!l

si stă in a-I ajuta să se ridice materla
Iiceşte şi moraliceşle. Acesta e Fas
cismul. lată deci că doctrina noastră 
profesând idei .de dreptate socială 
inaintate şi luptând pentru buna stare 
a Romanilor, are un aspect şi social 
şi umanitar mai larg şi mai concret 
ca toate doctrinele so:iaHevo!uţio
nare şi internaţionaHste. 

Interoationallştii cari preconizează 
fericirea universală. sUDt şi falşi şi de 
rea credinţă. Dacă vor binele social 
cu adevărat, firesc şi drept ar fi să 
incepă prIn a-I înfăptui la ei acasă 
şi În cadrul naţiei căreIa aparţin, alt
minteri ce folosesc muncitorilor ro
mâl!i vagile teoni asupra unei alcă
tuiri sociale universale, utopice şi 
irealizabile. 

Universul este atâta de larg, atâta 
de vast şi locuit de atâtea seminţ!i 

deosebite ca limbă, ca moravuri ca 
t~mperament şi ca fel de vieţuire, 
Încât s'ar p\Jtea spune fără greş că 
internationalismul este un miraj fără 
fundament şi Ură lIiată, 
Dacă ar fi să ne cJasificăm doc

trinar, Fasciştii Români suntem in fond 
Socialişti naţionalişti. Ne deosebim de 
socialiştiij ceilalţi în primul rând pe 
chestiunea Străinului pe care noi nu-l 
admitem În gospodăria noastra sub 
nîci o formă, apoi prin faptul că so
cialismul nostru e un socialism raţi
nal purificat de utopli menite a tur
bura doar mintile muncitorilor: Ad
mitem deci o bună parte din dezide
ratele pozitive ale Socialismului primar, 
chiar dintre cele mai extremiste, dar 

voim ca prefaccrea sflch;!l să 
f~1,'osească exlusiv nws .. dor Ro
mâneşti nu şi vemt'ciiur Cl.ife ne-au 
invadat de pretutindeni şi care nu 
se simt leeali prin nimic de ţara 
şi poporul flostru. Vrem deci in
tregul }olos ai unei eventuJale 
schimbiiri a SocieUiţii de astazi 
pentru Români şi numf1i pentru 
Rumâ!li in intelesul etnic al 'cu-

vântului. 

Acolo unde massele sociale sunt 
inslărite cum şi bogăţiile ţării se află 
În mâinile nationalilor, "Fascismul" 
este gardianul Oidinei impotriva tur
burărilor dinăuntru şi din afară. (Bel
gia, Japonia, Franta, Italia, Olanda, etc.) 

Acolo unde motive de ordin etnic 
desbină ţara (regionalism) Fascismul 
este un element puternic pentru ci
mentarea forţelor naţiunii (Spania' 
Serbia, Ceho-Slovacia). Acolo und~ 
străinii caută să acapareze puterea 
politică sau alte cauze interne, dău
nează desvoltării ţării, Fascismul are 
un caracter pur politic (vezi Fascis-. 
mul german). Tot Fascism de ordin 
polittc ,este cel din Turcia, Egipt, 
Grecia şi Bulgaria. In România, Po
lonia, Letonia, Finlanda, Brazilia, Ar
gentina şi China, Fdscismul este in 
prima linie anti capitalist, fiindcă is
voarele de producţie ale acestor ţări 

t 
. , 

sun amenl1lţate . 
Poate că nici inţ'o tară, având orga

nizaţii fasciste şi si ări care le-a provocat 
răsboiuL situaţia nu este aşa de gravă 
ca în România. Aci Fascismul este 
nevoit să lupte şi contra capitalului 
şi contra RegionalismuJui şi contra 

SPre deosebire de socialiştii nu vrem Streinilor şi contra Blroucraţiei. Dacă 
pretaceri În folosul unei bande de lupta aceasta face onoare "Fascis
aventurieri străini. cum sta întâmplat mului Roman", ea nu este uşoa(ă.·' -
in Rusia şi mai târziu în Ungaria. I Adversarii sunt mulţi şi puternici. 

Acestea spuse, să vedem unde este Asta nu Înseamnă că nu pot fi dobo-
răul şi cari ne sunt adversarii? rîţi. Dar este un indL:iu că lupta va 

Nu putem avea răspunsul Hiră a fi grea şi f'xtrem de înverşunată. Va 
dubla această întrebare cu o alta. trebui organizată în mare, aşa ca să 

Cari sun t aceia cari se opun în participe la ea, q u asi totalitatea 
ţară această la luminarea şi buna forţelor româneşti, care - şi vor fi 
stare a poporului român? In primul dat seama i!ltr'o zi că de victoria 
rând vin capitaliştiii Iudeo-Levantini noastră atârnă miinti/irea sau perzarea 
şi imediat după ei ca unelte şi aso- neamului nostru. Unii cred că pasi
ciaţi ai lor O parte din politicianii vitatea Încă e o armă, Credem că 
şi marea birocraţie a acestei ţări, Ei este moarte curată. De altfel astăzi 
au tot interesul ca poporul să rămâie nu există român conştient care să . 
in intuneric pentru a-l putea mai lesne nu-şi dea seama de rostul luptei, 
guverna, minţi şi spolia. Iată de noastre. Nu se poate să-şi pună in
ce noi combatem în bloc pe toţi tr~ barea caJ;e ne-am pus-o noI. fără 
acestla cu ultima înverşunare. In lupta să nu ne dea dreptate. 
socială greşit ni se dă locul extremei In definitiv, pentru ce am făcut răz·' " 
drepte, deşi în fond ŞI în fapt, noi boiul? La ce bun atătea jertfe, dacă ..... 
slllltem extremişti din stânga, o mână de policiani Iasă să i se dls-
Că Fascîsmul (recte naţionalismul trugă roadele şi llJai ales esenţialul _ 

integral) nu profesează pretutindeni său: Pacea! Or pace noi n'am mai' 

Despre ta~a şi popa-rul nostru I ~tânci.le Ş~ cu pământul' de care sunt nenorodtulul călător, fără să mişte un 
mcunjuraţl. deget întru apărarea lui. 

Poartă mantjj enorme~cute din De sigur, că adesea un suflet de 
pieile oilor turmei, căzute pe cale. preţ se poate găsi între aceşti stră-

de M. S. Regina Maria. 
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Numai atunci când vom câ
ştiga această biruinţă economică 

vom fi, de fapt, stăpânii Ardea
lului. -

Cei mai singurateci locuitori ai Ro- Aceste vestminte buhoase le dau o jeri ai muntelui îoalt. EI 'va povesti ,j 

mâniei sunt ciobanii, mai singuratici înfăţişare sălbatecă, ce nu seamănă atlmci lucruri vrednice de auzit, căci / 

Şi lupta aceasta econornjcă e 
cu mult mai grea decât şi-o în
chipue multă lume la noi! 

[ 

eLIm se poartă Franţa cu trădătorii. 
Din Paris se vesteşte: 

Camera de punere sub acuzare a 
respins cererea de punere in libertate 
provîzorie a lui Goldski, condamnat 
în timpul rasboiului la 8 ani de muncd 
silnlcd implicat fiind în afacerea zia
rului "Bonnet rouge" care era vândut 
Nemţi/or, 

. La noi trădătorii de ţară se plimbă 
liberi şi trăesc din belşug. 

Când va veni oare ceasul să le inăJ· 
- tăm spânzurătorile la care nu se mai 
aşteaptă ?1 

şi decât călugării în chiliile lor. căci cu nimic din ce-am., văzut vre-odată; natura va fi fost invăţătoarea lui, gla-~' , 
că lugării se strâng mai multi la un şi băeţaşii poartă aceste curioase surile sălbătăciunilor "or fi intrat in, .. . '.' 
loc pe când ciobani! petrec luni in- vestminte. care-i acopere de sus până I inima lui, -, 
tregi singuri numai Cil câuti lor pe jos, ferindu-i de ploaie şi de vânt şi Mai prietenos ceva e păstorul care ......... ·· -' . 
pustii vAduri de munte. chiar de prea arzătoare le raz.e ale îşi mână turma pe păşuni mal verzi. ._" \ .... f 

Adesea rătăcind călare pe culmi, soarelui. Singurul lor adapost sunt Nu e atât de singuratec; chiar când . i. 
am dat de aceşti paznici tăcuţi, spri- bordeiele, pe jumătate 'supt pământ, nu trăeşte cu un tovarăş, el primeşte 
jiniţi pe bâtele lor, aşa de liniştiţi de ale căror acoperişuri sunt făcute din vizitele trecătorilor; expresia lui.· e 
ar fi putut să fie chipuri cioplite in brazde, aşa încât la o distanţă mică mai putin posomorâtă, ochii mai pu-
piatră. a~ja ~e le ~oţl deose~1. Aici, în t.o- tin aspri, şi cântec~le ce cântă din 

Marea boltă albastră era a lor, şi varăşla dulâl10r lor, el ~etrec lungtl~ fluer au o notă mal dulce. 
minunata v~dere asupra zăriior fără 8 !~nl. d~ vară, p.ân~. c~ fngul toam~e~ Aici cojocul e înlăturat, dar atitu-
de marginr; al lor nori schimbători 11 trimIte ~e danşlI ŞI turmele lor 10 dinea ciobanului e pretutindeni ace-
plutind uneori peste capetele lor, alte napol la camp: . eaşi: ori pe vârfuri pustii de munte, 
ori ridicându-se ca un abur din pră- SU!lt ,.făptu~l cu aspre căutătun ori pe grase păşuni lângă limpede 
păstiile dela pîcioarele' lor; ale lor ace~tl 'iOb.alll, ~proa~~ tot ~şa de râu, orÎ pe arzătoarele şesuri ale. Do
erau şi tăcerea şi apusurile, răsăritul nepIeptănat! ca ŞI . d\lI~11 lor. ?Ingur~: brogei, unde cale de mai multe poşte 
şi floricelele de munte cu minunatele tatea pare să te fi patruns In ochI!: imprejur nu se vede nici un copac, 
lor culori. Dar tot a lor era şi fur- cari te privesc fără dragoste, ca Ş\ ciobanul stă uneori ceasuri intregi, 
tuna, şi ploaia, şi zilele de nepătrunsă cun~ ei ar fi pi~rdut 0l?icl!lul de a-i cu amândouă mânîle sub bărbie, ră
ceată; a lor era singurătatea fără cu- Opri asupra feţet oamentlor, .. zimat în bâtă. Nu line seamă de vre-
vinte, llemângăiată de glas omenesc. Grea primejdie pentru drumeţt sunt me, se uită tintă inaintea lui, şi cea- . 

Acesti singuratici 10-::\1;tori ai mun- acestl dulăi sălbaticl, şi adesea st!- surile trec incet peste capul lui. 
telui ajung aproape de o coloare cu pânii lor se uită·· Ia navala ce dau •• 

Preţul unui exemplar 2 Lei. 

--

! 



llilllitnFiittWT'i ftwtlfl'M''F'Mtt''lZSMf1'1l antiTi
• bWTtl'.wm?JltTItJ75StBtr7Î1"î7MtîjJ5ir"'~fliDfffij.7 .mr..-_sn r" .. rz 

~... l\ 
Pagina 2 VOINŢA POPORULUi Nr 30 

simtit din j9r9, Devenită de atunci 
tara noastră, teatrul urei Învazii fără 
precedent in istorie, n'a mai putut 
gusta din binefacerile Păcii internl'. 
Ea şi-a perdut de atunci. liniştea şi 
armonia sa dinăuntru. 

Şi ceiace e mai rău a început de 
atunci să-şi piardă şi o bună parte din 
avutia sa natională. Dar să lăsăm 
cifrt:je să vorbiască: 

In toamna an. 19lR all intrat 
prin toate granitele României 116600 streini 

In anul 1919 au intrat prln 
toate graniţele României . . 243460 streinl 

In anul 1920 2U intra, prin 
toate gmniţele României • . 390339 streini 

In anul IY;l1 all inuat prin 
tuate graniţele Homâniei • • 665050 streini 

In anul 1922 au intrat prin 
toata graniţele României . . 4187:0 streini 

In 1\123 (primele 6 luni) prin 
toata graniţele României . ,2!QtZO strcini 

Tot?l 2044:3U streini 

97 la sută din aceşti străini liunt 
in~t~bti în oraşe unde ocupă un tot:d 
de 404 mii ilp~rtamente, de aci criza 
şi lipsa de locuinte precum şj s~um
petea mereu crescândă a vietii. Coo-

• trar de cum s'ar crede majr)ritatea 

celor care ne i n\'adează sunt foarte 
bine pregătiţi pentru a ne subjuga şi 
nLl nişte naufragiaţi cum s'ar crede, 
fără capital şi experientă. Până la 1 
Iunie 1923, 320 mii din aceşti străini 
se aflau stabiliţi În Bucureşti unde 
ocupau 8:),000 de apartamente. Din 
aCtştia 83 mii n'aveau orupaţii pre
cise, aproximativ 22 mii erau munci
tori şi techniciani, iar restul de 215000 
profesează comertul pe pkior adică 
specula de efecte şi mărfuri. Unii tiin 
anştia au format Societăţi cu nume 
Românesc şi au acaparat sub aceasta 
formă un număr cons~derabil de fa
brici, mori, mint', păduri şi imobile ur
bane. Cu iicestea din Uilnă se petrece 
un fenomen ciudat, în unele oraşe mai 
încercate de invazie, cum sunt Bucu
reştiul, Clujul, Galaţi, Brăila, etc. unde 
popul.aţia româilcasl'ă a feFt şl este 
metodic refuzată dela centru spre pe
rif~rje. Cu vremea des:gur în toat\.' 
aglomeraţi !le urbane, dacă se conti
nuă înaillte cu invazia, Româniior nu 
le vor mai rămâne decât să populeze 
suburbiile oraşf!lor. tVa urma,) 

$ 
$ t'Rs,t s&::oN .'1) unn:w. 

tmigrarea tlrdelenilor 1n f1merica. 
Agentul unei companii streine instigă pe Români la emigrare. 

Patru mii de Evrei introduşi din Ucraina. 

Ardealul a dat În ultimele dece
nii un procent considerabil de emig
ranţi pentru America. Cea mai mara 
parte dintre emigranţii ardeleflj s'au 
reintors iarăşi in ţară şi numarul ce
lor ~ame!icanizilţi" e destul de neîn
semnat în raport cu numind total, 
Răsboiul a prins în America un nu
măr mare de Ardeleni', cari astfel au 
tras două foloase: Mai intâiu au 
scăpat de răsboiu şi al doilea au 
putut strânge capitaluri însemnate În 
dolari cari schimbaţi in lei au dat în 
total, sume aproape fantastice. 

Jmbogaţiţi! 

După terminarea răsboinlui cei mai 
~. multi s'au retras În patrie. Econo

miile schimbate În lei, l-au făcut 
<finr'odată oameni bogaţi. 

lncrezuti în zapitalurile lor, care arare 
ori atingea milionul, ei au inceput 
să cumpere case şi pământ plătind 
preturi mari. 

Astfel au ridicat valoarea proprie 
tătilor imobiliare dela ţară intr'o mă 
sură. care nu mai corespuodea si
tuatiei reale. 

Unii din ei s'au pus serios pe 
muncă gospodărească, cei mai multi 

. insă s 'au dedat unui trai bun, chiar 
luxos, Aceştia şi-au epuizat capitalu
riie, care li se păreau inepuizabile 
şi acu m se văd puşi din nou în al
ternativa sau de a munci sau de a 

, se îmbarca din nou pentru America. 
Lucrul dintâiu DU le prea convine, 

căci munca ce li-s'ar oferi ei o cbn
sideră înjositoare şi nerentabilă, iar 
~migrarea În America e împreunată 
cu multe greutăţi. 

Propaganda pentru 
emigrare. 

Se ştie că politica guvernului În 
privinţa aceasta e de a împiedeca 
pe cât posibil, emigrarea elementelor 
româneştI. Tactica aceasta cam indis
pune pe românii ardeleni, cari văd 
cum emigrantii celorlalte naţiuni tri· 
mit aceasâ bani cu cari se cumpără 
zi de zi câte-o parie de pământ dela 
românii ajunşi in strâmtoare. 

Dar cum' agentii societătilor de 
vapoare găsesc totdeauna mijloace, s'a 
găsit şi in Bucureşti persoana care să 
găsească modalitatea de-a kansporta 
Ardelenii în America. 

Evrei introduşi fraudulos. 

Acest agent, care face conţrabandă 
cu cetăţenii români, e Manoil Spiegler, 
reprezentantul general al Companiei 
.. Holland America Line". Cu mij
loacele de care se folosesc aceşti 
agenţi, Spiegler a reuşit să obţină 
dela guvernul din Canada permisiunea 
de a introduse 4000 de evrei refugiati 
ain Ucraina în România. Cu ajutorul 
unui. funcţionar dela sociatatea de 
-emig,are a evreilor ucrainienLJka 
SlMeg'l!f"f' .;"....obţinuf "şi paşaporte\e 
peml'l.l cei 5000 de evteL 

Arde~enH emigrează. 

Cum însă tan-:porlul refugiaţi lor uc
rainieni nu ar fi fost destul de renta
bil, agentul Spiegler a găsit că dep
turile de care dispunea, s'ar putea 
valoriza mai bine prin transportarea 
cetăţenilor români din Ardeal. Astfel 
"facerea a început şi se afirmă că 
până azi au fost expediaţi în Canada 
peste 1000 de cetăţeni români din 
Ardeal. Fapt e că în Ardeal lipsesc 
mulţi. dintre aceia cari au cerut pa· 
şapoarte pentru America. dar nu le-ali 
obtinut. E deci foarte verosimil, că 
aceştia au fost trecuti peste ocean cu 
concursul agentului Spiegler. 

Semna1ând acest lucru, ne Întrebăm: 
autorităţile române n'au cunoştinţă de 
această contrabandă criminală, ce se 
bee cu nenorociţii ci'tăteni români? 

........ • ve 

I N T A R A III O T ILO R. 
O-nii subsecretari de stat dela mi

nisterele de agricultură şi interne au 
fost în Ardeal unde au inspectat re
giunile locuite de moţi din judeţele 

Cojocna, Turda Arieş şi Alba Infe
rioară. 

Potrivit unui program fixat de co
mun acord Între cei doi subsecretari 
de stat, s'au ţinut cnnft'rinte la Hune
doara, Cămpeni, Abrud şi Baia de 
Arie;;, la cari au participat preotii, in.: 
vătătorii, administratorii de plasă şi 

numeroase delegaţii din comunele lo
cuite de moţl. 

Cu acest prilej s'au stabilit moda
lităţile in care pădurile statului vor fi 
puse în folosinţa locuitorilor prin 
cooperativ~ 

La faţa locului au fost lăsaţi 4 in
spectori ai Casei centrale a coopera
ţiei şi improprietărli, cari împreună C'U 

delegaţii Casei pădurilor vor merge 
să constitulască în aceste părţi (Ţara 

moţilar) coaperative forestiere. 

D. subsecretar de stat dela agricul
tură a rezolvat la faţa locului toate 
chestiunile ce erau în suferinţă, rela
tiv la constituire de păşuni şi păduri 

comunale. 

- Orice parale atât ca abonamente 
cât şi ca ajutor pentru fondul de re
zistenţă, se vor trimite strict numai 
administraţiei În str. Vicenţil1 Babeş 
nr. 6, iar personal se vor preda nu
mai subsemnatului ori persoanel(Jr îm
puternicite din partea mea, in scris, 
pentru preluarea paralelor. 

Pentru sumele plătite altor persoane 
Administratia ziarului nu ia nici o 
rtlspUndere. :...... Dr. Dlonis;,.·BI!8ea, 
şeful Sectiei FNR. Arad. 

Cum s'au purt~t ji~Hnii ~in Rnmânia in tjm~ul ră~~ni~lui. 
- Dintr'un articol al generalului Alevra. -

Nu de muit-scrie O-nul G-rai cei 26000 Evrei prizonieri şi de
Alevra-a apărut o pubiicatie zertori, 70 la sută sunt in reali
intitulată »Ostaşii Evrei decoraţi", tate dezertori la inamic şl numai 
în care se arată că 681 de Evrei 30 la sută prizonieri. 
au căpătat în timpul războiului In această privinţă s'a petrecut 
diferite ordine române şi străine. un fapt curios: In urma diferite-

In prefata acelei broşuri se lor iupte, neştiindu-se de soarta 
poate citi Între altele: "Având multor soldaţi dacă stmt morţi 
în vedere că populaţia din ve- dezertori sau prizonieri, corpurile 
chiuI regat era de 220.050 suf- de trupă i-a dat ca dispăruţi. 
lete, că orocentul de soldaţi pe La încheerea păcii generale, ţările 
care '1 dă o populaţie este de vrăjmaşe pentru ca să menajeze 
1 0%' urm~ază că au fost mobi- pe Evrei, i-a arătat pe toţi ca 
liz2ţi 22.000 Evrei.-Raportâr.d prizonieri în realitate. după cum 
numărui decorrltlilor la numărul am' ajătat mai sus, 70 la sută din 
probabil de SOij3ţi avem 3 1

/.
% ei fusese dezertori la inamic. 

decoraţL Ew;, cea mai strălucită S'a mai observat încă şi acest 
probă şi de ereismul Evreilor şi fapt ne mai pomenit, că au fost 
de patriotismul lor". _ indwtif!caţi Evrei prizonieri care 

Dai !ucruriie s'au petrecut cu aparţine3U părţilor sedentare. 
totul a!tfd: l'Vlai Întăiu numărul Ace2sta nu se poate explica 
Evreilor mubilizaţi DU au fost de de cât prin faptul că 8.tun::i când 
22.000. ci după cât ştiu de \:ând părţile sedentare din Oltenia, 
eram la Alarele Cartier Generai Muntenia şi Dobrogea s'a retras 
al arm2,tei, numărul lor a fost În Moidova, mulţi soldaţi Evrei 
cam 35.000 de Evrei mobilizati. nu au voit să le urmeze, rămâ-

I 

Apoi dacă se examici:ază mai nând pe loc. 
cu deamănuntul acea broşură, Acest act, deşi constitue o de
lesne se poate vedea că din 681 zertare la inamic, ţările vrăjmaşe, 
Evrei decoraţi, mai mult de ju- tot ca să-i menajeze, la incheerea 
mătate au făcut serviciul pe la păcii generale. au arătat şi pe 
ambulanţe, coloane de subsis- aceşti soldaţi Evrei tot ca prizo
tenţă, automobile, etc. şi numai men. Cât priveşte felul cum a lucrat 
restul de jumătate au fost la în lagărele de prizonieri, unde au 
regimente. fost internaţi se dovedeşte din 

Dar chiar şi din aceştia de la n.umeroasele procese ce au avut 
Regimente, cunosc personal multe loc în, faţa Curţdor Marţiale
cazuri când soldati Evrei, dEşi după intoarcerea în ţară a aces
au făcut serviciu pe la popote, tor Evrei prizonieri. 
ordonanţe conducători de trăsuri, Iată de ce cred că ar trebui 
etc., totuşi au fost decoraţi. Cum să inităm exemplul Poloniei, care 
vor fi isbutit? - Nu pot să-mi prin noua lege de recrutare scu
explic. In aÎară de aceasta din cei teşte pe Evrei de serviciul mili-
681 Evrei decOiaţi chiar în bro- tar; in ori ce caz să facem şi 
şură se arată că mulţi din ei au noi ca Anglia, care in timpul 
primit ordine ruseşti care nu mai războiului mondial, odată cu in
aveau nici o valoare în 1 9 17, troducel ea serviciului militar ob
când ştiut este, că,pentru o sticlă Iigator, a prevăzut in legea de, 
de ţuică sau cognac se putea recrutare un articol special-in· 
căpăta o decoraţie. care spune: /tAcel ce nu se simte 

In fine, mai trebue să căutăm tn stare să-şi jertfească viaţa 
că s'a publicat în acea broşură pentru patrie. se scuteşte de seT
ea Evrei, nu numai Germani, ci viciul militar". - Acest articol 
din unii Români neaoşi, cum a fost introdus special pentru Evrei. 
este distinsul Colonel de Cava- Ne oprim aici. In faţa cifrelor 
lerie Iacob Filip. e de de prisos orice comentar. 

Pe când eram la Marele Car- - Oricine deduce imensitatea 
tier, proporţiile stau astfel: din "eroism ului şi patriotismului" Ev
totalul Evreilor mObilizaţi, 25°/0 reese!? Şi cum străluce, de 
din ei au făcut aşa fel in eât au cealaltă parte a laşităţii Evreeşti. 
rămas la părţile sedentare şi 75 jertfa fără de margini a soldatu-
la sută au fost la armata de opera- lui român! I o ROMÂNCĂ 
ţiuni. Dintre aceşti dinurmă, 55% * 
au reuşit· -să facă serviciu pe la In lagărele de prizomerl ro-
ambulanţe, spitale, coloane de mâni din Ungaria, Austria şi Ger
subsistenţă şi de muniţiuni, etape, mania, evreii din armata română 
etc. şi numai 20% au fost la căzuţi prizonieri sau dezertori, 
regimente de infanterie, cavalerie s'au purtat faţă de camarazii lor 
şi artilerie. români, ca hienele. Fiind în bi-

Dar şi din aceştia din urmă, Touri ca interpreti, in bucătării 
13% s'au aranjat pe la trenurile etc ..• nu scăpau nici un prilej 
regimentare (căruţe), popote, or- să-şi bată joc de ostaşii români 
donanţe etc. şi numai 7 ia sută omorâţî cu foamea. 
adică 2000-2500 au fost ade- S'ar putea scrie sute de vo
văraţii luptători la compănii, ba- lume despre purtarea sălbaticâ 
terii şi escadroane. a acestor mizerabiri cari treceau 

De altă parte, din totalul de incărcaţi de bani la inamic pen
aproximativ 35000 Evrei mobîli- truca să se răsbune apoi feroce 
zaţi au fost identificaţi de ser- impotriva ţăranilor români căzuti 
viciul statistic al armatei 26000 in captivitate. 
prizonieri şi dezertori la inamic. Terminat războiul, canaliile s'au 
Aceasta este o cifră oficială ce intors iar in România s'o sugă 
nu se poate contesta. Rezultă de vlagă şi pe mai departe. 
dar că 75°/0 din Evreii mobili- Ţăranii români au uitat umi-
zaţi au fost prizonieri şi dezer- lirife trăite in captivitate? 
toriia inamic. /"""",,,,:"'-AI!it .;' ...... '.~~ -4 N' a1'- trebui să le uite ni..' 

Mai este· de observat eli din ci odată ! I 
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Negoţuri şi meserii la sate. 
- Cu ce ar trebui să se indeletnicească ţăranii noştri! -

(Sfârşit.) 

Părul animalelor la noi se aruncă 
in cele mai multe Împrejurări. El poate 
fi intrebuinţat la facerea periilor. Au 
invătat ei orbii, dela Vatra luminoasă 
acest meşteşug, oare nu vor învăţa 
mai uşor să facă tot felul de perii 
cei cari se bucură de vedere deplină? 

Paiele - fireşte nestrivite şi ne
zdrumicate de maşini - sunt de mare 
folos. In deosebi paiele de secară, 
fiind lungi, servesc prea bine la fa
cerea unor obiecte, la facerea coşule
ţelor pentru pâne şi pentru păstrarea 
lucrurHor, la îmbrăr:area sticlelor. 

Paiele de grâu şi paiele de ovăs 
servesc ia confecţionarea păIăriilor de 
paie şi la facer~a impletiturilor. E 
aceasta o meserie aşa de uşo<iră că 
o pot îEvăţa copii la vârsta de zece 
ani. O pălărie de paie. oricum. este 
răcoroasă. pe când o căciulă de oaie 
purtată În cap pe vremea marilor 
călduri din Iunie şi Iulie numai sănă
tate nu aduce. 

Tot aci menţionăm şi impletiturile 
de hârtie şi lu crâri1e de carton. 

Coşuri mici şi roşuri mari şi orice 
împletituri din răchită aduc un câştig 
destul de Însemnat. 

OIăria era odată una din cele mai 
nobile Îndeletniciri rurale. Olarul fă
cea tot felul de vase, smălţuite sau 
nesmălţuite, simple sau înflorite', Sa
tul întreg aduna topliţa adusă de 
gârlă şi mai în fiecare bătătură se 
răsfăţau la soare grămezile de oale, 
ulcioare şi căni aşteptând să fie arun
cate în cuptor. 

Şi fiindcă vorbirăm de olărie, tre
bue să amintlm şi de acei vărniceri 
cari adunau pietrele calcaroase aduse 
de ape, le grămădeau în cuptoare şi 
le ardeau, transformâl1du-le În var, pe 
care tot ei îl duceau spre desfacere 
ia târguri şi prin sate în apropierea 
marilor sărbători. • 

Unde se găseşte lemn alb din bel
şug se va îndemna săteanul să lucreze 
hUde, linguri, albii, copăi, troei, do
nite şi chiar fuse. 

Oamenii dela munte având mai mult 
temn la îndemână vor lucra şindrilă 
sau şiţă, lanţuri, Iănteţi, scânduri. Vor 
deveni chiar mesedaşi de-abinelea, 
lucrând scaune prinse in cuie de 
lemn, mese rotunde şi lungi şi mese 
rotunde cu picioarele scurte în jurul 
cărora se strâng tăranii În jurul mă
măligii; apoi hambare şi cote le, bu
riaşe şi altele. Acum se cumpără din 
comert nu numai lopeţile de lemn, 
·dar şi furcile şi cozile de topor. 

Când fiecare ~ăteancă se simţia 
mândră că-şi ţesea singură pânza de 
care avea nevoe pentru gospodărie, 
când hărnicia ei O dovedeau numărul 
.de trâmbe de pânză strânse pe fun
dul lăzii, pe atunci spătarul, adecă 
cel ce făcea spete pentru războiul de 
'ţesut, pleca de acasă mai la fiecare 
două săptămâni să-şi desfacă spetele 
de deosebite mărimi, - dela opt până 
la optsprezece. 

In apropierea pădurilor de fag, de 
~tejar şi de brad se desvolta o in
dustrie tărănească a lemnului. Copiii 
din cea' mai fragedă vârstă făceau ju
cării de lemn, flăcăiandrii şi oamenii 
ajunşi făceau ce se pricepeau: care 
daniţi, care bote, putini, hărdaie, şiş
"tare, poloboace, butoaie, buţi, (aZi a 
ajuns mai scump vasul decât vinu!), 
care colace şi ghizduri de puţ, buc
cele, spiţe, obezi, roţi. O armată de 
lucrători stoleri, lemnari, dulgheri, 
butnari, dogari, rotarl şi căruţaşi. " 

Iar din bucăţile de lemn care cre
deai că nu se mai pot întrebuinţa la 
nimic şi din crâmpeie de sârmă sub
ţire, se găsea totdeauna cineva care 
să alcătuiască colivii CU una sau mai 
multe Încăperi, cutot felul de momeli 
pentru păsări, cari ar fi trebuit să 
cadă in căpcana, care făcea parte tot 
din colivie. 

Nici bucăţile cât buricul degetului 
nu erau de Iăpădat; le strângea ci
neva cu grije ca să le vezi apoi şi
{"Urî de mătănii văpsite galben ori 
roşu, mătănll pentru ~ameni săraci, 
căci cei bogaţi aveau mAtănil de os, 
,ori de chilimbar. 

Câte un ţăran harnic pune la capul 
locului, ori pe răzoare mături, strânge 
cu grije strugenii, lucrează iarna mă
turi şi pe măsură ce lucrează vinde 
şi câştigă bune parale. 

Nu oricine se pricepe la facerea 
unui puţ şi la punerea ghizdurilor a 
furcii, e nevoe deci să he chemat un 
om de meserie: un fântâr.ar, un puţar. 

Respectul morţilor îl avem. Nu poate 
fi păcat mai mare decât să laşi pe 
mort fără cruce la cap, Crucea o face 
cruceru. El să pricepe şi să sape în 
lemn, ori În piatră, câteva cuvinte 
vechi a căror însemnare religioasă i-a 
fost transmisă de meşterul la care a 
înv:'ţat. La semnele pe cari neapărat 
trebue să le pună pe cruce crucerul, 
se va adăoga si cuvintele de recuno
ştinţă şi dragoste ale rudelor faţă de 
răposat. 

Cruci se pun nu nl1mai la căpătâiul 
morţilor, ci şi la răspântii, pentru 
amintirea vre-unui mare fapt, se pun 
şi alături de puturi pentru a arăta 
cine şi pentru ce a făcut puţul. 

Când vezi vita bolnavă, ai negreşit 
datoria să chemi pe medicul veterinar 
Dat pentru a fttce dintr'un berbeC un 
b"rbec bătut, dintr'un vier un porc, 

. nu e nevoe să aduci chiar vt'terina
ruJ. Poate să-ţi fie de folos şi omul 
din sat jugănarul sau Întorcătorul. 

Pentru a ascuţi un topor, un cuţit, 
ori briciul făcut din bucata de coasă. 
te poţi servi de cutea păstrată la 
grindă, dar mai bună freabă poate 
face tocilarul şi la mai multe lucruri 
se pricepe. 

Orice meserie e de folos omului. 
Şi nu e meseriaş care să nu se poată 
hrăni cu ceea ce-i aduce meşteşugul 
său. Sărăcie va fi numai la acela care 
nu se ţine nici de meserie, nici de 
plugărie. Cine n'are pământ să nu fie 
desnădăjduit, ci să se apuce de vr'o 
meserie. 

* 
Dacă arătarăm până aci meseriile 

pe cari le deprind bărbaţii, să ne fie 
îngăduit a sfătui şi pe femei să se 
indcletnicească mai mult cu industria 
casnică. 

Un venit însemnat le poate aduce 
creşterea şi îngrijirea pasărilor; pre
ţuri bune se oferă nu numai pentru 
pasări vii sau tăiate şi pentru ouă, 
dar şi pentru pene şi fulgi. Puful are 
o multime de întrebuinţări. In curând 
vom avea şi o industrie a pieilor de 
pasări. N'aU· văzut acum doi ani pă
lării pentru cocoane făcute din piei 
de găini şi de cocoşi? 

In locul cârpeturilor proaste cumpă
rate dela târguri cu preţuri mari, a 
început să se poarte acum lucruri fă
cute în casă. Se caută pânza de câ
nepă, de in, de bumbac, ţesăturile de 
lână şi de borangic. Se caută nu nu
mai În tară, dar şi peste mări şi ţări, 
până la depărtata America. Ţesătura 
simplă, alesătură, pânză În două iţe, 
În patru iţe, tesă tura în ochiuri, în 
furculiţe, vărgătură, ştergare, feţe de 
mese, toate găsesc cumpărători serioşi 
cari oferă preţuri mari. Femei, folosi
ţi-vă de această modă, de această 
furie, care l-a apucat pe toţi să cum
pere lucruri ţărăneşti pentrn a le purta 
şi pentru a-şi mobila casele cu scoarţe 
cu chilimuri, cu covoare, cu brâne şi 
bete lucrate de voI. Lâna nu va mai 
ieşi din ţară şi nu va mai fi nevoe 
să o aducem iarăşi in tară lucrată de 
mâni streine, plătind-o cu preţ însutit. 

Călătorii streini prin ţările noastre 
au rămas uimiţi de vrednicia ţărance!. 
Şezând pe prispa casei, păzind oile, 
păzind vitele mari, ori mânând gâştele 
ei, au văzut-o totdeauna torcând ori 
împletind. 

Impletea buşi, adecă ciorapi într'un 
singur cârlig de lemn, ciorapi pe cari 
îi purta la început şi săracul şi bo
gatul, pe cari mai târziu n'a mai voit 
bogatul să-i poarte, ci i-a purtat nu
mai săracul, căruia din această pri
cină i-s'a pus porecla Buşilă. 

Când locul călţunilor a fost luat de 
ciorapii prOduşi de fabrică, s'au găsit 
totuşi în piată călţunărese sau ci OI ă
părese cari împleteau ciorapi de lână 

şi bumbac gros şi in acelaş timp vin
deau marfa aşezată nu în rafturi ca 
la prăvălii, ci pe paturi. 

Şi am văzut minunate lucruri ieşite 
din mâna fetelor în cea mai fragedă 
vârstă: cusături cu arniciu. cu ibrişim, 
cu mătase, colţişori, şpiţuri, broderii 
şi dantele, lucrături în fir şi fluturi, 
cu cari se putea mândri oricine din 
lu mea oraşelor, 

De pe acum ni-se vesteşte că ate
lierele de lucrat covoare se stabilesc 
în regiunea Pietroşiţd, În judetul 
Dâmbovlta, in mai multe com:.me din 
judeţul Muscel, la o mânăstire in ju
deţul Prahova şi la alte mânăsîiri din 
ţ3ră. Prin multe sate auzi numai sgo
motul vatalelor şi femeile Îşi zic În 
loc de bună ziua: aj-te zeu. Peste tot 
se văd Înfăţişate numai lucruri pro
duse de tăranii harnici. Sunt ac\;stca 
nCÎl1doicase semne de reinviere a in
dustriei casnice. ANTON OPRESCU ... ' YY' 

Primejdia jidouellscă. 

.!:J1ledia şi lYoyvegia are t jida" 
la 7500 locuitori. Spallia are 
1 jidan la 6200 loctiitori. An
glia 1 jida" la 800 locuitori, 
Franţa 1 }idall la 450 locuitori. 
Belgia 1 jidall la 420 locuitori. 
Serbia t jidelll la 120 locuitori. 
Italia t jidan, la 80 de locui
tori Bulgaria 1 jidan la 23 
locuitori. Turcia 1 jidan la 21 
locuitori. lhlgaria 1 jidall la 16 
loctiitori. Polonia 1 jidall Ia 13 
locuitori, iar România are I 
jidan la 7 locuitori. 
Dacă n" luăm "'ăsuri, peste 

5 ani jidaltii vor fi stăPânii 
ţtirii lIoastre. 

. . AU 1'.' 1'.... • ;'. • " • 
ltezultatul anchetei aruncării în aer 

a sillagogei din Iosăşel. 
OI căpitan Anghelescu Gh. coman

dantul companiei de jandarmi din lo
calitate, terminând ancheta întreprinsă 
personal la faţa locului, în chestiunea 
sinagogei din 10săşel a binevoit să ne 
dea rezultatul acestei anchete, pe care 
il comunicăm publicului cititor inte
resat. 

După tentativa de a se arunca În 
aer sinagoga din losăşel - zicem ten
tativă, căc! aruncarea În aer nu a avut 
loc - dl căpitan Anghelescu Însoţit 
fiind de către dl Niculescu, primpro
curor şi N. Mândru, procuror, s'a tran
sportat la faţa locului chiar în a doua 
zi 26 Iulie, Acolo, împreună cu dl prlm
pretor al plăsei Sebiş, autorităţile so
site din Arad au şi început cercetările, 
fără nici un rezultat pozitiv în prima 
zi. Onii Niculescu şi Mândru înapoin
dn-se la Arad, cercetările au fost duse 
mai departe de către comandantul com
paniei de jandarmi secondat de prim
pretorul respectiv, Zilele de 27 şi 28 

tru bunul mers al instructiei, îi ţinem 
sub tăcere. 

în privinta stricăciunilor cauzate cu 
ocazia exploziei din noaptea de 25-
26 Iulie, S'lntem în măsură să preci
zăm următoarele: 

Nu este deloc vorba de dărâmarea 
unui zid întreg - cum s'a crezut în 
primul moment - ci de o simplă de
schidere, la partea de jos a zidului 
dinspre Iăsărit, al cărei diametru de 
maximum 50 c. m. şi pentru repararea 
căreia necesită un cost de cel mult 
1000 lei. Au mai fost sparte deaseme
nea - din cauza zgu duiturei - 70 
de geamur: de dimensiuni foarte mici, 
a căror cost nu atinge nici suma de 
500 lei. Nu s'a distrus nici un fel de 
mobilier. Faţă de acest adevăr, vedem 
deci că grozăviile publicate de către 
gazetele minoritare din Cluj, sunt ab- -
solut din domeniul fanteziei, după cum 
din acelaş domeniu a fost şi relatările 
in legătură cu decursul anchetei. 

Iulie nu au dat nimic nou la iveală şi • ..... * ...... '*'"'- .. .-. " .... 
mulţumită unei intense activităţi a or· 
ganelor jandarmeriei locale în ziua de 
24 Iulie, autorul mll1ărei sinagogei a 

-

Intre Huy ~i... [minnscu L .. 
fost descoperit în persoana locuitoru- Zilele trecute au avut loc la 
lui Serb Pavel din comuna Iosaşi. Z - (A d 1) • b 
Fiind arestat la interogatorul luat, nu- a/au r eal/ maTl ser tiri, or-
mitul a declarat că este adevărat că a ganizate de intelectualitatea ma
minat În seara zilei de 25 Iulie sina- g hiart'i, in amintirea poetului 
goga, insă minarea a fost făcută fără ungar ardelean Ad)'. 
nici un gând criminal, căci În momen- La aceste se.,bări gU'lJer"ul 
tui exploziei, nu se atla în sinagogă româll a fost reprezentat prin 
nici un credincios. 

poetul Ion Mitmlescu, inspector 
Ancheta a stabilit cu preciziune - general în Jlfi"istert,z Artelor. 

in această directie - că atât la ora 
minărei, cât şi a exploziei (ora 22- Câteva zile mai târziu, un gre-
2:2'45) sinagoga era goală. cotei mizerabil, un anume Papa-

lotrucât numitul Serb, crez.ânri că dopulo dărâma pânt'i'n pdmânt 
prin implicarea altor persoane ca com- casa din Ipoteşti în care s'a 
plici, şi-ar putea descărca de pe umeri născut marele nostru 1J'lihail 
greutatea faptului comis, a împlicat, în Etnill,escu, su-rlet din sufletul 
această afacere, - ca complici - pe 'J I 'J' 
studentul Iva din losaş şi pe locuito- neamului românesc! Şi nu s' li 
rul Bogdan Ioan din Gura-Văii. Pri- găsit nici un ministru român 
mul era acuzat ca autor moral, iar al să oprească această infamă 
doilea ca procuratorul explosibilului diirâmare! 
Complicii indicaţi au şi fost arestaţl Sau poate nu se află in acfua-
şi nu este nimic adevărat, din acele 
acuzaţi uni aduse de către ziarele mi- lui guvern nici un ministru care 
noritare din Cluj, prin care se atacă sd fi ştiut că Eminescu s'a nas
jandarmeria că nu şi-ar fi făcut con- cut la Ipofeşti şi cd acea casă, 
ştient datoria. In afară de aceste trei in care s'a născut marele poet, 
are~tări, aut~r!tăţile. jandarmeriei au mai dăinuia încă? I 
mal arestat ŞI pe lOCUitorul Ucea, cum- • ._ 

~: t n~u a~efib~t~eei~p~~ ~~~~u~:r~:~~~f~: 1-p"~tr~" ;on;;tă~ei de aSBdi~. • 
sibilului. In "M. O." nr. 166 din 1 August 

Toţi patru fiind înaintaţi Parchetu- crt. s'a publicat ordonanta nr. 4 a 
lui, autorităţile judecătoreşti, dând as- Comandamentului Corpulu'i VII. Ar
culta re mart0rilor propuşi de fiecare mată, - căruia aparţine şi oraşul 
acuzat nu s'a putut stabili nimic pre- Arad -, şi care prevede pedeapsa 
cis, atât în sarcina studentului Iva, cât cu 5 -10 ani recluziune pentru acei, 
şi a locuitorului Bogdan Ioan din Gura- cari vor propovădui prin scris sau 
Văii. Instrucţiunea dând un rezultat grai viu schimbarea formei de guver
negativ in acuzaţiile aduse, studentul nământ, sau suprimarea. sau schim
Ivan şi Bogdan Ioan au fost puşi in barea prin violenţă a legilor, sau aşe
libertate; mentinându-se arestati nu- mintelor statului. 
mai autorul minărei Serb Pavel şi In acelaş "MOll. O." a apărut şi 
cumnatul său Ucea. Pentru dovedirea ordonanta nr. 5 a numitului Comanda- " 
acuzaţiilor în sarcina celui de al doi- ment, care interzice şi pedepseşte ţi· 
lea, cumcă nu ar fi strein de procura- nerea de întruniri atât în localuri în
rea explosibilului, continuă fncă şi din chise cât şi în aer liber, oricare ar fi 
cele transpirate, se crede că nu este obiectul lor, dacă acestea nu au fost 
vinovat şi că procuratorul explosibilu- autorizate în prealabil de comanda
lui ar fi un altul al cărui nume, pen- mentul militar. 
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ŞTIRI. DE TOT FELUL. 
- Cu onoare încunoştiinţăm pe 

aderenţii noştri şi pe Onoraţii 
cetitori că OI C. Savu nu mai face 
parte din sectia F. N. R. Arad şi 
nici din personaJul de redacţie al 
ziarului. 

- Redacţia şi administraţia s'a 
mutat în mod provizoriu la sub
semnatul În Str. Vicenţiu Babeş No 6. 

D,. Dionisie Beneo, 
şeful secţiei Arad. 

SărbiUol'ireo /li/ei onoffla-stice Q. 

~'U. S. Regina, Cu ocazia zilei ono
mastice a M. S. R. Maria, 4 August 
s'a oficiat la Catedrala oraşuluÎ un 
1edeum, la care a Juat parte î/ltregul 
corp ai autoritatilor militare şi civile. 
Erau de faţă domnii. J. 1. Georgescu, 
prefectuL judetului, colonel, Georl!fscu, 
comando Cercului de recrutare, Jt. co
lonel, P. Georgescu, şeful Statului 
Major al Div. 1 Cavalerie, colonel Lo
gier comand. Reg. 93 infanterie It. 
colOflel P. GeolgfseU, comand, regi
mentului 12 Roşiori, dr Stefan Anghel 
pl imarul oraşului, inginer act. Pop 
director regional C. F. R., dr Moldo
van Silviu, preşedintele tflbu1la/ului, 
Nicolescu, prim procuror, J. Mihulin, 
directorul liceului de fete .Elena Ghiba 
Birta" etc. Onol ul a fost dat de catre 
o companie cu drapel şi muzica reg. 
93 infantuie. .' Un Mausoleu lui Avram Iancu. 
Din inlţiativa mitropo \jtului Nicolae 
al Ardealului şi sub îngrijirea unui 
comitet se va ridica pe mormântul 
lui Avram Iancu din comuna Ţebea 
judeţul Hunedioara, un mausoleu în 
semn de pioasă recunoştinţă căii e 
acela care cu atâta vitejie a ştiut să 
poarte steagul desrobirii naţionale a 
poporului românesc de dincoace de 

--Carpati. Sumele necesare se adună 
prin subscripţie publică. 

* 
Pentru fiU Moţllor. D, Ştefan Pop, 

directorul Ifceului "Sf. Sava" din Bu
curetşi, a făcut Ministerului de In
strucţie Iăudabiia propunere de a dis
pune să se acorde pentru anul acesta, 
fără concurs, 5 burse la Internatul 
liceului pe care d-sa îl conduce cu 
atâta destoinicie, pentru fiii Moţilor 
din regiunea Vidrei-de-Sus, unde se 
va comemora cu mare solemnitate 
centenarul lui Avram Iancu. 

* 
Câte cârciumi are România? In 

România Mare sunt 168.000 câr
ciume, din care 32.000 la au 
creştinii (români, ruşi, ungurit 

poloni, greci, bulgari, nemţi etc.) 
iar 136.000 le au jidanii. 

Şi mai spun jidanii că nu se 
bucură de privilegii în Statul 
RomânI 

Ce mai vreau când inconştienţa 
româneascd le dă putinţa sd su
gd sângele naţiei româneşti de 
pretutindeni I 

* 
Un atlet de 150 de ani. Hamalul 

Kurd Zore din Constantinopol, care 
are azi 150 de ani, este UD adevărat 
fenomen naţional cu puterea extraor
dinară. De unăzi, scos din rabdări de 
un alt hamal din port, era gata să'] 
ucidă dacă trei alti muncitori n'ar fi 
reuşit să'l scape din mâinile lui de 
fier. Cu toată varsta înaintată, poliţIa 
l'a arestat pe Zore. 

• 
Bani româneşti trecuţi peste graniţă. 

Politistul Romulus Popoviciu a prins 
in trenul ce mergea spre Cernăuţi pe 
doi evrei cu numele Izjdor Plker şi 
Iosif Hitter, cari duceau dela Braşov 
bani de argint în preţ de ] 00 mii de 
lei cu gândul să-i treacă peste granită. 
Evreii noştri de mult aveau Lmeşteşugul 
de-a trece peste granită aurul şi ar
gintul tării noastre. Au fost duşi tn 
Închisoarea din Focşan! şi s'au pornit 
impotriva '101' cercetArne. . 

Cenzurat: Prefectura jUdeţuhd. 

Concertul pianislei f1isa~eta Co[ru~ 
la MoneasD. 

Duminecd. 10 August, orele 9 
seara, va avea loc in pavilionul 
Băilor din 111011eaSa, un concert 
dat de cunoscuta pianistă Eli
saheta Cotruş. 

Publicul din frumoasa statiune 
balneară, aşteaptd cu tot intere
sul acest concert al distinsei 
noastre pianiste. 

/ 

Violinistul român Socrate Baroui - in 
America. Ziarul "America" din Cleve
land aduce ştirea că violinistul roman 
Socrate Barozzi a repurtat mari Succese 
Îll turneul muzical ce l'a făcut în 
America. 

Scrisori preţioase găsite În archiva 
oraşutui Cluj. OI. Profesor Ştefan Meteş 
directorul archivelor statului luând în 
primire s:risorile oraşului Cluj şi 
cercetându-Ie, a găsit între ele, câ. 
teva de mare preţ pentru istoria Ro
mânilor ardeleni, cari nu au fost cu
noscute până acum Aşa între altele 
a găsit: 

1. O scrisoare, care întăreşte drep
turile oraşului Cluj şi care este iscălită 
de Mihai Viteazul la 24 Ianuarie 1600. 

2. O altă scrisoare a lui Mihai. 
Viteazul din 18 Iulie 1600, prin care 
se;: întăresc drepturile unor boieri. 

3. O poruncă a lui Mihai Viteazul 
către primăria oraşului Cluj şi câte-va 
chitante din acelea vremi, scrise în 
Iim ba românească. 

S'au mai găsit şi alte scrisori 
însemnate, cari dovedesc, că În veacul 
al şeisprezecelea, la primăria din Cluj 
se folosia si limba românească ală
turea de cea Jatineascăy'" 

* 
Ardealul cutroplt de străini. în foaia 

"Ynfrătirea Poporului" (Cluj) citim 
următoarele: "S'au adus legi, carI 
împiedică întrarea streinilor in tară 
şi cu toate acestea Ardealul e cutropit 
În mare măsură de streinl. Mai ales 
fabricile cari sunt în mâni ungureşh 
şi jidoveşti îşi aduc lucrători şi con
ducători de lucru din Ungaria şi Ger
mania. Muncitorii români sunt rând pe 
rând înlăturaţi dela aceste fabrici. in 
amărăciunea lor, ei au ameninţat pe 
directorii fabricilor, că vor alunga ei 
pe streinii veniţi din Ungaria şi Ger
mania. dacă nu li-se va face loc în 
fabri~i'. Guvernul încă a luat toate mă
surile, ca muncitorii streini, cari se 
pot inlocui cu cetăţeni românisă fie 
dati peste granită. 

Dintre) 1 mii' de slujbaşi şi condu
cători de lucru ai fabricelor numai 134 
sunt cetăţeni români, iar dintre ceia:" 
la1ti muncitori numai 10 la sută" .. 

Cerem cu toată tăria ca guvernul 
să vegheze ca măsurile ce s'au luat 
sau se vor lua împotriva străinilor, sa 
se şi execute. I 

Am mai auzit noi de astfel de mă
suri cari n'au avut alt rost de cât 
să imbogdţească o seamă de trântori. 

'" Ziarele străine la Newyork. Numă-
rul . ziarelor străine cari apar la New
york este de două ori mai mare decât 
al ziarelor cari apar În limba englezea
scă. Tirajul tuturor ziarelor cari apar în. 
alte limbi decât cea englezească este 
cam un milion. După numărul lcitito
rilor, primul loc il ocupă ziarele 
evreeşti: 5 ziare cu un tiraj total de 
390 mii. Urmează apoi cele italie

neşti: două la număr cu 176 mii de 
cititori. Ruseşte apar două ziare cu un 
tiraj de peste 72.000. Tot două ziare 
apar înllmba grecească cam în 55.000 
exemplare. In limbile slovenă, slova că, 
sârb! şi croată apar 5 ziare cu un tiraj 
total de 55.000. 

In ungureşte apar două ziare cu 
47.000 cititori. ' 

In limba polonă apar trei in 26 mii ex. 
Francezii au un singur ziar cu 17 

mii cititori. 
Un ziar cu ] 2.000 cititori au cehii 

şi tot unul cu un tiraj de 7000 
Spaniolii. Mai apar apoi trei ziare 
arabe cari toate la olaltă au 9000 de 
cititori. 

-
Soarta Dlinorităţilor în RODlânia. 

Ziarele elvetiene public! următorul 
comunicat al Legaţiunei României în 
Elvetia: 

~ D. Si Ivester Beach, preşedintele 
delegati unii confesionale americane şi 
dr Hurn, delegatul Bisericei unitare 
britanice, au declarat, în prezenţa mi
nistrilor Angliei şi Statelor-Unite ale 
Americei, că, după o călătorie de mai 
multe săptămâni în Transilvania după 
ce au parcurs 15 mii kilometri şi au 
avut numt:roase convorbiri cu reprezen
tanţii bisericilor minoritare, sunt feri
ciţi să constate că stăruitoarea cam
panie dusă în contra României în pri
vinţa minorităţilor nu este justificată. 

Situatia minoritătiior le pare foarte 
mulţumitoare şi într'una mai bună .... 

* 
Din aceeaşi sursă se mai comunică: 
"D. Angdescu, ministrul instrucţiunii 

publice, a declarat În parlament că 
sub vechiul rt'gim 3 jum. milioane de 
Români din Transilvania nu aveau nici 
o şcoală primară întreţinută de Statul 
maghiar, iar Ungurii pentru o popu
latiulle de 25 la sută au in acest mo
ment 1669 şcoli primare, din care 

n ...... lA,1 ....... ""$1 

Jidanii în uniuBrsităUle româneşti 8i ÎD 
~colife secundare. 

562 întreţinute de Stat, 66 şcoli medII, 
din care 20 întretinute de Stat, 40 
licee din care 7 În sarcina Statului, 
19 şcoli normale, 1 fi şcoli de comerţ 
superioare, din care 5 pe socoteala 
Statului şi 11 şcoli techice de arte şi 
meserii. 

Germanii (I06 la sută din populaţia 
Transilvaniei), au 493 şcoli primare, 
din care 51 întreţinute de Stat, 22 
şcoli medii, din care 5 în sarcina 
statului, 13 Licee din care 3 întreţinute 
de stat, şi 3 şcoli de comerţ de ase
menea in scrcina statului. Pe lângă 
aceasta, pentru şcolile confesionale 
germane s'a prevăzut suma importantă. 
în bugetul general al statului. 

PopuJaţinnea maghiară posedă mai 
multe şcoli decât avea Înainte de. 
război. 

Populllţia evreiască, fără nici o ş;:;oal<l, 
dispune azi, În Transilvania şi Banat 
de 2 şcoli civile, 4 licee şi 3 şcoli 
de comerţ superioare. 

Tot asemenea în Bu:ovina. 

Şi totuş aceste minorităţi se plân.2 
pe toate drJ/.murile de asupririle ce le 
indura În Statul Român! 

Constatarea nationalitatei romAne. 
Regulamentul prrvitor la constatarea 

Jidanii cari se ingraşe d' nationălitătii române prevede că au-
10 torităţile care' până la data, de 24 

prostia noastră şi din lipsa de Februarie 1924 au primit din partea 
patriotism activ a politicianilor locuitorilor declaraţiuni de opţiune 
români, umplu universităţile şi pentru o nationalitate străină, precum 

. şcolile româneşti. 
şt de renunţare la naţionalitatea ro-

La universitatea din Cernăuţi mână, făcute de persoane năs:.ute pe 
În 1920 la drept sunt 547 jidanl, teritoriul statului român, sunt obligate 
237 români; la filosofie 574 ji- să le inainteze primăriilor cumunelor 
dant, 174 români. unde s'au născut acele persoane, spre 

La universitatea din Iaşi 1922 a se face menţiune despre aceaste pe 
-923: la medicină 831 jidani, actul lor de naştere. 
546 români; la farmacie 299 jt- Ministerul de interne a făcut cunos-
dani, 97 români. cut tuturor prefecţilor din teritorille 

La licetle din Basarabia sunt unite să dea cea mai largă publicitate 
tn 1920: 6302 jidani; 1535 ro- acestei dispozitiuni pentru ca autori
mâni şi ruşi. tăţile judeţene cari au primit a;:;te din 

La şcoalele secundare mixte care ar rezulta renunţarea la naţiona-
din Basarabia: 1351 jidani şi 690 litatea română, să le Înainteze primă
români şi ruşi. riilor comunale unde s'au născut acele 

Va tleni vremea când fiii ţd- persoane, iar primăriile prin prefectură 
ranilor români nu vor mai aeva să aducă la cunoştinţa ministerului 
loc În şcolile româneşti, susţinute toate dec1araţiunile de opţiune ce 
de Statul Român, care e păzit posedă. 

şi apărat doar de Români J I ... .- --_. -- .... $ • 

-.-..... - -- .... Invitare la abonament. 
e DOuă ;coală românească de pomiculfura 

(cresterea pomilor). 
Aducem la cunoştinţă tăranilor noştri 

că În comuna Bâcicaiul-Mare jud. 
Maramureş, s'a infiinţat o şcoală ele
mentară de pomicultură care se des
chide pe ziua de. 1 Sept. a. c. 

Candidaţii trebuie să îndeplineasc! 
următoarele condiţiuni: 

Să fie absolvent al cursului primar 
urban sau rural; să aibă cel puţin 14 
ani împliniţi, să fie sănătoşi fi bine 
desvoltaţi ; se preferă fii de săteni, 

agricuItori. Concurenţii vor trece un 
examen de admitere. 

Elevii admişi sunt bursieri ai sta
tului şi prImesc în schimbul burseI, 
locuinţa, hrană, luminat, încălzit şi 

spălat. Părintii au a se îngriji de im
crăcăminte, albituri de pat, căr1i de 
studii. 

Durata cursului este 2 anf. Absol
ventii şcoalei beneficiază de art. 53 
din legea de recrutare adică fac ser
"idu militar de 1 an. 

Cererile se. vor adresa directiei. 

Redacţia ,i administraţia gazetei 
" Voinţa Poporului" 8e află În strada 

Vicenţiu Bab" NumArul 6. 1 

Pe u,n an . _ • . . Lei 1 Q() 

Pe o jlUnătate an Le'i 50 
Pe 3 lttni . . . . Lei 25 

I 
P1'eţltl unui cxemplm' e Lei 2 

Rugdm sprijinul tufuror fraţilor buni 
de pretutindenea. 

AdmÎnistratia gazetei 
"Voinţa Pop01'ulttt It • 

Atad, strada Vicenţil.l 8abeş Nr. 6 

Aviz. Cu onoare aduc la cunoştintă 
onoratului public şi autorităţilor bise
riceşti, că în Arad. str. Dorobantilor 
Nr. 41 (şcoala confeSională) am deschis. 
un birou technic de architecturd; con~ 
struesc orice planuri de casă, şcoli şi 
biserici împreună cu devizele (preli-
miQare) lor, mai de parte e.xecut. c.o
laţionărl de totfdul de lucrAn de Zidiri, 
şi intreprind totfelul de lucrări tech
nice, clădiri etc. - Cu stimă: 7eodor- o 

Cioban, architect. 

INSERATE 

numai dela creştini se primesc· 
la Administraţia ziarului nostru. 

Se va plăti de fiecare cuvânt 
2 Lei. Inseratul va fi mai puţin 

• O c u vin t e. 

TIparul Tipografiei Diecezane Arad. 1285 
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