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o datorie a adevăraţilor patrioţi. 

"Regionalismul" e un păcat strigător la c~r. - la o 
parte cu cei cari seamănă vrajba intre fraţi! 

câţiva ani, nu s'a eunoscut nici l ficllH\ revoltă. Zi de zi, oamenii 
o deosebire într'e un român din i aceştia cu ~reocupâri. ~ulgare, 
.J.funteuia, Oltenia, Ardeal sau: seamâna vraJbă In spIrltul pu
altă provincie romi'tllească. 'roţi I blic al neamului rumânesc. Incu
erau rom[mi şi fraţi. Numirile de ! rajaţi de păcătoasa noastră ingă
"regăţean" sau "ardelean u se I duinţli, ei merg inainte şi la un 
întrebuinţau foarte rar şi atuncI t moment dat ne putem aştepta la 

. Nu mulţi sunt anii cari ne f fl'aţi de-ai lni Iuda. Aceasta e o ele nu exprimau deosebire În 1 atacul'Î şi mai temerure, 
despart de timpurile când acei I constatare, care nu suferă nici o moravuri, conduită şi nici nu Cl'erlinţa noastră veche, te
de dincoace de Carpaţi duceam modificare şi dacă lnflăcăraţii marcau întru nimic la gl'arlul lmelia tradiţiilor, o pângăresc 
o viaţ& plină de _ restdcţii. Co- rumulli din Sărindar nu ne-ar de bun român al unuia sau al- 1 nişte politiciani netrebnici şi nişte 
lecţia ziarului 21 Tribuna" ne 1'ea- stropi cu noroi in faţă, am fi tuia. Din contră ţăranul nostru I patr'ioţi conaţionali. Tărănimea. 
minteşte zilele acelea cu ° ade- i dispuşi să le îngăduim să-şi per- avea pentru fmţii din vechia Homâ- 1 noastră cu ° solidă educaţie na
vărată risipă de documente. Mai I fecţioneze arsenalul de infamii, nie termenul de "l'omftn din ţară". ţionalâ îndemnată de neajunsurilc 
ştiu acei J pe cari memoria nu! până ce s'ar afla nişte voinici Astăzi însă patl'ioţilor amin- zilei inevitabile, probabil, va ln
i-a părăsit, că in lupta noast"ă [1 cal'i să le demonteze rotativele. tiţi, ajutaţi de elementele Româ- dina şi acei cari îşi dau seama 
pentru susţinerea drepturilor fi- O lature a problemei care ne ! nilor inconştienţi sau convertiţi de marea J'ttspundeFe ce ne apasă 
reşti într'un stat nu prea tugh- preocupă în cazul de faţ.a este la doctrinele satmpilol' Rusiei, I vor trebui să reacţioneze. 
duitor, am fost secondaţi şi atitudinea puţinilor români 1n- le-a reuşit întru cfttva să dea cu 1 Trebue desmoştenită această 
aproape în toate cazurile ajutaţ,i stl'einaţi, - nu-i pitdure fitră us- totul alt îlJţeles acestor două cu- conviugere înstăpânită şi pentru 
de fraţii din a'5!l zisul "Regat;'. caturi, - şi cari diu meschine vinte şi 12rin ele seami\mi HajM, ! moment aici e locul oamenilor 
Erlt ° Încurajare isvorîtă dintr'o intere.se proprii se dedau la ac- între fraţii de acelclş sânge şi i cari uu un rost în viaţa publica.. 
llatu~ala. dl'agoste de fr~ţi şi noi ţi~~i pe cari le cvalif~?ăm .fără I cari în unire, secole în. şir, au i S,ă se înhame la lupta .de. ostra: ° pnmeam întotdeauna I.n m.odul m~l.o remuşcare, ca fund dll~e~t I luptat pentru un singur Ideal I Clzal'e a acelor "patrIOţI", carI 
cum se cuvenea. Ne oblşnUlsem I Cl'llmnale. Aceste sunt învriiJbl- Relevăm aceasta cu o justi- se vâl"ă pe uşa. din dos. 
chiar pe aceste plaiuri, ca în J rea fraţilor dintl'-o provincie cu ••• _ 
chestiunile gingaşe, sa. se Pl'O-' cealaltă vecina., pe teme cari nu 2& , 

nuuţe cei dintăi "fraţii de diu- merită atenţiune; siliţi însă de t I 
colo", cari aveati libertatea gân- împrejurarea că se persisUt1n aeste 1 A te nta u 
direi şi nu erau expuşi la DU- I acţiuni suutem nevoiţi a le releva. l 
merotare în vre-o celulă din t Precum am spus, populaţia I 
temniţele edificate pe seama ce- română din Ardeal a fost întot- : 
tăţeni10r "nesupuşi". deauna ajutată de aceia din ve- i 

dela Cernăuţi 
A 

In Cameră. 

Acum când de acele timpuri chia Românie şi YÎceversn. De' 
ne reamintim ca despre visuri şi aici au trecut Carpaţii adesea I 
generaţia viitoare de sigur va bărbaţi luminaţi, cari prin aeti- t 

01 Paul Iliescu dep. LANC., polemizează cu dJ min. 1. Petrovici 
care este un mare sustinător al jidanilor - Vorbirea dlui 
A. C, Cuza şi răspunsul dlui min, O. Goga, care nu-şi deneagă 
trecutul de cinste, - Numai ţărăniştii fac notă discordantă -
Majoritatea şi L. A. N. C, cere afLarea discursului d-lui mi-

nistru Octavian Goga 

şti şi lllai puţine, sa. ni-se dea vit~tea lor au Iăs~t ceva la co~- I In sf~rşit, mişelesc~1 at:nAtat al elevi- 1 

voie, să facem unele reflexii şi solIdarea neam~;U1 româu.~~c 11-! lor evreI dela CernăuţI, c~n In? Oct. a, i 
să le punem in legătură cu pre- bel'. Cu un CU\ ant a eXlsta.~ o 1 c. au atăcat pe profeSOrII ro.m~l1I, a fost! 
zentul I conlucrare frăţească. Date fHnd : adus în desbaterele Cameret In şedin-

Să' f' . t . împrejurările ca. noi eram robiţi, ! tele acesteia dela 2 Dec. 
lm scurţI n expunere ŞI t·.'t t . . t x' T 'b I '., I 'bl' t .. A . . . d' ac IVI a ea cea mal 1ll ensa. s a TI une e ofiCIa e ŞI pu Ice sun 

Pf re.CI.şI. numIţII loamem, -t III desvoltat aici pentruca Să scă- supra-populate, Curiuzitatea mulţimii e 
eI'lCIre numitru 01' e ne Ilsem- d" ă t - -1 ' 'b 

t t
x • ţă . 't păm e Jug, sau s ne pu em provocată de IOla mrea la tn una par~ 

na - cu ° s u>rum UlmI oare. ţ" I ă A d" A C C . 
d ' d f' x ~ •. l' I men Inea cu un progres oareş- amentar mtre ·nu . . uza ŞI re-
e~llla, lte a 1 pl:Sa. I~t servIClU careva avutul cultural şi econo-l prezentantul evreilor bucovineni, Meyer 

maI mu or nevOI arzQo oare J nu . î 't . tf l' t . Eb . ă d' d . 1 . 
t x 'bX A t 't mIC neropi cu Jer e l.oar e marI. ner, can ocup or mea e ZI a!n-con enesc a semana vraJ a m re CI' " . 

f " . 1 ă ţ d' 1 u a te cu vmte, până acum I terpelan. 
raţn caI'l popu eaz ara mco o 

şi dincoace de Carpaţii, cari vea- _IEZII- __ __ • ,-- NI 

Intre d. mln. 1. Petrovlei şi 
d. 1. meseu. 

D. min. 1. Petrovici răspunde acu
zaţiunei formulate În cuvântarea la me
saj a d-Iui Paul IIiescu, că d-sa ar fi 
admis înscrierea la universitate a ele
vilor din Bucovina căzuţi la examenul 
de bacalaureat. 

D-sa declară că nu a dat astfel de 
autorizaţie elevilor din Cernăuţi căzuţi 
la bacalaureat. Este o măsură generală, 
care nu-i o inovaţie a sa, ci care de 
ani de zile se aplică la toate universi· 
tăţile. 

curi in şir ne-au despărţit şi cari 
sunt mărturia suferinţelor Româ

D P. Iliescu declară că nu se miră 
de tonul violent şi enervat al d-Iui mi-

, v .' '1' nistru de instrucţie publică. 

R v s p e c t u O s Ban cII e De altfel d· sa este. în serie cu su-U g am re părările venite din rândurile adversari-nilor aflaţi aici. 
I lor săL 

Şi pentruca să nu JipseascA precum şi toate SOCIETATILE pe ActU, cari sunt obligate a-şi publica Legea trebue aplicată, este adevă-
pupăza de pe colac, monitoarele CONVOCARILE adunărilor generale, precum şi BILANŢURILE, să se rat, dar ea poate fi suspendată atunci 
"rumunilor" din strada Sărind ar, adreseze pentru inserarea acestora Administraţiei noastre, După stră- , cbâ~d inteărese supedrioare o tce~" Nu trte-

ţ .. t' ţ' . t t' l' . . . .. 'U I U1au s se acor e avan agil pen ru cunoscu 11 pa rIO 1 lD erllaylOna 1, duinte îndelungate 'II mara Jertfe materiale, astăZI "Vomţa PoporuluI rebel ii dela Cernăţi. ' 
AJbert Honigman, C'. Grll~r (ră- este cea mai veche şi singura gazetA românească statornică în Arad. O. min. Petrovici: Toţi cei găsiţi 
posatul Max Goldstem) ŞI toata. Are abonaţi în fiecare comună din judeţul Arad, asem enea este bine! vinov.aţi ,î~ t~rb~răril~ de~a Cernăuţi 
t~raba acest,ora, s'au înh~lllat să răspândită în judetele învecinate: Timiş, Caraş, Hunedoara, Bihor şi 1 vor fi elIm!naţI .dm unlver~l~ate. .. 
dIsece neVOIle noastre ŞI să se I Alba. Se bucură de multă popularitate în Bucovina şi nu există judeţ Dt' P. !l~est:~" E o promiSiune ŞI mcă 

.. d t" +' •• • pen ru mal al ZIU 
erIjeZe in 1n rumă orI al naylUllli în ţara întreagă, unde să nu fi pătruns încă. Avem peste 40 depozltari D. min. Petrovici: Am dat chiar cir-
româneşti. Nimenea nu le cere unde se desface cu numărul şi a trecut şi peste graniţii, in .Jugoslavia culară, d-Ie I 
acest lucru (afară doar de ad- Iji America, unde încă avem câteva sute de ab ona I.Î. Prin urmare comu~ D, P. Ili~scu: At~ readus la, cate
miratorii lui l\Iax Goldstein), ei nicările făcute prin gazeta noastr~, se bucură de cea m ai mare publi- ted'e!~ lor .dm Bucovma pe tOţi pro* 
insă abuzând de toleranţa şi In- citate, - Oricât de preţios ne este sprijinul iubiţilor noştri abonaţi, fără fesoOrtl /evrpeI't oV'C·· V 'Iti cu lista 

d . ţ t 1\ d d 1 .. f . . . d t' 1 . - e r li, en , git .mr: a noas l'a, se e au a contribuţiunile neprecupeţite ale instituţtUntlor inanclare ŞI 111 us rta e, O. P. Iliescu: S'a ţinut cengresul 
acţm11l asupra cărora in mod ne- toate sforţările noastre, se năruesc În neputinţă. Iar dacă noi nu putem studenţesc la care dv. aţi binevoit să 
lndoeluic Consiliile de. ra.zboi ar avea aici la graniţă o presii. la nivel, cauza o vedem în faptul, Că nu străluciţi piin absenţă. 
fi chemate să se rostească. dispunem de finanţa J comerţul şi industria în mânile noastre, ori că ai Discursul d-Iui A. C. Cuza. 

Până atunci avem ° mângă~ noştri, n4au găsit Încă incercarea, care să prezinte garanţii serioase. Cre
iere. Românii, oriunde s'ar afla, dem mai mult, în ipoteza a doua, şi nădăjduim, că această piedecă o 
sunt atât de înaintaţi În cultură, vom birui noi, bazaţi pe trecutul de patru ani încheiaţI. - Doriţi o 
1ncât să poată face deosebire gazetă românească aici la extrema graniţă a românismului şi copleşiţi 
între îndemnurile ce vin dela de străini? - Vă rugăm, ajutaţi-ne! 
Români şi acelea cari vin dela Administr. gazetei "VOJNŢA POPORULUI" 

i)IU~ŢUL UNUI EXEliPLAR a LEI: 

D. A. C. Cuza aminteşte atitudinea 
provocătoare a deputatului evreu Eb
ner, care a fost silit să coboare dela 
tribună, pentrucă a proclamat martir al 
cauzei evreeşti pe Falik dela Cernăuţi, 
A fost din partea parlamentului mani-

• ~'" .,. J' • • .~ ~. ~. ~' .'~ - ~ • 
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Paeina 2 

festarea unei elementare datorii faţă de 
demnitatea lui Însuşi şi a ţării. 

România are însemnate bogăţii pe
trolifere, asupra cărora şi-au Întins inâ. 
nile acaparalorii evreii din lar ă şi de 
peste graniţă. 

(Oratorul este vehement Întrerupt 
de membrii opoziţiei naţional-ţărăniste. 
Vociferările se transformă În tumult, 
când d Cuza relevă că reprezentanţi ai 
partidului naţional-ţărănesc sunt în ser
viciul Băncii Marmorosch-Blanc. 

1 se răspunde cu apostrofa: calom
niator! 

D. Cuza semnalează primejdia ac· 
ţiunei unite a evreilor din ţară şi a 
celor de peste hotare pentru acapara
rea petrolului, acţiune servită conştient 
sau inconştient de partidele politice, 

D. dr. Lupa: Resping ~ceastă acu
zaţie adusă partidelor politice. (Adre
sându-iie apoi majorităţii şi grupului 
liberal): Dacă dvs. nu prott!staţi, să ,ă 
fie de bine. • 

SCOpul evreilor să cucerească 
răsăritul Europei. 

D. Cuza spune că scopul evreilor 
este să cucerească teritorii Întregi în 
Europa răsăriteană, pe care au şi is
buht să le transforme în adevărate co
lonii. O-sa face citate dintr'un studiu 
german intitulat -Evreii din zilele noa
stre", în. care se face constatarea că 
numărul evreilor stabiliţi în nord·estul 
Europei reprezintă o cincime din tota
litatea lor şi tendinţa lor este de a se 
concentra cât măi mult pe acest teri
toriu, al cărui centru îl formează Oa~ 
Iitla şi Bucovina. De pe acum ei ma
nifestă tendinţa afirrnării ca grup na
ţional şi autonom. Aşa se explică aşe
zarea lor la Maramureş, Bucovina şi 
Basarabia. Concentrarea lor are ca ur
mare înlăturarea elementului românesc 
de pe aceste teritorii cât şi a Statului 
român. 

VOINTA POPORULUI ),1." 45 

Din Orşova. prezenţa acestuia strămută respon- noritare din Cernăuţi. din care reiese 
zabilităţile. Guvernul central nu poate o toleranţă suspectă faţă de actul ele- In jurul concesionării şi pe mal 
să treacă peste capul ministrului regio- vilar 'rebeli, iar altele îi prezintă sau departe a Uzinei electrice către 
na1, care este un fel de proconsul pen- ca eroi, ce au săvârşit un act de vite- firma Canz. Rolul jldovlţllor. 
tru provincia respectivă. jie, sau ca victime. Străduinţa guver- La sfârşitul anului curent va expira 

De asemeni n'avem nevoe nici de nului de a restabili ordinea la Cernăuţi contractul prin care comuna Orşova, 
prezenţa lui Ebner sau Straucher, cari eate luată în batJocură de' unul din acum cinsprezece ani, a concesionat 
sunt un fel de guvernatori ai minori- ziare. Alt ziar vorbeşte de tratamentul exploatarea uzinei electrice, firmei jido
tăţii evreeşti din Bucovina. aplicat de vechiul regat Bucovinei, veşti Ganz din Budapesta. Interese su

In acelaş fimp oratorul a cerut să considerată ca o colonie, iar băştinaşii peri oare româneşti reclamau categoric, 
se aplice sancţiuni vinovaţilor, mai ei drept o gloată desmoştenilă. Dar ca noua concesie, --dacă imposibilul ca 
ales că ne găsim În faţa unui complot noi ştim. că băştinaş în Bucovina este i 1:lzina să fie luată În regie proprie era 
bine organizat. . Ştefan cel Mare. (Api.) documentat temeinic, să se dea unei 

D. O. Goga: Organele mele şi au I După omorîrea lui David Falik, firme din România. Interesele româneşti 
Făcut datoria, arestând pe vinovaţi, pen- ' s'au lipit afişe şi manifeste prin care li au fost Însă desconsiderate de câţiva 
tru ca apoi justiţia să între În IOJul ei. victima era prezentată ca un martir al , "români" şi deaceea sufletele români

O. Cuza: Datoria dv. nu era să vă cauzei naţionale evreeşti şi ca o vic-I' lor cinstiţi din localitate sunt revoltate, 
mărginiţi la arestarea alor 3 evrei, ci tre- timă a fascismului (aceasta tocmai in de mârşevenia unor persoane, care, 
buia să scotociti pe d. Ebner acasă şi I momentul vizitei mareşalului Badoglio I În afară de talerul lucitor, nu văd ni
să cercetaţi tuate focare le de agitaţie , şi ca o atenţie pentru acesta). Dela mic bun de făcut pentru neamul din 
din Bucovina, aflându-ne în fata unui I toate recepţiile pentru Badoglio, evreii! care, spre ruşinea noaslră fac parte. 
complot. 1 au lipsit ostentativ. La înmormântare I Să înşirăm cum s'au petrecut fap. 

E d 
I 'bOI 11'" t'. d' l' toti evreii au Închis magazinele, Au tele. Deşi chestiunea, de o importanţă 

ste ~ f!1 s! I ~a po t.'a ŞI !US 1!1~ 10: asistat la Înmormântare 30,000 evrei. capitală, trebuia să fie luată În discu
CernautI Sa fie 1I1credm(ata evreilor? I S'au lansat liste de subscripţie pentrn ţie deja la inceputul anului, cei cărora 

Dar este tolerabil, ca pol:ţia la Cer- , ajutorarea familiei şi ridicarea unui le incumba datoria aceasta, au Iăcut 
năuţi să fie încredinţată evreilor? Şi j monument. Toate ziarele au gloriflcat , tăcerea păcătosuiui, care, simţindu-se 
este admisibil iarăşi ca justiţia să fie i pe Falik ca pe un simbol al luptei I cu sufletul încărcat de nelegiuiri nu 
şi ea În mâna evreilor? 1 pentru libertate al poporului evreu. poate grăi. Un inginer expert şi foaia 

Dacă ministrul de justiţie n'are alt! Chiar dl Ebner a spus în fdta si- locală "Oazeta Orşovei" au avut feri· 
miiloc, să suspende inamovibilitatea criului "că doar plânsul nu a fost in- cita idee de a trezi din somnu-i sti
magistraturii în Bucovina şi să resta- terzis poporului evreu în România". dător pe d. primar l. Baiaş, primul ini
bllească ordinea românească În ma- Dar unde găsiţi plânsetul şi unde ţlat În gm;podăria oraşului. 
gistratură. I marea de lacrimi a evreilor din Ro· In câteva rânduri s'a convocat de-

Aveţi În mâna dv. un depozit sacru: Fllânia? In intreprinderile mari capita- legaţia permanentă spre a se lua mă
autoritatea statului românesc. Atunci! liste, În consiliile de administral,ie ale surile necesare în vederea actiunei. In 
când ea a fost turburată sau anihilată, băncilor? (ApI.) şedinţele delegaţiei permanente expu-

! aveţi datoria ~ă o re~tabihţi. D1 Goga dă celire unui pasaj din nerile precise ale expertului, În care 
! _ cuvântarea rabinului Mark, ţinută tot s'a arătat beneficiul enorm, care ar I D, Mayer Ebner bate In retragere. cu prilejul îumormântării dela Cernăuţi. fi urmat luării în regie proprie a uzinei, 

I 
D. Mayer Ebner se apără de acu, 1,. Rabinul a spus că poporul evreu a I au fost rând pe rând combătute de 

zaţiunile formulate împotriva sa în le- moştenit două lucruri: vocea şi mâna. I avocatul dr. Lazar Zarcula, tipul per· 

1
, gătură cu amestecul, pe care l-ar fi I Cu vocea să şi strige durerile peste vers al geşeflarului, care şi cu altă 

1
, avut în tnrbUlările dela Cernăuţi. Oe- I tot pământul, ca să sgudue conştiinţa ocazie <il dat dovadă că e animat, În 
clară, că nu se solidarizea7.ă cu arti- lumei intregi. Mi s'a spus că acest toată activitatea sa de jurist. de cele 

I colul publicat În ziarul "CernO\vitzer I pasaj e împrumutat dintr'o rugăciune mai duşmănoase sentimente faţă de 
I Morgenblat", care n'a fost scris de un ! din timpul unui pogrom săvârşit În I tot ceeace e românesc. Inţelegem per· 

D. Straucher sub liberali, d. evreu, I Ucraina prin sec, al 18-lea. Dar noi fect de bine că vizitele secrete ce i 
Ebner sub averescani, repre- .. I nu primim ca România de sub dom- le-au făcut reprezentanţii jidovilor şi-au 
zentanţi al lnternaţionalis- I Răspunsul dlui min. O. Goga. I nta Rege~ui Ferdin~nd să fie pus~ În avut scopul bine definit. Nu voim să 
mului evreesc. _ . I comparaţie cu Ucrama progromulUl de afirmăm că la mijloc e o mituire, În 

Populaţia evreiască din Bucovina I , O. Q, Go~a IŞI propune să. resta- , acum donă suie de ani. asemenea materie nu ne-am abţine 
e reprezentată pe rând în parlament I bllea~că, ade~aru.1 .asupra cazulUI dela I Se vădeşte din acest pasaj, ten- de a acuza şi pe alţi "gospodari", ci 
de d. Straucher, când sunt liberalii la pu- I <;~rnauţl, făra mCI o preocupare po- dinţa de a prezenta stările din ţară În În orice caz credem că ea a fost pusa 
tere şi de d. Ebner, când la putere ' hhcă.. , I atmosfera unui continu răsboi. Ia cale. Sacrificiul acesta din partea 
este parlidul poporului. Amândoi sunt Ml,aţt c.~rut răspUl~sul, ,spune d-,sa, J Noi suntem un popor. plin de to- tovărăşiei Oanz e neînsemnat faţă de ve
reprezentanţii intereselor internaţionale a~upra stăm de a.gll~tll;:_gm.J3u.cQY..ll1.a ,- leI \5htili, dat, pelll! nea trr~ le Hiftmle grase TeâlIzafe- de uzina electrică, 
evreieşti şi ca să-şi justifice acest rol, I ŞI ~~upra r~oduh,l; cum e r:preL.e[]t~tă păzită, vrem să se ştie, că nu vom După multă amânare interesală, în 
ei se dedau, fiecare la rândul său, la i POlJţl~ roma~easca acolo, VOJu ,examll1~ permite să se ştirbească autoritatea sfârşit Luni s'a ţinut şi şedinţa Con-

't ţ" ~r 'd ţ' t I chestiunea ŞI sub raportul slguranţ~1 statului şi nici stingherea desvoltării siliului comunal, provocată tot de cam-
agl a JUni resvra ttoare, servm In a şi sub acel al Încrederii pe care-l . , . " "t'" I t d' ţ~ , 
supremă de cucerire a teritorului ro-j 'ă I f' f' ţ' d' Ideel naţIOnale. Nu vom permIte ca , pa ma zians Ica. n aceas a şe mas a 

~ prezml aco o leca re unc lOnar 10 aci să se creadă În reconstituirea: discutat cu multă vervă, s'au făcut di~ 
manesc. punct de vedere românesc . , , ,i " O-sa se ocupă de, activitatea ctepu- '" '" ,CanaanulUI, ŞI pentru restabIlIrea or- t verse propuneri pro ŞI contra, s a ana-
tatului Mever Ebner pe terenul publi- I "Am cet~t arlIcolu,1 mcnmlflat I!h.n dinei şi dreptăţii, cerem dlui Ebner şi I lizat chestiunea din toate punctele de 
cisticei, citând pasagii din articolele i ziarul, cernauţea:l. !V11 I-,a semnalat MI- coreligionari lor săi, să ne dea concursul I vedere, pentruca jid~viţii să capituleze 
acestuia apărute în zi'arul "Ostjlidische ~ trapo. 1J1~1 Bucovmel. Arh~olu! este s ,a~- prin purtarea şi sentimentele lor, (ApI.) I în faţd jidovilor şi a minoritarilor, că-
Zeitung" din Cernăuti. I dalos ŞI autor~l care l1~stlltă relIgIa Voci (din maioritate şi dif'l rându- Iăii noştri de eri. Aici ţin ,să remarc 

, C t Iă tI' ţ~t I stor 1 cre~tlnă, ~~unand ,că, Chnstos este un rile L. A. N, C.): Cerem afisarea dis- atitudinea cavalerească a dlor S. Mo-
, ons ,a onu a~rnu a?r a ace, " şarlatan, IŞI va pnlnt pedeapsa. curSlllul' I ~ D L' B t I d t t' t e rariu, F. Tepeneag, ,aitIn, ă1ă-

ar lCO e ,In rep a e unpo nva comISII I In c~ priveşte reprezentarea evrei-' nescu, N. '~\i]jvoi şi a altora, care şi~au 
d,e examinare pentru ba~alaureat~ pre- mei prin d. Ebner, d, Guga citează =============== făcut datoria de a apăra interesele na-
zldală ~ de. d. ~ro! .. Tr~lan Brălleanu. declaraţia altui evreu, Straucher, tri- O clarificare ţionale aşa cum şi-o face fiecare ro-
Nareaza Impr~lUral'lle In, care ,a. fost misă preşedintelui Adunării, în care ! mân bun şi adevărat creştin, Nu ne 
atăcat prof. D .. lacones,cu dm comlslun, e, , spune că dl Ebner este o nenarOCI're Ca răspuns Ia scrl'soarea deschl'~ă t 1 d d ă I ă l . " , t putem aştep a a o concor are a ac. 

e. c "ră e eVJl c, zutl a examen, aJ~~ 1 pentru poporul evreu. adresată de către d. 1. Grofşoreanu, fost \' ţiunei consilierilor minoritari cu inte-
taţl ŞI de porulaţla evreească. D, Me~d Examinâlld împrejurările în care sIa deputat, către d. prefect al jud. Arad, resele palriotismului românesc, dar ca 
Ebner are Vllla, c~ a, pr~)Vocat del~ ~n- 1 produs atentatul dela Cernăuţi, declară - publicată În numărul trecut al ga- I să vedem cum ştiu să ne facă neamul 
ceput ,scandalul ş~ al e vma d.e a. fi 10- ! că nu aprobă excesele, ori din ce zetei noastre, - prefectura jud. ne I de ruşine câţiva jidoviţi, e ceva ce nu 
tervemt pentru~ s~!lparea dela.lI1chlsoare_ I parte s'ar produce, d.ar nu, este n1'c'l t' 't ăt I C un'cal 1· 

C I r a est ţ n frunte clllar cu se nml e urm oru om I : se- petrece decât intre oamenii fără 
a e o rai, I _ '1 de partea acelora,., cari preZllltă nll'ş- F tă d t I d t't' I " I ă d t ă O t d I ~ "a e ac u e cons I Ulre a l sCTlIpule de conştiinţă. 
cretaru. ~ u e . avoca ur. az~ a ~I carea studenţeasca drept o nebunie Consiliului Comunal din Cetatea ce s'a Si dacă amplificarea uzinei, motiv 
Ebne~ I~l bate lOC de profesom exam,l- colectivă. făcut în zIua de 12 Aprilie a, c., dl " I'nvo'cat pentru inducerea în eroare a 
naton ŞI de examene. Aprobă bătaia I O" 
aplicată profesorilor, ameninţând că ea Ea este o acţiune organică a ace· Iuliu rofşoreanu prin petiţia din 19 ! celor naivi, va fi considerată şi mai 
va fi repetată. Turburătorii au insultat stui neam şi este o continuitate a psi- Aprilie a. c inregistrală la Prefectura; departe ca piedecă pentru luarea în 
tara şi pe români, strigând: Jos româ- ! hologiei tranşeelor. (Vii apl.) judeţului la Nr. 3485 pretizând penlru i regie proprie, dacă dl primar împreună 
nii 1 jos fasciştii ! jos antisemiţii! I Tinerimea îşi urmează făgaşul ei d-sa dreptul de a reprezenta învăţă- '1 cu consilierii vor decide ca uzina să 

Autorul moral al acestor înscenări pe căile legii. Congresul dela [aşi Il mântui În Consiliul Comunal, ca cel fie condusă şi mai departe de jidanii 
este d. Meyer Ebner, care vine să sti- I decurs în cea mai desăvârşită linişte. mai vectIiu din invilţământul primar, firmei Oanz, din cauza timpului prea 
deze acest parlament prin atitudinea lui. I Cred că sunt în asentimentul tuturor prin deciziunea Nr. 8837 din 3 Mai f scurt pentru instituirea unei licitaţii şi 

oamenilor politic), să urez acestei tine- a. C., a fost confirmat ca membru de i dacă curajul domniilor lor se va re· 
Rostul L. A N. C. rimi. să continue în linişte, să păstreze drept, reprezentant al invăţământului II duce la lauda unor copii, inactivi În 

Pentru a reacţiona În contra acestor În suftetul ei altarul ideiei naţionale,! primar, anulându-se mandatul celor faţa celui mai ridicol eveniment, de
provocări s'a înfiinţat Liga apărării na· la care să se închine şi dim. şi seara. I numiţi mai Înainte. - 1 clarăm că dl primar şi tovarăşii săi 
ţionale şi creştine, care nu e partid şi I Dacă veştejesc fapta nesocotită a: Contra confirmării d-Iui Iuliu Oraf- din fruntea comunei, vor fi răspunză
e ligă, pentru a primi în luplă pe I tînărului Ion Tăutu, care a socotit că I şoreanu, ca membru de drept, Consiliul I tari pentru daunele pr:cinuite oraşului 
toţi românii. i poate repara prin crimă demnitatea na- Corn. Cetatea a înaintat apel, cerând prin desconsiderarea intereselor vitale, 
. Dar ~n~iferent de programul şi a~- I ţiona]ă, n~ pot să n.u conda",ln şi actul I anularea d, sale pe motivul "că nu mai in acest scop le vom cere să·şi pără
ţlunea LigII, guvernul cu toate auton-! de rasvrătlre al elevilor, can s'au ri- funţionează ca învăţător activ, neavând sească locurile fără întârziere, dacă nu 
tăţile constituite: poliţie, parchet, justi- , dicat Împotriva profesorilor examina- nl~1 ~lasă ş! în urma e.tă,tii s,ale de 65 vor să apară În faţa sufletelor cinstite 
tie, tre,bue să intervie şi să-şi facă da- 1 tori. Şi unii şi alţii îşi vor primi pe- ani ŞI~ a. amlor de serv.lclu ~e" cea. 40, ca nişte fiinţe demne de dispreţul tuturor. 
tor:a, punând la locul lor pe infamii J' deapsa , ~ afla In pragul p~nSlOn~rll., . i Ne·ar plăcea nespus de mult ca 
cari batjocoresc religia şi instituţiile Constat că starea de spirit la Cer- ..... In baza, ~cestul. m?hv s a revenIt I cele ce scriem mai sus să fie emana-
acestei ţări, năuţi nu este potrivită. Actul rebelilor as~pra n.u~1\Tel d-IUI Iuliu Grofşorean,u . ţii\e unei minţi induse În eroare, ne-ar 

O-sa se adresează primului ministru, nu poate fi scuzat sub formula irup- pun de~lzlUnea Nr 11.~49 ~m 7 ,[ul~e 1 plăcea ca toate acestea să le relractăm 
miniştrilor de interne, justiţie şi de in. tiunii de temperament, invocată de dl a. C., ca~d d.~a a, fost I~~altd~t şI.dm şi să proslăvim o faptă eroică a gospo. 
strucţie publică, precum şi majorităţii. I Ebner, pentrucă ei i se poate răspunde nou, ~onhrmaţl cel numIţI prm pn~a dăriilor oraşului nostru, dar parecă nu ne 
cărora le semnalează existenţa anarhică cu altă irupţiune de temperament. declzlUne, adecă cea cu Nr. 5543 dm vine a clede Într'o astfel de minune, atât 
a ministrului regional. Face citaţiuni din cele 4 ·ziare mi- 7 Aprilie 1926." Prefectara jud . .Arad. timp cât jidoviţii nu vor dispare,_. ş . 

• 



No.45 VOINTA POPO~ULUI . 

SE ZIC E: ~ctivitatea Ligii în Parlament 
Dnii ~eputaţi· Zalea Codreanu, Paul lliesc~, Qr. C~ Şumuleanu Că vila lui Domnu Director dela fa

brica de sticlă din Putna, zidită din 
batjocură, lângă mormântul sfânt al 
Marelui Stefan, şi cu inscripţia pe 
frontispiciu "Cuibul meu" (adecă al 
jidanului) va fi lovită de trăznet cât de 
curând. Doamne, dă! 

I 
Deputaţii noştrii des voită o activi

tate bogată susţinând totdeauna cu 
îndârjire punctul de vedere al naţio-

din această categorie, dintre cari 24 
sunt evrei. Ei au fost numiţi, detaşaţi 
sau reintegraţi la şcolile din Cernăuţi 
şi celelalte centre bucovinene. Lista I 

are în frunte pe d nii Ooldstein, Schul
Jer, Margulins, Brodner, reller, Ander
man, Friedman, David, 'Gherman, Ia
cob, etc. 

nalismulni integral, luând in apărare 
ţărănimea română ajunsă sub jucu1 
străinilor. 

Că Î~ pădurea .comunei Agriş, pri~ită Aşa, în 2 Dec dl 1. Zelea Co-
pnn ex~ropne~e, se găseşte pIatră ! dreanu, denunţă abuzul a 2 fabrici de 

~e marm?ra. Aflan~ despre A ace~sta . zahăr din nordul Bucovinei, care după 
lldanul lIes,. cue mal are arandata o ce au luat dela ţărani însemnate can
astfe~ de mInă dela com~na, Dud cu o tităţi de sfeclă, când . aceştia se pre
suma baga~elă pe 20, am (In conţ~le- zintă la plată, fabricile îi amână de pe 
gere cu pnmarul 1. Caba (?), se ZIce, o zi pe alta. Cere intervenţia autori· 
noi nu o credem) a cerut-o dela co- tăţilor. 
mună în arândă cu 400 Lei vagonul. 
Natural, consiliul comunal nu s'a lăsat 
tras pe sfoară şi l'a respins pe Iţig 
(spre supărarea dlui primar), hotărând 
să aducă la fata locului un inginer 
creştin expert, fiindcă după unele in- 1 
formaţiuni preţul pietrei ar fi 1 m g , 

30,000 Lei. Bună afacere ar mai fi fă-
cut jupânul lles. 

Protestul Soc. Academice 
a teologilor români din Cernăuti , 

Cer suspendarea ziarului jidovesc 
"Czernovitzer MorgenblaU" pl. 

batjocorirea reUgiei cre:;tine. 

Primim Ia redactie următorul pro- 1 
tesl, la care aderă din inimă toată su- I 
flarea românească; I 

Cernliuţi, 10 Dec. 926 

PROTEST 
Societatea academică teologică "Aca

demia ortodoxă", Întrunită în adunare 
generală, astăzi 2 Dec. ] 926, luând 
cunoştintă de articolul apărut în ziarul 
jidovesc din focalitate "Czernowitzer 
Morgenblatt", Nr. 2502 din 27 Nov. 
a. C., sub titlul "Der Religionsstifter 
im Lichte der Wissenschaft", prin care 
se atacă credinţa noastră strămoşească 
şi îndeosebi Dumnezeirea Domnului I 
nostru Isus Hristos, - protestează 
cu loalti energia: infierează obrăznicia I 
jldaniIor, cari şi lucrurile sfinte, -1 
ceeace avem noi mai scump păstrat 
dela strămpşi - au Îndrăznit să le ; 
atace şi să le murdărească. Nici un 1 
respect faţă de ţară care·i adăposteşte, 
nici o rezervă in avântul lor pătimaş 
in a ne batjocori. 

Oare tot noi Românii suntem acei 
cari provocăm? 

Cu deosebit respect cerem: S,mcti
tăţii Sale, Patriarhului Miron, Domnului 
Prim Ministru, General Averescu şi 
Domnului Ministru de Interne să ia 
toate măsurile cuvenite şi să pedep
sească aşa cum se cUvine pe acei cari 
Încearcă să submineze: liniştea, cre
dinţa şi pacea În această ţară. 

Cerem suspendarea ziarului jido
veflC "Czernowitzer Morgenblatt"! -
Soc. "Academia Ortodoxă", Cemiillţi. 

Noui organizaţii L. A. N. C. 
Bnlzeştl Gud. Hunedoara) 

Pre~edint,e: Andrei llia; "preş.: Du
mitru Paul şi Nicolae Giurgiu; secr.: 

D. dr. Corneliu .~umllleanu se re· 
feră la proporţia dintre studenţii evrei 
şi români dela universităţile noastre, 
înlăturând afirmaţia dlui Ebner din cu-

I 
vântarea de Joi, cum că în facultăţile 
noastre s'ar fi introdus numerus clau
sus. D ·sa arată cu date statistice, că la 

A fost înjurlată religia creştină. I unele din facultăţi le noastre numărul 
In a doua comunicare semnalează 1 studenţilor evrei depăşeşte cu mult pro

un articol publicat În ziarul .,Cerno- 1 porţia s~u.denţi~or ro~âni. La. facult~tea . 
vitzer Morgenblatt", prin care se aduc de medlcmă din I~şl proporţia evrell~~ 
cele mai infame injurii religiei creştine. i este ~ d~ 53 ./a sufa. faţă de st~denţll 
Cere suprimarea gazetei şi arestarea! rol1~anl, can repreZintă o propo:ţle nu
autorului, ca să se dea o satisfacţie !'lal~: 47 la. sută. La

A 

!ar~acle su~t 
populaţiei creştiae de toate nuanţele tIlscnşl nymal 14 rom?nl ŞI 52 evreI, 
din întreaga Bucovină. re~relentand o p~oporţle de 21 la sută 

DI min. O. Goga răspunde că a faţa de 79 la suta a evreilor. 
luat cunoştinţă de articolul citat de * 
dl Codreanu şi că întru cât conţine Tot atunci D. A. C. Cuza, răspun-
atacuri jignitoare la adresa unui cult, zând d·lui D. Cracalia (deputat ucrai
autorul lui urmează să fie dat jude- nian) care formulează o serie de reven
căţii. Dsa promite să ţie În curent dicări pentru minoritatea ucrainiană, 
parlamentul cu măsurile ce le va lua I spune că nu trebue să exagereze unele 
În interesul menţinerei ordinei şi ar- I stări de lucruri din Bucovina, datorite 
maniei între credincioşii diferitelor culte I unor greşeli de administraţie. 
din ţară. ' D·sa spune că şi ucrainienii ca şi 

In 3 Dec. D. p. lliescu, în legătură românii şi celelalte populaţii creştine 
cu chestiunea readucerii profesorilor sunt victimele evreillor. Partidul său în
evrei la catedrele din Bucovina, pre- , tinde mâna ucrainienilor, pentru că au 
zintă lista unui număr de 27 profesori I o cauză comună de apărat. 

Congresul dela Iaşi al studellţÎluei române 
Ziua IV, 24 Nov. Cuvântul de despr1rtire al dlui A. C. Cuza 

D-nii prof. univ. Cătuneanu, Păulescu şi 1. Sârbu, 
membrii de onoare -' Inchiderea congresului 

Dupăce în numărul trecut al gaze
tei noastre am exp.s desbaterile din 
cele trei zile ale IIldceiui congres, la 
care au participat peste 4000 de stu
denţi din ţ!ira întreagă, - continuăm 
acum. 

* 
In ziua IV, şedinţa s'a deschis în 

sala Elisabeta la orele 9 dim., prezi
dând d. Dănulescu. 

Cuvântarea dlui A. C. Cuza. 
In ultima clipă a plecării mele la 

Bucureşti am crezut de datoria ll!l;!a să 
vin il! mijlocul d-v. să vă mulţumesc 
pentru cinstea ce mi-aţi făcut aJegân· 
du-:nă preşedinte de onoare al Con
gresului şi să mă scuz că nu pot ră
mâne până la îI1cheerea desbaterilor. 

Plec la Bucureşti, unde mâine voi 
des voita interpelarea mea în cazul dela 

Aniversarea unirii. Cernăuţi. 

I D. 1. Oeor.l.fesci1 (Bucureşti) spune In consecinţă, fără a ne compara 
I că azi se împlinesc 8 ani de când s'a [ pre.3 mult, cOl1şresul studentes~ d:la 

I 
înfăptuit unirea Suntem adunaţi aci I la. ŞI .are acee,~ş .Hlsemnăta~te ~a ŞI. 111-
spre a desăvârşi unitatea sufletească a 1 t~u.~lrea Rom~l1llor pe .campla Llber~ 

I 
tuturor românilor, din cuprinsul ţării. 1 t~tl1 dela Bla], la 2 ~a~ 1848. Atun~1 
Importanţa zilei de 1 Decemvrie ]918, I s a pus prob.lema ~nlr~.l cu UogUrtl, 
când s'a înfăptuit unitatea naţională este I pe b~z~ unei con~tltu!lI~ care garallt.a 
nemărainită 1 Romamlor toate hbertaţile afară de li-
/:)'. I bertatea naţionalităţii lor. 

. Trebue s.ă l~crăm ŞI J?entru c~onso-! Faţă de această tentativă ca Ro-
hdarea . u~ltăţl1 s~fl~teşh. R?aga I?e i mânii să-şi părăsească directiva lor 
congreslştJ să se ndlce 2 minute, In . " .. B . • 

d· . ntru morţii natIOnala, SImIOn ărnuţill a raspuns: 
s~mn. e .pIOS . ~mag!U, .pe. • 7 "Vrem drepturi, dar supremele drep-
ra~bo\UIUi, ~a~l. au c?ntnbult la mfap- turi sunt naţionalitatea şi libertatea". 
tlllrea Romamel Man. Atunci a fost hotărîtă soarta naţiei 

(Studenţimea intonează "Pe-al no- române. 
stru steag"). Astăzi, ce ni ne spune nou8? Ni 

Ioan AsIău j cassier: Aron Giurgiu. 1 
Membrii în comitet: Aran C. Rusu 

Alexandru Rusu, Ioan GiurgÎil şi A vi
salon AsIău. 

S'a vorbit apoi despre bursele tvrei- se vorbeşte de progresul general al 
lor în străinătate, cari ne ponegresc ţării şi ni se promit toate îmbunătă
ţara. Mai cu seamă, la Paris, statul ţirile. Dar le răspundem: 

Localul organizaţiei va fi Ş~oala 
pritnară, Bulzeştii-de-sus. 

• 
lUinfş (judeţul Arad). 

Preşedinte:' Ioan Crâznic; vpreş.: 
Ardelean Nicolae şi Badea Gheorghe; 
secretar: Siclovan Ioan; cassier: To
por Ioan. 

Membrii in comitet: Dehelean Gh. 
Mărtuta, Brad Gheorghe, Hancea. 
Gheorghe, Tăna.se Crâznic. 

Localul organizaţiei va fi domici
liul dlui Ioan Crâsnic, No. 114. 

• 

C e· t i ţi: 

MVOINTA POPORULUI· 
h' 

francez le acor::lă burse, nu ca să în· Suprema Îmbunătăţire şi supremul 
veţe, ci să împiedece pe studenţii ro- progres e desvoltarea deplină a naţi
mâni silit ori, cari ar dori să-şi urmeze onalJtăţii române strâmtorată pe pă
acolo studiiie. Se ceteşte o adresă pri- mântui ei de străini. 
mită dela Asociaţia studenţilor români! Din acest punct de vedere congre. 
din Franţa, în care se descrie starea: sul studenţesc dela laşi este un con
lor precară, cercându-se luarea de gres istoric. 
grabnice măsuri. Congresul este istoric pentru că de-

In chestiunea reduceri/or pe C. F. R. termină acţiunea dvs. acţiunea condu
s'a votat o moţiune prin care consiliul cătoriJor de azi ai natiei române. 
de miniştri e rugat să acorde din nou Ar putea spune unii: "ce pot să 
reduceri studenţilor pe căile ferate. facă nişte copii, în întrunirile lor"? 

Răspundem; "Nu copiii, dar ideile 
cari i însufleţesc, pentru că ideile sunt 
adevăruri eterne". Deaceea cred că 
ideia, pe care d-vs aţi afirmat-o în acest 
congres va stăpâni naţiunea română, 
până ce ea va fi· deplin stăpână pe 
pământul ei. 

S'a cerut transformarea Academiei 
de drept din Oradea· Mare în facultate 
juridică. 

* 

Două cuvinte sintetizează această 
idee: "România Românilor". 

PariA a 3 

cinstea ce mi-aţi făcut, alegându-mă 
preşedinte de onoare şi doresc ca des· 
baterile să se termine în deplină ar
monie. Ar fi bine să le tipăriţi, ca să 
formeze un testament al generaţiei dv., 
o legătură pentru activitatea pe viitor 
şi o indrumare pentru studenţii, ce vor 
veni. 

Dumnezeu să binecuvânteze silintele 
acestui memorabil congres". (Aplauze). 

Dl Danu/escu, preşedintele Uniunii, 
mulţumeşte în cuvinte călduroase dlui 
A. C. Cuza, pentru dragostea, cu care 
a venit şi participat la desbaterile con
gresului. (Ovaţii prelungite). 

Trecându-se la ordinea zilei se aduc 
În discuţie echivalarea diplomelor de 
seminar cu cele de liceu şi uniforma 
studentilor. 

Arătându-se cauzele pentru cari au 
fost eliminaţi unii studenţi, se cere re
primirea lor în universitate. 

Inainte de masă se mai ia în dis
cuţie şi chestiunea reorganizării stu
denţilor. 

Dnii prof. Cătuneanu, Paul eseu 
şi 1. Sârbu, membrii de onoare. 

In şedinţa de după masă, în semn 
de Înaltă consideraţie şi iubire faţă de 
d. praf. Cătuneanu, Paulescu şi 1. 
Sârbu, aceştia au fost propuşi şi: de-

i clarati ca membrii de onoare ai con
I I . I gresu UI. 
I Românii de peste Nistru. 
i Apoi d. Ştefan Bulat şi Ştefan ~alan 
I aduc salutul fraţilor de peste NIstru, I cari doresc să-şi afirme conştiinţa lor 
. românească. Aceştia au trimis la şco-

lile din ţară peste 50 elevi şi studenţi 
cari să înveţe carte românească. 

D. Curelaru mulţumeşte fraţilor de 
peste Nistru pentru dragostea, pe 
care o arată studenti mei române 
şi cere să se tipărească cărţi ro
mâneşti de propagandă, care să fie 
răspândite printre românii de dincolo 
de Nistru. 

R~potturi cu organizaţiile slud. 
străine. 

Se mai ceteşte o telegramă a d·lui 
Riza bey Oglu, vicepreşedintele studen
tilor turci care urează succes studen
timei române. 

Se mai citeşte telegrama primită 
din partea "Uniunii generale a studenţi
lor cehoslovad". 

D. l. Sârbu vorbeşte asupra reIa· 
ţiilor cu organizaţiile studenţeşti străine. 

D-sa cere tipărirea unui album cu .. 
vederi din ţară, broşuri de propagandă 
românească în străinătate şt mai cere 
ca ministerul de instrucţie să contribue 
cu bani ca studenţii să poată fa<::e es
cursiuni În ţară şi străinătate. 

Cere să se ia măsuri contra stu
denţilor evrei" din străinătate cari ne 
În josesc ţara. 

Mai spune ca în vara anului 1921 
vor veni în ţară 10 echipe de câte 14 
studenţi americani spre a cunoaşte bo
găţia pământului românesc. Pomeneşte 
de vizita M. S. Regina în America. 
(Congresul se ridică în picioare şi 
aplaudă.). 

Mai aminteşte că studenţimea ro
mână. din Paris are un teren cedat de 
primăria Parisului pentru construirea 
unui cămin al studenţilor români. 

Se votează o moţiune. 

* 
Se mai discută ziarul studenţesc, 

hotărându-se ca publicaţiunile cercuri
lor stud. să se contopească în revista 
"Cuvântul studenţesc", pe care o va 
scoate" Uniunea Natională a Studenţilor". 

D. Lupancescu a vorbit despre sec
tele religioase şi arată necesitatea des· 
voltării unei contra propagande. 

Cetindu-se un articol din ziarul 
"Morgenblatt" din Cernănţi, în care 
este batjocorită religia cre~tină, congre
sul il~i exprimli indignarea faţă de 
această nouă prOvocare a evreilor. 

In legătură cu reîntegrarea profeso
rilor trădători, studenţii se leagă să 
părăsească băncile, când profesorii acu
zaţi de trădare ~i de pactiza re cu ina-' 
micul, vor veni să le vorbească. 

La sfârşit, dl Florian Dacescu citeşte 
raportul asupra activităţii Uniunei ge
nerale a studenţilor din Românescu. 

D. Danulescu rosteşte mulţumiri pen
tru modul cum s'a ţinut congresul, 
arătând însemnătatea acestuia ca fiind 
cel mai mare din câte au fost până acum. 

Abonaji-o! Răspândiţi-o I 

Jntrând în sală d. prof. Cuza, d-sa a 
fost primit cu îndelungate ovaţii. Du
păce incetarea ovaţiilor d. Cuza îşi ia 
rămas bun dela congresişti prin urmă- . 
toarele cuvinte. Vă mulţumesc incă odată pentru· La ora 8 seara congresul s; a închis. 

• ~ • '. ~ ~ , ~. • ~ .' ,- '" \ r .-;. • 
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Sfinţirea drapelului LANC. În 
Bulzeşti (jud. Hunedoara) 
o scrisoare înduioşătoare ne sose· 

şte din cel mai năpăstuit colţ al M n
ţilor Apuseni, vestind, că s'a format 
acolo o organizaţie L. A. N. C., sfin
tindu-şi şi drapelul. 

Au participat din Brad d. profesor 
dr. Safta şi dl Adam Boleu, iar sfinţi

rea s a făcut de către tânărul admini
strator al parohiei, d. Anastasie Roman. 

S'au fost înscris de mai naiute Încă 
180 membri, dar prezenţi la această 

serbare, au putut fi ,numai 30, - căci 

ceilalţi se aflau "în ţară", după pâne. 
Scrisoarea iscălită de cei prezenţi 

se sfârşeşte cu frumosul jurământ. 

VOINTA POPORULUI 

POSTA REDACŢIEI 
"Egy hil kereszf. olvas6 fl.l. Ne pare 

rău că nu te cunoaştem, ca să-ţi spu
M. S. Regina sosită acasă, după nem personal părerea noastră şi apoi 

1unga călătorie făcută În America, tri- să-ţi dovedim că este natural să nu 
mile ţării următorul salut: mai aruncăm cu pâne pe cei ce ne 

"După o lungă despăTţire de scumpa alungă cu pietre, să nu mai dăm o 
Mea Tară, desparţire a cârei tristete a cămaşă celui, care dacă ar putea ar 
fost jnvăluÎfă in bucuria de a-Mi înde- trage şi pielea de pe noi de vii. Ei, 
plini datoria, pă:;esc astăZi din nou pe jidanii, fi dta sigur, ne-ar sorbi pe toţi 
pămantul romlÎnesc. creştinii într'o lingură de apă fără. nici 

Stiridetotfelul 

Că/duroasele manifestări, ce Mi s'au o mustrate de conştiinţă şi fără nici 
fâcui în lot cursul călătoriei Mele de-a- o frică de Ozeu, din contră ar face- o 
lungul 1ntinsului continent, de pes~e l tocmai la porunca. Ozeului I~r. 
ocean, entuziazmul cu care am fost Pfl- " Nu dle creştm "s t reI nU, faţă 
mitii pretutindeni de marele Popr ame- ' de jidani nu-i permis să avem nici o 
rican şi de colonii/o de Români, au do- milă, nici o durere, ci "dinte pentru 
vedit că. România şi Poporul Meu se dinte" ba mai mult chiar ... 

Nr.45 

Publicaţiune. 

Pentru aprovizionarea Spitalului Ju
deţan Spitalului de Copii şi Institutului 
Obstetric din Arad cu carne, pâine, 
lapte, coloniale şi zarzavaturi, pe anul 
1927, se va ţine Iicitaţiune publică cu 
oferte inchise în ziua de 22 Oecemvrie 
1926 ora 10 În localul Inspectoratului 
Sanitar Arad (Palatul Cultural). 

Condiţiunile stipulate în caetul de 
sarcini se pot vedea la susnumitul 

r Inspectorat în fiecare zi de lucru intre 
orele] 1--12. 

bucurii de intreaga simpatie ~i de toată 
consideratia Lumei noui. Editori-proprietari: I 

Licltaţiunea se va ţine în confor
mitate cu Art. 72-83 din legea asupra 
contabilităţii publice. 

Inspectoratul Sanitar Arad. 

"Jurăm, că vom păstra legea 
noastră strămoşească! 

Eu nu am fost decât solul Firii I TR. MAGER ,1 Dr. DIONISIE BENEA I 
Jlele. O .1879-1926. 

Deaceea, simţind, Că am lăsat pe P(~- Casa CercuaUi pentru Asigllrc'frile . 
Jurăm, credinţă Majestăţii Sale 

Regelui Ferdinand 1. 
Jurăm credinţă Orapelului LANC. 

cu semnul svastica. 
Aşa să ne ajute Dumnezeu tu 

Organizaţia noastră are o impor
tanţă nu numai politică, În contra strei
nilor, cât mai vârtos una religioasă în 
contra sectelor, cari s'au năpustit CU 

atâta furie asupra Munţilor Apuseni. 
Organizaţia LANC este singurul 

mijloc întru apărarea credinţii strămo

şeşti,- aici, şi credem că inaltele fo
ruri bisericeşti, vor şti aprecia după 

merit străduinţele noastre. 

mântui larg şi ospitalier al liberei Ame- Sociale Arad 
rici, ceva din sufletul românesc şi că --------------.~ __ ~_ 
am slldif acolo în inima marelui Popor No. 8101~Ev. 2159. 
etmerican un gând generos pentru Ţară 
şi pentru Poporul Meu, sunt mulţumită Publicatiune de licitatie 
şi sunt nI/Îndră. - In baza art. 147 al 1. şi 150 pcf. 

Acum, când rew'id cu vie emo!le 1. Legea XIX din ]907, se aduce la 
fru,,!oasel~ plaiuri ale scumpei. M~le cunoştinţa generală că În ziua de 17 
Tar.l, sentimentul M~u de caldă IUbire Decemvrie a. c., ora 10 <1. m. se va I 
s: m,d~eapt~ spr~ brav~l Meu Popor, a ţinea vânzarea prin licitaţie a obiectelor 1 
CarUl icoana mmunata am .purtat-o cuprinse în procesul-verbal de sechestru 
peste Ocean in acea straluclfă Lume I No. 2159, ale firmei "Transilvania" 
!voua. . 'v "1 fabrică de ghete din strada I. Calvin 

Aduc cu ~tne, spre ~me~e v T.am No. 52 reprezentată prin dl adVOCat 
Mele, ceva dm. bogatele tnVa.!aml~te~ I dr. Mtiller L. Vendelin din Arad, pentru 
de care, este pll~i ac~a lume fi o pilda pretenziunea de Lei 9995.92 capital şi 
de n~bllă energie mal mult. ~ I 9% dobânzi de intârziere so~otite dela -

Mul!umesc Poporulu Meu mlreg 1 ] Xl. ]925 În favoarea Casel Cercuale I 

Publicatie de licitaţie. 
Pe baza decisului judecătorii rurale 

Rovine de mai sus] oroloj, pendal, 
1 canapea trasă cu pluş, 2 paturi fine, 
l sifoner, ] masă, 1 credenţ cu 4 uşi, 
10 perini, 3 dune, ] maşină de cusut 
şi alte obiecte preţuite În sumă de lei 
24.805 cuprins în favoarea lui Andrei 
Hay pentru suma de 50.000 lei capi
tal, inlerese 12% dela 1 August 1926, 
precum şi spesele stabilite până - în 
curent se vor vinde la licitaţie publică 
în ziua de 14 Oecemvrie 1926 la 
orele 4 conf. art. de lege LX & - lui 
107 şi 108 din anul 1881 al legei exe
cuţionale. 

Arad, la 20 Noemvrie ] 926. 

Lăzărescu ss şejporfărel. 

Atacuri nedrepte contra 
unui proprietar de casă. 

pentru dragostea neţărmurită cu care 1 Arad. ' 
Mi-~ U!n:a~it_.pa~ii 'pretutin~elli în acele Condiţiunile de licitaţie se pot v~d.ea 
departarl Şl Il frrmll de aCI, dela hotar, , În orele oficiale la biroul de urmame x Sfârăilă Petru din Măderat 
desavârşita Mea dragoste ~i recunoş- 1 a1 Casei Cercuate. venind din Brăila, a pierdut bUlet,inul, 
tin tii " . I Doritorii - de a participa la aceasta u.n ordi.n de chemare ,Pentru mobilizare 

* licitaţie vor depune 10% vadiu, la ŞI un livret de mesenaş.y .. 
Puţinii români, proprietari de case - Preasfintia Sa OI Episcop al mâna delegatului Casei În ziua şi ora AfIătOI~1 ~~tye rugat sa~le trimită pe 

În Arad sunt de rând atacati in mod Aradului nt!· a spus că nu are nimic fixată la faţa locului. ~dresa: SJârazia Petru, Maderat nr. 439 
obraznic de către presa jidovească din contra sfinţitei drapele/ar organizaţiei Direc(iunea Casei Cercuale I jud. Arad. 
localitate, atunci când din Întâmplare noastre, urmează deci ca dnii preoti A d 
au vre-un locatar evreu. să-şi facă datorinţa şi să nu puie vina ra . ----Cooperativa 

Mai nou, dl Aurel Davidescu, ca- pe P. S. Sa, că. ,.,nu le dă voie", fiinu . • '" 
sierul Băncii "Aradana", proprietar de că afirmaţiunea dlor nu este adevărată. Nr. 2180-192. "Val e aDe z n e 1. 
casă În str. Mărăşeşti, a fost nbiectul deoarec~ adevărul. nu ~oate fi numai Licitatiune 
unor atari atacuri, aduse prin ziarul unul!:;;1 credem In cu_vmteleJ?.j)J-Sale. '. ., _ --:---__ ,. _-:-' -,,~-:;----~ __ .d..Ul-Dezna. are de Vân.UJ6 ,mai":.~" 
~Erd. Hirlap". Dsa 8 fost terfelit in Dlui Ephcop,-care-ne.~ .spus-o ~ep~-! . ~e pubhcă hCI~aţlulle mllluenda pe multe vllgoane de 
numita fiţuică, aducându-i·se acu2ăriJe că ti te-ori, că "nu are nImic de ZIS In I zlU,a, d: 10 Ianu~ne .1 ~27 ora 10 a. m. lemne de foc esenţă fag 
îşi terorizează locatarii, Întâmpinându-i contra sfinţirii drapelelor L. A. N. C. I Şeltm 10 sala pnmănel comunale pen- uscate, calitatea primă. Depozit tin gă-

t cu bâta În poartă, oprindu-i ca să • 1 tru confecţionarea a lor: riie Dezna şi Sebiş din judeţul Arad. 
între şi să iasă din casă, într'un mod, . '. I 8 buc. chipiuri şi căciuli de iarnă, I 
cari vor să-I prezinte ridicol. ~o].ab,oratorlt noştri sunt r~gaţl ! 8 buc. mantale, 8 buc. vestoane de ._--

In legătură cu acestea dl Oavidescu să-şI tflm!.!ă de ~r~entă. manusCrIsele iarnă. 8 buc. pantaloni de iarnă, 8 Oi fer i te 
ne trimite o scrisoare din care extra- pentru nm de CracIUn Şl Anul nou. buc. centuroane cu cartuşiere, 8 buc. ~.:J LAN URI 
gem următoarele: * revolvere cu toc de piele, 8 buc. fluera 

Toate cele publicate în "E, H.I< Din. carnetul unul. revoluţionar, cu şi nor, 8 buc. cizme, 8 buc. felinare 
sunt minciuni. In casa .mea din str. de TraIan Mager, sub htlul acesta v?m I pentru guarzi comunali şi un rând 
Mărăşeşti nr. 16, locueşte văd, Izs6 începe ~u număru~ nostru de CrăCIUn haine de iarnă pentru servitoru! co

de vânzare 
În mic şi mare în Arad la 

Walder cu două fete uneia dintre I să publicăm o sene de documente re- munei. 
acestea îi face curte i~dividul Born~ feritoare la revolutiunea din 1918, - Condiţiunele de licitaţie se pot ve- ARADANA Bdul Reg. Ferdinand 
stein Rezs6, functionar la banca Vnio. 1 cum a decurs ea În jud. Arad. dea zilnic în orele oficiale În biroul 

Sub pretextul; că face curte, mai * primăriei. 
bine de un an. în fiecare seară după _ Prietenii neştri sunt rugaţi să Licilaţiunea se va ţinea în con for-
orele nouă, se introduce in casa mea, staruiascit pe lângă domnii directori de mita te cu legea contabilităţii publice 
forţând poarta. Aceasta o face, ca să bănci, cooperative.' şi alte societăţi pe cu oferte înschise şi sigilate cari se 
nu plătească taxa portarului. Cheful este acţiuni, să ne trimită spre publicare vor înainta primăriei până'n ziua lici
apoi până pe la 2 - 3 dimneaţa, COR' convocările adllnăril8r generale, precum taţiunei. 
turbând liniştea celorlalţi locatari. Mai Fi bilanţ ele. Şeitint 1926 Oec. 4. 
apoi şi-a făcut chee falsă pentru poartă, * Notar: 
pe care bineînţeles i-am lu&t-o, pro- _ Direcţiunea Uzlnelor Comu- M' 
vocându-l să nu mai conturbe liniştea lCU m. p. 

Primar: 
Gh. Păcurar m. p. 

casei, despre ceeace am avizat poliţia. nale Arad, aduce la cunoştinţa Ono ! 
Atâta tot. public, că schimbându-şi orele ofi- \ --- -

Prezenlându-mă la redacţia "E. H." cio8se începând dela 1 Dec. a. c. 
ca să· mi publice o desminţire, aceasta primeşte particulari numai intre 
m'a refuzat, spunându-mi să abstau orele 8-12 a. m. 
dela ea, căci ceeace se scrie la gazetă 

* şi aşa durează numai o zi. 
Am făcut şi contra Jor arătare Ia x Dr. lVAN BANEŞIU advocat, şi-a 

parchet. j deschis biroul in comuna Nădlac, 
------------- ---- ---~ 

."'" 

Vasilie Popoviciu et CO. 
Garaje cu boxuri, atelier pt reparaţii de automobile şi maşini agr. 

ARAD, B-DUL REGELE fERDINAND 1. No.28 CURTEA II, 

,no n 

, (Intrare ,1 prin Bulevardul Regele Carol No. 29-31) 

Executa tot felul de construcţii mecanice şi de 
lăcătw.;;erie - Lucru prompt şi solid despre 
ceeac~ se cuvine ca fiecare să se convingă 
lncrezând cu lucrările sale firma de mai sus 

din centrul oraşului. 

• ' un . "., ... 
Cenzurat :Prefectura Judetului. 

• 

Concurs. I 
Camera de Agricultură a jud. I 

Arad, publică concurs pentru 
ocuparea unui post de conferen· 
ţiar ambulant. 

Vor putea concura exclusiv 
absolvenţii vre-unei şcoli supe
rioare de agricultură cu titlul 
academic, cari vor dovedi că 
dispun de o praxă pe carieră de 
cel puţ,in 5 ani. 

Salarul de bază va fi lunar 
Lei 5325 plus indemnizaţiHe din 
vigoare. 

Cererile sunt a SP. adresa' 
până la data de 31 : 
la Direcţiunea Camer 
cultură Arad, str. Lu 

D 

peJV 

IOflN BHLHŞIU 
Strada Meţianu, Casa bis. rom. 

Mare magazin 
de stote, mătăsuri, pânzeturi, 

zephire, plapome, trusouri 
. de mirese ş. a. 

Jn interesul O-Voastră cercetaţi 

Croituria de domni 

Gheorghe Mariţa 
Arad, strada 1. Brătlanu No. 13 

(Vls-â-vis de poştă) 

Aici se pregătesc uni fa r meI e 
pt. elevi. Depozit propriu de stofe 

Fabrica de oglinzi 

1'RIFU BARBES 
Timişoara Il Calea Dorobanţllor 

"C O L U fII B 1 A~' 
execută cele mai solide oglinzi. 
Adresa tel.: "Oglinda" Timişoara. 

Succesorii Tipografiei Rethy Arad.. 

J' 
flJ i}loUq!ij nllUt)d t 
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