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Palatul Cultural, pentru 

.~ 
ORGAN AL »LIGEI APArd\RII NAŢIONALE CREŞTINE« 

In fat8 
Hofăti !'('a Comitetului condl!~at(}r al 
"liljH Apărării N,~ţionale Croştlne". 

Gh~ Băgu!escu. 
De V. P. VRANCEA, 

Inalt: cu privirea Qe vultllr, cu nchii lin; s:ngura vinii că-şi iubEşte ţ1ra, ,si F;; tă de alegeri le com UHa! r, care făt 
de foc, Clşa e el, aşa, l'a,.m CUl1os::u.t st;~,nd 1 c~. ,1JI~tll c_~ .. CI a;:.~.f~ -o,,. nu vrea ~- o urmenă a s~ .. înd,'plini În F(bruGri'~ C, i _ x - .- 1 l -J'-t 

Com~tclill Central al "ligii t\pZiri\rjj ~. ._ la,' n;1ndă pe c\l\rn.'lp,Ca.fDiltl'lul ::lţ-:rp- ! \'''('<''< 1[1", l11alnl e la a omor. 
C tand dus,nlanul ŞI b;rtMI(a, oştep,and r :'0Ut' l.. . , .. NHionalt reştine:", veste,"ctc: ţării: b It I 

(J;ITOra li.t'amului remâm?--c. ',','-21î1 cunoscut, ma! Ine ca ~ Il. 
lnlmcfit nLiga Aprirorii No h):i ,o le E,(lul de ,eil, ghll.:cd că sfibta Rhdt ROTI~lnlJl se a:oc;1mEwR cu o S!,\nCâ, 

Cr(st,ne", nu rCOif/Oaste ârrr.,'{ftiic /;[1- o sa- vin'" v"oea !DO<irtea aO!O;}i)? pc: care vcllurile ru!1::--iullll duşman, 
' 1. ~"U • .... • r, i 

!!tia d(]te jidGlZifor Prin C(!!Isti;uj'a I lhr nu-i era teait;ă. 11Icremenisă d~ 1 nu-: va clinti vreodată, căci inima lu: 
dela 28 Mortie 1923.' 8f1luiSII cu Siill:'- ! "pairr.;iimii. d~:ş~n:,niJ. Prin g(iri~(' lU}iU-. ! PIJ<- ~i.ă toal~ m:~şia .P:; care a _a?.'~r?.t-o~ 

, "f; 'i' ,1 '1" ,- li'f' • ~,:or, [\OiUan!l lŞl S!)Un~'ilU (liVa')ll'l, [;:! ' Pc :Itwtf'a-l făi(l pilla stă sCILa vred 
rea ~OJII" nOU,fU, e ŞI _.,l neS,lr.Of,a 1· """" , 1" 'ti< <",,' • d rgJs'e" df' 

, ;.,..' • " ,_ ,,' ,~,_ '~n. toti craiI un SllJlel ~[ o, SmH/i'.a ~! r~z,: 111C 'a ra~('!;. f: <l '1\ .. r.sa r <l ( .. , n -
SllverQn,,{Jf' / StofUlt,l /(1I;,([lk" .. (a QI.p I {ire. In slavă şi St.~[ullC!re <'ll):':l vlLp ţ<lr;, neam ŞI rEge. 
tulvi de hotatfrc Îll fnh.lc sah), prin ~'l\! imbracat; şi Inmina irdmilor, k! N::păs~t0r ai fost dl' moarte 1 Viat'" 
cOTitraciul de par:c urlrl S,lÎnf-C,ornwill, 1 al~_t(t cal,(\ cea "devărCl,tl1... II ai disprEţuit'ol Ai arătil! lumii c(' pr,'I,.' 
ifl femeii:! eL/ruia j, drmii u!mc,J~â a P ă:T, â ntlll pe care Bzi î.l s: ~rf1 ni,nl, d ('~: Şt.l?l \'fei!l~k i" s.tra~îOşt"",$cil: Ş! 
lua pmte pentru întâia dcM la o (]/c- ! ;-COI'lH~ tru(Ji"iJe ,1or',Peln-;;'atll s'a i;~- : ,1<:1, Ş1!P,lI ,.strR!l11!, ca iim j'Ullart Se 

. 1,'; i" . .. ?TOŞ?t de sar,ge, jar l~nH~ le llii1nO:i:,'~ I rlrlSi. vlIlfllll. 
gere comwlI1,lJ, ca ce a/Nil pUŞi noua :\1 !'.n·l~"l~ 0"1"" '... Eroule 1 •. 

l ",' 1,.<'" 1, _'. ~~""-
cu sUa de slte/Ili: ou mai sun't ak §f" " In t/17c vcid frc

wtltl, prEzental, 
v:itoml. BogăţIe 
iti ('~t~ sdld!;1. 
In tine creoe, 
5 o eră, Întreaga 
5uflRre Româ
nCi1scă. In tine 

ProtrstlÎnd În patrit'a acestei sÎl:li'Î lio::·trr, sur,t alt: irI'. " # - \ '::, ' ,"-

şi lif'socotiri a drtptllrj/or la I'ioţ,i a sll;,hi:','.r, noI r;:~ ,~'. -, ' '-c,~ 
naţiei româneşti, şi nspÎngâlld o: i- ee I aV~:;1 el Pc.1 t St'C- ,.'::' ~' -., , , '; \. 

nmtc. Trllf !3ii ' ~I" .~ conlucrare Cll Jidanii În ad-nirl:.:;trclil7 ~. .... ,"',' . ~ 
cOl~:,ii ?i m;,uţi-

oraşelor, - 1~11' Vr2\1;:ei, lhll.l 
"Ur;a Apafl'irii Nationale Cuşiinc", ~lil1"t durere.1, • 

Til! va PUIlt' liste În alc,{{et:le pentru 1:- an C \1 Il (\ f, C tl t 
cOmună şi 11ll va lua pilfle nici in ir' un tF.tărm uita llOtă-

rhe c('-o aveau fel la lupta de alegere; 
de a Învirge, şir Consiliile comunale cari vor tesI din " , , <''.11 Invl11s; l'.r 

"'. 

aceste alf';:eri, cu cOl/lucrarea 1 drm!lor, ,,_ u;n d();:,r ..::::ul 
,.LiRa Apărării Na(ioTlnlc Crr;,'ti:" fiii ! \'1. r:h~',"7~ :\:);:pr~' 
ie recul/ooşte, $[ J;âf,d VI1 avea putinta l j as 1 c. ţf: i o~ 11l?[-

~ . .,: :,~ 

. "",-,. ··"i>:.,· ... . '.:" ~ 
:"'~: 

<::n p llS nă de j de::, 
Glo le ţie o;:h:-a ' j 

de sCi1mă, cinste 
!i('.:t1nului tă::! TII 

cel ce eşti unul 
din ir.te!neletq,ii 

le Ha de "''''/ ' . .., I 1 tnmtt', "r.rlDzan-
• S).L Il, . I 1 ~ d 

' '. ,. ( tl~ C eatc o ;.J,-
Dr Sf/nflO:wlrzarca (ti1st;'{linareo) ora- i tă eandell la că-

şelar României, doforitl1 politicei l'ino- pătAi. 
vate a partidelof~ fiind cea iilai mare Riljrâl13 VI e
primejdie pellltU insI,'): fiii/ta popom- ["e nu va şl('rge 
lui româlics~, IW pOlite fi lUs::fâ a se ni ci c â n ti din 
ifl/{rcwza şi prin clesnafionalizarca ad- i 11 i !1l i, măretia 
miu/sira{Uor (înstrainarca deregâtorfi- . strămoşllor şj a 
lor) oroşeneşti. tor; i?r imensele 

"URa Apârării Najlonale CfEşlÎn.e'( dureri nu le va 
neiuâtld pa;ie la alegerile pmtru aşe- putea răscumpăra anii ce vor veni, şi 

nici păcatele noastre!.. 
zarea deregăloriilor comunal!', vOeşte ldr.ali!imul ~ufletllltii tânăr,' e o apo-
ca illcer.::area (proba) poilticetpartide- tcoză a clnstei curate, ce tră;:ştc În 
iar, şi a felului de stăpânire aşezat fiecare. 
prin calltractul dela Saint-OermlJin, să Dar astăzi, cei ce n'au văzut nici 
se facă deplină, pentru ca toaM f ăSPUfl- când răsb0!U 1, cura gioş.ii P?I ţ Hor se-
derea sd cadă asupra celor vinovali. dentare. uită totul si (hiar că trăeşte 

Pmlru aceea, şi tocmai ca fara să în noi dragosteR de' ţ;:ră. 
se fi putut rosti cu liberă voinţa şi Uitii că Românul e sil1!!ulu[ st,ipdn 

pe p6mântul cucert; uiW pe eroi di; 
fară aml'stecde Îtiterese Ivoil1!c şi eri; fmbriJlişează frrIdtltorii şi ne aeiu" 
trebuln,tO deregătoresN, asupra Însllsi ce toţi străin!!, toţi nelegl111ţiî să ne 
felului de stăpânire, acum când. vede murdărească sufleteld .. (Ţara a deve
mai bine t(ioM primejdia lui, ar fi nit o tabără de haine VCdli). l{uşil1e 
trebuit ca alegerile comunale să fie lor, ruşine 1.. 
făcute după indEplillirea alegerilor cele 

4 ţ~(ll d~"? ~S~~,/.;. tp 
care cunoşti 511-

Ît: ri r. ta poporului 
roba, să nu te 
înspăim5nte ne
mernic:a I,jr! V3 
stina ceasul hi
ruinţei, deşI ca
lea după dre pta
te e IUI1gă. Va 
suna ceasul des
robi rei. Atunci, 
ne vom împetri 

sufletele, căci un" popor nu poate s~ 
piuă di11 cauza nepâsărei unora; noi 
nu putem uita jertfa rihboiuluh şi că'n 
fiecare din noi, plânge un mort. Viaţa 
n08stră e la mijloc! 

Destule vOlbe! 
Destulă otravă! .. 
Eroule, să pregătim sărbătoarea de 

mâint! 

Duminecă 31 Iar:uarit>, ora 4 d. a. 
a avut loc În bIserica Sf. Splridon 
din calea Şerban Vodă, Bucureşti, cu
nunia religioasă a viteazuluI nostru 
ostaş, vaşnicul luptător pentru cauza 
naţională Maior Gh Bagu/eseu, sim
bol de simţire românească şi puter-

pentru sfatul ţării. Piscul nationalismului rOi'nânesc, nică energie, cu Dra Elena Dimitrill 
mândria noastră, eroul de la: Raşo"a, cunoscută prin at~tudinea-i hotărâtă, In urmare, "Liga Apărării Nafionale 

Creştine" {şi păstreaza toală puterea 
sa pentru alegerlle cele mari (de de
putufi), ca ;ntr(jnd in Camml şi Se
nat, Să-şi injâptulască acolo planul ei 
politic, cu lnliJillrarca jidanilor, mai 
fntâ,'u din viata de obşte, şi să inlă
ture astfel felul de ocârmuire politiCă 
de azi, umilitor şi nimicitor de neam. 

A lua parte la alegerile comunale, 
ar Însemna să rEcunoaştem felrll de 
stăpânire ce ni s'a poruncit dill streini, 
şi să IClam şi -not raspunderea lui. 

A lua parte la alegerile cele mati 
lel;islative (pentru Sfatul Ttirii) in
semnează votnţa noastră IlOl6ritd, ca 
să dasjiinţam acest jel de st6pâ!lire, 
deplina a naţiei ro m an eşti, pe pamâll
lui şi pe soartea ei. 

CQm'ltetul Cent1'ol Exemtfliv. 

Balta-Baciulni, Morila Săpată, Arabilgi, În susţInerea mişcării rC'mâneşti. 
Cac hirleni, Ivrinez, Movila In i Moş ... _ .... _ .. -... _ ........ " .... w ...... __ ..... ow ... - __ ",... .... __ .. __ ...... ""' ....... w 

Oprea, Cătt1nul, Adunati, F1ămând.3, 
Târnavde, P:if1urea Gr,-.zea, Letca Vc- - B~!ul Asociaţiunei In
elle, Pădurea Cîoflec, Glavacioc, Ră1ă- dustriaşi10r şi Comercianţilor 
ria, Mihaleşt l , Ireşti, Mărăşti, Negrj- Români din Arad şi J'ur, ce 
Ieşt!, Dealul MoreI, Râpa Roşie, Soi~ 
neşti, Pauleştl, Câmpurile, Oituz, AI- se va aranja, Sâmbătă in ziua 
bî'rt 408; Poiana lui Boboc, Tg. Ocna, de 6 februarie 1926. va~ fi 
Cereşoaia, Ohimeş, Alba Iulia, Kis- una dintre celea mai frumoase 
Kor6s, Budapcsta, Eger şi Bellapat- manifestări a vietii sociale 
fallla, acel ce faptele îi dă locul de A ti d ..' 
frl1nte, şi-l Înscrie În nernuritoarea isto- romaneş e ale) 
rle a neamului, a fost purtat prin toate Cond~lcătorii Asociaţiunei 
consiliile de război şi reformă; trimes împreună cu aranjatorii ba
de la Ana la Caiafa. judecat din or~ lutui, pentru reuşita lui, au 
dinui lui Honigman şi Mille patronii . depus cele mai mari sforţări. 
ziarului de sâmbătă "Lupta"; închis DameJe sunt rugate ca pe 
la Jilava ca şi comuniştii; şi toată cât se poate să se prezinte 
prigoana deslănţuită, era pentru sin-
gurul motiv că simte româneşte; pen~ în pitorescul costum naţional . 

a _ 

Preţul unui exemplar 3 LeI. 

BibliCt,,,;\:(l 
Arad ~ 

........... ONAMENTUL 
Pe un an -160 Lei 
OeJum6tote on &aLei 
Pe h ~\ 'lIfI i LJO Loi 
.. nUH" 'U,'flU""'IIUOffn'U"'t"~I: \Irn_ 

RED1:~.CT'iA S t 
. ~. f 

hl)111NIS'i1~){tT\. 

A..1::AD 
STRAt'" HORlA NO. 2. 

. (librăria Martin) 

Arad, Duminecă 7 Febr. 1926 

Reaenerare morală? 
;.J 

-- Cuuinfe ci'itre teologii bucllreşten!. -

Un fapt destul de semnificativ pen
tru În.::qHltl1! de c.părare morală pc 
care de atUa vreme o ~ştepUjm, -
îl c"mt;tuie ho!i\rÎrea Sen;:tt!lul Uni
vrrs~tar din Bucureşti de a nu accepta 
printre profesorJl flef'ki uninrstăţi pe 
arbim,ll'drftul S,:rib:iil şi pc preotel 
Gola Galacti(Jn, 

Aceşti dom!,j {l11 reu$:~ cu su::ees 11 
e;,,'ir:lcl1ul CI;' SPl'c;(jJi~ate F'ntr:1 dite 

o c;,tc'dră -- Qt(H:dt vac<:ntă,-- a Fa

Cljl!?~:i (1C TN'logi(~ şi au fos! cGnf:r
m~ti de mil1i,t~r. Dar ~}enatl:l Uni
versitar Îi refuză. Dc;:e? I'~u cunoaştem 
ITl0,~\'ar('" drcizle i sde:tnlui corp, d;:,r 
o b~h Il i m: nmbii au {I:1cfizf1t cu if/a

micul. . 
ArhimRndrbd Scriba!1, o person1(l

latc de primlel .rarg în !urnea CU\111-

f2.1ă din veehiul rtg2.Î şi 0'11 de o cul
tura (:!!rop('ar,ă, statur:> ch!p'2~C, îm
plll1ătc<.rc ~i orator de fOlţ:l - d,lpă 

ce a g,lstt de cuvi:nUi să rămâuă de 
bc1 11ă'loie În 1uitorul ocnpr,t, în timp 
ce: Slifktul n?ţlei sale vihra de sufe
rin!,'1 Î'1 petecul liber d~ păm.-?nt al 
M,l(]o\-ei. _. tlCc.st om " ,:;:1;'I;i simplă 

ap<irîţie (II' fi P!ltUt ("prl in !o~ un fC

:-/Li( r:f c.;jpril;~ (~(: ~'~r.:".:ţ~ -- . a ~re-

feret să se pJn~ la adăpo~t di.! orice 
prim('jdie Sdl ant-reul mitr:)poliluiuJ 
a:e carui îndemi1l1fi la SUpll!1(:re er<iU 

asvâriite de nemţi in tranşede de pe 
mall,) Şiretultd. 

ArhlmalHlri.\l1l Scriban a fost llTl dc
zellof sllfletesc, - dezertor m1\i pri
mljdios dedit soldatul care îşi svt\rle 
ranita şi trece Îll b~zna nopţii printre 
reţelele de s2imă in l?gărul inamic. 
Srriban era o autoritate morală recu
I10scută şi iubită. Cum a putut pă
trunde micrDbul disolutiunil morale şi 
al laşitătii În creerul atât de bine în
zestrat de Dumnezeu al acestui om 
-' nu ştitl. Ştiu Îr'lsă că in 1916. când 
dezastrele de pe front au sgudt:it her
cu lana statură, a vrednicului român 
NiCll Fllipescu, Il acelui om care cerea 

ClI ultimul suspIn "un sâmbure de 
viată şi o mână de patrioti" - 3rhi
mandiitul Scriban, vorbind la răpă
tâlul celui mort, ne apărea, printre 
lacrimile stoarse de Înfiăcăratele-i ti
rade, o răzbunătuare figură apocalip
tică ... 

. .. Peste câteva luni Clihimandritul 
Scriban era - 1l10ralic(şte - mort 1 

- Părintele Gala (ialaction - sau, 
cum 1 se spune mai putin literar, Gri
gore Pişclllescu - este plămădit din 
acelaş aluat sufletesc. 

Inteligentă scăpărătoare ajutată de 
o vastă cultură teologică, activitate 
vie şi neastâmpărată, nemulţumit cu 
sine şi nemulţumiod pe alţii, Galaction 
s'a popit, s'a despopit şi iarăş s'a 
popit. 

Cât a fost şI de când eate din nou 
invesmântat in sutană, "păstorul su
fletesc" nu s'a mărginit numai la ri
tualul altarului, ci s'a urcat pe amvon. 
Dar gâsind prea mic amvonul "bise
sericutel din răzoare" l-a părllslt şi a 
urcat ~u acelaş neastârnpăr treptele 

,i 
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slnagClgel şi ale templetor ovreieştl. 

Apoi s'a dus pretlJt:ndenl - oriunde 
a fost chemat şi, mai ales adulal şi 
pldtlt. 

La noi in ţară... Halal Reuniuoii fem~ilcr Rnm~ne" I zaf.o::~f:" b~~!~:~~e'p~j,:!1~~!j,~:'~ 
n 4 Ispravllic, Morariu, ~Ţabic, Mitulescu, 

AceiaşI arhirofilfe l-a determlnat pe 
autorul "Bisericuţei din Răzoare" să-şi 
vâre misticismul in lada tn care tşl 
IepAdase patraflrul şi să-şi man!festeze 
noua credin,A literară prin cinicul ar
ticol "Pentru glorie, pentru baniJ" 
(flacăril, 1915) căutând să justifice 
astfel dece şi-a pu; condeil.ll şi talen
tul in slujba intereselor duşmaoe. In 
1915-1916 a colaborat la .Seara ll 

lang1i Arghezi şI Karnabat şI la "Ziua''. 
alături de Ion Slavic[ 

Popindu-se din cou, nu ştiu ce mi
nistru al cultelor 1· a tosărcioat acum 
doi ani să comunice - tocmai el!
CiostitulUl răsvrătit dela "Cuibul de 
barză" din Bucureşti, preotulu11udor 
Popescu, îndepărtarea din blserlcă d:n 
cauza erezlei... 

Azi Scriban şI Galaction, demni or
taci ai aceloraşi credinţe. bat In por
ţile universităţii. 

Aa trecut aproape zece ani de
atuncl ... Vechile suferinte au fost inun
date de scurgerea lentă il tlmpulu!. 
Eroii au putrezit tn pământ sau agn-
nizeal.ă deasupra. Văduvele şi copiii 
lor, ambulante spectre de sfinţi bi
zantini, cerşesc bucăţica de pâIne am
buscatilor de eri, potentat!! znel. Tră
dătorli sunt amnestiaţi, dezertorI! -
decoraţi". Uitarea îşi Întinde pâuza 
fumurie dela un capăt la altul al Ţării". 

Din g~oacele neruşinării lor m~lcli 
t,1 scot coarnele. Mai de mult şi-au 
lAsat scârboasa lor dâră cleloasa, -
in pred; apoi in literatură; mai de 
curând au pătruns În cullsele teatre
lor; eri in viaţa politică, azi se târăsc 
pa treptele univt'rşităţll, - cel mai 
tnsemnat focar al culturii româneşti. 

Irlgăduiti până eri de traditionala 
noastră tolerantA prostească, azi vor 
să devină indrumAtor! ai noilor gene
ratU, apostoli al cuvântulul... 

Avem nevle de o credinţă nouă? 

- e tn desaga lor. De o ţintă nouă? 
- e in confWnţa lor. De regenerare 
morală? - e in curăţenia sufletu
lai lod 

Arhlmandrltul Ser/ban şi preotul 
Gala Galaction voiau să pătrundă in 
sanctuarul universităţii, prin întrarea 
principală. 

Dar praznicul demnitâtil a~estui 
loca, le-a trântit poarta în nas 1 Acum 
1ncearcă pe uşiţa de din dos. Uo grup 
de studenţi - prea tineri ca să cu
noască fapte mal vechi şi prea curaţi 
la suflet ca să bănulască turpitudInile 
lIufieteşti ale oamenilor - vor să le 
deschidă uş!ţa. 

Un protest a şi apărut ln ziare. E 
vorba acolo de .crlză culturală" de 
"necesitl1ţ' morale .. • Doamne izbă
veşte·ne! M! prlnd că dacă n'au pă
truns azI vor intra - sigur - mâine ... 
Universitatea e ultima cltadelă neîn
tinată. AsaHurile vor fi concentrice, 

Al. Const. 

- La Admi'listra.ţia tJitJ,ului 
11051.,.,1 se află de 'OdHsartţ sia. 
lutele L. A. N. C. fi s'Dlfstice, 
.dec/J. ins;gnUle "Ligei"; o bu
cată costă 10 lei şi se t,.imit la 
Ilori"ţit cu rambllrst'J. ~le",br;; 

Lige; f" toţi aderen,ii 1I0,t,.; 
sun: 1'ugati să. şi-le procure. 
............." ... ţ. • .... .0 

Rom â n il 
Boicotaţi jidanii şi toate 
prăvAHiie şi birourile lorl 

E aproape un lucru banat a 
mai inzista asupra stărilor din 
ţara aceasta; e o curată perdel'c 
de timpt căci oricât am dori să 
se facă câte o sch!mbar~ şi ori 
câte stăruinţi am depune, facem 
prinsoare şi suntem siguri de 
câştig că nu se va face nlmic. 
Şi acest nimic va contirma atâta 
vreme cât in frunt?a treburilor 
publice nu vor fi oameni pe cari 
să-i intereseze viitorul patriei şi 

cari să aibă legături cu mizeriile 
mulţimei. 

Verifi cându- se' bila:'iţlJi econo
mic al anu1ui 1 925, sjllg~Hă Italia 
a inregistrat progrese fdţă de 
auul 1924. Toate statele merg 
lndărăt şi pretutindenea condiţHle 
de trai se inrăutătesc. Bineînţeks 
fascismul şi pe acest teren şi-a 
dovedit rostul lui şi a arătat de
mocraţilor cu frac şi ghete de 
lac că pe lângă bunăvoinţă se 
pot creia stări cari să protejeze 
mulţimea năpăstuită in locul pri
vilegiaţilor, cum se intâmplă la 
noi. 

Dacă cumpănim morala pu
blică, vedem acelaş regres. Din 
zi in zi necinstea câştigă teren 
şi adepţi. Furturile in administra
ţta publică se jnteţesc iar publi
cul şi· a făcut un obicei din a-şj 
rezolva afacerile depiozând de 
stat prin plata unor bacşişuri mai 
mari sau mai mici după natura 
daravelH. In criza financiară in 
care înoată statul, s'au dublat 
numărul sinecurelor şi pe aceeaşi 
măsură sunt înscrise sume direct 
pentru afaceri. Funcţionarii sta
tui ui, cinstiţi in sufletul lbr, văd 
cu groază această stare şi nu 
pot Intreprinde măSuri de asa
nare fiindcă sunt reduşi la tâ
cere. 

Parazitismul la noi iotr'adevăr 
află o incurajare demnă de vre
mile când În vechea Romă a 
domnit Newn. Să nu mai amin
tim aici de jidani. fiind ei arhi
cunoscuţi de intreaga sufl are 
omenească. 

Adânc mâhniţl mărturisim, că 
am alunecat pe o pantă primej
dioasă. Unde ne vom opri n'am 
putea spune. N'am putea face 
această precizare şi din motivul 
că din rândurHe oamenilor cin
stiţi tot mai mulţI sunt dezeftorit, 
sporind în felul acesta şi dând 
putere mai mare căIăHor mulţi
mei In mizerie. Curios lucru că 
din Şiruii se desprind in genere 
oameni Înstărit! şI cari nu sunt 
avizati a-şi vinde conşt [jilţ ii pen
tru un codru de pâne. 

Ne gândim cu groază la des
nodământu! care In mod fatal 
va trebui să vină, fie chlnr cât 
de târziu. Ce va fi atunci? Cum 
se vor îndreota stările de azi? 
Sunt Intrebări la cari nimer.ea 
n'ar putea să răspundă hotărît. 

Un lucru însă e s:gur: un Vlad 
Ţepeş va fi In fruntea acelora 
cari vor porni la stârpll'ea rău
făcătorilor şi mai adăug5m că 
acest Ţepeş va fi creştin, liber 
- astfel - să stârpească Şi 
urmaşii lui Iuda, singurii cari ne 
pun beţe 1n roate. Ai. M. 

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

Balul araniat În zIua de 30 Ianuarie 
a. c. in sala mare a hotelului .. Crucea 
Albă" de către vrednica "societate a re· 
uniund femeilor române", a avut un 
su~ces strălucit. atât moraliceşte (?) cât 
sl materialiceşte. Cu multă bucurie şi 
dragoste I\r'l văzut nobilele dşoafe ro
mc'he În pitorescul r.ostru costllm na
tional, dând astfel ac(;stei serhărl nu
anţă pUi naţională românească. Toată 
suflarea româllt'3scă, toatA eHta noa
stră din acest oraş de lângă fro!.tieră 
şj cei buni din j\lf s'au întâlnit la acea
stă man;f~stare a vieţti româot'şti. In· 
tre atiil remarcăm pe simpaticul şi mo.
delul de oi>taş dl general Scârlşorell.nt:, 
insoţlt d'~ multi domni ofiţeri, dl cir. 
Robu şd-prlm::nul orzşului, dr, Augi.l
stin L!'\l.clr, subprt'fectul judetului, d 1 
Vastt~ Goldis, fost ministru, dl baron 
Pop. dl dr. Ispravnic. ci dr. Coţlol, dl 
dr. Sârb!!, d\ dr: Heretiu, dl profesor 
BlJg:\, d! inginer Streza din Pecka et.:. 

Vaţian. Beleş, Turie, Pop Cielo, Nasta. 
Popa, Ioanovici, Mihulln, Neguş, Me
mete, Balteanu, Hălmâgean, Mager, 
fortunescu, Bozgan, Staiciu. .... 

D-şoareli: Viorlca Robu, Nasta Lu
eia, Barzu Letiţla şi Mărioara, Mora
rIu, OIlC Mar!oara, Barbu ruHa, Eu
genia Anastasescu, Dudaş Ell:!oa, Uo..
gurt'an Lucla, Ţabic felicia şi Şteh
nia, Precupas Anghellna, Adamovlci 
Olga. şi Dr(lga, Z!na Terebentiu, Ga
şpar Livia, Vaţial1 Tulia, Marioara Ban, 
Tomşa Puti, Ş~rban AUTOfa. lt~ Siăr
tău, Eugenia Istrate, flOrlca Cristea, 
Le.ia Barbules,'u, Babja Pocioianu, 
Lucia Plnter, Roşescu Letiţia, Vasilescu 
i'\taria etc. 

Durî:re, la un astfel de bal abiă s'a 
dansat câteva da!lSUri nationale, deci 
nu merită Să vorbim pre.i mult desJlre 
el el să intrebăm când oare ne va 
veni. mintea cea de pe urmâ???? 

DV .'LU •• 

PWMĂ~I:~ MU,'JICiP;UU)l ARAD. - SERVICIUL ADMINISTRATIV. . 
No. 2049-1926. 

DECIZIE. 
No1, primarul muoicipinlui Arad 
având în vedere dispoziţiuuile art 1158 al legii per,trtl tJniftcar~a ad

minlstr;;tivă precum şi ordInul Mlnisteriulul de Interne Nr. 1860 aducem la 
cunoştlllţa publicului ordonanţl Mill1sterilllui de ltlterne referitoare la alege
rile comunale. publicată In Monitorul Oficial Nr. 21 din 26 Ianuarie lY2ij 
dtlpă~um urmează: 

Noi, preşedintele consiliului de ministrii şi ministru secretar de Stat 
la d~p3rtamentul de interne, 

având in vedere d:spozlţiuni1e art. 167, 168, 169 şi 188 din legea de 
unificare adminIstrativă. 

In bna Inaltului decret reg9.1 cu No. 309 din 23 Ianuarie 1926 publi
cat tn Monitorul Oficial No. 20 din 2::> tanuarie 1916, 

r 
Dis pun e m: . 

A!f'g~ltorli municlpiHor: Arad. Braşov. Brăila, Cernauţi. Cetatea-Alb~, 
Chişlnă " Cluj, Constanta, Craiova, 011aţi, laşi, Orad~a-Mare, Ploieşti, Siblu, 
Târgu-Murcş şi Timişoara sunt convocaţi pentru li legeri comunale ordinare, 
conform art. 168 din legea in zIua rle 1 Y F<'bruarle 1926. 

. ~ Secţiunile 'iu carîalegătorH vor fi r~afttz.aH-'Pf'·l)tru ~~'''''--i~""", 
luril? in cari vor vota, se vor stabili şi puhlica conform art. 170 din lZ'ge cu 
CE'I puţ:n 15 zH~ lnainte de ziua al~gerH de preşedintele bîuroulul electoral 
central. 

Vot3rea va incepe la fie,;arc local la. ora 8 dimineaţa şi dura până la 
ora 17 p. rn, putându-se prelu!1gI pină la ora 22. 

Au dreptul la vot toţi alegătorII înscrişI in listele intocmite pe ban 
deciziunl M;nisterului de Interne NI), 82.213 din 24 Septemvrie 1925, rămase 
ddinHive la finele anului 1925, 

Cărtile de alegător s:! vor d istdbui de autorităţi le c0tt1unale respec-
tive cel mal târziu până in 3 zile înainte de data alegerii. . 

Dup;l această dată cărtile no::distribuite se pot primi d~ cei În drept 
d~lll jud~cătorja respecUvă. 

Nimănui nu~j este permIs a l!ltra inarmat In zona şi localul de vot, 
nL;i a h:e rropaK~ndă prin strlgări, nici a constitui ag!omeratiuoi. 

la zona de votare toate debitele de băuturi splrtoase vor fi hlchise, 
În tO.1tă zl~(; alegeri!' 

Contralfcnienţii vor fi pcd;~psiţi, conform dispClzitluniior legei eletoral~. 
CO;1silierii aleşi se vor tntrunÎ cu cei de drept pentru consUhlire, în 

ziua de 7 Mal"tie \920. Dată ia 25 Ianuarie 1926 Minlf;tru lon 1. C. Brătianu. 
Precum şi ordinul Nr. 287 referitor b numărul consilienlor, cari ur-

mează a ti ale"i: 
Mlnlsterul de Interne 
FerdinaţJd 1.. Prin graţia In! Dz:eu şi voInta nationalâ. Rege al Rom" 
L'l toli de faţă şi vHtOri, sănăbte: Asupra raportull.li preşedintelui con-

siliului NJstru de miu;stri şi ministru secretar d~ Stat la departamentul de 
\!lt~rne sub No. 661-926. 

Pe- bau arl 380 din Ieg;~a pentru un\karea administrativă; 
il~·il.ud in wdere Şi avizul consiliului sup:o-rior ad[ul!llstrativ No.2/926, 

Am decretat şi decTetim: 
Alt. 1. Se deterltlină de No! numărul consilierilor şi suplcantllor ce 

tmnează să s ~ aieagă, precum şi al COilsilierilor de drept şi de cooptat. 
pentiu ftecare }lldet, comună urbană rcş':dinţă, comună urbană nereş~dintă şi 
comună rllraiă, astfel cum se arată în alăturatele 4 anexe, cari fac parte in
tegLl r.t~ din prezentul decrck 

Art Il. Pfcşedîntele constliullJi Nostru de ministri şi ministru secretai 
dt~ Stat ia departamentul de interne e3te Însărcinat cu aducerea la îndepli
nire a dis~ozîţiulljJor din decretul de faţâ. - Dat in Bucllreşti, la 23 IanuarIe 
1926, Ferdirwnd. Preş,'dlnt~le consiliului de ministri şi ministru de interne, 
[on C. Brătlanu. 

TablOU 
de numărul cO!lsilieriJor şi supleanţilor aleşi, consilierilor de dre.pt, 

precum şi al consilierilor femei cooptate, care se fixează pentru fiecare co~ 
m1..td urbană reşedintă de judet, în conformitate cu dlspozitiunile art. 380, 
aim m din lt'gea pentru unificarea administrativă. 

III. 24 consilieri şi 8 supleanţi aleşi, 16 consilieri de drept şi 3 con
silieri femei cooptate la comunale urbane reşedinţe de iudeţ şi municipiu: 
1. Sibiu, 2 Târg~·Mureş, 3. Ploeşti, 4. Craiova, 5. Braşov, 6. Arad, 7. Brăila, 
8. lsmail. 

Arad, la 28 Ianuarie 1926 
Primar: Dr. Robu. Secretar comunal: at. Olariu. 
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Mr.5 

Cum ne putem apăra 
contra jidanilor 

1. 

Rezum m!jloacele de apărare în 
pUllctele următoare şi anume: 

1. Introdtlcerea principiului "nume
rus clausus" in toate şcolile de orice 
fel, civile sau mUitare. 

2. Să nu fie admişi in şcolile mili
tare de ofiţeri activi. 

3. S!i nu se mai acorde cetătenla 
română nici un inparvenlt din cine ştie 
ce colţ al pământului, care să facă 
·parte din neamul, blestemat a lui 
Iuda. Trădătorul şi vânzătorul pentru 
30 arginţi. 

4. Să nu se admită nici un jidan 
locotenent sau căpItan de a urma 
cursurile $coalel superioare de răsboi 
Ofiţerii Marelui Stat Major să fie re
crutati numai din Români adevăraţi 
.ca să nu păţim ce am păţit În ulti
mul rhbolu. 

5. SI nu fIe admis nici un jidov În 
serviciile publice ale comunelor, jude
ţelor sau statului, căci nu e bun de 
aimIc; mai mult Încurcă treburile. 

6. JldanU găsiţi fără .căpătâi, fără 
acte În regulă şi nefiind cetăţeni ro
mâni să fie expulzati peste granltă 
pentru totdeauaa. Să se ducă şi pe 
capul altei tărl, - nu numai pe ca
'pul Romaniei, căci are ea destule 
«reutitl. 

7. SI fie eJCcluşl din armată, avân
du-se în vedere faptul că jidanii n'a
duc nici un folos pentru oaste; ba 
'incA tn tImp de răzbttÎ dezerteazA la 

I Inamic şi dnd tara pentru banI, Iar 
in timp de pace joacă fel de fel de 
roluri necinstite. 

8, Să n'aibă dreptul de aş avea re
prezentanti tn Parlament şi deci nici 
1111 drept politic. 

Enuntând aceste mijloace de apă
rare fac apel la domnii parlamentari 
.cari mai au un grăunte de sImţire 
rom~nească să supunA cazul şi solu
ţiile de mai sus in fata parlamentuluI. 
- Patria le-ar fi recunoscătoare dacă 
fI"ar legifera. astfel de prop unerL 

II. 
A lupta contra jidanllor nu insem

lIealA să organizăm aşa numitele pro
gromuri uzitate prin Rusia ori alte 
tări europene. 

Suntem o ţară civilizată; să intre
bulnţăm deci mijloce civilizate. 

Ştim cu toţii că cel mai mult~ dintre 
jJdani sunt comercianti (boltaşl, crâş
alarl. etc). Majoritatea aşezămlntelor 
comerciale din cele mai multe oraşe 
sunt astăzi in mâna acestor lIpltorl. 

Cel mal bun mij [ac ar fi acela ca 
.Icl un ac de cusut să nu mai cum
părăm din bolta j!dovului. Sunt astăzi 

· destul români pe la oraşe şi chiar la 
- sate car! se ocupă cu diferite ramuri 

a.le comerţuluI. Să nu ne ducem decât 
1n bolta românulu! sau a altui creştin, 
să căutăm in tot chipul şi 'n tot felul 
să ocolim pe jidan!. 

Din cele 168 mii de crâşme se ştie 
că <:ele mai multe sunt in mâna jldo-

, .• !lor. Atât orăşanul cât şi săteanul să 
! se oblşnuiasdi a DU ma! cumpăra ni
I aiC din prăvălia evreuluI. 
. : Să ne deprindem cu gândul că dacă 
cumpărăm cel mai mic mărunţiş dela 
an jidan se dărâmă pământu!. Numai 
astfel îi vom face să plece unul câte 
.nul in alte colţuri ale pământUlUi şi 
să nu mai stea: în Ţara Românească 

· pe care au sără~lt-o. Pentru ca pro· 
· blema j idovească să nu i-a proporţii 
1 tngrijitoare pentru noi Românii, ar fi 

bine, şi acest fapt nimeni nu-l poate 
· contesta, ca guvernanţii destinelor 
; lloastre româneşti să fie aleşi nu din
! tre acei ce fac politică de club şi po-

Htic!anism, ci dintre acei Români ade
văraţi cu răspundere şi cu iubire pen
tru vIItorul României. Bizantlnismul şi 
IudaIsmul să dispar! dIn politica ţării 
româneştl şi toţi să tncercăm a face 
politică [l aţională •• 

Indrept aceste randuri către toti acei 
ce-şi iubesc neamul şi Patria, cu ru-

· glmlntea să reflecteze şi să se gân
dească cu mai multă tragere de inimă 
ta viitorul acestei tărl. 

E.I. C. 
Dlr. şcolac. 

V01NŢ A POPORULUI 

L. A. N. C. 
Proces-verbal . 

dresat azi 10 3 Ianuarie 1926, din pri
leJul adunării popor ale a poporului 
din comuna Cheslnt, adunat in baza 
autorizaţie! preturei de plasă din Li· 
pova Nr. 2362-925, autorizaţie apro
bată de mal nainte de Comandamen
tul Dlviz!el I-a şi a Peefecturei jude
ţului Timiş-Torontal, tn scopul orga
nizării LIgii Apărării Naţionale Creş
tine secţia Chesint. 

Preotul Ilie Moţitl df;!sfăşl1ră in ter
mini bIne precizat! pericolul jldovesc 
şi al jidovlţilor, ţinând un discurs bine 
argumentat, care discurs se adnexază 
la acest proces-verbal. Acestui discurs 
de deschidere ti urmează inscrierea 
de membrii, cari sunt următorii: 

1. lI!e Motiu pr~f)t. 2. Teodor loaneş 
preot. 3. Amos Oarcea, invăţător. 4. 
Vasilie Avram. 5. Mihai Avram. 6. 
Curm an Vladi. 7, Despot Miii. 8. Geor
ge Avram. 9. George Berzoan. 10. Ruda 
David. 11. Vasiiie Ginogescu. 12. Geor
ge Dabiciu. 13. Ioan Stol. 14. Mila 
Milosan. 15. Ioan Florin. 16, Nicolae 
Martin. ]7. George Avram. 18. Mihai 
Cristi (132). 19, Gheorghe Vladi 20. 
Vasile Stofan. 21. Mihai Miii. 22. Mi
hai Cristi (140), 
După inscrierea membrilor, cei sub

scrişi, se iovită a-şi alege 9 membrii 
spre a forma Comitetul comunal. Cel 
iubscrlşi aleg pe următ0ril: Ilie Motiu 
preşedinte, Teodor )oaneş vicepreşe
dinte, Amos Oarcea secretar, Vasllie 
Giurgescu cassar, Ioan Stoi, Mihai 
Cristi, (149), Mihai Miii, George Bar
zovan, George Vladl şi Vas ilie Avram, 

Toţi membrU subscrlşl depun jură
mântui solemn z:icând după preotul 
Hle Moţiu, carele de mai nainte s'a 
pregătIt pentru aceasta aducând din 
si, biserică patraflrlll, sfânta cruce, 
doauă lumIni şi d. Evanghelie. şi cu 
trei degete ridicate spre cer, cu dreapta 
pe inmă, depun următoriul jurământ: 
Eu N N. (fiecarele 'şi rosteşte numele) 
Ilie Motiu ... jur, că voi păstra şi apăra 
legea mea creştină ortodoxă. Jur cre
dinţă Malestăţli Sale Regelui nostru 
Ferdinand 1 al Rom~niei. jur credintă 
drapelului ligiI Apărării Naţionale 
Creştine cu semnul "svastica". Aşa 
să-mi ajute Dzeu. In numele Tatălui 
şi a Fiului şi a sfântului Duh. Amin. 

Celor inscrlşi. Ii se îutlnde mana, 
cari toţi să grăbesc a da mână cu 
preotul cu sfânta Cruce in mâna stan
gă pe care o sărută, ca semn de Înfră· 
tire pe viaţă şi pe moarte Îo mInutele 
cele de grea cumpănă pentru Ţară şi 
Biserică. Apoi preotul Ilie Moţiu expJlcă 
cari sunt datorlnţele memhrilor din 
L. A. N. C. şi-! Învltă ca să se con· 
formeze cu rigoare acelora căci nu
mai aşa ne vom putea ajunge scopul 
dorit. 

Ne mar fiind altele de pertractat 
adur:area se închide in vli ac1amaţiuni, 
la adresa Olui A. C, Cuza şi a stu
dentilor Ufriversitari cântându-se prin 
micii noştrU studenţi: ,,{mnul Stu
denţilor" . 

D. c. m. s. 

llIe MOflu m. p. 
preşedillte. 

Amos Oarcea m. p. 
secretar. 

Publicăm cu plăcere acest Proces
verbal ca o dovadcl demândri a comu
nef, in care fară deosebire, ambii Domni 
preoti, DJ invătătar şi poporenii Dlor 
aderă la principiile ... Ligei" singura 
organizaţie politled româneascăr care 
va putea mântui neamul şi tara din 
robia jidanilor, străinilor şl a jidovitilor. 

Oare câte c(Jmulle avem in ţară unde 
domneşte între preoţi, invatători şi să
teni buna Întălegere şi dragostea silZ
ceră? 

latd o comunit de model! Urmati-i 
şi voi celelalte nenumărate sate, care 
toate gemeţi sub povara uCi!{Gşilor 
noşfriil 
_' ....... ..,........., ..... __ .............. ,_ ..... ...,. ........ - .... 4-..... _._ ........ "' ......... __ 

~ Rugăm pe D-nli abonaţi ce 
n'au achita! pând in prezent cos
tul abonamentulul~ sd binevoiascd 
a ni-I trimite cât mai neîntârziat 
prin mandat poştal. 

Pohod na Arad e Şopron. 
Au nU şti, el putere am d 

te răstfgnelK: 1, , (SI. &ript.) 

- Continuare. -

Adorm cam târziu, căci nu mă lasă 
tn pace pureeii, dar dela o vreme fiind 
obosit adorm. 10 noaptea aceasta m'am 
trezit foarte des, căci nu eram obi ci· 
nutt cu locul şi ClI patul. Dim!neaţa 
la ora 1/1 6 se deschide uşile de plu
tonier şi strigă .,sculare" I Apo! fie-care 
Îşi aşterne patul, se spală şi mătură 
cela aci notez, că eu aveam amu' 
meu: carele m'a absolvat de a-nu în
suşi această artă. După-ce mA. câştig, 
ştergându-mă, dau de nişte lovituri pe 
mână, având adecă în somn duel ca 
patul cel de fier. La ora 6 se demândă 
de plutonier "plimbare" la care po
runcă fie-care rob stă în uşa celei, 
apoi urmează "pot merge la plimbare"', 
când apoi porndşte etajul l. jos pe un 
coridor larg unde fie-care stă după No. 
celei la locul sau. II numără apoi con
ductul funebru şi dup! ce un părc61ab 
face raport căţi nefericiti sunt, se des
cue la ordinul plutonierului poarta de 
fer dinspre curte şi În paza ator 2 
părcllabi înarmaţi pleacă convoiul [n 
curte la pHmbare. Plimbarea se face 
roată fiInd curtea in 4 unghiuri şi 
anume flf-care rob are să ţJnă o dis
tanţă de 3 paşi şi nu e permis a vorbi 
absolut nimic, nici a privI numai înainte. 
Plimbarea durează 1/2 oră, când păr
călabul priveşte ciasul, apoi demăndă 
sA mergem SIlS. AIci de nou se for
mează ord şi se numără oamenII fă
cându-se raport plutonierulUi, carele 
într'un ton măestos demândă "poţ 
merge sus' I Pleacă apoi fle·care la 
cela sa şi intră, iar plutonierul inchide 
uşa cu zăvor dupiu. 

Urmead apoi celelalte etaje, repe
ţlndu-se scena de mal nainte. Acum 
s'a tsprăvit distracţia, fle·.care face ce 
îl ajută Dzeu. Alţii suni ellberaţ' la 
lucru, alţi! la şaplrografie, iar altii la 
tăiat de lemne in curte, căci de Jlp
seau oameni, la moment le sta la dis~ 
poziţie. La ameazăzi toti veneau acasă 
şi fie-care merge la celă unde primea 
portlunea. Mâncarea intotdeauna era 
vizitată de procuror, ba se zicea, că 
o gustă, deşi femeile dIn cuină spuneau 
că trimit numai unsoarea de pe de
asupra, iar la robi le rămânea numaI 
lături. Mâncare numaI odată pe zi se 
dă celor judecati; eu insli nefiind ju
decat aveam voie a mânca vlpt din 
oraş. C'am la 4 zile dela deţinere .mă 
înştiinţez la Jlărc~lab, că la vemrea 
medicului să mă msinue şi pe mine 
ca bolnav. Aud, că strigă pll1tonierul 
să sloboadă bolnavii la medic. Vine 
şi la mine şi im! deschide uşa apoi 
imi arată cu mâna, zicândll-mi, "acolo 
să mergi"! Ajung la apartamentul unde 
era scris: "clasa de spital ~. Intreb pe 
UD părcălab bătrân, cum se chiamă 
medicul, la ce imi răspunde: "aşa cred, 
că e Ostelvail (Husterve\l). (Va turna.) 

$ ., ,.~ ........... 
s. EZI CE: 
Că din Orăştie pe lângă liceul .. A.

Vlaicll" va dispărea şi reg. 92 in
fanterie mutându-se la Orşova. Astfel 
inţeleg oonducătorii noştri să romani· 
zezeoraşele tn străinătate? 1 

Că până acum 1 000 fun~ţi~narl <; . 
F. R. au fost îndepărtatl dIn servI

ciu. Ce vor face bietii oameni nepu
tându-şi câştIga nici o bucăţică amară 
de râine. 

Că un jidan din Sânicolaul-mare, Clire 
il fost publicat În zÎar de un domn 

tov. pentru porcăriile săvârşite, s'a 
dL1S la şcoală şi l-a amenioÎ.at cu bă
taie pe dl înv. Atâta obrăzniCie 1 AtAta 

I I . neruşinare . , 

Că în Brazilia bântue o c1!.ldură de 
40 de grade. Mor oam~nil de cald. 

Că se va infiinta ~o fundaţlune io
ternaţ!ooală (adecă jido~.easc.~) a 

presei". lată cum voes'~ ]lda~11 să 
pue mâna pe intreaga presa. din lu
me. Sâ~ş' facă de cap, numai noi 
să ne vedem scăpaţi de el. 

C! Mussollnt când a lăudat comisia 
. care a intocmit proectul pentru adw 

minlstratia armatei a accentuat că "c~.a 
mai sigură pace este 1n umbra SăbII: 
Jor propri!''. Se cuvIne să avem şi nOI 
Românii aceeaşi convingere I 
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Ştiri de tot felul. 
- Toţi creştinii sunt rugaţi sef se 

lnscrie la Banca nApărarea Naţională" 
S. A, Bucuresti, cu capItal sodal ini
fial de 20.000000. Sa dat p:ntru sub
scripfiuni publice !OO.oop acţiu~i no
minafive a 200 lei. 10!1 tomtlnu creş
tini vor găsi credit eftitl şi se vor pu
tea sustrage speculei jidoveşti. 

Acţiunile nu pot fi de cât ale ro
mânilor creştini. Singura bancă na
ţionaLă creştină, unde nu vor pătrunde 
jidJnii. 

- Intre multele daruri, ce s'au dat 
Malorulu! Băgulescu cu ocazlunea ci· 
sătoriei sale. se găseşte un Bossorelief 
şi un bust turnat in bronz opera cu
noscutului sculptor, Dimltriu B~rlad; 
precum şi un buzdugan mesir de bronl 
lucrare executată de sculptorul Babce, 
dar din partea fiilor Olteniei şi al 
Munteniei. 

- In 17 lan. a. c. s\~a serbat cu
nunia religioasă dl Valer C. Hench. 
teolog absolvent cu drăgălaşa d-şoarl 
Ioana Mureşian, filca preotului din 
Telciu. A urmat o petrecere ţărănească. 
cu adevărat românească. Dorim tine
rilor căsătorltl viaţă lungă şi feric!tit. 

Spre concentrare In fata a/el!erilor 
comunale, partidele politice, ~rebue, sd 
pornească pe calea concentrarii. Anume: 
toate parlidele polttice din ţard, să sta
bilească un acord, pentru salvarea in
tereselor ,omâne~ti, între graniţele Ar
dealului. 

Comunele din Ardeal au nevoe ca 
dregătorii lor sa fie romOni. Şi acest 
succes nu-l pot obţine, decât concen· 
trândd-se toate forţele politice naţio
nale, în vederea sprijlnirei candidatu
rilor lomâneşti. 

In Ardeal există o reală concurentă 
intre elementul băştinaş şi formaţiunile 
etero[!ene. 

Pentru a asigura primatul românesc, 
toate pari/deIe politice~ trebue sd-şI 
dea mâna. 

* 
Publlcafiune, Aducem la cunoştinţa 

tuturor că listele electorale comunale 
intocmlte pe anul 1926 şi modificările 
aduse listei anului premergător sunt 
afişate la aceasta primărie dela data 
1-12 Febr. 1926, in decursul cărui timp 
orice cetăţean va putea contesta omi
siunile, ştergertle sau tns~rierile nele
gale prin cereri adresate ludecătorulul. 
de Ocol. Listele şi modificările se pot 
vedea in camera nr. 101 din etaj, clA
direa principală a primăriei. - Arad, 
30 lan. 1926. Primar: Dr. Robu, Secre
t!r comunal: Si. O/ariu. .. 

_. l-a Producţiunea teatrală urmată 
de daus pe- care a aranjat-o Reuni
unea Comercianţilor lndustrlaşilor şi 
Mtseri ,1şl1or Români din Valea-J :ului 
Sâmbătă tn 30 Ianuarie 1926 ora, 8 
jurn. seara in sala Apollo a Primănei 
a reuşit foarte bine. 

Profitul curat va augmenta fondul 
statutar al Reunllloei. " 

Program a fost următorul: .o0Il1ă de 
Eminescu, Primul bal de IOSif Vulcan, 
lnvalizil de Mircea Rădulescu, A. Ca
ragIale O noapte furtunoasă. 

Dans: Hora, Sârba, Hătegana, Vals, 
lnvârtita, Polea, Sârba Studentilor, Vals, 
Ardeleana, Sârba în Vals, POIC3r 111-
vârtita. 
După cum se ve-de in unele p~rţl 

unde Românii sunt cu adevărat SImţ 
şi inimă româneasc~ şi nil se Iasă 
stăpânitl de patimete senzual~ ca sI 
nu zicem chiar sexuale, bOlcotează 
dansurile moderne şI îşi petrec totuşi 
pentru aceea foarte bine. 

- Drăgălaşa D-şoară Viorica Robu 
şi OI advocat Dr R. Cotlo! IOKOdiţi. 

Slllcerlle noastre urări de bine! 

- In anul 1888 În 25 Februarie 
01 înv. l. Athanaslu deja şcoala pri
mară din Burdujeni a inaint~t OM 
primar o adresă cu . Nr. 7~ l? care 
cere că se ia măSUri energlce ID.,con
tra jldaoilor fiindcă bat pe băeţn ro
mâni ţinându·le calea când merg ''! 
şcoală, aşa ci azt mâne nu va mal 
îndrăsni să vie nici un elev la şcoalA. 

Va să zică şi in 1888 erau aşa ae 
impertinenţt jidanii? Atunci nu ne miri 
că azi nu mai respectă nimic ce este 
sfânt şi naţional românesc. 

.te 
I 
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R A V A Ş E. 

Din Şeblş. Deşi târziu se cuvine 
totuşi să amintim sărbarea pomului de 
Crăciun dela şcoala primară, cu oca~ 

ziunea căreia s'au îmbrăcat 24 de elevi 
săraci orfani, pentru care dar de Cră
ciun a contribuit Cooperativa de Con
sum şi valorizare cu :-sOOO Lei, inimo
sul ŞI bunul român OI Df. Petica 
Peir! la pri mpretor 340 Lei, iar din 
fondul Primăriei pentm Îmbrăcarea 

copiilor s'a dat 1400 Lei. 

Serbarea, la care au luat parte OI 
primpretof, DI preot Augl1stln IV\11111lin 
şi alţi mulţl f;"ulltaşi ai comunei şi la 
Citre unii n'au pnrticip2t fiind că nu 
a emanat din indemnul Dlor, s'a in
ceput ClI o colindă execut<lIă de co
rul şcoalel, căreia urmat discurslll 
î~ălţtltor al parlnHul M:hu!in, s'au 
impărţlt apoi hain:.>lc, ghete le şi zaha
rica lele. [te În.:hfÎere a tinut Dl 10v. 
P. Covaci o vnrblre Insufleţitoarc in
den,::âr;d lumea ~ă cercc:trze - ca 
buni Cfl ştini -. sf. b:serică si in fjne 
a urmat iară o coiintlă frumos eXtCU
tată de cN,ll şcolar. 

P:1blicul az.istt>nt s'a Indepărtai foart~ 
m111tlltr:i~ de cele văzut.;: şi auzite 
mulţum:nd' şi el Dlor înv. ca;-i ati or
ganizat sărhrJi~a şi inimilor b:me şi 

nobile, o.:'~ri au contribuit pentru im
brăcaf2ii copiilor săraci, şi cărC'ra noi 
le zicem fiti mi1ndti de fapta voaslrâ! 
Dzeu s! să Vă raspIăteascc1! 

FiJŞTA R~I.H1.;OŢ~~I,. 

D//Ji Dr. A. Mircea, Craiova. Para
lele le-am primit C~l mdţumittt Ziarul 
se expediază ffgul;:t dlor noui :'\bon,,(i. 
Primiţi, vă rugăm, sinceri]:; noastre 
salutări. 

DluÎ A1o:'se 8, neta. rhdturi,im pen
tru 'lclre"ele lr;misE'. Zbrd se expe
di<1ză regulat. Dv. <!vcţi de ac'hitat 
ahol1amentul C\;n a!lul tr'2cuL Căldu· 
roase s31\1 tări. 

Dlor l. Ţăbămat,' Z a/da,' Gh. Rej('p 
Cl1izdia. S'a tr;:;s dungă peste chestia 
Dv. cu ziarul. Cu Ozeu inainte! 

Dlui V, Terebe,-.'ţiu În G. Vă mulţu
mim din inimă pentru interfsul mare 
ce îl arătaţi fc:ţă de m!ş;;area noa:;tră, 
Munca D\'. va fi răsplătită de Dzeu 
sf. ~i de o2m~nli cinstiţi. Cu cordiale 
salutări ! 

Dlai 1. Şutu În V. Ne pare r~u c.ă 
te-ai supărat pe noi, dcşi cauza ne
primirei regulate a ziarului nu suntem 
noi, ci duşmanii noştri comunI. lţi 
dorim tol binele! 

Dlui L. Lăzărescu, Belinţ. Ziarul 
ţi-se va trimite regulat ca si până 
acum, de celelalte ou te îngriji. Cu 
dragoste frătească. 

Dlui 1. 1. Ullci. Vă rog să vă adre
sati dlui Z. Manolache. Se găsesc I::i 
d-Iui. Pentru anul trecut mai aveţi 
de achitat 40 LeI. Călduroase salutări. 

Dlai N. Buşan i12 S. Paralele trimise 
in 9 lan. le-am prlm't şi le-am folosit 
dupăcum ne-ai scris, pe ct:le trimise 
în 23 lan. Încă nu le-am primit. Te 
salutăm Cli dragoste sinceră. 

Dlui Petra D. În CrăcÎlmeşti. Mai 
ai de achitat 80 Ld. 

VOINŢA POPORULUl Nr.5 

»A R Ă O AN A« soc. comercială şi industrială pe acţiuni În Arad. 

CONv~OCARE. 

Directiunea societăţii comerciale şi industriale pe actiuni "ĂRĂDANA" in virtutea ori. 4 din 
statute convoacă prin aceasta pe Domnii actionari la a 

VI-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în Arad la 21 Februarie 1926, Duminecă la orele 11 a. m. in localurile insHiufului 
"ARt~DANA" Buley. Regele Ferdinand 1. Nr. 40, cu urm5toarea 

ORDINE DE ZI: 

1. Raportul Diredi'jnei şi al ConsiHului de Cenzori; ~,!Gbilirea bilantldui şi descă.rC31'ea Con- , 
siiiului de Administratie şi a Consiliului de Cenzori pentru anul de gestiune "1925. 

2. Deciderea asupra distribuirei profifuhri net. 
3. Alegerea membrilor în Consiliul de CeIiZCl'1. 
4. Eventuale alte propuneri prezenteJe Direc1iunei în senl.~il ArL 1) din sIalt:ie cu 48 ore 

înainte de adunare. 

Arad, din şcdinta DirE::ctillnei tinuiă Ia 14 !m~!2arict926. 

NB. Ac,'i domni acliconui i. cari \"o:esc ~~·~'i C'xcr:ile drcr;(ul de '\'O!,~re, frr-b,!ic să-::;.i illHiH\l' D'r\-:; 'ieuie; 
pmlic:pafc3 ClI 24 orc Înililde de (\ se ii<1('n (lc:unarea generală (ud. i2 din slu:uie). 

ACTIV. CONTUL 8il.6.NŢ Încheiat la 31 Decemvrie 1925. 

DEBIT. CONTUL PROFIT şi PERDERE Încheiat la 31 Decemvrie 1925. Cfi:Dn. 

I Spese genCr81c~. . . .llE_~", 26~99~t2il"'· . -r Profii trm:Pl::-din ~~-24~-~' • ~ - - « r'1~"';:d;I~'" 
Interese la depuni>ri. .. • 43Î868:22! I I . 
Sfliare şi bani df"! !ocl1in(o 7167001 ~,I interese, provizii şi alte venite 1,-~7~ZQ~!fl,~'1~~li: '~7~'70J4:,,09 
Inlerese la reescont • . 24587620; I-~ 

Porto . • • • . . . • :i 2350;451 I . '"'" I 

Impozite • • . • • . . :L.~~_~0.3~';6Q.117G8818(f ~ fi I ~ 
Venit transpus din 1924 ... ,1 140'15;40, . i 1, II~\ I 
Venit curat. • • •. • •. 1 Z988215 60 i 30022311-

_~ II 

" l ,1 4771049~49 1 :; ·~771049;09 

Arad, la 31 Decenwr;c 1923. 

D 1 R E C Ţ 1 li NEA: 

Pcnlru contabilitate: 
Ican Tatu Ill. p., 

director executi ..... 

Dr. Mihai M~l'Cuş m. p., Dt'. Eugen Costina m. r., Vasilie V. Stefan m. p., Dr. Iusiin Hai'~ieu lU. p.,. : 
preşedinte. 

Dt'. Teodor Pap m. p., Teodor Stan m. p., Mihai Constantin m. p., Cornel Lazar m. p., Ioan Chera m. p. ' 

CON S 1 L 1 U L D E C E N ZORI: 

DIai A. Motariu in Silivaş. Mai ai Verificat şi găsit conform cu regbfrele şi realitr,iile. 
de achitat din anul trecut 20 de LeI. 
Să auzim de bine. Maxim 1. Vulcu m. p.. Palcu Lazar m. P'I Aug. Butariu m. P" Gh. Dumitrescu m. p., Ion Crelulescu lU. p. 

D/ui D. RUllcan în A. fn zilele ur-
mătoare iţi vom trimite lucruf1l~ do
rite. Salutări prletineşti. 

Fratilor din Cernăuţi. Am primit 
epistola Dv., oumerrle cari vă lipsesc 
din ziarul nostru, vi-le-am trimis. In 
ce priveste fadort:l postal Gh. Michi
cluc, care e ,,0 coadă de topor" in 
oraşul Dv., vom Interveni la Direcţiuw 
nea poştelor pentru pedepsirea luI. 
De altfel să la aminte toţi aceşti ne
trebnici că suntem in ceasul al Il-lea 
şi până s'ajungă a-j bate O-zeu,
ii asigurăm - vor trece şi prin mâ
oile noastre. 

Invitare la abonament. 
Pe anul intreg 160 Lei 
Pe 1/2 an . 80 Lei 
Pe 1/, an . 40 Lei 
Un exemplar 3 Lei 
Rugăm sprijinul tuturor fraţilor buni 

de pretutindenea. 

Administratia gazetei 
)l Vointa POP01"Ul1lA,·. 

Atad, strada Vicenţill Babeş Nr. 6 

FRATI CRf::STINI , , 
Gazeta noastr(l /1 Voinţa Popo-

rului lupM pent'l'lt spl'ijinit'ea tu. 
tw'm' intet'eselor pur 'româneşti. 

IlUfl(lm deci, în mod cfllrluros 
pe toti abonaţil 1i ·cititm·U noştri 
set ne tleaîntJ'eg concwrsul şi S(t 

",IbrI înCJ'etltwe 'În lupta noastră 

pa~nit'(t. cinstitct şi dreaptă, Ctlci 
num·a·; astfel l~O)}t puwa înllîtura 
pericolul jitlot!esc. Ca1'e bate la 'ltşe. 

.. SUl Si. e iLiii iU zau 

De vânzare 

= 

un armă sar r'oib 
de rasă Nonius furioso. foarte 
frumos, de 4 ani cu licenţă 
de montare. Adr~sa: 

MIHAI NICOARĂ 
Banloc (Tim.-Torontal} 

'S"W ";8" 
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