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Hristos " li' t' a InVia. 1 N VIE R lE A j Turn~ul DiOI. H. C. CUIB în SfiDat 
ii Cuvinte pentru Sfintele Paşti 

(DIN PASTORALĂ.) 

Uliţele şerpuite ale satului de 
sub deal varsă umbre tăcute 
spre bisericuta de pe culme. 
Lumina ei le atrage pe toate ) 
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"Mânfuiforul nostru lislls Hristos 
moartea a stricat şi a adus la lu
minti viaţă ~I nestrictJciunea prin 
El/anghel/eG

• (1/. Tim. J v. 10). 

Odinioară rătăcea Agar în pustie cu 
pruncul său lsmail, dar lleav âud ptltlnţa 
să-I mai hrănească, l-a aşezat sub un 
brad ca să moară, iar d~bsa privea 
de departe zicând: "nu voiu vedea 
moartea pruncului meu" (Fal~ere 2i. 
v. 16{. Cu lacrimi zicea cuvintele 
acestea, precum cu lacrlmi privesc 
astăzi preotii bisericI! noaste spre 
mulţi tinări şi bătrâni, bărbatl şi fe
mei, cari merg spre moarte în loc 
de a-şi aduce amlnte că Invierea lui 
Hristos este chezăşia vietii lor. Este 
prea adevărat ca ne-am pomenit din 
copilărIe cu prăznuirea Sfintelor Paşti, 
dar preoţii b:sericei au dreptul a se 
plânge că În sufletele noastre nu s'a 
sălăşluit adevărata prăznuire. 

Dar cum? Oare nu zicem noi către 
cei întâlniţi pe cale: Hristos a Inviat? 
Şi oare nu ni se- răspunde: Adevărat 
a inviat! Da, iubiţilor, este prea ade
vărat că mărturisim cu buzele invie
rea Domnului, dar aceasta nu ajunge. 
Nu ajunge: pentrucă Mântuitorul 11'a 

-\ .. - -Ît1"viat num:tl pe seama buzelor şi ure
chilor, ci a înviat pentru sufletele 
noastre. Deci în sufletele noastrt~ tre
bue să Învieze Hristos şi atunci se 
vor risipI vrăjmaşii Lui. In suflf.tele 
noastre trebue să simţim că s'au sfă
râmat lanţurile cari ne ţInea În moartea 
păcatelor noastre, câci d(tL!ă Hri~tos 
fără vina a pătimit pentru noi, atunci 
să Înmarmântăm cel puţin patimile 
noastre: lăcomia, ura, pizma, desfrâ
narea şi toată fărădelegea. Aşa faeâr.d, 
vom primi cel mal mare dai al mor
mântulul din care a inviat DoninuI: 
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o viată nouă, o viată adevărată. 
Către această viaţă ildevărată ne 

dorim noi, căci omul este Înzestrat de 
Dumnezeu cu dorinta după viata ne
peritoare. Din clipa in care strălr.'oşul 
Adam fu izgonit din raiul desfătării, 
i-a rămas omului dorinta după o viaţă 
mai presus de fire, ca dorul unei odihne 
cu visuri plăcute. Dar slab ele sale puteri 
au cerut ca Domnul să-I ridice (pe om) 
din moartea păcatullli. Şi iată că - pre-
cum zice apostulul Pavd - Mânt:..li
torul nostru Iisus Hristos moartea a 
stricat şi a adus la lumină viaţa şI 
nestrlcăcfunea prin Evanghe!ic (lI. 
Tim. 1 v. 10). Numai şi numai Fiul 
lui Dumnez~u putea să aducă pe om 
din Întuneric la lumină. Mare şi ptl
ternlc era împăratul NapOleon al Fran
ţei. Ajul1seră piuă şi în Africa oşti
rile lui blruitoare. Prietenii linguşitori 
ziceau către Împăratul: Prea Inălţate 
Impărate, vedem că eşti cel mai pu-
ternic om din lume: fă deci o cre
dinţă nouă prin care să se mântiuască 
poporul francez. Impăratul răspune 
plin de smerenie: ca să pot întemeia 
o credinţă, ar fi trebuit ca nu numa1 
să fi cucerit ţări şi mări, ci să fi 
trecut şi prin suf~rinţele de pe Gol
gota! 

Iatâ dar că un împărat mare ca 
Napoleon s'a plecat in faţa împăratu
lui împăraţilor: Hristos. S'a plecat 
căci ştia că numai suferinţele de pe 
Golgota şi slăvita Inviere pot să mân
tuiască. Astfel~trebue să ne dăm 
seamă şi noi că" trebue să ne plecăm 
în fata lui Hristos, căci nici Îl1ger, nici 
om, ci insuşl Fiul lui Dumnezeu ni-a 
ridicat la viata darului lui Dumnezeu. 
Mari şi scumpe făgăduinţe ni-a dăruit 

nouă Dun,nCleu prin Iisus Hri/;tos, ca cum flacăra focului păstoresc din 
prin aceasta să,:ne facem părtaşi f!rii !uncă in serile senine de vară, 
Lui dumnezeestl, fugind de stricăclIl- ceata fluturilor de noapte ... 
nea poftei celei din lume ([1. Petru 1. Clopotele ingânâodu-se armo-

v. t?~cum ferul tare şi rece, se încăI- nios străbat tăcerea. 
zeşte prin foc şi se face părtaş de Glasul de altădată piţigăiat al 
firea focului, aşa se petrece şi cu su- dascălului începe acum rnăiestos 
fletul pătruns de darul lui Dumnezeu. ŞI trăO'ănat: In-vi-e-rea Ta. 

Această pătrundere a suHet:.!UÎ de Părintele, înconjurat de ceata 
darul lui Dumnezeu s-a făcut prin diacHor cu făclii, străbate printre invierea Domnului, care moarte a stri-
cat şi a adus la lumină viata şi ne- flacătile luminărilor ce dau tm lu
stricăciunea prin Evanghelic. ciu atrăgător şubelor sărbătoreşti, 

Nu mă tndoesc că 2.ceste CUVlll- sub cari vibrează cântul domoL 
te părinteşti vor trezi tn fiecare fiu Troparul În tactul lui lin se 
al bisericIi noaştre ortodoxe româ fl:rişează in inimi. G1ndurile se 
ne, simţul răspunderii.· Cred mai inalţă de-asupra mizeriilor zilnice. ales faptul că ele vor Îl1demna pc A 

toţi fiii bisericii noastre să cerceteze Sufletele plutesc in sferele lI1ge
sfanta biserică, unde vor ÎO'Jăţ3 ce a rllor cari "şi ei laudă Invierea Lui.« 
făcut Ii~us pentru noi toti. Ce clipe fericite de inălţarr, 

In această sfânta şi luminată zi se A î' , 
d · 'le nVlere. cuvine deci să aprindem In nou S b 1 A d bT' d l' 

fădla credlr:ţii noastre la mormântul pre O ta lmpo o I a e u-
deschis al Domnului. Se cuvine să o ceferii dimineţii se înalţă glas 
aprindem aici, la locul ÎnvieriI, căci preoţesc cerâLld: "Să se scoale 
prin Inviere a dovedit Domnul Dumne- D-z~u ... şi să se risipească vrăj
l..elrea S!\ şi a 11lvăţăt urii Snle. f'I.' :ll«:;.ii LUi," ~ U3 f ar învior~Ho; 
vremea r.1sboalelor cruciat~, U11 soldat străbate inimele şi poporul cu 
c~re luptase cu bravură în Ierusalim 
im~'otriva Turcilor, a primit dreptul un ~las răspunde: eri s t o s. a I 
ca la cea d lntâi serbare trtumfală în V lat ... 
să-şi aprindă cel dmtâi lumina!ea Bisericuta din deal ca o coş-
dela luminările sfântului Mormâ'lt. n~ţâ prjmit~ar~ î~! desc~id: por-l 
Simtământlll credinţii sale fu atH de ţie Şi credmClOştl cu ravna M
mişcat, incât şi-·a pus in gând să duca. za·~toare. ca pe o comoară de 
acea lumină sfântă la biserica sa din ~ T 

oraşul Florenţa. A trecut prin in- mult aşteptată strâng in năframe 
tâmplări nenorocite şi ciudatt>. dar fi~ "Paşti!e" împărţite din belşug. 
că era în primejdie, fie că suferea de Cu câtă sfltl ţl'nie şi incredere 
frig sau de căldură, avea grije numai in ziua de mâne se despart Cf.i 
de luminarea ce o purta În mână. p 
Când vedea că se gată, llprindea altă cari au văzut Inviereal riviri 
luminare dela flacăra celei ce era pe senine, mângăiate şi fericite se 
Isprăvite şi astfel a dus acasă lumină reflectează de pe toate ft'te1e. 
dela sfântul Morm?,nt. Cine se poate impărtaşÎ de 

AstfEl să facem şi noi. Lumla acest imbelş'.l2at tezam? Numai Dumnezciret lui Iisus, dovedită prin ~ . 
Inviere, să o aducem mşt\rbilă acasă Tu, care din giia uscată prin Pl
În ţara vecinică ce ne aşteaptă după curB sudorii Tale storci comoara 
moarte. pânei celei de toate zilele! Ţie 
După aceste scurte cuvinte îmi sinaur Ţi-a dat-o aceasta EI, 

rămâne doar să Vă spun, că avem Ceke a înviat, ca să invtezl intru sfânta datorie d:! a ne întocm.i viata 
după sfânta n03stră credinţă. Dacă Dânsul. 
viaţă noastră nu mal este în strânsă Intelectualul oraşelor, angajat 
armonie cu credinţa, uşor se strecoară al şperţurilor, vână tor al chilipi
indoiala În sufletul nostru, iar Îiidoiala relor de cea mai greţoasă obâr
face prăpilstie Între noi şi Dumnezeu, şie _ nu cunoaşte. ace.3st.ă. In
precum zice înţeleptul Salomon: "Că 
cugetele răsvri1tite despart dela viere. El nu se ştIe ŞI mCl nu 
Dumnezeu" (!ntelep. lui Solo~non se poate ridica de-asupra noro-
I v. 3.) iu!ui ce-I Îneacă in duhoarea ti-

Invierea Domnului să fie deci cea căloasă a afacerilor, Jnvârtelilor, 
mai puternkă pârghie a înăl{ării sufle- panamaJeJor, muşamalelor7 bârfe
teJor noastre către Dumnezeu. Şi să, 
rugăm pe Dumnezeu ca prin ajlltoml lilor şi atâtea alte fleacuri ordinare. 
Său să putem înălţa tot mll sus şi Voit suflete viguroase din al
mai sus sufletele noastre sp.re slava duitele noastre sate, rugaţi- vă in 
lui OllmnCZell, spre binele biserici! ziua Invierii şi pentru aceştia 
noastre şi al patriei noastre roma- "ca precum se topeşte ... cear!!!!a 
neşti. f 1 w. -e.; acc~sta Vă împărtăşim tuturora fota acu ui, aşa sa pIara paca-
din inimă curată bin(:'cuvântarea noa- toşH din rândurile cinstite ale 
strA arhterească şI Vă zicem: generaţiilor credincioase, cari au 

"Hristos a Inviat! Il să pregătească măreaţa zi a In-
Al Vostru al tuturor vierii noastre româneşti. 
Arad, la zIua Invierii Dc;rnnuJui 1926 In acea zi va răsuna dinspre 

deal şi codru: Ziua Invierii. să 
de tot binele voitor: ne bu,;urăm ..• Paştile Domnului! 

Dr. Gligorie Gh. Comşa P,. C. 'I ""ieu 
Episcopul ArCldului. profesor la acad. leol. din Arad. 

Preţul unu.i exemplar 3 Lei. 

Sâmbâtă 10 Aprilie; 
ora 7 dLn. plecare din OrăştIe 
ora 4 p. m. Întrunire Făget, 
Ofa 7 seara primire. Lugoi. 

ora 
ora 
ora 

.. ora 

o:a 
ora 
ora 
ora 

Duminccd II ApI ilie: 
9 d~m. Întrunire Chlsetău 

1 \ intrunire Izvln, 
3 p. m. Întrunire Lugoj, 
1 seara primire Caransebeş. 

Luni 12 Aprilie: 
9 dim. întrunire Caransebeş 

12 Întrunire Teregova, 
3 întrunire Mehadia, 
7 seara primire Bozovici 

Marţi 13 Aprilie: 
ora 9 dim. întrunire Bozoviei, 
ora 3 intrunire Anina, 
ora 8 seara primIre În Oraviţa (so

seşte cu trenul). 

Mercuri 14 Aprilie; 
Ofa 9 di in. întrnnire Ciacova 
ora 3 p. m. intrunire Racaşdia, 
ora 6 seara primire Oravita. 

Joi 15 Aprilie '. 
ora 9 dlm. Întrunire Oravita, 
ora 2 intrunire Gurnia, 
ora 7 seara primire in Vasiova. 

ora 
ora 
ora 
ora 

om 
ora 
ora 
ora 
ora 

ora 
ora 
ora 

Vi {leri 16 Aprilie: 
9 dim. Întrunire Reşita, 

U întrunire Vaslova, 
4 Întrunire Bocşa Română 
8 seara primire în Gătaia 

Sâmbată 17 APlilie: 
9 dim. intrunire Oatala 

12 Întrunire Banloc 
3 întrunire Gll"d 
6 tnlruoire Jebel 
9 1

/ 2 seara banchet Timişoara. 

Duminecă 18 Aprit{e: 
8 dim. întrunire Buziaş 

11 Întrunire Timişoara 
4 întrunire Pesac. 

Luni 19 Aprilie: 
ora 12 intrunire Orşova 
ora 4 întrunire Moldova nouă, 
seara plecare la Severin. 

n ,.,. '" . 
Constituirea noului gU1Jern 

Marţi în 30 Martie, la 8 dim. M. 
S. Regele a chemat pe d. gen. Ave
reseu Ia Palatul Cotroceni şi l-a insăr
cinat cu formarea noului guvern. Gu
vernul a fost compus in urmdtorul chip .. 

General Averescu, preşedinţia con-
siliului fără portofoliu; - " 

Oet. Goga, ministru de interne; 
Ion Mitilineu, ministru de externe; 
Ion Lăpedatu, ministru de finanţe; 
G. Garotlid. ministru de agricultură 

şi domenii; 
P. P. Negulescu, ministrul instructief; 
Vasile Goldiş, ministrul artelor şi 

c~tclo~ . 
G-rat Mlrcescu. ministru de. răzbOI; 
Theodor Cudalbu, mln. de justiţiej 
O-rai Coanda. mloistiUl industriei şi 

comertului; 
Praf. Dr. Ioan Lupaş, ministrul să

nătăţii puhlice şi al ocroHrilor sociale; 
Ioan Petrovici, mln. fără portofoliu. 
O-rai G. V ăJeanu, ministrul comuni-

caţiilor; . 
Or. Trancu- Iaşi, ministrul munch şi 

cooperaţiei; 
Petre Groza, min, lucrărilor publice; 
Dori Popovici, ministrul Bucovine~; 
Serghie Niţa, ministrul Basarabiei; 

J. 

• 
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ne chiamă năimagiul 
la Marea anunare poporală a l ft n C. dela 
& Rprll (a 3· a zi de Paşti) la ora 1 d. m. 

Orăşelul Hălmagiu (jud. Arad) 
se pregăteşte de mari manifestaţii 
naţionale creştineşti. 
.J13unii noştri fraţi din neamul 
lănceriior lui Iancu, dela poalele 
Munţilor Apuseni au inteles che
marea vremii. Oiganizaţi de mai 
nainte în cadrele LANC., acum 
îşi vor ţinea întâia intrunire in 
stil mare din prilejul sfinţirii dra
pelului. 

o Vor lua parte la acea intrunire 
un delegat al Comitetului central 
din Bllcureşti, preş. Regionalei 
dl Dr. Dionisie Benea medic, 
preş. Organizaţiei judeţene, dl 
Traian Mager profesor, dl Dr. 
Gheorghe Rusu advocat, membru 
in Comitetul central, precum şi 
alţi prieteni din oraşul şi judeţul 
Arad. _, 

Din acest prilej Comitetul co
munal Hălmagiu trimite urmă
toarea 

Chemare 

Ne adresăm întregului corp preotesc 
şi Învăţătarese precum şi tufuror Ro
mânilor cu sentimente curat româneşti 
din plasa Halmagiuluf, cari În zilele 
de restrişte erau stâ/pul de apărare al 
românismului şi totodată barele de 
oţel asupra cărora atacurile duşmani
lor noştri n'au avut lliciodt)f(f biruinţa, 
cdci aceste atacuri au fost respinse 
totdeauna cu demnitatea marti/ajului 
sfânt. 

Comitetul Comunal al LA NC. din 
Hălmagiu face apel către Dvoastră şi 
vă cere tot sprijinul moral pentru a 
contribui cu putel i solidare la înfăp
tuirea idealului, marelui luptator A. 
C. Cuza, care şi-a consacrat o viaţă 
lnvcagă pe altarul ideii de a salva 
neamul românesc de duşmanii ce ne 
sug sângele. 

Comitetul LANC. din Hă/magiu a 
cerut autorizaţie dela forurile compe
tente, ca in ziua a 3-a a sI Paşti să 
poată ţillca o adunare popora/ă în 
comUfla Hă/magiu şi cu această ocazie 
se va celebra ş/ sfintirea d/apelului 
cu semnul "Svastico". 

Domnii preoţi SUflt rugaţi să bine
voiască a lua parte la serviciul divin 
ţinut în scopul siillţirU drapelului şi 
deaceea sunt rugaţi sa-şi aducă fiecare 
odăjdliJe sfinte, iar în zilele de sdrba
tori ale sI. Paşti să comunice credin
Cioşilor chemarea 'pentru parfic/pare. 

Domnii invătător' sunt rtI/laJi să 
conducă în corpore micul tineret de 
şcoală, care este Ilădejdea de mâne a 
românismului. 

Ceilalţi Români creştini sunt !ugali 
să ia parte în număr cât mai mare, 
pentruca sa poată lua cunoştinţă de 
programul LANC. 

Inceputa I festiv ita tii este Mal ţi, la 
6 Aprilie, ziua a 3-a a Sj. Paşti, 
ora 1 p. m. 

Cu nădejdea în toti ce-şi iubesc Di
nastia, Ţara şi Credinta strămoşeasca 
rămâllem: 

Comitetul tom. al L. A. N. C. 
din Hălmagiu. 

VOINŢ.<\ POPORULUI Nr. 10 

eClteua date biografice 
asupra DluÎ fi. C. (uza. 
Născut În 1857, la [oşi. Şi-a făcut 

studiile îll laşi, Oc/mania, Franţa şi 
Belgia. S'a [fi tors în tară la 1886. 

In 1890, a fost ajutor de Primar 
la laşi. ITl 1892, a fost ales deputat 
de laşi. In Cameră a luptat pentru 
improprietarirea şi şcoala satellllor, 
pentru meseriaşi! IOmâni, pefltru com
baterea abuzalui cu băuturi spirtoase. 
La 1897 a înfiinţat "Liga contra al
coolismului'" . 

La 1901, a fost numit la Universi
taiea din /aşi, profesor de economie 
politica, În care calitate a cercefat 
problemele m ti ale economiei naţio
nale româneşti. La 1910, a fnjiintal 
"Partidul-Naţionalist-democrat"'. - La 
1914, a fost reales în Cameră ca df.
putat de IeşI, sus( luând improprieta
rirea săftrzilor şi votul lillh'Cfsal. La 
1916, a cerul stl lllpMm împreună (Il 

(lliaţii pentm unitatea natională. La 
1918, ca deputat in Cameră a cerut 
sa nu se dea drepturi }idani!or prin 
Constituţie. La 1920, a votat contra 
clauzei minorităţilor din tratatul dela 
Sainl-Oermain. La 1923, a Înfiintai 
la laşi "Li/la Apărăr; Naţional Creş
tine", cu semnul "Svastical.$. In toi 
timpul, a tinul numeroase cuvâ/ltări, 
leetiuni şi conferinte şi a p/lbifc:.at di
ferite scrieri cunoscute, prin care a 
contribuit la formarea mişcărel !la/lo
naUste de azi. 

Doctrina sa se rezumă În [rgea na
ţionalitatei, pe care a ltimurif-o prin 
următoarele cuvinte; Naţionalitatea este 
puterea creatoare a culturei umane
cultura, putere creatoare a naţionoli
tăţei. In virtl/tea acestei legi, Profeso
rul A. C. CrIza cac scoaterea )idarzi
lor din Româflia, silirzdu-i să plece şi 
să se aşeze pe un pământ al lor, ori 
unde va fi, dar nu să se mai hră
nească dirz specula muncei celor-Ialie 
neamuri, CUt1l fac astăzi. 

In vederea îndeplinirtÎ acestui scop, 
a scris Programul "Ugei Apărărei 
Naţionale Creştine". 

In Hmerica tVfBÎÎ batjocuresc Si maltra
tează pe Români. 

Reţinem dintr'o scrlso1fc a unui frate 
de-al nostru din America următoarele: 

" .•• Evreii de aci urăsc pe Români 
foarte mult şi nu pot să-i sufere. Eu 
am fost maltratat de două ori de 
două grupuri de Evrei. EI sunt foarte 
ţari aci in New-York. Vin Evrei din 
România şi fac propagandă aci că 

Românii omoară pe Evrei in România, 
iar ziarele lor fac şi ele altă propa
gandă, iar dnd pică un Român intre 
ei îl rup în bătăi. 

Illn sensul acesta au fost foarte 
mulţi Români bătuţi de ei şi când 
nu vor să se arate, pun Evreii din 
Polonia sau Galiţia, Rusia, etc .. ca 
să-I faca pe Români să creadă că au 
fost bătuţi de altă naţiune.' 

Acum a venit aci din România pre
şedintele Uniunei Evreilor din Româ
nia, s'a stabilit în cel mai luxos hotel 
şi chiar in sala acestui hotel (Astor 
Hotel) şi a anunţat nişte lecturi, bine 
înţeles cu intrarea dela 5 dolari în 
sus cu subiectul "Suferinţele Ovreilor 
şi asupririle lor sub jugul român". 
Cu cât preşedintele va vorbi mal bIne 
contra Românilor, cu atât va face bani 
mal mulţi. Lectura o ţine la 7 Mar
tie 1926", 

Iar, noi acasă, ii î!1dopăm cu toate 
bogăţiile ţării! 

Chestiuni de actualitate. 
(Continuare şi fine) 

Din cele expuse vedem deci, că 

acest neam ticălos, acest popor jldo
vesc care n'are palrie umblă cu ocaua 
mică ori CtI mâţa'n traistă, numai ca 
să desblne pe creştini şi să-şi atingă 

scopul pe care-l vis~azâ şi la care 
tind din timpul lui Moise. 
altor perclunaţi, 

Liga Apărărei Naţionale Creştine 

este Într'un cuvânt O asoclaţiune naţio
nală româuească care luptă din răs
puteri la Inflorirea ţării. - Având În 
fruntea ei un comitet de bravi Români, 
nădăjduim ca sănătoase le sale prin
cipii să se realizeze, - Acţiunea ligii 
trebue sprijinită şi în acest scop in
demn pe toţi adevăraţii Românii să 

intre in rândurlle ei. 

Emil 1. Cioroianu 
dir. şcolar 

Se prea poatl;: ca jidanii să-şi rea- .. _ .... "' .... -... _ ........ , ... ___ ...... _ .... __ . ..,,~., .... _.., ... __ ...... ~ .... _ ................... ... 
lizeze visul milenar În altă ţară, ci 
nicidecum la noi in România. Vizita dlui A. t. Cuza la Focşani. 

Din cele 15 milioane de Români In 30 Martie la orele 8, au sosit 
neaoşi se vor găsi destui fii vrednici în Focşoni , venind cu automobilele 
a! ţării cari vor reflecta la viitorul dinspre Buzău, d. praf. A. Cuza, în50-
patrid lor şi vor lua măsuri ndntâr- tit de doi! dr. Victor Peh:u, colonel 
zlate contra peticolului jidovesc. Nicukea şi illţli. 

Liga Apărării Naţionale Creştine Oaspeţii atţ fost ÎntâmpInaţi la ba-
este o injghebare sănătoasă şI se în- riera oraşulul de un mare număr de 
tăn:şie zI cu zi. In scurt tImp va de- cetăteni, cu muzica În frunte. 
veni ccl mai tare partid national în La 9 seara, d. Cuza a luat contact 
care vor întra toţI acei ce simt cu cu fruntaşi! mişcării Ligli, din or:lş şi 

adevărat româneşte. Ea va lovi dC04 judeţ, discutând chestiuni in legătură 

potrivă În toti acei jidan! car! Încearcă cu candidaturile Ligii la viitoarele 
să încurce treburile ţării cât şi În acei i .. legeri peutru parlament. 
Români înstrăinat', cari s'au vâudut Cu aceasta ocazie, autorităţile civile 
cu trup ş~ suflet lăcustelor din Palestina. şi militare au luat severe măsuri de 

Liga Apărării Naţionale Creştine se ordine spre a preintimpina eventuale 
gândeşte cu multă durere la viitorul manifestaţlulli. Totul s'a petrecut insă 
acestei ţări, care va ajullge pe mâna în cea mai perfectă linişte. 

jidanilor, dacă nu vom şti cum să le A doua zi la 8 dim., d. Cuza a ple-
tăiem llasul la timpul oportun. cat spre Tecuci. 

Această ligă în care-aş dori să in- ... _-.............. "" .... __ ........... "" ... "'" .... ' ....................... _-' .............. ~ ....... """ .... - ..... . 
tre tr,ţ\ preoţii, învăţătorii, profesorii 
şi toţi acel ce-şI iubesc ţara câtuşi 

de puţin. se conduce după nişte prin
cipii nationale radicale, deosebite de 
principiile altor partide politice. 

Prin felul său de luptă de acţiune, 

etc. el păstrează legalitatea, obiecti
vitatea şI dreptatea şi fntotdeauna ra-

o tlonează sănătos. 

Deaceia. impins de o forţă lăuntrică 
am crezut că este bine să contribui 
după modcslele mele puteri la pro
gresul şi fericirea L. A. N. C. luptând 
din răsputeri În cercul meu de activi
tate pentru atingerea scopurilor pre
conizate de această organizaţie cu 
adevălat Româneasc(l. 
Duşmănia pe care o nutrim contra 

jidanilor nu este în contradicţie cu 
religia noastră. Noi Învăţăm în şcoală 
să iubim pe aproapele nostru care Il e 
vrea binele, şi nu facem altminteri. 
Suntem în ţara noastră şi nu ne-am 
dus 110i peste jid~ni, ci el au venit 
peste noi. 

Fată de ei noi trebuie să fim anti
semiţi, căci dacă vom sta cu mâinile 
in buzunar ne va costa scum p nepă
sarea noastră. Dar nu vom ajunge 
până acolo. 

Cu bucurie constat că ţărănimea 

noastră este refractară principlilor ii
doveşti, ba încă pot spune că e mai 
antisemită ca pătura IntelectualiI.. Multe 
celebrităţi române cari in tinerete au 
debltat cu articole contra evreilor sau 
articole n:lative la problema evreiască, 
astăzi vorbesc altfel. 

Mai constat deasemeni cu multă 

bucurie că tinerl,mea noastră studioasl!. 
îmbrăţişează cu mult suflet pornirea 
naţională contra prlmejdielei evreieşti. 

Procesele studenţilor, în special ma
rele proces al lui Corneliu Zelea 
Codreanu, au pus ţara în mişcare şi 

toţi Rom~nli adevăraţi s'au gândit 
mai serios la apărarea patriei lor. 

L. At N. C. în comuna 
DraL~ţ, jud,. Arad. 

Bravii IlOştrii prieteni din comUfla 
Draut s'au constituit în Comit: t comu
ilO/ În ziua de 29 Marile, 

Preşedinte: Ştefan Temie, v.-preş. 
Mamisc Ioan, secretar Popescu Ioan, 
casier Blita Oluofglze. membrii: Oprea 
Pavel, Butar Pascu, BartJfJ~aeH-,,o., 

Ştefau 10 dor, Rus Pavel, Zdramţau 
AJoiso, Oobârla Pavel, /liea Todor. 

Şi-au procurat şi llfl fa/Tlic drapel, 
pe care cu dragoste ti vor duce la 
biruinţa. 

Să auzim de bine şi din alte pdrţi 
tot aşa! 
... , . .,." 

Speranţa 
Din toate florile, numai tu singură 

speranţă. al rămas ill grddirta pustie 
a sufletUlui meu! ... 

1oate, toate-au murit ... 
Dar tu, te ridici uriaşă, surâzânuu-mi 

promiţătoare . . , 
Tu'mi aduci par'cd, inainte, un chip 

de lumină, cu ocllii ca noaptea adâncă 
În care-au pierit ... · 

Singură-ţi treci mâfla pe fruntea·mi 
brăzdaUl. 

Sillgură - arullci vălul pe-alâtea 
dureri • •. 
Singură-mi spui că dragostea nu e 

moarta ... 
Da'n ziua ÎIl cafe nici tu nu vei mai 

ii - 0, speranţti 1- atullci . .• - atu,lCl~ 
s'ar prăbuşl credinţele - adutlate (Il 

amaruI de ani" .. atunci voi muri .. , 
1. Laur 

t.-""" .. ... 
Nimic dela Jidani! 

Incurajaii 
negustorii români 

ca-au mai rămas. 

Restaurant ~,Palace" Arad, Str. Brătianu 7. 
La doui paşi din Str. principală. Bucătărie românească, franceză şi ungară, Un menu mic 17, 
masă 25t după listă 30 Lei. Cârnăţei cu hrean 8, ujină 9 Lei. Abonament: masă şi cină 1200, 
după listă 1500 L. Beuturi excelente, Rizling 30 L litru. Bere Timişoreană proaspătă 15 L. sticla . 

Roagă sprijinul Ono public românesc 

Proprietar: Vasilie Bora. 
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o pagină din istoria Aradului. 
MOISE NICOAItĂ 

\ 

Rezumat din conferinţa dlul Ascanlu Crl,an, dir. liceului »Moise Nicoară Ir, ţinută cu prilejul serbăril din 20 Martie c. 

Inceputul. spre o conştHntă polf1ldi 
şi nalionala. 

Amintirea lui Moise Nlcoarl ne 
transporta sufleteşte tn epoca de re
defteptare naţIonală dela inceputul 
secolului al XiX-lea. ldeile luminate 
ale apusului ieşite biruitoare din focul 
puriticator al revoluţiei franceze, au 
inceput să-şi arunce valurile până in 
ce le mat îndepărtate masse ale po .. 
poarelor subjugate. Românii dIn Ar
deal deasemenea n'au rămas impasI
bilt la glasul vremil, mal ales că aci 
absolutismul luminat Inaugurat de 
domnia lui Iosif al II-lea a creat 
condiţii prielnice pentru dospirea fer
mentului de relnviere n!iţionaIă. 

SOllrtea de pl3ns li Românilor or~ 
todocşl sub ierarhia sârbească. 
Poporul roma:n supus dominat!unll 

austrlace nu ajunsese tncă să-ş.I for
muleze o concepţie pulitică. Conştiinţa 
naţlonalA in Ardeal se identifldl cu 
cea religioasă, primindu-,l expresia 
In luptele de emanciparea bisericei de 
sub jugul asupritor al Ierarhiei sâr
betti. 

fn micile noaslre biserici a tnceput 
si amutiască graiul dulce strămoş.esc. 
Mălcuţa - spune Moise Nlcoară tn au
fobiografia sa - a murit la etate de 72, 
ani şi nu ştia rugăciunile decâtsârbeşte, 
fără să cunoasl.!ă această limbă, precum 
nlme din tot oraşul, ba din toată im
prejurlmea pană la Arad. Bucuria ei 
cAnd ne auzea !nchinându- ne româ
!leşte, ne ruga să le repeţlm ,i din 
clallov sau psaltlre. Nu putea suferi 
pe sârb!. Românil care nu voiau să~şt 
insuşească mentalltatea sârbească, erau 
urmăritl cu indărătnicie. Candidaţllia 
preoţie DU puteau alunge la parohii, 
dacl1 nu-şI schimbau numele sau Du-l 
făceau, prin modificarea termlnaţlunei, 
blnesunător urechilor sa.rbe~tl. 

Demoralizare III episcopia sarbell-
seli din Brad. 

La aceastA vânătoare nesăbuită de 
suflete se adauge demorallurea din 
stnul fnaltului cler, care culmina tn 
abuzurile cu sfinţirea ,1 inltituirea 
preottlor. Altfel In Arad, tn timpul 
neputincl05ulul episcop Avacumovlcl, 
toatA gdja administratiei ajunse pe 
mâna arhlmandrltulul MoIse Emanoi
lovld, un om de o brutalitate cinică, 
tn ochii căruia toată biserica, toate 
inlt!tutlile el 5finte, toate tainele ,i 
bunurile el spirituale, tnlemnau bani ,1 bucate. Preoţia devenea astfel un 
obiect de negoţ. Cine dAdea mal mult, 
ajungea preot. Fireşte că preotU cres 4 

cutl tn aceast! atmosferă imbacsită 
nu puteau fi altfel decât superiorII lor. 
Biserica sfârt' astfel prin a deveni o 
imensă piaţă de afaceri, care ademe· 
nea pe toti nechemaţII si o necln
steascA. E destul .ă amintim că un 
jidan atraa de perspectiva imbogătirli 
peste noapte se tncre,t!neaIl, făcân-
du-se popA la aate. . 

n. atunci probabil dateazA r.lcala, 
care circula până bine de curind: 
.Dal tu mia, - capeţi .ingheHa". 

~rofesorll dela ~reparlfndle Incep 
lupta de emancipare. 

nevoie, dat fiind aci contactul inlim 
dintre poporul românesc şi cel sâr· 
besc. Dreptul elementar de a se câr~ 
mui singură, biserica noastră din 
a,:;este părti fu sortită să şI-! elupte 
prin jertfe. Mişcarea fu pusă la cale 
şi alimentată de către profesorii dela 
nou infiintata preparandte, tn frunte 
cu Ţichindeal şi D!aconovic!-Loga, şi 
susţiuută cu multă stăruinţă de către 
Samuil Vulcan, ep!icopul unit al O{ăzii
mari. 

Lupta de emancipare l'a pornit tn 
preajma mortii bătrânuluJ episcop 
Avacumovici, cu o petiţie tndrăsneaţă 
conclplată de Vulcan, prln care "Nea
mul şi pr~otirnea românească din epar
hla Aradului, de legea greceascA ne
unită, cu cea mai aplecată şi credin
cioasă supunere lngenunchind, a se 
ruga tndrăsne~te, ca Preasflnţita Ma
jestatea Sa, după moartea celui de 
acum episcop Pavel Avacumovicl, lor 
episcop de neam rom!n, cu sângele 
şi cu Inima româneasc~, după milo
stiva sa îndurare, a le da bine să 
volască. La fel ca fn Ardeal, să le 
tnfăptuiască ~j tn Arad principiul, ca 
nu sfnodul sârbesc dIn Carloviţ, ci 
clerul dlecezel văduvite să ajbe drep
tul a alege din sinul du 3 candidaţi, 
urmând ca din aceştia unul sA fie tn
tărlt de M. Sa. 

Mişcarea Rom~nilor era priviră cu 
multă bunăvoinţă din partea lmpăra
tului. Politica reHgioasă a Dinastiei 
habsburgice, care culmina tu prote
jarea şi răspandirea catolicismului 
era vădit contrară Intereselor b1sericei 
sârb eşti. Actiunea Românilor care Is
bea in această cetăţuie a prlvilegltlor 
sârb eşti era binevenită. Se cer de cu 
grabă relaţII. M. S. ar vrea să ştie 
dacă Românii di.pun de bărbaţi vred
nici şi capablll de-a conduce in caz 
de văduzle, dleceza Aradului. Procan
celarul KohAry se Interesează in toate 
părţile. Din răspunsurile prlmHe re
iese că poporul românesc nu e lipsit 
de bărbaţI distinşi. Dar ttmerea de mas
selor imense ale va/ahilor, ti tndeamnd 
pe conducatolit unguri sd fie c.irr:um
spec'! şi tainuitori al adevarului. In tot 
decursul acestor lupte, ei se gasesc pe 
partea stJrbilor. 

Un meteor striUucltor, aparitia lui 
m. mcoara. 

Intre astfel de tmprejurărl Inchide 
ochii neputinciosul episcop Avacumo
vieI. Situaţia cerea acum o cAt mal 
grabnicA hotărâre a Românilor, căci 
focul care mai eri ardea sub spu:r:ă, 
trebuia să Isbucnească cu toată tăria. 
Era nevoie de un bărbat liber şi re
zolut, care sa păşească pe faţă, gata 
de a tnfrunta tn ochlt tuturor vijelia 
urgiei sârbe,ti ce ae anunţa. ŞI ca 
prin minune, a doua zi după moartea 
episcopului, soseşte in Arad, Moise 
Nicoară. Toate privirile le atlntelc 
asupra lui. Toţi văd in neaşteptata 
lui apariţie un gest al Provedlnţel 
divine. ŞI Moisl Nicoară. tinArul vi
guros ,i Increzător, care abia implinise 
30 ani, le aruncă 1n toiul luptei cu 
toată indrAzneala firei sale impetuoase. 

Dar cine era acest tânăr cu privirea 
fulgerAtoare, care prin slmpla-i apa
riţie a ştiut si fascineze o lume. 

1n limba franced, germană şi latină, 
cu aceiaşi 11şurinţâ ca 1n româlleşte. 
In viaţa publică intră ca scriitor la 
tribunalul din Bichlş. Dar firea sa 
neastâmpărată nu se impacă cu soartea 
micului funcţionar. Pleacă la Viena, 
unde zadarnic bate la uşa celor pu
ternici pentru a primi o slujbă cores
punzătoare pregătirei lui, In 1809 il 
ved~m intre voluntarii romAni, cons
titu'ti In cde militare pentru a lupta 
impotriva lui Napoleon. Intr'un timp 
e gata să se dedice definitiv carierei 
militare, cerându-şi transferarea la 
rrgltnentul de elită al husarilor. Nu 
Isbuteşte. Convins astfel că patria sa 
instrăinată nu poate oferi nimic unui 
tânăr român robit de dorul fnălţăril, 
ia toiagul pribegiei ~i trece În Munte
Dia, la lts J O. Aci tI vedem funcţionând 
ca profesor de 1. latină şi germană 
la :~coala domneascl din Bucureşti. 
In 18! 4 intreprinde o călătorie de 
studii la Constantinopol, ca pest~ un 
an să se reintoarcă la părinţi in Oi ula. 
Însa nu cu gal1dul de a se statornicl 
aci. Voia doar să-şi aranjeze nişte 
afaceri aci şi ln Vh:na, ca apoi, fără 
zăbavă, să plece inapoi pentru tot
deauna in ţara, care a ştiut să-i apre
cieze aptitudinile şi vointa de a munci 
pentru bInele altora. Dar provldl'llţa 
a voit altfel. Perspectiva tinor lupte 
care aveau să~1 conshnţeasl:ă de erou 
al oropsituhti său neam îl atraR~ cu 
o forţă Irezistibilă. lşi s~hjmbă peste 
noapte planul.şi rămâne. De aci incolo 
il vedem intr'o contlnuă agitaţie. Pri
mul lui gând a fost de a lua contactul 
cu Vulcan şi a !le sfătui impreună 
asupra felului cum trebuie organiută 
lupta. Şi Vulcan a hlrezărit În tină
rul umblat tn lume şi de o cultură 
cum rar se găsca pe acele timpuri 
intre fii de români, pe cel mai chemat 
de a conduce spre limanul fericirii 
naia credlnclo~ilor ortodoc~i din ti
nutul Aradului. 

m. ",coară, candida' la episcopie, 
plellcă la Oiena ca delegat al pop. 

roman. 

de TRAIAN MAGER, pro~ 

UneHiriJe 5ârbiIor, monarhul jert~ 
leşte pe Români. 

lmpăratul prim'şte pe cei 2 depu
tati cu toată bună voi r, ta. Dar cierul 
s~rbesc, in frunte cu mitropolitul lor, 
sprijinit de magnaţii unguri care in acea
stă chestiune aveau tot interesul să 
lupte împotriva valabilor urg 1 siţl, n'a 
ră tn!\S în nem şcal e. O putenllcă con
trapropagilll d ă se urzise din .part~ a 
a':t~tora, tn faţa căreia monarhul fu 
ne .... o;t EA cap1tultze, j::rtfind cauza 
sfantă a Românilor, cum predect'sorii 
Ş1 urmaşii săi~ de <lragul nobltimei 
maghiare, au sacrificat în atâtea rân
duri, pe oropsitul popor românesc. In 
primăvara anului 181 ti, semnează de
cretul pentru convocarea sinodului elec~ 
toral din Carlovi!, care avea să aleagă 
pe noul eplscop al Aradului. 

Speranta care într'un timp incepuse 
să tncoJţească in sdietele multora~ se 
spulbera la această veste neast",ptatâ. 
Vulcan stătueşte pe Nicoară să părăsea
scă Viena. Acesta nu vrea să auda de aşa 
ceva. El e ferm convins, că dreptatea la 
urma urmelor, trebue să iasă birui
toare. Acest ideal1sm ce nu \'fea să 
cedeze nici decum in fata realităţii 
brutale a sfâ!şit prin a deveni fatal 
pentru M. Nicoară. Eroul nevoind a 
se adapta tmprejurărilor a trebuit să 
cadă. 

DeceptIHe Incep să curgă. 
Delegaţia românilor la sinodul dela 

Carlov.1t, n'a avut reZtl~tatnl dorit. M. 
Nicoară înaintează un nou recurs şi 
mai aSPrLI către impăratul. fi ani de 
zile aşteaptă În zadar ancheta ce
rută. Nenumăraţii săi duşmani tes tot 
mai des firele de Intr:gi, pregătlndu-i 
povArnişul căderii. Costlsitoarea sa În
trt"ţtnere la Viena 11 du.:e la ruină ma
terit.tIă impreună cu fa mi Ha întreagă. 
Se Iveşte mizeria cu tntrrgul ei cor
tegiu de sufennţe şi umllirt. E consi
derat excroc şi .Oeputatul Rnmânilor
fu lndrumat să părăsească Viena. 

Parăslt de al săt, Incepe martiriul. 
Ajuns acasă, găseşte lumea schim

bată. Aderent! sai d~ odinioară deve
niră neîncrezător!. Convocarea oame
nilor saJ la o intrunire pentru a-şi 
lămuri situatia, - fu opritll. Curtea 
imperială incepe să se teamă de a;::est 
"instigator", care prin rolul său fana
tic ar fi in stare să răsvrătească mul· 
timei! impotriva ordinei publice. astfel 
îşi pierde ~i ulUmul protector. Colecta 
plănuită de dAnsul pevtru strânRerea 
de fonduri in vederea purtării mal de
parte a luptei, îi fu Interzisă. 

Mai mult, la ordinul secret al cer
curilor conducătoare, pOţlorul dela sate, 
singura lui rad de nădejde, fu ade
menit să se lapede de dânsul. Şi-l 
vedem pe M. Nlcoară părăsit chiar 
de aceia pentru a căror mântuire s'a 
jerfttt. . 

Dar să nu invinuim poporul de rând, 
care zăcea in intunerecul neştiinţei, ci 
să ne ridicăm cu toată revolta sufle
{ului nostru împotriva acelor Intelec
tuali, preoti şi protopopi, care puşi la 
cale de episcopul sârb, Putnic, s'au 
ingrijit să dea uWma lovitură erou
lui înfrAnt d~ loviturile sorţii. 

-.. Aceste ItArl de lucruri nu puteau t:tneretea lui m. ",coara. 

De aci lncolo Vulcan va stărui la 
curte cu fiece prilej tn a recomanda 
pe Nicoară de cel mai vrednic can
didat al eplscopiel Aradane. In schimb 
acesta, bucurându-se de-o largă popu,;, 
laritate tn sinul poporu:ul şi al cleru
lui de acasă, va fi cel mal chemat 
interpret al dorinţelor lor de~a se 
emancipa de sub jugul apăsător al 
Ierarhiei iârbeşti. Moise Nicoară va 
şti prin personalitatea sa covărşitoare 
să mobilizeze massele, şi să dea ast
fel miş.cărli proporţiiie unei necesităţI 
inexorabile. Vulcan va avea în mană 
firele diplomatice, susţlnând acţiunea 
prin reputaţia de care se bucură în 
cercurile conducAtoare ale curtii. Re'n
tors În Arad, Nicoară cutreeră satele 
,~ adună lseăHturile comunităţilor bI
sericeşti, pentru mandatele deputaţi
lor .cari vor fi chemaţi sâ susţină 
cauza sfântă tn faţa tronului. Astfel 
Nicoară a ştiut să organiz.eze Illpta 
pe o bază cu totul solidă. Deputaţii 
in frunte cu dânsul cari aveau de aci 
inaJnte solia sfântă de-a vorbi tn 
numele poporului român din dleceza 
Aradului, au sfârşit prin a fi reprezen
taţi! legitimi al acestui popor, con
firmaţi în această demnitate prin ne
număratele imputerniciri ale comune
lor bisericeşti verificate in fata autori
tăţilor civile. Pregătind astfel acţiunea 
până In cele mai mici amănunte, 
Moise Nicoară, insoţit de preotul Teo
dor Şerban, din Zarand, pleacă la 
Viena, unde prezentâod palatinului 
procurele de dt>putaţl legitimi at po
porului, se înfăţişează inaintea tronu
luI cu noul memoriu, redactat de 
astădată de Nicoară, cu mult mai 
temeinic ~i vast decât cel schiţat cu 
un an în urmA de Vulcan. 

fx.comunicarea din biserică, hulfrea 
lui e afişată pe uşile bisericilor. 

~, 

1. 

, 
• 

3. 

si dalnulascl fir! a da naştere, la 
un moment dat, unei reacţlun! pu
ternice. In Ardeal emanciparea de sub 
jurladlcllunea mitropoliei drbeftl din 
Carlovlt, ,'a putut realiza mal de cu 
vreme, fără marI sgudulri .uflete~tl. 
După mal multe rugărl şi ·stăruinţl 
din partea clerului, Curtea imperială 
le lasă in fine toduplecată, dând ace
atuia fn anul 1809 dreptul de a-,I 
alege episcop din sinul său, fapt ce 
l'a dus la tndeplfnire ta anul urmă-
tor, 1n slnodul dela Turda, prin ale
gerea episcopului Vasile Moga. Dar 
tn Arad lucrurile merieau mal ane-

I 

Moise Nicoară .'a născut tn Clula, 
din părintl noblll ,1 bogaţi. In Olula, 
tn ulita Nlcoreştilor fui născut, ne-o 
spune tn autobiografla 8a, În vremea 
ce scutarea Horel umpluse lumea cu 
frică $\ doară cu nădejde. Işi face 
studiile aecundare la Oradia, Timişoara 
şi Budapesta. Din acest timp datează 
Incercărlle lui de a scrie versuri, pentru 
a potoli focul dragostei aprins de 
farmecul unor ochi frumoşI. Termină 
dreptul la academia din Pojon. In 
acurt timp alunge stăpân pe o vasta 
culturi universali, vorbeşte,l scrie 

"In recursul acestor Inconştienţi, re
curs p!ămădH in oficina conzistorlilui 
din Arad şi a ce lui din Verşet. care 
s'a afişat pe porţile tuturor bisericilor, 
Moise Nicoară e tnfăţlşat ca un duş
man al poporului, turbulent, agitator, 
înşelător, care sub pretext de a cere 
episcop românesc a uneltit la Viena 
lucruri oculte. A fost împroşcat cu 
invectivele, de lup ascuns in haina 
modestie! prefăcute, şartle învenlnat, 
scorpie care a înşelat clerul ,1 popo
rul ş. a. Recursul se termină cu laude 
la adresa lui Putnic. cerând dela curte 

I (~ 
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lntărirea lui in scaunul episcopesc. Ast
fel minciuna a ieşit biruitoare. 

fIpărilndu~şi cinstea de roman, este 
insultat In public. 

Ultimul act al acestei drame Îndu
ioşdoare e introdus prin incidentul 
ce-a avut loc intre M. Nicoară şi 
prdorul Cernovics In birtul "Trei Crai ~ 
din Arad. Aflându-se la acelaş masă, 
Nlcoară În societatea unui medic mi
litar. iar Cenovics cu un străjn din S1.a
badka, pretorul ungur se pretează a 
defăima poporul românesc. M. Nlcoară 
11 face atent să nu insulte pc Români, 
la ce pretorul se repede asupra 
lui cu injurii şi ameninţări. ca şi 
asupra unui răufăcător, ce nu are drep
tul să se arat~ intre oameni. Nlcoară face 
arătare prtfectului şi Cere satisfacţie 
pentru ofeusa adusă Nu tuma! nu i 
se dă satisfacţie, dar este el tras la 
răspundere pentru provocarea scan
dalului. 

Ganduri de pribegIe, un Hspru re~ 
chizitoriu Impăralului. 

De mult le sbătea M. Nicoară cu 
gândul să ia toiagul pribegiei şi să 
părăsească pământul ce n'a produs 
pentru el decât !\pini şi polomtdă. 
Incidttltul din urmă il iOIări şi ma! 
mult in hoturârea luată. Cu sufletul 
tulburat de atâlea soferil~ti nemeritate, 
işl cere expatrierea dda M:ma[h in o 
scrisoare lungă plină de cutezantă. 
Orgoliul jlguit al omului convins de 
nedreptatea ce i-se face, rev0ita unui 
suflet, care nU se ştie vinovat cu ni
mic pentru cortegiul infmlt de umiliri 
de care a avut parte, se desprinde din 
fiecare slovă scrisă cu sânge. 

1: Majestate, Am ajilns acolo, tncât 
nu mă mai alterează Ill~i nedreptatea, 
niel dreptatea M Voastre. M. Voastră 
mi-aţi luat totul In afară de valoarea 
mea internă". lncheie el. 

Bătut, legat tn sfori, ltlncezeşte doi 
ani In temnjtă. 

Dar nici ultl ma lui dorinţă, de a fi 
lăsat să iasă liber din ţară, n'a fost 
să i-se implinească. Un nou conflict 
iscat intre el ,i colonelul regimentului 
din Arad, avea să~1 facă, inaintea 
plecării sale din ţară, să coboare ul
tima treaptă a umilinţeI. Părăsit de 
toată lumea ti mal rămase prietenia 
unor ofiţeri din garnizoana Aradului, 
care se vede nu erau amestecaţi in 
lntrigele locale. In să îl pierde şi pe 
aceştia. Din incidentul unul conflict 
cu colonelul într'un restaurant, Nicoară 
e trântit la pământ, legat cu funii, ri
dicat apoi de soldat' ,i aruncat fn 
beciul comitatului. Acolo, dupA o săp
tămână i-se ia inttrogatorul, ca la 
ultimul criminal din lume. Paharul de 
venin se apropia de ultima picătură. 

Aproape un an lânceze,te Tn tem
niţele Aradului, pe urmă la porunca 
cUfl\i imperiale, e mutat tn cetatea 
din Olula. Un alt an se scurge, fără 
a aduce vre~o schimbare in situatia 
lui deplorabil!. Cel chemati, tn loc să 
anchetele, il declară de nebun. Jalba 
unor preoţi, singurii cari ii mal [ă
maseră credincioşl,tn care se tângu
esc despre nedreptăţile ce I se aduc 
luptătorului pentru sfânta cauză a Ro
mânilor, a zdruncinat legenda nebu
niei lui Nicoară La cererea tatălui său 
a bătrânulul Nicoară, curtea imperială 
se lasă tnduplecată. M. Nicoară e pus 
pe picior liber şi Indrumat a părăsi 
ţara. 

EpiloguJ: Un pribeag, ce se regii~ 
seşte prin munca-j rodnică, In il 

doua sa patrie. 
In 1825, un pribeag, pe faţa căruia 

suferinţele au lăsat brazde adâncl, tre
ce pentru totdeuna graniţa. Ajuns pe 
pământul românescal Munteniei, frun
tea lui se tnsenlneazl, puterea lui 
de muncă sdruncinată de evenimentele 
ultimilor ani, îşi recapătă vigoarea de 
odInioară. Pentru a uita trecutul, M. 

VOINŢ A POPORULUI 

N!coară se dedică cu trup şi suflet 
nouei sale patrii. EI e primit in Bu~ 
cureşti cu bratele d~schise, aş:1 cum 
a inteles această Me..:ă a românismu
lui să ocrotească pe toţi fii de Arde
leni, care nu se puteau împăca cu 
purtarea ft!signată a jugului secular. 

30 de ani a răspândit M. Nicoară 
lumina cunoştinţei de carte ca diredor 
de şcoală în Bucureşti. Moare la 1861. 
Se spune chiar că ar ft jucat în Mun
tenia şi un rol politic important, ca 
reprezentant al principatului la curtea 
imperială din Petersburg. Numeroasele 
lui scrieri, care se pă;;tr~ală la Aca
demia Română dovedesc strălucit felul 
fecund cum acest distins fiu al m:a
mului nostru a ştiut să contribue la 
pregătJrea marllor evenimente din care 
a răsărit România tllC'dernă. Activitatea 
lui M. Nicoară tn Muntenia, urmează 
să fie elucidată de aci inainte. 

Sub "Svastica". 
. 

Se lasă umbrele Înserli.rii. 
Unul câte unul apar pe cărare fraţii 

cari aveau să jure. . 
In camera caldă, o lampă cu abatjour 

roşu arunc! umbre misterioase pe 
pereţi .... Perdelele sunt trase. 

E ceva tainic tn cameră împrejurul 
nostru. Toti suntem pregătiţi şi toţi 

ascultăm cu plăcere cuvintele celui ce 
a venit să ne ia Iurământul. Iar el 
vorbeşte .... vorbeşte. Ne- spune ce da
torinti avem şi cum să lucrăm. Iar noi 
primim vorba lui şi o aşezăm la Inimă 
şi ştim că totul e bine, suntem con
vinşi că numai această "LIgă" ne 
aduce fericirea ţărII. Iar el ne atrage 

.... _ ...... ...,. .... __ " ... -•• "' .. _ ....... N •• ."," .. "'._ .................. ____ atentlunea să ne măsurăm puterile, iar 

Dela Comitetul RBuional si jutlBtan Brad. 
Formarea comitetului de primire a 

DIu; A. C. Cuza In Arad. 
Pentru a putea organiza o primire 

vrednică de iubitul nostru preşe

dinte prin aceasta des:hfdem o 
listă a comitetului de primire şi or
ganizare. Rugăm pe toţi aderentii 
noştrli, să se inscrie urgent pe acea 
listă. Cel din judeţul Arad, s'au jud. 
învecinate să ne avizeze inscris, co
munlcându-ne adresa exactă, pentru 
ca să-I putem aviza despre data so
sirii prin gazetă, tn scris ori telegrafic. 

Aderentii noştri, cari poseda auto
mobile, sau trăsuri (din Arad) sunt 
rugati a le pune la dispoziţia comi
tetului pe acea zi. 

Statute, blanchete pentru procese 
verbale. 

Am tipărit ei le punem la 
ziţia aderenţilor noştri. Pentru 
sunt a se tri:nlte câte 10 
exemplar. 

Drapele, suastice. 

dispo
statute 
lei de 

Ineă se pot procura pdn adminis
traţia "Voinţa Poporului". 

Drapelele sunt confecţionate reg
lementar, cu semnul svasticel ,Lnumele 
comunei; cusute cu mâna. 

Biroul l!. il n. C. 
Se afli fnel fn reparaţie şi sub 

aranj are. Va incepe să funcţioneze 

din 9 Apri!. Până atunci toată cores
pOlldeţa sa. se trimită la Redacţia 
Voinţa Poporului. 

Aviz! 
Se oduce la cunoştin!a tuturor 

comerciantilor. industria. Hor şI me
serfaşBor romani din ftrad şi pro
vincie, ca Banca IndusfrfaşiJor şi 
Comerciantilor Romani S. fi. Brad, 
cu zIua de 29 martie 8. c. şi-a 
Inceput acfioHa1ea. 

Sediul bitncil este In Bulev. Re
gina marJlI nr. 17, vis-lJ-uJs de bi
seriCii catolica. 

DIRfC,\lUnffl. 
...... ţ n '"'.A ,- ...,. 

FA RCIŞTI! Indemnati pe 
C românii cari ştiu 

să ceteascâ iA primească in casa lor 
gazeta "Vointa Poporului". Ea este 
un prieten bun, şi din paginile el se 
revarsă: dragostea către ţară, drago· 
stea către biserica creştin!, dragostea 
către tot ce-i românesc t 

dacă vreunul să simte slab, să nu 
păşească incă la jurământ. Şi nu se 
retrage nici unul. 

Umplem actele de jur!mânt cu da
tele necesare şi fiecare şl-l ia tn mâna 
stângA. Punem mâna dreaptă pe Inimi 
şi Incepem: 

- .Eu .... jur .... 
Pe masă o luminA arde frum08. 

aruncând razele-! tremurătoare pe o 
cruce pe care Hristos, răstignit, ia 
parte la jurământul nostru. 

Şi noi jurăm. 
Jur!m pentru Regele nostru iubit, 

pentru "El", care lnfruntând mUIe de 
pericole in mijlocul oshşllor săi a 
făurit visul milenar, a tnchegat tntr'un 
mănunchiu pe toţi fraţii laolaltă, .a 
făcut: RomAnia-Mare, vechea "Dacia 
Tralană"'. 

Jurăm credintă drapelului care sub 
scutul lui ne va conduce mereu la 
luptă pentru binele ţărU contra păgâni
lor cotropitorl-fiIi lui tuda. 
Jurăm pentru .. Svastlca" ca singurul 

talisman şi semnal nostru care va e,i 
biruitor din luptă. 

Jurând, inimele noastre se incălzesc, 
vibreazA puternic de emoţie fi gAn
durlle ne duc spre acela care e sufle
tul nostru, care ne conduce mereu 
tnainte, gândurlle noastre se'ndreaptă 
spre Tine, Iubite conducător, spre Tine 
care porti numele unul falnic Domni
tor. spre Tine care eşti dnge din 
sângele celui ce a făcut prlmaoarl 
inceputul unirii fratilor, spre Tine 
se'ndreapt! umUitele noastre gânduri, 
mAntuitorule al Ţărit s.::umpul nOltru 
Cuza ,i din I'Idâncurile Inimilor noa
stre urăm .Uaii· ai cărei fii luntem 
şi noi de-acum tnainte, .por, I1bândA, 
glorie ,. viaţă tu ngA; Iar noi cari 
Intrăm sub drapelul ei, noi. v'om ciuta 
să fim mereu la tnăltimea chemării 

noastre de bunI români şi fii ai Uaii 
şi să te ascultăm pe Tine. 

Din depărtare, iubite O-le prof. Cura, 
primeşte urările noastre de bine ,1 
asigurările că v'om şti să "lovim 
deopotrivă tn streiuul parazitar fi tn 
romanul necinstit şi instrăinat· ca IIă 

se tmpllneasdl odată vorbele .Domnu 
lui TudQr·, România e a Românilor. 

Trăiască dl prof. Cuza ~i Liga I 
Trăiască celce luptă sub steagurile 

elI La mLlncă, la luptă fraţilor clei 
ceasul a sunat. 

Relu, tnv. 

III • ." 4-' ,,--~,,·,,,,, .. tr. 

Rom â n il 
Boicotaţi jidanii şi toate 
prăvăliHe şi birourile lor! 

Nr. 10 
Nr 

Ştiri de tot felul. 
.. AI 

Prefect al Jud. Arad, - d( Ya- ~ă 
sile Boneu. In momentul când pu- pc 
nem gazeta sub tipar, o telegramă m 
sosită prefecturii locale, cheamă d~ 
la Bucureşti pe aetualul prim no- ~tl 
tar judetean, dl Vasile Boneu, in st 
vederea de a fi delegat prefect al t\1 
jud. Arad. pc 

Dl Vasile Boneu, este un fiu 
al acestui tinut, om vechiu în 
administraţie şi se bucură de cea E: 
mai tntinsă popularitate In intreg rn 
judeţul şi oraşul Arad. Il rugăm d~ 
să nu-şi uite şi de oropsitii lui a, 
frati din Munţii Apuseni. VI · ~ NumerU8-ClaUIU8. Ca rdspuns le ce· C 
rerea avocatilor creştini din laşi pen- p 
Iru introducelea lui numerus-cJausu$ fi 
in barou, stlnlem informati ca U. E. r:. 
R· a tnalnfal de asemenea un memo· ~ 
riu, cer~nd Infiintarea lui namerus- ri 
clausus pentru. avocati Tomani. U. J!. e 
R. aş/fapta lntoareerea d-lui a. Mar- a 
useu, Ministrul Justiţiei şi protectorul FJ 

lui Israel, pentru a I se satisface s 
aceas/el legilimd solle/fare. , 

• I 
Noul nume ,1 domiciliu al fostului 

print Carol. .Monltorul Oficial" publici 
următoarele: . J 

"ln baza dispozitiilor art. 4 ,i 7, • 
a.Un. 1 din legea privitoare la actele : 
civile ale membrilor familiei domnl-; 
toare, prin Inalta rezolutie pusă de ~ 
M. S. Regele asupra cererilor făcute , 
de fostul principe moştenitor Carol,: 
s'a aprobat ca fostul principe să a-: 
dopte numele de Carol Caralman şi. 
să-şi aleagl domiciliul pentru toate i 

actele vietii sale civile la moşia sa' 
Monăstirea, comuna Monăstirea, jud. 
Ilfov. 

- Adânc tntrlstaţl ,1 ve,nlc ne
mângltaţi, avem nemărginita durere a 
anunţa, ci scumpa ş\ neuitata noa
strl fiică, soră, nepoată: Em/lia Oro
zeseu, elevă de liceu, după o scurtI 
şi grea suferintl't şi-a dat nevinovatul 
suflet tn mâinile Creatorului, tn Cluj 
joi, 11 Martie 1926 ora 4 a. m., tn 
anul al Iti-lea al vietII. 

lnmormântarea a avut lot SAmbătă 
la 13 Martie. 

• 
Anunţ. Biserica evaugellcl slovaci 

din Nădlac, dA tn arendă prin Ucitatie 
publicA, care se va tinea to ziua de 
29 Aprilie 1926 p. m. 2 oare 10 10· 
calul Bisericei, proprietatea sa exclu
sivă hotelul "Slovac·. pt timp de 6 
ani tncepând cu 1 lutle ploi la 30 
Iunie 1932. Hotelului apartine ,1 o 
sală mare de dans ,1 sala de cine
matograf precum şi un de pot. 

Condiţiile de licitaţie ae pot pro· 
cura la Ivan Bl.ljna, preot·preşedinte 

Nădlac (Jud. Arad.) 
• 

Convocare. Directlunea Asociere 
Comerciale ,i de Consum "Purnica' 
convoacă prin aceasta pe Dnii mem 
brH la a Vll1~a adunare aenerall or 
dlnară care se va ţinea in Peclca 1 
12 Apr/Jie 1926 Miercuri, la orele 11 
inainte de amiazl tn casa proprie c 
urmâ.toarea ordine de zi: 1. Raporh 
direcţlunei fi al comitetului de supra 
veghiere, stabllirea bilanţulul. 1. Al~ 
gerea membrilor tn dlrecţiune ,1 ce 
mltetul de cenzorI. 3. Deciderea asupr 
distribuirei profitul net. 4. Eventual 
propuneri. - Direcţlunea. 

AVIZ! 
Cu ocazia sezonului de primăvară a sosit un bogat fi H f ~ ~ fi H f I fi ~ t ~ Uit I asortimentlie tot felul de marochenuri, gheorghe-
turi, stofe şi multe alte articole de prima calitate 
cu preturi de tot moderate, la care cu onoare vă 
invită pentru a face proba de cumpărare la firma: A RAD, str. Eminescu 4. 
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România I Ghete şi pantofi pentru dame, AVIZ DOMNILOR MEDICI 
A.m onoare a-vă aduce la cunoştinţă 

că În atelierul meu se află gata şi se 
pot comanda tot felul de instalaţii 

medica!~: mese pentru examinare, 
dulapuri pentru instru.mente, irigatoare 
etc. cu preţurile cele mai reduse. - Cu 
stimă }If!a Hereţfu, Atelier mechanic 
Arad. Str. Turnului 3 (lângă cazarma 
pompierilor). 

* 
Ce se ~orbe~te pe trotuar P J 

E sărbătoare. Sunt FLoriile. Lume 
multa şi elegantă se preumblă. Cu 
deosebire unele dame şi domni atrag 
o.tenfiunea publcullli, încât IlU se mai 
vorbeşte de alta, decât despre ghetde 
for. Oare de unde şi-le vor fi procurat? 
Ce, se poate să nu ştiţi, de unde se 
poate căpăta astfel de lucruri fazo!! 
~i eleganţă? Dela Pa n t o far i a lai 
NE C Ş A, pantofar de lux din Bditl 
Regeie Ferdinand No. 10, care pe 
Wngă că lucră frumos şi elegant, mai 
e şi ceva prac tic la mijloc: că ghetele 
dela el nu le poţi rupe cu aflii, căci 

mă rog, acolo se pune lot material 
solid. Deci tot Romârllli să-şi cumpere 
glwte pentru sine şi ai săi numai dela 
Firmu NECŞA. 

Publicaţiune. Se aduce la cu-
noştinţă generală că in ziua de 

• 29 Mai 1926 orde 10 a. m. se 
~ ~a ţine in localul Serviciului eco
- nomic (Primăria, camera Nr. 104) 
e licitaţie publică cu oferte lnchise 
~ 'Şi în conf. cu art. 72 şi urmă-
1, torii din legea asupra contabili
- tăţii publice, cu privire la pro
,t curarea a 700 vagoane a 10.000 
e kg lemne de foc. 
a Condlţiunile de licitaţIe se pot 
1. vedea zilnic la ştIul Servo econ. 
,.,Jn orele de serviciu. 

AdjudecaţiunE:a va avea loc in 
:; aceeaşi zi la orele 12. a. m. in 
l- sala mică de şedinţe a Primăriei. 
)- Arad la 15 Martie 1926. - Ser
tă viciul economic. 
ul 
'~~ ____ 4t~~.~_. ___ ~~~'~' __ ~_H4~~~ •• ____ 4~~~._t~ 

UJ 
tn POŞTA Rf:DACTIEI. 
tA Fraţilor Gălşeni! Precum o ştiţi 

bine cu toţii, ziarul nostru s'a născut 
dintr'o necesitate actuală şi greutăţile 

1 
ce le întâmpinăm zilnic cu scoaterea 

C ziarului pe scumpetea aceasta, este 
:ie enormă, deoarece ziarul nostru nu este 
de 'susţinut de nici un partid politic şi 
lo_luptă din propriile sale puteri, muncă 
iU- ,cinstită şi dragostea şi sprijinul abo
> 6 natHor şi aderenţilor ei. Ca oricare 

ziar, şi noi luptăm cu greutăţi, deci 
30 Vă rugăm să binevoit! a ne da tot 
o concursul şi a ne ajuta. Să fiţi cu 

le- răbdare şi dacă din întâmplare în 
urma unor imprejurări neprevăzute ori 
,din vina poştei 11U primiţi la timp 

ro- ziarul nostru, vă rugăm să ne anun
tte·taţl imediat ca să ne ştim confirma 

la timp şi să luăm măsurile necesare. 
Dealtcum vă mulţumim pentru gestul 

'rei frumos, luat din iniţiativa harnicului 
~a. şi distinsului comerciant român dl 
'm- Terebenţiu, că ati Înţeles scopul no
·or- stru atât de nobil şi măreţ, câci noi 

la luptăm contra celor răi, contra eIe-
10 mentului străin, cari ne sug bunurile. 
cu Noi vrem dreptatea celor buni şi 

rtul moartea celor răi şi cum scopul no
lra- stru nu poate ft decât apreciat şi 
~le- aprobat de toţ; bunii Români cu inimă 
co- română şi sentimente naţionale. ere-

I ra dem că glasul nostru va fi auzit şi 
~le 1nţeles. Urându-vă sărbători fericite 

u de sf. Paşti. Cu dragoste frăţească 
- 1. Goicea. 

Comitetul Şcolar judeţean Arad. domni şi copii de ambele sexe 
C==-==~==~~~-:~cO=C=cC.=~~=,,","c== ~i se capătă cu preţ redus la firma 

Cea mai elegantă croitorie băr
bătească din Arad alui 

Teodor Cristea, Nr. 439/1926. 

Publicatiune. • 
In baza decjziunei Comitetului 

şcolar judeţean, adflsă in şedinţa 
ţindă la 16 Martie 1926, se aduce 
la cunoştinţă generalăJ că în ziua 
de 29 Maiu 1926 la orele 10 a. 
m. se va ţinea licitaţiune publică 
cu termin scurt, in localul Pre
fecturii judeţului pentru darea în 
intreprindere a lucrărilor de re
peraţii la edificiile şcolare din co
munele Dorobanţi (lratoşul-mic), 
Zimandcuz, Ineu. Şicula, Turnu 
(Tornea), Radna, Sânnicolaul-mic, 
Măderat şi Comlăuş. 

In b~za devize lor verificate de 
Serviciul tehnic 'aJ judeţului Arad, 
spcsele de reparare sunt: la Do
robanţi 120000 Lei, la Zimand
euz 100.000 Lei, la Inea 70.000 
Lei, la Şieula 66.058, la Tumu 
569.923 Lei. Ia Radna 136.000 
Lei, la Sânnfcolaul-mic 86.295 
Lei, la Măderat 33.482 Lei şi la 
Comlăuş 44,000 Lei. 

Devizele, condiţiunile şi planu
rile relative la aceste lucrări se 
pot vedea în biroul Comitetului 
şcolar judeţean la Prefectura ju
deţului camera Nr. 34 şi la Co
mitetele şcolare rurare respective 
in zllele de lucru intre orele 10-
13 din zi. 

Licitaţiunea se va ţinea în con
formitate cu legea contabilităţii 
publice (art. 72-82) şi condiţiu
nile generale pentru intreprinderi 
de lucrări publice şi cu oferte in· 
chise şi sigilate pe care concu
renţii le vor inainta Comitetului 
şcolar iudetean în ziua licitaţii la 
ora 10. 

Amatorii vor depune deodată 
cu oferta şi o garanţie de 6°/. 
la valoarea lucrărilor in numerar, 
s'au in efecte de stat. 

Arad, la 26 Martie 1926. 
Iuspector general AdmInistrativ, 

Preşedinte, Prefect, 
(ss) I. GEORGESCU. 

(ss) V. SPĂTARIU 
Secretar, 

De vânzare: 
o casă frumoasă compusă din 

2 camere şi antreu cu fântână 

tn curte; e de vânzare din mână 
hberăJ cu 155.000 Lei. Se poate 
ocupa imediat. Informaţluni la 

prăvălia LAPOŞI BOT 
tn Micălaca nouă. 

Nu întârziaţi a vizita 

rnăcelăria şi carn ătăria 
bine asortată a lui 

F(IRU ft~nf1Cftn 
flrad, I?iaţa Catedralei fir. 16. 

I01~N PINTEA. croitor de lux. 
Arad, Str. ~Ieţianu Nr. x6. A rad, Str. Eminescu Nr. 30. 

Mare asortiment de ghete 
din ţară şi străinătate. 

Români! Dacă voiţi a vă prevedea 
cu aromafe şi delicatese 
pentru sărbători cerce
tati prăvălia, Doamnei 

Văd. Ştefan Ardelean, 
din Strada Consistorului 
colt cu Str. IIarie Chendi. 

Români t Când daţi pe la Arad 
trageţi la 

~_~~!~~U! [1ena Si M~rja U~a 
Strada 1 Decemvrie, 

În fostul loc a.l vămei orăşeneşti, 
unde ve-ţi fi serviţi cu celea mai 
bune mâncăii reci şi calde. Beu-

tUfi delicioase de PodgorIe. 

Croitoria bărbătească 

alui 

tosif Redeş, 
Str. Tribunul Dobra Nr. Ia 

execută comenzi prompt din ştofe 
buneJ cu preţuri foarte reduse, 

după ultima modă. 

fratii Gligorescu 
tinichigil şi fnshllatorl de apaducte 

(instalat cu putere motrică) 

Arad, Str. Brătianu Nr. 14. 
(-

'-') 

Executăm: Lucrări relif, aramitura mo
dernă, Îucruslare cu metal, cizelarea 

metalului. 

MHG~lăriH fiH[~RfiH[ ~UMfi~nfl" 
ARAD 

Strada Ioan Russu·Şirianu Nr. li. 
(la fata turmllui rle apă) .. 

furnizează zilnic cărnurl nraaspete. 

Cel mal ieftin iSijor de cumoarare. . 
lllarcuBota 
Arad, Bul. Regele Ferdinand L Nr. 28. 

Recomandă marele său ma
gazin bine asortat cu tot soiul 
de tncălţăminte pentru dameJ 

domni şi copii. Mare asor
timent de sandale şi pălării 

pe lângă cele mai moderate 
-=--="'- preţuri. ~.::~ _ --= __ ~ 

:~a·M·.·.·.·.·.·.·.·.·a·.·.·.·.·.·.·.auB.S ......•......... 
• •• • .- Zugrav de camere şi picturi :. 

•• • :: ,ANTONIU OPREAc,N :: . ~ 
:. • este singurul zugrav român din -. 
_a Arad (Str. Trandafirilor Wo. 2). .-. 
•• , Execută cele mai moderne şi • 
• frumoase lucrări cu preţuri re- •• 

-. • duse. - Cereţi ofertă. :::-. . -.1" •• m ••••••••••••••••••••••• I1 ••••••••••••••••••••••••••• : 

Doriţi O-voastră să aveţi 
bucurie la bătrâneţe? 

Da, atunci cred, că cea mai mare bucurie 
ce o puteţi avea, e de avea o fotografie' 
din tinereţe intre prieteni, cu adorata, cu 
mireasa, în mijlocul familiei, In fine pentru 
~ a vă rămânea o amintire plăcută ~ 

alerg-aţi cu toţi la foto graful, specialist 

STEFAN CURTICEAN 
Arad, Calea Şaguna, lângă Cinematograful "Elisabeta" 
care execută pe lângă preţurile reduse ceY~~Înăi;.elegante şi 

mai moderne fotografii şi tablouri. 

I Singura prăvălie ro

mAneascA (le Olodă 

bărbătească a lui :-1 
OIMIlRU H. MHfUfl 

Se distinge prin OlărfurUe bune şi ieftine 

cal gulere cămăşi, cravate, după ultima 

lnodă. Il Mare asortiment de pălării din 

ţară şi străinătate. : I Are de clienţi pe 

toţi romAnU dtn~.AradJşi imprejarbne. 
• 

ARAD, Str. Meţianu nrul 7. 
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fiHIORfiHf 

n~tOUltl 

Prăuălie ~~ mn~D. :.: De· 
~olit ~e fo~ritH, trusouri 
~Rntru mirese, ~â~Iă, stofe, 
m~roc~enuri, lin~~rie ~Hta. 

ARAD 
STR. EMINESCU 4. 

Cu sostn~d primăverII am primit un 
mlire stoc de mărfuri de primăvară 

III marele magazin Il lui 

Sttlfln mftRRI 
nu e reclamă, nici {antarle, dar pre
tul mărfurilor e mai mult ca fan
tazie. :-: Stofe lei 88 m. :-: Caro 
cosea te, eponge Ifttlme 100 cm· cu 
lei 98 m. :-: Pilnză englezească 

dela lei 49 m. :-; Siofe de dame 
şi de barbati dela calitatea cea mai 
eflină până la cea mai superioară. 

Plapilme lucrate de mână 1n toate 
culorile. :-: Ciorapi de nor pentru 
dame tn toa1e culorile cu lei 95 păr. 
Ciorapi pentru bărbati şi copii dela 
lei 19 1n sus. :-: mare 8sorUment 
de rnăruntişuri şi cununi pt. m!rese. 
Pentru funcţionari 10% reducere. 

Stefan marki 
prăvălie de modă p1. dame şi bărbatl 

Hra~,' str. Metianu nr. ~ll~. 

Cenzurat: Prefectura Judetului. 

VO!NŢ A POPORULUI 

FONDATĂ LA ANUL 1887. 

"V Ii CTO l~ 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII S. A. 

CENTRltI..,A: ~;\'RAD. 
SUCURSALE: CHIŞINEU, ŞlRIA, BOROŞINEU, RADNA, PECICA 

ŞI BUTENI. 
EXPOllTURA IN SĂVĂRŞIN ŞI GRĂNICERI JUDEŢUL ARAD. 

IN CA.SELE PROPRII. 

'Capital sade/ar şi fonduri proprii. . . 50.000,000 Lei, 
Depuneri spre fructificare. . . . . . 100.000,000 Lei, 
din care o parte considerabi/d sunt depuneri americane. 

•••••• 

RAMURI DE OPERAŢIUNii 
Execută totfelul de operaţiuni bancare. - Acordă împrumuturi carn
blale, hlpotecare, şi de lomb<lrd. - Face comerţ cu cereale.
Financiază in1reprinderi industriale, comerciale şi agricole. - Cum
pără şi vinde monede streine (Dolari, Marci, Lire, Franci şi alte valute.) 
Primeşte depuneri spre fructlficare in Lei, Dolari, ori in alte 
valute străine, pe libele şi in cont curent, pe lângă c~le mai 
favorabile condiţiuni. - Primeşte bani din America ca depuneri, 
ori pentru Înm8nuare partidelor in Ţară. - Efeptueşte comisillni pri~ 
mite din America în afacerile .emfgranţilor. - Primeşte cecuri spre 
incassare. - Primeşte asemnări de bani în tară şi pentru străinătate. 

Are legătură de Cont-curent cu toate băncile din Ţară şi străinătate. 

•••••• 

BANCĂ AUTORIZATĂ PENTRU OPERAŢIUNI DE DEVIZE 

-- -
.~ ••••••••••••••••••••••••• ~. 
~ y • • : ROJnâni! : 
• • • Incercati şi vă veţi convinge, că o firmă • 
• româneasdl tu totdeauna vâ serveşte • 
• cu preţuri i e f tin e, ca ori ce firmă • 
: străină (jidovească) : 

: IOAN BALASIU : · ~ . • Arad, Strada ltIeţianu, casa bis, ort. rom. • 

: unde se află tot felul de mărfuri în stofe mătăsuri, : 
" pânzeturi, zefire, t r 11 s ou ride mirese şi plapome etc. • 
Â Â 
.~ •••••••.••••••••••••••••• ~~ 

., , 1 e"N It b '" 1ICi. 1 __ 

"fi R fi D fi n fi" 
soc. COMERCIALA ŞI INDUSTRIALA PE ACŢIUNI 
ARAD, BVDUL REGELE FERDINAND 1. Nr. 40-42. 

-- CAPITAL SOCIAL LEI 7.500000 ~ TELEFON 304. 

nn 
~ 

--

Face tot felul de operaţiuni de bancă. Acordă imprumuturi 
cambiale, ipotecare, lombard şi pe măduri depozitate in 
magaziile proprii. Finanţează şi sprijină intreprinderi comer
ciale şi industriale solide şi serioase. Primeşte depuneri pe 
livrete cu şi fără abzicere, etalon favorabil, plătind şi im~ 

pozitul către Stat. 

Vânzare în mar e de spirt şi spirtoase. 

,'-~-•• ~,!}~~ .' --r.--=~".7_57 

Nr. 1( .. 

VICTOR BOŞNIAC 
Arad, Piaţa Catedralei Nr. lE 

Furnizează cele mai solide şi iei. 
tine mărfuri din această branşă 

I 

Elena Neguş Şicloval 
Croitorie de dame 

Arad, Strada Turnului Nr. i 
(colţ cu Piaţa Imparatul -Traian 

bărbatească 

Arad, Str. Ioan Russll-Ş,rlanu Nr. 2. 

Confecţionenă din stofele 
cele mai bune costume ne
intrecut de elegante con- . 
form uitimelor jurnale de j 

mode din străinătate. "'< 
I 

Gheorghe Sim, 
wăestru pantof'ar 

Arad, Str. Eminescu Nr 4i 

Marele atelier mecanic pentru 
instalări de apaducte şi ş,i intre

prindere de"I:<!T'ale 

DI1\1.ITRIE GABOR 
Arad, Strada Horia Nrul ti. 

Execută totfelul de lUGfări bune, 
f~rnizeală materIal de primul 
rang, dispune de magazii proprii. 

Preluând sit1g~r conducerea 

nHUmUlUI Df COSTUMf BHHnRn~lI 
confecţionez ('ftin din stofe ne

întrecut de elegante orice 

uniforme 8CGlaiu. militare si civile.: 
I 

Vasile Ivan 
croitor 

Arad, Piaţa Catedralei 5, 
(Colţ cu Str. Oojdu). 

D--------------~ 

Parfumuri de paşti se capata la! 

furmncia ,Hereules' 
Proprietar Ştefan Anghel, 

Arad, Piaţa Catedralei Nr. 16 
(colt cu Str. Meţlanu). 

I 

~ = .-!-

~~~d 
Mare nUlgazin şi atelîe 
de încălţăm.lnte moder:ll 

Ioan GOiCeE 
Arad, Str. Eminescu Nr. li 

Execută cele mai frumoase ghet; 
--- Mare asortiment. =:::;: 

_wf4iG1i\fil 
Tlparul Tipografiei Diecezane Arad. 40: 


	Vointa Poporului_bw_038
	Vointa Poporului_bw_039
	Vointa Poporului_bw_040
	Vointa Poporului_bw_041
	Vointa Poporului_bw_042
	Vointa Poporului_bw_043

