
I 
1. 

1, 

a 
, 
I 

~ 
1, 

ie 
rll 

--

Anul IV. - N-rul 1 t 

• -
Se apropie alegerile. 

In luna vlltoare, la 25 Mal, se vor 
tncepe alegerile pentru Parlament şi 
Senat şi tara întreagă va fi chemată 
să-şi aleagă nouă conducere. 

Cu politica partidelor, cari s-au pe
rlndat la cArma ţării până acum, am 
ajuns rău de tot. Cinste, naţionalism, 
iubire părintească fată de cel săraci 
şi năcăjlti_ au ajuns lucruri nebăgate 
in seamă. Jidoviţli şi jidovil au pus 
mAna pe toate bogăţiile ţării, încât 
bietul Român cinstit, fie el mic sluj
baş, plugar, măestru. nu neguţător, 
cu toţii au ajuns să nu mai poată 
trăI in ţara lor strămoşească. 

Va trebui insi să se sfârşească 
odată aceastA ruşinoasă stare de lu
cfllTi. 

Atotputernlcul Dumnezeu, care a 
trimis pe Fiul său, Isus Hristos, pe 
pământ, ca să mântuiască lumea, a 
hărăzit totdeauna, in vremuri grele şi 
poporului său românesc câte un apo
stol mântuitor. ŞI astfel mâna cea 
sfântă dumnezeiască ne-a scăpat tot
deauna dela peire. 

Poate nicicând n'a fost mai 'mare 
primejdia, ca tocmai in zilele noastre. 
Şi acum bunul Dumnezeu ne-a trimis 
larăş un mântuitor, pe cel mai mare 
apostol al românismului, al Iubirii de 
frate şi al clnstel. Este iubitul nostru 
preşedinte al Ligii Apărării Nationale 
Creştine, Ilustrul profesor ai universI
tăţii din Iaşi. dl A. C. CUZA, care 
şi-a tnchinat viata intreagă unul apos
tolat greu. In fcuntea organizaţiei, creati 
şi condusă de d-sa pe baza cercetă

rilor indelungate în cel peste 50 de 
ani in viaţa publica, a deschis lupta 
Îo contra tot ce e p~gân, ticălos şi 

putred in viaţa noastră de stat. EI 
este inconjurat şi iubit până la in
dumoezelre de oameni idealişti (iubi
tori de bine, frumos şi dreptate), este 
sprijinit de tineretul ţării intregi. 

Pornit din Inimi Iubitoare şi ineAb:lt 
de suflul tinereţei, ace st curent de 
relmprospătare al naţionalismului şi a.l 
virtuţilor străbune, se întinde cu iu
teala focului sfânt pe intreagA intin
derea ţării. 

Fiecare bun Român simte cu 'sufle
tul sfăşiat de durere ruşinea in care 
ne ,batem şi cu totII aşteptăm ceva 
nou •.. mântulrea. Numai ticăloşii cu 
conştiinţa pUată de păcate mal fn
cearcă sA pună pledeci acestui val de 
primenire sufletească. Puterea este In că 
azi în mâna lor, dar le-o vom smulge. 

Fraţi Români, 
Liga Apărării Naţionale Creştine va 

pune liste de candidati in toate jude
ţele. Deoarece dreptatea totdeauna a 
fost prigonltA de cel puternici şi pă
cătoşi, vă rugăm să fiţi băgători de 
seamă. 

Noi n'avem bani şi vreme (căci 
trebue să lucrăm ca să putem trăi) 
să umblăm prin toate satele. Vă tri
mitem indemnul nostru mai mult prin 
această gazetă. Se poate intâmpla să 
n!-se oprească şi gazeta tocmai când 
ar fi mai mare lipsă de ea, pe vre
mea alegerilor. Vă vor trimite ei ga
zete făcute anume pentru alegeri. 

Voi sA ştIţi alege binele din riu 1 
Votul este secret t Să puneţi ştam

pila de votare acolo, unde vă in
deamnA inima voastră de creştini 
Români cinstiţi I 

Palatul Cultural, pentru Bibliotecă. 
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Marea adunare poporală din Hălmagiu, TuraHul dlui prof. B. C. CUla ÎD Banal. 

Peste 2000 persoane, delegaţi dIn 28 comune, - Poporul nă. 
căjit aşteaptă mintuirea dela organizatia "Ligei A. N. C," 

A treia zi de Paşti, in 6 Aprilie, 
populaţia ţinutului Hălmagiu din 
Munţii Apuseni, s'a intrunit 1n
tr'o mare adunare poporală in 
orăşelul Hălmagiu, jud. Arad. De 
multă vreme Hălmagiul n'a mai 
văzut atâta insufleţire naţio
nală. 

Conform programului, lntâiu s'a 
sfmţit drapelul in biserica ort. 
rom. din loc, prin preoţii: Dimi
trie Manaţe din Hălmagiu, Lau
renUe luga din Măgulicea, Ioan 
Petrişor din Ocişor, Ioan Nicula 
din Hălrnăgel, Ioan Coroiu din 
Lazuri, Stefan Şerban din Tisa, 
Alexadru Gligor din Băneşti, Ro
mul Petrişor din Feniş şi diaco
nul Enia Joldea din loc. Răspun
surile le-a dat corul Societăţii 
Meseriaşi10r şi Comercianţilor, 
"Avram Iancu". 
După sfinţirea drapelului. mul

ţimea s'a aşezat 1n piaţa Razo
viceanu, unde au vorbit expu
nând programul Ligii şi tndem
nând la frăţie pe toţi românii 
cinstiţi: profesorul Traian Mager, 
preş. org. judeţene; Dr. Mihail 
Nicula, advocat, preş. org. locale; 
preotul Laurenţiu luga, ţăranul 
Vasile Bora, studentul A. Gligor 
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şi Gheorghe lula, rnăestru, dele
gatul organizatiei L. A. N. C. din 
Brad. Tinerimea, studenţi, stu
dente au manifestat in prea fru
moase costume naţionale. 

A urmat apoi tnscrierea mem
brilor şi depunerea jură.mântulul, 
organizându-se In cadrele L. A. 
N. C. 28 comune, cari compun 

, plasa Hălmagiu. 
S'a expediat următoarea tele

gramă preşedintelui Ligii dlui A. 
C. Cuza şi dlui I. C. Cătuneanu, 
profesor universitar tn Cluj: 

"Urmaşii Iăncerilor lui Avram 
Iancu intruniti in mare adunare 
poporală la Hălmagiu, vă joară 
supunere şi vă roagă să-i con
duceţi până la deplina biruintă 
ln lupta pentru desrobirea Nea
mului Românesc tn Ţara Româ
nească!" 

Seara s'a dat un banchet. 
Pentru strălucitul succes şi or

dinea perfectă tn care a decurs 
totul, exprimăm prin aceasta mul
ţumită conducătorilor locali, dlor 
Dr. Mihail Nicula, advocat şi 
Silviu Moldovan comerciant, pre
cum şi tuturor bunilor români, 
cari au ascultat cuvântul vremii. 

T â r t ani i. 
Târtanii sunt o mare puzderie I trăind in lux, bine îmbrăcaţi, căci 

de venetici aduşi de vânturi din au de unde; crescând copii mulţi, 
toate .. părţ~I~. lumei şi cari ro~ pe cari ti dau la tnvăţătură prin 
temelnle tam noastre. Sunt acel şcoli Inalte. 
cu pistrui pe faţă, cu nasurile Târtanii sunt un soiu de oa
co~oiate ca. Ia curcani, ~espălati, meni, ca ~ lepră, de care nu te 
z.o.\Oşl! urâJI la vedere ŞI ~n~sufe- poţi scăpa, de cât prin strânsă 
nţl t ŞI cart ~ug puterea ţ~Tl1 spre unire intre noi românii, şi o 
fol?sul lor şt .al duşman~lo~ no- muncă dusă cu pricepere, ei fiind 
ştn. ,Sunt a~el cu o credl!lta. po- inăuntrul Ţărei duşmani mult mai 
!rivmcă faţa de a. noastra ŞI,. de periculoşi decât cei dinafară. 
IOteresele. noas~e, Id,ea!ul I?r fund Aceşti puchinoşi sunt acei cari 
banul,. ŞI punand stap.âmre pe in timpul războiului trecut au 
tot ceIace produce bam. . ştiut să facă astfel ca să fie de-

Târtani sunt acei cari n'au zertori, nesupuşi, la partea se
adus nimic când au venit la noi dentară, ordonanţe, sanitarî, la 
in tară, şi astăzi ne stăpânesc paza închisorilor, a gărilor, a po
avuţiile noastre ca: munţii,. pă- durilor, Iăsându-i pe ai noştri in 
durile, pământul nostru, comer- faţa morţii, iar ei sunt astăzi 
ţul, fabricile, băncile şi altele, şi "cetăţeni Tumani!U 
cari şi-au părăsit ţara lor, că- Târtanii sunt neam~1 mârşav 
zând ca lăcustele pe capul altor al lui Iuda, sânge a lui Izrail, 
popoare, impiedicând traiul lor de care avem tn ţară aproape 
zilnic; şi cari deşi au toate drep- trei milioane (să nu fje de deochi!); 
turBe ca şi noi, veşnic ţipă şi se sunt acei cari ţin 160 mii de câr
vaicări, pârându-ne către alte ciumi, băgând otravă in sângele 
ţări că·j asuprim, ştiindu~se că românilor, in schimbul banilor 
ei o duc mai bine ca Românul graşi ce incasează şi cari bani 
In ţara lui. Sunt acei cari au nă- sunt tot din sudoarea noa
vălit ţara, mai cu seamă In Mol- stră. 
dova, cutropind oraşe1e şi satele, România a românilor, nu a 
formând puternice cetăţi jidoveşti. târtanilor! 
Şi mai sunt aceia cari stau vara M. Oh. Balan 
la umbră şi iarna la căldură, Buzeni - Corn. Băluşenl. 

-------------------------Preţul uDui exemplar 3 Lei. 

Duminecă la 11 Aprilie a in
ceput turneul dlui A. C. Cuza 
in Banat. 

Populaţia Banatului lăsată la 
discreţia politici anilor de inte
rese meschine s'a adunat in di
feritele comune fruntaşe pentru a 
intâmpina pe marele Apostol al 
Neamului A. C. Cuza şi a-i do
vedi astfel toată dragostea ce i-o 
poartă precum şi singura spe
ranţă ce le-a mai rămas In dsa. 

.Astfel de adunări măreţe, cari 
pnn tnsufleţirea şi marele nu
măr al participanţilor, au intrecut 
chiar şi aşteptările noastre s'au 
ţin~t în comunele: Coşteiul~mare, 
Chlzdtdu. Izvin, letar, Budinţ 
Lugoj, etc., la cari d. pr.of. A. C: 
Cuza a fost intâmpinat cu dra
pele, fanfare şi coruri. Insufleţi
tele cuvântări ce au fost ţinute 
de către d. prof. A. C. Cuza şi 
alţi membri devotaţi ai Ligei, ati 
dat prilej populaţiei române din 
B.mat să se convingă că singura 
speranţă ne poate fi numai tn 
infăptuirea programului Ligei, şi 
şi că orice tntârziere de infăp-· 
tUlre a pmgramului nostru tn
seamnă prelungirea suferinţelor 
poporului nostru cu incă o oară. 

,.. ti .-,. 
Biserici inchise şi preoţi 

alungaţii din Munţii Apuseni. 
Războiul mondial ca un duh rău a 

stricat toatl lumea. Unora le-a luat 
numai mintile, altora tnsă le-a otrăvit 
şi sufletul, Şi aceştia, minţi stâlcite 
şi suflete rătăclte, plătiţi de ceice au 
răstignit pe Hristos, pentruca să pro
page riul în lume, şi-au făcut apari
ţia şi in Munţii Apuseni. 

Au inebunit populaţia satelor din 
AUda, Albac, Scărişoara şi Secătura 
să se lapede de biserica strămoşească. 

Zadarnice au fost toate IncercArile 
preotilor, precum zadarnice şi slorţl

rile părintelui misionar Dr. 1. Paşca, 
ca să readucă sufletele rătăclte pe că
rările adevărate ale Mintuitorului. 

- Lumea agitată a năvălit tu ca
sele preoţilor. strigând că n'au nevoie 
nici de preoti şi nici de bisericI. 

- La toate acestea P. S. Sa Epis
copul N. Ivan tace crezând că focul 
se va stinge dela sine şi a refuzat 
Intervenţia oricărei autorităti de con
strângere. 
Nouă Tnsă ne e teamă că nesanc

ţlonarea imediată a vinovaţilor ar in
semna un rau exemplu pentru popu
laţia celorlalte sate la fel contamlnate 
de agltatlile clandestine ale sectelor 
sprijinite de banii lui Iuda. 

4 • 

- Preşedinţii, vicepreşe
dinţii şi secretarii Comitete
lor Comunale, precum şi alţi 
aderenţi ai noştri din judeţul 
Arad sunt rugaţi să participe 
in număr cât mai mare la 
şedinţa Consiliului judeţean 
Arad, care se va ţinea in lo
calul biroului LANC, Joi in 
22 Aprilie la orele 4 d. 8. 

Arad 
• I 

i 
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Un A'pet. 
Tineri şI tinere din tara mea t 

Către voi se îndreaptă asthl sufle
tul a sute de mli dintre fH acestei 
tări, cuprinsă de pecinginea jldovească, 
către voi, suflete entuziaste, pline de 
idealuri şi de nevinovăţie se indreaptă 
tn mod tacit sufletele tuturor celor ce 
doresc cât de cât binele acestei tări; 

către voi suflete hotărâte şi pline de 
speranţe, se, indreptează glasul Ro
mâniei scumpe. 

ŞI numai către voi se îndreaptă, 

filndcă pecingInea aceasta nu se poate 
vindeca cu una cu două, şi fiindcă voi 
sunteţi cei ce vor trebui să contlnuatl 
mâine cela ce alţi au inceput azi. 
Lupta este începută dar nu se va ter
mina aşa de curând. 

S'a ajuns deocamdată prin sfortările 
ilustrului profesor 0-1 A. C. Cuza, să 
se localizeze plaga aceasta, să nu mal 
aibă putere a se intinde cu iuţeala 

cu care pornise. Apariţia acestui 
Arhanghel al României Mari, tn fruntea 
entuziaştilor şi Invincibililor apărători 

ai drepturilor poporului românesc, a 
făcut ca neamul jldovesc, lsvor nesecat 
de falI ti, spioni şi trădători, să nu mai 
fie aşa de îndrăsneţl şi să se infrlco
,eze a mai urmări cu acelaş teDact
tate, distrugerea acestui popor osplta~ 
lier. Glasul său, tunet al adevărului, 

a făcut pe vipere d, tremure şi a 
strana in jurul său energii şi suflete 
pornite spre sacrificii, luptători inflă

căraţi si hotărâtl al cauzei Româneşti 
şi Creştineşti. Dar viaţa omului este 
Dumal de o clipă şi odată apuşl aceşti 
luceferi, răutatea 4idovească va porni 
cu puteri lnmiite asupra noastră. 

Vreţi să ne innăbuşe şi să rămâne 

el stăpâni pe toate bogătiile acestei 
ţări in care am deschis ochii şi'l vom 
inchide? Inchideti-vă 5I1lftetele la stri
garea acestor apostoli al neamului! 

Nu vreti? Atunci deschideţi larg 
porţile sufletelor voastre şi daţi fiecă

ruia din ei un locşor acolo intru cele 
dinlăuntru ale voastre, şi aşa nu vom 
mal pieri. Numai aşa ei vor trăi deapu
ruri şi trăind, ne vor da puteri ln lupta 
noastră dreaptă şi sfântă. 

Indreptati-vă dar privirile şi sufle~ 
. tele către el, luptaţi alături de ei, luaţi 
pildă dela sacrificiul lor, sacrificaţi~vă 
la rândul 'vostru pentru neştirbirea 
drepturilor poporulUi românesc ,1 nu 
uitaţi ca in ultima clipă a vieţii 

voastre să lăsaţi cu limbă de nloarte 
fiilor, ca in convorbirile lor, după cum 
odinioară stlmoşii noştri Romani, 
tnainte de căderea Cartagenel, incheiau 
cu cuvintele: "şi totuşi Cartageoa 
trebue să piară", sa tnchee şi el cu 
cuvintele .şl totuşi jidanii trebue sA 
plece". 

Şi iarăş să nu uitati a le reco
manda ca la rându-le, să învete pe fiii 
lor, a trăi şi a muri in aceleaşi 
simtiri şi cu aceleaşi vorbe: .. ş\ 
totuşi jidanII trebue să plece". 

Pe. 8to. 

ANUNŢ. 
Funcţionar român, etate 36 ani 
avere imob1l14LO.OOO Lei, familie 
distinsă, doreşte căsătoria unei 
d-şoare sau văduve, etate 25-30 
ant, comerclantă sau fermi eră 
provincie. - Adresa ziar 80. 

Cum cred autoritălile să facă coloniz8rlle 
In ţinutul de graniţă al Sătmarului 

s'au crelat anul trecut mai multe vetre 
de sat, pentru colonişti. Această colo
nizare e necesară, mal ales tn partea 
de vest a judeţalui, unde majoritatea 
populaţiei e minoritară. Astfel, că in 
acest ţinut s'au creiat şi sate, după 

cum este comuna "Urmaşii lui Lucad". 
Coloniştii, aduşi ca să populeze noul 

sat sunt. din Sireştl, locul unde a lup
tat marele bărbat român. Spre a se 
completa numărul locuitorilor, au fost 
aduse şi 17 familii din Maramureş, 
comuna Săjl!nţa, sat sărac, aşezat intre 
munţi. Ţăranii, in baza unul ordin şi 

auzind că vor fi colonizaţi într'un ţinut 
mai bogat, şi-au vândut gospodăriile 

in comuna lor natală. Plecând de 
acolo s'au aşezat ln comuna .. Urmaşii 
lui Lucaei". După doI ani, coloniştii 

veniţi din Maramureş se pomenesc 
cu un nou ordin că, nefiind trecuti 
În tabloul de colonişti întocmit in 
1921, urme ati să dea inapoi toate 
pământuri1e cu care au fost colonizaţi 
şi să se inapoieze in comona lor de 
origină. 

lată ce grozavă nedreptate se face 
acestor oameni. După ce au vândut 
tot şi şi-au pierdut gospodăriile astăzi 
sunt daţi afară de pe locurile ce le-au 
stăpânit doi ani. ' 

Credem că autorităţile ln drept vor 
interveni, ca acest ordin să se revoace. 

Organele oficiale ale L. A. N. C. 
Nici dintr'o casă jidovească nu lip

sesc gazetele lor jldoveştl, pentru care 
fiecare familie plăteşte anual mII de lei. 

Românii, noi sunlem săraci şi nu 
putem cheltui atâta pentru gazete, dar· 
suntem mulţi, 14 milioane de suflete. 
ŞI prin numărul nostru mare tot ti vom 
birui. dacă fiecare ştiutor de carte {şi 
ahonează şt plăteşte câte o gal.etă 
numai. 

Jatl care sunt organele oficiale ale 
Ugel Apărării Naţionale Creştine: 

"Apăraretl Naţională". Gazeta cen:.. 
trală aLA. N. C. de sub preşedin~ 
ţla dlul prof. A. C. Cuza. Apare săp
'tămânal. Un număr 3 Iei. Redacţia, şi . 
Administraţia.: Bucureşti, Calea Victo~ 
rlel 86 (Piaţa Palatului Regal). 

"ln/rătirea Româneasca". Revista şi 
organul oficial al L A. N. C. dIn Cluj, 
Str. Bob 7. 

"Voinţa Poporuiwi". Arad Strada 
Eminescu 17. 

., Unirea". Organul L. A. N. C. din 
Cralova. Apare de 2 ori pl! lună. Str. 
Madona Dudu 61. 

"Deşteptarea României". Ziar stu~ 
denţesc, Ploeştl. Str .. Basarab t. 
, .. Solidaritatea Creştină". Organul L. 

A. N. C. din Brăila. Redacţia şi admi
nistr .. ţia: Calea Impăratul Traian No. 18. 

"Lupta Naţională". Focşanl, Str. 
Voinov 2. 

.. Sent/nela". Focşanl, Strada Sftul 
Dumitru 18. 

"Lancea". Focşani, Strada Kogâlni-
ceanu 1~ < 

.,Frdtia Crcştind". Galaţi, Strada 
Eminescu 66. 

"Strălllcitorlll". Constanţa. 
.. OeoruL Nostru", Turnu~Severin, str. 

Progresului 34. 
.,Pana". Iaşi, Bulevardul Etisabeta. 
.. 8entiriela Română". Vatra Dornli 

(Bucovina). 
"Libertatea". O admirabilă foaie 

scrisă pe inţelesul poporuluI. Apare 
de peste 20 de ani, sub dirl'cţhmea 
vrednicului părinte Ion Mota, la Orăştie. 

Propagandist al Ligei detinut şi 
escortat 1n ziua de Paşti. 

Prietenul nostru Mihai Zdrenţan din 
comuna Tauţ jud. Arad mergând in 
falnica comună vecină Nadăş, ca să 
stea de vorbă cu alţi prieteni, fiindcă 
tn Nadăş toţ{ oamenii sunt aderenti 
fanatici ai Ligei, s'a speriat notarul 
ungur Kerekes unealta ildam:lul Grosz, 
exploatatorlll pădurilor româneşti şi a 
telefonat la Prefectură ca. tn Nadăş se 
face revoluţie şi că jandarmU au ple
cat cu revoluţionarii - aderen,1I Li~ 

gel. La ordinul Dlui Prefect s'a dispus 
din partea companiei de jandarm!l să 
aresteze şi escorteze la companie În 
Arad pe revol\.lţlonarl. Astfel a fost 
arestat D1 Zdrenţan În Sâm băta de 
Paşti şt escortat la Arad În Dmnineca 
Paştllor. Bietul om absolut nevInovat 
- doară vina ii este că-i român bun 
şi ci nstlt - a sărbătorit pe drum şi 

în închisoare sărbătorile Paştilor, până 
a 2-a zi d. a. când la intervenţia DI 
Dr. Benf'a preşed. Regionalei Arad, 
constatându-se că este absolut nevi
novat, a fost eliberat. 

Care este urmarea acestei arestări? 
Suferinţa bunului creştin arestat de 
Paşti ascultându-se minciunile jidanu~ 
lui şi a străInului jldovit, notarul Ke
r€ kes - comuna este curat româ 
neasdl. - şt răsplata acestor 2 uitatl 
de sÎne, care ii asIgurăm că nu va 
fntânla, fiindcă atât OI Zdrenţau, cât 
şi t0ţi aderenţil din comunele vecine 
au devenit şi mal fanatici şi vor pe
depsi amar toate nedreptăţile îndurate. 

O. B. 
... -...,... ....... , .......... 

Ziar unguresc antisemit 1n Arad. 
.. A Nap" este titlul unui nou ziar 

Utlguresc io A.rad care deocamdată 

apare pfo.v!zoriu, iar În curând 'Ia de~ 
veni ziar zilnic. 

Printre articolele primului număr apă
rut sunt şi unele pe care presa jldl
nească locală nu le poate .. inghiţi", 
şi astfel folosesc toate mijloacele mur~ 
dare pentru a-l dlscredlta În faţa opl· 
nlei publice lansând in deosebi svo
nul că aparitia acestui ziar e finanţată 
cu bani jidăneştl. 

Având prilejui de a fotâlnl pe OI 
Hehs lun. redactorul acestui zIar, d-sa 
a binevoit a ne declara următoarele: 

.. Am pornit ziarul, condus fiind de 
ideea mea curat creştinească; fn nu· 
mele păcii. 

Atacarea persoanei mele - vă măr

turisesc sincer -t nu mult mă impre
sionează, fiind de altcum obişnuit cu 
astfel de atacuri din partea lor. 

Eu o să-mi continui calea pe care 
mi-am inceput·o. Nu tăgăduiesc, sunt 
un antisemit convins, după c~m am 
şi fost in totdeauna, şi tn curind mă 
Vieti vedea la luptă făţIşe, atât prin 
ziar, cât şi eu personal M'aş bucura 
foarte mult să văd infăptuirea unui 
front puternic al antisemiţilor români 
şi maghiari in interesul păcii şi al 
creştiulsmului, despre a cărui necesi
tate sunt ferm convins U. 

Din parte~ne, ne bucură faptul, că 

şi concetăţenII noştrii magh!ari s'au 
săturat de jidanl. 

........ 
Rugăm ca fiecare abonat si ne 
câştige cel puţin ineă un alt abonat 1 

• 

-
Nouile organizatii L. A. N. C. lela 

Cu luteală 'fulgerătoare se intinde 
pretutindeni organizaţIa noastră. ln- -
semnăm ac! câteva mai nouA. 

B~: 
In jurul Bradului (Hunedoara) Istr 

Pdrintele V. Perian, preş. comlte- Ista 
tutui local din Brad, ne anunţă că tai 1 
s'au organizat mal nou comunele: Ţe- Ile 
ratei, Ruda, Mesteacdn. oua 

Fruntaşa comună 7 ebta, s'a orga~ ŞE 
nizat de sine frumos În frunte cu d Util 
subrevizor şcolar Rusu. e c 

Se cere conferenţiar pentru comu- !tul 
nele: Curechiu, Mihăleni şi LUflcoiu ne 

Comunele ce gravitează spre Baia Igil 
de Criş le IăsAm în seama dlui sub- OI 
revizor Rusu. 1. 

Comuna Avram Iancu (Arad) I~. 
Preşedinte: Miclean Crăciun; v. preş. tf 1 

Beie Ioan, Nicoara Gheorghe; secre- U 
tar: Malea Ioan; casier: Oancea Iosif ~ni 
4 tnembril în comitet: Vujdea Petru, IC . 
Vujdea Valer, Lazar Vasile şi Serb reş 
Marian. PI 

Localul organizaţiei va fi: Ş:oala -ni 
prl mară. lnt 

Comuna Agriş (j. Arad)~ri 
lor 

Preş,: George Bulzan; v. preş.: Tra- lite 
lan Horgoş şi Ioan Dămăcuş; secretar; ~m 
Ioan Disoca Zdră'f,ţău; cassler: Blaj ~r~ 
Gheorghe; membri In comitd: Stau edi 
Avram, GheorgheM!ca, lercia Avram. me 
Crăciun FilipaşÎu. Ilt~ 

Comuna Nădab (Arad) an 
ree 

Preş: Oniţa Ştefan; v, preş.: Sechel A 
Dimitrie; secretar: Borha Petru; casier: li 
Mercea Pavel; 6 membrii in comitet: ,. 1 
Onita Petru, Seche1 Ioan, Drăgan Pe~ -n! 
tru, Popa Florea~ Buzgău Ioan şi Bama p 
FiHp. p 

Comuna Nadăş (Arad) e 
Preş.: Gheorghe Stepan; v. preş.' ( 

Teodor Horga şi Jora Moţtu; lI!!cretar; I ! 
Arsenle Conta; cassier.: Anton Hure- a 
zan; membrii tn comitet: lovu Hure- ari 
z~n. Carol Bacoş, Petru Pul, George,i 
Buşea, IOVll Conta, Petru lovănut ~d 
George Agrişan şi Zdrinca lovu. Ot1 

Localul organizaţiei 'va ti: Casa Na- df 
ţJonală. 1 .'_ _ ar 

-4; 

Oipăenl O· Turda) 01 
Preş.: Nistor Tllinca comerciant: v. au 

pres.: Alexandru Nistor şi Onorlu Moga, CE 
st:cretar: Vasile Tllincă; casier: Oro- !Ij 
ian George; membri in comitet: Alex- ra 
andru Moldovan. Oroian Gheorghe,!1! 
Isailă şi Ioan TiHnca.. I 

Gura Sada (J. Hunedoara) irI 
I 

Preş.: Ioan Scurtu; v. preş.: Alexe_ ] 
Buşte şi DavId Biriş; secretar: Ma 
tlnca Ollgor şi Partente Lueb; casier' 'U 
Sabln Dehelj membrU In comitet: Iosif 1 
lIc&, Petru Coste, Miron Dehftl, Roman al 
Nlcula, Ioan DeheJ, Ioan Blrlş, Ro- la 
man Sorinca., Lazar Flore şi Negru 1 
Alexie. It 

lupe ni (). Hunedoara) It 
'ZI 

Preş: Gheorghe Heglou, prim me- o 
chanic la uz. electrică; v. preş.: Nico .. 
lae Bran, maşinlst, Ion Serb funcţlo ... 
nar de mln!; secretar: Petru Cimpo-. 
neriu inv.; casier Iosif Stroia maşlnist .. 
şi proprietar; membri in comitet; Ioan ..., 
Lazar prim maistru miner, Sabin Bu-" 
cur funet., Vasile 1. Bădescu ag. sanl~ l' 
tar, Ştefan Oidroga tunet. 14 
PO ~"'.." ......... • , ......... D 

- Toţi aderentii noştri sunt rugati II 
să-şi procure statutele .Ligei" precum Il 
şi svastici, iar comitetele comunale dra- , 
pele trei colore şi svastica. I 

Statute, svastici şi drapele se afld' 
la Sediul - biroul Organizaţiei Re· ~ 
giona/ei - rArad a L. A. N. C. care) 
este in Arad, str. Eminescu No J 7, , 
etaj Il. ,l 

Tot aici se află şi Procese Vubale,l 
pe cari le trimitem la cerinţă aderen- I 

ţilor noştri ŞI cari la constituirea co
mitetului comuflal nu trebuesc decât 
subscr/se . 

Singura prăvălie ro

DlAnească de modă 

bărbătească a lui (5) 
~IMIlHI( H. MflnfH 

Se distinge prin U1ărfurUe bane şi ieftine 

cal gulere cămăşi, cravate, după ultima 

·D1odă. II Mare asortiment de pălării din 

ţară şi străinătate. II Are de clienţi pe 

toţi romAnii din Arad ,1 imprejurime. ARAD, Str. Metianu nrul 7. , 

,~ 
",",,:1,,4' .~ ~ 

.., .. . -.. .. , 
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lelu ~iroul re~ionHI Si ju~~te~n 
"A rad 

Biroul L. A N. C. Red. ,i adml~ 
Istratia "Volnţa Poporului", s'au 
Istalat in str. M. Eminescu No. 17, 
iaj IL Toate scrisorile, mandatele pos
Ile sA se adreseze de aci inainte la 
oua adresă. 
Şedinţa ComltetulalCentral Exe

utiv in Bucureşti la 29 AprU cor. 
e convoacă d-nil membrii al Comi
ltului Central Executiv pentru şedinţa 
are se va ţine in Bucureşti (sediul 
Igii) la 29 Aprilie cor. ora 10. 
Odlnea de zi: 
1. Discutarea amănuntelor campa

lei electorale. 
~. Fixarea definitivă a candldaturi

Ir pentru Cameră şi Senat. 
La această şedinţă sânt invitaţi şi 

·nii preş(dinţi de regionale, cari nu 
IC parte din C. C. E., precum d-nil 
reşed\nţl ai organizaţiilor judetene. 
Pentru a ocoli discuţiunHe inutile, 

-nU preşedinţi de Regionale şi Judeţe 
lnt rugaţi să se prezinte cu propu
tri precise in chestiunea candidatu
lor. Propunerile să fie fc1cute de co
litetele judeţene prin proces verbal 
~mnat de toţi membri. Aceste procese 
~!bale se vor prezenta În original In 
:dinţă. Propunerile comlteteler jude
!ne trebue s1i fie aprobate şi de Co
Iltetele Regionale. Clauza de apro
are se va înscrie in procesul verbal 
resat de Comitetul judeţean. 
Acel d-ni preşedinţi de judete cari 

ti vor putea participa la şedinţa C. 
· ,. E. îşi vor tnalnta propunerile prin 
· -nii preşedinţi de Regionale. 
l Pentru acele judete cari nu fac nici 

propunere, candidaturile se vor fixa 
e Comitetul Central Executiv. 

· Compunerea listelor de deputati 
; I senatori pentru judetul Arad se 
_ a face în şediuţa Consiliului Judetean 
_ are se va ţinea in localul biroului, 
e )1 in 22 Aprilie, la orele 4 d. a. Pre
f ~dinţli, vice preşedinţii şi secretarii 
, omitetelor comunale, precum şi alti 
_ derenţi de ai noştri suot rugaţi a 

articipa. ~ 

- Statate, svastlc', drapele treico-
olore cu Ivasilea şi numele co-

l. lunei cusute cu mAna, se capătă la 
1, cest birou. 1 buc. svastică costă 15 
1- ~I; un exemplar statute 10 leii un 
:- rapel foarte frumos 1000 IeI. Drape
~, !le se trimit şi cu rambursA. Svasticl 

I statute asemenea trimitem şi prin 
Imbursă, însă numai dela 10 bucăţi 
ISUS. 

'e 
~_ Blanchete, procese verbale, pen-
r:'u constituirea comitetelor trimitem 
ii 1 cerere gratuit. Aceste procese ver
m ale contin şi jurământul, aşa că DU 
)_ lai trebuesc alte tipărituri. 

'u Drapele comandate. Sunt {spri
Ite şi se pot prelua drapelele comi
:telor comunale din Sâmbăteni. Şeitin, 
'uda-Musariu, Mişca, Cu vinI Cumtiu, 

e- ocodor şi Min/ş. 
J- ....... __ p .......". __ "P t F 

0-

~t~ EZI CE: 
m ~ă Venerabilul Consistorlu Ortodox 
u-,) Român din Arad şi-a dat pădurea 
11- In M!lova spre tăiere jidanului Mairo-

Itz; atunci când tot atâta a oferit un 
- i:lnzorţiu românesc, format din cre
lţ; Incioşii acestei eparhll. Trebue să se 
rm lai ştie că Ven. Consistorlu a primit 
·a- I cinste prin reforma agrară această 

ldure de 600 iugăre cadastrale. pen
fld u trebuinţele casnice. Se intreabă 
'e- ::um lumea cinstită: este oare faptă 
rre lmllnească· şi creştineascl să lai bu
r 7, (tura de pâne din gura credincioşilor 

li şi să laşi să-şi bage jldanul secu
Ile, !a spurcată in pădurea bisericei? 
'n- "iă patru nenorociţi din comuna Mo
~O-,) crea şi-au vândut pielea pentru câte 
~ât )000 Lei, farmacistului din Curticiu. 

lupă moartea acestora, cumpărătorul 
- il face ce va voi cu cadavrele lor. 
le Iare, să nu fie aici mâna jidovească, 

ue cumpăra cadavre creştineşti pen
la u ca să înveţe pe ele studenţii ovrei? 

"1ă un oarecare domn functionar dela 
ln J serviciul tehnic al primăriei oraşu
,e il nostru, ar şti să ne lămurească 

;upra celor 20-30 becuri electrice, 
e. căror urmă nu ie mai cunOric. 
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Cele zece porunci 
ale L. A. N. C. 

Extras din programul Ugef Apărării 
Naţionale Creştine 

1) Retragerea drepturilor politice 
acordate jidanilor de constituţia dela 
28 Martie 1923 siluit! prin tratatul 
dela Salnt-Oermain. 

2) Scoaterea din tară a jidanllor 
ven!ti după 1914. 

3) Scoaterea j!danllor din armată. 
4) Scoaterea jldanllor din comunele 

rardle. 
5) Exproprierea pământurl10r ocu

pate de jidal)i şi trecerea lor În mâf
nele sătenllor. 

6) Anularea contractelor forestfere 
jidăneşti şi trecerea pădurilor tn ex
ploatarea obştiilor săteşti. 

7) Exproprierea terenurilor şi in~ 

dus triei petrolifere jldăneşti in benefl~ 

elul statului. 
8) Exproprierea treptata a proprie

tătli urbane (dela oraşe) jidlneştl în 
interesul naţlonallzăril oraşelor. 

9) Scoaterea jldani10r din funcţiile 
publice. 

10) Numerus Clausus legiferarea 
proporţlonalitătel in toate ramurile de 
activitate pentru jidani, până când 
vor fi cu totul eliminatI. .,... ,te. """"U 

Doină nouă. 
Dela Nistru pân' la Tisa, 
Din Constanta la Ha/mei 
Negustorii-s toti evrei. 
Din AlQd pân' la Focşani 
Negustoril-s toţi jidani. 
Vai de ea sărmand ţard, 
Cd mulli jâzi o mai prădară 
S' ori-ce isvor de câştig, 
E În mâna lui Ilig / 
Uitaţi-Vă oameni bunI, 
Tot ldcuste cu percillni! 
Acestea-s lăcustele 
Ce distrug pl'durile, 
Le distruf!, le prăpădesc 
Şi poporu-l sărăcesc. 
Pe-un de-ajung ei pe-apucate 
Nu rămâne sdnătatel 
Nu rămâne brad frumos 
Şi nici român sdnatos. 
Taie brazii şi-; cojesc 
Pe român fi sărăcesc, 
Il Îmbată cu ,achie 
Dată tot pe datorie, 
Şi caud datoria-; mare 
Sar jidanii de-a calare 
Şi-i ia boul dela jug 
Şi il lasd om pUUf!. 
Iti ia vacuta cu lapte 
la-ţi şi cojocul din spate. 
Val de ea sărmana fard 
Rău o strâng jidanii 'n ghiara. 
Şi o sug şi-o plăpădesc 
Şi poporu-l nimicesc I 

Dela Nistru pân' la Tisa, 
Din Arad pân' la Focşani 
Plină-; tara de jidani 
Şi nici unul nu munceşte, 
lotuş trăiesc bOiereşte, 
Pe români fi fac dt râs, 
Şi trăiesc ca 'n paradis. 
La oraşe au haham, 
Sunt ca 'n sânul lui Avram, 
Aceştia nu fac nlmicd. 
Numai şed, beau, şi mănânctl, 
Şi fac toţi la politică, 
Spun cd de-ar fi ei la frone, 
Ai cârmi ţara mai bine, 
Şi sbeară prin "Dimineaţa
Că li e 'n primejdie viola. 
Sbeară şi prin "Adevărul" 
Că studentii le smulg pdrol, 
Că Ji-e munca mzadar, 
Şi-i criză de numerar. 
Spun că Rusia-l fericitd 
Dacă-i de jtdani carmiid, 
Şi-ar voi aşa să fie 
Şi 'nira noastră Românie: 
Numai pradă şi urgie. 

Dumnezău e 'ndurător, 
N'o lăsa pe eândul lor, 
Şi noi, sânge de romani 
N'o sd fim robi la jidani, 
Ci ne-om da mâna cu mână, 
Cel cu inima română 
Şi sub Liga Apărării 
Vom păzi hotarul Iării. 

Ioan Potra. 

ŞTIRI PE TOT FELUL. ............ 
Invitare. Societatea lavallzllor din 

Război filiala Arad, prin aceasta in
vită toţi invalizli din război, să bine
voiască a lua parte la Adunarea Ge
nerală a Socletăţif, care va avea loc 
[a sala mare de şedinţă a Primăriei 
oraşului Arad, tn ziua de 23. Aprilie 
a. c. Ia ora 11 a. m. - Pres/denta. 

• 
Zăpadă in nordul Moldovei. In zilele 

Paştilor a căzut zăpadă in nordul 
Moldovei, până la Mărăşeştl. 

Câmpul a fost alb şi frigul simţitor. 
Din această cauză semănăturile de 

toamnA au avut mult de suferit. 

• 
- La Casa Pădurilor se lucrează la 

planul de replantare a pădurilor. In 
anul acesta replantarea se va face pe 
o scară intinsA. Se face cunoscut ama
torilor de plantaţi uni că li-se pune la 
disposiţie, pe preţuri foarte reduse, 
sămânţă, pueţl şi personalul specialist. 

• 
- S'a aprobat a se vinde unul 

număr de 111 colonlşU din judeţul 

Turda, neîndreptăţiti la improprietărlre 
şi aşezaţi in judetul' Satu-Mare, şi 
unui număr de 74 colonişti din acel aş 
judet, aflaţi În aceeaş situaţie şi aşe

zaţi În judetul Arad, câte un loc de 
cad şi câte un lot de teren de cul
tură in lntindere egală cu lotul-tip 
de colonizare, din centrele în cari 
aceşti colonişti se găsesc astăzi aşe

zaţi, urmând ca pretul şi condiţiuolle 

de plată să fie aceleaşi cu cele sta
tornlclte pentra ceilalţi colonişti. 

• 
- Un gest frumos din partea unul 

medic creştin din Arad. Intr'un recent 
număr al z.iarului jidănesc "Keleti 
Ujsag· din Cluj, s'a tăcut mare caz 
de refuzul medicului creştin Or. Bor
sos B. de a tine consiliu medical la 
un bolnav, cu medicul jidan Dr. 
Kupfer. 

Frumosul gest al dlui Dr. Borsos 
se laudă dela sine; in cât priveşte 

insă revolta perclunaţl10r dia Cluj, 
mărturisim sincer, nu-i vedem cauza. 

Ne asociem şi noi, atât revoltei 
personale a .. malstorului" jidan Insul
tat, cât şi acelei a corellgionarllor săi 

din Cluj pentru ca Insulta "goimului" 
să fie adusă la cunoştinţa Ligel Na
ţiunilor. 

• 
Cununie. Ioan Leuca şi sotia, Patrl

ciu Covaclu şi soţia anunţă cununla 
fiilor lor Ftlicia şi Mircea care se va 
celebra Duminică 18 Aprilie ora 18 
in biserica ort. rom. din Seblş. Cina 
la orele 20 p. m. 

o rAsplata prea micA. lu "Curlerul 
Israelit'" din 14 Februarie 1926, citim: 
.Prlntre cei decoratl cu Steaua Ro
mâniei este şi comerciantul N. Mln
sonznlcki" Eu cred că recompensa 
acordată este prea mică, fată de ur
mătorul mare, merites şi real fapt: Pe 
când, după declararea marelui răsboi 
treceau trupele române prin faţa pră
văliei jidanului din str. Colţel, acesta 
stând in pragul uşel, a exclamat: 
"Uite cine o să ia Transllvanial toa
pe le astea". 

O tempora, o more sI .. 
LogodnA. Dşoara Maria Cornella 

Butariu Ghloroc şi Căpitan Sangeor~ 
gtanu A. Şofronlu Oradea, logodiţi. 

Aprilie 1926. .. 
- O-şoara Melanla Livia Pele, 

Târnava şi OI Aurel DriJghiciu şeful 

diviziei de urmăriri din Pref. Poliţiei 

Cluj Logodit!. 
Târnava, la 5 Apr. 1926. 

* 
- Dşoara Ghizela Brddean şi dl 

1 eodor Şchiopu, teolog logodit\. Fe
licitări. 
• :/T.", .... ee ... ....... 
Serviciul Economic al Municipiului 

Arad. 

No. 145-1926. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă publică, că 
in ziua de 3 Maiu 19~6 la orele 10 
a. m. se va tlnea in localul Servlclu- '.' 
lui economic (Primăria, camera Nr. 
104) licitaţie publică cu oferte orale 
pentru coslrea in parte a fânaţelor 
municipiului depe teritoarele mai jos 
amintite: 

1. Fânaţul fost Ferlcean tn Oellln, 
16 iugh. cadastrale. 

2. Fănatul fost Outzjăhr tn Oellln, 
46 jugh. cad. 

3. Fânatul fost Frledmann tn GelIIut 

20 jugh. cad. 
4. Fânatul fost Măelnlc in Oellln, 

18 jugh. cad. 
5. Fânatul din faţa conaculul fost 

Dobrău, 52. jugh. cad. 
6. Fânaţul fost Balazs, 8 jugh. 
7. Livada Spitzer, 55 jugh. 
8. Livada j6zsa, 48 jugh. 
9. Livada Balta-mică, 50 jugh. 
10. Llvada fost Oulea-mlcă, 40 jugll. 
11. Terltorul cimitirului "Eterni

tatea". 
12. Terltorul cimitirului "Pomeni

rea". 
Condlţiunl1e de licitaţie se pot ve

dea zilnic.- la şeful Serviciului Econo
mic in orele de serviciu. 

Art. 72-83 din legea asupra con
tabiiitătii publice sunt aplicabile ace
stei lIc!taţiuni. 

Arad, la 7 Aprilie 1926. 

Nr. 15. Serviciul economic. 

••••••••••••••••••••••••••••• • •• : Direetiunea Uzinelor de gaz : 
: 'a oraşului Brad. .: 
• . Se aflA tn situaţia plăcută, ca să servească On publiC cu gaz • 
• de calorle tnaltă, cu a cărui ajutor putem ca in timpul de • 
• pace ieftin a lumina, încălzi, pregăti mâncări, a călca • 
• rufe şi a ne scălda. Instalatiile necesare şi • 
• montărlle le executăm per a teşi pe. 
• .;- preţuri de regie. .::- • • •••••••• • ........ 
: Uzinele Comunale Secţia gaz aerian: : 
• Arad, Str.··Muciu Scevola 9, 11, 13. -: .. Telefoa: 27, 25, 16. • 

• •••••••• • ........ 
• Biroul uzinelor • 
• din .tr. Eminescu No. 4, sti la dispoziţia Ono publiC In ce privesc •• 
• . comenzile etc. 6 · ' . • •••••••••••••••••••••••••••• 
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No. 7]94-1926. 

Licitatie publică. 
Pentru furnizarea unul grup de fil

tru pntru filtrarea sub presiune de 3 
atmosfere 160 m.s oară, apă de beut 
de care are nevoie Uzina de apă, prin 
aceasta să escrie licitatie publică. 

Ofertele închise şi sigilate prev~z.ute 
cu recipisa de consemnare a vadiulul 
de 5%, sunt a se înainta Primăriei 
municipiului Arad (ServIciul economic) 
până la data de 6 Maiu 1926, oarele 
10 a. m. când se va ţinea licitaţia in 
fata Delegatiei permanente. 

la aceasta licitaţie pot participa 
exclusiv numai fabricanţi specialişti 
de aceasta branşă, cari trebuie să do
vedească cu acte corespunzătoare că 
deja au instalat astfel de filtru cu 
bune succese. Mijlocitori nu se vor 
lua in considerare. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
la Direcţlunea Uzine lor comunale Arad 
(Fabrica de gaz) in fiecare zi de lucru 
Înainte de masă între oarele9-12, 
unde se dau şi desluşirl mai detaitate. 

Amatorii vor aminti în ofertă că 
cunosc Caetul de sarcini şi se supun 
acelora. 

Licitaţia se va tlnea in conformitate 
cu art. 12-80 a Legei contabilitătil 
publice. 

Adjudecaţiunea se va declara la 16 
Malu 1926, de către Delegaţlunea per
manentă. 

Arad. la 29 Martie 1926. 

Nr. 18. Serviciul economic. 

No. 5037-1920. 

Publicat1une de licitaţie. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 

In ziua de 7 Iunie 1926 oare le 10 a. 
m. se va ţinea în localul Serviciului 
economic (Primăria Camera 104) li
citaţie publică cu oferte închise pen
tru aprovizionarea cu haine de Iarnă 
şi vară precum şi cu chiple, a anga
jaţilor Prl măriei municipiului Arad. 

Ca garantă se va depune odată cu 
oferta 10% din pretul oferit in nu
merar, sau hârtii de valoare garantate 
de Stat. . 

Condiţlunile de licitatie se pot ve
dea zilnic la şeful Serviciului econo
mic in oarele de serviciu. 

Amatorii vor aminti in ofertă că 
cunosc condltlunlle de licitatie şi se 
supun acelora. 

Licitaţia se va ţinea tn faţa Dele
gaţlunel permanente, Iar adjudecaţiu
nea va avea loc in ziua de 10 Iunie 
1926· 

Art. 12-640 din Legea asupra con
tabllitătli publice sunt aplicabile ace
stel lIc\taţiuni. 

Arad, la 29 Martie 1926. 
Nr.17. Servicilll tConomic. 

No. 6117-1926. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă, că tn z.iua 
de 8 Malu a. c. oarele 10 a. m. se 
va tlnea În localul Serviciului econo
mic (Primăria Camera Nr. 104) lici
taţie publică cu oferte tnchlse şi in 
conformitate cu Art. 12 şi următorii 
din Legea asupra contabUltătll publice 
cu priVire la: 

1. Inchirierea pe sezonul anului 1926 
a restaurantului dela Băile de Mureş 
"Neptun- cu pretul de strigare lei 
8000 chirie. 

2. Inchirierea dreptului de fotogra· 
flat dela Băile de Mureş Neptun, cu 
preţul de strigare, Lei 600 chirie. 

3. Inchirierea dreptului de biirbferlt 
şi manicur la Băile de Mureş Neptun, 
cu preţul de strigare Lei 2500, şi Lei 
800 chirie. 

Condiţiunlle de licitaţie se pot ve
dea :z.llntc ]a şeful Serviciului econo
mic in orele de serviciu. 

Arad, la 29 Martie 1926. 
Nr. 16. ServicÎlll economic. 
CeDlurat: Prefectura JudetuluL 

VOINŢ A POPORULUI Nr. 1 

Primăria comunei Şiria. 

No. 550-1926. (10) 

Publlcatlune de licitaţie. 
Primăria comunei Şiria, ţine 

licitatie publică In ziua de 15 
Aprilie 1926 la orele 10 a. m. tn 
cancelaria notarului comunal, re
lativ la confecţionarea aloT 12 
uniforme de vară şi 12 părechi 
bocanci, cari formează parte din 
sai arul poliţiştilor comunali. 

Ofertele Inchise se vor adresa 
Primăriei Şiria. 

Anunt-
Biserica evangelică slovacă 

din Nădlac, dă tn arendă prin 
licitaţie publică, care se va ţinea 
tn ziua de 29 Aprilie 1926 p. m. 
2 oare 1n localul Bisericei, pro
prietatea sa exclusivă hotelul 
"Slovac·, pe timp de 6 ani In· 
cepând cu 1 Iulie până la 30 Iu
nie 1932. Hotelului aparţine şi o 
sală mare de dans şi sala de 
cinematograf precum şi un depot 

CondiţHle de licitaţie se pot 
procura la 

... 

ffuiz Domn~r -medici! I 
Am onoare a Vă aduce la ~ 
cunoştinţă că in-atelierul meu 
se ană gata şi se pot co- ma 
manda tot felul de instalaţii : 

medicale: 

Condiţiunile de licitatie se pot 
vedea zilnic In biroul notarului 3 

Iv an Bujna, preot-preşedinte, 
Nădlac (Jud. Arad). 

MESE pt. examina .. e . _ 
DULAPURI pentru A.n 

instrumente cz 
PORTI RIGATORE, etc 

cu preţurile cele mai reduse. comunal. ,..------------"""'1 
Licitaţia se va ţinea pe lângă 

respectarea art. 71-80 din legea 
contabilităţii publice. 

Şiria, la 26 Martie 1926. 
Primar: Tdmaş. Notar: Popa. 

Primăria comunei Mureşel. 

Publicatlune. 
Se publică licitaţiune cu ter

min scurt pentru repararea clă
dirii şcolare din Mureşet. Infor
maţii se dau la primărie. 11 

No. 2724-1926. (13) 

Concurs. 
Casa Cercuală pentru Asigură

rile Sociale din Arad, publică 
concurs pentru ocuparea postu
rilor vacante dela ambulatorul 
Casei şi anume: 

t. Două posturi pentru surori 
de ocrotire. 

2. Trei posturi pentru contro
lori de bolnavi. 

Solicitatorii cari doresc a ocupa 
posturile de mai sus pot să se 
prezinte in zilele de lucru orele 
8-10 a. m. Ia oficiul Prim
medical ar Casei Cercuale Arad, 
Bulev. Regele Carol No. 48, 
unde vor primi desluşirHe ne
cesare. 

Casa Cercuald pl. Asieurdrile 
Sociale Arad. 

Serviciul Economic al Municipiului 
Arad. 

Nr.155-1926. (14) 

Pnblicaţlune. 

Se aduce la cunoştinţă publică, 
di in ziua de 15 Maiu 1926 la 
orele 10 a. m. seva ţinea In lo
calul Serviciului Economic (Pri
măria, etaj, camera Nr.· 104) 
licitaţiune publică cu oferte tn
chise pentru Inchirierea pe timp 
de 10 ani a teritorului în esten
ziune de un jugher 463 stângeni 
pătraţi situat in dosul Uzinei de 
electricitate. 

Preţul exlamărH este de Lei 
2500 arendă anuală şi ca garanţă 
se va depune odată cu oferta 
10% din suma oferită In numerar 
sau hârtii de valoare garantate 
de stat. 

ConditiunBe de licitaţie se pot 
vedea zilnic la şeful Serviciului 
Economic tn orele de serviciu. 

Art. 72-83 din Legea asupra 
contabilităţii publice sunt aplica
bile acestei licitaţiuni. 

Arad, la 7 Aprilie 1926. 

Serviciul economic. 

A V I ZI 
CU soslrell primăverii am primit un 
mare stoc de mărfuri de primăvara 
t,J hl marele: mllQazln II lui 

srfffln mflRKI 
nu e reclamă, nici fantuzle. dur pre~ 
luI milrfurilor e mal mult CII fan~ 
talie. :-: Stote Iei 88 m. :-: Caro 
coscate. eponge Iătlme 100 em· cu 
Iei 98 m. :-: Pilnză englezească 
dela Iei 49 m. :-: Stofe de dame 
şi de bărbali dela calitatea (eli mai 
eftlnă până la (ea mal superioară. 
Plapume lucrate de mână in tonte 
culorile. :-: Ctorllp! de flor pentru 
dame In toate culorile cu lei 95 păr. 
Ciorapi pentru bărbatl şi copil dela 
lei 19 In sus. :-: mare asortiment 
de măruntişurl şi cununi pt. mlrese. 
Pentru functionarl~~10% reducere. 

Cu stimă: 

JIGA HEREŢII 
Atelier mechanfc • ch 

ARAD, STRADA TURNULUI No.; 50 
(Ungi Cazvma pompierilor.) " 

pl 
di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!! ur 
pr 

ADMINISTRAŢIA (pc 

Băi lor "N e p t il ni ~; 
ci face cunoscut vechil~ el 

abonaţi că se pot pre 
zenta la Serviciu] tehni ~ 
al Primăriei pentru 

prenotarea cabinelo. ti 

Stefan marki 
pravillie de modă pt. dame şi bărbati 

HrH~, str. Meti~nu nr.lll~. (12) 

pe sezonul curent del 
12-24 Aprilie a. crl r 
până la care dată ti-s ~ 
rezervă dreptul asupr 

8 cabinelor avute. f 

~------------~I--------------. 
~ 

GHEORGHE ŞTEFU--~; 
r 

PRA V ĂLIE DE AROMATE ŞI DELICATESE 
, 

ARAD, STRADA EMINESCU No. 28. 

~ ~ 
~ ROMANI, 8 ~ 
~ Cdnd daţi pe la Arad Pl :1 trageti la ~ 

:1 Bufetul Elena şi Maria UŞA I 
~ A rad, Strada I Oecemvrie ~ 
~ (Ia locul aude era ma)a ori,eneasci.) l!J'i 

:1 Veţi fi servili ca cele mal bune mâncdri leei, mafiar;, ~ 
~ şuncd, cârnaţi efe. Beuturi speciale. vinuri de ~ 

POdgoria, rachiu de comind şi toate 

II......_R_om_A_nl_c_er_c_et_a_tJ_b_~_::_~_:lt_l_:_:l_iC,_i:_a:_:_'r_lj_lR_lt_i _p_e_c_re_'_ti_n_il __ 1 
....................................................... ~ 
:: Zugrav de camere şi picturi I 

~ ANTONIU OPREAN; .- . 
..

• • este singurul zugrav român din , 
•• Arad (Str. Trandaflrilor No. 2). • 

Execută cele mal moderne şi I =- frumoase lucrări cu preţuri re- I 
.- • duse. _e Cereţi ofertă. (1) I 

.I ................................................... ~ 
Tiparul Tipografiei Diecezane Arad. - 40{ 
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