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Organizarea L. A. N. C. 
Scurtul timp cât nou! Parlament eşit 

din alegerile din Mai. a ţinut şedinţele I 
sale, a fost destul pentru a vedea În 
intreaga ţară, de ce netăgăduită va~ 

o vizită la p._ S. Sa Episcopul Dr. Comşa din ~\rad 
P. S Sa nu opreşte sfinţirea drapelelor L. A. N. C. - Manlfestaţia 

solemnă a aderenţilor noştri în Berechiu. 

loare şi autoritate morală, se bucură De un timp Încoace preoţimea din I se pune la cale cea mai infamă politică 
do~trina. poli~ică pr?pa~ată .de L1tra Eparhia Aradului a ,refu!at să !llai sfm- sub~ersivă .. De a!ci porneşte Cahal.ul 
Aparărel NaţIOnale Creştme dm Roma- ţească drapelele LigII. fară niCI o mo~ cu cele mal perfide arme: corupţia, 
nia, de sub conducerea ilustrului nOr tivare. Credem, la ordinul vreunei Clr- 11 intri~a, otrava presei. Ne spunea un 
stru profesor Universitar dl A. C I culare cunfidenţiale. Oacă am şi fi putut prieten, că În smagoga din Alad, s'au 
Cuza. . înţelege această măsUiă În toiul ŞI ,sub i ad.~nat înt~'o singură zi peste trei sute 

nul cafe din ce în 
ne tot mai primejdios. 

O clipă de întârziere ne 
fatală. 

ce devi-

poate fi 

, .Alex. Cassian Jlihailescu 

Românii cuceresc 
terenul economic 

Fug jidanii dela sate. 
In tot acest interval, tribuna Carne. durata campani'lor electorale, menţll1e- Ill~11 de Lei pe seama ~cel"el prese, care 

rei, a fost aproape În continuu ocupată rea ei îmă aSIăzi, ne pare foalte cu- I dls'r~ge to~ c~ au ".lal sfan! pd~oarele Mişcarea naţională, provocată de pu
de dl A. C. Cuza în diferitele cheslluni rioasă' j I creştme: Idela natlonală Şl mvaţătura ternic3ăorgdanl!aţ ,e da ~. bA, Nă, t C. În~ 
, , .. '1 . I dă" . lui Hristos . cepe s a uca roa e Im ucur oare Şl 
ce sau. IVit cu pn eJu vaII nor, Iar Cei mai buni credinciosi roagă" . în judeţul Arad.. 
~eClar8ţ~a pe creL d~ AN C.c CUla, a. preoţimea să li se sfinţească drapelele I Peste 1000 de aderenţi ai Ligii ma~, Agitaţide noastre zilnice, bagă în 
. cut-o 111 nun:e e . ..' . cu oca- 1, . ,. nifestează solemn la sfinţirea bise~ I groază pe fii lui Iuda, şi păcătoşii În-

zia răs~unsulUi ,Ia ,~~sa~lU. a fost o I Liga ~ste" s,l,ngura orgaOlzllţle car~ ricei din Berechiu. I cep să părăsească satele In acel aş 
declaraţie" de pnnclpll ŞI ? expunere I !Up1~ cu lI:da~JIre pentru susţlne~ea ş~ v .' , tiUl băncile noastre i comercianţii 
de fapte In legătură cu acllVltatea po· Intănrea blst:ncllor naţIonale rumane ŞI Peste 1000 barbati din 9 comune I P.!. 1 . I 1 C Ş "t 
litică a tuturor partidelor şi grupărilor păslrarea vt::chiior tradiţii. Liga luplă s'au adunat, Ouminecă. în 29 August l ~omam e~ Iau t ocu • u greu, lOce, 
d.in Cameră" care as~.u1tală cu, relig~o. ' pentru t.rezirea şi intenSificarea scntl-I în 501~lUn.a ~erechiu, ~in prilejul Sf.i~-I a~:~~U;a lI~all1 e. 
sitate de( tOţi membru CamereI a star- mentu:ul naţIOnal. Lupă contra corup- tun blsencel. c<!remollltită cu pontth- AIIă gx' A ~ t' :t 

'f ~ 1 f'" , ... l"" d a P 5 S I Episcop lui Or Corn a m, ca In comuna raneag. ma-n~t urtunoa~e apliiule a IInţ convm· ţlel ŞI a PO,ltlclamlor t! mesene, car~ I car pe • I da e. f f'!'fă" Ş • 1 rut comerci"nt Odamarian Gh a cum-
gand pe tOţi cel ce nu erau mcă con- rentru reuşitele t'lectorale. pactează ŞI e arcu e lnum, a, Iau steagu- ă t· . ă ăI' "d l' F h 
vlnşi de necesitatea programului nostru cu cei mal mari duşlTIJni ai neamului riIe cu svaslica neagră. Asemenea, câle \ p ra

t 
c:lfsa ŞI pr v la JId an~60uIOOOUCLe~. 

1, , I . S' .. " svastici s'au putut numai procura impo- ' pen ru r.ullloasa suma e.,. 1. 
po ItlC. ŞI lsen .el.., ", .! .. , ' . 1 TranSi:lcţla aceasta s' I!I făcut prm Banca 

In deosebi cu această ocaziune pro- Pentru Llgă.~ au dat. 10 . l~d. UOb~dU y~eplunlor bravI lor noştri ade- Industriaşi lor şi Comercianţilor Ro-
hlema J'idănească a fost expu'-ax pe Arad peste zec~ mII de votUrI erOIce, renţl. Fara sgolTlott solemn. Aşteptau, 4' A d '. . f f t ' ~ l' R 4·' , I ă ,~. d'l ţ" . t·· mam s. a. ra; care sa Itl m.a anu-larg <:oi documentat de dl A. C. Cuza numai de către omanl1 ortodocşI, 5 sose,:sca ŞI e ego II organlLa Iei I d .. ,. I '. 

• Y. • ă . '. t "d" ~ c 'ntrale Judetene me cu scopu e a SPTlJIRl c asa mI] ŞI expunerea el de astă dată dela tn- c.; CI cu,. nOI n au vo at]1 OVII., .ungu e . • p • • locie românea~că în lupta ei cu străinii. 
buna Camerei. cu ocazia discuţiei me- TII, .~emţll" ba - ~urere :- nt~1 chiar I . I~ r ugăl1!' ~ă n~ I~rte, că nu dm Aceasta nouă instituJjune funcţionează 
sa~iu!ui, a constituit un mare succes fraţa .~oştn umţl ,ŞI cu a!at m<ll puţ,"! ~rma !10aslr~ nu .'le·a,n pUlut du~~. abia de câteva luni de zile şi re.lulla~ 
al LAN C î'l lupta politică ce du sectarn Iar a"tătl peste 80 procente I lncurand, cand Biroul nostru Vâ dls- I I .. t . t 
cem' cu' toţii pe~tru rezolvarea acestei din popu'aţia română ortodoxă a jud. I pune de un automob " - ne vor ve- ~~ e

t 
m~nfl1 el I~ef eren economiC, sun 

......cbestiuni în România . a jurat crcdlOţă ideii nationale şi cre-. dra in fiecare! săptămână şi pretutindeni. IRi re ce ea ~ildl rumoa~e. 
- • şlin~. P. S. Sa ii i:b ut ocazi.:i să Se COI1- . n. o~era el ~ .romamzare a comer: 

Desigur că nu va trece multli vremeI Preoţii, când refuză sfinţirea dra vingă, ,ă aderenţii noştri sunt cei mai clUlul ŞI. tndust~lel dm orClşu,1 acesl!l ŞI 
şi vom vedea Parlamen1ul Tărei Ro- 1 I r L' .. se ~ . .• con. credincioşi fii sufieleşti elemente de satele din proVI~ţ~, aCt'~~ta mstJtuţlUne 
ma~neştl' octlpa~ndu se teme" I'C ŞI' "In pe e o . Ig.lI. gasesc slI1gun I!l ...' ,te susţinută ŞI IncuraJală de b.anca 

' - H1 tra credinCIOşilor lor, ceeace nu este ordllle ŞI atâta aşteap ă : e~ , ,. d d că" l' mod foarte serios de relolvarea proble- " f b" . . S· d t' . ~ l .ţ' t • Vlcona' ŞI e con u tom ace ela. 
mei jidăneşli, această chestiune fiind tn ~v~area lsencel drep~cre.d nCloase. d a l fa, voe preO,l1nel sa e SJln,easca I " Numele Dlui. Gheorghe Adam, dlrecw 

pusă În discuţi unea Parlamentului, nu , OI nu suntem org1n1laţle cl~nde- rape ee. torul general al "VIctoriei", care a ofe. 
numai de L. A. N. C. prin reprezen- sltnă, stăm pe baz~ de ,statute ŞI re· rit preţiosui său concurs, Băncii Indu-
tanţii săi, ci de întreaga ţară, prin toţi l gUlame?t~ recunosLute ş!. av~~ zece striaşilor RO:lIâni dm Arad, va fi pu-
reprezentanţii ei. Avem această convin- ?eput(lţ~ 111 Parl~ll1ent. .. ţil mi'l~ ~ mult, Urmăm pe dl A. C. Cuza rurea o mândrie, pentru generaţia de 
gere pentru că credem că în câţi-va I msemnam ceva In °PIOIl publica. astăzi a conducătorilor vieţei româneşti 
ani, toată suflarea românească conşllentă I Delegatia Ligii la P. S. Sa. chiar cu sacrificiul vieţilor de aici. 
se va convinge de pericolul jido- .. . noastre Agrl,. 
vilor. al jidoviţilur şi de urmările lui deza- , In s7opul , prezentăru, ,acestor do- Valorosul nostru prieten, d. Ioan 
siruoase În această ţară, - şi-şi va I leanţe ŞI mO~lvarea lor, sau prezenlat Inscrieţi-vă tub drapelul treicolor Frăţila, proprietar in Agriş, ne anunţă. 
alege deputati, numai din persoanele· Ia ~. S. Sa In 28 Augus~ a. ~. dl cu svastica! . cu bUCUrie, că şi aceas,ă fruntaşă co-
care vor împărtăşi această dOClrină PV./ Tra~an. M(\ger, ,preş: org. Jud. ŞI de-1. mună s'a scăpat de ovrei, 
litică. ~ubt slOo~al, l~lSOţlt ?e dl Ioan Fră- I Zvonunle lansate de presa jido- I Ultimul ovreu. Franz Gerson şi-a 

Pentru a ajunge aci, trebue să nu . ţlIă, propnetar I~ .~gnş, fost, candida! 1 ve,aseă, în frunte ~u ~A?evărul"~ "Oi- I luat tălpăşiţa, iar în locul Iu, s'a înlipt, 
încetăm un moment de a ne or aniza de .deputat ,al LIgu" ~nul dmtr~ .. cel mmeaţa", "Aurora ŞI Impărlăştte cu ca la el acasă, comerciaOlul român, d 
Or ' LAN C & t t g .' mal ferventl ad. erentl ŞI mare spnllmtor atâta bucurie de suratele lor plus zia- Gh 7dranţ iu gamzarea . . • . trl o coprm- 1 . ţ" t' d ţ " L (. 

sul ţărei, cu ramificaţii in toat~ oraşele, a organiza Iei nO:8.re ]U e ene. ' rul s;ris de ro"!.âni .>tCuvâ~tul", fina~~ Hillmagiu. 
în toate comunele, se impune în mod . P.~. Sa a pnnl1t cu rnuh~, af~~~- ţat. IOS~ ~e ]ldaOJ\ relativ la dezbl- Centru de plasă, economic şi cultu-
serios, htate ŞI dragoste pe delegaţll Llgu. nănle din sanul LANC. au c~pătat cea rai alor 30 comune. Inainte de războiu 

C â t 1 d t · , J' d ă t Dupăce a ascultat binevoitor şi cu în- mai categorică desmlOţire, cu ocazia' veg' eta aici o smgură prăvălie românea-u v o u oc nnel Ce el a ev ra e : d I ă ă d Iti t . d l' . b .. . , 4 

f 'r·t· - ă d "d . , ~ -ţ" ă' e ung r bare postu a e e prezen ate. congresulUi ela a>il, unde totI mem rll scă azi avem CIOCI. Comerţut 111 acest 
• CII V e li iim, ŞI aparit I v In con· p S S' . t ă d b' L" d . A f' ti· , tra jtdanilor de retuHndeni trebue să ':" a şI-a, expn~a p rerea ~ 1- Igel ,au tzav:uat ŞI iri lera cu u .uma ţinut il dominează acum tinărul comer-
pa" 1 dV

' "fl P I t t 'R A '1 ne cand credlOclUşH caU1ă sfat ŞI apă· energie, pe tOţi acela, care au cautat eiant d Silviu Moldov./Jn un convins run a 10 su ere e u uror omam Of. p . I fI . A A b . L" ,. I 

C ' .. " , , , .. rare la ănnte e lor su etesc. a provoca 111 sarm) mem nlor Igel, aderent şi iniţiatorul LIgii în acea re-
e~ c:.hem~tl ~l In p:lma . I!OIe domn~~ In sfftr'i}Ît P. S. Sa declară că nu prin procedee josnice şi murdare o I giune. 

p,reoţl, 1.~Yăţăto.n, apo~ tOţi I?telectualll este contra sfinţiri/or drapele{or fn bi- cât de mică dezbinare. Totodală s'au I • 

Şl ţăr,anll d~ ~me să Jmpră~tle aceast~ I serică, Însă atrage atenţiunea condUCă- declarat de acord cu vederile ilustrului I Guela noastră, care înţelege să facă 
doct~I~ăJ sa-şI f,acă. dat~r~a de. bum tori/of, sef se abtind dela orice fel de preşedinle: dl prof. A. C Cuza. I politica ce ne trebue _ înlegisfrează 
rom am fără şovăire ŞI făra mtârzlere. manifestaţii! politic:i tn interiorul sit. Deahfel lucrurile erau impt.lsibile să 1 cu deosebită salbfacţie momentele 

G. Mii. Demetrescu. biserici.. se petreeă altfel. . înălţătoare dm progresul nostru econo-
,.Amvonul nu poate fi transformat Pentru noi aeeia care l'am înţeles, mic. 

in tribună politică" - a spus P. d~ prof, A. C. Cuza, este un al doilea Me- Să nu disperăm: putregaiul curăţit, 
S. Sa. SIa, care ne arată drumul pe care tre- bUbele sparte şi Neamul nostru incu-D I B- I L n N C Apoi, P S. Sa cere concursul tutu- buie să-I urmăm şi pe care îl vom ur-, rând va pune slăpânire definitivă pe e a Irau . il. • • ror fii~or săi credinc!oşi ... !n lupta ce o. ma ch.ia! cu .sa~~fic~ul vieţelor noastr~. pe pămâmul strămoşesc .. 

Regional şi Judeţean Ari- d. d~ce ~o contra răspan,dl~l1 s~ctelo~t car! Oncate pledlc~ 01 se vor~ eune 1~ Suntem buni şi noi cei cu condeiul 
pnme}duesc nu numai biserica, CI sapa calea noastră, nOI le vom tnlatura şi după ureche~ - dar buni sunt şi acei 

- I însuş temeliile statului naţional. întotdeauna vom fi alături de dl prof. ce ne cuceresc banul din mânile străi~ 
Aducem la cunoştinţa preşedinţilor 1 Arată, apoi o serie de broşuri de A. C. Cuza. Trecutul dsale ne este o nilor. 

organizaţiilor comunale că P. S. Sa, propagandă scrise in acest scop. La chezăşie şi un imbold. 
Episcopul nostrut în iubirea·j Părin-! aceasta d. Frăţila oferă 1000 Lei pen-,' Datoria tuturor românilor, care au :z:::=============== 
tească fată de bunii credincioşi, a de- tru fondul de tipărire al acestora, du- stat departe de noi, este ca acum în 
darat, că n~ .. este în contra sfinţirii I păce dl prof. Tr. Mager, oferise -mai ultimul ceas să. alerge să se .Înroleze . Cabinetul medical 
drapelelor LigII. I dinainte suma de 500 Lei. sub drapelul tncolor cu "svashca" de- dAI' 1U" 

Astfel, veţi ruga respectuos preoţii P. S. Sa se pregătea să plece la sfăşurat de dl prot. A. C. Cuza. r. ure .u .... ager 
din localitate să vă sfinţească drapelele, sfinţirea bisericei din Berechiu. Ziua cea "Mare" este aproape şi I ginecolog, mamo~ (naşteri şi boli fe-
neslinţile încă. Ţinem să mai facem o observare. ca să sosească cât mai curând este 

Ne veţi incunoştinţa şi pe noi şi I In vremece biserica creştină nu se a· nevoie de munca noastră a tuturor ro- I meeşti) s'a mutat pa Bulevardul Regele 
după putinţă, ne vom duce. mestecă in luptele politice, În sinagoge mânilort spre a putea invinge duşma- Ferdinand No. 15. 

I 
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Pasdna 2 

Marele 
din 

• 
VOINTA POPORULUI No 31 

Să Îndrumăm tinerimea 
- spre ind Jstrie şi comerţ Consiliu al li A. N. C. 

laşi dela ,& August 1926. 

iV\ar~a reformă a Îrllocuirei parIa· 
menluluÎ COfporativ, ar avea ca rezul
tat să introducă Jidanii in parlllnen t, 
ca reprezentanţi apro-·pe t'Xciusivi ai 
corp()ra~li;or comerţului, meserillor in~ Suntem În preajma inscrierilor şco· ' 

C O "II.I 'L.J.~ i <~t) t. dustnilor şi CXplo1'ărilor de tot felul, Iare. O nouă generaţie de elevi bate 1" 
ilfl~te astăzi Î1 cea mai mue part'! În potţile şcolilor dela oraşe, pentru a-şi 

Marele Consiliu al L. A. N. C. in
trunit astăzi Duminecă 15 August 1926 
la laşi sub preşiden~.a aiui Prof A. 
C. Cuza, dezaprobă În unanimitate 
camp<\nia dusă împotriva ligii, prin 
ziarul "Cuvântul". 

Marele Consiliu îşi exprimă desă· 
vârşita sa incredere in preşedintele 
Ligii, d. Prof. A. C. Cuza. 

~ 
mâinile Jidi!llilor. ' cere admiterea la Înscrtere. 

'i tuluL Ca un simbol al acestei conceptii. . ~e{lCamdaiă, I~pta constituţiomlă Grija părintilor de a alege şcoala la 
stă faptul că În comitetul execlltiv al slenă pentru schlfubare.l parlamentu· CirI;: să ŞI ducă copiii este o probl<!mă 
Ligii, alături de cei mai bătrâni, in ve· lui, nu ar fi decâf să pe deshine intre j pe care cei mulţi o reml"ă, după mert· I 

j
. stiti cu toată autoritatea unei lungi ca· nni şi să distrugă i,tepţia obştească a I lalitatea grt'ştIă, - d'! a considera ca . 

riere, au fost introduşi şi tineti cari au Românilor dela rezol,·,rea problemei I "domn" şi ca funcţie onorabllă, - nu· • 
1 şi candidat În al-gerHe generale pe jidăn .. şti. t m li funcţionarul; nict slujb iŞ al su- t 
I listele Ligii, Fclscismul "Cuvântu1ui" nu este dar tului, fie În orice grad, aşteptând Cll l 

Liga aminteşte tineri mei doctrina şi decât o diversiune in intere~tll Jid mi- ! infrigurare sporur;le d~ salar ce numai I 
programul ei şi ii pune in vedere încă lor, pe care Lig.l o denunţă opiniei I so"e~c şi trăeşt<! ca un plrilzitar 31 ~ 
odată primejdia de care este amcllin- publice româneşlÎ . , I bugetului statului. I 
ţată naţ;aromânească din partea Jlda· Cu acest prilej Marele Consiliu al DI! aici marea îmbulzeală spre şco· ! 
nilor. Liga cheamă Hnerimea pentru a LG.NC la propunerea dlui C. ~umu· iile secundare şi neghjarea cuierelor i 
lua parle 13 luptă şi a se forma prin It'anu şi prin 2clamaţiuni şi gla!':ul Pre- practice; industriale şi comercial~. S~ f 
studii serioase. prin experi nţă şi prin şedilltelui a~1uce mulţumiri dlu; Em. D. intâmplă aceasta şi acum, câad avem i 
fvrmarea caracterelor. C!t să poală con- B. Vasiliu pt'tltru răspunsul dat ziaru· 1 o mulţime de şcoli inferioare conter· l 
duce mai departe, la timp~ destinele lui "Cuvânlul". ciale, de industrii şi mesedi, cari func- 1 
neamului. Desl1vtt,fşirea organizaţiei şi imen- ţionea 1 ă cât se poate de bine, iar ab.; 

Liga ia act că aderi!ntii reprezen siticarea activitătei IANe. so,venţii acestora sunt foarte bine pla· i 
tanti ai dnerimei româneşti de pretua saţi. Se neglijează cu totul meseriile 
tindeni au stat ori când alături de I Modificarea regiona lelor. Regionalele rt:ntabile (ca mehanic, electrotehnic, ti~ 
dânsa. au fl)st modIficate după cum urmează: pograf, etc.) pentru a căror Învăţare sta~ 

4 L A. N. C. şi fascismul "Cuvân 1) Reg. Banatului:, 1) Tlmiş-Toron- tul a infiinţat cămine, asigurând uceni-
tului". taI, 2) Caraş, 3) Severin. cilor un tratam\!nt relativ bun şi ome-

Prin procesul verbal dela Câmpulung li) Reg. Jiului: 1) Mehedinti, 2) nos. Sunt imbrăţ,şlte abea unele me· 
(Bucovina), din 10 Aug. 1924 organi· Garj, 3) DOlj. serii tradIţionale; ca faur cojocar. băr-
zatia "Fasciei N:-.ţionale R()mâne", s'a III) Reg. Ollului: 1) Vâlcea, 2) Ro bier, etC, cui ÎI1 urma imbulzelii p-! 
conlopit în organiZaţia politică, econo- manaţi, 3} Olt. ace~t teren, nu sunt rentabile şi nici 
mică şi culturală a Ligii, pe baza doc- IV) Reg. Argeşului: 1) Argeş. 2) nu li'se prevede un viitnr mai bun. 
(rinei, programului, statutului Ş regu- Teleorman, 3) Muscel. Infăptuirea teritorială a Ro;nâniei, 
lanlentului Ligii. V) Reg. Bucureştilor: 1) Vlaşca, 2) trebuie complectată prin cucetirei tUfU. 

• ă·f t ţ' Ilfov, 3) lalo01lţa. 4) Bucureşti. ror ,'svoar"lor de producţl·e. DI'ntre ace-Acum In urmă, o nou mam es a le. VI R D l - 1) C t ~ 
• y. ~ leg. urostoru UI: ons anţa, stea industrt'a Si' comerţul, c"le mai ren-

d~r cu doctrina maurrasista, propul'lan- 2) D 3) C l' .," 

SS. GeneralI. Tarnoschi, General 
dr. Macridescu. General G. Marcu, dr. 
N. Paulescu prof. universitar, 1. Găvă· 
nescul prof univ. deputaţi, dr. C. Şu· 
:nuleanu prof. universitar deputat. dr. 
Valeriu Pop avocat şi depulat, 1 Că
tuneanu prof. univ., luniu Leca deputat, 
M. P. Florescu deputat, Paul Iliescu 
deputat, dr. Harâlamb Vasiliu deputat, 
O. Cârlan deputat, G. D. Miulescu a
vocat. Const. Calmu~chi prof., colonel 
I Neculcea, M Manea, Cristache So
lomon, dr. V. Peleu dr. A. (>opescu 
Vaslui, Traian Mager prof .• Virgil Pau, 
Em D. B. Vasiliu, dr. P. Fodor, Re
mus I1iescu, 101ln Gheorghiu avocat 
Bălţi, dr. T. Cătălin Victor Ternoveanu, 
ing. BeÎan, dr. Malaiu. prof. Gh A~ 
Cuza, Petre 1. Jecu, Q. N. Neşlian, 
Donca Manea, 1. O lliescu, Costia Ro· 
vine, Const. Piţu, prof. ing. C. N. C!i. 
me, Zaharia Veronca, o. G. Stroici, 
G. H. Surlaşu, col. Pălrăşescu. Coman
dor Manolescu, maior A. C. Cristopol, 
AI. Dobreanu, Virgil Petrescu, Or. He(
ciu, Ignat Danielevici, dr. Divdale, ing. 
V. 1. Georghiu, Ilie Gârneaţă, Mihail 
Bicleanu. 

I . . ă I moslor, a lacra. ta bile, sunt mai mult in mâinile străi-
du-şI, între altele să mloCU1asc par a- VII) R D ă d' 1) T 1 . ego Ull rea e ]os: u - I nilor. . 

I mentul national pnn parlamentul cor- cea 2) Co lstanta I'a , d .. I C ~ • I • Pentru a naţronall' 7a aceste ra :nuri • poraliv, sa pro us pfll1 ZlaTU "uvan- VlII) R C Albă 1) C t t .. i 
- făt' ~ d ţ' l' in- ego etatea : e a ea de producţie adică industria şi comer- il. 

tul",!? ,Işan u~se ca "na Iona Ism Albă. 2) Lăpuşna, 3) Tighina. ti'· .. d t .. t 
tegral '. . XI) ReI!. Nistrului: 1) Bălţi, Z) Or- u, m se impune Impenos a on'] a. 

d hIt de a ne cn~ş\e şi pe acest teren oSlaşj ! 

Faţă e ec lVOCU. pe care VOleş. el' hei, 3) Soroca. 'destomici; buni cunoscători ai branşei 
să-I. producă acea~la ~nsce.nare, prm X) Reg. laşilor: 1) Hotin, 2) Doro- lor, economi, harnici şi gata de sacri-

Chestiuni generale. f~slcdr~a cuvântulm n.aţlOnal!Sm, adău- hoi. 3) BO'oşani, 4) laşi, 5) Roman, hei .. atât pentru cauzele obşteşti. cât 
Campaniile împotriva L. A. N. C gandu-! .aparenţa fa~clsm.ulm, c~ ? me- , 6) Vaslui, 7) Fălciu. . şi pentru ale clasei lor. . 
] LAN C . B- . todă 01~1 _~ne!g~că Şi mal efec~l\a de- I XI) Rc:g Bucovina: 1) Ct!rnăuţi. 2) P d' t 
. • . • ,ŞI Isenca. I cât a L1ţ;II, la~and toate. c~lelalte la ~o I Stor(Jjineţ, 3) Rădăuti , 4) Câmpulung. roble ma aceasta are oua aspec e. 

Văzând campania de presă deschisă parte,. L.lga se. opreşte mamtea urma- I 5) Suceava. Primul e~le, indrumarea copiilor cari 

Hotărâri: 

în unele ziare, cu intenti::t de 8 pre- I toaTel mtrebăn: . I XII) Reg. Tisei', 1) Năsăud. 2) Ma~ absolvând cursul primar caută a se 
zenta Liga Într'o lumină falşă şi a mi- • înscrie la şcolile secundare, curs in- , 
stifica programul clar al ei, filţ.ă de I Care este atitudinea aceslui naţiona- 1_..rL!.ul.lu:eş.. 3) Salu Mar.e ..... ________ -- -~rior.-Aid nU'putemd~cM' Se- ieco'~ 
Biserică, Liga declară că singura nor- î lism intf'gral, f.1~cist, milurrds-i~t, anti- 1 XIII) Reg. Crişanei: 1) Bihor, 2) mam1ăm călduros, precum am spus şi ti 

mă de Cine întdege să se c'lI1ducă se I democralic şi antiparlamentar, faţă de i Să!aj. mai înainte, - înueost:bi pentru cei I 
află precizală În programul ~ău la Cap. ! prohlema jidllllcască? . i XlVI Reg. Mureşu!ui: 1) Arad, 2) lipsiţi de mijloace, - imbrătisa~ea me· i 
lX: "Despre Problemete Bisericeşti", i La această Întrebare răspunde regi- Il Hunedoara, 3) Alt-a. sewtor, precum Şl a şcolilor il1f'~rioare ! 
al cărui rezumat esk că Liga slă pe i sorul imăşi al aceslei înscenări, d. Ti- XV) R-g. Târnavcler: 1) Târnava- d<! arte şi mes.;rii, - de comert, etc., ~ 
baza credinH Bisericilor naţionale, de i tus Enacovici, prin "Cuvântui" dela 4 Mare, 2) Târnava Mică, 3) Sitliu, 4) cari dau celor distinşi şi posibilitate;j I 
invăţătura lor nu se atinge, şi urmă- ! August <l, c. sub titlul o (~xplicati.e in Făgăraş. de a-şi continua studiile. Absolvenţii! 
reşte rt'primarea tuturor st'cfelor COIl- 1 polemică cu organul nostru, ,Apăra- XVI) Reg. Carpati: 1) Braşov. 2} acestf)ra pot fi admişi în şcolilt.:! 
tralliclorÎÎ acestei învătături. ! rea Naţională", zicând: . Dâm boviţ"" 3) Prahova. superioa( e corespunză,o.ire şi apJi la ' 

2. L. A. N. C. şi Minorităţile etnice. I "Apărarea NaţionaIă'- într'o pagină II ~VII) Re~. Unirei: I~ Putn3, 2) Te- Academil Cumerciale şi Politehnici. 
Acţiunea Ligii faţă de minorităţile \ intreagă, vrea ~ă d"monstreze că sunt CUCl, 3> Braila, 4) R -Sarat, 5) Buzău, Laturea a dou! a chestiunii ne-o 

etnice este strict determin3tă de doc- . asociat Într'o bancă În calitate de co- 6) Trt'l Sc-une. prezintă indrumarea absolvenţilor de 
trina şi de programul ei, şi are la bază manditar cu un evreu d. M. Reiff". XVIII) R,'g_ Cun-Vodă: 1) Covurlui, patru clase secundare spre cariereI.:: 
deosebirea dintre minorităţile creştine Ce era nevoe de alâta caznă! E 2) C;Jhul, 3) Tut'wa. 1 practice. Mulţi dintre ei ne având posi
(ar1. 6) şi minoritatea jidănească (arI. 7). I pe~'fect adevărat :" . XIX) I~eg. O!tuz: li Fălticcni, 2) bihtatea de a mai studia., se năpă~tuesc 

Liga pune 1n vedere minorităţilor 1 "Dealtmintrelca pot asigura pe d. Neamt, 3) 8aca~.. .. asupra carierelol' de funcţionar şi aşa 
creştine interesul ce-I au, Înlăuntrul sta- Cuza că contractul va fi reiooit, atât XX) Reg. CluJulUI: OUJ, 2) Turda, supraîncărcate şi de multeori oneroase, 
tului românesc, de a nu se amesteca 1 de bine mă simt in compania d·jui 3) Someş, 4) Mureş în loc de a trece la comerţ sau in· 
cu Jidanii. Reiff." _ • •. RevizuÎlea statutului şi regulamell- dustrie. Acelora cari doresc a se in· 

3~. L. A. N .. C. şi tin~rjrr:ea. . I ~,Pot servI msă d.lul. A~. C. Cuza tu lui scrie în cursul superior, trebue să le 
Fund o mişcare naţ!O.nală deter~l- I a~tecedenle:. Nu .sunt~ la lotala . tovără." I Se numeşte o comisiune compusă aducem aminte, că fac nu numai o ale-

nală Ad~ necesItatea ~upte_l de ~as~a.a 1 şte cu evreII .. Pană m Febn~~ne 192~ ! din dl Dr Vdler Roman, maior Crislopol· gere reuşilă ŞI practică, ci îndeplinesc 
R~m~nIJor contra. Jldamlor, L!~~. ~m \ am fo,t asocIat ~u.~. ~,' Relchowsky j ! şi Em. D. B. Vasiliu, care să modifice o obligaţIe naţională, de a măn rân~ 
pnnclplU, nu ad,mlte ~up!a .. de .clas~ 10- I sunt deCI u~ rfC!~tVlst. . ,1 unele c:rticole din slutute şi regulament, durile luplăforiior pentru creiarea şi 
t~e ~Iementele ace"e~şl Il~ţll, şl.mal .. pu: "Nu conSider ca faptul că cmeva s a după discuţiile urmate. naţionalizarea acestor ramuri dl! lJro· 
ţ~~ IAnc.~ lupta ~e varste .. "Itre tmem ŞI născut evreu constitue o descalificare, Conform pri ncipiilor stabilite În ducţle atât de importante şifolositoare. 
bahanu aceleaşI generaţII, luptă pe care cum crede d. A. C. Cuza, de aceea am Marele Consiliu modificările de srature Intelectualii nostri, 111 ii ales: pro-
o socoteşte ~bsurdă.. ~ fost tOldeau~a adversaruL .. •• , şi regulament s~ desfiinţează alegerile I !esori~, prel)ţti: ÎIl~ăţ~to:ii, pr~c~.m şi 

O generaţie reprezinta iOale elemen- "Nu conSider că f,Jrmula "Jos Jlda. I de conducălori de judeţe şi regionale msuşi comerclanţn ŞI mdustnaşlI, au 
tele active, băt:âilc şi tinere,. ale unei nii" constitue o reţetă pel~tru to~te boa· prin vot, dând puteri depline .preşe. ; o~l~ga~iur:ea ~oraJ~ de a iă,nuri, atât 
epoce~ det~rmmate. p~oseb1Te poa!e lele de care. sufe.ră o socl~tate. dintelui de-a delega în aceste funcţiuni. ' par.mtn cat Şi ~levll,. asuprd foioseloJ 
dor ~sa . eXiste numai mire. genera1!a "?unt ~aţl?naltst: Sunt .Ul: c?ntra a~ Asemen~a f.cest principiu . stabileşte I canerelor prach.ce. ŞI a le. arăta cu 
noua ŞI gen~ra1Ia. vec~~, dm punctul cel~l părţi din ~aşl, ~cral.menll, Evrei I dreptul deplin de dispoziţie al preşe- tOdtă solicitudmea avantaJele. aduse 
de vedere SOCIal ŞI polltlc_ can nu vreau sa admită Ideea de stat dintelui asupra tuturor Chestiunilor de de ele. . 

In intelesul acesta, constituită pentru naţional român." conducere. I Numărul in creştere a elevilor dela 
rezolvi rea p~oblemei. j~dăneş~i, ?atorită ~S.unt .prietel~ cu .SaşH~ Ungurii, U· Noul statut şi regulament va fi su- şcolile profesionale, pare a fi un. sellln 
nepr~vederel gen~raţlel veChI, Liga r~- cral~leni~l, Evrei can admit această COIl- pus aprobărei preşedintelui. bun, şi nu I?oat,: fj departe . timpul, 
prezmlă generaţIa nouă, formală din cepţle." c5 h' bl1. î· 'f t l f' când industna ŞI comerţul vor Il nu nu· 
toate elementele conştiente şi active ale "Aceasta este politica noastră celor C ~m farl ,Il. coml eu .. ~ecu l~. mai o sursă de bunăstare a poporu-
1impului ei. dela "Cuvântul". U ost.a eşI .~a. membru IA coml- lui nostru, ci şi un suport economic 

In ce priveşte tinerimea, Liga lu- "Dacă dl A. C. Cuza â crezut altfel tetul executiv dnH mg. M. P. ~tor~scu puternic al patriei. 
crează mai ales În interesul tineri mei, s'a jnşelat. Nu suntem antisemiţi, ci deputat, C. Ft!deleş ~rof.. UnIVerSitar, i 
căreia îi aparţine viitorul, şi deci ea se naţionalişti integrali." Oh. A. Cuza prof. universitar, P. Po- 1 
va folosi de toată truda acelor bătrâni, ("Cuvântul" din 4 August 1926). dor profesor. 
cari se jertfesc pentru re~tabilirea Ro~ Din aceastâ explicaţie Liga constată: 
mânHor în drepturile lor de avere şi "Nationalismul Integral" a fasciştilor 

Preşedintele LANC. 
A. C. Cq.za 

[(m Baba 

pref. r 
~ 
~ 
[ 

de culturâ, prin eliminarea Jidanilor. dela "Cuvântul", - Însemnează natio- I 
Tinerimea a fost primită cu toată nalism cu Jidanii, ! 

dragostea în organizaţia LigH, care se Naţionalism întegral, însemnează dar i R 001 â ni! I De Tânzare I 
I in Ineu casa dr. Usz16, compusă 6 ~. consideră ca o şcoală de patriutism, părăsirea oricărH actiuni de rezolvjre a ! cetiţi ziarul "Apărarea Na(ionaIăI~ 

fr!cută să pregătească pe tineri pentru problemei Jîdăneşti, prin' eliminarea I de sub conducerea dlui profesor 
sarcina, cu aşa de grea răspundere, de Jidani1or, cu cari din contra înteleg să universitar A- C. Cuza şi inscrieţi-vă 
mai rftrziu, a cârmuirei intereselor Sta~ stea impreună. -i în Liga AparArii Naţ. Creştine. I 

camere, cameră de bae, dependente şi ~. 
grajd. Infor maţii ; D. J. Cretulescu la ~ 
Banca Românească, Sucursala Arad. t 

i 
t 

d 
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Banca "Victoria" 
ufl'age în cOlUph~xul nrgauizaţiilol· suie }i'ilhtla B::tnc ii 

e('ntrllie (lin Cluj 
Complectarea direcţiunii. - Desvoltllrea secţiei devize/or şi a afacerilor comerciale. 

Săptă mâna trecută s'a săvârşit in I Când aducem aceste in publicitate, 
Arad un Însemnat evenfment În viaţa I rugăm onorata clientelă a Băncii Cen
economică financiară, românească a ora- trale din Arad. ca şi pe mai departe 
şu1ui şi judeţului lIosiru. Filiala din I să onoreze cu încrederea şi sprijinul 
Arad a Băncii Centr.-lle din Ouj, de-I ei, de acum înainte Banca "VIctoria" 
s(;hisă Clici Îf1. 1921, se contopeşte cu din Arad, care deocamdată va susţine 
vechiul ins.titut de credit şi economii, I în localurile fostei filiale a Băncii Cen-
»Victoria." ! trale o secţie comercială, care va sta 

In urma lIorocoasei tranzacţiuni intru toate afacerile bancare la dispo· 
banca Victoria primt>şle dela filiala zi tia onoratei clientele. 
centralei ca aport material 75 milioane Această secţie se va ocupa Întenziv 1 

lei, plus localurile, Între cari şi o cu afacerile de devizE\ sub conduca rea' 
magazie cu o capacitate de 800 va,- dlui director Ilie Pap, având ca şef 
goane, iar În direcţiune pe D. Ilie pap.\ de devize pe dl Coriolan Lupşa cunos
D. Gheorghe Adam ajunge directorul cut publicului prin conciliant a şi ama~ 
general. Iar D. Jlill Pap, directorul bilitatea dsale. 
executiv al Băncii "Victoria l

" Ara(~) la 20 August 1926. 
Cu forte materiale şi morale, con- VICTORIA" 

siderabil I>porite, de aci înainte B~nca 1 .. H 

Vic!oria porne~te' pe drumul marilor I Institut de Credit şi Economii. 
instituIe financiare. lşi va desvolta sec-l .. BANCA CENTRALĂ"' 
tia devizelor şi va întenzifica afacerile filiala Arad. 
comerciale, dând credite prin gajarea • 
mărfurilor. l • I Amintim pentru încurajarea tinerclor 

In acest senz cde două înStitute~! noastre întreprinderi, cari tot mai multe 
adresează. publiculUi următorul: şi mai înteţit incep să bată la poarta 

vieţii. ex<.:mplul Victoriei. 
Circul:H' Inainte cu 40 ani, când s'a zămis-

In urma relatiunilor jntime şi prie- !it ideia înfiinţării unei bănci româneşti 
fineşti ce au eXistat şi până aici între în Arad, erau vremuri grele. Doi ani 
Banca "Victoria" din . Ar::.d şi Banca de zile s'au shătut fruntaşii românilor 
Centrală pt. Industrie şi Comerţ uin din oraşul şi jud. Arad pânăce au pUlut 
Cluj. În vederea continuării şi a ci· aduna ur capital de 50 mii de coroane. 
mentădi unor raporturi şi mai strânse Câtă trudă irosită, câte decepţii amare 
pe viitor; - ambele instilute fimm- şi iluzii tj,.ereşti sfărâmate, n'au cu
dare - economice, de comun acord noscut dânşii până să-şi vază idea 
au drcis contopirea filialei Băncii Cen· infăptuită. 
trale din Arad, cu Banca O! Victoria» Mai trăesc câţiva dintre iniţiatorii 
din Arad. fondatori t s'o povestească dlor. 

Această incorporare s'a tăcut şi din Si mai spunem ceva, fără să ne fie 
moHvul că Banca Centrală pt. Indus- azi' frică de procuror: . 
trie şi Comerţ din Cluj, işi ~ăseşte in-. "Tnbuna" dtpevremuri, a fost fin an
tereseie sale sprijinite şi aparate mai r tată de b3nca Victoria, bărbaţii grupaţi 
bine print:'o .acţiu?e şi CO~llllcrilre cu I În jurul VIctoriei susţineau vajnicele 
~anca OI VIctoria" ŞI nU .mal af ă de i luple naţionaliste. B"Inca Victoria a fO\'it f 

Scrisoare din Chisoda 
(Banat), ' 

Organizaţia L A. N C. aranjează 
o prea frumoasă petrecere. 

O nouă pornire .. - se accentuează 
pe sate. Un nou curent de redeştep
tare Ilcţională culturală, se infiripează 
pretulindeni. Studenţii noştri dornici 
de reînălţare şi conştii de menirea lor, 
caută ca în zilele de vacanţă să res
pândească duhul câştigat. ..• să brăz
deze adânc şi puternic, masa Înţelenită 
şi fă arunce sămânţa ideilor culturale 
naţionale pe sare... Tocmai În aceste 
I!l0me~te. câl)d curentul luptelor poli
~Ice..' II1v.olburează adânc spin tele şi 
10 mcruclşarea acestor idei, pornirea 
studenţilor este fn'amătul puternic şi 
imboldul binevenit de redeşteptare I 

~oui organizaţii L. A. N. C. 
Ourahont Uud. Arad). . 

Preşedinte: Chiu Pavel, vicepreşe
dinte: Vasile DralU şi Haiduc Ruo;;a
Iim. Secretar: Grad 1 Ioan iunior. Ca· 
sier: Oancea Ioachim. Membrii in co
mitet: Grada Ioan senior, Nicolae Co
ţoi, Ioan AslăU şi ~usalin Cotoi. 

Şic/dU Uud Arad). 

Preşedinte: Ioan luănuţ Morniilă. 
Yiceprt:şedinţi : Gheorghe _ Suporan 
şi Dimitrte Mornăilă. Secretar: Ratu 
Ioan. Casier: Şerban Gheorghe. 
Membrii în comitet: Ioan Ardelean, 

I Borlodan lacoo, V dsilie Jurca, Teodor 
Rus, Slefan f~krban, Gheorghe Rusu, 
Yasili~ Nadaban şi Ursa Ioan. 

Localul organizaţiei V1 fi la dl pre
şedinte~ Ioan luonuţ Mornăllă~ No. ca
sei 387/b. 

• 
Cu Dumnezeu înainte ili în carilM 

sil nu mai fie o singurii comună far. 
organizaţie cre'llineascii! 

In urmarea acestora, studenţimea 
română crrştină din frunlaşa comună 
~omânească Ch.iş~a (Timiş Torontal), 
~n .frunte cu Imm?sul conducător şi 
tOlţtalOr, stud. medicul Toma Ilie au 
aranjat în sea~a două de rugă - 16 
Aug. a. c. -, petrecere împreunată cu 
dans, cu scopuri curat româneşti. 

Programul a fost pe deplin reuşit. S E 
Elevul, Coeioba Iosif, a predat cu de- ZIC E: 
stUlă pricepere monologul c Tiganul la 
lucru. şi "Crâznicul". Iar pi~sa .. Infu- Că spiritualizarea fraţilor noştri uniti 
muratele" s'a predat c'o dibăcie şi c'un din Arad a luat un avânt de câtld 
gust deosebit, stârnind aplauze. S'au intelectualii; la stăruinţele neobosite 
remarcat Îndeosebi: Dşoara Carameţi ale taicului protopop Iosif Popa, s'aa 
Mărioara în rolul Matildei, Dşoara Ci~ organizat în "Societatea Sftului Pavel.
lOgariu Livia în rolul Rozaliei, iar' Mult ne-am bucura dacă această sode
Dşoara Aga Comelia în rolul Veronicii. tate creştinească ar dezvolta dorita spi
Celelalte au predat cu destulă exacti- ritualizare. Ne doare Însă grozav con
tudine. Studentul Toma P Coriolan şi statând că a deraiat Într'un -club. in. 
elevul Cocioba Ion şi de data asta au cadrele cărUÎa se răsfoieşte biblia cea 
fost destul, de spirituali şi vioi in ro- cu 32 foi până in zorii zilei. Ce zice 
lurile lui Ion şi Stan. Ia aceasta· dl SimoneUi, epitropul? 

Reuşita acestei petreceri se datorează Crâmicul, sărmanul,noptează prive
dlui Toma Petru, unul din cei mai de l' ghind noapte de· noapte până când 
seamă fruntaşi ai comunei şi preşedin. .ostaşii stlului,- duc feroeea luptă pe 
tele local al org .• L. A. N. c.e. Se În- I bani grei... 
vederează în urma acestui fapt, că con- * 
cursul a fost dat de toţi membrii Li-
gei, pentru fondul căruia s'a şi aranjat Că in capela mănăstirii~Alexandru Nev
petrecerea ski s'a dat peste sicriul lui Bala-

Venim, deci şi pe această cale să şev, fostul camerier al nefericitului tar 
mulţumim dlui preşedinte Toma Petru Niculae Il. ACtst Baloşev trebuia sA 
cât şi tuturor membrilor, iar studen- fie înmormântat, în 1915 când a muri~ 
ţimii şi in!mosului conducător îi adu- însă războ.iul, n'~ mai permis,_ trttns-

..,. .. ., , .~ r 74"" ......... 0 ~ .. ...-.. J S ~ a 7«".. II cem felicitările noastre pentru frumosul port~rea ~lcnuIUl, .c~re a. stat la. mă-
Pr<lSllcct 4!" subseri.'l''' de ."Iii. I m~dl În aş, fd, ,ă 30 proe,n!e " vor 1 scop cu care .'a f'cul petrecerea I nAsltre pană de •• a", adică Il 'DI. 

_ bpsă aCll.vlta~ei sa pe
v 

pIaţa, Ara~uiui, i dintru început· manifestaţia pe teren 
ca organI~aţ!e" se?ilrata, c~dq.r;J.u 'ŞI io-- 1 economic.ll politlcei de revendi:are 
ctll cuvemt BanCII "VJctona" dIn Arad~ naţională. Aşa, dorim să ră.nână! 

Subsel1l113ţii fondatori am decis ca I plah ImedIat cu ocazIa f.Ub~nerel, 20 I Stoi~iciu JOilel . 
I procente in termen de 15 zile socotite student. ' i V să tran<,formăm în socid<ite pe aCţIÎ: deia adunarea de constituire, Llr c~k I om pune Us1ă 

Prima fabrică de JUI!<::erc D. Brandesz l' 50 procente restante În term<.'n de 30 I ... ~ 
din Arad, Piata Avram I'1ncu Nr. 7 .. zile socotite dela .tinerea adunării gc- 'eşti IInbucur~\toare 1 curat romAneascit la alegerile 
Pentru subscrierea de acI i invităm I d dIS 't ' I 1 • d marele public pe lânga următoarele neTale e constitlltre. in afară de. a- (~a " pl a, u (e copiI in AratI Cons. orăşenesc. 

ccasta este obligat fiecare sub;criitor I ' I condiţiunii: de aeţii a plăti drept cheltuieli cu 0- La spitalul de copii Principele Mir- • luând În considerare. că la alegerile 
1. Firma soc. pe aqii ce urmeaZ:i ! cazia primri solviri câte 60 lei după cea din localitate, a dominat de Inultă ~on5i1iullli oraşului Arad, care se vor 

a se infiit;ţa este: "Fabrica de argin- fiecare ac ţie subscrisă. vreme o situaţie dău!1ătoare intereselor I ţmea la 1.2 Sept., partidele politice in 
1ărie şi aurăde din Arad, S. A.O! Arid. I .'.. ., ,. noastre naţionale. Cel mai frumos spital . urma ruşInoaselor pacturi cu minori-

2. Scopul: Scop~ul ~e se urmăreşte I BraTldes DaVid fa?rlcanf . de bljUler!I, de copii din Ardeal ba, chiar din in. I tăţile. vor dep~tne liste mixte'A din care 
este .acela, ca pe langa compkctarea i ioan Chem proprietar, Ill~ ~app dtr. tre ·gă ţară a servit ca teren de exoloa- elementul romanesc este dat In laturi; 
aran.la~entulu~ şi intemifkarea pro- 1 de bancă, dr. Moldovan SI[ViUS senator, tare pentru medicul jidan OQldberger, organizaţia noastră a hotărât să 
dUCţl:l. acestei fabrici de bijuterie din! dr; Nogy Alexandru avowt, .OOldsch. , a cărui COfidullă apr03p! exclusiv a depună o listă curat românească. 
R0f!laOl~ Mare, care si1tisface şi cel!! I midt AleXQfld:u ~ancher, Kat ton Ala- '1 fost câ~tigarea unei sume cât mai mare Nădăjduim să luăm o cincime de 
mal dehcMe pretellljuni, ~ă se frans- dar dlf. general. de bam d(! pe pielea ţăranilor nostri voturi şi prin aceasta vom putea tri· 
forme într'o intreprindere rent~biă, ce- _=--=__ I ?ela sate cari seduşi de prop'lgandlşti mite în Consiliu încă 4 sau 5 con si-
ea·ce este posibil cu alât mai mult 1 ,"conştienţi din solda lui şi·au iocredin- Hen români. 
\ntrucât~România-Mare.în urma CIIor~ I P\'ntl'll automollilul (le tWopu- ţat pe lângă viaţa lor şi a copiilor şi '!1 urma pacturilor, .dacă r~ici un 
m~lor to~e vama~e, de, IIn~ort este ~e. g'lllulă. nI Cereu hl i ti {~ ~tI {li i I pung -l.. Ne putem face lesne o ideie ron~an n~ ~a vota cu IIste.le mIxte, to-
vmtă a Şl acopen In 1I1tenor neceSita. . • ~.. 1. I de~pre felul cum au operat acest domn tu ŞI romanu de pe acele liste, se vor 
tea sa. . " 'omta P()purullu" din Lptul că în decurs de 4 luni a alege cu votul minoritarilor 

3 .. Durata IOtreprinderei e~te nede- In fiecare zi ne sosesc scrisori din I câştigat o s~lmă atât de mare încât şi-a Dacă ',numai jumăt~te .din voturile 
termmală. toate părţile in care iubiţii noştri ade- I putut cumpard un aufom\)bil ŞI o casă I româneştI se vor da hstel noastre, -

4. Capitalul social este stabilit În renţi ne chitlmă sâ le ducem un în- I cu etaj în Arad Azi aflăm cu bucurie noi vom trimite În plus 4 sau· 5 con-
6.000,000 lei, care sumă conslă din demn, ori un sfat. Ba sfinţiri de dra· I că, ~ ~nceput fă se pună capăt sama- \ silieri români. 
6~ bucăţi acţii I~ purtător, În valoare pele, ba adunări poporale, p~treceri, I vOlnI.c~llor acetlli . dO.111 n. In urma di- i .f' Acum. 8"' va vedea, da~ă_, politieia-
nommală ftecare dm câte 1000 lei. conferinţe şi altele. ' ; spollţlumlor autontăţilor superioare a I 111' noştri se vor putea malta peste 

5. Termenul subscnerei ecţiilor este Aceasta ne-a îndemnat să înfiintă 11 d.lui Inspe~tor general Ş'Iluţa s'a inter- 1 interese. şi ambitii personale, având în 
10 Octomvrie 19:26. un cerc de studii În jurul acestei g ;_ ZiS să-şt ţină. consult. particular în spi- i vedere m~e:esele su~erioa.re nationale. 

6. Locurile de l)ubscrierea actiilor: zele, care se va ocupa cu chestiuni tai fllnd pofllt a le tine În oraş. D .. şi In pohtteă nu eXistă cmste; altcum 
Sucursala din Arad a Băncii Celltrale politice economice şi culturale. Voim 1 faptele sale sale ar merita să fie desti- nu putem înţelege pretenziunile mino
Ba~ca Goldschmidt şi fabrica de biju~ să reÎn~iem vechea tradiţie a "Astrci" I tuit .şi. alungat pentru totdeauna dÎn ri.t~rilor de a, obtine major~t~te În Con
tene D. Brandesz Arad, Piaţa Avram dela Sibiu, care În organizaţia şi cu j se~vlclU, ne ~ucurăm şi salutAm, cu St~lU. Da~ă ,el de_ fapt ar ŞI msemna o 
Iancu Nr. 7. I progiamui de azi pătrunde anevoios la ; placere măSUrile luate de autontăţile mică majoritate In oraşul Arad, - să 

7. Societatea pe acţii, ce urmează sate. I I1?ast:e, sanit<l;e sup. La ~ormalizarea nu uite dlor, că tr~e5c în .Rom~nia şi 
a lua fiinţă, preia dela Brandesz Da- Pentru procurarea automobilului de : situaţiei. Ia .sP.ltalul .de COP!l credem că că oraşul trăe~te dm provInţă~ 111 care 
vid toate activele şi pasivele vechei I propagandă culturală, politică şi econo- I va cont~Jbul ?' numirea dlui dr C. Radu I elementul romanesc este de HO pro
intreprinderi în suma de 1 milion lei mică al cercului nostru de studii au! ca ~ledlc pnmar al secţiei medicale - cente. 
Brandes David primind pentru aceast~ cont ... i~uit până acum următorii: 1 de mter~e. ,... I -
1000 buc. acţiuni În valoare nominală Terenţlu Mera, CO:flers. Arad 5000 L. 1 .La t:Onducer~a Mlnlstenulul Sănă· ;._ •• ;;, • .,;;;;;.jii •• ; •••• ;;,;;;;;;.;;,.;;.;;;;;;J .... ;;~;;--
de câte 1000 lei. Ioan frăţilă, propr. Agriş 5000 L. I tătll stau oamem cu multă pricepere ŞI 

8. Fondatorii Îşi rezervă dreptul ca S. Moldovan, corn. Hălmagiu 11..00 L, l ~u~t suflet româfi~sc, care inteleg că CROITORI-\ P]~ D:\.ME 
să poată denumi consiliu de admini- Ioan Draia, medic Şiria 500 L i sa~a~at~a pop~ruiul no~tru trebue pusă in 1 J-. >. ~ 
straţie a. societăţii pe primii trei alli.-. N. N. Arad 1000 L. ! ma?1 SIgure ~I de acela salulăm cu ~U-I' ELENA NE OU Ş Ş le L OVA lY 

9, Solvirea acţiilor subscrise se fa- . De tot 12.500 L I cune pedepsirea" ~Iementelor str~~ne, . 
ce la sucursala din A d Bă '. cII pentru can medICina este un mIJloc A RAD 
trale, mai departe la ~an~a G~;dS~~~ Se primesc contributiuni dela 20, b.un :,p~ntru a răpi ţăranului nostru punga l' Stra~a Tt~rnului (fostă Lovardll) Nr. 3 

lei În sus. ŞI S3natatea. (vls-a-vls cu Cazarma pomp,~ril.;r) 

, I 

.. 



Palrina 4 VOINTA POPORULUI Nr, 31 

Stiridetotfelul 
Liceul "Elena Ohlba Birta" Arad. 

Aducem la cunoşiin\ă celor interesati 
ordinea Înscrierilor şi a examenelor du
pl cum urmează! a} Inscrierile şi re
inscrierile între 1-7 Septemvrie dela 
ora 8-12. b) Examenele de admitere 
şi bun,ă intre 10-15 Septemvrie. c) 
Examenele de corigenţă, particulare şi 
integrale intre 10 -15 Sept. d) Exame
nele de admitere În clasa V Între 
20,- 25 Sept e) Examenele de baca
laureat Între 25 St:pt. 10 Oct. f) Ince
perea cursurilor la 26 Sept. Director: 
Nicolae Mihulin, m, p. 

• 
- Dşoara dr. Elena Balaş, prot. la 

liceul Elena Ghiba Birta din Arad, s'a 
logodit cu dl căpitan Ioan Novac din 
artilerie. Timişoara. felicitările noastre. 

'" 

_1i~g:!!3 1 nfa,!terie,~~ raf1..~ 

Prublicaţiune 

Se aduce la cunostinta celO1' intere
saţi, că se va ţinea licitaţie publJcă la 
11 Sept, orele 11, pentru aprovizionarea 
cu carne a regl mentului. Informaţ 1 ul1i 
dă Biroul de aprovilionare al Rgt. 

Colonel Serb, 
Comandatul RegimeDlului. 

Primă"a corn. Pauliş 

No. 624-926." 
Publicaţiune 

Primăria comunei Pauliş ţine lici· 
taţie pubhcă in ziua de 18. Septembrie 
1926. ora 10 în localul primăriei co· 
munale pentru exarendarea edificiului 
comunal din PauJişul Nou, fost primăria 
comunală. 

Preţul de strigare Lei 4000 anual. 
Aviz. La liceul "Moise Nicoară" Licitaţiunea se va ţinea În cont. cu 

din Arad, lucrările de inceperea nou - art. 72-73 din legea contabilităN 
aui an şcolar se ţin În ordinea urmă- publice. 
toaTe: 1. Inscrierile şi reÎnscrierile în- Conditiuni1e de licitaţie se pot vedea 
tre 1-7 Sept. 2. Examenele de admi- d . . 
t ' 1 1 . I d b ' în biroul notarial din orele e serVlc IU. ere In c. ŞI concursu e urse in . 
zjua de 9 Sept. 3. EX-tmenele particu' , P,mhş, la 19. August 1926: 
Iare şi integrale dela 9 -18 Sept. 4. Notar: Pr:m.ar: . 
Examenele de corigenţă in zilele de CUPARESCU (In dlscifrabl 1) 
10-11 Sept. 5. EXdmenele de admi-
tere el. V Între 20 -25 Sept. 6. EXil-
menele de bacalaureat Între 25 St:pt. ___ . .!!~~,!!~!.!a_ com~auli!f. ____ ._ 
10 Oct. 7. Inceperea cursurilor la 26 
Sept. Elevii trebuie să fie prezenţi la 
data începerii examenelor, când li se 
vor comunica ordinea amănuoţil.ă a eX3-
minării. lntârzieri nu se admit. Direc
tiunea liceului ,.Moise Nicoară", Arad. 

• 

No. 805-926. 
Publicatiune , . 

Primăria cumunei Pauliş ţine lici
tatie pub~ică in ziua de 18. St:'plembrie 
1926. ora 11 În locatul primărieico" 
munale pentru esarendarea podrumului 
comunal. 

Preţul de strigare Lei 3000 anual. 
Licitaţiunea se va ţinea in conf. cu 

art. 72 -83 din legea contabilitaţii 
publice 

Condiţiunile de licitaţie se pot vedea 
ÎI1 biroul notarial În orele de serviciu. 

Pauliş, la 19. August, 1926. 
Notar: Primar: 

CUPARESCU __ .Jl~ldişcifrabil) 

Moartea drulut Aurel Popescu. In 
ziua de 27 August s'a stins din viaţă 
dr. Aurel Popescu advocat În Şiria, a 
cărui viaţă plmă de fapte româneşti a 
simbolizat statornicie, muncă şi cmste I 
d~mne de urmat. A fost un devotat 
şi credincios membru al partidului na 
ţional-liberd!. La vestea morţii lui dl 
şi dna Georgescu, fost prefect, ş'au ex
primat in persoană regrelele familiei in· 
durerate. Inmormântarea săvârşită după 
ritul credinţei ortodoxe În comuna Mus
ca de unde defunctul ş'a stras origi-
nea. La Înmormântare a luat parte o Nr. 11662 - 926. 
mulţime de prieleOl şi cunoscuţi cari de· 
pâ 'geau moartea prematură a vredni
cului român. La cimitir a ţinut o vor
bire dl inspector şcolar Nlc. Cristed. 

• 
In1rebăm dne cu ce drept s'au dit tră

surile ordşului Arad jidanului Reisz, cu 
ocaziunea cununiei lui? Acele trăsuri 
aU fost refuzate dlui drd Crâsnic, pen-
1ruCe? Va cu;nva a venit ordin dela 
Herrgot Slauber, Barabas ori alt alât
puternic al zilei? Ei bine, dar cine este 
Strvitorul, sluga plecală a acestor in
dlvjzl, care îi ascullă? căci oraşul 
Arad - Primăria - nu poate fi nici 
la dispoziţia lor şi nici în preabu nă 
prietenie cu jupânu: Reisz, sau totuşi?? 

Publicaţiune 

Se aduce la cunoştinţ.:t generală că 
pentru livrarea alor 60 (şasezeci) sal
tele necesare în 20 paturi pe seama 
Spitalului s:malar de tubercuioşi in ziua 
de 2 Octombrie a. c ora 10 a. m. se va 
linea licitaţie publică cu oferte Închise 
10 Biuroul ServiCIului economic in con· 
formitate cu art. 72. şi următorii din 
Legea asupra contabilitătii publice. 

Caietul de sarcini e poate vedea la 
Serviciul sanitar (Primăria, Camera Nr. 
60) in orele de serviciu. 

Arad, la 26 August 1926. 
Serviciul economic. 

La dl Căpitan i:!: Gh. Beleuţă; CluJ·, Dela "Căminul Studentesc'" al învaţa-
torilor din jude,;ul Arad. Calea Vicloriei 38 se pot comanda, ---~----~. - -._~. __ o ___ .. __ _ 

cu ramburs sau trimiţând paralele nainte 
urmălOarele căI ti: Condiţii de primire. 

1. "Jidanul Talmudist'( (Talmudul de I In cămin se primesc elevi fără deo-
Rohling trad. in româneste ... 35 Lei. sebire de naţionalilate cari frecventează 

2, "jidanii în comerţ şi secretul reu- vre-o şcoală din Arad. Cererile de pri. 
şitei Jor" ... 50 Lei. . mire pentru anul şcolar 192{) -21 şi 

3. "A Treia-sută păreri asupra peri- pot înainta numai până la 10 Septem- II 
colului jidovesc" •.. 10 Lei. vrie şi are să fie provăzule cu: 1. 

• .. Ultimul certificat şcolar; 2. Extras de 
. Cultură jldovească in Rusia: Ga- botez; 3. Cerlificat medicol; 4. Buletin 

zeta "CommunisIă," din Charkow aduce de revaccinare. - Rugările netimbrate 
unnătoarele notiţe caracteristice: se vor respinge. - Numai până la 

,.Districtul P~swomaisk: Document 10 Septerr.ovrie se mai pot insinua şi 
1.: Eu subsemnatat Okopua Pistemia, părinţii elevilor din anul trecut, cari 
prin aceasta vind pe bărbatul meu mai voet.c a-şi reţine locul şi pentru 
pentru, o sticlă de tuică, femdi Marta, viitor. 
Oserna.ia.". (utm~~ză iscalit~ra, a~or.5 \ T.axa de Înscriere: 30<? - Lei;. taxa 
marton ŞI c~rhhcatul SOvletU.lul dm I de mtretinerea 10000 Lei anual ŞI ur
comuna Sabohnovsk). . \...... rnătoarele alimente: 120 klgr. făină 

"Document II.: Eu Gngore ~eme- de pâne, 30 klgr. făină nuIa, 100 klgr. 
Jenko, prin aceasta vind nevasta, mea cartofe; 10 klgr. fasole) 12 klgr. un 
Domna, pentru două sticle de ţuică, soare, 100 buc. ouă; 5 klgr. zahăr, 
IOvarăşului Nt~e litşca:' . . 6 klgr. ceapă. . 

Iată dovezile culturel democratice, Copii de învăţători solvesc aceiaşi 
jidoveşti din Rusia. taxă de inscriere şi 7000 Lei anual. 

'III i Prospecte precum şi alte informa. 
4 fetite de ,coală ană vlpt şI 10- 'ţiuni mai deaproape se primesc la Oi

cuimă Ja o familie de maestru român: recţiunea Căminului În Arad, Bulev. 
Vasile Ureche Nr. 20, Arad, În apro- Carol 1. Nr. 66. 
pierea fabricei de zahăr. Comitetul Administrativ. 

Cenzurat: Prefectura ]udt:lului. 

NO.812-1926 Arad, 29 Iulie. I _ ..... UIîli~.iW~~~i;a. 
1) II b 1 i cn ti li II e 

Se aduce la cunoştinţa generală, că 
in ziua de 9 Sept. 1926, la orde 10 
·a. m., se va ţine licltaţi.: publică cu 
termin scurt în localul Prefeclufli jude- ) 
tutui, pentru darea În întreprindere a I 

lucrărilor de reparaţii la tdificii1e şco- . 
Iare dtn comunele Maceao Sem lac, Ci
cir şi Şoimoş, 

In baz l devizelor verificate de Ser
viciul technic al judeţului Arad. spe);ele 
de reparare ~unt: La Macea 671.012 L. 1 
la Sem lac 600,000 Lei la Cicir ] 58000 
Lei şi la Şoimoş 75000 Lei. 

Devizele, condiţiuni!e şi planurile 
relative la aceste lucrări~ se pot vedea 
În biroul Comitetului şcolar judeţean 
la Prefectura judeţului, camera 34, şi 
la Comitetele şcolare rurale din comu
nele respective în zilele de lucru intre 
orele 10-13 din zi. 

Ofertele fie vor trimite separat de 
fiecare şcoală. 

Licllaţiunea se va ţinea în confor./ 
mitate cu Legea contablli:ăţii publice 
(Art. 72-82) şi condlţiunile generale I 
pentru întreprinderi de lUCrări publice I 
ŞI cu oferte închise şi Sigilate pe cari I 
concurenţii le vor inainta Comitetului 
judeţean in ziua licitaţiei Ofa 10. 

Amatorii vor depune deodată cu 
oferte şi o garantă de 6 la sută din 
valoarea lucrărilor în numărar sau În 
efecte de stat. 

Preşedinte: Secretar: 
Prefect, Boneu. V. Spdlaru. 

Awiz! 
Cu onoare se aduce la cunoştinţă 

onoratului public deschiderea noului 
magazin de manufactură, galanterie şi 
rnărur.ţişuri, din Bulev. Regele ferdi· 
nand Nr. 49. sub emblema: 

Magazinul "Universal''; 
In totdeauna bine asorlat cu stofe. 

pâniarTe,--z-epl'Itre , oţ1eurr' -stămfom'ţ 

barchelUri, moltoane, perdele, bas male, 
şi dorapă! ie, cu preţuri moderate. 

Functionarii se bLlcură de 
b'ucură da 10 % 

Stii Dumneata ce este 

POBZOL? 
PorzoluI este un preparat de sul-

falare uscală. 
Cu Porzol se poate Îmbiba În 
5-10 minute sămânţa pt. 1 jugh. 
După imbilarea cu Porzol nu mai 

trtbue uscală sămânţt. 
Din grâul imbinat cu Porzol tre

tlUe nwi putină sămâllţă. 
Grâul imbibat cu Porzol răsare 

mai curând. 
Grâul Îmbibat cu Porzol nu va 

avea tăciune. 
Sămânţa imhibală cu Por z 01, 
asigură o recoltă mai bogală. 

20 deca Porzol ajunge pentru un 
jugher cataslral. 

Să imbibăm arce sămânţă cu Porzo 
Expozltura: -

Societatea Corn. Anonlmll. a 

Agricullorilor·- Mezogazdilk 
ARAD 

TJOENICI: 

se primesc imediat În atelierele 
de strungărla, Ilcătllşcrie de 
masini şi in~tru!llente. SI! bucură 
de 'preferinţă cei din oraşul şi 
judeţul Arad. - A se anunţa la 

MAX 11\1 VUL<JTJ 
FABR1CA DE MASINI 

Arad, Strada Colonel Paullan 10,12 

fpeşte 'proaspăt tj 
: şi sărat - de vânzare!, ,-_._ ..... _- : 
~. soseşte .' din preturile marcate. 

So:rviciul prompt ŞÎ conştiincios. • în fiecare săptămână la ••. 

Cu 10ală stima: i Gheor~be DeheleaD i. 

• 

MAGAZINUL "UNIVERSAL" • Arad, Piata Peştelui No. 19 .•. 
propr. firmei IOAN DANILA, ~"'Q" ... ... u .''''tA • 

1 u N E 

I)T~ 

Se află in situaţia plăcu1 ă, ca să servească On. public 
cu gaz de calorie înaltă, cu al cărui ajUior putem, ca În 
timpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâncări. 
a călca rufe şi a ne scălda. IllstaJaţiunHe nece"are şi 
montările le executăm pe rate şi pe preţuri de regie. 

A 

UZINELE COMUNALE 

SEC f IA G.lL\Z AERIAN: ",-R;\D. 
Strada Muciu Scevola 9, 11 şi 13. - Telefon: 27, 25 ,1 16.; 

:, 

13 1 R () U LUZ 1 N E L O }{~. 
din strada Eminescu No. 4- stă la dispoziţia Ou. 

10 ce priveşte comenzile etc. 
public r 

. t 
F. 

~ ,. 

~-----------------------------------------------~~ al 

f .r 

IOAN FILIMON 
~ 

P.oăvălIe de DlaIlUfnchll'{t, stofe ' 
).ânză, CiOI"npi eh~. - Ccl mai, 
ieftin izvor de ullrnvizionnre. f 

1 

ARAD, Strada Metiann No. 16· 

'. 
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