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Al. C. 

! Pmpovăduitorul naţionalismu-

J 
lui antisemit este un om a cărui 
actlvitatt~ creşte şi se intensifică 
in rapo!t cu vârsta. 

In pragul celor 70 de ani pe 
J cari îi aşteaptă, profesorul dela 

facultatea de drept din Ieşi crede 
- şi luptă pentru ideia, care i-a că
I lăuzit viaţa, nu numai cu cre
~ dinţa vânjoasă a tânărulul de-

abia ieşit de pe băncile şcoalei, 
Il dar şi ClI experienţa întregei sale 

viEţi jertfite pentru triumful ide-
ologiei ce-l tnsufleţeşte. ' 

fr, Privit prin această latură, di A. 
al C. CUl] nu este numai profeso

rul. care vreme de peste 30 ani i a făcut să strălucească catedra 
de economie politică a Universi

... tăţii din Iaşi, ci a fost, este şi 
ramâne dascălul nostru al tutu

, .fora. 
- Ani de-arândul, d-sa a fost pur-

. tătarul pururea treaz şi pururea 
, nepătat al făcliei naţionaliste. Su

netul individual şi colectiv al ge
neratiHof de studenţi, a vibrat la 

J.-grnstttsătt; masele eropsite ale 
! muncitorilor plugari au tresărit la 
i Indemnul său. Acestea nu le pu

. tem uita. Şi nu le vom uita atâta 
vreme cât tantiemele diferitelor 

• intreprinderi jidăneşti nu ne in
greuiază buzunarele ca să ne uşu
reze viaţa -- şi mai ales atâta 
timp cât vom putea striga răspi-

le cat că nu există in lume atâta 
aur cât îţi trebuie ca să cumperi 

Li- un suflet de rom ân care nu se 
.,.... vinde. 
~Ie Poţi spune despre dl Cuza că 
ni a greşit în concepţia sa, că a 

rămas un neinţelegător al acestor 
:)0 vremuri in care umanitarismul 

cosmopolit a ajuns crezul Gurent 
.. al tuturor lepădăturHor sociale; 
~. poţi spune despre dsa că nu şi-a 

: inţeles rostul, că este un fanatic 
: incorigibi1. .. Nimeni insă-şi nici 
, odată - nu va putea spune că 
: d} Cuza şi-a trădat prietenii, că 
: nu s'a purtat cinstit sau că n'a 

fost consecvent cu sine insuşi. 
Nici o vorbă, nici un gest, nici 

I un rând din tot ceeace a scris. 
: nu poate să răstoarne - sau să 
: micşoreze măcar - implacabila sa 

ideologie naţională. Tot ceeace 
dsa a scris de 30 ani incoace, a 

\. rămas şi va 'rămâne valabil pen
trucă toate constată riie sale sunt 
r.e~u.ltatele unor laborioase şi de
fmttlve cercetări ştiinţifice. 

.. Adorat de tinerime, atâta vreme 
cât această tinerime sta sub di
recta sa ocrotire spirituală, a fost 

•• .) Ion Vornlcu este pseudonimul unui di
_ stins intelectual din localitate. Deşi DU apar-

ă Une organizaţiei "L. A. N. C,", dsa ca şi 
, C I dA .......- ~n a ne cunoscător al vietii noastre sociale, 
~ fin observator şi un minunat stilist, ne de
~ scrie tn articolul de fa~ uriaşa personalitate 
- a dlui A. C. Cuza. (N, R) 
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APARE SĂPTAMÂNAL SUB CONDUCEREA UNUl COMITET. 

Cuza. fratilor mei fn~ti Voluntari n 
De Ion 'Tornicu *). In timpurile acestea grele, in timpu-

rile aCEslea de luptă sfântă pentru 
părăsit mai intâi, apoi combătut mam, regl! şi credinţă, mă adresez 
adesea rn mod grosolan de mulţi Vouă, iubifi!or mei foşti volwltari, 
dintre acei cari primiseră deja foşti tovarăşi de luptă, stlăjeri ne:lirz
dsa prima impărtăşanie a unui tili ai neamului şi ftirei româneşti, 

Vouă cari ali ştiut să Vă puneţi În 
crez politic. ' joc existenta, viata voastră şi a fa-

Dar dl AL C. Cuza a rămas miliiLcr voastre scumpe, fiind gafa a 
neclintit la postul său. Arg'llmen- jrrtji toiul pentru "Hristos Rege şi 
tărilor protivnice, bazate pe idei Naţrune", deVlzele "Ugei Apărării Na-
. .\ I (ianale Creşti'?!::" şi V il rog ca să ve-

CIVl izat exprimate, c-a răspuns nifi şi acum ca voluntari - fiilldcă 
cu luxuriantă abundenţă de vervă ~Lif!a A. N. C" n'are putere să Va 
ironică, arhitectonic construită şi forteze şi nici nu vrea să facă lucrul 
logic plasată; insultele l-au lăsat acellsfa şi fl'are nici p!lrale sâ Vă 
rece. dea şi nu voeşte nici să Va mil?teascQ 

Obligat să trăiască numai din promitându-vd cine ştie ce foloase, 
daca veti vad cu noi, şi cred că ast

ceea ce-i putea aduce ca apcrt fel de promisiuni ar fi o jignire a 
materi8.1 munca sa neobosită d'~ mândriei şi cimtei de va/lUziLIr,. ci Vă 
profesor universitar şi autor, - roagă numai c:a pe nişte ostaşi vred
dl Al. C. Cuza a rămas, mai pre- /lici şi credincioşi, cari aţi fost deja 

d (;funei memorii ~ L. A. N. c." pe baza 
SUS e toate, un om cinstit. idealului sfânt penfrtl care aţi luptat, 

De-ar fi renunţat la doctrina sa veniţi aeam dil ncu iu!' ca va/un
sa, ,zeci de comode fotolii din di- tîlri pen/rl a întregi şi ([ servi de mo
ferite consilii de administraţie l-c.r de! In rândurile luptatorilor Ugei A
fi Tmbiat· toate ghişeuflle bănci- N. C, votând CII totii listel~ Li;:ei cu 
10 se 't' " f d h" t t sf!mnul -, iar pâna atunci jă.:ând 

r mI e s a~ tese I.S, ,,~a e . Plop0f!anda prin're prie.b,ii şi CU110-

".org,.anel.e presei ?:~lOcra.tlC~ I-a~ I s::uţii Dv. în interesul .,Li!;'ci" şi fijl 
fl tram blţat calttaţlle Ş\ 1- ar fi siguri că isbânda va fi a noastră. a 
popularizat chipu1. . voastră şi a fatUlor R07lfÎrtilor buni 

Dar dl Al. C. Cuza a rămas' ~~ c,'!I,stiţi 1 
Un fost vol.rnlar 

sărac. Răzleţit contimporan al membru al L A. N. c. 
vechei generaţii din care istoria ... ____ .. ...... 'fi' w 

noastră politică a Insemnat tn au
rite chenare: a_utoritatea etică 

a lui Maiorescu, răzvrătitul nea
stâmpăr de veche şi veritabilă 

boerie a lui N. Filipescu, verbul 
cald şi pătrunzător al lui Dela
vrancea, intrasigenţa lui P. P Carp, 
expresia aleasă alui Marghiloman, 
- atâtea valori politice cu care 
profesorul dela Iaşi şi-a încruci
şat spada inţepătoarei sale verve 
oratorice, - dl A. C. Cuza a pă
strat, pe deasupra tneschinăriilor 
materiale ale actualităţii, tntocmai 
ca nemuritorul Cyrano a lui Ro
stand, panajul eleganţei sale 
morale. 

Şi din pragul vârstei sale fna
intate dl A. C. Cuza are satis
facţia de a vedea mijind zorii 
biruinţeJ. .. 

Aceasta n'o spunem numai noi, 
admiratorii ... O spun chiar cei mai 
netnfricaţi adversari ai săi. O spun 
vremurile peste cari dsa păşeşte 
triumfător ... 

Şi o vor spune generaţiile de 
mâine, cari vor face din numele 
său un mit şi din crezul său po
litic o trainică şi indestructibilă 
realitate. lan Vomicu. 
~ .. "04"'- ... - ....,...... d IZ «c* 

lliga tlpiirării nationale şi 
autoritătile. 

Ministru de interne este d!1ul 
Octavian Goga, care n'a fost mai 
puţin antisemit de cât cel mal 
bun aderent al LANC. şi acest 
lucru l-a dovedit În de-ajuns prin 
articoltle sale nenumărate scrise 
şi prin discursurile Şl conferin
ţele sale rostite cu orice oca
ziuni. Şi de ce ne-am indoi oare 
că dl ministru de interne va trece 
acum în fapte ceeace spunea in 
trecut cu graiul viu, dovedind că 
convingerea noastră despre per
soana D-\ui este adevărată, că 
adecă dl actu::.l ministru a avut 
şi in inimă ceeace a spus cu 
vorba şi simteşte şi azi ceeace 
simţea odinioară - şi va. face 
acum ceeace nu putea f3ce altă
dată, dar dorea să poată face 
cândva. 

Prefect este dI fost primnotar 
jlldc-ţean\ V. Boneu, omul cinStit, 
muncitor, care şi in trecut nu
mai bine a făcut tuturor. dacă 
a putut, iar rău nimăruia, omul 
care s'a bucurat de stima, dra
gostea şi încrederea intregului 
judeţ, sau cel puţin a tuturor lo
cuitorilor cinstiţi din judeţ, căci 
el a satisfăcut cererile juste ale 
tuturora. 

Astfel stând lucrurile sperăm, 
că LANC. nu numai că nu va fi 

- Votaţi toţi cu semnul_, stânjenită in propaganda ei, ci 
care este o linie dreaptă, precum din contră ne aşteptăm cu tot 
dreaptă şi sjântd este şi cauza dreptul thiar şi la concursul au
pentru care luptăm noi J toritătilor noastre. Vom vedea! 

----------------------Preţui unui exemplar 3 Lei. 

Arad 

STRAOA EMINESCU 17 
(Etajul II) 

Al'ad, Duminecă 9 Maiu 1926 

Fără titlu ... 
Partidele politice dela noi se 

uită cu groază la mormântul ce 
şi l-au săpat singure, pentru că 
s'au imprietenit cu toţi jidanii, 
cari s'au legat de gâtuI lor, ca o 
piatră grea ce le trage de gât, in 
prăpastie. Această moarte groaz
nică ce le aşteaptă în curând, e 
urmarea firească a neîncrederei ţă
rănimei în aceste partide. Şi e fi
resc ca să fie aşa. 

Aceste partide politice, au min
ţit fără ruşine ţăranilor că dacă 
le va da lor votul, ei; tăranii ro
mâni asupriţi până ieri, vor avea 
un traiu mai bun, ziiele negre ale 
lor vor fi schimbate cu altele mai 
bune şi că toţi străinii înşelători 
vor fi puşi la locul lor. 

Dar să trecem dela vorbe la 
fapte. Ce-au făcut aceste partide 
pentru ţară? 

Au adus ţara, în ce priveşte 
banii noştri, de a ajuns de mi
nune la lume, aşa de mică- i va~ 
loarea leului, şi astfel au provo
vocat scumoetea mare din zUele 
de azi; au 'făcut ca traiul româ
nului cinstit să fie cu neputinţă 
1n ţara lui; şi-au bătut joc de vă
duve şi invalizi cari primesc azi 
o pensie de batjocură. 

Dar vorba român ului: Cu min
ciuna dejunezi (prânzeşti) dar nu 
şi cinez1. . 

Aceste partide şi-au perdut cu 
totul încrederea ţăiănimei, care 
se inscrie în masse compacte in 
L. A. N. C., in infăptuirea pro
gramului căreia tşi văd ultima in
cercare de a scăpa din ghiarele 
sărăciei de azi. 

Aceste partide tncearcă acum 
să tnşele ţărănimea deja sate, şi 
prin minciuni neruşinate caută să 
impiedece ţărănimea de a se in
scrie in ligă, spunându-Ie că ju
rând credinţă Ligei vor fi trimişi 
indată la un războill care se va 
declara in curând. 

Asta tnsemnează propagandă 
electorală dle col tn rez. Vlad şi 
tovarăşii "ţărănişti"? 

Noi ştim un lucru: Toţi prie
tenii noştri cari sunt membrii ai 
Ligei joară la intrare in ligă, cre
dinţă Rtgelui şi Naţiunei. E un 
păcat acesta? 

E un păcat de a jura credinţă 
Regelui tău şi Naţiunei tale? Fap~ 
tui de aţi apăra Regele şi Naţtu
nea e o crimă? Noi credem că nu. 

Să se ştie un lucru: Noi nu 
sărim cu arma contra nimănui. 

Noi nu propagăm ura ci iubi
rea printre români I 

Noi vrem adevărul, şi urâm 
minciuna; vrem cinste şi nu hoţie 
adevdrată! 

Noi am pornit acţiunea noastră 
pentru că nu ne mai lasă inima 
ca să mai stăm cu mânile in bu
zunar, când fraţii noştrii indură 
starea asta de nesuferit; nu pu
tem s'avem o inimă de pi~tră la 
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lacrimile de jale ale orfanilor, vă
duvelor şi Invalizilor, cari n'au ce 
mânca intr'o tară aşa de bogată 
ca a noastră. 

Noi ne in credem indeajuns în 
propriile noastre puteri, şi astfel 
pentru izbânda mişcării noastre 
n'avem nevoie de lupta cu ar
mele. 

Noi pornim la luptă nu cu ar
mele ucigătoare, ci cu armele 
iubirii de Neam, Ţară şi Rege! 

Nici Cristos n'a luat armele 
contra păgânismullli şi a invins, 
tot astfel şi noi, pe a căror dra
pele stă biruitoarea cruce, vom 
învinge propovăduind iubirea de 
frate. Deci fraţilor, toţi acei cari 
vă spun minciuni de felul acesta, 
că va veni un nou răsboiu, işi 
caută ultima scăpare, agăţându
se de încrederea voastră pentru 
a nu cădea în mormântul care-i 
aşteaptă deschis, pentrucă ei văd 
că pe unde oamenii Ugei des
cale că, organizaţiile lor trec de 
pe Pământ în Lună. 

Ultimul nostru cuvânt este: 
Dacd, Înaintăm, urmaţ!-ne! 
Dacă, dăm inapoi, ucideţi-ne! 
Dacă, Cădem, răzbllllaţi-fle! D. 

........... • •• ft 

Banca Industria~lIor ai Comerciantilor 
Români S. B. Hrad. 

Iată ° instituţiune economică româ
nească nouă, a cărei necesitate s'a 
simţit aşa demult de pătura comer
cianţilor şi industriaşilor români din 
acest oraş şi satele judetului nc.stru. 

O mână de oameni, fruntaşii vieţei 
noastre economice din acest mare 
centru românesc care este Aradul, 
înţelegând rostul, creierei unei clase 
româneşti mijlocii, intr'un elan de în
sufleţire a pus basele Băncii Industria
şUor şi Comerciantilor Romani din 
Arad şi Jur. 

Greutăţile de ordin financiar, lipsa 
de sprijin cu care se luptă elementele 
romântşti din viaţa economică a dictat 
aşazicând înfiinţărea acestei institu
tiuni. Banca este azi În funcţiune şi 
mic:l1 comerciant şi meseriaşi români 
nu mai este lăsat la discreţia camătă
rilor streini. 

Se ştie, că până acum comerciantul 
şi industriaşui român pentru satisfa
cerea nevoilor de credit a trebuit să 
recurgă la ajutorul băncilor din pro
vln~e, ~ari peiavgă că le faceau acelora 
tot felul de greutăţi pentru imprumu
turi le calculează câte 40-50 D

/ O' -

lnt' astfel de imprt-jurari mIcul comer
ciant şi industriaşi a fost exploatat in 
mod neomenesc de tot câştigul, chiar 
şi de avutul seu. 

Fondatorii băncii la Înfiinţarea ei 
fHod preocupaţi numai de înteresele 
claseI comerciantilor şi meseriaşilor 
români, au alcătuit un statut în basa 
căruia atât acţiunaril cât şi conducă
torii ei nu;vor putea fi decât români 
născuţi pedeasupra membrU Consi-
liului de AdministraţIe trebue se fie 
comercianti sau industriaşi. A fost 
părerea generală, ca institl1ţiunea fiind 
crehtă pentru scopul ajutorărei acestel 
clase de oameni, numai aceia cari simt 
greutăţile cu care trebue să lupte ro
mânui în viaţa economică, poate să 
poarte la inimă interesele acestei clase. 

De altă parte s'a prevăzut în statute, 
că numai comercianţii şi industriaşii 
acţi@nari ai băncii. pot beneficia de 
credinţele pe care aceasta le acoardă. 
Este evident deci, că instituţiunea 
serveşte esclu siv pe l1eguţătorul şi 
meseriaşul român, fie dela oraş sau 
dela sate. Depinde, deci cu totul dela 
dânşli, ca banca lor să-şi la un aV~int 
ca să poată satisface toate cerinţele. 

Filcem apel la toţi acei românl co
mercianţi industriaşi şi meseriaşi din 
Arad şi jur, C1\r! poartă la inimă in
tcrestII propăşirei lor, ca să se înscrie 
în şirul actionarilor ei. 

Orice cerere să fie trimisă oe ad
resa: Banca lndustriaşi!or şi Comer
cianţilor Români s. a. Arad. Bulevar
dul Regina Maria No 17 etaj. 1. 

VOINŢA POPORULUl Nr. l~r. 1 -
Cuvântul Domnului. 

Cine a păcătuit? 'osti 

S " V A STI C A Partea din sf. Evanghelie (Ioan 9,!ăt' 
1-38), care se cite~te astăzi e mai,Ot11 

.Svastica" stă in legătură ca cultul 
solar, şi apare in acele ţări, în cari a 
trăit rasa pelasglcă, pe care o găsim 
dela inceput in ţările noastre. "Sva
stlca U este în genere, semnul distinctiv 
al rasei ari ce, şi in special al ramurei 
TracUor, din care n~ tragem, prin 
Dac!. Cele mai vechi tnsemnări CU 

"Svastica" au fost găsite pe pămâp-tul 
nostru, la Brenndorf, lângă Braşov, la 
Turda şi în alte localităţi: datând din 
epoca petrei (Dr. Ludwig Wilser: Das 
Haken-Kreuz, Leipzig 1922, pag.4). 

Cu vechimea ei, cea mai tndepăr

tată, la no', "Svastica" este dar, în 
primul rând, a noastră, românească, 
prin originea noastră, ca descendentl 
ai arBor, traci. 

Dda ari, ItSvastica" a trecut în cul
tul creştin, şi este forma primitivă a 
Crucei. Invătatul francez Emite Bur
noul vorbind de "Svastica". zice (La 
Science des Religions, Paris lti85, 
pag. t87): 

"Când Isus a fost ucis de jidanl, 
acest vechiu simbol, arie i-a fost uşor 
aplicat şi svastica •. a devenit cruc~a 

modernilor creştini". 

Cultul "Svasticei" exista în ţările 
Daciei şi în epoza romană. Pe o in
scrlpţiullC a cohortei Dacice 1 Aelia. 
Dacorum, aflăm semnul HSvastica" cu 
brc.ţcle spre răsărit, ca a noastră. 

.Svastlca&: a fost păstrată de poporul 
românesc până astăzi, şi o găsim pe 

întreagă - trudul şi sufletu - ari şi lungă şi cuprjnde in sine lstoriSirea'f26 

creştini tămăduirii unul orb din naştere. LUăIll~t~ 
. . numai cele dintâlu două stihuri, să; 1111 

lntr.ucât toate popoarele creştt~e de ne ocupăm cu ele şi mi-se oare, că,arE 
obarşle arlca, sunt astăzi prlmelduite de-aş scria aşa de mult, încât toat~od 
tn fiinţa, flacea ş\ cultura lor de către d foaia să fie plină numai despre acest~ 
jldani, cari sunt cu totul străini de d?uă stihuri, încă tot n'aş fi spus de N 
sângele popoarelor arice şi duşmani aluns. . loci 
de moarte ai legei creştine: Svastica· Ia!! slihurlle: 1. In vremea aceea.. 

" i,ecalld Isus a VăZllt pe un om orlte.1 

~.ste semnul comun al luptei contra din naştere. 2. Şi [-au întrebat pe eliel 
lldamlor. ucenicii lui zicân.d: Invdţătorule, CÎne)sel 

Dintre toate popoarele, cel mai pri- a păl'ătuit, acesta, sau părinţii lui, a'~or 
mejduit de jidan! este astăzi poporul s'a născut orb? . r-; 
românesc Aşezlt in mijlocul nostru Intrebarea apostolilor e întemeiată, căcti ~ _ ă' ,. ··d·· o ă in adfvăr, cele mai multe nefericlr~~ UI 
tn num r covarşl:or, )1 anu ~ esc s cum e şi orbia din naştere, sunt ur_.e1e 
stăpânească pămantul Româmel. mările păcatelor. Ştiinţa medicală cfln 

Adunaţi-vi deci toţi români{ şi ajuns să cunoască de ce rămân orbşl 1 

creştinii care iubiţi România şi voiţi copiii. Anume, este o boală lum~ascâ(asl 
a o păstra pentru fii voştri, în jurul ~~ozavă ca t~ate boa~~le l~meşt_l, careaşt . . Iă I lŞI aşează vlermuleţll (mlcrobll) pt 
acestuI semn de apărare oaţtOna Ş trupşorul copiilor îocă nainte de a sev1a 
creştină Le fi născut şi mal ales cel ce se aşează5ă 

:Jl pe ochi sunt primejdioşI. Când micu ..... ol 
Feriţi -vă de semnul întors ~ ţul îşi deschide ochi! indată dupi : 

naştere, microbli pătrund în ochi şi 1\'0 
care este semnul Înfrângerei şi al ne- slăbeşte vederea sau ii întunecă dt, 
norocirei. tot şi pentru totdeauna. Tot ştiinta,n 

"Svostica", prin însuşi principiul el medicală (cea numită psihiatrie) neira 
_ cu puterea tainică de talisman al arată că păcatele părinţilor se IăzbuDim( 
strămoşilor celor mai îndepărtaţi _ în copii. Beţivii vor avea copii c1dil 

boala hoţiei (cleptomanie), cu boall.mi 
ne va apăra de primE'jdia jidănească, de a nu şti să osebeasd binele de 
şi ne va aduce biruinţă şi noroc. rău (idiotism moral), cum nu ştie or~so 

Purtaţi deci semnul acesta, zugră- bul să o~ebească ce' e negru de ce Elt~ 
viţi-l în casa voastră, coaseţH pe alb, cu morb de inimă care se zic! 
haina voastră, răspânditi-1 pe tot cu- şi boala cea rea (epilepsie) şi alţii se 

şi alţii cari în urma păcatelor părin· AI 
prinsul tăre!. teşti nu mai pot să fle stăpâni Pl 

Prin acest semn vom iuvlngei voinţa lor. Din părinţi cu boale lumeştit~ 
A. C. Caza. 

monumente, pe cusăturile naţionale, --" .......... "'..,..-_ ....... ' "" ... ,,--, "''''._ ........... _.'' _ .... 
adecă stăpâniţ! de păcatul desfrânăd n 
se mai nasc, precum iarăş ştiinţa me<st 
dicală ne arată, copii tâmpiti de minte-to pe crestăturlIe şi pe glugile ciobani

lor, pe ouăle de paşti, pe podoabele 
bisericeşti. Acoperământ!!l mormanlu
lu! dela ma.năstirea Putna, a Marieiw 
Mangop, a doua soţie a lui Ştefan cel 
Mare, din 1477, este împodobit cu 
"Svastici". Ele se găsesc şi la pictura 
bisericei Trei-Erarh! din laşi, şi aiurea. 

Sărbătoarea misterioasă, zisă "Foca", 
pe cue poporul românesc o serbează 
pretutlndeni, cu cea mai maie evlavie, 
a treia zi după Sf. Ilie, la ~2 Iulie 
(Sf. Maria Magdalena) - deşi nu se 
găseşte in calendar - stă şi ea în 
legătură cu "Svastica", întrucât" Foca", 
nu este desigur decât Serbarea Fo
cului, "Agni", din străvechile sfinte 
Vede ale Inzilor, ari, şi pe care po
porul românesc, ca minunată dovadă 
a spiritului său de conservare, a 
păstrat·o prin veacuri, până în zilele 
noastre. 

.Liga Apărărei Naţionale Creştine·, 
a luat ca semn al el "Svastlca14

, pentru 
că este semnul de legătură a naţiei 
româneşti cu trecutul ei cel mai În
depărtat. 

Pentru noi românii, "Svastica" are 
° întreBă valoare simbolică. Ea este 
semnul: rasei ari ce, căreia aparţinem; 
al religiei spiritualiste, care a fost 
religia lioastră în toate timpurile; al 
legăturei indisolubile cu pământul 
nostru, pe care trăim de mii de ani, 
ca străbăstinaşl, şi de pe care incă , 
nimeni nu ne-a P'.ltut strămuta. 

Prin acest semn voIm să zicem, că 
suntem hotăriţi a pilstra rasa fără 
amestec, legea noastră fără atingere, 
pământul nostru fără împărţire nici a 
unei fărâme cu nimeni. 

Deosebli ea dintre "Svastica " şi 
Crucea este aceasta: 

"SvasUca" este semnul nostru ca 
neam, înrudit cu toate popoarele 
arice; Cruzea este semnul credinţei 
noastre, la fel cu a tuturor popoare
lor creştine. Numai împreună. Sva~ 

sHca şi Crucea arată fiinta noastră 

Nouile organizaţii L. A. N. G. nebuni, plini de bube scârboase, SUTZl n: 
muţi, surdo-muţi, schilavi şi în alt!S 

(j d A d) chipuri neputincioşi. 
Bodeşti u. ra . . Toţi aceşti copii, toti aeeţţtl născl~,n 

Preşrdlnte: Miron Butariu, stud. în să fie nefericiti prin chiar nefericirei 
drept. V.-preş: Vasile Berea, mthanic; lor sunt însăş mustrarea intrupată Iv, 
Andrei Sida, econ. Secretar: Alexandi'U părinţilor lor şi sunt insăş osânda,a 
Fiorea. Casier: George Florea. Membri lumii şi trebue să fie cu totul îndobi· 
În comitet: Aurel OavrHa, Teodor Bu- tociţi cei cari n'ar simţi mustrarea Ş n 
tariu, Şofron Slma, Butar Ioan 1. Nlco- osânda. ~ 
lae. - Localul organizaţiei va fj şcoala Noi avem un minister numit al s1\:fl 
conf. din Bodeşti nătăţli publice. prin care ţara jertfeştfll 

Chişineu (jud. Arad). zeci de milioane pentru spitale, sana' 11 
toril, case de nebuni, case de orb:'11 
pentru ~edh::ameDte şi adev~r zic, el 
noi vom ajunge să ne prefacem În' ( 
treaga ţară intr'un nesfârşit spital, dt \ 
nu vom căuta, de nu vom găsi şi mH 
ales de nu vom întrebuinţa adevăratu c 
spital şi adevărata doftorie. 1 

Preşedinte: Simion Mlhuţ, adv. st. 
V.- preş.: Olariu Gheorghe. Secretar: 

De nu vom vrea să înţelegem ci 
BIăjeni (iud. Hunedoara) boala adevărată este însuş păcatu 1 

desfrânărli şi al beţiei care şi ea e ( 
Preşedinte: Ioan Ştefan, inv. şi 20 dC'sfrânare, dacă nu vom vrea să ÎIl: 

Victor Popescu, Casier: Membri În 
comit:..'!: Victor Peter, Gheorghe Dibel, 
Gheorghe Olflriu. Petru Haiduc, Gheor
ghe t'lj\ornăilă, Victor Popescu şi Gh. 
Stan. 

membri in comitet. ţelegem că păcatul se pedepseşte pinii 
Conop O. Arad) in a şaptea sămâoţie, dacă nu vor., 

Preşedinte de onoare: Ioan Petrila, 
preot; preşedinte: Milan Serb, v. preş: 
Vasl]e Olariu, secretar: Ioan BăI an şi 
Mircea Macaveiu, casirr: Ioan Caii an, 
membri în comitet: Vasile CoHan, 
10:::0 Olariu, Vasile Ursu lescu, Ş:lfron 
Cimponeriu, Petru Şoimoş3n, Vasile 
Şa;moşan, Petru Dehtlean, Petru Savu· 
lescu. 

întelege că spitalul nostru cel adevă-. 
rat este sf. b:serică, doftorul e Hris 
tos, medicamente sunt dumnezeeştil 
lui învăţături, d2.că nu vom înţeleg. 
că boala începe prin chiar gandu 
murdar al desfrânării sau precum Îl\" 
suş Hristos doftorul sufletelor ~i a
trupurilor zice: "Că tot cela ce cau~ 
la femele spre a ° pofti pe ea iată! 
desfrânat," iarăş adevăr zic, noi vo~ 

Măderat (i. Arad) putea jertfi sute de miliarde, vOi 
Preşedinte: Morarlu Aurel, v. preş ~ putea face spitale şi din palat şi d~ 

FrătiJă Gheorghe şi Motiu Gheorghe, colibă, căci tot mal mulţi orbi, sun: 
secretar: Hă\măgean Traian, casier: muţi, tâmpiţi şi schilOZI şi alţi nene 
Jitar Petru, membri în comitet: Ioan roclţi vom avea, înc~t cei sănătoşi' 
Moţiu, Gheof!~he Tripan, Ioan Tatar, trehui să desnădăjduiască in faţa m~ 
Curtean Teodor, Dunţiu Buda, Traian strărH sufleteşti şi in fata întrebări 
Moţiu, Păcurariu Ioan, Petru Plav. Doamne, cine a păcătuit, aceşti neno 

..-,' • '.... ... _ __ rocit!, sau părinţII lor de s'au născr 

Ruşl-n0 ar fi, dacă noi creş~iDii 
\.., nu am putea susţInea 

singura gazetă tn Ardeal. care şi-a 
pus în frunte semnul "SVASTICEI". 
Aveţi o logodnă, cununie, botez, orl 
altă bucurie famHiaiă; -- trimiteţi 
ştrea la "Voinţa Poporului" şi plătiţi 
cât vă iartă puterile la fondul de re~ 
zistenţă al acestei gazete! Aveţi O 
intristare, moartea unui iubit; - tri
miteţi o sumă cât de mică, răscum
părare de cunună! 

Faceţi abonamente I 

astfel, sau noi păcătuim necunoscân 
că păcatul se pedepseşte prin pliJgil 
ce vin asupra noastră? 

Stăpâne Doamne Dumnezeul nost(1 
care şi din tină ai făcut ochi sănătOl 
şi poruncînd să se spele prin cuvâl 
ai făcut să se săIăşluiască lumina, I 
să &trălucîască întru sufletele noasU 
lumina cea nestric<'\cioasă a dumui 
zeeştHor tale fnvăţături, să cunoaşte 
şi să tnconjurăm păcatul, să dUcă 
dorintele trupeşti şi toate ctle ce SU 
spre bună plăcerea ta să cugetăm 
să facem. Amin. 
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Discurs 
ostit de 01. Dr. Ion Teleguţ la săr
.ărlle lupoaicei, donate de oraşul 
loma Timişoaref, in ziua de 23/IV 
926~ la mormintele celo!' 400 prin
lioneri italieni morţi şi ingropati 1n 
imitirul militar din Timişoara, cu 
are ocazlune s'a sfinţit şi drapelul 
ocietăţilor fasciste italiene din 

România 

N'am venit să plângem, nici să ne 
:>ocim, ci să aducem prinosul nostru 
l:te recunoştintă şi admiraţlune memo
i 
fiei celor 400 fraţi italieni, a căror 

::>seminte zac aici, departe de patria 
~or scumpă, pentru care s'au iertflt. 

Ne-am adunat aici, să ridicăm rugă
:i~iuni pioase către Cer pentru sufle
~~ele acestor morţ', căci ştiut este, că 
;ilO popor care nu ştie venera morţii 

)ŞI mai ales Eroii, nu merită să. tră-

1iască. Dar nu vorbe goale, ci fapte 
'taşteaPtă aceşti eroi dela noi, deacela 
It 
,evlata lor, să ne fie o pildă vie, cum 
:Iiă ne iubim patria, pentru care la ne
l'Y'oe să fim gata, să ne jertflm şi viaţa. 

)1 Soartea a adus cu sine, ca in răz
l~oiul mondial abea trecut, s'a găsit 
:~n tabere duşmane frate luptând contra 
lefrate. Aşa se explică prezenţa acestor 
limormlnte de italieni în cimitirul nostru 
~cdin Timişoara şi tot aşa se explicA şi 
llmlile de mOI ţi români, cari îşi dorm 
I~~somllul lor de veci pe pământul 
elta Iiei. 

ef Prin aceşti morţi popoarele noastre 
(ii se simt mai aproape unul de altul. 
Il Ace~ti morţi ai noştrI cimentează legă
~;tura de sAnge care uneşte n aţi u
~ri n'il eno a str e sur o r f, cari 
le<sunt menite de soarte, să trăiască 

Itetotdeauna in cea mal perfectă armo
~llnte, căci Interesele noastre vitale de 
.It! Sta t nu se incrucişează, ci se ajută 
{!freclproc. 
'el Frati îtaheni, rclntorşi acasă, în Tara 
L tvoastră, spuneţi părinţilor şi rudenilor 
Idlacestor morţi, ca fii şi rudele lor nu 
bi: 
Ş mal. zac într'un pământ duşman lor, 
ei într'o Ţară amică şi aliată, lângă 

sFfraţi de aceiaşi rassă; că mormintele 
:ştt lor sunt presărate cu flori, că aceste 
[la· morminte, împreuna cu lupoaica do
r~ nată oraşului nostru de Mama Roma, 
În. cari reprezintă simbolul geniului latin 
dt vor fi pentru noi un loc de peregrinaj, 

ma unde va alerga poporul nostru, să se 
atu adape din izvorul patriotismului, păs-

ci trându~şl treaz,ă conştiinţa latinităţil 

atu noastre. 
e ( Spuneţi în fine poporului italian, că 
Î!l- Sentinela Română, aşezată de lmpă-

,âni ratul Traiau pe aceste pialuri înainte 
von cu aproape 2000 de ani, prlveghlază 
ev~ 
{ris treaz asupra culturII romane şi că, 
ştii dacă s'ar mai întâmpla vreodată ca 
leg popoare barbare, să năvălească iar in 
adu Ţara noastră, ca ;,) ~"ecnt, atunci şi 
l Î\I" fraţii voştri din mn;',-n :Jle se vor scula 
şi t În ajutorul nostru, ca să ne apărăm 
:au~ 
Ită i patrimoniul scump j patria şi cultura 
vo~ roma.nă ameninţate. 

i v~~ Sfinţirea drapelului societăţilor fas-
ciste italiene din România in acest sun 

lellC loc şi cu aC':f;t prllej, are o mare în-
şi I $emnătate. Ca fost ofiţer a LegiunI! 
mcromane din italia, pe care am avut 

bări ocazia, să o cunosc şi de care mă 
lent leagă atâtea amintiri plăcute, retrăiesc 
ăsc! 
;cân acurn acele momente de insufleţire 
l~gil ,generală, când la finea anului 1918 

la Roma, înaintea Columnei lui Traian 
ost(l şi apoi la Marino s'au sfInţit steagu
:1ăt~ riie Legiunli Romane din Italia. 
uvâr 
la, I Acest drapel reprezintă fascismul 
oast ,it:::Uan, care sub conducerea întelep
l\nnf tului R'!ge Vittorlo Emanuele 1lI. şi a 
aşte: Ducelui Benitto MusoHnl, a ace
ălcă: stut mare geniu politic latin din 
e SUl 
:ăm: zilele noastre, a contrIbuit la aceia, 

ca Italia să fie azi printre cele mai 

VOINŢA POPORULUI 

mari şi mai puternice Imperii din 
Europa şi să fie respectată şi temut! 
de toată lumea. 

Şi deoarece fascismul ItaHan tn· 
seamnă pe scurt: s1l. fii un cetătean 

onest, con ştiu de datorlnta sa fată de 
patrie, care-şi Iubeşte mai presus de 
toate patria şi neamul, care e mândru 
de numele şi orij{inea sa, care res
pectă legile şi ordinea şi lucrează in 
pace: un astfel de program politic ar 
trebui sprijinit de toate Guvernele. 

De aceia imi permit, să vă fac în 
numele cetăţenilor acestui oraş urmă
toarea urare: Să dea Dumnezeu, ca 
fascismul O-Voastră sănătos, să ocupe 
locul bolşevismului periculos, care 
ameninţă ordinea de Stat şi pacea 
lumii. Ca acest fascism, care v'a salvat 
patria şi a făcut-o mare, să-şi facă 

mersul sl1u triumfal nu numai peste 
Italia şi Tripolitania, ci peste intreg 
pământul. 

Iar va! suflete nemurlto!\re de eroi, 
priviţi cu satisfacţie pe pământ, căci 
jertfa voastră de sânge n'a fost în 
zadar: căci Ţara voastră, mândra Ita
lie cuprinde între hotarele sale mărite 
dela Brennero- Trieste şi până la mare 
aproape pre toţi fii săi, iar viitorul 
patriei voastre sub conducerea înţe· 
leaptă şi deamnă a conducătorilor săi 
fascişti e bine asigurat. Iar voi faSCişti 
italieni din România, purtaţi mândru 
şi însuiif'Îiţi stindardul vostru preste 
întreg pământul însetat de ordine, 
cinste şi demnitate naţională. 

Să fie aceasta zi Istorică şi pentru 
poporul nostru, începutul unei ere noi 
de înfrătire sincere italiene române. , 
Să trăiască fascismul italian. Tră

iască infrăţirea şi alianta ltalo-română, 
sacră şi indisolubită. 

...".,. $ .= 

Dr. 1. 1 eleguţ. 
Şeful LaboratoTului de igienă, 

medic bacterlolog 
v •• 

Obrăznicia jidanilor s'a ajuns culmea! 
Rugăm guuernul să ia măsuri contra lor. 

In jud. Iaşi jidanii Îmbie sume mari 
de bani sătenilor să omoară pe câte 
un ţăran care este duşmanul lor, deci 
conştiu de datorinţa lui de român; 
în Uioara jud. Alba, jidanii au bătut 

p nă la sânge pe un creştin, care a 
făcut propagandă pentru reuşita Întru
nirei Ligei Apărării Naţionale Creştine, 
ct>a ce s'a şi întâmplat in 23 aprilie, 
Iar mai pe urmă aflăm că perciunatii 
din jud. Sighet~Maramureş ali înfiin
ţat gărzi jidoveşti, care să impiedece 
întrarea antisemitilor in judeţ pe tim
pul alegerilor. 

Acestea sunt fapte adevărate! Şi 

atunci când vedem atâta obrăzn leie, 
atâta ticăloşie la acesti oeoamenl, ca
pabili de cele mai grele păcate nu se 
cugetă oare jidovlţii că ar fi timpul 
să se lapede cât mal curând de aceste 
vipere, al căror cap - jurăm sus şi 

tare - îl vom strivi fără crutare aşa 
ca şi urma să li se peardă;din scumpa 
noastră tară românească? ! 
Deocamdată rugăm autorităţile în 

Interesul ordinei publice să la măsuri 
urgente contra jidanllor şi a jidoviţi 

lor, duşmanii cei mai mari ai neamu
lui şi tărei ! 

....... -e, n..-,:t 

- Toţi abonaţii ziarului 
precum şi toţi aderenţii noş
tril şi toţi bunii români sunt 
rugaţi să bine voiască a con
tribui de urgenţă cu ajutoare 
pentru ca să putem cumpăra 
sau cel puţin închirfă in in
teresul propagandei naţionale 
un automobil şi să putem 
acoperi spesele foarte mari, 
ce le avem cu alegerile. 

Ştiri de tot felul. .. 
- Rugăm aderenţii noştrii din 

comunele unde Încă nu s'au cons
tituit comitete comunale să ceară 
de urgenţă cProcese Verbale~, sta~ 
tute, svastice şi drapele dela noi; 
să se constitue comitetele şi si se 
sfinţească drapelele. 

* 
- Tofi abonatii resfantieri vor 

primi câte o provocare ca să-şi 
achite abonamentul, îi rugăm şi 
pe aceastd cale sd-şi facd da
tarinţa. 

... 
- D. Ioan Mladin, dir. şcol. in Şirla 

a fost decorat cu .. Rasplata muncii 
pentru învăţământ, ci. 1." 

Felitările- noastre . 
• 

- La concertul aranjat de neintre
cutul cor .. Armonia" din Arad, care de 
altfel a reuşit foarte bine în toate 
privinţele, au luat parte aşa de puţi si, 
în deosebi s'a observat totala absentă 
a dlor ofiţeri şi a dlor advocaţt. Ne 
întrebăm nedumeritl, oare de ce? 

'" 
- Un vechiu şi bun prieten al mea 

cu domiciliul în oraşul Arad imi co
munică, că într'un cerc social s'a vor
bit nu de mult, că: .. Dimitrie Boariu 
din Chişlneu, În hotarul acelei comune 
tine dela stat înarândă 50 j. c. pământ 
arător, plătind statului 100 Lei (una 
sută Lei) per 1 iugh. cad" care pă
mânt apoi îl subarendează ţăranilor cu 
2000 Lei (douăm!1 Lei) per 1 jug. cad." 
Pentru illstificarea adevărului declar: 
Nici in trecut şi nici în prezent nu am 
avut şi nici nu am nici măcar o palmă 
de pământ in arendă dela stat, deci 
nici nu am cu ce exploata pe ţăran!. 
Sunt oameni, cari prin machinatiun! 
tendentioase caută a jigni prestigiul 
altora, pe a căror ruine să se ridice 
dânşii. - Eu nu stau pe un piedestal 
cu bârfitorii, el am de bază: "cinstea". 
Dimitrie Boariu, s. revizor şcolar. 

'" 
Artistice - Culturale. Dumlnecă la 

9 Mal, orele 11 dimineaţa se va des~ 
chide, în Palatul Cultural din Arad, 
a ciucea expoziţie de pictură şi de 
vase pictate cu motive româneşti a Le~ 
tifiei Al, Stamatiad. Expoziţia rămâne 
deschisă până la 30 Mai, în fiecare 
zi între orele 10 - 1 dimineaţa şi 
4-8 seara. 

'" 
Musca columbacă a reapărul. In co

muna Pfavişeviţa din plasa Orşova 
şi-a făcut apariţia musca columbacă. 
Avându-se în vedere ravagiile făcute 
de această insectă, anii trecuti, s'au 
luat măsuri pentru preîntâmpinarea 
unei invazii în regiunile vecine. 

... 
Fapta unui ofiter tânăr. Un tânăr 

of:ţer din Sibiu cu numele Oniţiu, care 
fusese însărcinat cu banii regimentu
lui, apucând pe drumuri rele, a prăpă
dit cu prietenii peste j~lmătate de mi
lion din aceşti bani. IJescoperindu-se 
fapta lui, el a fost arestat. 

• 
A furat 80 de milioane şi a fugit in 

România. Un slujbaş ungur dela tribu
nalul din Dcbreţin cu numele Czako 
Ferencz a furat 80 de milioane co~ 
roane şi apoi cu aceşti bani a plecat 
1.a graniţă, unde cunoştea un funcţio
nar. Acesttlia I~a spus că ar vrea să 
treacă În România, căci i-a murit mama 
şi astfel funcţionarul i·a dat un biiet 
de trecere peste graniţă. Abia a trecut 
însă la noi, a şi venit o telegramă, 
că Czako a furat 80 de milioane şi 
să-I oprească 1\ fllgi. Atunci însă era 
prea târziu, căci el pierise dej a. Poli
ţia din Ardeal acum îl caută pc capete 
pe îndrăzneţul hoţ al celor 80 de mi
milioane coroane. .. 

Raiul din Rusia. In Rusia numărul 
lucrătorilor fără lucru creşte mereu. 
intr'o zi aCE-şti oameni flămânzi şi des
nădăjduiţi îllcW'ând să ceară pâne şi 
lucru, au fost primiţi de t'luibaşH bol~ 
şevici cu gloanţe.:.Aceştia apoi au omo
rît vre- o 4 - 5 dintre ei, iar pe ceila lţi 
i-au rănit greu. lată cum este ratul 
din Rusia! 
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POŞTA REDACTIEI. 
Dlui 1. L. in V. sunteţi in restant! 

cu 120 Iei pe anul 1925. Rugăm fa· 
ceti propagandă Intensivă. Cu dragoste. 

Olui D. Belea in D. Paralele trimise 
le-am primit. Ne pun pe gânduri unele 
lucruri de necrezut auzite. Va trebui 
clarificată chestia. Noi nu putem avea 
contact decât cu români buni ,i cin
stiţi. 
"'".& .. co' d :;:t(';;u- " d •• 

No. 692)926. 

Publicaţie de licitaţie. 

La ordinul Prefecturel judeţu 
lui Arad No. 692/926 se publică 
licitaţie pentru reconstruirea po 
dului de lemn No. 7 peste Cri 
şul-Alb de pe şos. jud. Sebiş
Buteni km. 28-2'9. 

Valoarea după, deviz este de 
767.204 lei şi neprevăzute lei 
52796. 

Licitaţia se va ţine la Prefec 
tura judeţului Arad In ziua de 29 
Maiu 1926 ora 11 a. m. 

Dnii concurenţi pot lua infor 
maţiuni pentru condiţii dela ser 
viciul de poduri şi şosele Arad 
în orele de serviciu. 

Arad, ]a 27 Aprilie 1926. 

Serviciul de Poduri şi Soşele 
1-3 

Serviciul Economic al Municipiu 
lui Arad. 

Nr. 299î1926. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă generală, 
că în ziua de 28 Iunie 1926 la 
orele IOa. m. se va ţinea în lo
calul Serviciului Economic (Pri
mărie, camera Nr. 104) licitaţiune 
pubiică cu oferte închise pentru 
executarea lucrărilor de pavazare 
cu piatră, lucrări ce se vor exe
cuta in' vara anului 1926. 

Ca garantă se va depune odată 
cu oferta 50,000 (cincizeci mii) 
in numerar, sau hârtii de valoare 
garantate de Stat. 

Condiţiuniie de licitaţi,e se pot 
vedea zilnic la şeful Serviciului 
Economic în orele de serviciu. 

Licitaţia se va ţinea in confor 
mitate cu Art. 72-83 din Legea 
asupra contabilităţii publice, iar 
adjudecaţiunea va avea loc in 
ziua de 30 Iunie a. c. 

Arad, la 21 Aprilie 192G. 

Serviciul Economic. 

ANUNŢ. 

Funcţionar român, etate 36 ani 
avere imobilă 40J.000 lei, familie 
distinsă, doreşte căsătoria unei 
d-şoare sau văduve, etate 25-30 
ani, comerciantă sau fermieră, 
provincie. - Adresa la ziar 80. 

Preoţi Creştini!! 
"VOINŢA POPORULUl
este apărătoarea cea mai 
puternică a cre şti n ă fă tii. 
Rubrica noastră 

n CUVÂNTUL DOMNULUI" 
este condusă de cei mai iscu
siţi teologi; urmărit i-o cu cea 
mal mare băgare de seamă şi 
faceţi să fie cunos;:ută de 
toţi poporenii I 

.-...... ..,. "·'-Vi 
Dom' ~~·I Nu cumpăraţi dela Jidani 1 
UUili:.&h Daţi concursul negustorilor 
creştini. Folositi-vă de medicii, avocatii 
industdaşii şi mesedaşii creştini. 

• 



'. 
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ciar şi Economic Nr. 568/1926. 't' 

No. Pres. 655/1926. 
No. 13652/11-1925. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă publică, 
că folosinţa pentru păşunat a 
teritorului şoselei jud. Zimand, 
Sintea sectorul Chereleuş,. Crişul
Alb in ziua de 26 Mai 1926 ·]a 
orele IOa. m. se va da 1n 
arândă prin licitaţiune publică cu 
oferte inchise in biroul Servi
ciului Financiar şi Economic in 
conformitate art. 72 şi următorii 
din legea asupra contabilităţii 
publice. 

Caietul de sarcini se poate 
vedea in biroul Serviciul Finan
ciară şi Economic in zilele ofi
cioase intre orele 11-13 din zi. 

Amatorii vor depune deodată 
cu inaihtarea ofertei şi o garanţie 
de Lei 1000, ce se va întregi 
după· incheierea contractului la 
suma oferită, pentru a servi drept 
arânda pe 1 an. 

Arad, la 22 Aprilie 1926: 

Prefect: (5S) Bonell. 
Şeful serv.: (ss) Petruţiu. 

Regatul României 
Prefectura judetului Arad :.: Serviciul 

Financiar şi Economic. 

No. 5285jII-1926. 

PubJicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă publică, că 
pentru furnizarea alor 49 vagoane lemne 
de foc necesare serviciilor dependente 
de Prefectura .judeţului Arad, în ziua 
de 1 Iulie 1926 la orele 10 a. m. se 
va ţinea licitaţlune publică cu oferte 
închise in biroul ServIciului Financiar 
şi Economic in cont. art. 72 şi urmă
torii din legea asupra confabilităţii 

publice. 
Caietul de sarcini se poate vedea 

fn biroul Serviciului Flnanclar şi Eco
nomic in zilele oficloase între orele 
11-13 din zi. 

Amatorii vor depune deodată cu 
înaintarea ofertei ~i o garantă de 
10% din suma oferită. 

Arad, la 14 Aprilie 1926. 

Prefect: (ss) Boneu. 
Şef. serv.: (ss) Petruţiu. 

Huiz Domnilor medici! ! 
.,/ Am onoare a Vă aduce la 

cunoştinţă că în atelierul meu 
se află gata şi se pot co
mandă tot felul de instalaţii 

medicale: 

MESE pt. examinare 
DULAPURI pentru 

instrumente 
PORTIRIGATORE, etc. 

cu preţurile cele mai reduse. 
.... Cu stirni: 

JIGA HEREŢIU 
Atelier mechanic 

ARAD, STRADA TURNULUI No. 3 
(U.ngă Cazarma pompierilor.) 

Arad, la 22 Aprilie 1926 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă gene
rală, că in ziua de 29 Mai 1926, 
la orele IOa. m. se va ţine lici
taţie publică cu termin scurt, in 
localul Prefecturii judeţului pentru 
darea in intreprindere a lucrărilor 
de reparaţii la edificiile şcolare 
din comunele Dorobanţi (lratoşul 
mic), Zimanduţ. Ineu, Şicula, 
Radna, Sânnicolaul-mic, Măderat, 
Comlăuşt Buteni, Saul-nou (Şi
moneşti) şi Pădureni (Erdeiş), 

In baza devizelor verificate de 
Serviciul tehnic al judeţului Arad, 
spesele de reparare sunt: la Do
robanţi 120.000'- Lei, Zimănduţ 
100.000'- Ineu 70.000'- Lei, 
Şicula 66.058'- Lei, Radna 
136.000·- Lei, Sânnicolaul-mic 
86.295'- Lei, Măderat 33.482'
Lei, Comlăuş 44.000'- Lei, Bu
teni 222.000'- Lei, Satul-nou 
54.000 Lei şi Pădureni 38.000 Lei. 

Devizele, condiţiuni1e şi planu
rile relative la aceste lucrări se 
pot vedea in biroul Comitetului 
şcolar judeţan la Prefectura ju
deţului, camera Nr. 34 şi la Co
tetele şcolare IUrale din comunele 
respective in zilele de lucru intre 
orele 10-13 din zi. 

Ofertele se vor înainta separat 
de fiecare şcoală. 

Licitaţiunea se va ţinea în con
formitate cu legea contabllităţii 
publice (art. 72-82) şi condi
ţiunile generale pentru intreprin
deri de lucrări p.ublice şi cu oferte 
inchlse şi sigilate pe cari con
curenţii le Vvf inainta Comitetu
lui şcolar judejan in ziua licitaţii 
la ora 10. 

Amatorii vor depune deodată 
cu oferta şi o garanţă de 6% la 
valoarea lucrărilor în numerar sau 
In efecte de stat. 

Preşedinte, Prefect 
(ss) Boneu. 

No. 9071/1926. 

Secretar 
(ss) V. Spătaru. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă gene
rală că in ziua de 28 Iunie a. c. 
orele IOa. m. se va ţinea in lo
calul Serviciului economic (Pri
măria Camera No. 104/Iicitatie 
publică cu oferte tnchise pentru 
liferarea alor 1000 (una mie) va
goane) ă 10.000 klg.) piatră brută. 

Ca garanţă se va depune odată 
cu oferta 5% din preţul de ofert 
in numerar sau hârtii de valoare 
garantate de Stat. 

Condiţiunile de licitaţie se pot 
vedeă zilnic la şeful Serviciului 
economic in oarele de serviciu. 

Licitaţia se va ţinea in confor
mitate cu Art. 72-85 din Legea 
asupra .contabilităţii publice. 

Adjudecaţiunea va avea loc in 
ziua de 30 Iunie a. c. 

Arad, la 21 Aprilie 1926. 

Serviciul economic. 

Singura prăvălie ro .. 
utAnească de ttlodă 
bărbătească a lui (5) DIMIlRIf H. MHnlH 
Cenzurat: Prefectura Judetului. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Se aduce la cunoştinţa gene
rală, că pentru procurarea canti
tăţei de 560 m S lemne de foc, 
gomn sau fag crepate, uscate de 
prima calitate, necesare pentru 
iarna anului 1926-1927 pentru 
incă/zirea 10calurilor tribunalului, 
parchetului şi judecătoriei Arad, 
se va ţinea licitaţie publică la Tri
bunalul Arad (in camera No. 61) 
la 26 Iunie 1926, la orele 9 dim. 

Ofertele se vor adresa in scris 
in plicuri sigilate primului Pre
şedinte al Tribunalului Arad. 

Amatorii vor depune o cauţiune 
de 10°/0 din valoarea lemnelor 
oferite, în bani," sau titluri de ale 
Statului. " 

Condiţiunile se pot vedea la 
Tribunalul Arad, in camera No. 
61, la administratorul contabil in 
orele 9-1 dim. 

Formalităţile licitaţiunei sunt 
acelea provăzute de art. 72-83 
din legea asupra contabilităţei 
publice. 

Arad, la 20 Aprilie 187. 

Preşedintele 

Tribunalului Arad. 

Publicarea anun1urllor ajută . 
tn măsura cea mal mare la • 
sustinerea gaz.etelor. Gazeta 
noastră nu p o a t e p r Imi' 
anunturi dela Evrei, cari 11n : 
in mânlle lor comertul şi 
industria şi pentru aceasta : 
trebue să luptăm noI cu -
greutăti. Rl1găm deci pe toti ~I 
prietenii noştri, comercianţi, 
măeştrH, primari, notarl să !! 
ne trimită spre publicare ' 
anunturile de cari au tre
buinţă În practica lor. Tot 
asemenea rugăm reS;Jectuos 
Băncile şi Cooperativele să 
ne trimită bilanturile spre 
publicare. In fdul acesta 
veţi putea sprijini mai bine 
presa, care luptă pentru. 
Interesele curat româneşti. 

A D ~IIN I STRAŢlfti 
;t, 

Marele magazin de pieUo 

VICTOR BOŞNIA~ 
Arad, Piaţa Catedralei Nr.)l 

Furnizează cele mai solide şi:l 

tine măIfuri din această brar11 
11 

--------------.--~~-"!'"ft2'mă5W'Z"Ef"Plţmr==nc 

Sl 

ftteHerul de broderii, ţesături şi cu·~ 
să1uri nationale al dnei : 

, ,. 

Cristina Săbău: 
ARAD, Strada Gojdu Nrul 17.~ 

1 

con~eC1;IOntfiZfl : 

• 
Cuveduri de pat, perdele, feţe de j 

" masă, lingerie etc. Specialităţi de ba

tiste. Bogat asortiment de modele; 

artistice pentru brodat. Imprimaţiuni! 
i 

de modele pe pânză. 000 , 

----------------------------' 
t '''v' __ Iti ..... ' ...... r SIM' ..",,: .. 

•••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Direetiunea Uzinelor de gaz 
a orasului Hrad. , 

Se află in situatia plăcută, ca să servească On public cu gaz 
de calorle inaltă, cu a cărui ajutor putem ca in timpul de 

pace Ieftin a lumina, încălzI, pregăti mâ.ncări, a căI~a 
rufe şi a ne scălda. Instalaţiile necesare şi 

montărlle le execuHlm per a teşi pe 
-;- preţuri de regl e. -:-

:::::::: 

Uzinele Comunale Secţia gaz aerian: 
Arad, Str. Muciu Scevola 9, 11, 13. -:- Telefon: 27, 25, 16. ........ ......... 

Biroul uzinelor 
• din str. Eminescu No. 4, stă la dispoziţia Ono public in ce privesc 
• comenzile 6to. 6 
~ , . ••••••••••••••••••••••••••• ~ 
ARAD 

STanDft MEIIRHU 
No. 1. 

Se disttnge prin m~rfurlle bune şi Ieftine ca: gulere, căn 
cravate, după ultima modă. * Mare asorttment de păIăril 

ţară şi streinătate. Are de clienţi romi!nll dm Arad şi -Tiparul Tipografiei O1ecetane Arad. - t 
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