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Oraşe pierdute, tara pierduiil. necesitatea unei soHde intocmiri săteşti. 
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Incă de demult, tara noastră I Ia fota acestor stări de lucruri Prin innlăturarea latifundiilor 
de plugari şi păstori paşnlci, a I ruşinoase, o sir.eură nădtjde, ne şi prIn micşorarea marei pro
căzut in robia străinilor hrăpăreţi. mai rămâne: puterea de actiune prietăţi, reforma agrară ne-a dat 

Din sudoarea ţăranulului şi a a Ligii Apărării Naţionale Creş- o nouâ şi mai potrivită aşezare 
p~.storului român, aceştia şi-au tine. Aceasta este smgura orga- a pcoprjetăţ~i noastre săieşti şi 
malta! cu 'p~lmele noastre de nlz3ţie politică, care reprezintă in care astazi precumpăneşte pro
lO?agl, cetaţl tr~faşe şi oraşe naţionalismul integral şi care nu prietatea tărănească. Reforma 
mandre, în can veacurI de- cunoaşte pactări cu inamicul. agrară a dat desigur ţăranilor, 
a!â~ndul au !ngrăm~dit. bogăţii La spatele noastre St,lU gata lipsiţi de odinioară, putinţa să-şi 
fara de. ~eaman. P~m !fr.ea or- de .1uptă~ n:iHoonele de ţărani, injghebeze o economie proprie 
gamzaţ!el de stat ŞI astazI satele cart au faunt România-Mare. Ro- care va avea să le producă cf;!e 
sunt aservite oraşelor. m~nia astăzi încă nu este a ro- necesare traiului zilnic; în sfârşit 

~ar, nu numai bunurile ma- mânilor, dar prin voinţa şi vitejia înfăptuirea reformd este o operă 
tenale ale unei ţări trec prin, neclintită a acestora, ni se va în- a M. S. Regelui, care În largul 
r~tortele fabricelor de,la or~şe, ci făptui in scurt timp idealul in in- Său spirit de dreptate socială, a 
Şl sufletul in evoluţia IUl spre tregime. crezut de bine a indulci ţăranilor 
ideal se subtilizează în furnalele La oraşe, sunt bGgătH fără traiul şi a~i ridica dela sclăvie 
de cultură ale oraşelor. seamăn; - veniţi barbari aspri !a o treaptă mai superioară. 

~ra~e~e . sunt inima ~i Cree!"~ din şesurile scăldate i.1 soare şi Faptul acesta a schimbat deo-' 
unei tan ŞI un stat naţIOnal fara de prin văgăunile intunecate ale parte modul de traiu al săteanului 
oraşe de a,cel~aşi. a~piraţillnj, munţilor! Veniţi să cucerim şi iar de altă parte in mod inconte
este o orgamz3ţ!a hIbrIdă. Ro- ce mai avem de cucerit! Să du- stabil că a ,schimbat structura 
mânia fă~ă oraşe româneşti, fiU cem acolo In inima oraşelor St1~ economică a Statului. Căci tre-
poate eXista. fletuI nostru românesc şi să fa- bute se insemnăm că, până la 

* cem, ca RQmânia să fie a româ- parcelarea latifundiilor România 
~-
a Pânăcând, regatul vechiu, in nilor! 1r. Magfr. exporta in străinătate incompara-
l- ultimii cincizeci de ani, şi-a ro- .. -_.. _ .... ,. ...... ... ,..... _ bit mult mai multe cereale decât 
!- manizat oraşele sale, cele ale Ar- p t·" 1 rb 1 · H .. azi, în schimbul cărora ne adu-
; dealului, a Bucovinei şi a Basa- • ar,~Un J~~rfi SI, tan~~m, '-(a~ ah~rOl~~e. tot ce ne \ipSSc-a; 
.'l· rabteţ ăffrămas lncă străine de pâr:.a C Iar ŞI llUprumuturi,e ta-

Conceshme colonişMor unguri. - tI' d' , . '[ , , sufletul ţării, în CClre se găsesc U Ul sau cre itele comerCIanţi or 
azi. Căci, ce însemnă biata aveau ca supremă garanţă: pro~ 

il' noastră funcţionărime in massa ducţia pământului. 
le • aceea de străini bogaţi depe vrc- Fărâmiţându-se marile proprie-
I{. muri, îmbogăţindu-se mereu şi Ungurii din Ardeal au format pi e- tăţi, cu toate că pământul este 
at astăzi. Ce înseamnă număml tutindeni cartel cu liberalii, cari pentru poate mai bine cultivat, va tre-
l~ disparent al românilor dela oraşe, salvarea situatiei lor politice măcar la bUl să recuască oricine că, pro

faţă de scursorile Rusiei, Galiţiei ap;nentă , au consimtit a da imediat dutţta cerealelor a scăzut sîmtitor. 
şi a Ungariei, cari s'au năpustit ul1gurilor diferite favorurl şi drepturi, ~ Furn,ându-se mic!Je gospo'dărU 
şi se năpustesc mereu şi azi cari ating grav existenta drepturHor nu se putea ca să lipsească dela 
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asupra noastră. suyerane ale StatuluI. fiecare izlazurile pentru păşunat 
La noi s'a vândut mai ieftin S'au făcut conces!uni agrare Culo- şi fânaţele pentru hrana vitelor. 
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cetăţenia şi la marfă ieftină şi nlştilor unguri, ln urma căroca ar pu- Cum e şi foarte firesc, fiecare 
bună se îmbulzesc muşterii. tea obtine dela stat 30 jugh. de pă- agricultor pentiU gospodăria sa 

mânt de familie, plătind un preţ foarte trt:buie să aIbă vite ŞI intocmirea 
redus. Va să zică coloniştii unguri micii proprietăţi nu se poate alt
cari în Ungar:a au avut 16 iugh. vor fel infiripa. Ori întreţ~nirea vitelor 
mai primi din bunavointa liberari!or in locul uneltelor 2gricole, a rupt 
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In aC{'1s{ă situaţie n~-arn găsit 
n- 'in al şeptelea an după unire in 
la faţa constituirei consiliilor cornu-

0-

te. mJe. Şi spre ruşinea noasÎră, nici 
intr'un oraş din provinciile alipite 
patriei mume, politicfanii noştri nu 
s'au putut îr:ă!ţa din mocirla 
mi.'schinănilor. Nici rn momentul 
h,1ptei decisive, aCfŞtia nu şi-au 
putut intinde mni1a frăţt~(jscă, ca 
lmpreună să fi prezentat o singură 
!i.:;tă românească in contra pri
vilegi<lţi!or fostelor stăpânirt. Or
biţi de ură şi interese personale, 
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pentru voturile lor încă 14 jugh, in O Îusemnată btmcată de pământ. 
total 30 jugh., În timp ce bitţllor Acc(lsta în sine formează' primul 
Fnani români nu le~au dat nici mi- obstacol lL1 exstraoerea maximei 
nimul de 3 jugh. lot prevăzut de leg,~a producţii. b 

agrară. Un alt obstacol il formează 

Toate a'.'l'st'ea 

tendinţl tot mai pronunţată a 
unor agricultori, cari neobicinuiţt 
cu munca serioasă, caută să se 
d..:baraseze de pământ pentru a 
apu.ca pe alte drumuri sau pentru I 
a spod tot mai mult numărul 
haiman:aklor dela oraşe. Evident 
această pornire este dintre cele 

cire şi aşa se află în număr 
arhi-suficient. 

Sporirea haimanalelor dela 
oraşe cu săteni români ar da 
posibihtate străinBior să pună 
mâna - şi asta o aşteaptă
pe proprietăţile săteşti, pentruca 
la un moment dat să ne trezim 
că nu mai sun tem stăpâni nici 
pe agricultură, o ramură de pro
ducţie pe cari ali o posedăm. 

O altă lacună este, - să o 
spunem fără incunjur, - lipsa 
unei culturi ra1ionale. E o lacună 
pe care o observăm la fiecare 
pas. Intr'adevăr, greua muncă pe 
care numai ţăranul român e 
aplicat să o presteze, merită să 
fie pusă cu o chibzuinţă, care să 
producă t!!3ximul de foloase. 
Astfel, dela sine se impune im
bnnăt5ţirea cultivărei pământului. 
Aici e rostul cărturarilor, cari în 
majoritate tşi au originea tot dela 
ţărănime. Ei vor trebui să coboare 
rn sate şi să dea poveţele tre
buincio3se. 

în primul rând însă preoţii şi 
Învăţătclrli, îndrumătorii din vea
curi ai piugarilor, au şi de data 
aceasta datoria să· şi arunce in 
cumpănă cuvânhll lor. Suntem 
siguri că cuvântul lor va avea 
rezultate mul tu mitoare. 

Ne exprimăm temerea, - ba
zată pe oarecari constatări, -
că vom pierde proprietatea agri
c(}lă şi avizăm din timp la mă
suri. Nepăsarea ar arăta o gre
şită inţeiegere a lucrurilor şi ar 
putea să ne pună în faţa unei 
situaţii foarte grele. De aceia e 
bine să fim cu luare aminte. 

At. Motogna. 
.... şi , 4 -.·'pe, 

Confiscare de drapele. 
In Arad s'a întâmplat că 

ne-au confişcat 
drapelele ClZ svaslica în ziua de 
18 a J. c. Îrz ajunul alegerilor, 
fiindcă jidanii şi jiduVlţii s'au 
speriat de drapelele 

cu' 
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s'a inceput licitaţia intereselor 
obşteşti, iar rezultatul dezastruos 
l~am văzut cu ttlţii. 

Pretutindeni, abia au pătruns 
români în consiliile oTăşeneşti, 
iar in Braşov şi S:biiu au b!îUit 
in întregime listele săseşti-ungu-, 
reşti. li dăm toată dreptatea de

mai răufăcătoare şi ar putea avea Luni in 22 intervenind şi pro
urmări nefaste asupra economiei testând energic contra acestei 
naţionale. Nu vrem să spunem uitări de sine, contra acestui act 
că ţăranul necondiţionat trebuie ilegal şi ruşinos, Dt prefect al Cr:rem ca suveranitatea Statului să w 

nu fie ştirbiti'i. sa stea n('clintit langă coarnele judfţalui a dat ordin ca drape-on, 
cui 

. putatului ungur, Zima Tibor din 
ne- A d ra , care a doua zi după ale-
işi I 
Ant 
'aţi. 
im-

176 

geri strigA intr'un ziar din loca
litate: N'a învins partidul liberal 
$i n'a căzut opoziţia; a biruit 
partidul maghiar J 

Ziarele maghiare exalte?ză de bu- plugului, din contră am fi fericiţi lele cOl1jişcate si! fie imediat re
curie şi prezintă chestiurtea ca nIşte să-l vedem năzuind a-şi însuşi stituite, cea ce s'a şi întâmplat . 
drepturi eluptate dela StJtu! român şi meseriile, cari se afJă azi în mâini Noi însd declardm sus şi tare 
nu ~a~e de ,că!re ~!Il, panrt,id ,politic. străine. dar am vrea să putem că astfel de proceduri ilt:gafe 
Prot~stăm ccnţla c\f!rmaţ1UIHlor de constata că atunci când a Pără-l1 trebue pedepsite şi nu ne multu-
felul acesta ŞI cerem restaurarea '.' . • . . • 
prestigiului dc:nnită1ii ulIţionale ro-t SIt blaz~a, s a ap~ca.t senos de mim ~um.al cu r.even:r~a Qsupra.t0~' 
mâneşti şi respectarea drepturilor O mesene rentabIla ŞI nu inmul- Cel VInOvaţi Oficme ar Il el, 
Statului nostru, naţIonal. B. ţeşte paraziţii, cari din nenoro- să-şi ia pedeapsa. 

Preţul unui exemplar 3 Lei. 
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Prin judeţul Some, 

Unda-s vără' dracul coada ... 
S'a dovedit, printr'o cercetare 

minuţioasă făcută de către orga
nele siguranţei statului, că ori de 
câte ori se d~ scoperă o asociaţie 
secretă lnjghebată numai cu in
tentiun~a de a jefui, asasina şi 
tulbura ordinea stabilită, ea este 
alcătuită din jidani şi jidoviţi. 
Mai mult chiar: in fruntea con
trabandiştilor se află jidanii; 
dacă un funcţionar public comite 
un abuz, cercetându-se se stabi
leşte cu precizie că l-a făcut la 
îndemnul unui vlăstar ai Jui Iuda; 
in generai orice ilegalitate s'ar 
comite in detrimentul mulţimei 
şi orice potJogărie s'ar descoperi, 
se ştie dinainte că autorii acelora 
trebuie să fie jidani. 

Pentru oamenii de bunăcre
dinţă această verificare oficială e 
destul de convingătoare; pentru 
noi cari cunoaştem mentalitatea 
jidanilor n'are nici o lnsemnătate. 

Zi cu zi, numele potlogarilor 
jidani şi jidovlti le trecem, in 
ordinea venită, tn registrele noastre 
pentruca la timpul răfuelH să nu-i 
pierdem din vedere. Adevărul 
vorbind, avem în grijă pe toţi 
stegarii democraţiei cu cafean, 
sunt însă unii dintre aceştia că
rora le purtăm o grijă deosebită 
şi cărora în ziua scadenţei avem 
de gând să le majorăm plata in 
ranort cu binefacerile lor. 
Până aici nimic deosebit de 

acela, ce de atâtea. ofi am spus. 
Incred'ntaţl că n'avem mult timp 
de aşteptat până la ziua răfuelii 
facem pregătirile necesare. 

O lature a problemei ar fi aceia 
expusă mai sus, o altă lature e 
aceia pe care o vom înşira 
mai jos. 

Anume: hoardele de potlogari, 
fără urmă de instinct omenesc, 
pentru a împlini prescripţiile ta1-
mudice, nu se sinchisesc a atenta 
la viaţa buni!or creştjni. lntr'ade-

. văr, in comuna Reteag din jude
tul Someş - scrie "lnfrăţirea 
Româneescă" -, deja al zecelea 
creştin a murit dupăce a consu
mat vinars ostrăvit la o crâşmă 
jidovească. Autorităţile, ca in 
toate cazurile. anchetează şi sun
tem siguri, alături de "Infrăţirea 
Românească" că jldanul va con
tinua a otrăvi creştinii. 

De notat că in judeţul Someş' 
jidanii profitând de păcătoasa 
toleranţă a autorităţilor noastre 
şi-au crelat o mică Palestină. Cu 
toţii trăesc din vinderea beuturi
lor otrăvitoare. ' 

Toate merg până la un punct, 
mai mult nu trebuie să se per
petueze această stare. Zece 
oameni, despre câţi şe ştie, să-i 
răpuie un jidan e prea mult. De 
aceia am socotit necesar, înainte 
de a pleca noi să impărţim drep
tate in comuna Reteag, să rugăm 
autorităţile să aplice sancţiuni, 
pe cari să le cunoaştem şi noi. 
Aceasta cu atât mai mult, cu cât 
se poate că noi când vom aplica 
pedeapsa, să depăşim prevederile 
legale tocmai in defavorul jida
nului criminal de meserie. 

At. M. 
lW" , ... " u*. • .. *.. $ .. - •• 

Rom â n il 
8oicotafi jidanii şi toate 
prăvălille şi bIrourile lod 

nI 

VOINŢA POPORULUI 

Ursita nemiloasă. 
Soartea a fost vitreagă În toate tim

purile cu noi Românii. 
Istoria poporulul nostru este plină 

de urgiile, cărora viacuri dearândul a 
trebuit să le ţinem piept, spre a ne 
putea păstra ca neam până astăzi. 

Viacurl după viacuri strămoşii noş
tri au fost zidul de apărare, de care 
s'au Isblt şi s'a!J sfărâmat valuriie 
hoardelor barbare fără de număr din
spre t<ăsărit. Viacuri întrl?gi strămoşii 

noştri au infruntat urgia acestor va
luri, şi le-au ţinut piept cu vitejie. 
pentru ca popoarele Apusului, acelea 
cari se incumetă astăzi a ne bate nou~ 
din picior, să poală trăi şi propăşi Î!1 

pace. 

Şi nu se isprăviseră încă hine nă
vălirile barbarilor dinspre Răsărit, când 
de la Miază-z! se iviră oştile neîn
vinse ale Semi/uneI turceşti. Tot nouă 
ne-a fost dat să infrângem şi această 

nouă urgie, slujind de pavăză Europei 
civilizate din Apus, care datorită nouă 
a putut să ajungă I~ inflorirea şi pu
terea de astăzi: 

Luptele Voevozllor Munteniei şi Mol
dovei cu oştile păgâne 3îc Turcilor 
umplil cele mai glorioase pagini alt: 
Istoriei noastre; ele au tinllt in loc 
câteva vlacuri propăş!rea bravului po
por al ţărilor suroli, du n'au putut 
să~1 clintească de pe pământu\ strcl:
moşesc şi nici să-i înstrăineze fiinţa, 

Dumnezeu s'a indurat dC! noi şi ni-a 
trimis pe domnitorul Alexandru-Cuza, 
care a făcut unlrţ3 principatelor. Ttlrcii 
şi cu fanarioţil lor au trecut ca un vis 
şi mal târziu războ!ul pentru indepen
denţă de sub glorioasa domnie a Re
gelui Carol ne-a adus neatârnarea. 

" Dar şi du p! acest 1"ă'l:b~h,,;-Româniri 
au rămas împărţiţi sub mal multe 
stăpâniri străine, cari ne-au apăsat 

Cllmplit, pentru a ne f<Y.'C să ne le
pădăm de graiul, de credinţa şi de 
obiceiurile strămoşeşti. 

Dumnezeu nu ne-a lăsat nici de 
data asta. In urma celui mai sânge
ros războiu, din câte a cunoscut om(
nirea şi pe câmplile căruia noi am 
lăsat sute de mii din cei mai bUlli fii 
ai neamului, ne-am văzut în sfârşit cu 
ochII lzbândirea celui mai mare vis, 
pc care J'ar fi putut avea un suflet de 
Român, ad;că unirea Rumâni!or de 
pretutindeni Într'o singură ţară mare 
şi tare, 

Ş'ai fi putut crede că măcar de 
da~a aceasta şirul suferinţelor popo
rului român s'a încheiat şi că de acum 
inainte se va deschide şi pentru noi 
o vreme nouă de pace, ca să ne pu
tt!m bucura în linişte pe pământul 

Ilostru de bunurile cu cari O-zeu l-a 
dăruit din belşug. 

Ei, nu! Nici astăzi nu suutem scâ
paţi de necazuri. In timp ce popoarele 
Apusului bţ'nchetuesc la ospăţul pădi, 
pe care o aşează pe temelii trainice 
pentru el, ţara noastră este şi astăzi 

ameninţală de duşmani şi M afară şi 

şi dinăuntru. 

Soartea Românulul a fost să lupte 
neîncetat. Şi astăzi sentinela română 

stă cu arma la ochi pe malurile Nis
trului, dincolo de care ne pândesc 
hoardele f!ămâozite ale bolsevlsmulul 
născocit de jidaoi. O ţară creşUnă de 
sute de milioane de suflete se mistue 
în flăcările comunismului, inghenun
chiată şi tfnută sub călcâe prin groază: 
omoruri, jafuri şi foamete, de o mână 
de jidani, cari se ştie, că pe cât sunt 
de fricoşi şi umiliţi când sunt stăpâ
n:ţi de alţii, pe atâta sunt de cruzi şi 
nemiloşi când ajur'g el la putere, 

Şi nici Îllăuntru nu suntem lipsiţi 

de duşmani. Şi aici ne roade şi ne 
sapă fr.tr'ascuns duşmanul neîmpăcat 

al neamuluI românesc, care este ji
d?nul. 

Şi să luăm aminte. Dacă pe malLt
r\le troen!te ale NLitrului inghetat, in 
bătaia vlscolului şi crivătului, senti
nela romană ne poate apăra de duş

manul din afară, aici Înăuntru nu pu
tem avea altă nădt'}de de apărare de 
cât În noi fnşine. 

Aici Înăuntrul ţării fiecare dintre 
noi trebuie să fie sentlne 1 ă neador
mită pentru paza avutului şi credinţei 

strămoş~şti. 

De aceia, la indemnul marelui ro
mân A(exalldru C Cuza, pe care Dum
nezeu pentru norocul neamulul nostru 
ni Ila trimis, a luat fiinţă Liga ApLl
rdrei Nationale Creştille,ca o armată 
naţivnnlă ce stă impotriva duşmanului 
dinăuntru. lidanul care după ce a pus 
mâna pc oraşe şi 'pe toate avuţiile 

ţări!, vrea acum să ne şi stăpânească 
şi să ne aducă - ferească O-zeu ~ in 
halul nenorocltel Rusii. 

De acela toti cari simt româneşte 
şi nu vor să las\! ca ţua aceasta 
care s'a strecurat nevătămaiă prin 
atâtea primejdii de-a lungul vremuri
lor, sa se instrăineze tocmai astăzi 
C'ând a ajuns mare prin unirea tuturor 
Românilor, să se g!ăbiască şI să se 
înroleze în această ar:nată naţională. 

Să alergăm cu totit sub stellgurile 
tricolore cu Svastica. desfăşurate de 
l1. Cuza pe tot întinsul ţădl şi să stăm 
la postul de onoare, aici înăuntrul tArii, 
ncoboslţ\ şi neînduplecaţi aşa după 
cum sentlnela română stă trează şi 
neinfrîcată cu arma la ochi, În bătaia 
viforului sI 11 ămetttor pe--m,lIurl!e-tro-e
nUe ale Nistrului îngheţat. 

- V. Moldovanul: 
• ,.,.,..,.. • Jk. 4 

Pastorala unui episcop îffioo1riva 
Imoralitătii. 

Viena, 20. - Episcopul allstriac a 
dat o pastorală, in care se ridică cu 
mllltă asprime împotriva lipsei de mo
rală a sociflâţii moderne. 

El interzice scăizlle şi sporturile la 
carI iau parte reprezentanţii de ambe 
sexe şi mai ales sportnrile practicate 
de tinere fete în public. 
Ordonă p~ntru băile la mare sepa

ratie "bsolută intre sexe şi portul de 
costume cuviincioase. 

interzice excursiHe la care iau parte 
fete şi băieţi Împreună. 

Interzice deasemenea dansurHe mo
derne şi Îmbrăcâmlntea ~femeias:ă ,in
decentă şi termină cerand pănnţllor 
să·şi Impună toată autoritatea pe lângă 
fII şi fice, orkât de mari ar fi de 
vârstă. 

* 
Auziţi părinti români pe e!}iscopul 

austriac, că ai noştri Preasfinţttl dormI 
~ __ .. _- OrAr".... ...".,.. rftwJ'N P,ţ. 

SE ZICE: 
Că Stauber Iosif fIind ales consilier 

. al oraşului Arad va scrie iarăşi 
nişte articole ca pe timpul când alt 
trec-ut armatele române Carpaţi! că 
"luaţi săcurlle şi sdrobitl cu ele capul 
vaiachilor fiincă pentru gloanţt> Il pa
gubă şi sunt prea scumpe pentru lu-
crul acesta,,," . 

Că Franţa va desarma numai dacă 
1 s'ar garanta siguranta şi dacă 

rn cazul unul atac va fi sprliinită ne
condiţionat de Anglia, 

(Jâ mai mulţi intelectuali din judetul 
Satu-mare au luat iniţiativa tn~ 

mntării unul partid ţărănesc-românesc. 
Din provincie s'au primit o mulţime 
de adeziuni. Partidul va avea un ca
racter mai mult economic - naţlona!, 
iar în viitoarele alegeri {şi va pune 
candidaţii lui. 

Nţ. 1 

CETAŢENI! 
De sute de ani, neamul nostru care 

s'a luptat şi a invins atâtea furtuni 
de care a fost bântuit, se sbate acum 
să scape de boala ticăloasă pe care 
cine ştie ce blăstăm Dumnezeesc i-a 
aruncat~o asupră-i. 

Am scăpat noi de toate noroadele 
barbare şi prădalnice ceri au trecut 
peste pământul ţării noastre, dar nu 
ne-am putut tncă tămădui de lepra 
jidovească. 

Infipt! în viaţa noastră socială prin 
cea mai ticăloasă depravarf. prin in
slnuări, prin mită, prin speculă, prin 
camătă şi prin toate injosirlle ruşi

noase, jidanii au lsbutlt să devie pu
ternici, să ridice capul şi să ne dispute 
până şi dreptul sfânt de stăpânire 

asupra pământului strămoşesc. 
Impotriva acestei lndrăsnelt şi a 

acestei obrăznicil fără nume, s'au ri
dicat dill mijlocul neCi.mului nostru un 
mănunchitl de oameni, luminati, ener
giei şi hotărâţi care au alcătuit "Liga 
Apărării Naţionale Creştine· care nu 
are alt scop decât înlăturarea cât 
mai grabnică şi mai dcsăvârşltă a 
primf'jdiei iidoveşti şi a iidoviţHor. 

Aceasta ligă are ln fruntea ei pe 
ndnvinsul luptător al cauzei naţionale, 
profesorul A. C. Cuza dela Universi
tatea din laşi, inconjurilt de un foarte 
mare număr dIn cei mai de seamă 

învăţaţt ai neamnllli nostru. 
lată care este o parte din progra

mul de luptat al ."Ligei Apărării Na
ţionole Creştine". 

.Pcnt'ru săteni 
1, Improprietarirea individuală, con· 

Muă. până la limda proprietăţei de 
100 de /zectare teren cultivabil de pro
prietar. 

2. Cămirl1lri familiare pcntrtl pro
prietalea mică,. mtjlocieşi mare • .,.,..:. r' 

3. iZlazuri in toute cvmllllelel ca / 
proprietati comunale şi păduri comu-. 
nale. 

4, Prcfacerea obştii/or la toate tx
ploatrlri/c Statului şi Comunilor, des
voltarea cooperatiei şi incurojarea in
dustnei casnice. 

5. Desvoltorea şeoalei săteşti: 
6 Ingrijirea Bisericei şi o slujltori

lor el. 
7. Localuri de bai în toate comu

nele rurale. 
8. Căminurj la oraşe, pentru fiii să

ten!lor ca să poată urma la şcoală. 

Pentru, mun-oUm-iii d'J.n 
atelic."c şi fa'w~ci 

1. EchilifJfarea salariilor cu profdu· 
ri e caoitaluÎu i. 

2. Particaipurea la bellefici. 
3. Preferarea muncitorilor români 

ÎIl toate illdustrt'ile şi in toate ra
murile producţiei şi administratiei lor. 

4; Desvoftarea sindicatelor româneşti. 
5. Cooperative ale muncitorilor ro

mâni. care sa fie ple/erate la toate lu
crurile şi furnilllrile puU'ce. 

6. Primirea {n şcoalele de meserii 
şi de comert numai a fiilor de români. 

7, Ocrotirea muncei, (n deosebi a 
femeilor şi copiilor. 

8. Credit industrial, pentru sprijini
rea industriaşi/or români. 

Pent~u, comel'cîlUlţi 

1. Scutiri de patente pentru comer
cianţii români începători. 

2. Credft comercial. 
3. Prefcrarea comercial/ţilor români, 

În concurenţa cu străinii la orice cum
părături făcute de adminisfraţiile pu
bltce, civile şi militare. 

4. Primirea in şcoalele de cometJ 
numai a fiilor de români, lntrucât e, 
sunt excluşi din prăvăli/le străinilof 

5, Restabilirea vechilor frati creşttn; 
a breslelor cu caracter religios şi d. 
ajutor reciproc. 

Petlh'ft funcţionari 

t. Rezef1Jarea funcţiilor Statului, fu 
delelor, Comunelor şi instituţiilor plJ 
blict numai pentru români. 

2. Statut general al salarU/of, tm 
părlindll-se lunet/onariJ p~ clase. 

, 
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3. Inaintarea pe loc ca gradatii. 
4. Fixarea salariilor în raport cu 

greutăţile fam.'liare. 
5. Limitarea oare/ar de muncă şi 

pentru funcţionari. 
6. Acordarea de conced,i periodIce. 
7. Scufirea de taxe şcolare pentru 

copii funcţionarilor. 
8. Pensiol!area cu leafa Întleagă a 

nltimei functii, eventual prin prelungi
rea serviciilor peste limita vârslel a 
functionarilor valizi. 

p·,-oblema jidăneascd. 

1. Eliminarea jidanilor, silindu-j a 
pleca din tară, uflde impiedecă desvol
tarea liberă a natiunei româneşti. 

2. Reitltroducerea Arf. 7 din COllsti-
11.J/ia dela 1866~ iar până atunci, păs
trarea Alt. 7 din actuala Constitutie. 

3. Scoaterea Jidanilor din armată. 
4. Izgonirea ]idalli/or intrati in ţară 

dela 1914. 
5 .• Numeruz clausus ll

• adicd Iimi
tatea proporţională În aşa fel ca Ji
danii să nu fie admişi în comerţ. me
serii, industrll, întreprinderi. proJ~siuni 
libere, şcoll, ca elevi, faţă de popora/ia 
iotaM a flUei. 

6. in Adu!larile legiuitoare şi in con· 
sWile comunale, jidanii să nu intre. 

1. Jidanii să nu fie alegători ai de
putaltior, senatorilor şi consilierilor co
munaU şi jadetelll. 

8. Scoaterea jidanilor din comunele 
rarale. 

9 Mărginirea jidallilor din presă, 
inferzicânda-Ie orice amestec in poli
tica românească. 

10. 1 ăierea rituald prin cutitul ha
hanalui să fie cu totul oprita. 

tI. Schimbarea numelui să fie in
. terzisj jidanilor, exceptându-se dela 
beneficiUl 1e.f.!PÎ, de Care se dovedeşte 
t:ă au abuzat in paguba ordillei publice. 

Români cetăt~ni, "uniti-vă in cuget, 
>uRlţl-vă'n s!mţiri": adunaţi-vă cu vred
nicie în jurul steagului, ridicat de "Liga 
Apărării Nationale Creşttne" şi luptaţi 
cu îndărătnicie ca să curăţiţi holda 
strămoşească de păIămHa ticăloasă a 
naţiei jidoveştl. 

In fualnHe voastre şl a j!doviţilor 

-stă astăzi viitorul copiilor şi al intre· 
gului vostru neam. 

Sus inimile! 
L. A. N. C. 

r.., ... 

Inştiinţa!'e. Facem cunoscut priete
nilor noştri dela sate, că fntâlnirile in
time Intr'o casd particulard sunt abso
lut libere, fdrd nici o autorlzatiune. 

Nici un organ poltţ(enesc. sau ad
mirzlstrativ, n'are dreptul de a pătrunde 
lntr'o locuillţă particulara fară ordin 
special dela Judecatorul de instrucţie. 
sau Procuror. 

De autorizatiune este nevoe numai 
pentru fntrU/liri [Il localurile publice. 

Nimeni nu pante fi arestat fară un 
asemenea ordin. 

Acei cari aresteazd f(jrd astfel de 
ordin o fac pe răspunderea lor, şi pot 
Jl dati În judecată pentru arestare ile
Raid. - COM17El UL. 

"Salonul Literar" Nr. 10. 
"Â. apărut "Salollul Litera," No. 10 

de sub dircl:ţla lui AI. T. Stamatlad, 
cu următorul cuprins: 

Emanuel Bucuta: Pe un drum de 
lară. 

Mihail Celarianu: Innoptare. 
Al. Negurd: Vin dorurile acasă. 
Al. T. Stamatiad: PoezIi. 
EURcniu Ştejc1nescu- Est: Oglinde 

lacului albastru. 
Alexandru Macedonski: Foi. 

D. Nallu: Uciderea prin nepăsare: 
Ch. Baudelaire: Răscumpărarea. 
Const. Şăineanu: Cronica Iiter ară: 

N. Pora. 
Insemnări şi ştiri literare. 
BibliograHe. 
Exemplarul de 8 pagini 4 tei. 
Redactia si administraţia: Strada 

100 Calvin Nr. 4. Arad. 
Cei ce urmăresc cu iubire ac eastă 

revistă sunt rugaţi să-şi achite abo
namentul de 100 lei prin mandat 
poştal, păstrându·ş\ cuponul de ade
yerinţă. 

Chestiuni de actualitate. 
(C<>Dtinuare ) 

JidanII sunt fiinte neasoclabUe, anar
hIste. EI sunt agenţi revoluţionari, dar 
dar conservatori fată de ei Însăşi. 

Adeseori auzim că in oraşul Roman 
sau In laşi ori in alt! parte jidanul 
Şlolm sau lţie, etc s'a botezat tredlnd 
dela mozaism ta vre-UDa din religHle 
creştine. 

jidanul este cel mai mare şmecher 

şi dacă ici-colo dă aparenţa că vo
ieşte si! se apropie de creştini, face 
aceasta numai din calcul pentru a·şi 

ajunge scopurile cât mal curând po
sIbil. Chiar dacă-şi !lchimbă religia 
mozaică, numele, etc. şt îmbrăţişoază 

ortodoxismul ori atU. religie creştină 

- el însă rămâne mereu acel aş duş· 
man al golului (creştinului) pe care 
vrea să-I distrugă. 

lntrebuintead toate tertipurile, toate 
mijloacele necinstite cu gândul că 

numai astfel contribui la intemeierea 
tmpărăţie! lui Israel; peste dărâmă

turBe tuturor neamurilor nejidănite. 
Fată de acest pericol din partea 

Jldanl10r a luat fiinţă de mit de ani 
antisemitismul care se produce neîn
târziat şI in mod firesc, ori decâteori 
intră'o legătură arieni! (creştinii) cu 
cei dilltâi. 

Antis.emltlsmul s 'a manifestat şi se 
va manifesta la toate popoarele peste 
care vor incerca să năpădească lăcu
stele de jidani. 

Aoali'lând invăţăturlie talmudului ii
dovesc religia mozaică este egoistă 

şi e foarte strâns legatii de mnţa jI
danuluI. 

Această religle mozaică e5te exclu
sivistă adică este făcută numai pentru 
neamul scârbos al jidovHor. Faţă de 
celelalte neamuri de pe p~mânt - ea 
t'"t~ foartl' duşmănoasă căci prop<lga 
şi aşteaptă pieirea lor. 

Antisemitismul nu este un războiu 

contra manlfesUrllor reJlgloase ale ji
dovllor; el este o sforţare a instinc
tului de conservare a rasei ariene 1n-, 
dreptată împotriva tendintelor de ex
pansiune ale jidovilor. 

V lata sufleteasc~ şi spiritua1ă a 
arienilor şi deci şi a Românilor este 
ameninţată de jidănlme cu distruierca 
totală. Antisemitismul este după cu m 
vedem o rezistenţă lndârjită contra 
antiarianismulul jidovesc. El este pro
vocat de motive temeinice, trainice şI 
adânci. 

Antisemitismul nu e condamnabil, 
căci nu poate fi obligafă nici o mo
ţiune de-a-I cultiva, atât timp cât ea 
este tn primejdie de a fi inăbuşită de 
jidan!. 

Românii, ca orice neam care vrea 
să trăias~ă ca Stat şI ca naţiune au 
dreptul Incontestabil de a fi antise
miţi. Acest antisemitism se manifestă 

dela opincă până la vlădică, dela sol
dat la gencralt dela sărac la bogat; 
Întrucât trăiesc pe spinarea lor su te 
de mii de Alter, MorUz, Horin şi 

alţii. 

Jidanii şi·au acaparat toate bunu
rile acestei ţări. Ei sunt putrezi de 
bogaţi şi dacă sunt prinşi in vre-un 
flagrant delict, au cu ce unge osia, 
ca să scape de pedeapsă. 

Aceste lăcuste sunt o primejdie na
ţională. căci ne sugrumă naţiunea. 

COlllerţul, intreprinderile de tot solul 
şi toate afacerile învârtiblle sunt mo
nopolizate astăzi in mâna jidaDilor. 
tn viaţa de Stat, - dela Nistru până 
la Tisa - aceşti paraziti se lăfălesc 
in tot felul de bunătăţi, căci au avut 
şi au munţi de aur furaţi din sudoarea 
noastră cu cari să cumpere pe impu
terniciţll zile.i. (Va urma) 

Pohod na Arad e Şnpron. 
- Cuotlouare. -

Aduce Dumnezeu şi sfânta Du
mlnecă şi mă îmbrac de sărbătoare, 
căci i·mi adusese sotia vestminte, 
precum şi de pat, încât eram bine 
aranjat, până şi mănuşi purtam, cela-ce 
in temniţă era mare gală. Când strigă 
plutonierul ca românii să meargă la 
biserlcă, de cu vreme incep a da 
cu lighianul de uşă şi vine apoi un 
pârcălab infuriat, carele înţekgând 
revolta mea justă Î-mi descuie uşa 
şi-mi dă drumul la biserică .• - Bise
rica era tot în edlfjclul TribunaluluI. 
O odae mare unde era improvizat un 
altar vizibil cu un aranjament sără
căcios. - Când ajunsei în capelă, ser
viciul era deja inctput de preotul Olariu 
- referent conzistorial - iar răspun-
5urlle erau date de un învătător din 
jurul Sibiului, secondat de com('rcian
tul N. Mladin dln Curtici, carele î-şl 
făcea osânda de 5 ani fiind-că in des
perare a tmpuşcat pe Măria Sa depu
tatul şi boerul Hamori, carele ia fost 
şi preten d~ casă şi ia mâncat averea 
cu doamna cea frumoasă, care aşa Il 
iubea, incât in '1.1/2 luni cât am stit 
şi eu in temniţă, numai odată îl fă
cuse vizita. 

lnvătătorul de carele pomcnisem, 
se numla N. Sârbu, carele ajunsese 
la răcoare pentru-că falsifica se un 
cambiu de 8000 coroane, făcându-şi 
trai mai ticnit ca insurt'ţel nou şi 
pentru care ispravă căpătase 2 ani 
inchisoare. 

Aiut'gând eu În capelă, mă cerdeam 
in drl:pt a prelua eu funcţia de cantor 
şi de azi nainte eu eram dirigintele 
de strană. Deşi mă simţiam jignit în 
cinstea mea de preot - fiind acum 
degradat la rangul de cantor - totuşi 
simţlam o mângăere ~uf!ctească, că 
mă pot fllga lui Dzeu. Aproape toţi 
robii p!ângeau În decursul serviciului 
şi puteai ceH pe feţele multora păre
rea de rău pentru crima svârşită. Un 
lucru însă imi părea greu, căci erau 
părcălabil înarmaţI, pentru că ajungând 
odată in temniţă, ţi-al perdut toată 
îrjcrcd~rca !;il dCm~1!tatea ş! ca &e vă 
convingeţi vol enara un simplu epizod: 

Intr'o zI fusei condus la judde de 
Instrucţie la interogator. Plutonierul 
Szab6 - de carele amlnti~em, că era 
dur ca tureac!ll - zice unul părcălab: 
"Scoate hotul ăla de popă valah şi il 
condu la judele N, Eu acum eram 
mutat cu reşedinţa în cela No. 5 lângă 
garda de inspecţie şi auz!i bine inzulta 
magiaruJul. Eş.ind afară protestat pentru 
epltetelc nel1emne, apărândll-mi onoa
rea, la ce el imi răspunde: Nu te re
volta Dle preot, dar eu sunt om bă
trân şi servesc de mult ai:!. însă 
până acmn aici om cinstit n'a ajuns"1 
La aceasta eu îl răspund ca să-şi fn
semneze bine vorba, că eu am să scap 
de aici, iar el acolo are să piară, căci 
aceea slujbă o are. 

fAângăerea In temniţă. 

Cam la o lună de suferintă mă po
menesc, că mi se deseue 11şa şi sunt 
condus la orocuror. Nespusă imi fu 
bucuria, când văzui in cancelarie pe 
cumnatul - invalldul de răsbo\- Ioan 
Valea inv. carele venise dela Şopron, 
unde cercetase sotia mea şi se abă
tuse şi pe la mîne, dâl1du~i voe pro· 
cmoru\ a con vorbi cu mlne 5 minute 
în prezenta lui. Pe cât de c:lrdiaiă a 
fost intâtnirea, pe atât de dureroas~ 
a fost însă desl1ărţirea. M'a liniştit 
l11Să mult, când mi-a raportat despre 
starea sotiei şi a coplHor, pentru cari 
vărsam multe lacrimi. Alte vizite nu 
am prImit, deoare-ce ceilalti casnici 
DU au căpătat voie de la procuror a 
mă cerceta. 

Mai uitam de llăcazuri când conve
neam cu cel 9 fraţi de suferintă di!" 
comuna Cuvin, cari erau în are~t pre
ventiv din motivul, că in z.iua de sf. 
Marie (28 Aug.) când România a de" 
clarat răsboi Austro-Ungarlei ei erau 
la crâşmă şi inchinau de sănâtate zi
când unul din el: "beti fratHor şI adă 
numai jupâne, că plăteşte Românla
Mare"l Au !tat şi aceşti fraţi vreo 2 
luni de zile la răcoare piină ce s'au 
hotărât a da afară numele celui ce ar 
fi comis crima şi anume N. Vortall, 
tata învăţătorului Vorţan şi aşa cela
lalt! au fost eliberaţI. (Va urma). 

Ştiri de tot felul. .. 
Să se ştie: că 1Ioi Liga Apd

rtlrei Naţionale Creştine ,,'aoeM 
"imic comun cu nici un parlid 
politic, nu suntem prietenii nici 
unui partid politic,' stimă", pe 
românii buni şi cinstiţi al ori
CăNI i partid, urtim şi tie este 
l(reafă de raniti,,;; necinstiţi fi 
de jidoeiţi; oricărui partid şi 
in fine iubim fi ne sunt dragi 
toţi aderentii şi membrii Ligei 
Apărărei Naţionale Creştine! 
Acestea spre ştirea tuturor şi 
îu deosebi spre tJ. acelor cCfpuri 
seti cu m;'Jtea mărginită, ră"M 
tădoş; U minci"oşi cari btirfesc 
că am a'lJea legiituri cu caref)~ 
dintt'c partidele politice. 

- Este ruşine şi laşitate ba chiar 
crime au comis partidele politice şi 
unele şi altele aUiodu-se cu s1rălnU 
cu unguri! ori cu jidanii ca să câştige 
câţiva candidaţi in consiliile oraşelor. 

Lucru frumos şi românesc era să se 
fi înţeles toţi românii să fi format ei 
impreună un front unic national româ
nesc şi suntem siguri că ar fi reuşit 
in toale oraşele. Dar durere pentru 
ambiţii personale, pentru interese de 
partld s'au jertfit, sau sacrlticat drep
turile şi comorile cele mal scumpe 
ale neamului şi ţArci româneşti. 

Oare vor înţelege oamenii, bunH 
români, tăran il, muncitorii şi funcţia .. 
narii de toate categoriile că datorinţa 
lor sfântă este să părăsească cu scârbă 
partidele po\\tice şi să între cu toţii 
cei buni, în Liga ApărărU Nationale 
Creştine unica mângăere şI sparantl 
de mântuire pentru neamul românesc. 

- Lfga Apărărei Nationale 
Creştine n'are nici un fond de 
propagandd, n 'are nici un sprijin 
nici un aj1ltor din partea nimd
nul. suntem foarle săraci şi cu 
toale acestea propaganda noa
stră nafionald creştind cucereşte 
tere!'f pe zj ce frece. 

Pentru ca sd putem face o 
propagandă şi mai inlensivd ru
găm pe loţi bunii români să con
Iribue cât de puţin la fondul de 
propagandă şi în special membrii 
înscrişi ai L. A. N. C. să bine
vniască a solvi fără -întârziere 
câte cel puţin 20 Lei taxă anuale! 
de membru. 

Sumele primite se vor achita 
după dorinţi1 prin ziar ori scri
sori închise. 

- Ale ger i led i nor a Ş e do" 
vedesc că şi suprimarea lncetăţent

rilor, exccpţlonând cazurile extraordi
nare şi ale românilor, este o chestie 
imperioasă pmtru români, şi pentru 
tară. 

- Toţi Ono abonaţi sunt ru· 
gaţi respectuos sa. bine vo
lasea. a-şi ar;hita abonamen
tele fiindca. avem greuta,ţi 
foarte mari din cauza neajun. 
surilor materiale. Va. rugăm 
deci să Vă. faceţi datorlnţa 
sprijinind in felul acesta miş
carea noastra. Ilaţională cre
ştină. 

• 
- La alegerile parlame1ltare Liga 

Apărdrei Nationale Creştine va lua 
parte cu liste proprii în intreagd tara. 
Rugăm pe toţi aderentii să facă pro· 
programultncă depe acum şi sd ceară 
statuie şi svastici ca să ne cunoasca 
poporul şi să poarte cu mândrie tit 
pept Insignfile Ligei, ca o dovadă de 
ostaşi credincioşi şi fanatici în lupta 
sf. pentru neam lege şi tară. 
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t f~ilcinovici Atanaslu,stud. medIc. 
Sa stins încă unul din luceferli stu
denţimii creştine. S'a şters inc'un suf
let. din marea cartea vietei: Tinărul 
MilGinovicl Atanaslu, student din anul 
Il la facultatea de medicină militilră 
humană d;n Bucureşti, În urma unor 
grele şi indelungate suferinte, s'a dat 
la 15 Febr. a. c. sufletul in mâioele 
creatoruluI, la vârsta de 22 anI. 

Băiat sărac, dar modest care numaI 
din propria trudă s'a sustinut cu toate 
cele necesare ... A fost un model de 
sirguinţă ... Sufletul nobil, cinstit şi plin 
de calltăţL .. Muncitor sirguincios şi 
dedIcat cu totul: Ideei nationale. 

Deşi de naştere din T, Severin, to
tuşi marea parte din viată şi-a pet~ 
recut-o tn mijlocul Ban"ăţenilor. Sa 
asimilat cu totul celor din jurul său. 

Prin moartea sa, Iasă regrete una
nime în mljlo.::ul cunosc\lţllor şi a În
tregei studenţi mi române luptătoare. 

Corpul său neînsuf!eţlt se va reîn
toarce tn pământ, spiritul uău v'a plană. 
insă de-apururl şi va fi neşters din 
memoria noastră I 

Dumnezeu să-I odlhneascăt 
Stoişiciu Ionel, student. 

* 
Un munte mişcător. lu Elveţia un 

munte a inceput să Iunece Înainte şi 
inaintează pe fiecare zi cam un metru. 
ta poalele lui fiind Ull sat, oamenii 
au plecat de prin casele lor, ca să 
nu-i surprindă muntele mişcător ş\ să-; 
acopere fără veste. 

- Cu nemărginită durere aducem 
la cunoştinţă incetarea din viată a 
mult iubitului ŞI in veci neuitatului 
rob alui O-zeu Vasile Boneu, taiăI 

OIul Vasiie Boneu, iţrimnotarul iude
tan Arad, profesor la liceul »Avram 
Iancu" din Brad, care a încetat din 
viaţă in etate de 72 ani, la 21 Fe
bruarie în Timişoara. 

Dormi 1n pace suflet blând! Fie-ţi 

memoria in veci binecuvântată! 

* 
Publicaţiune. Se aduce la cunoştinţă 

publică, că pentru imprimarea MonI
torului judeţean şi pentru imprimarea 
şi furnizarea imprimatelor, registrelor 
necesare Prefecturei judeţului Arad, în 
ziua de 24 Aprilie 1926 la orele 10 
a. m. se va ţinea licitatie publir.ă cu 
oferte închise în biroul Servo Fin. şi 
Economic, în conformitate cu art 72 
şi următorii din legea asupra conta· 
bilităţii publice. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
in biroul Servo Tin. şi Econ. Îll zilele 
oficioase intre orele 11- 13 din zi. 

Amatorii vor depune deodată cu 
inaintarea ofertei Şi o garanţie de 
20,000. 

Arad, la 16 Febr. 1926. - Prefect 
.Inspector G>!neral Administrativ. (ss) 
1. Georgescu. Şeful Servo (ss) A. 
Petru/ia. 

RAVAŞE. 

Lip0-"'a, la 8 Fe:bruarle 1926, Dom
nule Redactor, Cu mult regret trebue 
să vă aducem la cunoştinţă următorul 
fapt, care s'a petrecut În orăşelul no
stru, de altcurn În totdeauna pătruns 

de sentîment naţional: In ziua de 6 
Fe bruarie 1926, Şcoala su;:erioar ă de 
Comerţ, a cărei director este dl Aurel 
Lepădatu, a aranjat o petrecere im
preunată cu dans, in sala hotelului 
"Central", La această petrecere, - care 
se crede că este românească, - au 
fost câteva perechi de ungurI şi jidanl, 
din care cauză aranjerul muzicei, - un 
profesor, - a găsit de cuviinţă, - pro
b~ bil influinţat de drăgălaşul surâs 
dat de careva din unguroalcele de 
fată, - să comande aproape după 

fiecare "simyi-java" câte tin "csdrdds" 
pe care apoi numitele perechi, - dim· 
preună cu câteva perechi de "româ
naşi intelectuali lll de ai noştri!, - îl 
jucau în chiote sălbatece. Ce tablou 
regretabil in ochii celorblte fete şi 

băe ţi în costu me naţionale româneşti 1 ! ... 
Ce e mai trist, acest tablou 8'~ repe~ 

tat în decursul nopţii de 5 ori, di mi
neaţa petrecerea sa încheiat cu regre
tabiiul "csardas". Hore, sârbe-, ardelene, 

s'au jucat doar două, a treia horă dI
mineaţa numai după multele Insistenţe 
a băeţi10r şi, şi aceasta de două mi
nute; la intrebarea că de ce numai 
atât? am primit răspunsul că trebue 
să ne acomodăm împrejurărllor ... Vai 
ce trist sună dela un profesor, repre
z.entant al român:smului, şi acum tot . 
Doi să ne acomodăm şi să ne schi- f 

I 
monosim după placul străinilor? Oare 1 

mal ţine mult boala aceasta fatre ro~ I 
mânii noştrii? nu se vor sfârşi odatA I 
acestea uitări de sine? Nu vor lnte..
lege rătăciţi! ce ne-au lăsat cu gură " 
de moarte cei 800.000 rOlDâni morti 
În răsboiul pentru in1r~glrea neamului 
şi ceilalţi marUri ai românismului? 

Noi suntem atât de scârbiţl de ast
fel de fapte nedemne de nici UII om , 
care are puţin simţ şi conştiinţă ro
mânească cu atât mal puţin demne de : 
un domn profesor, incât ncl putem de- i 

cât să înmulţim numarul celor puşi pe : 
lista neagră şi să le aducem la cuno- ': 
Ştillld că 

amarnică va fi nisbullarea 1 

~ ~ m HA n II folosiţi produsele roml-. 
U ., a neşti cari . sunt tot aş~ de " 
Uni I bune ca ŞI cele streme. I 

"V 1 C TOR IA" institut de credit Şi economii, societate pe ncţti în A RAD 

CON V O C ,A R E. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii "VICTORlA", prin aceasta se invită, conform §-ului 27 din stdtl1te~ fa 

a 'XXXVllI-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea tn Arad, Ia 25 Februarie 1926} orele Il înainte de amiazl, to localurile institutului (Bdul Regele Ferdinand 1. No. 3} 

.,.. -. 'L" __ • 
~ ~-

O B I 

. J. Raportul DirectluneiJ al Comitetului de Supraveghiere şi 
stabilirea bilanţului. 

2. Deciderea asupra împărţirei venitului curat 

E C 
\ , . ~ 

-~. .. 
.~, - ; Cr"_:.o·" ., .•. ... 

T E • • 
3. Modificarea paragrafeJor 6, 10 şi 12 din statute. 
4. Fixarea mareelor de prezentă. 
5. Alegerea a doi membrii în Direcţiune. 

Domnii acţionari cari doresc a participa la Aduna rea generală în persoană sau pril1 plenipotenţiatl, În sensul §-ulul 22 din statute, sunt rugaţl 
a-şi anunta la D!recţlune dreptul lor de participare la Adunare a generală şi eventual dovezile de plenipotenţă, cel puţin cu 24 ore înaInte de Adunarea gen. 

Arad) Ia 12 Februarie 1926. Direcţiunea. 

Pasiva 
. - ~ 

Activa __ ._.. ". ,?ontul Bilan1 la 32 Decem"f~ie. 1925" 

'-1 Cassa --- -~- - --~~ --~ -- --- .--

~ - m 

---La bănci ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ ---Escont _.. ._~ ~w._ ~__ __.. ..__ • __ ---Hipoteca ___ ___ ~__ ___ ___ ___ ~ __ .-. In Cont-curent ___ .. __ __ ___ _ __ 
-~-

Diverşi debitori şi poziţii transitoare . __ _ ---Efecte proprii ___ ___ __ ___ • __ --. 
Efectele fonâului de pensiune ___ _ __ ---
Realităţi proprii: 

Casele din Arad __ • __ 
Casa fdialei Chişineu 
Ctlsa Mialei Şiria __ • __ • 
Casa filialei Ineu __ .. __ 
Casa filialei Radna ___ .. -_ 
Casa filialei Pecica __ .. __ _ 
Casa filial ei Buteni _._ ._. 
Realităţi de vânzare ___ _ __ 

175000'-
20000'-

200000'-
30000'-

115000'-
500000'-
300000'-

2027529.47 

I 

i 

f . 

~ . 

10613771 49 
5098688 18 

126636727 50 
92479 50 

88347363 02 
176927 83 

8774067 50 
1331444 -

Capital social ___ ___ ~__ __ __~ ___ ~III 
fondul de rezervă general ___ 10000000'-
Fondul de rezervă special --- 556399939 1,1,. 

Fondul de pensiune ___ ___ 2000000'-

Depuneri spre fructificare: ~ 
In livrete ___ ___ ___ __ 125579904'49 I 

In Cont-curent şi depozite :/ 
de cassă __ ~ _.~. _.~ _.. 12343575 88 ti 

Creditori: div. conturi creditoare şi poziţii .~ 
t . II 
ranzltoare --- --- --. -- --- --- --- II 

Reescont __ w ___ ___ ..... _~_ --- --- 1\ 

Oividende neridicate ___ __. ___ ._~ ___ [1 

Interese transitoare anticipate -__ -_- -..,- li 
Beneficiu net ~__ ~__ __. ___ _._ ___ ~ 

u 
! 

30000000 -1 
17563999 39 

137923480i 37 

8083427 41 
37059050 -

95107! ---
2674092 10 

11039842 22 

Ma biliar (descris) ___ __ ._.. ___ __. 
Il 3367529 ~ 

-_. 11 ~ 
~ 244438998\ 49 ~ 244438998! 49 

li 

Il I li 1 

Gheorghe Adam, m. p. director executiv Arad, 31 Decemvrie 1925. Pentru contabilitate; 
Virgil Antonescu m. p., subdir. expert contabil. 

DIRECŢIUNEA: 

Roman R. Ciorogariu m. p. preşedinte. Dr. Aurel Demian, m. p. v.-preşedinte. Dr. StVfr ISJ'uvnic, m. p. Jlie Pcpp, m. p. Axate SEcula m. 
Dr. Cornel Ardelean m. p. Procopiu Givulescu, m. p. Anton/a Mocionyi m. p. DT. Ştefan C. Popp, m. p. Traian Văţian, m. p. 

C O MIT E T U L DE S U P R A V E O H I ERE z 

Subsemnatul comitet de supraveghiere am axaminat contul prezent şi l-am aflat În consonanţă cu regIstrele institutuluI. 

Aureliu St. Şu/uţiu, m. p. preşedinte. Dt Eugeniu Beleş, p. m. Demetria Muscan, p. m. ' Dr. Aurel Raicu, p. m, DT. Ion Robu p. 1 

Cenzurat: Prefectura J ildeţului. Tiparul Tipografiei Diecezane Arad. - 36-
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