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COUlunicat. 
"Liga Apărării Naţionale 

Creştine- care a fost consti
tuită pentru rezolvire3 marei 
probleme naţionale, prin eli
minarea jidanilor - intere
sând pe toţi Românii - nu 
este Partid, nu voeşte să fie 
Partid, nu va fi niciodată 

Partid, ci este organizaţia 

- politică unitară a naţiei ro
I mâneşti. pentru a-i asigura 
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existenţa primejduJtă. 

"LIga Apărării Naţfona 1 e 
Creştine", se prezintă în toaV.l 

ţara singură cu Jistde pro
prii, fără amestec şi fără nici 
o colaborare cu nici un partid. 

A. C. CUZA, 
preşcd. L. A. N. C. 

...,..., t • .,.. 

Fraţi Români, 
'T' R A aC'" w t ro: t ai'a 0nl:,me ;)~a e .n mar..:: 

primejdie. Jldanii ajutaţi de ro
mânii jidoviţi şi de partidele po
litice, unelte ale jidaiJilor, prime
duiesc vHtorul Ţării şi neamului. 

Jidanii şi uneltele lor pun stă
pânire pe toate bogăţiile şi pe 
toată puterea Ţării, iar Românul 
sărăceşte şi ajunge iarăş iobag 
batjocorit al străinului. 

Banul jidovesc inchide toate 
uşile, Românul in zadar bate, drep
tate nu i-se face. 

Ji danii vreau să dărâme sfânta 
noastră biserică şi legea creşti
nească. 

Ne-ar blestema şi strămoşii mar
tiri şi generaţiile viitoare dacă am 
privI cu mânile incrucişate la 

" această fărădelege. 

Fraţi Români! 

România trebuie să fie a Ro
mânilor I 

România nu poate să fie a Ro
mânilor, dacă - pe calea legii 

; şi a dreptăţii - nu vom scoate 
pe Jidani din tară şi nu vom pe
depsi pe cei jidoviţi, cari răsp~n
dese corupţia şi necinstea. 

Liga Apărării Naţionale Cre
ştine În frunte cu marele român, 
dl profesor Alexandru C. Cuza 
a jurat să scape Ţara de ]idani 
şi să apere credinta noastră stră
bună; să facă dreptate Românului. 

Ceasul a sunat. Lupta a Ince
put. Veniţi cu toţii sub steagurile 
cu "Svastica" ale L. A. N. C.; 
Votaţi numai candidaţii L. A. N, 
C. la toate alegerile! 

Cu Dumnezeu tnainte! 

Liga Apărării NaţIonale 
Creştine. 

-
APARE SÂPTA1l1ANAL SUB CONDUCEREA UNU( COMlTET. Arad, Duminecă 2 Maiu 1926 

Vorbirea Cuza la Roman. ftpărarea bisericii 
Semn al biru~ntei. Declaraţiile dlui ministru Oct. Goga 

D. ministru de Interne OdaVlan 
In ziua de 7 Aprilie 1926, d. t ~i am jurat că vom du:::c .1l1pta până Gog:1, primind eri pe ziarişt!, le-a 

profesor A. C. Cuza, ccntmuând 1 la capăt. făcut următoarele dec:l(lratii privitoare 
tll.ineUl de propagandă a sosit la Dar fr.i:lţi cft:ştin.i ca .~ă vă daţi ~in: la campanla contra Patriarhului, des-
Roman la orele 10 elim. Sl!ama cine sunt lldatlll, tntfebaţ,-va chisă de "Epoc:a", a cărei apariţie a 

TO:ită strada Ştdan cel Mdre ce au făcut t.'r pe front. Ne-au trădat, fost suspendată tr,~j zile: 
a fost împănată de o mulţime au pactizat cu inamicul, ne-au spionat __ Rog intreaga pn'sf., f~ră deose
de creştini cari l'au ovaţion'lt şi ne-au schingiuit pe prizonierii ro- bire de credinţe politice, să colabo
îndelung pe preşedintele LANC :n~Il!. reze şi să svsţie idda naţională şi de 
. 1 al' t d n' 1" d '<) ~ t'r L Cu de.:rete leai vom sti ~ă-i para-n n e e a 113Z 0(\ 0.. itl i lI>. stOlt, apărâud Biserka noastră ~trămo~ 

O conferinţă des:Jre na!i()!ui~'ism lizăm pâ;Jă ce îi vom scoate definitiv şeasd, impotriva căreia S'''lI încercat 
şi patriotistJl spui1ând că wnt din ta(ă. zilde trecde atacuri nevrednlce, ne-
t · . t' . t J aA 

- ÎI vom pue pâi1'atlloci să lucreze la rei mari pu fT!, cari ~ ap ne:~'_ îngăduite. 
lumea ' nd.p"a~rul ero/~r[a ~l' ""IOn ~Qsele,. Ia n1i!n,~1 grele, la biruri etc. C .. ~t' J • 

• u .I' , .. '( H.- Y am!J'3nll pa lmaşe C~ ace ,~a IDee-
e 'u A 10 t P j' fe ~ 1 f V,] decret-leg ~ va fi eX,nronrierl'l ,rw. ex;) le3 a o )'I!lC ,,- t' pute de "Epoca- contra Patriarhului 
n i· °l~ m sn ll'ţ l g "cf.H·te t~el' rm:ilă şi urballă a l'idilni!or, ă -Llll S CU 1 ... • e e oJ,':J 1 Olt se Stuz,ă, nil se explic şi nu se 
lucruri. DlIpă cum statul a ştiut să e.xpro· admIt. 

După masă in aceeaşi zi s'a I rrieze 4.0~O.OOO "ce .hectare de pan:ânt Guvernul nu poate lngă1ui ~ă fie 
ţinut o mc!re intrunire pe câmp'otl p~lltru a 1mbui1atătl so:nb tAramlor, I atăcat:l. Biserica şi znruncinată cre~ 
de instrucţIe n! g,Hnizoanei Rn- ~o~t ~şa vom Ş~j să .~x~ropriem pe dfnţa noastră str2.moşească în clipe 
man. l:d~01,ptntru a ~mbllna,aţl S03rta me- deslul de grele Încă pentru ţară, când 

La orele 3 au fost sfmţite m:tl ser.wşllor, !Urlct",orlar:lo: ŞI a cărtu- nevoia de concordie e Încă mare. 
multe steaguri ale organizaţlilar fr..nlor roman! ŞI să rec;lştlgăm oraşele Nu pot lăsa să se facă plăcerea 
comunale LANC. liJ:,:stre. bolşe\licilor şi vrăşmaşHor neamului 

S ., I 1" f t f" t Dar pt';;tru to~;'e a;;estea se cere ca 0~VICIU re ~gr~s a os o ICld şi ţării noastre şi oricine ar fi În 10-
de par. Ion Danllă. dv. să sprljiniţ! Liga, să vă lepădaţi C1J meu, n'ar putea îngadui <:semenea 
După ofic!erea serviciului rcli- ce satana - lSonţi tuţi jj,jăn\ţii din campanii nedemne. 

glos s'au rostit mai nmite cuvân- t<)?le p:Htidel\!. . .. , Eu sunt pus aici să apăr perwana 
~ ~, , . t -1 v U ~ r., n X . '1 ') 1 U v'I f' >'1 P ,,- I d '11 ţ'i-lan, tiill re care asa,n sa Ui 11:t. Le 1 00 ',_o ~. 'c. '; .- 0.0 • ' ''' C ,- Patric#,"huiul, care este şdul suprem al 
pe a dlui praf. A. C. euz:::: ~ănes-! - care nu o de.:at partidul Biseddi naţionale, să apăr credinta 

Jldăt1e~c. .' ,1 noastră şi ordh1ea În Stat. 
Inainte de toate mulţumesc D;:Cl sâ .day spr'JI!~ul d ...... unel sin- 1 Oa.~ă l!bertatea crlticei este îogă-

cinstiţilor preoţi, ce au binevoit gure orgamzaţll creştl!\rşII ş: să por- duii11 şi asigurată prn Constituţie aDol 
să ne oficieze serviciul religios nim la luptă. România a fost, este şi atacur'le de felul celor din pom~nitul 
sflntind steagurile. treb~eo să fie a românilor şi numai a ziar, P'd" care se Încearcă să se )0-

Fraţi creştini, romanIlor. "* vească in temeliile aşezământului de 

t mi daţi voie să vă pun trei în- Apoi d. prof. A. C. Cuza citeşte cu- insemnătea câvarşitoare, care e blse-
trebări: vintele jurământulu! iar mulţimea cu rica noastră, nu pct fi tolerate nici 

Ce am fost, ce suntem şi ce vom fi? mâna ridicată spre seninul cer repetă o clipă. 
Dela început am fest noi stăpânii emotionată cuvintele acelea sfinte. 
excluslvl al acestei ţărl,pe care ne-a După depunerea j'lrământului se • _.... ,.,.. 

formează un impozant cortegIu de 

o- .. 

dat-o soarta. călăreţi 1u haine naţionale, cu buzdu- D. fi. C. Cuza la Craioua 
Ce suntem azl? Aceasta o ştlrn cu gane cu svastică, automobilul d-Iui 

toţii. Tot ce e mai bun în tara aceasta Prof. Cuza şi a d-lui Maliea cu frun
e în mâna jidallilor. Ei ne-au jefuit taşii Ugii - iar in urmă o masă de 
de tot ce avem. cl:1ăţenl pe jos - fără sfârşit 

tu fruntea cortegiului pe un Cnl 
Dar primej~ia e şi mai mare când negru se vedea un piăeş bătrân cu 

ne dăm sealna că toţi jidanii îmbogă- părul alb eşit d(! sub căciulă. 
ţiţt au posibilitatea să-şi inveţe copiii O patrulă de soldaţi căuta să-I 
până şi la Universitate. O voiesc oprească. . 
aceasta intentionat, pentru a putea pune Dar calul voiuicului moşneag Într'o 
mâna şi pe conducerea _ dregătoriile clipă s'a ridicat în două picioare şi 

cu nărlle-i umfiate s'a: rep\'zit la 
statului român. cordon. 

In fata dv. s'au perindat diferiţi re- Toată lumea a ovationat pe ma-
prezentanţ! ai partidelor. Care din ei jcsto~ul moşneag care îţi făcea im
v'a vorbit de primejdia aceasta? tmi presia unui tablou din timpul lui 

Ştefan Voevod. 
răspundetl nimeni - căci reprezeu- E semnul biruintei. 
tantH şi şefii partidelor sunt băgaţi în _ .............. _".. __ ." .. __ ...... "' __ ........... __ ........ _ ... __ _ 
consiliile de ad mlnistraţie ale bănci
lor jidăneştl, astf~l jidanul putând 
exercita autoritatea lui nefastă. 

in modul acesta jidanii au ştiut să 
pună mâna pe toate bogătiile ţării 

româneşti. Pâdurlle din Bucovina şi 

munţii noştrii in general sunt în mi:i
nile lor. 

Noi, fraţi creştini, nu suntem şi nu 
vom fi nici odată partid ci Ligă, căd 

altfel jidanii ar pătrunde În sânul 
nostru. Noi facem legătură tntre toţi 

creştinii pentru a putea birui pe dLlŞ
manul secular. 

1n deosebire de alte partide am 
cerat binecuvântarea sfintei biserlcl 

Sinodul eparhial 
(lI dieeeze; ftradului. 

Având ln vedere art. 132 şi 
134 di/1 Statdal pentru Olgam
zarea Bisericii, P. S. Sa Episco
pul Aradului, Dr. 'Grigor;oe Gh. 
Comşa, a convocat Sinodul epar
hial ordinar pe Dumineca Sarna
rinencfi, adecd pe 2 Mai!!, a. C • 

La orele 9 dimineaţa se va 
oficia serviciul divin în biserica 
catedrală, după care va urma 
dcsi,'hidcrfG Sinodului ÎI1 sala 
more a internata/ai de fete 
dtccezan. 

Pretul unl1i excmpiar a Lei. 

In 22 Aprilie la orele 3 a sosit in 
oraşul Craiova d. prof. A. C. Cuza, 
căruia i- s'a făcut o entuziastă primire. 

In intâmpinarea sa, au eşa îa vre-o 
12 automoblle, numeroşi c~tăteni frun
taşi, cari l-au primit la marginea ju
deţului, căcl d prof. Cuza venea dela 
Tgo-J!u cu automobilul. 

Dela Fiiiaşi până la Craiova, distin· 
sul profesor a fost saluti.lt cu căldură, 
în toate satele pe unde a trecut, de 

o DumerOcse delegaţi uni ţărănfşti. 

La intran.'a în oraş, \-5'a făcut o 
entuziastă primire de mii de cetăţeni 

cari-l aşL'ptuu. 
Până la hotelul "Palas", unde a 

descins, mulţlmea aşezată pe ambele 
laturi ale străzilor, l-a ovaţionat. 

Seara, d. prof. Cuza a luat parte la 
masa comună, dată în onoarea sa de 
membrii "Ugei Apărărei Naţionale 
Creştiu~U . 

Mâine, în ziua de Sf. Gheorghe, d. 
CUI:!. a ţinut la orele 10 dim" o confe
rinţă la Teatrul Naţional; la 11 a 
asistat ca naş, la sfintirea drapelului 
"LIgii" la biserL:a S1. Ilie; iar d._ a. 
a vorbit la o Întrunire pubilcă, in sala 
• Victoria". 
Sâmbătă d. prof. Cuza a plecat la 

Slatina. 

• 
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Cuvântul Domnului. 
Pentiu Dumineca Samarinencif. 

... Şi-a frecul domnlll In cetalea Sa
mariei ajungând la locul unde Era fân
tâna lui iacob. Ostenit de călătorie se 
aşeazd pe piatra de lângă isvor. Şi iată 
că se apropie o femeie samarineanca 
sd ia apă în ulcior. Şi fi zise ei Isus: 
dă-mi să beau ... Iar aceasta îi spune, 
cum ceri Tu apă dela mine ... cel dMr 
Iudeii nu st amestecă cu Samariner.li. 
Rtlspunsu-i-a ei Isus "de Ri fi ştiut 
darul lui Dumnezeu ,1 c)ne este Cel 
ce zice către tine: apă sd beau, tu 
ai fi cerut dela Dânsul şi El tf-ar 
fi dat tIe apă vie. 

Aş.a Istoriseşte evangelistul Ioan tn
tâmplarea dela fântâna lui la:ob. Cel 
ce a dat orbilor vedere, slăbănogilor 
tărie, bolnavilor sănătate, îndureraţi10r 
mângâiere. Cel care în timpul cât a 
petrecut pe pământ a împărţit tuturor 
blnecuvântarea cu amândouă mânile 
şi pentru care răsplata l-a fost cele trei 
cuie ruginite ce i-se bătură în palme 
şi picioare pe Crucea de pe Golgota 
- El cere la fântâna lui Iacob. Cere 
dela femeia din Samaria ca din ukio
rul ei plin cu apă de iZlior să-j dea 
să bea. EI n'a făcut alta pe pământ 
dedH tot numai a dat. Acum cere şi 
EI. Oare de aceea să CU!103SCi1 Inima 
acelei Samarlnence, ori ca să aibă)ri
legiu pentru a da din nou 1 ... 

Inima oamenilor o cunoştea dintru 
inceput când era la Du.mnezeu. Pentru 
schimbarea acelei inimi S'a pogorît pc 
pământ. ŞI inima Samarinencli a schim
bat-o. Vorbăreaţa de mai înainte, so
ţia a lor şase bărbaţi, muierea păca
telor se spală În apa vie a îovflţătu
rilor mântuitoare şi se reintoarce dela 
fântâna lui Ial'ob ca un apostol, ca o 
vestit oare a Mântuirli, chemand pe 
consătenll ei la Oomnnl. Ş!~a petrecut 
doua zile Domnul Îl1 ml!!ocul celor 
din Samaria. Şi Sarnarlrlenii ziceau 
întru sine: cu adevărat este Hristos, 
Mâot:.litorui lumii 1 

Nu stăm şi azi cu inimile împietrite 
atunci când ni-se cere ceva? Ori ciit 
de mic si ueinsemnat lucru u fi, nu 
ne grăbi'rn să-i ind~plinim, ci mai vâr
tos la cele ale noastre zăbovim. Nu 
cumpănim să ştim şi să ne împărtă
şim de darul lui Dumnezeu care ne 
dă apa vie a vieţii, ci mai cu seamă 
căutilm nămolul din adâncul apelor 
imputite, cari nu pot spăla Inimile, 
poate din împietrite ce sunt le nămo
leşte şi mai mult în noroiu. 

Şase zile ale săptămâni! verşi su
dori să-ţi poţi agonisi bucăţica de 
pâne pentru tine şi familie ta, tu tată 
de familie. Şase zile ale săptămânli 
cu strângeri de inImă cauţi să îm
parţi hrana să 2jungă îndestulind foa
mea copiilor tăi, tu mamă 1 Ce faci în 
ziua a şaptea, în "ziua Domnului?" 
Odihneşti ca să dai noui puteri pen
tru zilele de lucru? I la-ţi ulciorul în 
mână şi pleacă spre ... fântâna lui Ia
cob, să-ţi dea şi ţie Domnul apă vIeI 
Ja-ţi inima ta şi te îndreaptă spre apa 
vie care o curătă de noroiu şI o moaie 
din impetrire: sfântul locaş al Dom
nuluI. Biserica moşi-strămoşllor e 2oală. 
Zidurile ei pustii deplâng decăderea 
strănepoţilor. Nu vă gândltl niciodată 
de ce atâta rău in lume? De unde 
atâta jale şi nemulţumire? De unde 
atâta năcaz şi neînţelegeri? Nu mai 
luăm drumul spre i7.Vorul cu apa vie, 
tămăduitoare a trupurilor şi sufletelor 
noastre: BiselÎca legii străbune. 

lnvafoţi-vd să o cunoaşteţi iară$! 
Bine zice un vechiu dascăI al legii 
noastre: Celce cunoaşte biserica şi ia 
parte la sfintele slujbe a găsit o mare 
comoară 1 

Sd căutăm această comoard din 
adins că pe aceasta f('l ni-o furd nici 
furii şi nici mânâncl1 moliile şi rugina. 

ROMANI! 

cetit. darul "Apărarea Naţională" 
de fiub conducel ea dlui profesor 
ulliTersltar A.. C. CU",R şi rnAcrlaţi-vă 

lu Liga A.părărll Nallou. Cre,une 

VOINTA POPORULU! 

I--ROSPECT 
Noi, subsemnatil fnţeleg8:nd, că ne- 1. Lei 200 odată cu semnarea acţiu-

cesitAţlle de înmormântare ale cetă- llllor, ca prim vărsămâot, plus Lei 20 
ţenilor din Arad şi jur, nu pot fi de- sprse de emisiune şi fondare. 2. Lei 
servite rn modul cuvenit, mal I1les în 1 bO, ca al doilea vărsământ, la 10 
urma preţurilor exagerate pentru unele Mal 1926. 3. Lei 150, ca al treilea 
pături ale populatiunel, am hotărât in- vărsământ, la 15 Iunie 1926. 

Nr. 13 'ro 1 -
DRJa oiroul re~innHl Si jU~Btea~ fi ~ 

Arad les 
========================)nt 

Semnul nostru electoral este )m: 
una linie orizontală, trecut în 
tablou la No. 6 de ordine: _ As 

fiintarea unei societăţi anonime, cu fondatorii îşi rezervă dreptul de a 
denumirea de "Intreprindere de Pompe numI membrii Consiliului de Admini- fa 
Funebre Civilă S. A." cu sedIul in straţie pe primii 3 ani dela fondare. Semn uşor de reţinut şi de :iC~ 
Arad, pentru a normaliza preţurile Adunarea generală va avea loc la explicat neştiutorilor de carte. Ilt: 
pompelor funebre in aşa fel, ca fie- 13 Iunie 1926 în Arad, in sala de şe- __ Se poate numi "un băţ a I 

care cetăţean să poată fi fnmormân- dintă a Corporaţiei Meserii'şilor (Bul. culcat". Toţi priettnîi noştri sunt )as 
tat potrivit mijloacelor materiale de Carol 1.) la care onoraţii acţionari se 
cari dispune. ]11 acest scop, societatea invită prin pr('zenta, ruga') să popularizeze, de urgenţă, lţil 
anonimă va prelua sau înfiinţa o 10- Ordinea de zi a adunărel generale semnul. ~~~ 
treprludere de pompe funt>bre, acor- este următoarea:' N 
dând anumite reduceri de taxe (Icţio- J D h' ~ d' Timpul până la alegeri fiind scurt,o.la 
narilor societăţii anonime şi unor ca- . esc IGerea a unăril generale şi .. 
tegorli de functionari publici, iar pen-

desemnarea a doui veriflcatori. facem cunoscut tuturor prietenilor de' a 
tru ceilaţi cetăţeni va Înfiinţa trei ca- 2. Constatarea asigurărei capitalului prin sate şI comune, cari doresc să ne, 
t .. d b social, polrivlt art. 154. C. Corn. p. 2. lupte alături de noi, să-ş'j alcătuiască II 
egom e pompe fune re cu taxe 3. Luarea botărârel relativ la tnfiin-corespunzătoare. de îndată comitetul de conducere, con_!m 

ţarea societ<Wi anonime. .re 
Societatea anonimă se infiinţează pe 4. Votarea statutelor. torm Regulamentului L. A. N. C. se 

durată ndimitată. 5. Numirea membrilor în Consiiiui a 
Act10narii şi membrii ConsIliuluI de de Admlnlstraţie pe primi! trei ani şi C 

Act 1 . t ţ' f' l' ~ Totl membrii Ligel Apărărel Naţio- .. m nl6 r<l:e vor i ex;;; USIV cetateni alegerea cenzorilor. 
români. fi Oescărcarea fondurilur. nale Creştine precum şi alţi buni ro- ~~ 

Capitalul social al socidăţii anonIme Potrivit art. la3. C. Corn. adunarea mân! sunt rugaţi să contribue cu mic lft 
se compune din Lei 1,500.UOO, ad:că generală de constituire va avea capa- cu mare cu o sumuliţă cât de rnări- JI1 
Lei UnmllionclrJc!sutemil, împărţit În cl'tatea de a IU,of), nlltn,,·j atun'~l', dacă ă ă t "000 ~ rt. < ~ şoar ca să poat închiria ori cum- i (! 
.J acţiuni normative, in valoare nomi- vor fj În prezenţi!n pCi1;oană sau re-
nală de câte 5UO lei fiecare ac·ţinl1l1e. prezeTltilţl plin mnndatarl, ce! puţin 1 păra şi regionala Arad un automobil-tI 

Termenul de subscripţie al acţilllli- acţionari, cari reprezintă o pătrime din maslnă "Ford" .ca în felul acesta să j~' 
lor se încheie la 15 Mai 1926. tot;jlul acţiunHor. poată cutreera conducătorii organiza- :01 

Acţiunile se vor semna la "Coope- Fiecare ac\ionar particlpant va avea tiei în s::urt timp toate' comunele fă- ar 
raţia de Credit a Industriaşi/or din un vot, de adiuni, dar nimenI nu va când propagandă În interesul L. A. N. ~S' 
Arad" (Arad, Bultv. Carol " Corpo- pul ea exu;:i!a mai mult de 10 votllri, C. care este unica şi ultima speranţă I~j 
raţia Meseriaşi/or), urmând a se plăti: la ali,unarfa generală de constituire. It a românilor şi creştinllor loiali dln;o 

Arad, la 1 A;)fllie 19.;.6. ' România Mare. - IU 

Francisc Kovdcs, fabr. de trăsuri Desideriu Filzesy, propr. rest. Central 1 .S~_mel: rugăm a se tr~mite la ad- ~~ 
Gheorghe Milallcoviciu, înăţător, dir. Maxim 1. Valeu, faurlcă de maşini de I mmlstrat1a ~l~rulul in Ar.,d Str. Eml- te 

gr. or. sâib şuruburi neseu 11 etaj li. fi 

Stefan Zabb, fabricant de lumini Cornel Burza, comer.::bnt de fier - It 
Ladisl,]u Sc/zambereer, fabrică de tră- Traian Tabie, învăţător I Rugăm cu dragoste sinceră pe toţi ai 

suri Ioan Weicflelt. turtar abOllaţii să binevoiască a-şi achita de c' 
Ebe'lein Francisc, arhitect Engdhardi Francisc, blănar urgenţă abonamentul căci ziarul DO- 1. 
Ladtslau Szarka, învăţător August Dalie, ftlncţ;onar stru se susţine numai prin abonamente. '; 
Matei Hldegvee/zi, fabrică de tră,iur\ Gheorghe MariJa, croitor. ?~ 

•• ,.-.- " .. ta- its, sI" • "',. .. diS- .. OI ........ # Atrage.m",~tf'ţ.ţţ.jttftea-a,upra Kllul&.H--( 
important pe Cilre îl au ddegaţii şi l[ 

o faptă de creştin şi bun 
român. 

S ]':~ r-, 1 C E asistenţii pe lângă secţiile de votare 
• ..1&-.... ~ : R,=comandam studîw:a temeinIcă a art. . 

In zlle le noastre, foarte rar! sunt 
oamenli care gândlndu-se la ziua de 
mâne, să ajute prin Întemeierea de 
fundatluni, la creşterea generaţ!îtor 

vlltoarl:! O faptă nob:jă, creştinească 

şi natlonală totodata, de a~est fet, ne 
descopere o s';risoare primită dela un 
pr:eten din comuna Chuechiu (jud. 
Arad. . 

(? d, Nicolae Mihulin predă istoria, 
Hmba şi literatura română la şcoala 

de notari de pe lângă prefectura Arad. 
Risum teneatls! Ocazional, ii vom 

reproduce câteva lecţii model. 
Că, la improprietărirea functhnarilor 

cu loturi de casă, unul director de 
şcoală secundară i s'a oferit o groapă. 

Tot atunci unul ovreiu I s'a dat un 
colţ de stradă foarte potrivit pentru birt. 
Să fje aceasta o oarbă Întâmplare? 

Domnii dela Prlm~rie şi jidanul ne~ar 
şti-o spune. 

- 01 St 1 i It' A d Că jidanul Krausz din corn. Belo-
an eo, Olt propr e H 10 fa tinţi a reclamat postului de jan-

născut În aceea comună, din generaţie 

de preoţi, s'a gândit să-şi lase În-

darmi pe fratele nostru Vasile Olariu 
secretarul L. A. N. C. din loc pentru 
că şi··ar fi aflat pe peretele casel sem

treaga aVere pentru scopurI de bine- nul svastic('1. 
facere. Dupăce a procurat biser!cel Rugăm postul nostru din Belotlnti 

~. să-I păzească de-aproape pe Iuda, ca 
un clopot mare, tbteme\ază acum o să nu I-se atingă nici un fir de păr 

strarca cu 1mbrăLămmte şi cărţi a OI, ve.11 ma'!!ă veI, frichl, fnchll 
Ce vei face }'dane când noi Hlmânii 

lundatie de 200000 Lei pentru înze-I din ~ap, ::ă:.:i la .cura_gios jid"n,.frichil-

copiilor săraci din comuna Cherechiu. vom stăpâni această ţară? 
Această fundaţie va fi îngrijită de co- Sperăm să nu te mai intâlnim pe la 

Belotinţl, Căc; ve! roade svastici. 
mitetul parohial şI din dobânzlle ei 

Că mulţi tărani din comuna Şolmoş 
se vor acoperi şi stolele preoţeşti. şi-au vândut drt'ptul lor de pro-

Altă fondaţie de 1.000.000 (un mi~ prietate asupra unor gfătn~zi de lemne 
Bon) Lei, ce se va depune la Ven. din pădurea Statului jidanului Maierovlz 

Fapta voaslră, iubiti fraţi, este una 
Consistoriu din Arad, va avea de scop dintre cele mal urâte. 

creşterea mai departe a tineri mei, în 
şcolile secundare, precum şi pregă-

Noi românii clr,stlţ11 luptâm pentru 
alungarea jidanulUi din pădurtle cari 
au adăpostit la vremuri grele pe ble-

tirea de preoţi. tul român. 
Asociaţiunea "Astra", precum şi Deşteptaţi-vă fraţilor pânll. ce nu va 

fi târziu, căci altcum zile negre vă 
alte institutfunl culturale încă sunt "aşteaptă pe v6i şi pe copiii voştri I 
luate tn combinatie cu danli conslde- Că la Adm. Financiară din Arad se 

găsesc mai mulţi functionari ro
mâni instalaţi În serviciu de luni întregi 
fără ca să fi primit leafa, din cauza 
că nu sunt Încă numiţi din partea 
Min. de finanţe. Pentruce dl admini
strator face excePtie cu Hessz care 
deşi e in aceeaşi categorie, el prime
şte leafa regulat! 

rabi le. 

Zicem şi noi cu -"prietenul nostru: 
Dumnezpu să-l ţină mulţi ani cu să

nătate, ca prin muncă ~cinstltă să 
poată fi de folos neamului şi bise~ 

rieri I 

51 dm Legea elector:dă, ca DU cumva JJ 
să se numească tardlv sau pt:rsoane,. 
nepotrivite pentru această importan tă 
fUll..::ţiune. ,. 

La întrunlrl să se evite orice acte"f 
de desardil1e, pentru a nu avea Ofl- ,. 

cialltaţile pretext de a ne opri cu de-:"" 
săvârşire prop~ganda electorală. In J 
speCIal agenţii provocatori, oameni , 
plătiţI de adversari, sunt aceia cari Jl 
provoacă scandalurile. ej 

Conform alineatulul 3 din art. 49 a" 
Legii electorale dimensiunea semnului .. 
nu poate întrece 10 milimetri in lun- C 
glme. şi 10 milimetri tn lăţime. _ 
Precum semnul nostru este o linie, 
Iătlmea va fl potrivită (mai mică de ] 
10 milimetri). ! 

In afişe şi manifeste semnul se poate ~ 
publica in dimensiuni mai mari decât ~ 
cele legale, dar in paranteză să se ~ 
indice ŞI mărimea legală, mellţionân~ I 
du·se chiar. ca lumea să se obicinu- 1 

iască cu semnul pe care 11 va vedea 
In realitate, pe buletin. 

Statute, svasticl, drapele trei-: 
colore cu svastica şI numele co~: 
mune1 cusute cu mâna, se capătă la i 

acest bîrou. 1 bac. svastică costă 15 I 
lei; un exemplar statute 10 Iei; un 
drapel foarte frumos 1000 lei. Drape
lele se trimit şi cu rambursâ. Svastlci 
şi statute aseml'nea trimitem şi prin 
ram bursă, însă numai dela 10 bucăţi 
în sus. 

Blancbete, procese verbale, pen
tru constituirea comitete lor trimitem 
la cerere gratuit. Aceste procese ver~ 
bale conţin şi jurământul, aşa că nu 
mai trebuesc alte tipărituri. 

ROM Â N 1, 
când veniţi la Arad, cercetaţi 
Biroul LANC. in strada Emi~ 
neseu No. 17, etaj II. 
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flsociatiunea flstra 
lesp. central HnId) protestează în 
Jntra felului cum s'au alcătuit 
)misiile culturale ale Consiliului 

orăsenesc. • 
I Asoclaţiunea pentru literatura şi cuJ
Ia poporului român, - nu face po
:ică. 
Ca cel mal inalt şi competent for 

Iltural insă nu poate trece cu vede
: a chestiunile, care privesc propăşIrea 
. )astrâ. culurală. Ba, se crede în atrl
. lţiunlle ei şi îşi împlineşte numai 
'uorinţa, atunci când îşi spune cu-
Int in aceste chestiuni. 
Ne interesează numai comisiunea 

'aIatului Cultural şi cea teatrală, care 
!' avea menirea să apere şi să spri
~ nească manifestările culturale in ora
i II nostru. Ori, in felul cum sunt acele 
)misiuni alcătuite din punct de ve

- ~re românesc şi al competentei, ele 
semnează nu mal puţin decât moar
a culturii româneşti In Arad. 

_ Cel câţiva români, - între cari Dzeu 
i-i Ierte. şi incomp~tenţi -,'- sunt 

- neninţaţi să fIe reduşi la tăcere din 
~ ldea conm:!mbrilor de alte aspira
- mi culturale şi politice. Pe lângă 
_ ita, şedinţele lor sunt şi de tot hazul. 
_. prof; Ciuceauu, spune, că flecunos-

lnd limbii maghiară, nu înţelege nl
ă. ic din discl1ţ:unile ce se urmează 
- !olo şI trebuie să aştepte relatările 
- arelor, pentru ca să ia ct1noştlnţă 
L !spre . cele petrecute in prezenţa sa. 
ă ,ai apoi, dacă comisiuntle s'au alcă-

.it pe specialităţi, culturale, juridlce, 
n :onomice, juridice, sanitare, etc. ce 

IutA În COOl. cultur!lle, domnii advo-
1- tţi, medici, irgineri, dir. de bapcă, 
:_lnd aceştia îşi au locul În 6pec!ali

tea lor? Sau cred, aceşti domni, că 
fI În comisiunea teatrală şi a Pala
lui Cultural, insemnează a avea nu-

ţi ai dreptul intrări! gratuite la spec
,e cole. 
l- Iar, culmea indrăsnelil, că în aceste 

Jmisil, se găseşte şi jidanul Stauber 
e·zsef. care a inzultat grav pe MM. SS 

egele şi Regina noastră, arrnâta şi 
,H. -a bătut 1I1toUf'<!una j')C de cele mai 
ş\lote aspiraţlunt ale noastre. 
'e '" .t. In considerarea celor de n,a; 
ra JS, desp. Arad al asoc. Astra, 
;~ , şedhtfa adu"ării gen., fimlfă 

, Arad la 26 APril ti. c. a în
te ·edintal biroul să înail1tefJe 
:j- 'rimărie; oraştll,,; Arad, UIt 

e- :emoriu, în care să proteslcse 
I~ e "umele ctll/urii rOlnti"eşli, 
~~ Jţă de felul lIeromdnesc şi 

'conpefetlf,. cum s'a procedat 
: alcătuirea comisiilor cultu

a rle ale consiliului orăşenesc. 
Ui----~~U.~.N.--~.~.N--~'~·~·~---~'~.~w 

n- ouile organizatli L. A. N. C. • ie, Şiria (Jud. Arad.) 
de Preşedinte: Dr. Ioan Draia, medic, 

preş: George Outu şi Dimitrie Pe
:an; secretar: Teodor Vesescuj ca

Ite ~r Gavra Miclăuş; membrii în coml
:ât ~ Ioan :-;~::h~şan, George Borlea, 
se ~orgc B,'j',;, Teodor Becan, Şofron 

111- ădall, Nicolae Toderol, Localul or-
nîzatlel va fI la dl Nicolae Boloban 

.u· N. Neamtu. 
ea Vulcan (jud. Hunedoara.) 

Preş('dinte: Ionescu Gheorghe, tnv. 
ei- ~reş: Dumitru Maici. Augustin Igna; 
:0- :r~ t;,;,r: Petru Faur; casier: Ioan Bog
. la n; stegar: Candid Jurca; membrll În 
15 mitet: Nicolae Bodrean. N, Bărduşt, 
un nion Vâjdea, Petru Jula, Alexandru 
)c- paş, Avram Adam, Sabin Luch şi 
:Ici pa Nicolae. 

ri~ Bozo, (jud. Timiş-Taronta!.) 
ăţl Preşedinte: Pavel loanovlcl, v-preş. 

tru loanăş; secretar: Păun Solomon, 
~n- ;Ier: Ioan Busuioc, stegar: Ioan 
em Iroane; membrii: Iosif Pau, Nicolae 
er- ltidottanu, Păun Solomon, Iosif Cu
nu c Nicolae Bobu, Iosif Jugoriciu, 

vei Vlicovan, Vasllie Timofte. ,,, *", ..... "' ...... 
.... ., 

aţi tOm ani. 
rti- Boicotaţi jidanii şi toate 

. prăvăliile şi birourile lor 1 

Cum se ct1ştigă milioanele? 
Indrăsneata înşelăciune 8 unui 

jidan din Galati. 
Neamul lui Israel este atât de isteţ 

in a descoperi fel de fel de mişelii, 

tncât rărnii! uimit. Fie jidanol cât de 
puchinos, el e meşter totuş în a-şi 

aranja astfel trebşoarele incât să tră

iască totdeauna şi bine şi pe uşor. 

Mintea lui par'că anume e astfel fă

cută, incât să scornească fel de fel de 
apucăturI, cu cari să-ti stoarcă banII. 
O dovedeşte cu prisos este şi ur
mătoarea intâmplare petrecută deunăzi 
În marele oraş comercial pe de ţăr
mul Dunării, Galaţi. 

ln acest oraş răsărlse mai lnainte 
cu vreo câteva săptămâni un jidan 
tare Isteţ, cu numele Flscher. EI a 
inchiriat o locuInţă foarte scumpă tn 
care s'a mutat împreună cu soţia ş\ 

cu un copil şi pe urmă a început să 
trăiască pe picior mare de tot. Lumea 
a Început să-I cunoască astfel foarte 
curând şi fiindcă el era pretlenos tare, 
l-au Îndrăgit Cll toţii. In oraş el se 
dădea mare negustor de scânduri, cu 
multe ferăstrae pe undeva prin Ardeal 
şi îmbia tuturor negustorilor din Ga
laţi scândurlle sale pe un preţ foarte 
scăzut Fireşte foarte mulţi au cum
părat dela el astfel scândurl şi le-au 
plătit fie in parte fie în Întregime • 
Lumea, văzându-1 cu păşlre sigură şi 

priceput şi primitor, nido clipă nu a 
stat la Îndoială, .-:ă are a face cu un 
om cinstit şi nu cu un tâlhar şI mişel. 
Intr'o bună zi însă dl Fischer a pierit 
din Galaţi, ca un camfor. Pe-atunci 
lumea începuse să se trezească şi să 
vadă de scândurlle cumpărate. Dar 
aceste scânduri nu au fost găsite 

ni căiri şi astfel cu toţii au văzut că 
dl Fischer fusese un jidan ticălos şi 
Îl'şelător ca a(âţia alţiI. După vreo 
două zile a fugit apoi din Galati şi 
uevasta şi copHul lui şi el ci-că ar fi 
luat drumul spre Ungaria. Din arătă
rIIe făcute la poliţie, se vede, că el 
păgub!se pe găIăţenl cu vreo şase 

milioane de Iei. 
Iată pe ce căi şi cu ce mijloace 

mai ştiu face unii jidani milioanele În 
câteva săptămllni. 

o ŢARĂ NOUĂ. 
vazut-am dOlinţa 'mplinită 
Cu jerfe, cu lacrimi şi sânge, 
Dar ţara 'ntregită mai Reme, 
Poporul se sbate şi plânge. 

Românul zadarnic munceşte 
Pământul, cu sapa şi plugul 
Căci vine străinul nemernic 
Şi-i duce din holde belşugul, 

Zadarnic mai urca cu turma 
Să siea prin pădure, la munte, 
Străinul o taie şi rdde 
De omul cu plete cărunte. 

Şi banul, otrava lui Iuda 
Imbatd poporul ce piere ... . . . . . . . . . . . 
Aştept delJ cer mântuirea, 
Să vind cereasca putere 

Şi glasal temut al lui Mircea 
Mihai, sau Şiefal Voevodul 
Trecând ca un fleamă! prin tară 
Să 'nlrebe în drama-; norodul: 

"Aceasta-i dorinţa visată 
De cei ce-au murit la holare? 
Acesta-i, Români, idealul? 
Aceasta e sfânta chemare?" 

O clipă s'asculte mulţimea 
ŞopUal profetic cuvântul 
Iubirii de ţară, şi-atuncea 

sa scape de li/te pdmântill, 

S'arunce argintul ce-Orbeşte 
Şi 'mparte 'nvrăjbiTi! şi ură, 

sa scoatd de·aici pe străinul 
Ce minte, înşală şi lură, 

Şt-atunci, ca un imn al dreptăţll 
Să cânfe'n a noastre hotare 
De sus, dela ţara lui Dragoş 
Şi pând departe la mare: 

.Sărută-ţl RomânI! pamântul 
Şi-absoarbe cerească tărie, 

E libera Iara 'n/regiM 
Şi fnsuji stăpân eşti pe glie". 

IANCU T. RAMURĂ. 
$ A ....... , .. 

R o J.ll Â N 11 
Jidanii sunt o mare pacoste pe capul 

nostru şi O plimejdle pentru poporul 
român. 

Dar nu trebue să uitati că jidovifii, 
cozilt de topor în mânUe jidanilor, 
sunt şi mai primejdioşi. Ei sunt nişte 
crimina!i, tot aşa de criminali cum sunt 
acei cari îşi omoară parintii şi fratii, 
căci naţia este mama noastră a tutu
rora, iar fii aceUaşi naţii sunt frati. 

Unde veti vedea un român luând 
apărarea j;danilor, insemnati-l. El este 
trădatorul neamului. Sufletul lui este 
negru. Nimica sfânt TlU esle itzir'insuI, 
inima lui TlU vibrează decât la sunetul 
aurului, şi pentru el fotul În lumea 
aceasta incepe şi se sfârşeşte in stomac. 

L. A. N. C. când va avea cuvânt in 
tara româ!1ească, va lovi cu taată ta
ria mai întâi in aceşti tradatori. 

Români / fenii-Vă de jfdoviţi, mai 
răii decât chiar de jidani I 
~ .. .,.".,. _ t... -.:e ..... tIf!ItIIWtwP. CII 

fldunarea generală il (l50C. 
ftstra, desp. central' Brad. 

Reconstituirea comitetului. 
S'a ţinut Luni în 26 Aprilie a. 

c. in sala festivă a primăriei. 
Din raportul general, menţinem 

că dcest despărţământ a desfă
şurat o muncă rodnică, Indeosebi 
in oraşul Arad, unde a aranjat 
serii bogate de conferenţe cuitu
rale şi ştiinţifice, ori popularitoare 
de ştiinţă precum şi festivaluri 
literare artistice. 

Păşind în al treilea an de exi
stenţă, noul program se îndreaptă 
tot mai mult spre viaţa satelor 
noastre. 

Expirând mandatul comitetului, 
acesta s'a reconstituit pe un pe
riod de 5 ani, precum urmează: 

Preşedinte: Dr. Teodor Botiş, 
dir. seminarului teologic. Vice
preşedinte: Ascaniu erişan, dir. 
liceului Moise Nicoară. Secretar: 
Traian Mager, profesor. Casier: 
1. Hulbăr, contabil la "Victoria". 
Membri in comitet: Al. Constan
tinescu, prof.; Dr. Lazar Nichi, 
profesor; Ioan Dimitriu, profesor; 
Alexandru Manole, praf.; Dimi
trie Popovici, revizor şc.; Caius 
Turie, prof.; Inocenţill Langa, praf.; 
Dr. Alexandru Stoenescu, adv.; 
ing. Nicolae Petrescu, dir. Ia fa
brica Astra; Florea COdrean, pa
rohul Aradului şi Dr. Dimitrie 
Cosma, medic. 

"g 

Orijanizatie IDoohiară antisemită în Hrad. 
Primim cu plăcere această ştire. In

trucât există o organizaţie jidovescă 
internaţională; pentruce n'am accepta 
şi ideia unei organizaţii creştine inter
naţionale; 

lată nucleul comitetului. 
Preşedinte: Aladar Hehs, jun. pu

blicist. V preş.: Rudolf Petrovici şi Eu
gen Szatmari. Secretar: Aladar Szab6. 
Casier: Iuliu Szatmarl; şase membri 
în comitet: Aladar Hehs, sen. fost re
dactor; Eugen Schronk, prof.; Oeza 
Paukert, Anton Vass, Elisabeta Fodor 
şi Ileana Hehs. 

Ştiri de tot felul. 
Sfinţire de drapele. Dumincă 2 Mai 

a. c. se va serba sfinţirea drapelelor 
din comunele de mal jos, după urmă
torul program: ora 8 a. m. Şiclău, 
11 a. m. Socodor şi 4 d. m. in Chi
şineu. 

Delegatul Regionalei Arad a LANC. 
la aceste serbărl va fi cunoscutul lup
tător naţionalist prof. Virgil Pau. 

Testamentul lui Vasile Stroescu. Ma
rele român Vasile Stroiescu mort de
unăzi, şi-a lăsat prin testament, toată 
averea sa pentru intemelarea de şcoli 
săteşti in Basarabia. Averea sa face in 
bani vre-o 8-9 milioane şI tn moşII 

opt mii de hectare de pământ tn ju
deţele Hotin şi Bălţi din Basarabia 

• 
Câte sate sunt in România. In in

treaga ţară sunt 8966 sate. După ţI
nuturi aceste sate se impărţesc tn 
chipul următor; Basarabia are 1751, 
Transilvania cu Bănatul, Crişana şi 
Maramureş are 4122 sate. BucovIna 
are 336 sate, Vechiul Regat are 2768 
sate. 

Se înfiinţează clasa IV-a la trenurile 
de persoane şi mixte. Cu incepere dela 
1 Mai se vor înfiinţa la toate trenurile 
de persoane şi mixte, vagoane de 
clasa IV-a. 

Călătorilor Ii~se vor elibera jumătăţi 
de bilete de clasa llI-a, neadmiţâllou-se, 
nIci o altă reducere. . 

In acest scop se vor utiliza vagoa
nele de marfă închise din seria Or. 
sau Gre. cărora II-se vor face amena
jările necesare. 

• 
Trei gemeni. In ziua de 11 Martie 

1926 in comuna Blta (jud. Târnava
mică) soţia drul Învăţător dlrigente 
Iuliu Todoran, a dat naştere la trei 
feciori gemeni, cari vor fi botezaţi: 
Horia-Cloşca şi Crişan. Copii sunt 
l'>ănătoşi, dimpreună cu mama lor. 
Botezul va fi în OI sărbătorile Rusa-
1~lor. N<lş! va fi ministru Octavian 
Goga cu Oi Oct. Prle şi DI Marclan 
Căluţlu prefectul Clujului, cu dnele. 

• 
O demisie. D. T. Lucaslevlcl, mare 

proprietar din Buzău, a trimis preşe
dintelui org. liberale din localitate 
următoarea scrisoare: 

Domnule Preşedinte I 
Vă rog să mă consideraţi demi

sionat din Partidul Liberal, fiind ne
mulţumit de atitudinea partidului faţă 
de problema jidănescă. - Cu toată 
stima T. Lucasievici. 

NB. - Demisionatul s'a inscris în 
?IL A. N. C," convins că singura orga· 
nizaţle cinstită şi curag!oasă de luptă 
naţională este Liga. Dorim şi sperăm 
că acest act va fi imitat de mulţi 
români conştienţI. 

• 
Scăparea noastră nu poate veni, 

decât votând -
• 

- Reuniunea de cântări "Armonial
' 

din Arad. aranjează Duminecă la 2 
Malu 1~26, in Palatul Cultural alB-lea 
Concert Coral urmat de dans la care 
sunteţi învitat cu stim. Dv. familie. 
Comitetul Reuniunei. Inceputul la ora 
9 seara. Preţuri: StaI 1. 100, Stai Il. 
80, Stai III. 60, Stai IV. şi Balcon 
40, Loc de stat 20 Lei. Dansul se va 
ţine În sala mare dela .. Crucea Albă ". 
Pretul de întrare 40 Lei de persoană 
Intrare în sală prin Strada Eminescu. 

Program: Dirigent: Prof. Atanasie 
Lipovan. 1. Makarov: "Ingerul a stri
gat" cor.· 2. Bortneansky: • Veniţi 
pupoare" cor. 3. S. V. Drăgoi: "Dela 
Nistru" cor. 4. G. Mus!cescu: "Doina 
lui Raţiu" cor. 5. G. Dima: "Mama 
lui Stefan cel Mare cor cu soli şi 
acomp. de plan. 6. G. Dima: "Două 
inimi" cor. 7. a) Mandicevsky: "Pe 
drumul cu florile" cor. b) 1. Vidu: 
.. Trece badea pe la noi" cor. 8 V. 
Bena: "Suspine" cor cu soli şi acomp. 
de plan. 9. Schumann: "Popasui Ţi
ganilor" cor cu Ilcomp. de pian. 10. 
R. Wagner: !)Marş din opera Tanhau~ 
ser" cor cu acomp. de pian. Acompa
niamentul la Plnn susţinut de dşoara 
Onora Luca. '. 

Ll 
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Preoti Crestini!! 

fi fi 

.. VOINŢA POPORULUI" 
este apărătoarea cea mai 
puternică aer e Ş tl n ă tă ţii. 
Rubrica noastră 

"CUVÂNTUL DOMNULUI" 
este condusă de cel mai iscu
slţl teologi; urmăriţi-o cu cea 
ma! mare băgare de seamă şi 
faceţi să fie cunoscută de 
toţi poporenli I 

,. , ..... $ ' ' '''' t ,.,., 

ANUNŢ. 

Functionar român, etate 36 ani 
avere imobnă 400,000 lei, familie 
distinsă, doreşte căsătoria unei 
d-şoare sau văduve, etate 25·30 
ani, cOlmircialltâ sau fermieră, 
provincie. - Adresa la ziar 80. 

RuşI-ne ar fi, dacă noi creş.tlnil 
nu am putea susţlnea 

singura gazetă io Ardeal. care şi-a 
pus în frunte semnul "SVASTICEI". 
Aveţi o logodnă, cununie, botez, ori 
altă bucurie familiară; -- lrlmlteţl 
şhea la "Vointa [Joporului" şi plătlti 
cât vă Iartă puterile la fondul de re
zistenţă al acestei gazete! Aveţi o 
întristare, moartea unui iubit; - tri
miteti o sumă cât de mică, răscum
părare de cunună I 

Faceţi abonamente 1 

-----------~j-----------
I 

Marele magazin de pielării 

VICTOR BOŞNIAC 
Arad, Piaţa Catedralei Nr. 16 

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

= mz:r p' tZZZ 

România. - Comitetul şcolar ju
deţan A~ra~~d~. ==== 

Nr. 568/1926. 

Arad, la 22 Aprilie 1926 

PUblicaţiuneo 

Se aduce la cunoştinţă gelle
fală, că In ziua de 29 Mai 1926, 
la orele 10 a. m. se va ţine lici
taţie publică· cu termin scurt, in 
localul Prefecturii judeţului pentru 
darea in intreprindere a lucrărilor 
de reparaţii la edlficiile şcolare 
din comunele Dorobanţi (Iratoşul 
mic), Zimanduţ, Ineu, Şicula, 
Radna, Sânnicolaul-mic, Măderat, 
Comlăuş, Buteni, Saul-nou (Şi
moneşti) şi Pădureni (Erdeiş). 

In baza devizelor verificate de 
Serviciul tehnic al judeţului Arad, 
spesele de reparare sunt: la 00-
robanţt120.000·- 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, ComJăuş 44.000'- Lei, Bu
tenl 222.000'- Lei, Satul-nou 
54.000 Lei şi Pădureni 38.000 Lei. 

Oevizele, 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 rurale din comunele 
respective In zilele de lucru intre 
orele 10-13 din zi. 

Ofertele se vor inainta separat 
de fiecare şcoală. 

SIngura prăvălie ro
DlAnească de DIodă 
bărbătească a lui (5) 

Ceulurai: Prdecturn Judeţului. 

Lidtaţiunea se va ţinea in con
formitate cu legea contabilităţii 
publice (art. 72-82) şi condi
ţiunile generale pentru intreprin
deri de lucrări publice şi cu oferte 
inchise şi sigilate pe cari con
curenţii le vor 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 in numerar sau 
tn efecte de stat. 

Preşedinte, Prefect 
(88) Boneu. 

Secretar 
(ss) V. Spătaru. 

-----------------------
Serviciul Economic şi Municipiul 

Arad. 
==========~=-========~=== 

No. 9071/1926. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoşt!nţă 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/licitaţie 
publică cu oferte închise pentru 
Iiferarea alor 1000 (una mie) va
goane) a 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. 

Condiţluni1e de licitaţie se pot 
vedea zilnic la şeful S~rviciului 
economic 1n oarele de serviciu. 

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

Adjudeccţiunea va avea loc În 
ziua de 30 Illnie a. c. ~ 

Arad, la 21 Aprilie 1926. 

Serviciul economic. 

Comitetul Parochial Ortodox Ro
mân din Beliu jud. Bihor. 

Nr. 10-1926. 

PUbticaţiune. 

Se aduce -la cunoştintă publică, 
că in ziua de 6 (şasă) Maiu 1926 
la ora 10 a. m. in baza Decisu
lui Nr. 338":""1926/A Ven. Con
sistor eparchial ort. român din 
Oradea, şi in conformitate C11 art. 
71-85 din legea contabi1ităţii 
statului, se vinde la licitaţie pu
blică 16 pareele intravilan in cen
trul comunei, din intravilanul fost 
proprietatea Episcopatului iom. 
cat. de sub Nr. 57 din comuna 
Beliu aşezat in centrul pieţei. 

Licitaţia se va ţinea in localul 
băncii poporale "Speranţa" din 
Beliu tn prezenţa delegatului Ven. 
Consistor. 

Condiţiunite de vânzare se pot 
vedea tn orice ,zi la preşedintele 
corn. par. Dl Alexandru Fildan la 
pretura BeIiu. 

. 
BeIiu, la 2 Aprilie 1926. 

Comitetul parochial. 

OIMIlRIf H. MHnlH 

Dati AnuntUl , ~ 

România. - Prim preşedintele Tri
bunalului Arad. 

No. Pres. 655/1926. 

pl. VOII\IŢA POPORULII 

I Publicarea anunturilor ajută 
în măsura cea mal mare la PUblicaţiune de licitaţie. 

Se aduce la cunoştinţa gene
rală, că pentru procurarea canti
tăţei de 560 mII lemne de foc, 
gorun sau fag crepate, uscate de 
prima calitate, necesare pentru 
iarna anului 1926-1927 pentru 
tncălzirea loealurilor 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. 

susţinerea gazetelor. Gazeta • 
noastră nu p o a te p r imi 
anunţuri dela Evrei, cari tin 
În rnânlle lor comertul şi 
Industria şi pentru aceasta 
trebue să luptăm noi cu 
greutăţi. Rugăm deci pe toti A 
prietenii noştri, comercianţi, 
măeştril, primari, notarl să ! 
ne trimită spre public~re 
anunturile de cari au tre
buinţă În practica lor. Tot 
asemenea rugăm res~)ecttlos 
Băncile şi Cooperativele să 
ne trimită bilanţJriie spre 
publicare. In felul acesta 

Ofertele se vor adresa in scris 
In plicuri sigilate primului Pre
şedinte al Tribunalului Arad. veţi putea sprijini mai bine II 

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

presa, care luptă pentru a 
illteresele curat româneşti. î 

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

ADIUINISTRAŢI ( . f 

Formalit~ţde Iicit3ţiunei sunt 
acelea provăzute de art. 72---83 
din legea asupra contabiiităţei 
publice. 

Elena Neguş ŞicioVi ( 
Croitorie de dame 

Arad, Strada Turnului Nr. 
(colţ cu Piaţa Imparatul Trai l 

Arad, la 20 Aprilie 187. 

Preşedintele 
Tribunalului Arad. 

fltelierul de broderii, tesaturi şi Cll-· 

sături nationale a1 dnel 
.... ,". " ... ;-.. _ - 0__ - T .- ~""' .... - ---

ăbău~ Cristina 
ARAD, Strada Gojdu Nrul 17. 

conl'fCl;lonfftZfI : 
Cuverturi de pat, perdele, feţe de 

masă, lingerie etc. Specialităţi de ba-
i 

tiste. Bogat asortiment de modele 

artistice pentru brodat. Imprimaţil1ni 

de modele pe pânză. 000 
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Direcţiunea Uzinelor de gaz 
il orasului ftrild. , 

Se află in situaţia plăcută, ca să servească On public cu gaz 
de calorle tnaltă, cu a căruI ajutor putem ca in tlmpul de 

pace Ieftin a lumina, incălzl, pregăti mând~rl, a călca 
rufe şi a ne scălda. Instalaţ!il~ necesare şi 

montările le executăm per a teşi p e 
-;- preţuri de regie. -!~ 

:::::::: 

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

Biroul uzinelor 
• d in str. Eminescu No. 4, 81A la dispozitia Ono public În Ge privesc 
• comenzile etc. 6 : •••••••••••••••••••••••••• ~ 
ARAD 

SlRRUR MUlfinU 
No. 7. 

Se distInge prIn rnărfurHe bune şi Ieftine ca: gulere, ~ 
\ cravate, după ultima modă. * Mare flsortiment de pă1ări 

tara şi strein.Hate. Are de c;Uenţi romât1li din Arad şi -
Tiparul Tiflograflef Die,::ezane Arad. _. 
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