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DI A. C. Cuza prezidează marele Congres 
al stud~nţilor din toată ţara 

Peste 4000 de studenţi şi studente au luat parte la Con~ 
gresul dela laş;, deschis la 28 Noemvrie 

a-at +4 i sa sa. • 

taţii şi apărătorii ideei de naţie. Tre-j când facullăţile de farmacie şi medi-
bue să ne cunoaştem naţia. I cină au 75 la sută s'răini? 

Eu m'am nă~cut supus turc, intr'o Ce devin toate clasele sociale? 
ţară despărţită, vasală puterii turceşti. Deaceea trebuie să luăm măsuri. 
Generaţia dela 48 a luptat pentru sa- Noi dorim să determinăm un curent 
tisfacerea dreptelor revendicări ale na., pentru apărarea culturii naţionale, pri. 
ţiei. Tot aşa să faceţi şi dv, iar pe mejduite, iar dv. trebuie să luptaţi, 
mine să mă consideraţi ca făcând par- atunci când veţi întra în vieaţă, să fa
te din generaţia dv. Am luptat îm· ceţi să promoveze întotdeauna şi pre
preună cu generaţia deIe 1909, lupt tutindeni interesele neamului nostru. 
împreună cu gener~ţia dv. şi spre bu- Poporul român trebuie să îndure 
curia duşmanilor mei, voiu lupta şi cu robia economică şi culturală, ori trebuie 

Dumineca trecută, In 28 Nov. • ţumeşte apoi tuturor profesorilor, alte generaţii. să se apere? 
s'a deschis la Iaşi Congresul tutu- cari i-au înţeles şi sprijinit, pre- Sper că voiu putea aparţine şi a- Această apărare este legală sau vio-
rol' studenţilor din ţara. S'au cum şi autorW\ţilor cari le-au celei generaţii care va realiza idealul lenlă. Naţiunea românească nu va ca-
prezentat peste 4000 studenţi şi I oferit concursul. naţional. . . pitula ş~ nu se va da A robită străini~or! 
studente dela cele 4 universitaţi Propune apoi ca presedinte 9:ne~aţla, dela 48 a. reah~at fal?te p~~lruca poporul roman nu va pn~l 

• • I .' I man In Islona neamulUI: Ul1lrea, 10- nicIOdată cu resemnare, moartea prm 
precum ŞI dela şcoalele speCIale. I de onoare al CongresulUi pe ~l dependenţa, regatul războiul dela 1913 . asfixie. . 

Ca de mare sarbatoare, întreg I prof. A. C, Cuza, care a fost rl- şi 1916 şi sub M. S. Regele Ferdi- I Deaceea, trebuie să cerem acelora 
oraşul a fost splendid pavoazat, dicat pe sus şi aşezat In scau-I nand, R?mânia:Mare. .. . cari conduc i~teresele tării ~ă-Şi pre .. 
jar cefă,ţenii Iaşilor au ţinut sa nul prezidenţial în mijlocul unei. Să 21cem dm toală IDlma: Să trăl' cizeze, rezolvand măcar parţml această 
t tA . 1 .. f ~ fi t' '1 ască M. S. Regele Ferdinand. problemă care trebuie să ne preocupe 
n mpme a gară cu mUZICa ml- I msu' e~Il'l genera e. (Sala se ridică în picioare şi a- , în cel mai Înalt grad. 

litara în frunte, trenurile speciale '" , . plaudă frenetic). Rezolvirea acestei probleme trebuie 
cari aduceau studenţimea, mân- Cuvantarea d,Ul A. C. Cuza I Iată atâtea fapte mari săvârşile în făcută cerându-se satisfacţie intereselor 
dria noastra de astazi şi nadej- Dl profesor A. C. Cuza mulţumeşte I aceste 6 decenii. Nici o ţară din lume, primordiale ale naţiei. 
dea zilelor de mâne. foarte emoţionat şi spune că se simte nu a făcut atâtea fapte mari, în atât Dv. veţi putea contribui la elibera-

La orele 10 s'a servit un mişcat. de marea cinste. ce i se face, de scurt timp. rea naţiei române. 

T .. de a fi proclamat preşedmte de onoare I Lupta care s'a inceput la 1909 se 
e-deum la mItropOlIe? dupăce al unui aşa de important act, care de Suntem un popor Înzestrat cu di- , va continua de generaţiile viitoare până 

Congresul a fost desch1s in sala sigur va avea o însemnătate istorică. stinse calităţi ~Î în plin progres. I li rezolvirea întreagă şi definitivă a 
Teatrului Naţional, de catre dl "Salut cel mai vechiu drapel universitar Ni s'a spus că suntem leneşi. Nu, problemei naţionale. (Aplauze). 
Danulescu, preş. Uni unei Naţio· în.fiinţat. în 1855 .al. facultăţii de drept e adevărat. La. 1850 n'aveam aproape I 
nale a stud. din Românid.. dm iaşI, ~I .cărUI llus!ru reprezentant mmlc. Prin munca noastră avem azi I Telegramele: 

P fI ' tI! a fost SimIOn Bărnuţ!U, care a fost ingineri. medici şi profesori străluciţi. l' După aceasta dl prof. A. C. Cuza 
e scena. se a a comIte li I făuritorul acelei doctrine care a căIău- ă' d ... ă . 

~ ~ general al U niun:ii studenţilor din zi! pe Românii din Ardeal la 1848 şi ave~ ~ 1 e co~rnunicaţle, untvers~t ţ.l, , citeşte o telegramă din partea dlui pro* 
_, România: dd, Ilie Gilrneaţa din care ne căiăuzeşte şi pe noi astăzi. Şi şcolI Şi °v ~~mata care face fala ŞI ~1- I feilor Găvănescu care regretă că nu 

• 

guranţa tam Deaceea, să spunem dm 1 ..' 
Iaşi, P. Angelescu din Bucureşti, nu. ~ste o simplă Jntâ'!lpl.~re, . că es!~ tot sufletul: Să trăiască armata română. I poate participa la congres. 
I. Fotiade din Timişoar'a D. Cra- aCI ŞI drapelul umverslt~tll .dln CI.U1, (Sala aplaudă îndelung). Citeşte apoi o scrisoare a episco-

" _. ' pe care străluceşte cu mandne svastlca In vl'nele noastre ale tuturora cir 1 • L . 
CI.un dIn Ara, d, .Tudo~le Popesc.u noastră. In acest local al teatrului Na- ' - : pu UI UClan. d C T I d culă aceeaş energie şi aceeaş disciplină; * 

III ernauţI ŞI r. onaş m ţional s'a tinut la 1909 primul congres o educaţie militală strălucită a făcut Secretarul general al Uniunii ceteşte 
Oradea-marc. studenţesc. ca'n timpul războiului milionul de bol- următoarele telegrame: 

In sala se găsea alMuri de Mă simt dator să vă amintesc că acei şevici să nu clintească nici măcar o 
mulţimea studenţilor dl A. C. c?ri ~u condus c?l~gresul de atunci întru II clipă s.oldatul român dela ~atorie. M. S. REGELUI FERDINAND 

. ' .., c!nstJrea memonel carara vă rog fă vă NOI suntem un popor inzestrat cu SI d ţ' ~ ă t· ă ,~ 
C.uz.a, p.rem,lm. ŞI alte .. notablhtăţl ridicaţi câteva clipe. Au fost C. Coroi, geniu politic, pentrucă poporul nostru "u en Imea roman creş In , ,m-I 1 t L 1 b J trunilă În congres general, depune 
CIVI e ŞI mI J are. OJI e, a coa- conferenţiar universitar, V Bogrea, fost i nu s'a lăsat influinţat de nimeni şi de I la picioarele Tronului, devotamentul 
nele şi "galeriile erau asemenea profesor la Cluj ~i mort de curând,' V. nimic şi a continuat munca cinstită şi ei sincer; urând Majestăţii Voastre 
tixite. Todicescu fost director de şcoală nor· harnică pentru consolidarea vieţii lui I mulţi ani intru fericirea neamului ro-

, . . mală, Bădărău. Tomşa, fost pe câmpul sociale. mânesc". 
A u vorbIt pe 1 c1nd dl. pl o~eso.~ de luptă şi Manolescu Mladian. Aceşti I Gener"ţiile ce s'au succedat au fă. 

P. Bogdan, rectol'ul ulllversltăţl1 oameni au murit credincioşI ideilor pe I cut o operă de cultură strălucită; acea SANCT. SALE PATRIARHULUI MIRON 
din Iaşi, care a reprezentat pc cari, le-au avut şi aş dori ca. şi dv. să ; sta ne dă credinţa că toate virtuţile CRISTEA PRIMAT AL ROMÂNIEI 
dl min. al instrucţiunii, dl Tuto- fiţi la înălţimea înaintaşilor. I noa~tre ne. vor face să ajungem o pu· 
veanu, din partea municipiului I Menirea corpului studenţesc i termcă naţiune culturală. 

Iaşi şi pe rând delegaţii organi- Congresul e chemat să rezolve În- Cum s'a strEcurat evreul 
zaţiilor studenţeşti. DI Harte preş. semnate probleme, de aceea mai Înlâi În mijlocul nostru. 
sociotaţii mace?o-române~ aduce dv. trebue să ştIţi ce este şi ce menire I In timp ce noi luptam pentru eman-
~alutul studenţIlor româm de pe are corpul ~tudentesc. . .. ! ciparea politică şi culturală s'a strecu- I 
Văile Pindului şi ale Macedoniei, . Slud nţlmea .re~rezlO!~ cor~ul Vll: ; rat În mijlocul nostru, tiptil, evreul, cu I 
cari sunt ameninţati cu peire. !onlor conducătOri al ţ~nt. len. eraţI : garafa de rachiu la subţioară. Au venit I 
, 1 l' ! In tranşee, ca să apăratl ţera, aZI sun~ 1 umiliţi târâtori cerând o bucată de 

tace ape a lupta comuna spre teţi aci ca să apăraţi drepturile naţiei II ~. 'u '1' ţ' 1 . b ăt~t _ f' . t ţ' f' t 'ţ' dA' . ~ ~. . pame. mi 10 a or ŞI un ii ea noa a 1 aJu a 1 să n~ le ?U ropl 1 e! romaneştt .. cotro~lta de slr
v
al.lll, . i stră ne-au făctlt să-i îngăduim. Dar 

celelalte neamUrI streme. DIrFlo- ~u şllu cu ca~e greAutaţ! ~ateTlale ~ aceştia au pus stăpânire pe aproape 
rescu vorbeşte tn numele socie· av~ţl de I~ptat, ŞI de cat erOIsm sun- I toate ramurile de activitate. 
taţii studenţilel' români depe I teţt capabtl! .. I 

T
· .. S ,1' I S'a velllt cu formula slmphstă : "stu· Natiunea româneasr.ă nu 

Valea . nnoculUI dl~l' eI 0d1a, ufndţ~ denţii la carte". Dar cartea ce este? va J capitula 
peste Jumatate mI IOn e l'a ,1 Este ştiinţa, este adevărul, este reali- . 
de-ai noştri luptă cu toate greu~ J tatea, Realitatea imediată este naţia, De.aceea, datona. dv. e c~ ~ă .ne 
titţile pentru pastra.rea Iim bei şi naţia este sângele, sângele este trup! apăraţi ~ultura. naţlOAnală pnmeJdUltă, 

b 'b"1 â f trupul e organismul, organele naţll;1 I m~nca ŞI ayuţla nomar~ească! ~are t~e-
a o 1 elUrl or rom neş 1. sunt clasele sociale. Cartea e deci POSI~ bUle să slUjească rumal romanilor. Cme 

bilitatea de cunoaştere deplină a orga- Iare isvoarele de avuţie, are şi cultura. 
nelor naţiei spre a contribui la desvol- Oraşele nu ne mai aparţin, ele sunt 
tarea lor. înstrăinate şi acestea vor da clasa con

OI A. C. Cuza este aclamat cu 
mare insufletire preşed. de onoare 

al 'Congresului 

Dl Danules(U exprimă dlui A. 
C. Cuza in numele studen ţimii 
sentimentele sale de gratitudine 
pentru lupta romc1t1easeă ce duce 
şi dragostea părintească ce tot
deauna a. aratat studenţilor. Mul~ 

ducătoare d<: mâine a poporului româ
Ideea naţională şi ideea cre~tină nesc. 

Aşa dar, idea conducătoare este ideea I Cult~ta naţional~ ce~e 'ca elemen.-
naţionalistă, a doua e ideea creştină. . tele na)JOnalc să fie l.n fruntea el. 

Ideea naţională cuprinde o în~r~agă I ~ceasta pro?lem~ sunteţi ~v. c~e~aţl 
doctrină un întreg sistem, a naţIei ca I s o deslegaţI, cerand ca pnn legi sa se 
fiinţă c1;emată să se desvolte pe toate ia măsuri de a părarea elementelor ro· 
terenurile de activitate ale unei ţări. I mâneşti. 

Dv. sunkti chemaţi să fiţi reprezen- Să întrebaţi, ce devin universităţile 

"Sludenţimea română creştină in
trunită în congres general, cu su
fletul vibrând de un cald şi sincer 
entuziasm, trimite San€tităţei Sale 
expresiunea sentimentelor de profund 
respect şi gratidiune pentru părin
teasca oblăduire cu care totdeauna 
a îmbrăţiş:!t tineri mea creştină. 

* 
Ziua II, Luni 29. Nov, 

"Numerus clausus" un deziderat al Con
gresului". Sa Întoneară Imnul studen
tese la deschidere si În cursul sedinte' 
ior: "Jidanii ne sugrumă naţiunea"! 

Congresul se deschide la ora 9 
dim. sub. preş. dlui Cuza. 

D. 1. Sa va face istoricul mişcării 
studenţeşti. D. N. Petrea primarul ora
sului salută de bun soşit pe studenti. 
încheind: 

"Să ·mi fie permis ca să manifest 
aci făţis cu dragoste şi s;inceritate po
sibi�itatea de a vedea din nou în mij
locul dv pe cel mai de seamă repre· 
zentant al culhuii româneşti, pe dl 
prof. Cuza. Prezenta la universitate a 
dsale, prin grija căruia au trecut atătea 
generatii de studenţi, din care mă 
mândresc că am făcut şi eu partr, este 
cea mai completă chezăşie că toIul va 
merge în cea mai deplină ordine." 

. "'-,." ~ 
• '. .. ~... • • ~. .. ..- ~ * • • 
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După mai multe discuţii asupra şi În al doilea rând de ordin social I '1 activităţii diferilelor centre studentesti pentru sprijinul şi recunoştinta ce da~ mal lOlă,rîte atitudini r?mâneşti în maS-li limba oficială in autor',ta
V

-

dl A. C. Cuza spune că congre"ul e~te' t ă t sele h:rgl ale, poporuluI ca să se poată ,,-'" or m acelor grupări politice oricare f I t" b lămurit asupra aceSlOr chestiuni şi tre- a.r fi ele, care ar îmbrăţiş'\ d~Jeimtele ~ Irma~ elner,glc, avreme3 el, drepturile .1 e pU lica ale Statului. 
ce la discutarea lui "Numerus clausus" sludenţimii. t In penco a e naţlunei româneşti. ' 
raportor fiind dl Lorin Popescu vice~ Vorbeşte părintele f/ancu care pre~ Ce se petrece la Direcţlunile C. F. R 
preşedintele centrului Bucureşti.' Scheletul popagandei noastre trebue cizează rostul luptei studenţ'~şli. Arad-Timisoara. 

să fie organi~aţille judtţene din mijlo~ ~La început era cuvântul zice evan- ' 
.. Nume~us elausus." Cum au Î:lceput eul căror se !il contact cu massele J;jrgi ghelia. cuvântul era dela' Domnul şi Sunt 8 ani de când Transilvania şi 
mIscarile studente~ti dintr'uu fapt dîliers. ale poporului ptntru răspândirea cul- Domnul er.:t Cuvântul". ' Bănatul s'au alipit la Patria Mamă şi 

p. Lorin Popescu spune, că miş- turei şi a conştiinţei datoriilor cetă- Credinţa studenţimei este: "L"! in- ! totuş astăzi dacă întri într'unul din bi-
cănle studenţeşti au început printr'un I ţeneşti. ceput era C~lv~ntul, Cuvântul a purces : rourile susnumitclor Direcţiuni auzi 
fapt diven;. I Trebue să luptăm pentru formarea dela Cuza ŞI Cuza este Cuvântul," ! prelU1indeni vorbindu·se în mult dul-

In Noembrie 1922, cadavrul unui I caracterelor, pentru formarea unei cât cea şi plăcută limbă maghiară. 
evreu nefiind reclamat, _ caz extrem _ Ruşine ! ... 
de rar, _ a fost trimis facultiiţii de - - _ ...... -- I Foşlii funcţionari proveniţi dela 
medicină, din Cluj, pentru disectie. lAI fOAst~ ~dl1linistraţie M. A. V. au depus 

In noaptea următoare, cadavrul a tentatul dela C "" ţ. , pana In prezent 7 exam~lle de limba dispărut, erna U 1 I română şi d,up~ absolvirea f ecărui 
S'a stabilit în urmă, că acel ca- A d. Ici examen au prul11t câte un certificat de 

davru fusese furat de studenţii evrei, In şe lnţe e o r pur il or Leg i uit o are i reuşită în: foarte bine, bine şi binişor. 
pe motiv că religia mozaică nu ad-. • j Cu, tOiit~ aces,tea aceşti domni funcţio· 
mite pângărirea unui trup de evreu. I DI A C. fuza le vine de hac parlamenfarflor evrei: nan ~iUl pr~tll1d 5ă ştiu r?rtlâneşte. şi 

Această întâmplare n'a făcut decât ( d-nul M. Ebner se îmbolnăve te de . R b' I ! nu .ŞtIU de,cat .să IlldT~ge cateva cuvll1te 
să reaprindă lumimţa sentimentului na- l' 1 . - ~ . . nerVI, a .nu I sclllmonoslte lt1 romaneşte persistă şi 
ţionai, adânc jignit de atitudinea ele- Ire sohn îşI da demISia dm Senat. I ~stazi ca ~ă se pro~u.nţe în biurouri 
lIIentul~i e~r~esc din ţară. • Fapta re u nabilă a I In .rel<:lţmlll.le. de serVICIU În limba ma-

Aullsemltlsmul nu l'am Imprumutat din cernăuţi c~ri au elevilor. evrei, , rind pr?ba?il din cauza d·voastră! Un . gh:ară" deşI II s'~ adus la cunoştinţă 
dela nimeni, fiindcă nu e Ull obiect de I pe profestorl',' ro A ' atăcat mIşeleşte 1: val de Ilantafe umple dw nou sala I pr~n dl.fente o.rdl~e şi afişe puse pe 
. t El . ., .. mam, a cărei urmare O. Brăescu mal' conlunl'că Adullărl'l' I uşIle ŞI p"'reţll bIrou '1 
Impor . a lsvont dm necesll.al.ea de I a fost, că elevul N. Totu a UCI'S cu 1 c: nor. secole de a lu ta c tii I că interpelarea cu care s'a înscris d. A: I Se poate spune că avem intronat 

y • p on ra evreI or ~e I un foc de revolver pe D. Falik, auto- I C: Cuza se, amână pentru r"ia viitoare în ~er\lidile C. F. R., regimul de tri~tă 
y~r ~a A ne Ingenunc~e. Il avem 10 I rul principal al acelui atentat, - pre- d I .fV 'f mlml! II purtăm veSnIC In ochi, astep- . cum se aştepta, a fost adusă În des- In cauza 'psei dlui M. Ebner. amllltire a ostei ere maghiare, nu mai 
tăm 1I1S~ momentul ca să-I lăsăm să 1 baterile Corpurilor Legiuitoare D. A. U. Cuza răspunde: Boala de punem la "ocoleală că pe tot ce există 
Vibreze 111 voe. L-am mostenit dela I . nervi, de care sufelă d. Ebner mă si- ! ca lucru şi obiect de inventar dela 
părin,ti şi strămoşi, fi!ndcă şi ei au In Camerăt majoritatea deputa Hor leşIe să amân interpelarea. Nu vreau C: F. R, se află şi astăzi c..! o odioasă 
sufent pe urma acestei plăgi a socie. aprobă pe dl ACuz N.' t y ca interpelarea mea să·i aaraveze 1 sfidare, pentru noi românii aşezate ini-
tăţii: evrein~ea, Nu~ai că, ~oi suf~rim' rănlştii" iau ~Păra~~a e~I;:~~r~ta- boala: .. b, I ţia.lele: M .. A. V. Un~le r,egistre şi im-
cu mUlt mal mult ŞI urmaşII nostn vor Alt val de llantale generală ! pnmate chIar sunt tlpănte în limba 
fi ~ndepărtaţi dÎn viaţa publică, dacă. In 16 Noemvrie, laA comunicări, d. I maghiară, 
nOI nu vom lua măsuri de îndreptare l' Meler Ebner c~re. cuvanlul. In Senat int.erpelează rabinul 1 Incă-odată ... Ruşine 1 
a situaţiei de fapt. (Aplaule). . Se referă la 1I1cldentele petrecute la Ţlrelsohn I Cu un cuvâl1t putem spune că 

OI prof. Cuza spune, că aplauzele i Cernăuţi, sustir~ând că astfel de fapte . In şedinţa Senatului dela 25 Noem- ~ceastă !'-dminis,raţie de Stat se află 
una~i.[:le îl Îndritueasc să exprime mul. I ~u drep.t c~ns~cl~tă săpar~a u~ui . abis vne cu ocazia discuţiei la mesaj rabi. I 111 Ungaria. ţumlrue congresului d-lui Lorin Po- I~tre mmontăţl ŞI populaţia mmontară. nul. Ţirelsohn încearcă să facă o apo.1 . I.nchei prin a spune c~ noi. românii 
pescu, pentru luminosul său raport. I ŞI ~ tot vorbit pe acebt ton, până când l0!flft po~orului evreu, aducând acuze pn~lm toate acest~ I~crur: ddăHl1ătoar~ 

"Numerus c1ausus" a fost aprobat I a aJt~ns fă decl~re pe I?a~jd Falt~ ~,un nel11temelate neamului românesc, pen- 1 ţăru no~stre, cu ~l1mlre, Ş\ cu cel mal 
de cong~esul dele~pţilor studenţimii din I marta al cauzei evreeşti d1l1 ~oman~a". tru care fapt a fost Încontinuu în- I mar,~ d,lspreţ, can totUŞI se petre~ sub 
1922 ŞI dv., prm aplauze unanime In acest moment, nemai pUland trerupL ochII ŞI sub scutul celor mari, can sunt 
aprobaţi ca "numerus clausus" să fie suporta ofenzele ~duse naţiune! române, Rabiflul Ţirelsohn crede că antise- chemaţi să facă. ordine şi administraţie 
trecut ca un desiderat al întregului dl A. C. Cuza ŞI 1. Lecca au început· mitismul provine din ura care stă în românească Îo această ţară .. fără câini. 
congres. să protestele: "Jos dela tribună! jos sufl~tul omului, contra tuturor oameni- I Pâo.ă c,tll1d vor mai dăinui aceste 

Urmează ac\amaţii şi ovaţii înde- dela trib~nă 1" lor In general; contra ordinei stabilite i lucrUri tnste dar adevărate nu se ştie? 
lung repetate ale tuturor congresi~tilor ~. Ml1U ~~p (deputat averescan) ami~tj~d maxima lui Hobbes: "Hom~ P. din Bănat. 
cari se, ridică În picioare şi cântă itTII1ui rep!lcă.: In n~Cl o ţa~ă" evreii nu trăiesc homlnI lupus", 
studenţt10r creştini. mal bIl1e ca 10 Romal11a I Dsa făcând o incursiune în expli· 

DI Cuza spune, că aclamaţiunile Se ~aşte sgomot mare, majorifatea carea cauzelor politice a mişcării anti-
unanime sunt semnele hotăritoare ale deputaţilor protestează contra dlui Me- semite, este des întrerupt. 
luptei pe care studenţi mea o întreprinde yer, care. în sfârşit este silit să pără Voci: La chestie! N'avem nevoie de 
pentru apăralea culturii româneşti pri- sească tn.buna. istorie! Fals I 
mejduită. Numai d~putaţii ţărănişti au în cer- Oratorul, cu toate că preşedintele 

Dar trebue să se introducă nume- cat să facă nOI<1 d1scordantă, punân· il roagă să vorbească în leaătură cu 
rus clausus" pentru toate ram~rile de du'se alături de evrei. "!e.s~jul, conti.nuă. l'ă facă

b 

apologia 
activitate şi lucrul acesta să fie auzit A y D. A. C Cuza cere mai departe ţanel neamulUl lUI Israel dealungul is-
şi de conducătorii neamului românesc. mlatu.rarea tu.turor, agitaţiunilor şi pro- toriei. ' * vocănl?r venlt~ dm sânul populatiei Voci: I?iscursul, ăsta e bun în par-

Şedinţa se ridică la ora 1 jumătate. evreeşti. D-sa mterpelează pe dl min- lamentul dm Paleshna. Nu ne intere-
* nistru de interne asupra acestei che- sează istoria neamului ales l 

După amiazi, studenţii au mers în stiuni, cerându-i să ia măsuri urgente B. Ţire/solm continuă, combătând 
corpore şi au pus o placă comemora. contra vÎ>,ovaţilor, printre care citează mişcarea antisemită, folosind tot felul 
tivă, În grădina Copou, la telul lui' şi pe dl deputat Ebner. de caracleri1ări, considerând-o dăună-
Emmescu. . I D. ministru Oct. Goga declară că toare ţării. 

I aşteaptă desvoltarea interpelări lor dlor I D. Dr. Metulescu. România suferă 
Ziua Il!,' Marti, 29 Xov. ! Ebner şi Cuza, pentru a putea da răs- din cauza calomniilor d-voastră. 
Direct~ve pentru viitor, l punsul cuvemt. D. Rabin Tirelsohn cere mai de

D, Angelescu, preşedintele centrului 
• Buc~reşti, salulă prezenţa în sală a 

d·IUl p~of. universitar Vasile Ispir, primul 
preşedll1te al centrul ui Bucureşti şi 
propune să fie proclamat membru de 
enoare a~ c~~gresuilli. (Se aprobă). 

D. Ilte Gatneata, preşedintele cen
trul~i laşi, susţine raportul asupra di
rectlvelor pe cari trebue să le aibă 
studenţimea in viitor. ' 

. ~urs~ di~eclivelor noastre Îşi are 
ongma m mişcarea studenţească înce-

. pută acum patru ani. . 
~ Istoria P?porului nostru se împarte 
In două pertoade: formarea şi înche
~a~ea poporului, care ş'a îndeplinit prin 
tnf~ptU1rea României Mari şi apoi con
solidarea politică şi socială a statului 
întregit.! 

.. Stu?enţimea ron;ână doreşte să con
tnbue 111 măsură cat mai largă la în
dep.linirea desideralelor culturale şi 
soc~ale 'pe ~are realitatea politică şi 
etmcă nI le Impune prin noua formă 
a statului nostru. 

Dorinţa noastră a tuturor este ca să 
înfăptuim cât mai repede consolidarea 
sufletească, ce este la baza unităţii 
naţionale a statului nostru. 

Directivele pe cari studenţi mea le 
crede necesare ~ă le recomande, sunt 
mai ales de ordll1 cultural şi economic 

I Adunarea acceptă ziua de Joi pentru parte guvernului să ia masuri energice 
I desvoltarea ambelor interpelări. împotriva mişcării antisemite, de care 
1 • spune că e o tragicomedie. Amintind 
I Pentru şedinţa de Joi, 18 Nov. in. de: "ordine, le~allti:lte, cinste". 
terpelările dlor Meyer Ebner A. C. Voci. Aischek, Alschek. 
Cuz~ au a!ras la Cameră un public In şedinţa Senatului dela 29 Noem-
conSiderabil, alcătuit În marea lui ma- vrie, ra~in~1 Ţire.lsohn~ nu s'a mai pre
joritate din studenţi şi studente. zentat ŞI şla mall1tat 111 scris demisia 

I ' In faţa ~ultimei ,~assate la întră. din calitatea de senator al judeţului 

1 

file palat~!ul adunăm s'au instalat cor- Lăpuşna. 
doane militare, care slăvi Iese presiunea Dupăc~ Sf~ cetit mai intâiu un pro· 
mulţimei, Printre cordoane sunt lăsaţi !est al diui Tlrel.hson, prin care dsa 
să treacă numai cei cari posedă cărţi lUcearcă să precizeze că În discursul 
de intrare. 1 ţinut ~a discuţia de mesaj, a analizat 

Tribunele şi culoarele de sus ase- numaI principiile doctrinei antisemite 
menea gem de mulţime. fără intellţia de a aduce jignire ţării şi 

Interpelările însă n'au putut avea guvernuluI. 
loc, căci Camera Îşi suspendă şedin- Pusă la vot demisia dlui Tirelsohn 
tel.e . în semn de doliu pentru fostul a fost primită cu 80 voturi contra 17 
mInIstru, AI. Constantinescu. Nici o pagubă de elI . .. 

In 25 Nov., noua dată fixată în
trându-se în ordinea de zi şi u:mând 
dezvo!~area i,?terpelărilor anunţate, dl 
pr~ş~dmt~ da cetire unei telegrame, 
pr~mllă dm partea dlui Mayer Ebner, 
prm care acesta comunică adunării că 
nu poate participa la desbateri sufe'rind 
de "nervoza cordului şi de iritaţie ner
v.?asă". Camera a primit cu hohote de 
ras această scuză, 

D, A. C. Cuza întrerupând acestuia 
îi replică d. C. C. Brăescu; , E sufe~ 

Invitare la abonament 1 
Pe anul intreg • 
Pe 6 luni . . 
Pe 3 luni . 
Un exemplar 

160 Lei 
80 Lei 
40 Lei 
3 Lei 

Rugăm sprijinul tuturor jra(ilor 
buni de pretutindenea, 

Adminisfra(ia gazetei 
«VOINTA POPORULUlc 
Arad. str. Eminescu 17, ei II 

Teodor Fritsch 
Apostolul naţionalismului german, 

Este datorinţa noastră de a face cu
noscut cetilorilor noştri biografia lup
tătorilor naţionalişti, cari munc&sc ală
turi de noi pentru scoaterea jidanilor 
din Europa. 

Teodor Fritsch este unul dintre cei 
mai vechi şi cei m<ii puternici luptători 
naţionalişti din Europa, 

Născut la 28 Oct 1852 în Wiese
nena, Germania. Tatăl său a fost plu· 
gaT. De meserie inginer şi editorul re-

, vis!elor "Hammer" şi "Deutsch. MUlIer", 
Are trei feciori şi o fată. A scris ur
mătoarele cărţi şi broşuri: Bodenwa
cher und Borse, Handbuch der Ju· 
denfrage, Geistige Unterjochung, Der 
falsche Gott, Ursprung und Wesen d. 
judentums, Der SlreÎl urn Gott und 
Talmud, Die verborgene Macht, Das 
Rechtsverhăltnis der j uden zum Staate, 
Oie Rechtfertigung des Antisemitlsmus1 

Die Staatsfeindlicilkeit de jud. Lehre, 
Weltwlrtschăftliche Zusammenhănge:und 
ihre geheimen Făden, Der neue 

1 

G~ube, ş. a. 
Locuieşte in Gautsch bei Leipzig, 

Koburgerstrasse 8. 
Pe tema talmudului a avut multe 

procese. A fost de mai multe ori con
damnat la închisoare şi amendă pentru 
chestiuni religioase, când a atacat cu 
vehemenţă pe zeul jidanilor, arătân· 
du-I în baza vechiului testament. egal 
cu satana. 

Teodor Fritsch este şi astăzi în 
plină activitate literară şi ştiinţifiCă, la 
vârsta de 84 ani. Este stimat de toate 
elementele cinstite germane şi perse
cutat cn toată criminalitatea rasei se
mite, de către socialişti, pe care i·a 
demascat. 

Dorim, ca scrierile lui să fie tra
duse şi în limba noastră pentru a do~ 
vedi aderenţilor noştri, că lupta noastră 
de conservare. are reprt!zentant la toate 
pO;Joarele din intreaga lume, 

In ultimele sale scrieri, Teodor 
Fri.tsch ~e ocup.ă cu dragoste şi admi
raţie faţa de mIşcarea noastră naţio
nală din România. 
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SE ZIC E:' 
Că au fost multi nebuni, cari credeau 

că fostul ministru C. Poreu va lăsa 
cel putin după moartea lui o grămadă 
de milioane pentru scopuri culturale, 
ajutorarea văduvelor şi orfanilor din 
război a invalizilor şi a cantînelor slu. 
denţeşti etc. 

Aş, ţ ai găsit-o, nici un ban!! 

Jidanii În 

VOINTA POPORULUI 

Rusia. Obrăznieiiie jidanilor devin 
tot mai mari. 

Lunatşarschi, comisarul comu- După cele întâmplatp. Ia Cernăui, Satu-
nist din l\Ioscova, scrie 1ntr'0 ga- Mare, Ţelineşti, Chîşîneu, laşi jidanii 
zeta bolşevică, părerea sa asupra au început să se mişte, să-şi arate per
antisemitismului. ciunii şi În comunele rurale. Aşa d. e. 

După Lunatşarchi, antisemitis- primim ştirea că în comuna N;ldlac ji
danii vor aranja concert, teatru în un-

mul are două cauze. gureşte, ba chiar cu concursul unor 
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Stiri de totfelul , 

Prima, că jidanii sunt mai in-

j 

circumcişi din Szegedin - calvarul 

Că conform unei ordinaţiuni ministe- I teligenti şi mai muncitori decât Ardelenilor de pe timpul erei maghiare. 
riale a cultelor. numai acele biserici- I popoarele în mijlocul cărora tră- Jidanii au invitat la petrrcerea lor şi 

parochii vor primi ajutoare dela stat, 11 iesc. pe români şi autorităţile. Noi credem 

- Rugăm respectuos pe Onor. 
domni abonaţi s;l binevoiască a-şi 
achita de urgentă abonamentele. 
Pe cei, cari nu le vor achita până 
la 15 Dccemvrie a. c" ti rugăm să 
le achite, răscumpărând cu bani 
gata - cât face datoria pentru 
abonament - imprimatul rambur
sat, care li-se va trimite din par

cari au cel putin 200 familii, Doamne Ade . d"" Însă şi sperăm că nici unul dintre ei • 
Dumnezeule ce ordin;,ţiune şuchiată! 1 A ,o.ua, ~ pretutm enl sunt nu-şi vor uita întru atâta de sine să ia ~ In America o familie are 16 copii, 

tea noastră. 

In felul acesta vrea ministerul să Întă- In mmontate, faţa de poporul ca- parte la acea petrecere jidovească un' toţi frumoşi voinici dintre cari cel mai 
Tească creştinismul şi să lovească În ! re-i găzdueşte. . I limba ungU!eaSCă, care n~ este mare este de 22 ani, iar cel mai :mic 
secte şi eretici? nu şi-a dat seamă că Chiar guvernele provoacă cu- j a.ltc.eva de~at o provo~are lfe.n~en- de 9 luni. Părinţii tata şi mama sunt 
rezultatul va fi tocmai contrarul? 1 Ne rente antisemite pentru a abate t~~ta, o ba.ţJocu,~ă I~ ?r?lllele mlO~~te- amândoi de 40 de ani, este deci spe
mirăm eă <,ceas tA ordinaţiune efite dată ţ' _ . ' d l '1'l nale, că JIdanII on IŞI dau COpII la Tantă că le va mai da Dumnezeu sf. 
tocmai din partea dlui ministru Ooldiş, . at~n t~ P?POI UlUI _ ea gl eşe l.e c~- t şcoală j!d.ovească, ori la cea de stat, câteva părechi. Da, da, În America toate 
care este şi secretarul COllsistorului j mIse ŞI ?' un~ă înt! eaga raspundeJ e dar ~a mCI, un caz la cea ~ngureaseă. lucrurile se fac americaniceşte. Acolo 
din Arad şi preşedintele celei mai înalte asupra Jldal1l1or. Da~a totUŞI ~e YOt afl~ COZI. de !opo.r, nu se trudesc oamenii să nu aibă copii 
asociaţiuni culturale a ..,Astrei", I In continuare comisarul mos. can vor neCll1sh cre~mţa ~I. mandna ~a la noi, sau cel mult câte unul. Ce 

., ' . noastră de neam pnn partIcipare la o ! 
cOVIt, .~rat~ foloas~le . man, . ce le astfel de petrecere, să ştie că-i va păcat este acesta şi faţă de D-zeu sf. 

Că se va introduce ţinerea sărbători-
lor iară după călindarul vechiu, 

după legea noastră. Se prea poate 
fiindcă altcum nu ne putem explica ca 
buni creştini, cum de se pot cununa 
oamenii şi În postul lui Crăciun. 

Că cu· ocazia Serbărilor naţionale din 
1 Decemvrie a. c" la Şcoala pri

mară de fete No. 2 din Arad, s'au dat 
decla maţii pentru aceste serbări ale 
Unirii, nu Româncelor, ci felitelor ji
dane şi străine, a acelor neamuri cari 
mai bine îşi doreau m021rtea decât 
infăptuirea acestei Uniri l. .. 

aduc Jldanll omemmCJ, mal ales ajunge răzbunarea, blestemul şi pe- şi faţă de neamul nostru. 
Întru promovarea ideei democra- deapsa poporului românesc. De altfel * 
tieI! şi umanitaristiee şi zice: i nu credem ,.că ~utorităţile. c~mpetent: Necrolog. Cu ~dâncă durere anun. 

" . . ' să le dea J1danllor autonzaţla ceruta tăm toate neam unle, cunoscuţii şi prie-
'! ••• ,In conseclI1ţa, fie~aJ e co~ pe lângă toată recomandarea dlui It. tenii încetarea din vieţă a neuitatei 

munlst, Intelectual, muncitor şt de OJăniceri Constantinescu, pe care 1 noastre: Emi/ia dr. SaMu născ. O.in
toţi oamenii de progres, au cea cunoscându-I personal, ne mirăm foarte cea, întâmplală la 25 Nov. 1926 ora 4 
mai sfânta datorie, de a lupta cu mult de a. făcut ac~s~ !apt, pentr~ care I dimi~eiita după indelungate şi grele 
înverşunare în contra bestieî tur- nu 1 am fi crezut I1Iclcand cap3btl. sufennţe. 

i _ . I Vom întreba pe dl General Broş- Inmormântarea scumpei nostre de--
bate., . ce poal tă numele ~e antl- teanu, dacă aproabă astfel de gesturi functe a avut loc Sâmbătă la 27 Noem-
semltlsm. Trebuesc folOSIte toate din partea dlor ofiteri de graniţă. vrie ora 13 p. m. dela casa părintească 
armele posibile, pentru nimicirea din Sebiş. 
acestui curent, iar unde se pre- Căt d I fi t In ve~i amintirea e!! , . 
zintă în forma agresiva acolo se ră omnu pre ee . Dr: VICto~ E. ,Sabau soţ. Emlha 

. '. . . I . d ti' A d Vlctona Rodlca fICă, Atanasle Oancea I vor lu~ cele m
f 

aţi ddrastlc~ rnăsur!, a J u e, U UI ra şi soţia născ. Elisabeta Filip părinţi, 
ce se Impun aa e once mam- Juliu Oance~, Minerva măr. Carabas 
festaţie »huliganică". Domnule Prefect, Irina măr. Dronca, Octavia Oancea: 

Destul atât, ca să. constatăm In primă.vara anului curent am inain- frate şi surori, Irina Pugna, justin Ca-
E dureros, că tocmai cei 

să ştie aceasta, - nu o ştiu 1 
urmatoarele ~ tat pre.fecturii o cerere in cauza mem- rabaş,. Geo:ge Dronca cumnată şi 

chemaţi 1. Combaterea antisemitismu- brilor de drept ai cunsiliului comunal cumnatl, lulJu Oancea nepot. 
I din comuna Gala:!. Am cerut - în baza * lui formează un punct din progra- I Y 

mui bolşevic, art. 19 din Legea administrativA, - Un jidan-bestie Deutsch Dezs6 
M I • I l' , din Cluj când părinţii nu erau acasă a 

" 
Ol'" 2. Comunl'stul afirm:l!., cl'. 'l'lda- utrarea tu ega Itate, care cerere sa b . . 

~ a. atJocorit pe fetiţa creştină Elisabeta 
de O. GOGA nii sunt inteligenţi şi muncitori, rezoltat favorabil. Moni, de 4 ani, înger de frumuseţe şi 

ceeace lnseamnă, că creştinii sunt Ilitretimp - ia Urml intervenţiei - i~teaţă. Când a început Îngeraşul să Parodie de fustin llieşiu. 

La noi sunt codrii seu/urati 
Şi-atalea haimana/e, ' 

Jidanii vin din alte (elri 
De jefuiesc parale. 
.5i-attUa jale e la noi, 
Cum n'a fost nicioda[t'i: 
La ministere sunt jidani, 
Şi sunt şi armată. 

Al tinerimei scump cuvtÎnt 
Nu-i nimeni sli-/ asculte, 
La noi puţine fapte 'sunt, 
Şi vorbe multe, multe: 
A vem şi noi o presa 'n Stat, 
Dar presă mincinoasă. 
Numai ROn!IÎnul n'are loc 
Aici, la el acasă. 

La noi sunt intrigi de partid; 
Politia-i năroadil: 
De-l spui, că ursu-i cu urechi, 
Ea zice, ctii-i cu coadii. 
A vem ministri berechet. 
Cu cDnstiinţe moarte; 
Jidant cu pungile 'intregi, 
Dar capetele sparte! 

Sinecuri;;ti avem destui 
Ce sug al (ării bine; 
Numai studenţii sunt sdenn(o?i, 

. lv'au burse, nici cantine I 
Nu poţt trăi în ţara ta, 
Şi vai, a cui e vina 
Cii "România'f a devenit 
Deodată 1,Palestina"? 

Şi jale duce Murăsul 
Şi duce ţqra 'ntreagă, 
In ochii nostri-aprinşi # vii 
Mari lacrime se 'nchiagă, 
De visul nostru ne'mplimit 
Râd ho:ii şi #răinii, 
De visul nostru ne'mplinit 
Plâng florile grădinii. 

- Dlrecţiunea Uzinelor comu
nale Arad aduce la cunoştinţa Ono 
public, că schimbându-~i orele oii
cioase începând dela 1 Dec. a. c. 
primeşte particulari numai între 
orele 8-12 a. m. 

proşti şi leneşi. s'a revenit asupra cazului şi s'a. refor- ţipe, bestia i-a astupat gura şi a info-

r 

3. Cer masuri drastice contra II mat aceasta hotărâre şi s'au confirmat cat·o că'i tae pântecele cu cuţitul, la 
d b "'} 1-' '1' l' ceeace fetiţa a leşinat.. huliganismului. I 111 nou mem rit lega 1 al consl tu Ul I b' 

I u Iti creştini spuneţi Vă rog ce 
4. Jidanii sunt adevăraţii apo-, comnnal. pedeapsă merită un astfel de animal 

stoli a democraţiei, atunci, când Precum ştiţi, d-le prefect, am inter- ordinar - speţă de jidov _? Nu-i 
- d ţ' t b aţ"! l' venit iil cauză ia mai multe rânduri, aşa că trebue ars de viu? J J el e In toa e ogll e urneI. ! 

5. Au întrodus cuvântul "hu-: pentru a mi se comunica hotărîrile aduse, * 
liganism" din limba germană, drept j dar fară nici un rezultat, deşi mi-aţi - Nu de mult a murit un comisar 
dovad~ de frică şi ură faţit de " promis, că veţi ordona iomanuarea in bolşevic rus Krassin, care a lăsat după 

, I I . t sine o avere de peste patru miliarde ne "'n1ul românesc. I tlmpu ce mat scur . 
u 1 Lei. AI dracului bolşevicul, care zicea 

6. Politicianii români, cari com- Intreb: Nu credeţi de cuvinţăi a că luptă pentru fericire'f proletariatului, 
bat antisemitismul, sunt în' asen-I împlini cuvântul dat? a poporului sărac, a furat de pe spi-

/. Gro~ş· oreanu 1 b'd T It' It I timentul bolşevicilor. Aceşti in- 'li narea ce or o 1 UlII cu mu mal mu 
conştienţi recunosc de adevărată, =============== decât şi cel mai despot aristocrat. 

I Pe Constantinescu Poreu încă l-a I declaraţia jidanilor, că ei ar ti mai Agronomul dala Vaşeău întrecut cu mult! 
inteligenţi şi muncitori. I a fost arestat • 

Vor fi a vând dreptate, dar I Un copil monstru. In Baia-Sprie 
numai faţă de cei numiţi mai sus, I - El încasa, pe nedrept, c{i.fe 55 de femeia lui Majdic a născut un copil al 

j ... 1 . j lei dela fiecare colonist impropietărit - cărui cap prezintă o curioasă confor-căci In raport cu popoare e ance, maţie, sernănând mai mult cu capul 
jidanii formează o mizerabilA rasa Agronomul Tegi~nei ~ ~~i~ş-Vascău, unui iepure. Ochii îi are în frunte, 
inferioara In continuă decrerare. II !on J~adov~n, pnml~e 1I1t)an~na~7a să urechile sunt aproa~~ de grumaz 'ar 

' b Intocmeasca tablOUrI cu locultom re- ~ • I . 
Iată d0.vada.:.. giunii, cari doresc şi au nevoie să fie buzele crepate la ~Illoc,. semanând mal 

l La uOlversltăţl1e dm Europ~ I colonizati pe terenuri mai fertile, decât mul~ cu, botul unUl ~OImal. Obraz~l 

1 

sunt 80 la suta studenţi jidani. platourile stâncoase din munţii BihO-1 copIlulUI est,e. păros, ~ar ~egetele atat 
. '.. rului cele dela pICIoare, cat ŞI cele dela Dacă ar fi de aceiaşI mtellgenţă, '. . mâni sunt impreunate Un asemenea 

"d .. 1'1' Numitul agronom a supus pe aceşti' ,.' ~ 
ar urma, ca Jl ann s~ prezmte ra- l' t' l t ă'I Iă d 55 l . d monstru nu s a mal văzut pană acul11.. RO' . ~ co omş 1 a o ax lega e el - e M tI' ~ 
port':ll ?~.. pl oc~nte ŞI mtre sa- cap de om. Surnl astfel adunală şi caJ;'e ama mons fU. UI este sanAtoasA. 
vanţl ŞI Inventa ton. Se ridică la peste 200 mii lei. şi~a * 

De fapt, el nu dau nici unul însuşit-o. - l!t anul viitor se va trimite zia~ 
întreg la 100.000! Aproape 500 de colonişti au depus rul numai acelor domni abonaţi, cari 

Acesta este raportul "superio- plângere la pretorat. . A şi-au achitat abonamentul pe anii tre. 
. ţOI" 1 . 1 t 1 Pretorul locdl, termmand ancheta, euţi. . 

nti\, Il .o~ mte ec ua e. a înaintat actele parclletului, care exa- 'li 

StatIstlcele generale ne dove- minând faptele a găsit că e caz de x Cereti statute, svastici şi faceti abo-
dese, că jidanii formează majori- urmărire, iar judecătorul de instructie namente pentru »Vointa Poporului«, 
tatea criminalilor. Aici de fapt ei a emis r!landat .de arestare cont.ra in· care astăzi este cea mai veche şi cea 
sunt superiori. corectu!ul A fu~ctlOnar, care a ~I fost mai răspăndită publicatie românească 

.. depus 10 inchisoarea parChetulUI. din Arad. Dati anunturi la administra-
Aşteptăm dela adversarn no- Dar, la noi în jud. Arad, cum şi-au ţia ziarului şi rugaţi' primăriile, bâncile 

ştri ."democraţi" să se folosească bătut joc agronomii de bieţii oameni. caoperativele, să-şi irimitâ. aci publica
de toate mijloacele, pentru a dis- 1 s~ P?vestească nut!lai .sărmanii I~cuit?r! (lunile de lipsli! 
truge mişcarea noastră. na+ională . d_m ţH~U1UI ~ălmagIUIUl. Au fost .I,nscnşi --___________ _ 

Y .' ŞI apOi sterşi depe tablou oamenll după Rom â ni! 
ca să ~u se. supere pe . el, bunul plac al agronomului. 

Lunatşarsehl, comIsarul comu!11st, Să nădăjduim, că le va veni şi Boicotaţi Jidanii şi toate 
dela Moscova. acestora rândull pravăliile Jor şi birourile lor. 

- . 
• • o • ..., 7 . '. .,,",,, • ~ , 
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POSTA REDACŢIEI 
Dlui p, Binchici preot în Ilteu. Ru

găm respectuos pe Sf. S. să nu se su· 
pere pe noi fătă nici nu motiv. Noi 
nici când nu atacăm întreagă tagma 
ori breasta din care, cineva, câte un 
păcătos face parte. Noi am amintit şi 
până acum cu numele parochiile, În 
fruntea cărora - stau preoţi - păs~ 
tori sufleteşti nevrednici. Poftiţi dv şi 
protestaţi la Ven. Consistor să purifice 
Ono tagmă preoţească de acei păcătoşi 
~i atunci preste tot nu ne vom atinge 
de sf. Voastre, dintre cari pe cei buni 
şi pe aceia, cari îşi îndeplinesc che
marea lor conştiinţios nimenea nu-i 
sti mează şi preţueste mai mult decât 
l. A. N. C., dar tot atunci cei răi, I 
cari nu-şi fac datorinţa cuviincios vor 
afla În noi totdeuna pe dujmanii lor 
cei mai mari. I 

Ono tagmă preoţească nu este toată 

Concurs 

Camera de Agricultură a Judeţului 
Arad, publică concurs pentru ocuparea 
unui post de conferenţiar ambulant. 

Vor putea concura exclusIv absol~ 
venţil vreunei Şcoli Superioare de Agri~ 
cultură cu titlul Academic, cari vor 
dovedi că dispun de o praxă pe ca
riflră de cel puţin ani. 

Salar de bază va fi lunar Lei 5325 
plus idemnizaţiile din vigoare. 

Cererile sunt a se adresa până la 
data de 31. Decemvrie 1926, la Direc
ţiunea Camerei de Agricultură Arad, 
Strada Luther No. 3, 

Direcţiunea. 

aşa, cum ar trebui să fie, exemple I 
sunt multe şi între dnii preoţi şi - Casa Cercuala pentru Asigurarile 
durere - şi între dignitarii mai înalţi ____ S_o_c_ia_le din Arad. 
biserice§ti d. e· Episcopul din Buzău, -------
despre care ne jenăm, să reproducem, No. 9377-Ev. 1674. 

Publicatiune. 

Se aduce la cunoştinţA, publică, 
c&. primaria comunei Seleuş are 
nevoie de 4 vagoane lemne de 
toc calitate bună cer şi fag, pen· 
tru a se aproviziona pe anul fi
nanciar 1927. Pentru acest scop 
ceice doresc a face 1urnitura de 
cantitatea şi calitatea de sus, sunt 
rugaţi a se prezenta cu oferte în
chise şi sigilate în ziua de 12 
Ianuarie 1927, ora 9 a. m. Ia 
primarie depunând totodată şi 
vadiul de 10 procente asupra. su
mei ce oferă. 

Condiţiunile se at!~ în biroul 
notarial. Licitaţia se va face In 
conformitate cu legea contabilităţii 
publice. 

Şeleuş, la 26 Nov. 19'26. 
Ioan Buzna, 

primar. 
NI', 1161 -·1926. 

D. (,odrean, 
notar. 

Nr.44 

Publicaţiune. 

Pentru aprovizionarea Spitalului Ju· 
deţan Spitalului de Copii şi lnstitutului 
Obstetric din Arad cu carne, pâine~ 

lapte, coloniale şi zarzavaturi, pe anul 
1927, se va ţine licitaţiune publică cu 
oferte închise in ziua de 22 Decemvrie 
1926 ora 10 în localul Inspectoratului 
Sanitar Arad (Palatul Cultural). 

Condiţiunile stipulate în caetul de 
sarcini se pot vedea' la susnumitul 
Inspectorat În fiecare zi de lucru intre 
orele 11--12. 

Liclt~ţiunea se va ţine în confor· 
mita te cu Art. 72-83 din legea asupra 
centabilităţii publice. 

Inspectoratul Sanitar Arad. 

953-1926. 

Publicaţiune. 

cele publicate în ziarul ,.Cuvântul", 
Dorim deci şi rugăm ca cei nevinovaţi 
şi demni să nu se supere ci să delă
ture dintre ei pe cei păcătoşi şi ne
trebnici, ocupându-se cu chestiunea 
aceasta focmai în Congrese. Căci altfel 
este zadarnică propaganda adevăraţilor 
apostoli cum este P. S. Grigore, lă
sând la locul lor pe dnii preoţi, cari 
numai folosi nu pot bisericei şi pa
rochiilor lor, în fruntea cărora sunt 
impuşi de sus, iar de nedoriţi, neiubiţi 
şi abia toleraţi. 

Se aduce la cunoştinţa publică, 
că în ziua de 8 Decemvrie a, c. 

Publicaţiune de licitaţie se vinde prin licitaţie o iapă murgă 
In baza art. 147 al ] şi ]50 pd. 1 Publicaţiune. deschisă tn etate de 7-8 ani, 

legea XIXl t 907, se aduce la cunoştin fă Se aduce la cunoştinţă publică, oarbă de ochiul stâng, cu stea; 
generală, că În ziua de 9 Decemvrie că dreptul de vânat asupra teri- alIată pribeag. 
1926 ora 10 a. m., se va ţinea vân- torului comunei Seleuş circa 4500 SAmbăteni,!a 20 Noemvrie 
zarea prin licitaţie a mobilelor cuprinse jughăre cad. să esarendează pe 1926. 
în procesul-verbal de sechestru Nr, 1674, timp de 10 ani dela 1 Octomvrie I Adrian loti 
ale patronului Maximilian Pollatsek şi : 1920-30 Sept. 1936 în ziua de i primar. ' , 
Co, fabricanţi de cărămidă domiciliat I 8 Ianuarie 1927 orele 9 a. m. Nr. 1162-1926. 

Petru Moldovar~ 
notar, 

Dlui Oh. ŞifU în T. Ai dreptate, cu 
multe salutări de popor! 

în Arad Calea Radnei No, 94 pentru I Licitaţia se face cu oferte închise, 
pretenziunea de Lei 45,894.87 capital. I sigilate şi se va depune vadiul de 
şi 9% dobânzi de întârziere dela 27 10 procente asupra teritorului 0-

Editori-proprietari: Noemvrie 1926, în favoarea Casei ferit. 
TR. MAGER ,i Dr. DIONlSIE BENEA Cercuale Arad. Condiţiunile se pot vedea în 

Condiţiunile de licitaţie se pot ve- orele de birou la primăria comu-
Primaria municipiului Arad. dea în orele oficioase la biroul de nală. 

"Serviciul Administrativ", urmărire a Casei Cercuale. Se va avea in vedere legea 
No. 28.245/1926. Dorilorii, de a participa]a aceast ă pentru protecţia. vânatului şi re-

Aviz licitaţie vor depune 10% vadiu, la glementarea vanâtoarei şi legea 

Cooperativa 

"Valea Deznei" 
din Dezna, are de vânzare mai 

multe vagoane de 
lemne de foc esenţă fag 

uscate, calitatea primă, Depozit fîn gă
rile Dezna şi Sebiş din judeţul Arad. 

Listele electorale politice şi admi- mâna delegatuluî Casei, în liua şi ora contabilitaţii judeţene, D i fer i te 
nistrative se revizuesc În fiecare an. In I fixată la fata locului. Seleuş, la 26 Noemvrie 1926. .I3 LAN U II, I 
scopul să putem inlAtura multele nea- Dirtc,tiunea Casei Cercuale Ioan Buzna, ,D. Codrean, 
junsuri din Îrecut referitor la aceste Arad. primar. notar. de vânzare 
liste, invilăm pe toţi acei cetăţeni, cari în mic şi mare în Arad la 
nu sunt înscrişi in liste, ca În timpul ________________ _ 
dela 1--15 Decemvrie 1926, în fiecare J. ARADANA Udul Reg, Ferdinand 
zi de lucru i~re ore~ 9-1 d ~pre· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~.~~-~. 1., zinte la aceasta primărie în camera 102 1 ., JlJlI? AeI jJ .... ...... iJnr .. .. "'1 " u ,....-_____________ • 

şi ceară Înscrierea dân§ilor căci la din 
contra nu vor putea fi Înscrişi numai 
prin contestatie înaintată judecătorului 
de ocol în timpul afişării listelor, care 
se va fixa mai târziu. 

Declaranţi, cari cer inscrierea vor 
avea să dovedească În caz de nevoie, 
că sunt cetăţeni români. trecuţi de 
vârsta 21 ani, domiciliu de cel putin 
un an în comună, că nu au fost COIl
damnaţi pentru crime şi pentru delic
tele prevăzute in lege, pentru speculă 
i1icită sau delicte electorale precum că 

Vasilie Popoviciu et Co. 
Garaje cu boxuri, atelier pt. reparatii de automobile şi maşini agr. 

ARAD, B-DUL REGELE fERDINAND 1. 29-31. CURTEA II. 

Execută tot felul de construcţii mecanice şi de 
Hicatuşerie - Lucru prompt şi solid despre 
ceeace se cuvine ca fiecare Să se convingă 
încrezCtnd cu lucrările sale firma de mai sus 

din centrul oraşului. 

~~m s~r~.t 2~eda~n~~~ir~1:C~~~~~~~tori con-

I 
...... , .......... % ................ , ... , ........ 04 ... , ... , ........... , ............. , ......... -............ "' ................................. 7II1II' ............. '7 ... '...... il 

Rugăm publicul cu insistinţă, că 1" 

fiecare cetăţean să se intereseze de .,\ 
cauza sa ca în fine să putem constata, ~ • E 
că fiecare cetăţean in drept este in- D 1 R E C Ţ 1 UNA II' 

scris în eieclorale. UZINELO'R I)E GAZ Arad, la 24 Noem1rie 192G. J:.J .:J 111 

Preşedintele corn isi unei I II 
interimare: I A ORAŞULUI ARAD I 

Dr. Angel 
Secretar comunal: 

SI. O/ariu 

Nr 24.394/1926. 

Publicatiune , 

Se află în situaţia plăcută, ca să servească On, public 
cu gaz de calorie înaltă, cu al cărui ajutor putem, ca în 
timpul de pace, lumina ieftin, Încălzi, pregăti mâncări, 
a călca rufe şi a ne scălda. Instalaţi unite necesare şi 
montările le executăm pe rate şi pe preţuri de regie. 

UZ lNELE COMUNALE 

SECTIA G.AZ AEIl[AN: ,Al{'A\l) 
Strada Muclu Scevola 9, 11 şi 13. - Telefon: 27, 25 şi 16. 

In Restaurantul 

se -întâlneşte 

I1b1311" 
publlcul ales. 

* Serviciu culant, mfincaruri reci şi 
calde, beuluri specialităţi indi· 

gene \~i strtine, 

IOflN BRLflŞIU 
Strada Meţianu, Casa bls, rom. 

Mare magazin 
de stofe, măIăsuri, pânzeturi, 

zephire, plapome, trusouri 
de mîrese Ş. a. 

p ];'J S T 1-1] 
... 

1) r O a 8 1- li t ~i s ă r R t 
soseşte 

in fiecare săptămână la 
Gbeor~he .Uellelean 
Arad, Piata Peştelui No. 190 

B 1 Il () U L U ZINELOI{ Marele magazin de pielării 

din stl'ada Eminescu No. 4 stă la dispoziţia Ono public 
în ce priveşte comenzile etc. 

VICTOR BOŞNIAC 
i Ara(1, Piaţa Catedralei Nr. 16 

Se aduce la cunoştinţă publică, că 
pentru darea În intreprindere a . rep~
rării closetelor dela. l?co~la medie d\l1 I 
Str. Iosif Vulcan, 1n zIUa de 16 De
cembrie crt. ocrele 10 c. m. se va ţinea 
licitaţie publică cu oferte. înch.is: ~n 1 
biuroul Serviciului econom!c (Prlmana 
etaj Camera Nr. 104) in conformitate 
cu Art. 72 şi următorii din Legea a
supra contabilităţii pub'ice. 

Caidul de sarcini se poate vedea 
la Serviciul economic în oafele de ser· 
viciu. 

Arad, la 26 Noembrie 1926. 
i~i=~~~~~~~~~iiii~~~~~~~~~~~~iIFurn~eUă ooIem~s~ideşi ~~ ~m~~~~ , I tine mărfuri din aceasta branşe~ 

-1 .... -Serviciul economic, Pl?J\f 

'~lnJ JnI01EIt'd 'l!P 'J~ZBl J1JO~N '.1(] 
Ctmlltfat :Prdectura Judtţului. 

60f: 

• 
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