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Lupta noastră. 
lnvăţămintele ce le putem cu

lege dm alegerile comunale sunt 
ce~e mai edificatoare. Ele ln
seamnă cel mai ruşinos eşec al 
politicei "partidelor." S'a dove
dit încă odată că scopul fiecărui 
partid politic este puterea, fără 
considerare dacă aceasta o va 
putea intrebuinţa spre binele ţării 
sau nu. Pentru aceasta n'au ezi
tat a se folosi şi de cele mai 
murdare şi imorale mijloace. 

Astfel am văzut cum au Iicitat 
intre ele In aţâţart:a pretenţiilor 
evident ostile românismului ale 
minorităţ:lor de tot felul. Şi dm
tre toate iidanil au câştigat mai 
mult. Ei şi-au avut locunle lor 
1n toate partidele Oricare lnvlfl
gea, ei trebuiau să iasă. Am 
aiuns chiar acolo, că in capitala 
unei provincîi, in Chişinău, ma
joritatea consilierilor comunali 
sunt jidani. Este o ruşine. 

In coloanele acestui ziar, pre-
cum şi in intreaga presă a L. A. 
N. C., s'a arătat şi se arată me
reu ce ar lnsemna dominaţiunea 
jidanilor În Tara Românească. 
Acum Incepem să ne şi apro
piem de această stăpânire jido
vească. Cele câteva consilh co
munale jidoveşti ne vor servi ca 
un mic dar amar aperitiv din ea. 
Şi dacă s'ar lăsa curs liber po-

. liticei partidelor n'ar fi departe 
nici o subjugare totală a ele
mentului românesc din partea 
lor. 

Dar Tn această tristă. experi
enţă a partidelor trebue să ne 
oprim aci. Deviza şi totodată 
condItia de existentă a Statului 
rOITlAn: România a Românilor 
va trebui să fie inscrisă de acum 
Inainte cu foc tn sufletul fiecărui 
Român, pentru a nu scăpa nict 
un moment din vedere pericolul 
ce ne ameninţă. 

Liga Apărării Naţionale Cre
,tine a(;um In deosebi va trebui 
să ducă cu tndârjire lupta de 
apărare a românismului contra 
uneltirilor străine, iidoveşti. Dacă 
pană acum ar fi şi putut să fIe 
cineva nedumerit asupra rostului 
acţiunei tntreprinse de ea, de 
acum va putea şi va trebui să 
vadă oricine simte româneşte că 
fAră aceasta, destinele ţării sunt 
grav clătinate in tatânile~ ce po
porul românesc prin vărsarea 
sângelui celor 800 de mii fii ai 
săi le-a intArit. 

Intreaga ţară trebue să ia sea
ma, că politica partidelor este o 
politică de acaparare şi de cea 
mai crasă desconsiderare a ade
vădltelor interese ale ţării. Ne 
doare inima, când facem această 
constatare. Căci vedem cum se 
pierde atâta energie şi atâta luptă 
de geaba, fără mci un folos pen
tru neam. Idealnl nostru ar fi ca 

fiecare suflet românESC; să fie 
pătruns de aCt:laş simţ de dra
goste faţă de noi inşi-ne. Dar, 
durere, nu este aşa. Pohtîca p8r
tidelor duce la o sărăcire a Ro
mânilor şi imbogăţire a jidani1or, 
ca noi să ne mUlţumim cu fără
miturile ce cad de pe masa lor. 

Deaceea nu putem lăsa ca 
partidele polJtice să-şi facă de 
cap. A trebui! să intervină Liga 
A. N. C. pe arena politkă a ţăiil 
şi să-şi spună cuvântul ei de 
impotrivire: Mai departe nu 8e 
merge. 

lată de ce Liga A. N. C. a 
eşit din postul el de mai nainte 
din acel de acţiune de propa
gandă in una de luptă actIvă. 
de reahzări politice. faptul că 
in fruntea el stă marele luptător 
şi idealist d. prof. Cuza~ care 
timp de 40 ani a sLlt neclintit 
in slujba aceloraşi pnncipli, estt 
o chezăşie că L1ga A. N. C. nu 
se va abate nici cu o literă dela 
intransigenţa, cu care şi-a pus 
In gând "să lnfăptul3scă întres: 
programul său. 

In alegerile pentru" Parlamrnt 
ce se apropie, fiecare bun Ro
mân va avea ocazlUne să pună 
şi el o piatră la zidul mare~ ce-I 
va clădI Liga A. N. c., votând 
cu ea, pentru a curăţi de dUŞ
mani şi paraziţi actşt zid, care 
este ţara noastră lubltă: Româ
nia-Mire! Dr. Gh. Rusu. 
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Intruuire8 BOii la Piatra-neamt. 
S'au sUnl t 100 stellguri. 

In 4 Martie, din prHejul sfwţirli a 
100 drapele din judeţ, s'a ţinut o 
mare intrunire, urmată de maOlfrstaţd 
pe străzile oraşuluI. 

In vederea acestei intrunirI au SOSlt 
d. A. C. Cuza d~la Iaşi şI numeroase 
de1egatluni din ţară. 

PeDtru menţineiea ordinei au fost 
trimişi in localttate 200 de jandarmi 
şi dda garni2:ona locală 200 de oameni. 

O-nli coloneii Fotin, Bucescu, pro
curor Baldovin, Comşa şeful polii ei şi 
l. Teodorescu directorul polltlei, au 
luat toate măsurile pentru menţmerea 
ordinei. 

Incă de dimineaţă au începllt să 

sosească din judeţ, tărani cu tarafuri 
de lăutari. 

D. Cuza a~sosit cu automobilul care 
a fost tntâmpinat de cetăţeni pe pla
toul oborului. Aci s'a format un mare 
cortegiu compus din ţărani Şl mai 
multe care. Au fost peste!)O de drapele 
Cortegiul a pornit pe str. Pdru-Rareş, 
piaţa Cogălniceanu. Lascar Catargiu 
p~nă la pădurea Peste-Vale, unde s'au 
ţinut mai multe cuvântări. Afară de 
câteva i'eamuri sparte, nu s'a inUmplat 
nici un incident. 

Seara a avut loc un festival artistic 
1n onoarea d-lul CU1.a~ la care a luat 
parte multi lume. 

Sfinţirea drapelului 
h. fI. n. c. Ia Brad. 

Dumlnicâ, la 28 Febr. s'au ţinut 

serbările shnţ:rH dtapelulul L. A. N. C. 
intr'unul din cele mai însemnate fo
care ale sentimentului naţ1Onal, in co
muna Brad. Des de dimineaţă se stre
curau pâlcuri dese de ţărani din satele 
învecinate, şi-şi îndreptau paşii repezi 
spre biserica din deal, uode avea loc 
sfintirea drapelului. Şi fâlfâiau mândru 
faldudle lui ca şi Inimile inflăcărate a 
acelora care-l încur.jurau, junlndu-l cre
dinţă până la muarte. Bravlt no
ştrii români din Brad. alt alergat cu 
toţii, cu autorităţile locale 1n frunte, 
ca să partlclpe la această rară ocazie, 
la aeest mare eveniment, când pentru 
prima dată s'a înfipt dnptlu! L. A 
N. C. pe păm:lntul urmaşilor lui Horia 
Cloşca şi Cr'şJn. Bisenca era ticsttă 
de lume, ş\ lume multă aştepta 2fară 

in curtea bisericii. După ceremoniile 
sfinţiril, vft:dntcul preot din localitate 
OI V. Perian a trnut o mică cuvantare, 
apoi lumea. cu capetele descoperite şi 
cu drapelul ÎD frunte a pornit tntr'un 
covoiu nesfârşit, spre "Hotelul Na~ 

tiunal" unde s'a ţlout intrunirea 
publică. 

Sala mare a botelului era prea mică 
pentru ca să poata. adăposti pubkul 
adunat, iar curtea era pllUA de ţărani 
veD1ţi din imprejurimi, ca să asculte 
cuvântul delegatului Vgel din Arad, 
prof. Vlfgil Pau. 

Deschiderea a făcut-o preotul V • 
Perlan, căruia numai laudă ti putem 
aduce, fiindcă a tnţ,> les glasul vremii 
ce se apropie. După ce-a arătat ne
ceSitatea şi marea lnsemnătate a Org . 
L. A N. C. a dat ctlvântul ddegatulul 
nostru. Prof. Virgil Pau, cart, după de
sfăşurarea programului Org. L A. N. C 
ind~amnă toatil suflarea românească 

şi o îmbărbătează la lupta dreaptă şi 

sfântă. condusă de marele nostru lup
tător Prof. A. C. Cuu. Dreaptă este 
lupta noastră - spunea delegatul 
Ligd - pentrucă ni s'au răpit toate 
averile şi am rămas pe drumuri. şi 

sfâotă, pentrncl duşmanul fără-de-lege 
s'a vârât ş.i'fI sufletul nostru să ni·l 
otrăveaseă, şi'n altarele noastre să le 
pângărească. 

A mal luat cuvântul preşedintele 
Slndlcatului Naţional DI 1. Bogdan. 
I:c.re a arătat tot amarui şi tOdtă mi
zeii a mitlt'rllor exploatat1 de fi" mele 
j'dovt'ştI, care i-a'· robu. VorbIrea a 
in.,helat-o cu urmlitoarea ruga: "Să 
ae!e Cel de sus ş, să vedem in frun
tea ţărU pe marele n<lstru Cuza, ("icI 
spre el se indreaptă toate privirile 
celor - ob jdUiţl şi in el numai, mat 
avem nadejd~a de-a ne mântui. 

Cuvântul de tncheiere l'a ţinut DI 
Gh. }ula, rugând pe cei de fata, ca ori 
unde vor merge să ducă cu el cuvân
tul mântulrli. care este A. C. Cuza. 

Oe aici deleiatul nostru a plecat 
la Bala-de-Criş, unde I avut loc o 
altă lnlrunlre pentru formarea comi
tetului local. 

Luaţi pildă dela bravii noştri ro
mâni din ţara lui Horia şI urmaţi-le 

lor Cu Dz.eu inainte fi lz.b.1nda va fi 
a noaslrl. 

Preţul unui exemplar 3 Lei. 

Ce e cu desoăQubiriie de răsboiu ale 
ftr~elenilnr . 

- Până când să a,teptăm? -

A trecut 6 ani de când hqardele 
maglare ne-au nimicit întreaga avere 
mişcătoare, mai ales dela preoţii şi 

invătătorll români, cari am fost cu 
căsuţele pe aşa zise .linie demarca
ţională". De atunci şi până in zIua 
de azi tot aşteptăm să ni se deie 
ceva desp~gubire, dar - durere -
deşi cetisem, că s'au votat 25.000.000 
Iei spre acest scop pentru ardeleni, 
până azi numai lucrări zădarnice am 
facut, - compunând conspecte peste 
conspecte. Dacă guvernul ar lua in 
considerare, că cea mal mare parte 
dintre aceste jertfe, a mai suferit ,1 
temniţă şi internare cheltuindu· şi aio
niseala şi sănătatea prin locuri nesă
nătoase, ar trebui să aibă mai multl 
gnjă de aceşti martiri ai neamului şi 
dacă nu in 1ntregime, cel puţin si 
li-se dea un avans de 50 0

/ t din pa· 
gubele suferite. 
Vă puteţi tnchipul fn ce stare de 

plâns a rămas popa şi dascălul cu
tare~ care la reintoarcerea din refugia 
n'a mal aUat cuiu to pllirete şi a tre
buit sA 'susţină O familie de 0-6 
me:mbri fără nici un sprIjin şi ajutor? 

De atund şi p.1oă azI s~aa perân
dat multe guverne la carma tăril şt 

bIetul popă Şi dascAl nu mal ştia tn 
care partid si intre doară va face 
Măria Sa deputatul ceva. pentru el, si 
capete cat de cat. E foarte dureros 
acest lucru, dar totodată şi ruşinos. 
când ştim, că s'a furat sute de mili
oane, Iar pentru bieţii nenorOCiţI nu 
se ajung banI! Ne bucurllsem mult 
şi noi cei jefuiti, când cete am, el se 
va vota legea prin care se conflşcl 

averile şarlatanilor şi a milionarilor fl
cuţi tn 24 ceasuri, dar nici un guvern 
n'a cutezat si aducă atari legt, căci 

se temta de zicala romanului: Itde1a 
cap se strici peştele-! 

Aşa dacă am aşteptat pân.1l acuma 
5 ani trâ\nd cu nădejde; am vrea si 
ştim până dud va trebui si mai aş

teptăm, căci un lucru e si~ur că tara 
nici tând nu va avea bani de prisos? 

Acum dupA toate acestea să ne 
punem lntrebarea, mat poate fi bietul 
popă şi dascAl insufleţH. atunci, când 
el a rămas tot la cuibul şi locul său 
suferind mizerii, în vreme ce alţi scrle
toraşl, au ajuns la Slujbe grase şi nici 
că mai voesc a cunoaşte pe martirU 
neamului? SII. nu se supere deci fraţU 
nc.ştrii regăţeni, că ne plângem şi le 
facem imputlri ca acestea, da.r aceste 
treburi slabe cari nu duc la bun sfâr
şit, căd zice Cristos: • bate-vot pAs
torul ş! se va rtsipi turma· ..• 

tn numele soţUor mei de suferinta 
rog 00. Guvern, si ne impărtaşeasci 
odatA de mila meritată şi să nu ne 
amâne cu justa noastră pretendune. 

MăgttUcea, .la 20/1 1926. 

. L IUEQ, preot. 

• 

• 
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fimUH ~~n~raIă a stu~~ntimii. 
Preşedinţii şi delegaţii tuturor 

Societăţilor studenţeşti pe facul
tăţi, şcoli spfciale, secţiuni şi 
cercuri judeţene, luând in dis
cuţie situaţia degradatoare creiată 
studenţi mei pLin bicîuirea dem
nităţii ei, constatând că toate 
memoriile îndreptăţite nu au fost 
luate în seamă, că promisiunile 
autorităţilor universitare in de
cursul ultimilor 3 uni, au rămas 
numai promisiuni, că bunul mers 
al invăţământuluÎ superior este 
condiţionat de complecta rezol
vire a cerinţelor formulate mai 
sus: 

Hotărăsc declararea grevei ge
nerale ne-Iim itată, cu lncepere dm 
ziua de Joi 25 Februarie 1926. 

Centt'ul st"denlesc; Buc'lt'eşti. 
... 

"Liga Apărării Naţionale Creştine a 

care a tmbraţişat cu tot sufletul şi în 
orice ocaziune drepte1e revcfldit'ări ale 
studenţimei universitare române priveşte 
ca admlratillne şi deplină încredere 
lupta hotarîtă pe care studenţii noştri 

au pornit-o fără şovăire. I 
Cultura naţională, amenintată în 

existenta ei de elementul slre/n cof,o
pitor, trebue salvată 'u orice sacrlfcIll 
Nu poate fi vorba de meschine illterese 
individuale şi de sterpe consideraţfum 

amanitare, când patria însuşi este grav 
primejduitd iar generaţia conducătoare 
de mâne lovită În sfintele sale drep
turi. 

România a Românilor 1... A Româ
nilor adevăraţi iar nu a celor impuşi 
printro vitregă adopţ/ane de către duj
manti de peste hotare. Copiii nimănui 
nu pot fi fraţii coptilor 7!o~tri 1.. Nu 
vom tolera ca Internaţ:onala sd inlo
cuiască imnul Regal şi nici ca sfântul 
nostru tricolor sub faldurile cdruia am 
mers la biruinţă sa se transforme in 
sângeroasa flamură a conzunisnwlai 
jidovesc. . 

Acei nenorociti cari şi-au vândut 
conştiinţa dujmanulul secular nu mai 
pot sta In locurile de frunte ale aşe
zămintelor noastre culturalţ! pe care le 
ocupă prin fraudă şi in contra vointei 
Intregei studentlmi universitare, sol/
dară şi gata de sacrificiu. Acolo ne 
trebuesc apostoli iar nil mercenari şi 
ol,ăvitori a tinerelor caractere. 

Liga Apdrarii Naţionale Creştine va 
sprijini lupta mare pe care studentii ce 
ne sunt atât de dragi au deschis-o. In 
ei ne sunt speranţele de viitor. sperat/re 
cari nu vor fi lnşeLate căci Dumnezeu 
este cu noi 1 ... 

Ligts A. N. C. 

Directiun~a Uzinelnr ~e 18Z 
a orasului ftrad. 

Se află in situaţia plăcută, ca 
să servească Ono public cu gaz 
de o calorie înaltă, cu a cărui 
ajutor putem ca tn timpul de 
pace i e f tin a lumina, încălzI, 
pregăti mâncăr!, a călca rufe şi 
a ne scălda. Instalaţiile necesare 
şi montărlle le executăm pe rate 

şi pe preturi de regie. 

* Uzinele Corn. Sectia tiaz aerian 
sir. Muclu Sce,ola 9, Il, 13 lei. 27, 2~, li 

* BIR OUL U Z I'N E LOR 
ditlstr. Eminescu 4, stă la dispoziţia 
On. public in ce privesc comenzile etc 

VOINŢA POPORULUI 

--'m.! 
f)efiuitatea instituti unHor de asigurare. 

Institutele noastre de asigurare ar 
trebui să aibâ mMJirea apărarii avu
turilor celor asiguraţi contra hienelor 
de as:guratori. 

No!, cel asilluraţl, plătim din greu 
primele impuse fără milă asupra 
noastră. În vederea, că la caz de ne
fastul sinistru, contra căruia ne-am 
asillurat, să fim desdaunaţi, restabiltL 

Principiul general in ceace priveşte 
desdaunarea est!', in integrum resti
tutio, adică restabiilrea stării fapti.:e,· 
in~inte de C311zarea daune!. 

Şi ce v€dem În cazuri concrete? 
Hienele de asiguratori, despre cari 

vom avea onoare a trata pe larg şi 
cu dovezi demonstrative În mod indivj
dual- zic aceste hiene - nu urmăresc 
asigularea oamenilor nevoiaşi, nici 
despăgubirea <:s!gllraţllor sinistraţ!, nici 
cel puţin asigurarea existenţei celor 
cari muncesc şi slisţin Intt'resde lur 
(funcţionar! de aSigurare), ci fără scru
pul şi sfidând tot ce-i sfânt şi nobil, 
bun şi util, îşi căptuşesc, cât mai bine, 
cu go!oganii sărmanilor asiguraţi, bu
zllnarele lor fără fund. 

lată Ctlltl se explică apoi, că unele 
din hlenele aceste sunt in stare, să-şi 
cumpere case în valoare de milioane, 
până când cei sărmani de asiguraţ; 
badea Ioan şi N1colae nu pot ajunge 
nici cel put n la bunul şi dreptul lor 
bine meritat. 

Asguratul plăt.eşte cu mâna trămu~ 
rândă. de multe-ori sustrăgând dela 
gură şi lipsindu-se de cele mal ne
cesare, ca prima prescrlsă de institu
tul de as'gurare să o pOctâ plătI la 
scadentă. Plăteşte şi nu doarme nopţi 
intregi de teama uitării datei de 
plata. Plăteşte in speranta că şi cei 
cărora. plăteşte, la rân'jul lor, să ştie 
cum tnteleg a achita. datoriile lor fată 
de creditor!. 

La actul de asigurare - ca şi la 
toate actele co merci ale - figurează 
cel puţin 2 persoane. 

Asi"llratorul (institutul) şi aslgura
tui (beneficiarul). 

ASlguratorul să obligă a pIătl contra 
unei sume de bani (prima) în caz de 
necaz o sumă oareFare de bani, drept 
desdăunare celui asigurat. 

Unu-I creditor, altu-i debitor. Atât 
timp cât even':mentul prevăzut, dar ne
sigur, nu se întâmplă, aslguratorul e 
creditorul, iar aslguratul e debitorul. 
După Indeplinirea evenimentului se 

schimbă rolul contractantilor. Asigu
ratul devine creditor, cel care are 
drept să pretindă executarea contrac
tului, Iar asiguratorui este cel care e 
obligat a plăti. 

Asigurările sunt de mtllte feluri, cari 
in să se pot clasa tn 2 mari categorii: 
1. Asigurări de viata şi 2. Pentru 
desdăunare. 

De data aceasta ne preocupă che
stiunea din urmă. 

Asigurarea pentru desdăunare este 
de ex şi asigurarea contra Incendiului. 
Dacă contractul e valabil - şi este 

valabil dacă in 48 de ore dela pre
zentarea ofertei Institutului n'a ră
spuns-o -- şi cu atât mai vârtos, dacă 
asiguratul a şi plătit prima la timp 
- atunci îa caz de daună institutul 
e dator să despăgubească in intregime 
pe dăunat. 

A refuza achitarea, Institutul e in 
drept in 4ot1ă cazuri: 1. Dacă asigu
ratul n'a plătit. 2. Dacă asiguratul a 
cauzat dăuna. 

Aceste sunt exclusiv. motivele pre
scrisă de lege. 

Dar magazinele hienelor de asigu
ratori sunt inepulzabile de diferite tru
curi când e vorba de a desdăuna săr
manii sinIstratI. 

Ba îşi câştigă oameni interpuşi, cari 
joară dacă e nevoale, ca. au văzut 
când insuşl aslguratul a dat foc obiec
tului asigurat, ba Intervin jandarmll, 
maltreatează, cercetează numai să te
rorlzeze pe sărmanli dăunati ca apoi 
- după sbuciumHe de tiranlzare -
să se bucure sărmanll că sunt încă 
liberl şi nu sunt închişI, nu tncA să 
mai aiba. poftă să-şi ceară pretenslu
nlle lor la ce-l indreptăteşte legea. 
Dacă analizAm rezultatul Institutelor 

de asigurare vom constata că fără 
deosebire toate lucrează cu un asce
dent de mtlioane. In special insă ne 
pune în uimire rezultatele realizate de 

dUră institutul Unăr şi fără mare capi
tal din oraşul nostru, Inst. ,.Agronomul • 

"Agronomul" iş! mulţumeşte existenţa 
râvnei dela agonlsire de avere, cu chip 
sau fără chip al directorului care-l 
conduce şi azi. 

Institutul a realizat avere, Dar para
lel cu institutul îl vedem în pene bune 
şi pe directorul său, care d€şi in 1920 
tncă lupta-se cu mari greutăţi de a 
putea plăti interesele mari ale diferi
telor institute, azi e in fericita situatie 
de a cumpăra case cu mlJioane. Nu
ma; una din ele a costat 6 miiioane 

Capitalul instiLltulul e 8 milioane. 
Cum? De unde? 
Iată întrebările la ce vom răşpunde. 
lnaink insă trebue să lămurim pof-

tele hlenke ale unor institute, prin 
demonstrarea unor exemple, apoi în
drumările, Ce măsun trebue să luăm. 
noi conduciHurii poporului (invătătorH, 
preotii, Hotarii, primarii etc. la sate 
ŞI preoţiI profesionişti, advocati! dc. 
la oraş,-; faţă de despoierile astor fd 
de institute, cari au de scop căptuşala 
buzunare lor lor personale pe baui pu
bll.:i, strânşi fără bază leg~Iă. 

(Va urma.) 
4..:w...- $ ..... - rO • ......,.. 

ZICE: 
Că "Wicner AHgemelner ZI'ltung" a 

primit dela Soviete 15 UOO Dolari 
şi alte sume Însemnate dela Budapesta 
pentrucă a publicat traducerea ger
mană a pamfletului scris de Cos ta
Furu. E bine să se ştie cine şi ca ce 
arme lucrează in străinătate contra 
statului român, şi că d. C05ta- Foru, 
dacă a scăpat odată "cu viaţă" la Cluj 
nu va mal scllpa a doua oară, după 
ce a dat dovadă şi 'n modul acesta, 
că iubirea lui de ţară nu este mai 
mare decât a lui Iuda de Cristos. 

Că c?nsiliuJ comunal din Cltl~ şi-a~ 
fi mceput lucrănle şi, se zice ŞI 

aceea, că jidanii aleşi în acest con
siliu, graţIe co.ncursului dat de politie 
şi siguranţă, - ar fi intrat la şedinţe. 
-eunl vor ieşi insă, vor spune-.,p stu
denţii din Cluj. 

Că la batul românesc aranjat la Pa
latul Cultural ar fi luat parte şi" 

români; iar din complezanţă faţă de 
m3joritatea jidanilor, inceputul a fost 
cu un "ciardaş<4 unguresc. 

Că o functionarA, aftrmative română, 
dela Administraţia financiara. din 

loc, ar fi dat românl1Qr calificativ!ll 
de ,.Bocskoros şi vad OIăh" lâudând 
tn acelaş ti mp, cu o cutie de cioco
lată in mână, pe darnicti ovrel, favo
riţII ei. Sperăm, că Administraţia fi
nanciară va zice şi ea ceva. 

Că ţărăniştU de cuLoar:a roşie adu~ă 
de peste Nistru ar fI luat o lecţIe 

bună de patriotism dela Cuzişttl no
ştri din Bucureşti. Bravo vouă studenti 
creştini, cari cu riscul vlt'ţli chiar, că
utaţi pretutindeni apărarea clnstei dra
pelulul pe care :l ti jurat. 

Că o boală noauă s'a ivit pe pămiint, 
care seceră numai jidanii. Specia

liştii îi zic "ciuma evreiască", iar mi
crobul el se numeşte "Cuza'". Groaza 
este aşa de mare în neamul lui lzraU 
in cât ajunge ca să audă numai de 
numele microbulu! şi fă-! cuprindă 
frigurile morţii. Cu ajutorul lui Ozeu 
ciuma a dat năvală şi la noi tn tară. 
Numai de l-ar duce pe, toţi şi, problema 
evreiască ar fi deslegată. • 

Că jidanlt au lurat, 1;1\ moarA rtlal 
bine decât să vadă pe Cuza Pre

şedintele celui mai apropiat guvern. 
One ascultă-le cuvântult Ori să-i pră
păzi, orI să le iai vederile. ŞI'n acest 
caz, lumea, cu dreptul ne-ar numi 
"Ţara celor orbl"1 Oară astăzi ce sun
tem noi oare? 

----------------
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Dela secretariatul general 
al h. ti. n. c. 

Prietenii noştri toţi ştiu elI Liga 
nu are fonduri, iar d! preşedlnte 
A. C. Cuza şi-a sacrificat total 
pentru cauza naţionald. Fată de 
aceasiă SItuaţie precară, se im
pune necesitatea unei propagan
de intense pe întregul teritoriu 
al ţării. Propaganda nu poate fi 
mai roditoare decât atunci câl1d 

. dl preşedinte A. C. Cuza perso
nal ÎflvredllÎceşte marile masse 
româneşti să le expună prin cu
vântul 111i luminător cele ce are 
Lrga de spus. 

Pentru înlesnirea deplasării, din 
motiile economice, este mare ne
voie de un automobif, care sd 
stea lrz serviciul exclusiv al dlui 
preşedinte. Din acest motiv, in
vităm foate organizatiile noastre 
să facd. o intensă propagandd 
pentru adunarea fondului necesar 
cumpărării şi fntreţinerii unui 
automobil " Ford ll

, fiind cea mai 
ejtind marca. 

Atragem în special ateTlţiunea 
asupra apelului publicat fn acesl 
ziar. Rugam organele noastre de 
presă din provincie să ne dea 
tot concursul pentru rQspândirea 
acestui apel. 

* 
In general organele noastre de 

presd din provincie sfÎnt ruga te 
ca toate publicatiile acestui se
cretariat, cari sunt de ordin local, 
să le reproducă şi să le comunice. 

* 
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-i Toate organjzaţiile sânt oblf- t 
gafe, ca orice calomnii rdspdn- I 
dite de duşmani In contra noa- , 
slră, să le -comuniee flGe&tui~_ 
cretariat pentru a fi combdtufe. : 
Noi ducem lupta cu fruntea ri- ~ 
dicată şi de mlnciund nu ne este . 
frică, dar nu putem lăsa ca su
fletele curale sd fie otrăvite. 

Valeriu. Roman 
Secretar general al L. A. N C. 

... .....,.~w ...... .,.....--I...,., ..... ~ ....... __ .... I1'111.".· __ ·_r ... _ .... "" ......... -... _ ..... _. 

Ce urmăreşte 
umanitarismul jidouesc. 
Parchetul dela Budapesta il tntocmit 

lista vinovatiilor tuturor foştilor comt .. 
sari ai poporului din Ungaria bolşe
vică. Pe această listă sunt toţi comi
sarii poporului ungar. 

Khun Bela de 35 ani, evreu, fost 
comisar la externe, învinuit de 119 
omoruri şi 5 omoruri cu jefuire; Kunfj 
Zslgmond, evreu, de 41 ani, fost co
misar la Instrucţie; Eugen Landier. 
evreu, de 45 ani, fost comisar de răs
boi, Matei Răkoci, de 28. ani, de rell
g\une necunoscută, fost comisar la 
comerţ; Bela Szant6, evreu, fost co
misar la finante; Bela Vag6, evreu, de 
38 ani, fost comisar la interne; Eugen 
Varga, evreu de 40 ani. fost comisar 
la fInanţe, Iuliu LengyeJ, de religiune 
neştiută, fost comisar la finanţe. Arthur 
llIes, evreu. fost comisar la alimen
taţie, Iuliu Alparl, evreu, fost comisar 
la externe, Vilhelm B6hm, evreu, de 
40 ani fost comisar la aprovizionare; 
Fiedler Rezso de! rellgtune neştiută, 
fost comisar la răsboi: Antoniu Guth. 
evreu, fost comisar al sănătăt1i publice; 
Eugen Hamburger, evreu, fost comIsar 
al lucrărilor publice: Alex. Oarbal, 
evreu fost preşedinte al consiliului 
comisarilor. 

Cele de mal sus sunt tncl o do
vadă a scopului ce ti urmăresc jidanii 
tn tările unde se încuibă. 

Tocmai pentru ai:easta. toatA su" 
flarea românească să susţină cu tărie 
darea afară a numărului mare de jidan! 
ce s'au strecurat prin contrabandl în 
ţara noastră. 
- Cât despre ceilalţi, la muncă cu 
el, ca să nu mal aibă timp să se 
gândiască la bolşevism. 
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lJnde duce desnădejdea. 
5ăteonul Budean omoară pe jldanul 

fturamouicf. 

Mlhaiu Vasile Budean este un ţăran 
foarte cum se cade din satul Breh
creşti, judqul Botoşani. Patania lui a 
aratat lumei greul pe care îi duc toti 
tăranii noştri din pricina jidanilor, care 
le sug măduva din oase. 

In satul acela, ca mai tn toată ţara, 
străinii cari s'a oploşit la noi, numai 
de eri, alaltăeri au pus mâna pe toate 
pădurile, părinţilor, moşilor şi stră
moşilor noştri. Acolo stăpânul plidu
rilor este unul Leon Spodhaim, acela 
care are ~I o fabrică de spirt şi a 
păgubit statul cu multe milioane, pen
iru care faptă a şi fost pedepsit de 
Tribunal. Dacă tn fabrică ascundea 
spirtl1l, să nu plătească darea cuvenită, 
la pădure pusese pe credinciosul lui, 
Avram Avramovici, care fără :nilă des
poia şi batjocurea pe ţărani. Bietii 
·oameni, dilCă aveau lipsă de lemne de 
foc, ori pentru clădire, trebuiau să 
meargă la Avram Avramoviciu, care 
afară de mită, le mai cerea şi preţuri 
'îndoite. Ba nu mai vrea să le vîndă 
"jugul", mâsura de acolo, ci numai 
"cu ,,~rămada" şi atunci lua cât voia 
el. Nelegiuitul, Avram Avramovicl. bA
iea femeile, trăgea cu puşca după 
bietii oameni, până când odată fă
.cându-şl de cap, a găsit-o. 

Anume, intr'o zi gospodarul Mihalu 
Vasile Budeanu. ducându-se şi el cu 
carul la pădure, jidanul Avramovici, 
mal întâl n'a voît să-i dee lemne, pe 
llrmă l-a cerut un pret tntreit. Când 
bletul om a inceput să-I roage, spu
nându-i că-s prea scumpe, j-danul i-a 
răspuns în batjocură, după obiceiul 
·Iui, eli dacă nu-I place, n'ale decât 
<să descarce lemnele. Atunci, Mlhalu 
Budeanu, care muncise o zi Îotreagă, 
şi care s'a dovedit că în momentul 
acela era şi beut, cum avea toporul 
in mână, i-a dat in cap, omorându-l 
pe loc. După aceasta s'a predat sin
gur jandarmeriei. 

_ 111 ziua de 23 Februarie procesul 
lui a ajuns in ·judecat juraţilor. din 
Botoşani. A fost apărat de d1. Prof. A. 
C. Cuza. avocat Madgiaru, avocat 
Tudor, Colonel 1. Neculces, Căpitan 
Beleuţa, Inginer Clime şi Hasgan. Con
sătenli lui Budeanu au inaintat şi el 
D scrisoare preşedintelui tribunalului, 
In care 150 de ţăra.ni au arătat cum 
8 ani de zile mişelul de ovreu i-a 
sărădt, batjocurit şi chInuit. Spuneau 
bietU oameni între altele: ."A fost blăs
tămat de toti săracII, dar mai cu seamă 
d-e văduve şi se -vede, că blestemul 
acesta l-a ajuns cu voia lui DumDe
"eu de a murit în pădure printre gră
mezile de lemne 1" 
, După o desbatere de 7 oare şi o 
luptă dusă cu Înverşunare de către 
apărătorj, săteanul Mihai Budeanu a 
foat scos din inchisoare şi pedt'psit 
cu 20000 Lei, despăgubire văduveI. 
La ieşire, juraţii şi apărătorii au fost 
primiţi cu strigăte de bucurie de 
multă lume ce se adunase pe afară ,i aştepta sfârşitul procesului. 
; Mai amintim, că M. Budeanu este 
un gospodar frnntaş şi a făcut amân
două războalele, pe cel dela 1913 cât ,i pe cel pentru intregirea nea mului 
dela 1916 -1918 in care de trei ori 
Il fost rănit. Este un om de omenie ,1 numaI împins de nelegiuirea jida
lului, a căzut în ispită. 

Ne fntrebăm şi noi acum: unde erau 
lutorităţile, jandarmii, primarul, pre
:ectul, deputaţii, senatorii, cari In timp 
:le 7-8 ani de zile nu au aflat nimic, 
1U au văzut nimic şi nu au Intervenit 
:a să apere pe sătenI, impiedecând 
\semenea fapte ruşinoase? 

Dr. D. COS M A 
lZed/c-~ef la Cassa Cercllafil din Arad, 

sta mutat în Piata Catedra/ti nr. 7. 
" Dă consulta(iuni pentru boale in
.teme, tubercuLoza. Examinari cu 

raze Rongten. 
~ilnlc dela 10-12 şi dela 31/ 1-61/ 1 
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V01NŢA POPORULUI 

Altă otravă jidovească. 
Pe lângă aşa zisa "anumita presă" 

monopol exclusiv iudalc în sarcina 
căruia e lăsată des baterea intereselor 
de totfelul a acestei tărI, cât şi edu
caţia cetătenească şi social-morală a 
"golmilor" după un pian bine (şi cri
minal) stabilit, există un alt monopol 
tot atât de iuadic şi tot atât de ex
clusiv. 

Scrierile pOfflogra!lce şi literatura 
o!ravd fabricată in laboratoare şi 
epubrete cuşer şi care formează pri
mul ajutor şi primul îndemn spre rău, 
caracterelor Îndoelnice sau dotate cu 
lnstincte rele, inerente oricărei socie
tăţi. 

Dovezile în această materie sunt 
irepu ta bi le. 

A$a cum ."ei- deţin presa cotidiană 
în România întregită, trustul bordele
lor şi a vânzării de carne vie tot ."ei"~ 
tot fiii poporului ales, sunt editorii 
scrierilor cu caracter pornografic. 

Nu e nevoe să enumeri(m revistele 
de tot solul. Ilustrate sau nu - co
lorate sau necolorate, pentrucă nu În
ţelegem măcar să le facem cinstea de 
a le aminti numele şi pe care le văd 
toţi cari au ochi de văzut, afară de 
oarba noaE-tră oficialitate. 

In ele şi prin ele se seamănli mor~ 
bul destrăbăIăril morale, in ele se 
vâotură indemnurile deghizate spre 
lubricitate, in ele şi prin ele se slă
vesc slăbiciunile vinovate ilie trupului 
pe cari, condeele iudaice le ridică la 
gradul de virtuţi morale prin exce
lenţă. 

De pe amvonul lor colorat cu ilus
traţii debordante de carnaţle roz se 
predică abandonul moral şi fizic, din 
paginile lor se dau novicilor Iicoarea 
otrăvită că numai cele pdmtinteşti îşi 
au un rost in lumea asta, pentrucă 
numai nervul satisfăcut sau nu, e sin
gurul criteriu de judecată a mulţumlrii 
in viaţă. 

Scrierile cu caracter poliţist cu co
perte multlcolore şi poze infiorătoare 
in care numele etlg:~zesc a luI Holmes 
sau altui detectiv, nu lipseşte, cât şi 
romanele de fascicolă cu cele mal hl
lariante titluri, pornesc din aceleaşi 
iudaice oficine şi formead hrană su
fletească a goimului naiv care a in
văţat patru clase primare. 

Şi nimeni in ţara aceasta nu vede 
cum plaga pornografiel şi scrierilor cu 
caracter dlsolvant se indlnde in cer
curi din ce in ce mai mari şi 01lă
veşte rând pe rând mentalitatea şi su
fletele celor cari pun mâna. pe ele. 

Piont de cucerire - a unul diabo
lic şi vast plan de acaparare a lumii 
- scrierile de felul celor mai sus po
menite, îşi recrutează victlmUe din sA
nul băetHor de prăvălie, a ucenicilor 
de tot felul, a croltoreselor şi fetelor 
mari dela mahala a căror nume nu 
va întârzia să apară la rubrica sinu
ciderilor, a hoţii lor sau pe carnetul 
prostituţiei clandestine a poliţieI. 

E un rezultat la care trebuie să te 
aştepţi cu acelaşi siguranţă matema
tică cu care aştepţi aparitia cozii unei 
cornete. 

In !'Ichlmbul arginţl10r munciţi cu 
sudoarea feţtt, vulgul capătă dela ji
dan:i cari fac averi considerabile pe 
spatele lor, microbul disoclerli morale. 

Scopul e atins. 
Individul e redat societăţii În urma 

unei astfel de literaturi, prevertit şi 
apt pentru contagiune. 

Diferiţii Ignatl Hertzl îşi treacă cu 
multumire mâinele cari azi numără 
argintii furaţi diabolic goimilor, iar 
maine vor aplăuda decăderea lor to
tală şi vor purta ele schiptrul stăpâniril. 

• 
Dar in ţara În care cenzura a lăsat 

nenumărate coloane albe in ziarele 
naţionaliste, ba chiar de cele mai 
multe eri le- a interzis samavolnic apa
riţia, scriitorul acestor rânduri n'a vă
zut tn viaţa lui. suspendat~ sau cen
zurată o revistă jldănească pornogra
fică sau un roman criminal. 

In ţara in care milioane se svârl 
pentru publicaţii Inutile sau pentru 
tipărirea unui dIscurs ministerial, pro
dus a cine ştie cărui creer cu pro-

nuntate inceputuri de osiflcare, scrU
tond acestor rânduri n'a zărit vre-o 
dată o simplă placardă care să in
drmne lumea să nu citească porno
grafille şi literatura jidovească. care 
îşi intinde tentaculele până şi in aşa 
zisa literatură cultă şi ceiace e şi ma! 
trist, a tnceput să pătrundă in mijlo
cul populaţiei rurale. 

Plajla aceasta socială - să nu se 
pară că e vorba bombată - e o plagă 
tot atât de teribilă ca oftica sau s1-
filisul cu care ne-a bătut Dumnezeu, 
nu are până in prezent din partea 
oficialităţii noastre nici un antidot. 

Iniţiativa particulară e neputincioasă 
şi de cele. ma! multeori paralizată de 
chiar susceptibila şi sulimenHa doamnă 
oficialitate. 
Să preconlzăm mijloace contra ace

stei boale socIale e sup<:rflu; pentru 
că mllloacele preconizate trebuiesc 
puse în practică, iar stăpânirea numai 
de asta n'are tImp să se ocupe -
căci dacă ar avea acest timp ar găsi 
şi mijloace necesare. 

Noi ca în atâtea rânduri ne facem 
datoria atrligând serioasa atenţie a 
ofi cialităţil. . 

Cu un ceas mal de vreme ca să 
salvăm ce a mai rămas de salvat. 

Gheorf!hiaş Barbu. 
• .,., • mc-.... sa $ .-. 

Romanul trebue să ajungă 
stiipan tn taTii lui. 

S1udentul Urzlceanu a fost Hchl1at. 

Anul trecut la 1 August jidanul Griln
span, prin unealta sa, Lehrmann a 
îndrăsnit ca in plină ziuă şi In mli
locul oraşului laşi să atenteze la viaţa 
dlui A. C. Cuza. Când jidanii au fost 
chemaţi tn fata judecătorilor ca să-şi 
mărturisească mişeleasca faptă, la ieşi
rea lor, studentul Gh. Urziceanu a tras 
patru focuri de revolver asupra jida
nului Grunspan. 

In ziua de 26 Februarie a. C" curtea 
cu juraţi din Jaşi a fost chemată a-şi 
spune cuvântul, dacă stud. Urziceanu 
este vinovat, sau nu de gestul frumos 
şi cavaleresc, făcut cu scopul de a 
apăra pe cel ce o viaţă întreagă a 
propovăduit adevărul închegat azi ln 
cuvintele: ." Hristos, Regele, Natlunea. 
Aplirarea au ţinut-o dni: A. C. Cuza, 
Nelu Ionescu, Ionel Teodoreanu, Ioan 
Sava şi număroşl fruntaşi ai L. A. N. 
C' t precum şi mal multi studenţI. 

Ascultându-se stud.lJrzlceanu, care 
dupăce istoriseşte intâmplarea, recu
noaşte el a descărcat focuri de revol

" ver şi spune că nu~i pare rău de cele 
făcute, fiindcă voia să spele batjocura 
adusă mişcăI ti nalionale creştine. 

Ascultându-se şi martorii, după lungi 
desbateri, curtea cu juraţi a adus ho
tărire de achitare, adecă a fost iertat. 
Dt Urziceanu, care a dovedit, că este 
gata ori când să-şi deie şi viaţa pen
tru cauza naţională merită frumoasa 
faptă a juraţHor dela laşi. 

NimenI fu Ţara Românească, nu-I 
permis să ne batjocurească, fără să-şi 
primească răsplata cuvenltăI 

Studentul COfllfUU ZeIea Codreanu, 
care. mal anul trecut a ucis cu focuri 
de revolver pe jidovltuţ prefect de 
pol!tle Manciu, a arătat că tinerimea 
noastră ştie să îndepărteze orice pie
dică s'ar pune in calea lzbândet noastre. 

Dl Ionel J. Mota a arătat cum -se 
pedepsesc trădători!. 

Iar acum, dl Gh. Urzlceanu a ară
tat intregii suflărl româneşti, că stu
denlimea este credincioasă, acelora 
cari credincioşi sunt natiei lor. -.... .,.. an t .. ..., ... -

- Români sprijiniţi numai 
comercianţii şi meseriaşit ro
mâni. Nici un ac dela jidani ! 
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[uHnim~nt artistic in Hr~~ . 
Reprezentaţ" da Operă 

Marii artişti fondatori ai 
Operei Române din Bucureşti 
vor repr. in oraşul nostru: 

Oumioecă în 14 Martie: 

RIGOLETTO 

Luni in 15 Martle: 

T O S C A 

Marţi in 16 Martie! 

BARBIERUL DE SEVILA 
.--. 

"Cum face jitlanul parale." 
Jidanul uns cu toate unsorlle nici 

măcar pe patul morţii nu poate fi fărl 
a tnşela şi fără a face comerţ. 

Unul dintre aceşti jidan! făra suflet 
şi fnşăIător mondial este Engel M6r 
din Arad. Acest jidan, pretlns Domn 
pe când a fost arestat la inchisoarea 
Tribunalului Arad pentru fnşăIăciune, 

n'a putut rezista nici acolo in tnchl
soare să nu facli comerţ respective si 
IlU inşele • 

Cind au fost cei 14 ceferişti are
stati (10. 1Il. 1~25), - cari fiind are
staţi preventiv au avut dreptul si se 
allmenteze propriu, - susnumitul per
dunat a alergat ba la unul ba la al
tui să ia viptul dela dânsul ş.i să nu 
ia dela Restaurantul MUler că le va 
da vlpt mal bun şi mal efUn şi anu
me cu 1500 Lei lunar (dejun, prânz 
şi cină). Ce să vezi abia i-a prins in 
mreie şi a început să-i exploateze. 
După ce vre· o 8 ceferişti au abzls la 
MUlter şi s'au angajat la dânsul a dat 
telegrame (prin soţia sa) la familiile 
ceferiştilorca sa trimită ori aduci 
Imediat antfcipatlve J800 Lei viptul 
lunar că de nu, nu dă vipt şi soţU 

detinuţi o vor duce rău, vor muri de 
foame. Bletele femei inconştiente de 
acea cii. sotul arestat cum şi cu cât 
a angajat viptul au plătit. Afară de 
această înşăIăclune de câte orl au ve
nit sotille celor detlnuţl. soţIa jidanu
lui Engel a mal cerut sub diferite pre
texte (cI a dat pe lângă vlptu{ regu
lat incă ceva poame, prăjituri şi alte
le) tncă 100-200 Lei, pentru care su
mă de bani de fapt nu s'a dus celor 
deţinuţi nimic. Femeile slrmanele s'au 
lAsat seduse şi au făcut tot posibilul 
şi au plătit, ca DU cumva să duci 
soţul arestat lipsi. Abia după elibera
rea ceferiştilor (4. XlI.) a e~it 'cnlul 
dia sac. Deci se vede ci caracterul 
tipic al jidanului şi in inchisoare a 
exploatat pe bietul creştin. Afară de 
ceferişti a mai avut .,,01 Engel M6r-
2-3 persoane cărora le aducea soţia 

stimabllului vipt. Puteţi deci să vă 

inchlpuitl ci oricine ar sta arestat la 
birou - ca Dl Engel M6r - ţlnâttd 
10 oameni cu vipt cari plAtesc cea 
18000 Lei lunar şi afară de aceasta 
mal este loc de a mal scoate 2000-3UOO 
Lei lunar prin tnşelăciune dela el. Ce 
priveşte viptul cu l8CO Lei lunar a 
fost foarte "Cuşer" fără unsoare şi tot 
dovleac şi varză, chel şi ciupercI. 
Halal de vipt dar neavând alt mijloc 
de aprovizionare s'au mulţumit şi cu _ 
<lcela. (-s'a meritat deci perciunatulul 
si stele arestat căci a putut şi acolo 
face comerţ şi să tndepllnească ordi
nele sfinte ale Talmudului "nehme 
von dem goim#. 

Ruşine şi păcat tă am ajuns si 
fim exploatatl de iidani in tot locul 
chlar şi in inchisori. 

"Un fost deţinut-o 

• 
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ŞTIRI DE TOT FELUL. 
Serbilri In amln1irea 101 mofse mcoant 

Liceul de băeti din Arad serbeaza 
ia ziua de 20 Martie a. c. amintirea 
patronului sau, Moisă Nicoara, inainte 
de masd se va celebra In catedlalc1 un 
parastas pentru vecinica odihnă a ma
relui luptator, iar seara, in Palatul 
cultural se va line setbarea cornemo
rativd. Va vorbi directorul llceului 
d.espre luptele purtate de Moise Ni
coard pentru desrobirea bisericei ort 
din Arad. Programul amănunţit se va 
publtca ul/erlor. Bilete se gasesc la 
secretariahl liceului: Venitul e destinat 
pentru f'dltarea unei monografii a lui 
Moise Nicoard. 

Suntem convlllşi că lumea romd
nească din oraşul şi judeţul Arad va 
arăta un deosebit interes laţă de ace
,te serbdri, menite a scutura co/bUI 
uitării de pe Ufla din cele mai repre
~entative figuri ale sbuclumdrilor noa
stre naţionale din tr, cut. 

• 
Promotie. DI. Ov. Dante Gherman 

profesor la liceul "M. Nicoară" din 
Arad, a fost promovat Doctor în Drept 
la Universitatea din Cluj. 

• 
- Distinsul redactor dela ziarul 

.Cuvântur", dl Pn",fil Seiea".., va 
line o conferinţă interesanta despre 
.Mussolini·, Duminică in 14 er. dm. 
la ora 5 în Palatul Cuitural. 

NadajdUIm ca publicul orădan va 
lua parte într'un număr cât se poate 
de m re la aceasta mult promiţatoare 
conftrrnţd 

Biietelt (20 şi 10 Lei), s~ pun tn 
JlJnzart Sâmbata dm. la Librdria Die
cezand. 

• 
mOllllcorl. Cele mal mari biserici 

Cea mal mare este Sf. Petru, din Roma 
poate să cuprindă 45.000 oersoane. 
Apoi Domnul din Mllan, 36.000 St. 
Paul din Roma, 32.000, Catedrala dIn 
Colonta 3.(0), St Paul din Londra 
250:)0 Sf. Sofia din Constantinopol 
23000, Notre Dame din Paris 21.000 
Domnul din New- York 16000, Catedrala 
din Pisa J2.000, Sf. Ştefan din Viena 
12.000, SL Mare din Venetia 7000. 

• 
Oratele RomânieI. Cele mal noi sta

tIstici arată că oraşele României mal 
mari au următoarea populaţle: Bucu· 
re şti 800 000, Ch'şlnău 190 000, laşi 
185.000,Oalat 180.000, Cernăuţ 110000 
Ttmlşoara 100OoU, Brăila 100 000, 
Plol'şti 9>J.O{JO, Cluj 1-5000, Oradt'1t 
gOOOO, Arad 79000, CraIOva 7UOOO, 
Constanta 65000. Satu-mare 59l00, 
Braşov 53\ 00, Cetatea-AIbă 50000, 
Ismatl 50.000 TI~h'na 5d.VOO, BălţI 
45000, Buzău 43,000, Hntin 40000. 
SIbiu 40.000, Botoşani 36000, SOIoca 
36.000. Bazargic 3:1.000, T,-Severln 
35000; Târgui Mureş .:54000, Sighetul
Marm 30.000, Bllrlad 30 000, BacAu 
28000, Focşan! 26000, PIatra- Neamt 
25,000, Bolgrad :l!),OOU, Qrbd 25.000, 
Roman 20,000, Lugoj 24.000, 01urgu 
23000, TuLea 23000, Pit şti L"OtO, 
Calăraşi :l2000, Tecuci 21000, Târgu
Jiu 20.000, Caracal 20,000. 

• 
HSalonul Literar" Nr. 11. 

lunI 15 Martie va apare "Salonul 
Literar" Nr II de sub d:recţia lui AI. 
T. StamaUad, cu versuri şi proză dl'"! 
D. Nanu, Perpessicius, D. Anghel, Al. 
Negură, AI. T. Stamatlad; cu traducf'rl 
dl11 Vlctor H 'go, M. Maeterllnck, Vl
Ulers de I'lsle Adam; cu insemnări 
asupra Jui 1. Minulescu V. Bogrea, 
M,hall Dragomirtscu şi Eminescu. 
• Tanl Noasll ă" din Cluj şi .Salonul 
L,ttorar" Şi cu insemnări bibliografice, 

Rt'daC'ţ1a şi administraţia: Str. Ion 
Calvln Nr. 4 Arad. 

Cel ce urmAresc cu iubire această 
revistă sunt rugati să-li achite abo
oam .. ntul de 100 lei anual prin man
elat poştal, păstrAndu-,i cuponul de 

, adeverinţă,. 

Cenzurat: Prefectura J",d(.lului. 
I 

J?ublicatlune. Se aduce la cunoştinţă 
gen~rală că proxlmul târg rl'gnicolar· 
În oraşul Arad se va inctpe cu ziua 
de 1 Y Martie ŞI va dura 5 zile adecă 
până la 23 Martie 1926 In ziua de 
19 Martie se va ţinea târg de mărfurI 
şi vite cu copite crepate. La 20 Mart e 
se va ţinea târg de mărfuri şi de cal 
la 21, ~2 şi 23 Martie se va tinE:'a ex
clusiv numai târg de mărfuri. p. Pri
mar Si Olariu Secretar comunal: Jn-
disci/robii. ' 

... 
S'a descoperit st1c1a care nu se sparge. 

Două fabrici engkze au cumpărat dda 
do! ingineri austrieci o descoperire 
foarte Interesantă, EI au aflat ci-că 
sticla care se lntlr'de şi nu se mal 
sparge nlcodată. Dacă se adeverfşte 
acest fapt, opoi omenimea stă in ade
văr in faţa unei descoperiri de un 
pret foarte mare. 

.;J't'" .-.# 
Organizarea Ligii In Brad. 

Proces Verbal 
luat in şedinţa de constituire a ade

rentilor L. A. N. C. din Brad, tlnută 
in 2~ FebrurlTle 1926, la orele II a. 
m. in sala HotelulUI National din Brad. 

Prezt'oti pestI: 200 persoane. 
1. OI Gh, Jula deschide şedinţa 

vorbind despre însemnătatea tntruniril 
şi scopul urmărit. 

2. l-'redându·st' cuvântul preşedinte
lui adhoe, păr. VirgIl Perlan, preot, 
acesta asemenea dă desluşir! L A. N. 
C., propunând numărosulul public să 
se inscrie de membrii, apoi' predă 
cuvântul delegatulUI ComItetului Re
gional Arad, dlui prof V rgil Pau. 

Vorbeşte mal pe urmă dl Nicolae 
Bogdan, prrşed:ntele Smdicatulul Na
tIOnal MunCitoresc din loc. care pro
pune rnscrierea membrilor sindicatului 
in cadrele Ligii. _ 

3, Comitetul local se formear.ă in 
următorul chip: Preşpdinte: V. Penan, 
preot; v.-preş Gh. Pârvu, prof. Şi Dr. 
I Oora, advocatj secretar ,Ioan Peler, 
student; casier Alexă SfU, contabil' 
membrii: Candio Ciocan, prof.; N. ROD~ 
ta, pantofar; N. Henţiu, comerciant; 
Gh. Jula, plugar; Lanr parva, proprie
tar; Adam Bolcu, plug;tr; F O-tleai 
L Golcea, plugar; N. Btlgdan, pro
prietar; Cornel Safta, prof.; Eugen Fu
gătat Laur Ach;m; VaSile crudu, tă
băcar; Tr. Ştefan, inv.; Oh, Săracu; 
L Suclu, inv.; Valer FugătA, prof.; 
Oheraslm Furdui, comerciant. 

4. S'au inscris număroşi membrii 
şi s'a plătit suma de 800 Lei, preţul 
steagului. 

D. c. rn. s. 
V/,gil Periarf 

pre~edjnte 

un • 

Ioan Feier. tU. p. 
secrdar. 

P $ , ......... 
POŞTA REDACTIEI. 

DJui A. Mărind. Ziarul s'a trimis din 
greş Iii in 2 exelnplare. Paralele tri
mise le·am pnmit şi tI-am expedat şi 
sva~tica. Să auz'm de bine. . 

Casa CulturaJd Pecica. Am primit 
cu mulţumlta abonamentliJ de 160 lei. 

Diui M. Bogdan In D Am primit 
paralele cu mUlţumlta Zlaru) se tri
mite tuturor regulat. OI Martin Jivoiu 
,'a returat, dar nu-l nici o suparare. 
S' auzim de bine! 

.. • 4 t n 

PUbUcaţiune. 

Pentru furnizarea a 15-20 va
goane lemne de foc, de cer cal. 1. 
necesară Institutului Obstetric dm 
Arad, se' va ţine hcitaţlune pu
blică cu oferte tnchlse tn ziua 
de 22 Martie 1926 la orele 11 
a. m. In bIroul administrativ al 
Institutului. 

Ucitaţiunea se va ţine in con
formitate cu art. 72-83 din legea 
asupra co~tablJitătit publice. 

La data fixată pentru licitaţiune 
rtflectanţii se vor prezenta In per
soană spre a depune ofertele şi 
garanţia de 10°/. din totalul sumei 
oferite. 
InsUl. ObSfefric şi Şt.oala de Moa$t Arad. 

SPITALUL DE STAT ARAD 

No. 91/1926. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinta generală, că 

pentru furnisarea a circa 80 vagoane 
lemne de foc, esenţă tare, fag şi cer, 
tăetură de 2 ani, necesară spitalului 
din Ar<ld, se va ţine licitati une pu bUcă 
cu oferte închise in ziua de 22 Martie 
1920 orele 1] a. rn. to sala de adju
dec~,t1Une (biroul administrativ al spi
talulUi) 

Licltaţiunea se va tine tn conformi
tate cu art. 78-83 dîn legea asupra 
contabilitătii publice . 

Condltlunile stau la dlspozi1iunea 
DJor reflectanti cu data o de 1-21 
Martie a. c. in orele de birou in lo
calul ma! sus menţIonat. 

La data fixă pentru licltatlune re
flectantii se vor prezenta in persoană 
spre a depune ofertele şi garantia de 
lOll/o din totalul sumei oferite. 

Arad, la 20 Februarie 1926. 
Dr. Oroza Ioan, 

directorul spltaJuh.Jl. 

letficiul (coaBmic l' MUfticiplOlul Brad. 

Nr. 1438 - 926 . 

PubHcaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă publică, c il 
În ziua de 24 Aprilie a. c. oarele 10 
a. m. se va ţinea tn localul Serviciului 
economic (Primăna~ Camera Nr. 104) 
licitaţie publică cu oferte inchlse cu 
orivire la iuchierea pe termen de 5 
ani consecutiv! începând cu data de 
I Malu ]~~o> a chlosculul şi a gran
durllor de tenis din Pădurita muni
cipiului Arad. 

Preţul de strigare este de Lei 150,000 
chirie anuală. 

Ca garantă se va depune odată cu 
oferta 10°/. 'din preţul de strigare, în 
numt!rar sau hârtii de valoare garan
tate de Stat. 

Ofertele se vor lua in considerare 
nomai atunci. dacă ofertantul declară 
că cunoaşe şi acceptă condiţlunele de 
licitaţie. . .. _ 

Condiţlunele de licitaţie se pot ve
dea zilnic la şeful Servlclului econo
mic tu oarele de serviciul. LIcitatia se 
va ţine În tata Comlslunel economice, 
iar adjudecatiunea va avea loc in ziua 
de 29 Aprilie a c. 

Art. 72-83 din Legea asupra con
tabilităţtl publice sunt aplicabile ace
stei llcitatiunl. 

Arad, la J5 Februarie 1926 . 
Se/vicial economic. 

'erviCial ("nomie .1 UOBicfpiolBl Brad. 

Nr. 116-926. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştll'ltă publtcA, că 
tn ziua de 26 Aprilte a. c. oarele J O 
a. m. se va tlnea in localul Serviciului 
economic (Primăria, Camera Nr. 104) 
Iicitaţlune publiCă cu oferte tnchise 
pentru hferarea alor 25 vagoane (a 
10 000 kgr,) făIDă de pl atră de var 
necesară la repararea drumurilor pa
vate cu asfalt. 

Ca garantA se va depune odată cu 
oferta suma de Lei 12.000 fn numerar 
sau hârtii de valoare garantate de Stat. 

Ofertele se vor lua tn considerare 
numai atund, daci ofertantul declară 
că cunoaşte ,1 acceptă condiţiunele 
de licitaţie • 

Condiţlunele de licitatie se pot ve
dea ~i1nic la şeful Serviciului econo .. 
mic tn oarele de serviciu. 

licitatia se va llnea in fata Coml
slunel economice, iar adjudecatiunea 
va avea loc in ziua de 29 Aprilie a. c. 

Art. 72-83 din Legea asupra con
tabilifăfd pu"bllce sunt apHcabile acestei 
llcitat iunl. 

Arad, la 15 Februarie 1926. 
Servlcial economic. 

lInieI II Ecaaa.ic II "Ialclpiilai B, ••. 
Nr. 115-926. 

PubUcat1une. 
Se aduce la cunoştinţA. ci fn zfua 

de 26 Aprilie a. c. oarele 10 a. m. se 
va ţinea in localul serviciuluI econo .. 

• 

mic (Prlmârla, Camera Nr. 104) Hei 
tatiune publică cu oferte îochlse pentf, 
liferarea alor 6 vagoane (il 10,000 kit 
blttumen. 

Ca garanţă se va depune odai 
cu oferta 5% din preţul de ofertă I 
numerar sau hârtii de valoare garat 
tate de Stat. , 

Ofertele se vor lua in considera! 
numai atuncl, dacă ofertantul declal 
că cunoaşte şi acceptă condiţiunHe Q 
licitaţie. : 

Condiţiuni1e de licitaţie se pot vede 
zilnic la şeful Serviciului economic i 
oare le de serviciu. ' 

Licitaţia se va ţinea tn faţa Ce 
rnisiunei economice, iar adjucaţiune 
va avea loc in ziua de 29 Aprilie a.1 

Art. 72-8$ din Legea asupra COl 

tabl/ităţil publice sunt aplicabile acesl( 
licitatiun;. 

Arad, la 15 Februarie ] 926. 
Serviciul economic.· 

Serviciul Economic al Municipiului Brad. 
--- - ~ ._" ~--- -

Nr.117-926. 

PubHcaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă, cA tn zit 
de 26 Aprilie 19:G6 oarele 10 a. f 
se va ţinea În localul Servtclului ea 
nomic (Primăria, Camera Nr. 104) lit' 
taţiune publică cu oferte închtt 
pentru Iiferarea Itmnelor de ca 
strucţie (exentă moale şi tare) nee 
sare PrImăriei municipiului Arad I 
anul [9.:6. . 

Ca garantă se va depune odată i 
oferta suma de Lei 8000 tn numer 
sau hârtii de valoare garantate I 

Stat. 
Ofertele se vor lua in considera 

numai atunci dacă ofertantul deda 
că cunoaşte şi acceptă conditlunele I 
licitaţie. 

Condiţiunile de licitatie se pot \1 
dea zilnic la şeful Serviciului econ 
mic în oare le de serviciu. 

licitaţie se va ţinea fn faţa COli 
siunei economlce, iar adiudecaţluni 
va avea loc în ziua de 29 Aprille a. 

Art. 72-83 din Legea asupra COl 
tabtlităţ!i puMfce sunt a6TIc~ al:!: 
stel lIcitatluni. 

Arad, la 15 Februarie 1926. 
Serviciul economic. 

PRIMĂRIA COMUNEI NĂOLAC. 

No. 902-1926. 

Pubficaţiune de licitaţie. 

Comuna Nădlac ţine licitaţie J 
bilcI in 15 Aprilie 1926, referitor 
conştrulrea unul local nou de' Spl 
eoldemlc. 

La licitaţie se poate concura DUS 
tn scris şi cu oferte sigilate. 

Vadlul de 5°/. după pretul o~ 
se va depune tu Dumerar sau in h 
til de valoare. 

Deviza, caietul de sarcini şi celei, 
conditiuni se pot vedea zHnic il 
orele oflcloase, tn biroul servicii 
economic fInanciar. 

Licitatia Se va ţinea tn conforml 
cu art. 7;l-89 din legea ContablUl 
publice. 

Nădlac, la 15 Februarie 1926. 
/' Prlmdri 

PRIMĂRIA COMUNEI SAMBĂ TI 
= 

No. 131-1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 

PrimAria comune! Sâmbătenl pul 
a două licltaţlune referitor la fumil 
unul brod (pod plutitor) şi 2 lun 
respective construirea lor care Hei 
se vi ţinea in ziua de 18 Martie I 
din cauza că la prima licitatie nl1 
inaintat nlet o ofertă. 

La licitaţie se poate concura D 
cu oferte închIse şi sigilate. 

Vad lui de 5% după pretul ok 
va depune la numerar sau tn I 
ae valoare garantate de stat. 

Condiţiile se pot vedea Zllll 
biroul notarial Intre orele oficioa 

Licitaţia se va tlnea tn conforn 
cu art. 72-80 din legea Contabl 
publice. 

Sâmbătenl. Ia 1 Martie 1926. 
P,Jmd 

Tiparul Tlpolraflei Dlecnane Arad. -
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