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STRAIJA HOR11\ fI,lO. 2. 
, (librăria MaTtin) 

Anul IV. - N-rul9 APARE SĂPTAMÂ~!AL SUB CONDUCEREA UNUI CO'flHTET. Arad, .Duminec1 28 Martie 1926 
2&l.~~~5I"'iiilid!li'!Nl~'~l'''irilMltii1i4\!UIUi~'"'!J\!1.ICMnS-;j.w.-~''!, .. ~~~~~::sm'ml't.':1i\2gGk&flld~~.sd::.'."J!It""'iili!fţ1J~ 

~ădllrile şi uiHorlJItării ;n primejdie. J~a L~l1>tă, ~-;a; I iilscistnnl italia!, se /0111-
Din prilejui cuv. Sanct:tăţH Sale Fcltritirhului. o grt.a problemcr framUllfă uslăzl reşte tot mm mUlt. 

.. ... ~. i fl1lre(~c;a sU/iare fomâ',!east:ă .. , _' _ ~ r _ . Dr~pă şart~ l!ul de guvernare, par~ 
Căldura şi umezeala, ntunci dupace ne vor ft batj;)cont, 1$1 4. inCeput a se trr:Zt COllŞtllllţil Mtl· tidul lascist, in loc să slabească, cum 

când trebue şi cât trebue, fac să vor tmp<.JdJ-da lăzile cu bngăţ:i oJ1nl,j dirl intWIeCOsul val, tn care ză- s'ar ~ndc după o aşa ÎudelunRată de
rodească bdşugu i pământnlui, fantastice şi vor pkca in altâ Ufl de veacuri, şi ca o sCânteie jecrică ţil1ere a puferii, se fnt.lreşte fot mai 
care ne susţipe v i 0ţa. ţ?'ră, ori PORt.; chiu pe alt con- incepe a l;lmi;~a ccl'll.l plină li:! mJrei- mult 

Căldura 't,Jl"c-a ficrbirJte şi sră- tii1el1t. ~ ciTti, pe eate d,)("fmild cu ochii deschişi O tr!crzramâ din Roma alw/l/d, ca 
ruitoare, aceeaec se nnmeşt::;> Sf~- Seceh din B1S3Ul.bia şi poU- an; b,llQforit () mereu. ! lnaltui comisar al partidului fascist a 
cetă, seacă undele 1~1voan+)r} pul! Cl:.' căz~ î!l iarn~, ::-:r.:ta;:ta, Si satul de astfel de via!l1 pUnă de l primit dirz Porma cererea de inscriere 
usucă şi pârjo1eştc ţarÎn<.:!c. adu- lr;al cu seama Fl i\!'Cicai, Hll.,t flcl'ol, peporul vrea s(l-şl 110tJrască 1 din partea a 23 profesori dela acea 
când sărăcie şi foam :;te. Plod ~ :i,U;1) ai ~{' m ne uş~ar:l f~lţă d(~, f [,:1 ~ IOda ia soorta ~ui. \1rea sa {'it e da~c. ~n, universitate l~1 frunte cu senatorul pro
prea repezi umflă păraie1e şi lat,le~ ce vor sa J,e (lJllnga .L fld"var aceasta (ară, rima de {ln/mtm Iles)r Rattom. 
râurile, cauzează revărsăd şi urma de::;Pă.d urîrii l1wnţj}or. 111'i!rrţuitr, este tI l/li şi n!lmai a lUi" fn ziua de 28 Martie, doia fundarii 
inunddţii. care- inecâml sate ŞI * Căei până Qcu:ila prea a stat sub fasciflor, în foată Italia vor avea loc 
sămânături, aduc moart~ ş: să- SDecLiLgti, intre cari vajn~c111 jUf!ul jfdm;i!or fmbof[i.tlţi, cl]ri şi au mari intruniri la cari vor vorbi cei 
rădc. protedor al pădurtlor, dl M. P. .băiIli jec de el În toate !os[atile vietii. ,1 mai mari oratoti af jascismuiui. La 

In apro;JÎ\'rea 'mărilor şi in ti· Flor('s,~u, inginer silvic şi men1- L'al: stors ocesî~ iipitOti pe bietul Ro- Roma va 1'0!bl Însuşi Mussolmi, 
nuturile păduwase, ploaia se 0[- bm I in comisia superioarii VJ.- mâll de ban!, de pJmtmt, comoara Cu aC(Qstă ocazi~ toate fortele las-
mează frg'Jbt ŞI aco:o găsIm m::!ă, au scmnc:lilt de ani de zile sjillţiti'i cu sungele stlâmoşilDt, de viata ciste vor .0 mobilizate, 
clima CGi. mai h:ridtă. în ţinu- primejdia ce ne pânucşte, ce şi-o ogOlllSUl cu trudJ, muncind din La noi. organizatia asemănatoare 
turBe depilite de f:larc şi fără Iar acum. SOHî ditCl te,:'! SR Pa- 10ri şi pâl1t1 Îi1 ilO (.'Ptc, jlamarul şi fascismului italian este L. A, N. C. 
,păduri, se pomeneşte numai de triaihul Miron, într'o ş::dlnţă a iflselar'. Dm nu le-a fost deajuns 11([- Numai orgililizafia noastră va fi în 
secete îndelungate şi spargeti de SC1\.atului a dcseopLr;t in twt5 mai atat. Au cl1ufat stH mai dea şi stare sa a~illca ordinea Îfl tară. 
nori în ploi torenriale. golicIUnea lor, mal~opcdi.~ streî- otrava ele rutlziu, ducându-l spre fi/ină _oo ._,,, ........ _ •• _ ..... _ ..... 

In ţara nOJstră, aceste două nUer, în exploatarea păduri lcr. ţi mormânt, pmtrtJ. a-şi i:.:bawti visl11 

A cui e vina? grozave pilteri ale naturii, apa şi Patriarhii! menJbru si In re- lor de mult, de a si'tipârd accastei gră
căldura sl1nt stăpanite şi împăr- genţă care 'alături de 1\1c>jes tatta (Urlă inzestrată de D-zcu CU tot ce a 
ţi te ~n, mod f~ricit de p:ter~a' S~l R'egele f:'~te cel HE:.1 înalt arul mai sCl!mp şi mai JI'f.!1nos, Sub actiunea domoală El poHticianilor, 
magl.ca a murrţl!Of bogat l~nra- 1 clignîtar al ţării şi-a rJdh'3t C~1- ~ [)r,r nu.şi vor jJut.:a I'jungc nicio- şi l'll sl:f1etul nostru îngăduitor, aiun-
d"l"ţl I"~!'" 11"- "ze'~f.· C' ra"fI" I . ,. ţ ţi" '. ,. " m' i ! utem trăi \11 tara -....... ~.~ ... -- ._~~.~ · ... r~, ~d ".-- ~ V~~-dl1U 1~11d,'.4 'i~~~tg~~,"t~lL'( ~,~~~~~:~~.: ~' ,,"ic~ • ...:; .:ic[)p.wL g;:tn ~.~ nu ~L J ~, 

rea bOl,tilM de Ct:oru pe de:(1 de străin! f~ltă de ce;l m)i P'"f-'- l }:u vvr mai puiea cump!Jra Ci! tlei- 11')astră. ~ '" 
par.te; for~wrea Şî di,:.jO~3rea 111 ţiocsă podo~bă a ţării, şi f0ă,m- I zeci de ~ fRinti ţm'a şi neamul; cli~:i un i lnHu~r:ţa distr~H~a!O~rc a }Idamlor 
ap~ ~! nOnl?r, ~pe d~ 31~a partc~ rile de apărare nu pot să î:1- I Donor dacă nu dâ semne de piata prin prcdnmmă prdutl!)(!em. , . 
eXista o streHisa Icg3tnra, Pâna Hlrzk, 'll. ~'t'o 1" f1 '. oa'nerl'/' [lll' 71art· Toate izvoarde de: b:;gatk ale ţi\.rel 

,~ j b t t msu,,/, ratş •. r"z I , 1 •• 

acum ~ijn.~ nOJsna S ii v ~cL!ra Il pJtem .;s~gltra r> lrdt Pru.l Şi iail', il •• om mare 11 suju:t, şi larg surd în mtljnile loc Nu e ~facere pe 
de-a cuma cum puţine tan o au Sfwţi3. Sa, d. cele 14 rr.~lioane la Tnillte, !"â5.:1e ÎIl mijla::!:' noslru toc.- c"re Cl\pi~Cllu~. lor sa nu o fi ,acaparat~ 
pe lume. de t:i St1n~ttşti la care se adrc- mai când 11oi, matNril dc[!bia mai pu- Cu org;,nll2ţ!lle lc'~. c~ bami lo~, el 

* st:ază, L-au ir,ţeles şi-L ve)!' lmil~ ti!m duce jUl{lli iudeWr. pătrund şi pun sUipâmre pc agncul-
Ce ni-s'a d2t să ~t: întâmple h:ddrHi in lupta pentru mfli1 ~u:- Esk marele Rum~{n Alex. Cuza, cale tmă, I.:O~nelt. Industrie şi şcoli. 

Însă azi?, rea codrilnr roştri. Ile arata ce trebue s.:i jece:1 ca să /lU Ce poate să elevie S~llmpa noastră 

, I , 
" ,r 
, 1 

ImŢlliţinânc1u. se pădu.rile ît1 1 .,Fii ai coddlor h
! ~~lli1t(m cu ţara cu o astl"et de politic'ă îngădui-

Eurof}a. In deost: bice: 1 e d(.: bmd, +()ţ '1'. , fIlai lun robii acc stor Cltllofii distru- toar~ Iăsă:1 d totul pradft il d.:;ni lor Iă- "-
l l.. o1tflQr' , 

şi fiindl.:ă aiurea explo;:Jarea s(' Ca"r.\' d'cav o "fltt '1 v,o.ne~;"ul ,..w c' t , "J.' i -1~. Il como~i, dl'cât o nouă Palestină, pu-, 1" u 1 ~ , d ,t;:.. .. l'''' El tie ch'oma a a.area (C f!UIISU, a! " ." ., permite numai pe . anga rmlJte fW" tU, f" " ~") ~ ă . . " J Sll:tă Ş\ s<;fă..:Ită. 
restr!'l~ţl'.unl', O,~hl'l' st~1~1'na"t2ţl,'l' alt 'ara 1W SI ara ..... tl;-;';neL;:U, p - umre, CăClll1lmm [JIM aceaSIG vom 1" '. . tre 
-. " ~ ~ ," .• .. Jm spleilaoarea unor vremuTI -
căzut asupra codrifor noştri. In- dunle roastre tn~\emw;(;za numai îrlVffl,,!~.. .,., 'u . CUle, roll ne .. a mal rămas dc cât reali-
tl"l'ld r-rl' ~!"" zr"]' Şi' S'ltte df~ ml'!' de br

,,; 'our'llrt' matCiri~I"" pe'1t""'1 "Url1fC'n cuget şln Sll11l1n se cere t 'tă'" ~ tu noI 
'" \J" -,,'" ,\..o ';"', 1, , , 'u '", J < " , .' 'r ". ".,~ at~a tl15 Şl rUşll'Oi..lSa p~p. r .• . h v d v t ~ r; , 'A V, le. a .. ll/ll Ihal mul. d!::Cut OTlt..Qfld. - 4 ăd' t Jug ere pa ~rc ,;n cazu 111 n;r!- nOI mal ln~(;mnenii 51 ~ lCCV:i. . De toate ac€sten, de 111g um a 

nile streiniior indi În vremea de In acea glie .Pietronsă, in Chre VUit!{.' sa rupem la:ltul n~şt~'i~lld, c{)ci I noaStră, de sulletul lug şi QspitaHer, 
t . ţ' d)', 1918 1919 IJe . prea e flrcu Şl apăsa tor, Şi sa IJdlildem " ' , ranSl te e Il - ,.. se dL;f2ţă rădăcinile cnGnlur se- """'" '!> ~ sunlcm VinOvaţi. 
preţun de râs, in I!esigunmţa de, ,..... ~ hora dtslob.rcl. dm hoL!" m 11Otare, Dar cea mai mare viu.) se resfrânge 
t . h" 't' - t culan, se destrama h neflmţ2. SCţ70/i d" du'\manii din casa slobozi "'ţ'] t ' tit' a unci vec 1\ propnc an C3U 311 . ..', ,,' • '" \ ',' '. , asupra oCclrmUI Ori ar noş n nesoco 1, 

să valorlzeze ce put(~au, cât mai osemmt:,le parmţilor, ~1 mOşl!O.~ şi stăp}.l1i pe aVr/tti~e . t'}flI" taCI "R.0- p"ntrl.lcă ci ne lafoă pradă lidanilor, 
in grabă. AGap8.rarea pădurilor şi a stramoş(!or nGştn 1 de mii mânia este a Romallllor, Şi lllfnlQ! a protejaodu-i îl} acţ;uni!e lor necinstite; 
de către străini s'a continuat până de aDi. Tot a~olo, in sânul ei Român;lor". iar hGuă caută prin orice mijloace a 
in pn~z<~nt, când 95 % din bogă- I de 1n~:mă iubitoare, vn'm ca la De nu vom veni cu toţii la aceasta ne stingheri orice miş~?re, rijpindu-ne 
ţ .. ! ţ'l şt ' 'u p I ch:::marc, atunci urmaşii ne vor huli, . ă :l,e . mun 1 or no n au a] riS e vre., mea sa, să ni-se: astrUCt~ s. ,ore s.ingura bo,g ~ţie "ce ne-a mal r mas, 

- 1 I iar glasurile acelora ce şi-au jertfit _ ma11.1 e OL , ',W 'h" tr d't.,te o se Oi.tgostert ce ţara. 
C . , d· .., .' VP(;lni<:a odl qa 1\ .• I <1, f t a' t t c • vu f ,,"al· S 'unlp . • um aceştt rn lVIZI n au IllmlC; ~. ., , .. ' . v pm.ru CI o e Q/, Q ... L I In bţ.1 acestei sltu;'.ţjj se r.uvme sa 

con1!1n cu ţ-:Ha noastră de cât prestc care ::;:1 dătntH:lSCa şi 3ă viaţa, ne Vi1r blestema, din morminte, Înlăturăm prin orice mijloace tlcălo
doai banul, (;:: vreau să şl-l scoată lnUoreesd, f2'ricindu-ne r copiii şi vor strfRa că flU suntem vrednicisă şiile lor, să ne trezim din osteneala 
cât mail:urândînmHt.grăbiţişinoştri.înveciive\..ilor.maitrăim mcl un minut, noastîă şi să reacţioliăm. 
de teama, ca nu cumva să fie Fiecare COP~1C din astă ţară îşi Fraţlior, România este astăzi unită Să ne strângem rândurile sub cutele 
descoperiţi, - eWnş1i s'au arUH- hrăneşte coroar:a m<Jj2stoasă din dar cu Români, TiU cu jidani, şi este steagului "L\gei Apărărei Naţionale 
cat cu toată furia tthnkel mo- ţărâna unui inbit părinte. SHb mare, dar peiltm Români şi nu pentru Creştine", IJurtat cu fală de marele 

derne asuprn fain.icilor noştri scoarţele lor asorc pBlpiUi suflete , jidan!. llostru luptător şi apărător al creşti
codriI. sufletele părjnţilor nO:jtri. Şi o De ac.:ia, cel ce simte şi cugeta. ro- nătăţti, tiI profesor A. C. C~za, căci 

Conform datelor stati stice ale rană in trun.::hiui lor, deschide o mâru:şte, sti ne urmeze ffi lupta pornită numai f;I.sHel vom pute;\. scăpa de ji-
oficiilor silvice devastarea co- rană in trupul nostru t Tr. MageT de D-l Cuza. danl, ra.mânând Rom~~nia a Românllor. 
drilor a luat a~ măsură, încât Duşmanii sunt multi, şl de mi vom V. Gallin . 
dacă nu va fi impiedecată de hŞ" .. • - ..... • ....... _--'-- veHI ia timpul cuvenit ;,'z mundr mafe~ __ ...... "'..oo,.. ..... ._.... • ... I 

grabă, în scurtă vreme exploa- va fi vai şi amal de noiI _ Români, sprijiniţi numai 
tările aceste barbare, ne vor pre- ) Vom lov~ deopotrivtt in La luptă, fraţi, căci ceasul a sunat 

1 "t i· â comercianţii şi meseriaşU ro-face ţara intr'un pustin J. alnie. streinu paraZl ar Ş lU rom - Cu Dumnezeu înainte, căci El este 
1 mâni. Nici un ac dela jidan! ! Iar dttmnealof J călăii couriJor, nul necinstit şi Îl1s.tră nat" cu noi. Emil din Tei')oara 

preţui l1i1ui exer.:piar 3 LeI. 
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CUv3ntHr~H ~nn~t. ~~Ie Patri~rnoiui la ~enJt in c~esUa ~H~urilnr 
-- Se devastează codrii În mnd barbar, -

S. Sa patriarhul dr. Miron CrIstea: 1 tin, nu exi"tă nici un român aplicat 
RegrE't, că n'am fost aci, când d, Bianu în flln;:ţîuoe, dar este rei mai v2jll!C 
ne-a flicut întrebarea şi comunicarea .numenls clausus~ din câte pot să 

În chestiunea devastării cu adevărat existe in lumea ace"sta întreilgă. -
barbar! a pădurilor, ce se hce în Când iiu văzut, cei eu personal, ca Jiu 
ţara noastră. al Locullli, ma interesez de această 

Eu 5unt, din Întâmplare, încă fiu al chestiune, au dat afara ilică şi pe acei 
codri lor, născut in acel Icc al palriel vre-o cinci romlÎnÎ, cari erau acolo, 
noastre, unde este cea mal mar~ cao- printre cari şi un nepot al meu, Nico
titate de pădure de brad. Mă dore Jl.le Gfigore Cristea, cari şi pânci 
Inima, când, de câte ori mă duc acasă, astăzi, au rămas demişi. 
văd cu durere, cum nu ţ.'lranii noştri, Voci: Ruşine! 
nu cooperativek noastre - de care, S. Sa Patriarhul dr. Miron Cristea: 
durere! - în Ardea! n'avem decât D"că studenţi!1tfa nOtistră, cate are 
foarte puţine, sprijinite larg şi cu bu- dmf'rere şi dr~goste de nt'anml nostru, 
năvointa din partea ministrului nostru cc:re ,,!Hlmerus c1ausus", atunci s~~ 

de domlnii - ci le exploatează străi- strigă În Europa întreagă, că se face 
nii şi de neamul nostru şi - durere! nedreptate minorităţilor. Dar când in 
- şi de ţara noastră. (Aplauze). ţara noastră, roman\! nu pot să intre 

Se întâmplă, în toate părţile, ca În slujbe, aceasta nu mai este ~nu· 

metrul cub să li se de:a cu trei co- merus clauslls? (Aplauze). 
roan~ din timpul erei ungureştl şi taie Eu suot părinte sufletesc la 14 mi
de sting codrii noştri, încât mâine, ne lloane de românI. In această calitatt:>, 
vom pomeni că muntii noştri se rosto- mă simt dator, să am inima părin

golesc in potop detlsupra satelor tească binevoitoare către toţi cetăţenii 
noastre de mllTIte şi de deal. (Aplauza). ţării noastre. ori de ce religie, ori de 

Am mers mal departe şi m'am În- ce' m:ţionalitatea ar fi. 
teresat, dacă aceşti oameni exploatează Dar le pretindem să fie şi ei cu 
in chip cinstit, fie pe baza COl1tracte- dragoste şi sinceritate şi să nu dea 
lor vechi, munţii cu codrU noştri şi afară din intreprinderile ţării pe fijj 

am constatat, in câteva cazuri, piin I acestui nEam, căci ei au pIerit la Mă
un reprezentant trimis tocmai din par- I ăşeştl şi nu venetici! din toată tu-
tea mInisterului de domenii, că nu mea, (Aplauze furtunoase). 

namai nu se observă contractele ace- Să se revizuiască con1r-acîelor nedrepte. 
lea hiper-favorablle după preturile de t V. â t I d . . . . reau S,I spun cuv n u meu e 

. astăzI, CI slmţmd oarecare control, t! I 1 ţă'1 ' ă t t ţI . . pa r arc 1 a n ŞI S a rag a en u-
moral dm partea mea, care sunt hul b' 't • It l ' , nea me VOI oare a ma u UI guvern 
loculUi, contractele cari eri!U pe 15 ă' t ' t fă' â ă j 1 , , ', s la cu s nc e In m n rev zu rea 
aDI, le· au intocmit aşa, Incat să tale t t t· l d t u uror con racte or ne rep t! care 
in cinci ani totul, nu cumva să se , ă d ,. , d t I 

~ . rumen co r11 pnn - evas arca or, 
trezească guvernele noastre romaneşh ă i d ă ti • f ţ , . c c ac nu. ne vom a a 10 a a ut1t1, 
şi să vadă cum se face laful cu co- t . l ut dă .. "" curcn pe care nu- vom p ea -
dm ţărel ŞI al neamulUI nostru. â' '/ o'u p. b , ., r ma, Şi pe care eu " v I a ro a 

Mai mult. S a constatat, dm partea t 'f t la" t ca" .. cu au DtI a ea mea mara , pen fU 
deputatuluI Constantm Moldoveanu, t . 't I ul' nostru . . es e 11l In ereStl neam Ul • 
care a stat la fata locuim, că se tate (A Iti ) 

. . d' l' d pauze pu ern ce . 
Jără mei o normă, III ce e Impuse e 
minister. RomânilOl' nu li-se dă pădure. 

O. dr. Hasnaş: A cui este vina? SUtIt din Topllta română, şi am 
S. Sa patriarhul dr. Miron Cristea: rugat pe d. Clpăianu care a avut larga 

A noastră, că nu controlăm. bunăvoin1ă, ca pe temeiul legii agrare 
să dea consăteni1or mei maximum de 

Funcţionarii întreprinderilor fOI'estiere pădure _ şapte jugăre de famllie __ 
sunt ofiterii lui Bela Khun. fiindcă acolo este munte şi nu au de 

Or. Alex. Raşcanu: Dar Casa pădu- unde căpăta pământ arabil, 
rilor ce face? Hotărârea inaltului comitet agrar 

S. Sa patriarhul dr. Miron Cl istea: este admlrabilă şi am fost recunoscă-
De parte de mine gândul de a im- tor că flldelor mele care poartă opinci, 
puta oricăruI guvern, fie acestuia, fie li s'a dat ce li se cuvine. 
acelor dinainte, fie acelor cari vor Ştiţi însă, că nu s'a executat nimic 
veni după noi, că n'ar purta grija in- din hotărârea d-v? Ştiţi, domnule 
tereselor neamului nostru. Dar Româ- Cipăiallu, că toţt străinii cari au zeci 
nia Mare vine cu atâtea probleme de mii jugare, au Eludat cu desăvâr
încurcate şi grele, in cât prin orga- şire executarea formelor hotărâte. Şi 
nele, pe cari le avem, cu ministerele in loc să se dea la 249 de familii 
cari sunt (ba încă de s'ar mal face pădurea care li se cuvenia, au .ştiut 
15 ministere) şi tot nu SUl1tem in sta- să invârtească şurubul să zică că sa
re să facem faţii şi să rezolvim iute tul constă din 1300 de familii, astfel 
toate chestiunlle. Deci nu intervin in că au fost lipsiţi de dreptul lor ce 
semn de rea voinţă faţă de guvern, le-aţi dat d-v. şi legea agrara, cu 
iau de actualul ministru de domenii. 7000 de pogoane. 

Ţin să constatat aci, că sunt organe 
inferioare ale acestui minister, cari nu 
se supun hotărîriior şi cari se dau 
pradă in mâna duşmanilor tăret şi 

neamului nostru. Sunt o mulţime de 
ofiteri de a lui Khun Bela, cari au 
venit în aceste Cntreprinderi la inceput 
ca lucrători şi la urmă au ajuns con
tabili. 

Românii sunt sco,i din slujbe. 
S'a făcut d-lor ancheta şi am C'oo

statat, că pe o Intindere de 51 kilo
metri, unde sunt eu, sunt 31 din 
cele mai mari fabrici de cheres
tele poate din toată Europa. acolo, 
DU numai că nu există nici un creş-

După aceea s'a făcut nedreptatea 
să se constate că f0ŞtH urbariali au 
încă 4500 jugăre, deşi au numai 2000, 
căci celelalte le-au tăiat străinii şi prin 
urm are d;n nou au fost nedreptăţiţi 

cu 2500 jugăre. 

Mai mult, În loc să se dea pădure 

din domeniul Urbanazl, s'au dat câteva 
mii de pogoane pădure, dar absolut 
taia te. O-v. credeţi că s'a executat 
tot, insă nu s'a executat nimic. 

Intârnplarea a făcut ca intr'un loc 
să se execute, căci le-a dat pădure 
la Banfi, în muntele Bătrâna 2000 de 
jugăre. Indată insi ce s'a aflat că 

chestiunea stă astfel că se poate um-

bla cu fel de ftl de mijloace pe cari 
nu le aduc Înaintea dv. cu toate că 

tr('bue să recunoaştem că este ceva 
putred în Danemarca, acum suntem 
pe cale ca şi cele două mii de jugăre 
din mu nt!'\e Bătrân a să se sch; mbe 
eu muntde Căliman, care este de cu
rând tăiai. 

Să S8 caute vinovaţii 

Cred.. domni lor senatori, că ve-ti 
simţi durerea mea de fIU de ViTan dll1 

ac:cilsta Toplftă, 

Nu a,i mt1fi liniştit să ştiu că pa~ 

triarchtll tor, <,juns ZcÎ, nu are tăria 

să mijlocească nu favorul. ci executa
rea legii agrare pentru fr.,ţii şi ru
dele IUll (Aplauze preluuglte), 

Nu am fost În stare să hc aCl'asta, 
Şi aci este, ale Cipăiaou, o ţfdulă pe 
care cu bun<".voinţa dv. o îamânez, cu 
rugămint.- să trimiteti un tânar să 

examinae situatiunea şi sei vă spuni1 
că IlU s'a r.xecutat, În legea Dgrară 

nimic, din CiClice cu bunăvoinţă largă, 
aţi dat, (ApL ... l1ze prelungite), 

Răspunsul D-Iu' Cipăianu. 
O, 0, Cipaianu, subsecrel2r de Stat. 

a spus, că eh"ştiuuea rezilierii con
tractelor fiind de ordin juridk. nu se 
poate plonunţa. 

,,, . 
"Cu priuirc la cullul nOSIT\) religios" 

Primejdia aduentismului 
Romeini, deschideti ochii. • 

Advrl1tisn1ul e o primtjdie pentru 
toţi românil, căc! el este contrariu fn
văţăturilor evangheliei şi la fcl cu în
vătăturile iudf\ismului. Să vedem punc
tele principale din legile lor, care se 
aseamăna p,'rfect cu cele din h:gile 
jidovt'şti, după cum veţi vedea, din 
mica con:paraţ!e, pe care o facem: 

Adventism 
1. Domnul vine in curând, 
2. Intemeiază o Împărăţie cerească 

de 1000 aui. 
3. Capitala: Ierusalimul ceresc. 
4 .. Cine tiU se face adventist, nu va 

întra ÎI1 Împărăţia de 1000 aui. 
5, Preoţii sunt farisei: la ei sunt 

predicători. 
6, ,Sabatul (sărbătoarea Sâmbetei). 
7. Ura. faţă de cruce. 

Jidovism 

1. Mesia vine in curând. 
2. IntemeiazA o impărăţie pumun

tească: 
3. Capitala: lerusalîmul pumuntcsc. 
4. Cine e goi (nu e jidan) nu se 

Îm părtăşeşte din impărătia pumun
tească. 

o, Preoţii sunt rablni, adică predl-
cători. 

6, Sabatul. 
7. Ura faţă de cruce-. 
Cum vedeti, fraţi creştini, f:oncluzia 

tuturor acestor eretic! este: triumful 
jidovlsmulul. 

Text: Fiti cu luare aminte la voi 
înşivă şi la toată. turma peste care 
v'a pus Duhul Sfânt păstor (episcopi, 
preoţi şi diaconi), ca să păstoriţi bi· 
serlca lui Dumnezeu pe care a câşti
gat-o prin jertfa sangelul Său (Jertfa 
de pe cruce). Căci eu ştiu sigur, zice 
Sf. Apostol Pavel, că după plecarea 
me-a vor veni lupi grozavi (diavoli), 
cari nu vor cruţa turma. 

Şi se vor scula bărbaţi, cari vor 
Îllvăţa lucruri sucite, ca să-şi facă 
ucenIci (adventiştl, baptlştl, mormoni 
şi alţi iidoviţi). 

Faptele Sf. Apostoli, Cap. XX ver
setul 28, 29, 30. 

"Fraţi români, deci fiţi cu ochii în 
patru, căci streinii vor să ne distrugA 
mat întâi Sfânta Cruce şi apoi scumpa 
noastră Românie, Care se reazămă cu 
tărie pe învăţătura Sfintei Cruci". W. 

w· ... ... .... .- " 
Românii 

Boicotaţi jidanii şi toate 
prăvăliHe şi birourile lod 

Demisia dlui Prut. 1. C. CăluneBnu din 
partidul liberal S 

Di L C Cătuneanu prof. universitar, 
membru în comitetul Central executiv 
al L A, N, C. şi preşedintele Regi
unei Cluj a L. A. N. C. Ia 1 Octom
brie 1925 a pus la dispozitia Secre

[ 

c 

tari .. tului general al L. A. N. C. o 
scris,1arc deschL,ă adresată dlui L 1. b 
C. Brătianu, cu d~tin(lţia de a fi dată : a 
publl:ittţii, cf:ind L. A. N. C, va crede 

p 
s 

de cuviinţă. Secretariatul general al 
L. A. N. C. ne trimite spre publicare

t 
ace<:lstă scrisoare, cu ,următorul text: 'r 

I 

Cluj, la 1 Octombrie 1925 
Dsale Dlut . t 

Preşedi/lte al partidului naţ ianai liberal ~ 

[)om71ul~ Preşedinte, 

Fiind nemultumit de atdudinea par
tidului faţă de pericolul adus ţării de 
jidani şi jidovi!i. vă rog să mei con- . ~ 

. t siderati demisionat din partidul liberal 
Cu distinsă stimă < 

[, C. Cătuflcanu 
wz 4 

Jalea motilor. 
Pliilige codru şi pădurea 

C'au venit streini dc>-aiurea 
Cu topurul şi securea, 
Si stau gata şă rapună 
Ţara MoţiLor strabundL_ 

Pl~nge riul şi vueşte 
Şi amar se jelueşte 
Şi la lume îi vesteşte, 
C il se află frati hafni .. 
Ce vând murlfli la streini L_ 

De pe deal. de pe coline 
Vin toi lacrimi şi suspine, 
Plâllge Moţal de ruşine 

Că şi-acum, in tara lui, 
E - copilul nimănui L~ 

Arad, tg26. ..~ 'Mtr.r"hI- f'h,Hş.C"''f'mflft.-. 

* 
Moţilor li s'au fmat din nou pă-

durile. 
Azi, in Ţara Românească, spurcă

cluncle Galiţiei taie şi batjocuresc 
munţii Moţilor mai barbar caşi ori
când. Să se şUe, că Horia, Cloşca şi 
Crişan, la 1784, au luptat pentru 
păstrarea stăpâl1irii munţilor. Tot 10 
apărarEa pădurilor, s'au ridicat şi le
giunile lui Iancu la 1848. 

Liga Apăril it Naţionale Creştine, 
luptă pentru libertatea munţilor. De 
noi se tem mal tare duşmanii munti
lor. De aceea nouă ne-a fost oprit să 
ţinem adunări poporale, acolo unde 
se tae pădurile. 

Aceasta trebue să o ştie toţi Motii 
şi să se organizare sub steaguriie Ligii. 

• va. "",.,. $# .. ' - $ ............. ~ • 

Lupta 1n contra foilor jidoveşti. 
Primim o scrisoare din Beluş O. 

Bihor) din care aflăm cu mare bucu
rie, că românii de acolo, fără deose
bire de partid, au hotărât să abzlcă 

abonamentele ziarelor .. Adevărul" şt 

"Dimineaţa". Nu se mai vând nici c. 
numărul pe stradă. 

Conform programului nostru, ovreii 
nu mai au voe să scrie gazete româ
neştI, Scrie-şi·le jldovcşte pentru jidovl, 
câte vor, - dar nu pentru români şi 

româneşte, 

Am observat cu plăcere şi la noi 
În Arad că românii nu mal dau bani pe 
otrava iidovească, de:ât aceia Depri· 
cepuţl. 

Astăz' pretutindeni "Unlversul" it 
It Cuvântul" sunt Cele mai răspândlte 

cotidiane. 
Când vom aiunge ca .. Apărarea Na

ţională", organul L. A. N. C. să apara 
in toată ziua, suntem siguri, că aceasta 
nu va lipsi depe masa nici unui roman 
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Culturale. 

Serbanatiuului M. ](icoară. 
Sâmbătă seara, în 20 1. c, vasta 

sală a Palatului Cuitural Il fost tLxită. 

Dovadă, că· o garantiI:! morală sufi
clenlă, poate să adune la un loc şi 

publicul nostru ară dar., din fre prea 
sceptic. Venitul curat E:ste destin:Jt pu
blicării ulIui studiu asupra vieţii şi 

activitătii patronului sufletesc al şcoaiei. 

* 
Partea Htcrară a seratci a fost sus-

ţinută de directorul liceului, dl As:a
niu Crişan. A vorbit despre M. Nicoară. 
. Vil\ta ld M. NkoHfl lste foarte pu

tin Cllnoscută. Născut .în aGul În C·3re 
s'a întâmpl?t răscoala lui Horea". adecă 
la 1784, - dupăcum reiese dintr'o 
~crisoare a lui, -- Moise Nico:'ră, 

copilul unei familii nohile, bog<lte din 
.O'ula, 11 făcut studii juristke. Nepu
tându-se va:idita aici caşi roman, trece 
'in Prin;::ipate, profesor. 

Reintor:.; la 1815 pentru a-şi aranja 
unele chestiuni familiare este reţinut 

de luptele ce I~ Încer\'au Românii 
pentru Ot'STobirea bisericii de sub ie
rarhia sârbească. II vedem cu memo
rii la impăratul din Viena şi candidc.t 
de ep~scop la Arad fată de sârbul, 
Putnlc. 

Tradat de pufidul vienez, perse
cutat de Unguri şi de sârb!, părăsit 
şi de al săi, după 10 ani de lupte 
zadarnice, tn care Îşi chelt:leşte tn1re~ga 
avere, MOlse Nlcoară gustă până În 
fund paharul suferintelor. ExcomuDicat 
diu biserică, de cătră fostul său rival, 
episcopul sârb Putnic, calomniat, bat
jocorit; a fost bătut, aruncat în tem
niţă şi declarat nebun. 

La intervenţia tatălui său, după doi 
ani de inchIsoare, a fO!lt eliberat, când 
apoi părăseşte pentru totdeauna Ac

,-o deahrf şi ajunge director al Şcoalel 
,Domneşti dln Bucureşti, unde şi moare 
la anul 1861. 

M. Nlcoară a fost un martir, din 
generatia eroică Idealistă de cărturari 
a epocei de trezire a noastră la con
~tilnt" naţională. ŞI-a iubit neamul 
până la totala. uitare de sine. Şi nea-

1 mul, pe care işi răzlma el acţiunea 

1 sa politică zăcea in cea mai adâncă 
- Jleştlinţă. Astfel era fatal să cadă. 

... 
~, Cât priveşte part~a artistică a pro
e 'gramulul, punctele de muzică au fost 
- ,conduse de dl- A. Popovici, profesor 
ă şi compozitor. Cor, orchestră, apoi 
e tmbinate cor şi orchestră, pot să riva-

lizeze cu profesioniştii chiar, In achi
ii zlţia dlui Popoviciu, liceul se poate 
i. felicita. 
... Recit3.rile au fost alese şi instruite 
1. cu simtul fin artistic al dlui praf. A. 

j. 
Constantinescu. 

* 1-
Venitul net a fost de 30000 Lei. 

!-
:ă Intre altii a suprasolvit: dl Dr. Cor-

neliu N!coarA, (nepot) adv. Timişoara 
şt 5000 Lei, dl M. Mărcuş, dir de bancă 
:tl 

3000 Lei,dna Baronesă Nopcea 1000 Lei. 

~ii 
~, w·.' .. .,.. ee ...- 4'W·. _ 

l- U. ŞIR DEP E R LEI 
vi, 
şI Viaţa ou e o speculă. E un sacrament. 

Idealul el e dragostea. Purlficarea el 
oi sacrificiul. 

pe '" . 
ri- PlAcerea e examenul naturii, semnul 

~i de aprobare. Când suntem fericiţi, i' luntem buni, dar când suntem buni, 
ite IU suntem totdeauna fericiţi. 

• 
la- Dragostea este forena cea mai de-
Iră )1ină a poezIei. 

sta • an. A fi mare, e a fi neinteles. 

VOINŢA POPORULUI 

- Redactorii acestei gazete, 
precum şi organizatorii mişcdrii 
noastre se sfrădaesc ziua şi 
noaptea pentru a duce la Înde
plinire idealul propus. Ei nu cer 
nici o răspldtire băneascd, cu 
toatecă sunt oameni săraci. 

Trebuesc Însă bani pentru ti
par şi hârtie, cari au ajuns atât 
de sCllmpe t Încât nu mal pot răzbi. 
Rugăm cu cea mai scumpă dra
goste frăţească pe toţi aderenţii 
noşlrl, să-şi achite abonamentul 
la timp şi să mai trimită câte o 
sumuliţă cât de neînsemnată şi 
pentru fondul de rezistenţă . 

Dela Comitetul Regional şi 
Judetean flrad alb. fi. n. C. , 

Biroul 
Sutele de scrisori, ce ne sosesc zil

nic, reclamând din ce în ce tot mai 
mare aparat administrativ, ne-au silit 
ca pentru posibillt.:ttea Intensificării 

activităţii, să lnflinţăm birourile L. A. 
N. C. Comitetul Regional Arad (jnd. 
Arad, Hunedoara, Bihor şi Alba), Co· 
mitetul judetean Arad, Redactia şi Ad
mi1listratla Vointei Poporului, se vor 
muta în curând în acest birou, unde 
se va instala un aparat telefonic. 

Localul aflându-se ill reparaţie, ru
găm pe toti aceia, car! ne-au adresat 
scrisorI, să fie cu răbdare încă câ
teva z:'le. 

Procese verbale, statute, 
svastfee, cărţi de identitate 

In urma îndrumărilor primite dela 
centru sistemul fişelor individuale (acte 
de jurământ, declaraţi t) va fi părăsit 

pentrucă ingreunea7.ă administratia şi 

face Impos:bilă ţinerea În evidenţă a 
s',it~lor de mii de biletdc. 

In locul acestora, ne vom folosi nu
mai de procese verbale. Pentruca 
aceste să fje uniforme, le-am coman
dat 1101, tipărite şi peste câteva zile le 
vom putea trImite, acelora ce ni le cer. 

Am tipărit 10.000 exemplare statute 
şi am comandat şi un stoc mai mare 
de svastici. 

Cum membri noştri n'au plătit încă 
cotizaţil şi n<',wând fonduri, rugăm pe 
iubIţii noştri aderenţi, ca la orice co
mandă, sau cerere, să trimită - după 

putinţă şi o sumă de bani. Numai În 
acest caz vom fi fu stare să (jucem 
tot mai intensiv lupta incepută. Cărţile 
de Identitate încă sunt sub tipar in 
curând vor fi gata. 

Drapele 

Ne-am îngrijit de confecţionarea 

drupelelor. Până acum sunt !sprăvlje 
drapelele comunelur: Hălmagiu. Brad, 
Ruda-Musariu, ş"eitin, Pâncota, Agriş, 

Nădab, Nădlac. Pedca, Şiria. 

Rl:lgăm pe aceia. car! nu le-au plă
tit încă, să trimită cât mai curând 
suma de 1000 lei. 

Totodată rugăm organizaţiile, cari 
nu şi-au procurat Incă steaguri, să şi 

le procure prin Administraţia foii noa
stre. 

ftdunări p~porale, Oe
nlrea Dlni 6. C. (uza. 

In săptămâna după Paşti se vor ti~ 
nea adunări poporale in Hâlmagiu, 
Brad, Ţebea, Chiştneu (Arad), Deva 
şl poate şi in alte locuri, pe care le 
vom numi în săptămâna viitoare. 

Pentru înălţarea acestor Jntrunirlla 
adevărate sârbători naţionale, am 50-

citat participarea marelui nostru lup
tător, Dl A. C. Cuza. Amănunte vom 
da in numărul nostru de Paşti. 

'- .-

Chestiuni de actualitate. 
(Continuare) 

Universităţile şi cele mai Înalte 
şcoli sunt pline de jidan\. De remar
cat sunt facultătile de medicină unde 
majoritatea studentilor e formată din 
b!E:stematul neam al lui Iuda Iscario
teanul - v~nzătorul Domnului şi 

Mântuitorului nostru Iisus Chrlstos. 

Ş::oE]e M')itare, în deosebi cele 
pentru pregătirea ofiţerilor de rezervă 

gem de numeroşi jidani. 

Acum câţiva ani cel ce scrie aceste 
rânduri a avut durerea să innumere 
printre colegi! săt de şcoa Il militară 

foarte mulţi jid ani. dintre care cea 
mai mare parte au devenit ofIteri în 
armata română. 

Ştim prea bine cum s'au pnrtat in
divizi! de teapa lui !ţic sau Sioim in 
ultimul războiu. 

Iu vremea războiului de intregIre al 
României, a m avut ocaz!a să constat 
În biata Mo!dovă cum părţile seden
tare erau pline de aceste secături cari 
se ocupau cu tot felul de servicii 
auxillare, - numai ca să nu plece 
pe front. 

Trădătorii României din prima pe
rioadă a campaniei intreprinsă în 
August 1916 n'au fost decât Jjdani 
ori Români înstrăinaţ!. Astăzi, fn loc 
să fie condamnaţi la moarte; umblă 

liberi, nepăsători, căci ce le pasă dacă 
sunt bogati? Dar va sosi vremea când 
îşi vor lua răsplata I Pata necinstei 
va exista vecinic pe fruntea lor pă

cătoasă, căci au vândut Neamul şi 

Ţara care i-a ocrotit, tocmai în cele 
mai grele clipe, când trebuiau să 

lupte din răsputeri pentru apărarea 

Patriei amenintate. 
In Rusia deasemenl, prin Moscova, 

Petrograd, Kiew, etc. am avut prHe
jlll s~ remarc printre agenţI! propa
gandişt! pentru pace în 1916-17 o. 
mulţime de jldani, cari pregAţtau te
renul pentru revoltlţia bolşevică. 

Ei sunt aceia cari au contribuit la 
nAruirea Împărăţiei ruseşti. propagând 
principiile bolşevice cari au adus Rusia 
de astăzi într'o stare mizerabilă. 

Lenin, Lelba Trotkl, Zlnovief şi alţi 
lucefefi nelumloaţ! ai comunismului, 
nu sunt decât jldani. 

BolşeviCii ungulÎ cari au năvălit În 
România, în anul 1919 drept condu
cător pe scrântltul bolşevic şi pier
ciunat de tristă memorie Bela Kuhn. 
EI credeau că armata română este o 
adunăturA de secături ca a lor. 

Generaill Mărdărăscu, Moşoiu, O!
teatJu şi alţi distir.şi oHeri comandanţi 
al armatei rom::llIc an dat lecţia cu
venită hosrdclor bolşevice. Bl încă 

timp de luni de zjle capitala trufaşei 

Ungarii a avut norocul să fie ocrotită 
de vitejii M. S. Regelui Ferdinal1d 1, 
căci dacă nu veneau românii s'o sal
veze ar fi fost vai de capul ei sub 
robia bolşevh:ă. 

Capii bolşevicilor unguri au fost în 
majoritatea lor mai mult jidan! ticăloşi 
cari căutau să arunce sămânţa de 
discordIe şi pismă între popoarele 
europene. 

Incercarea de a bolşeviza pe Ro
mâni le-a foşt zadarnică Iar pedeapsă 
Căpătată nu vor uitau-o niel in mor
mânt. 

(Va urma). 

...... -" 

Nimic dela Jidani! 
Incuraja 1i 

negustorii roman. 
ce-au mai răma •• 
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Cifre cari ne descopăr o 
situaţie inspăimântătoare. 
Strlgătul nostru desnădăjduIt n',,

pornit dintr'o ~ febră antisemită". El 
a isvorât dintr'o realitate care este 
la ft'! În întreagă ţara. EI a isvorât 
dln starea ingri.iorătoare a satelor 
noastre, unde ţărânimea este lăsată 
pradă bolilor cari bâ.ntue cu furie şi 
pradă alcoolismului care se intinde cu 
o lute2lă vcrtigi noa să. 

Cantitatea de alcool creşte şi pro
portional cu ea creşte numărul celor 
cari mor otrăviţi de alcoolul falşificat 
de Jidanl cari au pus mâna. pe 
130,000 crâsme din cele 168.oou ce 
le avem În 'întreagă lara. Cifrele vor
besc 1 deci să arătăm prin cifre ceeace 
am spus de atâta amar de vreme: 

In comuna Bcclean, jud. 5Qmcş t/s 
din popu!tţja totală, o formează Ji
dani; 1/3 Românii şi 1/3 Ungurii. Din 
cele 15 cârciume, câte sunt. in total 
(notati bine, la o populaţie de :5500 
suflete sunt 15 cârciume) numai 1 e 
românească, 3 ungert'şti şl restul de 
11 cârciume sunt jidoveşti! Din :::.7 
prăvălii câte sunt în taia I numai una 
e românească şi 4 ungureşti, iar restul 
de 22 prăvălii sunt jidoveşti. 

Din 16 TututJgerii câte sunt În to
tal, numai 2 sunt ro:nâneştl, 3 ungu· 
rt'şti, iar 11 !';unt jidoveşti. 

liln 4 medici, unul e Român, unul 
Ungur şi 2 iidani, dintre care drul 
Eindiiiger are fabrică de intestine. 
Afară de această fabrică ma! sunt 2, 
cari natural sunt tot jidovr.'ştl: una 
îşi zice "Prima fd'brică română (!) de 
bastoane", iar a aeua e de oleiat şi 
scărrnănat lâna. Aceasta de pe urmă 
În ciuda legii repauzului dumlnecal 
lucrează Dumineca pană la orele 8 
dimineaţa şi Seara dela şease, fără a 
fi !3tingherită de autori1ăţile noastre. 

Cu oC;lzla tmproprietăririi, jidanii 
Friedlănder. Askenazi Împreună cu 
alţi vreo 32 au primit loc de casă 
in locurile cele mal bune, iar Romanii, 
cari au fost împroprietărltl (cazul me
Illeriaşului Cârc Florea) au rost arun
caţi dincolo de S"meş. 

Intrebam: Astfel cr~d domn ii no
ştri că rezolvă problema naţională? 
Astfel ştiu ellor să incurajcze elemen
tul autohton? -- li rugăm să ne res
pundă! /1. Alt caz: 

In comuna RE'teag, din 2500 lo
cuitori câti sunt in total, lOOOsunt iidani. 

Din 5 cârciume câte sunt in co
mună, toate 5 sunt jidoveşti. 

Din 4 măcelării câte sunt, toate 4 
sunt j 1 doveşti. 

Din 12 prăvălii câte sunt in total, 
numai I e românească, 4 ungureşti; 
iar restul de 7 sunt jidoveşti. 

Deocamdată atât, promiţând că 
vom desvă(ui orIce mişelie şi stare 
care azi in Ţara românească nu mal 
poate dăinui. Ion Şerba. __ t 

""' ..... ~ ........... 

SEZICE: 
Că o profesoară din Arad persecută 

pe fdele românce şi pe faţă pro
tdează pe ovrelce. Se pupă cu ovrei
clic şi umbiă la masă În familiile lor. 
Odată a spus în clasă In auzul tutu
rora unei ovre1ce: "Spune la mămică~ 
ta, că azt nu pot merge la ceaiu!" 

Asta se întâmplă într'o şcoală a 
statulu., În care pe măsură ce-au 
intrat ovrelce, bietele fete de oreoţl şi 
învăţători au fost silite să părăsească 
şcoala. Ce zice la aceasta direcţlunea 
acelei şcoli '( 

Ca. pe terenul sportiv al Clubului ro
mânesc .Gloria" din Arad, romanii 

sunt Insultaţl de către ovret Aşa în 
Dumineca trecută, la un match pentru 
campionat, un perdunat a strij{at in 
ungureşte unul grup de elevi secundari 
o înjurătură, ce nu se poate repro
duce, la adresa Românilor. 

Noroc, că aceştia nepricepand un
gureşte, n'au reacţionat, altcum s'ar fi 
văzut şi capete 5fărmate! Jidane, nu 
scoate capull" 

Că unele oficii din Arad, ar fi bucu
roase să retntroducă limba ungu

rească in locul celei româneşti. Aşa 
am văzut actut Nr. 227~1926 dela 
Corporaţiunea Industrjaşilor din Arad, 
adresat unlli român pe care rezolutia 
este pusA numai ungureşte: "A veg
zes a tanonc sztileinek adand6 t Jac, 
titkăr." - Până acum aceasta se 
făcea româneşte, domnilor! 
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Pohod na Arad 1 Şopron. Ştiri de tot feluL 
- Continuare. -

Tot pe acest timp se afla aiCI un 
moş mic cu numele Ardelean - tăran 

din Şcga - carele avea păcatul, că 

cu ocaziunea când Ruşii întraseră in 
Maramureş, ar fi zis în o crâşmă bând 
un ţap de bere Îll care îi căzuse o 
o muscă: "fireai a drc.l~ului muscă 

blăstămată, dar nu e deshl1, că ne iai 
fara, ci şi pe mine mă năcăjeşti de 1 

vii să pieI in pocalul meu!" Auzir,d 
un politist maghiar vorbele moşului, 
carele era valah, iar politistul fiu de 
alui Tuhutum, il ia pe moşul şi hai 
la politIe, iar acolo după-ce Il slJopesc 
bine, s'a dresat cu ci un proces ver
bal, În care moşul recunoştea. că a 
făcut altlZlune la mus::ali cart mâine
pOimâne ajut1g şi la Arad şi aşa l'a' 
predat parchetului, carele îl acuza se 
pentru clima trădării de patrie şi res
pective atentat h integritatea tării şi 

bietul moş abia a scăpat cu osânda 
de un an. Cu toate acestea zilele tre
ceau greu de nu aş fi avut noroc din 
altă parte. Românul zice "când e pri
mejdia mai mare, atunci e mai aproape 
Dumnezeu de o;n \" 

.. 
- Renumitul cuartet de coarde 

"Regina Maria" cu concursul Olor 
Nottara. Barbu, Popoviciu şi Vater
straat va ţinea un singur concert În 
Palatul Cultural, cu data de 10 Aprilie 
aranjat de biroul cultural "Minerva". 
Membrii acestui birou vor prim! 30 % 

reducere. 
• 

- Simpatica şi drăgălaşa d-şoară 

Lucia Mihulin, fiica preotului Constan
tin MihuHn din Cleir şi-a serbat in 21 
1. c. (Dun~i:1ecă) logodna cu dl ~Mrcea 
Ciorogariu dillgentul dir. al f!lialc! 
Băncel Victoria din Radna. 

'" 
Scandal cu pâinea la AI'ad, Un vc~ 

chiu şi bun obiceiu, aici, că ţăranii 

din comuna Pedea, adu.:: cu trăsurile 

spre vânzare pâine la Arad. Din toate 
punctele de vedrre, p,linea de Pedea 
fiind cea mi'lj bună, n~tl1Tal, că lume;) 
o cuo1f)ără (U preferinţă, 

In ultimul timp li se fac Pec!canilor 
fel şi fel de mizerii. Un timp au test 
opriţi depe piaţă. Au fost lăsaţi apoi 
din llOll să-şi desfacă produsele. 

Vineri, nu ştim din (\ (;ui ponlllcă, 

au fost din nou R'oniţi depe piaţă şi 

aruilc<lţi intr'o curte. 
Erau adecă pe acel timp toţi func

ţionarii dela tribunalul Deva Si Sibiu 
săIăşluiţi - ca rdugiati - in edifi
ciul tribunalului. lr.tr'o dimloe<ltă se 
iveşte la geam o fetiţă blondă de vr'eo 
16 ani şi priveşte conductul funebru, 
ce Îşi făcea distracţia plimbându-se. 
Eu eram în fruntea convoiului, iar după 

Este în interesul populaţiei să se 
.lase liberă CQDcurenţă pentw acest 
articol de prima necesitate. 

. mine vr'o 2-3 ţigani, căci aşa ştiau 
asupritorii noştri! a onora popa valah, 
după-ce ma! ales intrară fraţii de peste 
Carpati în răsboi. Văzând eu privirea 
blandă a copilei, Îmi luai îndrăsneala 

, să'i fac c,lteva semne din cari ea în
ţeles!:!, că am llpsă de hârtie .şi cent
ză. La ameazÎ şi primesc vr'o 2-3 
plicuri şi hârtie prin o~don:mta ce Îmi 
aduce mâncarea. Ajungând odată în 
posesiunea ac,;stor obiecte de prima 
ne..:esitate pentru un cărturar şi novlţ 

în tainele temniţei, - căci robH cei 
bătrâni se înţelegeau prin semne mai 
bine ca alţii cu scriso;::rea, - mă apu
cai de scris, dar nu ia masi\, ca nu 
cumva să fiu zărit de inspectie prin 
gaura din uşe, ce servea de observa
tor, ci pe măsuţa atârnat! de uşe, ce 
servea pentru punerea mâncări! pe din 
afară. Adecă a trebuit să învăţ şi eu 
o apucătură nouă, ca să mă pot ferici. 
lncă in aceia zi pela ameazi espediai 
epistola prin ordonantă şi seara am 
pcimit răspuns şi o gazetă. Acum parcă 
mă simţiam liber ajungând la o ga
zetă de care Însetasem şi abia aştep
tam să se facă Zitlă sit o pot ceti. 

De aci incolo Îmi părea mai uşoară 
suferinţa, dar mă durea mult când 
edeam însemnările de pe front, unde 
pas de pas afiam tot invingeri ma
ghiaro-germane şi veşti triste despre 
armata romAnă. La acestea se mai ada
ugau şi epitetele ce ne dădeau fratii 
maghiari - cari pretind ca noi azI să-i 
trata m cu mănuşi - ca b. oa. naţie 

puturoasă şi opincoasii ş. a. Această 

stare fericită Insă nu dură mult, căci 

cam pela finea lui Octomvrle Româ
nii fuser! sdrobiti şi fetita prin o epis
tolă duioasă Îşi ia adio şi aşa iarăşi 

rămăsei la vechiul ogaş. In sfârşit sosI 
şi ziua pertractării fixată pe 10 Noem
brie 1916. (Va urma.) 

Dr. D. cos MA 
medic-şef la Cas,a CercuaU1 tiin Arad, 

s'a mutat în Fiata Catedralei nr. 7. 
. Da consultatiuni pentru boale in

terne, tuberculoza.. Examinări cu 
raze Rangten. 

Vreau autorităţile noastre să ne dea 
gata pe mnna speculanţllor, cari voesc 
să facă un tru~t al pâinit? 

Aşa se vede din cele întâmplate. 

* 
Cine este încredintat cu paza Gidinai 

în M:.ramureş. Cetim în 'lGJZeta Mar;l· 
mureşulu\" următoarea notiţă: 

"N~ jidovlrn, noi mararnurăşenii 
Într'atâta ÎilcM se află chiar în tabăra 
apărătorllor şi executorilor legH. că 

sunt jandarmi, filosemiţl, jidoviţi. Aşa 
stau lucrurile la postul de jal1darmi 
din Borşa unde este şef Român, care 
are soţie o evreică. Copii umblă la 
şco:.Iă E:vreiască, de vorbit vorbesc 
numai jidvveşte, iar dacă dore~ti să-i 

auzi şi româneşte le dai câteva p?rale, 
atunci deschid gura pentru graiul ro-

Dati Anunturi 
II • 
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PlIblkar,:a anunturilur ajlHă 
În n\ă::ura cea miJ.i lm,re 1.:1 
sustinerea gazdelor, G,lzda 
nOiistrâ li U P o 3. t e p r \ mi 
anunţnri dela EI/fel, cari tin 
în mdn\lc lor comertul' şi 
indus(. ta şi pentru aceasta 
trebue să IUj)tâm nni cu 
greEtăţi. Rug<l!fl deci PD Iuţi 
prietenii noştri, comercianţi, 
mJ.eştrii, primari, notar! să 
ne trimită spre publicz;rc 
anunturile d~ cari au tre
buinţa iu practlca lor. Tot 
asemenea rugăm reS)1ec1l'03 
Băncile şi Coopmaive!e să 
fH' tri mlîă bil" liţurile spre 
publicare. In fd1l1 aC:l'sta 
veţi pUtea sprijini m~d bitle 
presa, care luptă pentru 
i1ikrtse!e ..:urat român\'::;iti. 

Zilnic dela 10-12 şi dela 31/!-6 1/, A D ~I .1 N I S 'r R A "r J. A. 

Cenzurat: Prefectura Judţţului. 

mânesc. Saracule Maramuraş, ai ajuns 
pe mâna Evreilor!" 
Până aici informaţia tristă, dar carac

teristică a ziarului maramureşean. Ea 
ne edifieă despre starea letargică, În 
care a decăwt conştiinţa naţională a 
românilor din plaiurile maramureşene. 
Şi când te gâf1deşti că acest jandarm, 
cu numele căruia am fast nevoiti să 
necinstim coloanele revistei noastre, 
reproducâodu-I, - este chemat să 

apere prestigiul şI demnitatea statului 
romln 1 In lă unde am ajuns t 

Aducem acest caz la cunoştiil1ţa 

ComandBntului Brigăzii de Jandarmi 
din Cluj, rugi1ndl:-1 să ia măsuri grab
nice pe~ltru Înd(;p:~rtarea nC\'fHlnicului 
şef de post din Borşa, care, pentru 
totdeauna, va murdări, cu pata de 
ruşine il numeLli său, <:utoritatea şi 

cfn:itea Corpului Jâudarmeriei. 

Pr!mă~a comunei Hădlae. Jud. Brad. 
=-~..:_ -~ ___ ~::::::===--=-----=-=:'~_T~ ____ "",,-~-:;-~ __ ~~ 

Nr. 97-1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Comuna Nădlac ţine licitaţie 
publică la 1 Maiu 1926, referitor 
la renovarea localului primărie! 
şi alte localuri proprietatea co
nmnei. 

La licitaţie se pot concura 
numai in scris şi cu oferte sigilate. 

Vadiul de Sa/fi din preţul ofe~ 
rit se va depune în numărar sau 
în hârtii de valoare. ' 

Condiţll.:nile se pot vedea zilnic 
în biroul economic financiar între 
orele of,cioase. 1 

Licitaţia se va ţinea rn con· 
formitate cu art. 72-80 al legii 
contabilităţii publice. 

NădIac, la 10 Februarie 1926. 
Primăria. : - Rugiim Urmele românesti să ne 

trimita spre pubi:care numele spre al' 
le putea re~omanda cethoTilor noştri. No. 202·-926. _ ...... ". .. _ ...... -.....,. ... - I P"b""'aţ;" 
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Prlluarla mUniCipIUlUI Arad. . , .. 

Serviciul sanitar şi ocrotiri!or sociale. I Se at.luce la cunoştmţa gene· 

~';~t~~i:~~~~~'c;~~" ... ~~.'~ I \~~t ::~~;f~~t~a~;~~;1~;Il~~;~~:~ . 
la furmzarea matcnalulUl necesa! 
la repar;;ţia Ilnid telefonice Ş 
anume: 230 kgr. sârmă de oţd 
1 aparat telefonic, 1 par"fuJger 
1 baterie complectă., 20 mtr. sarmi 
izolată, 40 bue. ctFbc de fte 
mijlocii, 40 buc. izo!atoare. 

Avem onoare a vă aduce la 
cu:~oştinţă) că la 1 Februarie 2. c. 
a iOLeput să funcţioneze nou in
fiinţatul spital·sânator de tuber
culoşi al oraşului Arad. 

Institutul este public, recunOSCl1t 
de stat ştarelOOpaturi:80cI.JlI, 
16 el. II şi 4 eL 1. Cele de el. III 
sunt câte 10 1n un salon spaţios, 
cele de Il dHc 2, iar cele de 
prima câte UllUI in o cr\meră. 

Spitalul-sanitar este aşezat la 
marginea sud vestică a oraşului 
(prin str. Eminescu. I. Calvin şi 
Dorobanţilor) cu locul de păşu
nat comuna' şi pfldurea Oala in 
spate; este fer't de praful oraşu
lui şi de curenţi de aer puternIci. 

Institutul este asortat cu aparat 
Răntgen, lampă Quarz, aparat de 
pneumotorax, laborator complet, 
tCi"assă acoperită pentru cura de 
aer şi o curte-parc sp~ţioasă. 

R<?ginu! aUr.lentar este cel sa
fwtorial cu 5 mese la zi şi re
presentând ca 4000 calorii. 

Se primesc b,'l\navi de ambele 
sexe trecuţi d2 15 ani, cu ksjuni 
tubercuJot'ce de ori ce grad, nu 
însă chirurgicale~ Primirea se face 
în oricare zi la institut. 

Taxele de ingrijire sunt: 75 lei 
cI. III. 150 lei cI. 11 şi 250 lei 
el. 1 pe zi. Bolnavii de el. 1 mai 
plătesc 25 lei. cei de el. 11 10 lei 
la ZI drept L.;xă de cură. Nici o 
altă taxă ori cheltuială nu mai 
este obligăto;:fC. Treollesc anti
cipate taxele pe 30 zile. 

b,1embrii (şi familia) caselor 
publice (casa cerc. de asigurari 
sociale, casa muncii C. F. R. etc,) 
seprimesc simplaminte presentând 
actele casei de internare in spib;,l. 

Invalizii, orfanii şi văduvele 
de răsboi ~:e pdmes...: în sarcini1 
ofie\uiui n(ltionc! I 0, V. dacă 
presir:tă act~le ji1stifl\;;'ţtive (bilet 
de reformă, titlu d,~ pensiune saH 
carn~t C F. R.) r5mânând ca ul
terior să şă c;:eară ;~probarea in
tcrnăreî. PMmi gratuite sunt cu 
totul 15 la el. m. 

Va rugăm st. O-le, să comuni
caţi acesti~a tuturor persoanelor 
interesate, pentru ce primiţi mul-
ţumirile noastre. . 

Arad, la 20 Fevruarie 1926. 
Primaria municipiului Arad. 

Ofertele închif:e ŞI sigilate SI 
vor depune împreună cu vadlu 
de 10% in numerar sau acte dt 
V8!naic la Pr1rnăria comunală 
Licitaţia se v(.~ ţ:ne fn cO!1formitait 
cu art. 72-83 di:l Leg8a C. P 

Olari, ht tŞ~~lwi~J92.6~_ 
Pr imăria.-·' 

G:ea mai ieftină ln;Jg~zie de pieiărÎf 

este a lui 

VICTOR BOŞN1AC 
AI ad. Piaţa Catedralei N- ruJ 1t 

Gh~te, Modă pentru da:l1e şi Bărbaţi 1 

/'([ A NEA 
Arad, Strada Mctianll (ia iEşirea ; 

Piaţa Catedralei), 

De vâtllza:~"c~ ° casă frumoa3ă compusă d 
2 camere ŞI cntren cu fântâl 
în curtI"; e de vânzare dm mâl 
liberă, cu 155.000 Lti. Se poa 
ocurA imcdlat. Informaţiuni 

prăvalia LEPOŞI EG 
în Mkălaca nouă. 

s~ aIIă în situaţia plilcu1 ă, c< 
să strllei:ls.;ă On. PUlllic cu ga. 
do' o ;;alori!~ lnaltJ, C(1 a căru 
ajutor plltem ca in timpul al 
pace i!:' it j n il lumHi3, lilCf Iz: 
pr('gâti mfHl(:jri. a călca rute Ş 
a ne s('ăl,ia. l!1stabtiile .:ecesar 
şi mOllt;-;rile )~ eXecutam pe rat 

şi pe prt turi lle ft'gle. 

* 
UZinRle CUID. Sectia fiUl 8Rria 
str. Muclu SCf~iJla 9, 11, 13. Tai. U, 25. ' 

* BiROUL UZINELO 
din str. Eminescu 4, f\1ă la dispoziţ 
On, public ince privrsc t:omenzile e 

Tiparul Tipografiei l)ie~ezanc Arad. - : 
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