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Naşterea Domnului 
"L-aînjăfat pe Dansul ~i 

L-a culcat în ies/ei/.. 

Un sfat de Crăciun 
- Pentru cei mici şi cei mari -

el strângea mâna adversarului în
vins sau învinga! or; noi discredi
tam prin toate mijloacele şi pe 
toate caile pe cel învingător; celui 

"VOINTA POPORULUI", organul autorizat al L. A. N. e., din învins li intoarcem spatele. 
Staulul Sfa umplut de lumina, Arad, Îmi face deosebita cinste de a-mi cere ca.teva cuvinte El chiar şi duşmanului îi vor-

că,ci a fost luminat de Hristos. bea răspicat, pe faţa; noi vârim 
Staulul s'a umplut de caldma, pentru numărul festiv de erăciun· prietenii prin colţuri, le şoptim la 
caci a fost incalzit de Cel ce era Primind această prietenească invitaţie. care mă onoreazit, 1 ureche şi-i minţim. 
tnntşat şi culcat in ieslea din mă ,griibesc a mulţumi valoroşi lor noştri. statornic! luptatori din I El îşi sacrifica viaţa ca sa-şi 
staul. Staulul, cu toata murdaria Arad, pentru "Svastica", şi îi ro,g să-mi dea voe, ca profitând de I poată ţine cuvântul dat; noi, ca 
lui, a fost sfinţit, pentrucă Fiul aceasta fericita ocazie, Să adresez tuturor, de eraciun, un sfat, sa, ne putem ajunge scopul, ne 
lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei a care după credinţa mell cuprinde cerinţa esenţială a timpului că.lcăm .. c.uvântul

,. ne. sacrifi~~m 
fost născut tn staul. n t pnetenll ŞI ne batJoconm famlha. 

De lumina s'a umplut tot pă- OS rUf El era un om de caracter-noi 
mântuI; Hristos s'a pogorît din 1 Dar de ce numaidecât de erăcÎun? Pentrucă după eraciun. suntem oameni de nimic ... 
Cer nu numai în grajdul din Vit- de obicei, vine rândul Anului nou. Poate Că va fi şi acum tot aşa. Ion Vornicu. 
leem, c.i 0& să risipeasca întune- I Sfatul meu. care sunt Sigur Că ar face ca anul nou Să fie : 
recul dm intreaga lumea .. CăI-I superior. În toate privintele, anului vechiu. eu îl rezum 1n urm9.- : ============ 
dura a pătruns In toată fIrea; t a 'Iă d trt d t . il I . . . i I Jalea plugarulul-toatrt firea suspina cu suspinuri I oare urni cerere, a resa, eopo r1V' ce or miCI, ca ŞI. n I 
negrăite de dorul aeestei cald uri. deosebi, celor mari: j de Prof. Titus Mălai 
Prin desăvârşita sfinţenie a Fiu- Vei fi tu mic i Nu este muncă mai binecuvântală 
lui culcat în iesle s4a sfinţit toată Sau mare om, I de Dumnezeu milostivul ca hărnicia 
faptura şi s'a primenit toată zi- Atat îţi cer: plugarului român ... Când se revarsă 
direa, curăţindu-se de murdaria Sa ai un pic mândră aurora dimineţii, el e sosit la 
cea mare... eat un atom ogorul său atât de scump ... lşi mână 

... şi noi In marea noastră ne- boii înjugaţi, ţine sdravăn de coarnele De caracter! plugului şi cu gândul la Dumnezeu îşi 
pUiillţ~ ~\jn necunoaşterea 'rai- A. e. eUZA·· r deapănă aleanul in cântec: 
ne or Ul umnezeu, noi pareca , Trageţi voi boi dela rudă, 
aşteptam o nouă pogol'lre şi O - - - - I că voi sunteti cei de trudă" ... 
nouă petrecere a Domnului cu O In brazdele răsturnate aruncă se· 

_ oa~enii spre a le da. o noua I ameni de caracter şi 1 fiinţele eu încolţire de viaţă. Nu se 
lUlluua, O nouă caldură ŞI o nouă I . încrede în puterile sale, ci toată mana 
sfinţire. Pareca aşteptăm, căci • de .. ! o aşteaptă dela Ceriuri. ţ-;i Dumnezeu oam enl nImIC /' e preabun, trimite ploaie şi belşug. 
ol'icât ar fi lumea de lnrăutaţită, • • • , Creşte din pământ colţ verde, tot mai 
chiar şi în adâncul celui mai sec "1' . mare, tot mai frumos, pânăce lanul de 
suflet trăieşte dorul de o lume . n călduroasele cuvmte pe care Ilozat . în vechile. for~ule . .. ce grâu acoperă ca o podoabă de mătase 
nouă, de o lume mai buna. Noi 1 nI le-a adresat noua, inamte de . să pnceapa el dll1 ntmul vremii agrul negru. Crescut mare, se pleacă 
Însă aşteptăm, ca lumea cea buna a le rosti dela tribuna Camerei -. I actuale?! ... " mulţimea firelor vesele, de grâu cu-
sa vină oarecum dl'n aţ'ară, sau şi pe care le publicim In numi- Intr' adevar cum ar putea pri- rat ... la Închinare in faţa Stăpânulu! 

1. , , . • care le a crescut atât de frumoase ŞI 
să o Înfăptuiască alţii. Nu lnţe- rul de astăzi - Dl prof. A. C. cepe bietul om ntmul vremUrIlor le-a înzestrat cu atâta viaţă . 
] l'i d ! f b' t t'l Cuza a postulat generaţiei de azi, de azi ~ I .. egem, c... e s ar ace um Of1 . "Sfântăi munca ta plugare. 
oamenii din preajma noastră, ni- I cu verva-i cunoscuta, "un pic de El a învăţat să muncească 1n "Cea mai sfântă pe sub soare." 
mic nu ne-ar folosi, fiindcă n'am i caracter"· tăcere,' pentru bucuria de a munci Priceput la coarnele plugului, Ro-
putea să gustăm fericirea bună- I Odinioară, răposatul ~ege Carol şi fără să aştepte vre-o recom- mânaşul, dac~\ trebue, ştie Să apere şi 
tAţii şi am ramânea în osânda 1, adresându-se profesonlor, le ce- pensa.; pe noi, cei de azi, ne Îm- hotarele ţării. Când nori negri se fn-

f d' d" I b .. grămădesc la graniţele scumpei Ro~ 
răutaţii noastre. Fă-te tu bun şi rea să ormeze 111 stu enţll or ata marIrea, nOI nu aşteptAm de- mânii, când vetrele strămoşeşti sunt in 
gustă din propria. ta bunătate. în plimul rând oameni de caracter cAt triumturi şi a\"em foarte puţin primejdie şi glia atât de dragă nouă, 
Fii tu pilda altora întru bunătate. ti apoi oameni de ~tiinţrt. timp pentru munca serioasă. El udată cu sânge românesc trebue apă
Fii tu lumină, tncalzeşte tu pe DI prof. A. C. Cuza este şi creia ca membru al societatii co- rată, semnul tăriei neamului, steagul 
alţii, afinţe>lte tu lumea din I)reai- rămâne un om al vechei generafii. lective; noi vegetăm în z~ci de treicolor, pleacă înainte şi oştiri negre, 

"ţ J Y • I'i fără nume se înşiruesc in rânduri nes-
ma ta. E greu să începi, pentru Noi, generaţia mai nouă, pentru comitete a e zecI Of de societăţi fârşite înarmate până în dinţi. ca să 
Că trebuie Să omori tn tine pe a cunoaşte noţiunea exprimată partlcular~. '. apere hotarul. Românul oţelit in răs
omul cel vechiu, dar e mare şi prin cuvântul Cmacter, treQuie să Parerea lUi, expnmata modest, boaie, urmaş al vitejilor strămoşi Ro
sfânt începutul pentrucă e învie- o căutam în dicţionare. Articolul I era fructul multor nopţi de ne- mani, se pricepe şi la coarnele plugu 

f O' • 1 . odihnita veghe şi de t ă h'b lui, dar mai presus de toate ştie să 
rea. nnţm ta e şi multora e rena- corespunzătur a dISpărut aproape. . ma ur C I - poarte arma, totdeauna biruitor. Când 
ştere. Singuri noi oamenii nu vom complet depe piaţă. Bursa mora- z.umţă. Păre,nle noastre pe c.are răsună glasul de chiemare: 
putea infăptui nimic, oricât ni·ar ; litaţii de azi nu-l mai cunoaşte. ţmem cu OrIce preţ . să 111 l€ lm- "Sai Române la hotare, 
fi numărul de mare, dar oricât: Din când în când numai - şi pune~ c~ pe ~ele dm urma ade- C'a Întrat duşmanu'n ţară." ... 
ar fi de mic numarul nostru, cu ; destul de rar - câte un individ văr,un aXlom~tIce, sunt - de cele Românul, "cu şapte vieti în pieptu-i 
ajutorul Domnului vom putea sa apare mră sgomot şi dispare tară ~al . m~!te 01'1 - rezultatul unor de 3.rarna, face zid In jurul patrîei iubite, 
biruim lumea. veacului acestuia. urmă. Nu are nimic de vânzare It1splraţu de moment, formulate cu îşi Înseamnă fruntea cu creştineasca 
, Doamne Isuse Hristoase. ca- _ şi bursa valorilor publice, şi emfazit. şi debita.te t.umultuos dis- cruce, ofleaz:\ un "Doamne ajută" şi . , I d pleacă mândru la datorie. E gata ca 

rele în staul Te-ai născut şi In mai ales politice, nu-l poate cota. parat Şi contra lctonu, viat'1 să şi o aducll. jertfă pe altarul 
iesle Te-a.i culcat .şi ai sfinţit I Omul se strecoară neobservat, El avea aceeaş atitudine in neamului. . 
ieslea şi staulul şi lumea a.i Sf'ill- trăieşte ntbăgat 1n seamă şi moare zece chestiuni diferite; noi avem Şi acum, este o dreptate şi în cer 
tit-o, - sfinţeşte şi sufletele fara funerarii naţionale. Câte un zece atitudini In aceeaş chestiune. şi pe pllmânt. Dacă Românul îşi face 
noastre. Da-ne putere şi voinţit anticar al valorilor morale, Îndrtl.z- El era ciV:1,uzit de principii şi datoria cu vârf şi la coarnele plugului 

şi că soldat erou pe frontul de apărare 
tare sa Iuminăm, sa Înci'tlzim şi neşte sa şopteascit: a fost un om respecta opiniile adversarului; noi al naţiunei, - se cuvine, după voia 
să sfinţim şi casele noastre şi de carader! Contemporaneitatea suntem împinşi de ambiţiuni şi preasfânlă a lui Dumnezeu, să se bu
pe cei ce petrec tntr'AnseIe, toate se nÎta mai intâi bleagă şi ne.- călcllm în pi~ioare oric.:e principii. I eure În tara sa întregită de toate drep
satele şi oraşele şi ţara, llOastr'a dumirită, apoi, ridicând din umcn, Ca Sit convmga, el argumenta; turile. 
cea dela Tine dăruita toată sa o se cercetează din ochi: ce-o mai ca să ne impunem, noi expec~' Dar lucrul nu stă aşa. .• Neamul românesc pe plaiurile acestea a pur-
sf'inţim, Doamne, spre preamări- i fi ŞI asta? Concluzia urmeaz,ă toram! tat jugul apăsărei ungureşti douămii 
rea Ta. F. Codreanu ' logic: "ia, un maniac, un anchl- Patruns de un leal cavalerism de ani deatândul. Cei mal buni fii ai 
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noştri au fost duşi la grele inchisori, D .... t .. · d t· Fără o solidaritate a tuturor celor 
băgaţi în lanţuri şi traşi pe roata ne- 'Jpuca u tI ) IOV eş I ce mâine VOr avea cuvântul hotărâtor 
miloasă, ba chiar îngropaţi de vii. În treburile publice, orice postulat cade. 
Poporul dela sate a fost ţinut în să- l' Fără un drum croit pe aceste baze 
rlcie şi amară iobăgie. Străinii, mai cu , De AT. MOTOON' şi concretizat în obligaţii pentru viitor, 
seamă jidanii, au cuprins toate bunurile: dorinţa exprimată sincer şi unanim ră-
bani, păduri, bănci, fabrici. In biata Dându-ne seama de realitaţi, pen- 1 reilor", nu se aşezau în România, mâne o superfluă exhibiţie de teatru. 
MoldovA, şi in orfanul Maramureş a tru a lămuri pe acei cari ne ur- l' prin intermediul rabinilor din Ba- Şi studenţi mea s'a oblig.'!.t formal a-le 
năvălit puzderie de lifte p,lgâne, cari mează, găsim că nu e zadarniclt sarabia cu acte de naştere şi ce- înscrie în patrimoniul său. 
nici cămaşă în spate nu aveau la so- înşiruirea, într'un scurt articol, a 1 tăţenie false, aproape un milion Azi tinerelul Universitar a luat ho 
siret dar în scurtă vreme s'au îngrăşat câtorva mijloace de cari se ajut ă de evrei. tărârea de a fi pregătit pentru ziua 
de pe spinarea noastră răbdurie, ca stel- 1 mare. când va decreta absoluta stă-
nita, fără muncă. In ţara făurită cu 1· patrioţii nostri, - cari îşi tndreap- ,Fereasc~ D-zeu ca unui pe:--, pânire a românului În ţara sa. 
sângele nostru: tA cu drag privirile peste grani- ClUnat -să I-se întâmple ceva, fIe I O organizaţie temeinică, şi-a dese-

"Dela Nistru p'-tn' la Tisa 1 ţele ţării şi în special peste 1\is- chiar o fatalitate de care nimeni I nat şi munca asidull o va realiza. 
Tot Românu plânsu-mi-s'a, 1 tru. oprindu-se In pragurile Inter- I responzabil nu poate fi făcut. In I avân.d ~sigur~t prin. rolul ac~stei~, O 

g!.:t~t::itr~?:~:a::~ă.b~~e naţ,ionalei a III-a, care ti susţine asemenea împrejurări, jeJoşi de 1 continuitate In sentimentul, ŞI vomt.a 
in cele mai multe cazuri cu nu- I "tncfl1căriJe" Constitut,iei elI un tăm- I MaCaetleOrr".ce Vor călca pe scănle "Almel-Aceasta este lacrima şijalea noastră ... 

Pentru suspinul nostru au inimă înţe- I merar metalic valoros, - pentru bă1ău specific, scris în mod vădit La cererea fostului ei merituos pre
legătoare numai adevăraţii fii ai neamu- a submina temelia Statului nostru. pentruca sa ia cunoştinţă străină- ~edjnte, Drd. Const Dănulescu, a trimis 
I~i, cari sunt pe, cum o 5p~ne despre! Există Ia noi o aşa zisâ "Liga tatea de caz, cer desfiinţarea poli- ~atiu!~ei mesajul prin ~ care asi~ur,ă cu 
sme p.oe~ul gră.tIIcer dela ~as~ud, Coş- I dr'epturilor omului" condusă de eru- ţiei sau jandarmeriei. Aceasta lurămant că va rămanea. c.re,?JOcl?asa 
buc, ZIS In graIUl poporulUI ŞI "Badea d'ţ' . ţ' î . l' d' ., d'" până la moarte unor pnnclpll sfinte, 
George" : ! I patno 1 nternaţlona 1 mire tIIn că n a avut grl.Jă de un evreu astfel încât neamul acesta să aibă tă-

cari nu lipseşte dI Const. 1\lilJe, I care eventual îşi pt~tea o poliţă rl'a de a ~Incer'~a un ultim efort, până .. Sunt suflet in sufletul neamului meu ... 
Şi-i ci'nt bucuria şi amaruI." veşnic nemulţilmit cu stările dela cine ştie cui şi de cilnd scadentă. în ziua când va încredinţa destinele 

Când în vara aceasta la Năsăud s'a noi, Fagure, Costa-Foru şi alţi In schimb aţi citit în presa amin- lui nouei d.ar Î!lcer~atei generaţii. 
făcut mare serbare pentru aCest cân- democraţi cu caftan. Inchipuiţi-vă tită cazurile dela rfelene~ti Cer- . Cu deVIza ,.,Hnstos, Reg.el.:, Na-
tăreţ al durerilor noastre. punându·se un atentat )'SbUtl't, cum a fost cel '1 1'> t· ~T' .' I ţmnea" pe steag, sub <lUSpICllle sva· n",u\,l. \,·lşeu ş. a. cum erau prezen- slicei sub conducerea marelui A. C. 
Înaintea liceului ce-i poartii numele, un dela Senat, cum il explică: "ur- tate ţ' c'(t d . x le' ~ ă d t chip săpat În bronz, am spus la mare. , ,81 I 1· ,un eva sens Ca se 1, uz~~ studenţi mea ro.man accre,at 
mulţime de oameni, că duuă lucruri se mare a teroarei deslănţuită de gu- Impun măsun In contra bandelor In Congresul dda IaşI, starea de raz
cer unui poet sau cânlăreţ: să'şi vern asupra populaţiei" ; veghiază de jidani >organizate în lvIaramureş 1 ~oju jid~n,ului ,parazitar şi românului 
iubească naţia şi sfânta lege cre~tillii, cu o stăruinţă uimitoare la viata pentt u a maltrata pe creştini şi în I tIcălos ŞI mslrălIlat. , 
aşa precum fac copiii ne ştr.i, stu, denţtÎ,. atentatorilor fOIi spionilor. Daca special pe români;> Desigur Că nu l' Ion Foteade, 

t t T ., candidat-ing-ioer. 
la şcolile cele mari, Ala " U!ll.:eNrf.al'L~OlelaŞ/el bunAoară emisarii l\Ioscovei, or- "f' . :i ta 
precum face "Liga pEl{IIrt/ I , • ." cum n am CI It mCtOl a' un co- =============== 
Creştine." . 1 ganJzaţl m bande, provoacă răs- mentar bun adus legii repausu- I 

"Badea George~ îşi iubeşte naţia I coaie - cazul. de Tatar-Bunar, lui duminical. I Scrisoare de Sf. Sărbători 
mai mult decât orice şi aduce ammte I - făpt.uitorii. p.rinşi tot la aceşti DI KaJman-B!umenfeld cu o 
străinilor cu sufet duşmănos faţă de noi: : suspe~ţl patrIoţi afla apărare. cultură egalA. cu a dlui Albert către cititorii români 

~Să ţie potrivnicii 'n minte Odată să fie vorba despre ar- Honigmann, care posedă certifi-
c,,'s vii, când e vorba de tari d' . ca 1'1' 

t 

Acum când tot Românul, după un 
an de muncă încordată, - cu ocazia 

: Sfintelor Sărbători, - având mai "mult 
Şi morţii 'o morminte.~ mata esrobltoare şi hahami! catul de frecvenţă alor câte\'a 

patronează cunoscuta presă din clase primare, cr;tica cu asprime 
Când plugarul plânge, puetul plân- Sărindar, nu pierd prilejul de a ne legile tnvttţiimântuJui. Dupa a lor 

ge şi el şi roagă doina, cântecul de 
jale al Românului, zicându-i:... dovedi inutilitatea ei. Ne anunţA părere invAţamântul aşa cum e 

timp liber, se poate ocupa ~i cu inde
letnicirile sufleteşti; cum sunt cerce
tarea Bisericei, cetirea mai în tignă a 
gazetei, participarea la vizite şi la petre
ceri. In deosebi gazetele vor scrie multe 
poveşti atrăgătoare. Oamenii politici vor 
face fel de fel de promisiuni frumoase, 
iar poporul român se va alege din 
toate cu nimica. 

Doino; la timp când în vre-un Stat se legiferat e inutil şi daunAtor cetă-
"lnvaţă-oe să plângem incearcă reducerea serviciului mili- ţenilor. Inteţegem prea bine. Po-
C'atât ne-a mai rămas" . . . tar; ni-se dau explicaţii din cari pulaţia evreiască, hotărât lucru, 

Dar Românul trebue să aibă curaj I să invăţAm şi noi. Inţelegem fără n'are nici un interes ca populaţia 
şi incredere'n Dumnezeu ;" , mari sforţări năzuinţele jidanilor. română să se cultive prin carte. 

"Dumnezeu ni-e 'ntr' ajutor." Armata pc jidanii vagabonzi din Ştiu urmaşii lui Iuda, ca.nd le sar Subsemnatul, ca membru credincios 
Lăcustelor străine trel:'ue să le-o Rusia ti impiedecă să se aşeze în pcrinele de sub cap! 

spunem oarzăn: l' ţara Românească, ţara tuturor I Şi fiindcă ilustrii democraţi n'au 
al marei familii româneşti şi dornic de 

l Înaintare şi de prosperare a scumpei 
noastre Naţiuni Române, mă folosesc 
de Sfintele Sărbători, aducătoare de 
mângăeri în multele noaf,tre suferinte, 

.Voi ce-aveţi Îngropat aici? privaţiuniJor pe cari trebuie sa le nimic comun cu patria noastra, 
Voi grţlu? Dar noi strămoşi fi tap, • tndure evreii după cum afirmă dl I t!Umăcim cu uqurinţă toa,te st,aturil.e Noi mame şi surori şi frati! ~ 
In lături venetici! ' Albert Honigmann - patronul dlui I ce văd lumina zilei pnn tlparm-
Pământul nostrn·i scump ,i şfânt, Ct ~rll A d t t • d ă 1 ţII . l' ă Că el oi.e leagăn ,?i normilnt: . l' I e. re rep a e, ac ale e or ŞI e Ignor m aşa precum 

şi de nădejdi de mai bine in anul ce'şi 
anunţă sosirea; şi de ospitalitatea acestei 
gazete, ca să stau câteva momente de 
vorbă cu fraţii mei Români, asupra 

Cu s,Îoge cald l-am apărat noi nu era organizat" exodul ev· se cuvine. 
Şi cf,te ape l-au udat 
Sunt numai lacrimi ce-am vărsat 1" ___ w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ a~k~iunilm~ d~orin~~r nM~re a 

Să ne trezim, că·j zi de naştere, 
Grăciunul şi Dumnezeu prunc mic din 
ieslea sfântă e mai tare decât puterea 
întunecată a mamonei necreştine stă
pânitoare de aur. Din crucea lui Cris
tos se revarsă tainic în sufletele noastre 
puterea de viaţă şi vom ajunge, căci 
trebue să ajungem noi Românii
sfâpâni fn tara noas!rtl. 

Voi plugari cu suflete curate ca ale 
sfinţilor, voi trebue să înţelegeţi .. , 

"Voi cei dela pluguri, ţăranii. 

In 
Neam românesc. 

congresul studenţesc dela laşi 
s'a declarat războiu jidanului parazitar 

si românului tiCălos , 

O Natiune este putemică, stimatli 
de prieteni, şi lemufU de dujmani, atunci 
când pe lângă puluea politiCă din statul 
care o ocroteşte, este st/ip{/n/i despotrivă 
afrU pe viaţa culturală cât şi pe cea 
economiCă. 

[n virtutea acestei legi Naţiunea Ro
mânească numai atunci poate fi pu

put sau considerată ca un fapt pasa- ternică, când împiineşte condiţiunile de 
ger de către . părinţii complexului tu- mai sus. 

Voi galbeni de foame sărmaoii, -
De boală purtată cu anii .. , 

.. Si toată nădejdea-i la voi ... , 
că voinţa lui Dumnezeu este, când 
vom inchide ochii de lut să nu lăsăm, 
pe copilaşii noştri cu capu în jugul de 
ocară al străinului, după româneasca 
povaţă a lui "Badea George" : 

Se simţea nevoia ca în gloriosul 
oraş al laşilor, unde odihnesc spre 
vecinică şi înălţătoare amintire toate 
ideile mari ce au frământat neamul 
nostru, să aibă loc, congresul sufletu-
lui generaţiei noi. • 

Era o garanţie dintru Început că 
rezoluţiuni1e tinerimei universitare vor 
fi in spiritul acelor idei, ce au dus 
la România Mare de azi. 

turor activităţilor negative, sau de către Să vedem cum ne prezentăm noi 
presa jidovească. ce vedea În ea exal- Poporul Român la finele anului 1926? 
tarea unei grupe de huligani (termen Răspund: Poporul românesc _ prin 

1
1 azi generalizat a face cinste oricui) organizaţia sa de stat şi de monarhie 

ajunge a determina un curent politic. I constituţională este de drept .şi de fapt 
I Studenti mea a sesizat faptul grav, I stăpâ'1ul politic al României Mari dela 

"Tot una e dac' -ai murit 
flăcău ori moş ing,'rbovit, 
Dar nu i tot una leu "să mori 
Ori citne 'nhinţuit ... 

Răsboiul cu fencitele lui conse
cinţe, În ceeace priveşte idealul nostru 
naţiunal. a adus odată cu sfârşiluJ lui 
o acalmie, un moment de transport, 
punând pe cetăţeanul demobilizat În 
situaţie de a contempla noua configu-
raţie geografică a ţărei. . I 

Natural că furişat pe nevăzute În , 
sânul naţiunei autohtone, jidanul a gă- II 

A 13 O N A.1\:I E NT E sit momentul oportun de a trage toate 
foloasele. Energia neconsumată, În tim
pul când făcea războiul la bucătăriiile I 

Gherla. Decemvrie 1926. 

pentru 

VO 1 NŢU: POPORULUI etapelor şi foarte frequent În sânul fa-
li miliei, incepea a fi estimată in sânul 

se pot face În Arad la realizărei banului ce ii este singura 
dumnezei re. -

1. Administraţie Dar nu se putea ca românul ce s'a 
Str. Emineseu 17. etaj n jertfit pentru un ideal sublim să nu 

2. librăria Diecezană prindă firul acestei tentative şi atunci 
3. librăria Concordia generaţia nouă a ştiut să înlocuiască 
4. Libraria Martin pe cea veche cu succe~. 

Astfel se naşte mIşcarea studen
Cereţi chit an(e provllzule CU sigiiul Adm. teascâ, care desconsiderată întru înce-

dar trebuia să-şi croiască un drum si- 1 Nistru până la Tisa, şi dela Tisa până 
gur spre izbândă, căci altfel ar .fi ră- la Dunare şi Marea-Neagră. Este mai 
mas În situatia unei sterpe acţiuni. i departe stăpân - în mare măsură -

Şi aici ajungem la congresul stu- i pe viaţa culturală dintre aceste hotare, 
denţesc Numerus CIausus, revendicat l dar este În foarte mică măsură stăpân 
de luptătorii dela 1922 şi ratificat de I pe viata economică a acestei ţări. 
studenţime în fiecare an la 10 Decem- Dacă Poporul Românesc este aproape 
vrie. trebuia să capete o formă oh- slăpânul unic al plugăriei, În schimb 
dală, prin rezoJuţiunea unui congres. este rob pe terenul meseriilor al indus

Peste 4000 studenti au ştiut să sa- triei al comerţului şi al finantelor, care 
Iute într'un entuziasm delirant această ramuri economice sunt stiipânite in 
măsură ce singură numai, poate duce mare parte de jicfani - elemente 
la salvgardarea intereselor neamului. streine de Naţiunea Românească - şi 

Şi imnul studenţese ce răsună pu- cu . de~sebir~ ,în Moldova, şi in toate 
temic În frumoasa şi simbolica sală a tentorule ahplte. Va să ZIcă suntem 
Teatrului National din laşi dădea do- încă departe de a numi Naţiunea Ro
vada energiei ce prezintă suficienta mânească JlaTe şi Puternică. 
garanţie a reuşitei. Piedestal pentru Care sunt mijloacele prin care pu
generaţia de azi şi testament pentru tem ajunge scopul arătat, ca Naţiunea 
cele ce vor veni, numerus c1ausus im- Românească să fie Mare şi Puternică? 
plică abnegatie şi acţiune. Răspund scurt: să ne deşteptăm 

Fără caracterul tare al cetăţeanului ConşWnfa Na(ională, pe care sii ne-o 
de mâine, Încât să reziste formidabile- afirmlim până la sfârl~itul vietei noastre, 
lor tentaţii, pentru a persevera, devenea prin fapte române~ti, nu prin vorbe ro· 
inutilă orice incercare, orice început. mâneşli. Conştiintă Naţională are fie-

• 
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Pagina 4 VOINTA POPORULUI 

L A •. N. C. În discuţia la Mesaj I Paralelă 
Iubitul nostru preş:dtnte general d. 

între revoluţia 
revoluţia rusă 

franceză şi 
A. C. Cuza a susţinut cu multă vred. 
nicie purctul de vedere al Ligii În 
discutia la Mes~lj. Nl' vom ocupa de 
ace"t eveniment In Nr. viitor mai pe 
larg. - aci rt'dăm program ul de solu
tii practice. precOll;zate de d. preşedinte 
în următoar~'e: I 

]. excluderea evrei lor din armată -
numai În arma a ti!e.r.i,ei ~vern un pro- I 
cent de 70 la SUlă dlţerl de rezervă 
ev.rei; 2. e~c!uderea .function~·ri1or ~v- j 
rei din servIcIile publice; 3. să se In- i 
fraducă ,ntllncrus c!auslls' În şcoli; 4. I 
anuLarea tuturor cuntractelor de pă- I 
duri; 5, exproprierea pămâi1lu'ilor ru-! 
rale din mâna evTt:ilor şi lrecerea lor: 
în mai/lele românilor; 6. "numcrus I 

cIaUSUS' În întreprinderile comerciale,! 
industriale şi în exercilarea profes:uni- ; 
lor lib~re; 7. exproprierea proprie1ăţii; 
urbane din mâna evreilor În schimbul I 

tit!urilor rentei de 1',t3t şi 8. excluderea . 
di!l ţară a tuh.:ror elementelor sbbilite 
prin fraudă pe te' itoriul român. 

Liga creştină îşi propune d~asemei,i 
desfiinţarea actualei Crmslituţii în dis
poziţiunile ei referitoare la evrei. 

Sărbătoare 
In razele paie de lună luceşte ză

pada de argint. 
Ca abur; din nările boilor albi ___ , 

din homuri se Împrăştie fumul, iar, 
vânlul cu bratele sloiu cuprinde la ; 
s-Înu i dmmetii şi şl1eJ ând îi copleşeşte; 
cu s'lrulări de ghiaţă. i 

De pe bolta sprllăciM luceafărul! 
galeş, ~a raze .. scăl~ate 'n toraz, des-! 
m.earda climpllli! c'1runfe, ca n noaptea i 
cund steaua condus a pe magi să se ! 
Închine şi daruri să ducă Impăraluiui i 
lumii. , 

Din noaptea aceasta Îşi are izvorul 
- iubirea. 

Lumina şi pacea pornit au din noap
lea aceasta, secoli dear(Îndul sii 'nfaşe 
o lume -- În haina lor albă . 

. E pace'n v,ă_zduhrtl intins şi pacea I 
dm cer e vemla. Dangăt cadental de 
clopot - nemărglnirillJr le spune că'n 
ieslen din peştera rece s'a nrjscut im 
pâra/ul măririi. Dangăt - prelung şi 
aplisaf - cu glas de părinte vesteşte 
că'n noaptea aceasta Tailil trimisu-şi-a 
fiul s'aducă iubire şÎ lanturi de pa- I 
timi să sfarme, II afia şi răul sei'n
jrifng'" minciuna şi ura s'alunge. 

Dangăt de clopot . .• Sărbtitoare .•. 
SrJrba/aarea iubirii. Lumim( din sflinfa 
luminrt, sâlişluiascri În sufletele tutu
rora,' e sărbătoarea injrătirii sufletelor. 
iubitoare. . : 

Razele luceafărului preling colinele : 
argintii şi luna dispare - Înălbindu-se ..• I 

Dangrll de clopot ne cheamă la 
spntul locaş, s'aducem prinos din tot 
ce ne a sădit În suf/ele şi 'n inimi 
propov,iduitorul iubirii şi apostolul p'lcii 

i Smeriti şi cu evlavie, SIt pream11rim 
naş/erea purtatorului de pace şi a în
drumalorului spre fericirea eternă. ! 

V/CENŢ/U BUGARIU ! 

Organjl~ţia LANe. din Grosi , 
inalţă o rugă (troiţa) eroilor 

căzuti. 
• 

In co:"iuna Groşi (jud. Arad) vred
nied noştri aderenţi au înălţat un prea 
frumos monument,-rugă- pentru cin
stirea memoriei eroilor căzuţi pe câm
pul de luptă din acea comună. 

Fapta vrednică a groşenilor o ,;::t 

Vesti şi generaţiilor u~mătQ"l!e, in.ocrip· 
ţia de pl! cruce, C 1re su::ă cŞ'l: 

"Intru memorÎa eroilor ci'.zuli pe 
cumplIt de luptfl. Ridicată de 
LANe. din comuna Groşi în 

17 Oct., anul 192614
, 

I , 

In scrisoarea care ne anunţă acea· 
stă faptă frumoasă, dl N. Itnăşescu, 

prtşediniele o~g. de acolo ne spune; 
"am voit prin (i-:ec:sta să Între ÎrI oa- ! 
meni dragosfea faţă de lupta sfântă ce ! 

ducem, (ă dacă fiU dăm noi fapte I 
,reştin~şti, nimic nu folosim!" 

De Const. Ardeleanu (Voiteg) 

Marele istoric filosof Guglielmo I De o parte avem, realitatea Statului 
Ferrero scriind despre Revoluţia fran- I naţional şi organizaţia socială şi sufle
Ceză, arată că aceasta nu a înlocuit o : tească cristalizată şi desăvârşită de mii 
cla~ă cu altă clasă socială, ci a adus ; d.e ani, de altă parte, utopia avenlu
o schimbare mai profundă: a înlocuit i nerilor inlernaţionali şi păienjeniş~1 
intr'o parte a lumei, concepţia veche 1 ideilor suspecte, streine de once ideal. 
autoritară, pesimistă şi rUlmară, cu o I . I Revolutia socială rusească a fost, 
concepţie raţională optÎ'nisiă şi educată ·1 doar o repetare istorică a confif,cării 
duhului vremii. 

Conducătorii claselor muncitoreşti 1 averilor, confiscare numai pe hârtie, 
ş: ţărăneşti, socotind că a venit vremea ,întrucât vremea din urmă a arătat, că 
să dărâme spre a crea un Stat conform I rt'gimul proprittăţii nu a fost schimbat 
doct rind şi intereselor ,.claselor popu- de revoluţie decât prin faptul că pro· 
Iare au desăvârşit începutul făcut de . prielatea a trecut sub alţi stăpânltori. 
Re'.oluţie. Analogia aceasta este, însă Acest fapt, corectat în vremea din urmă 
şi grăhită şi _ mai ales _ suspectă ,a avut o insemnătate pur internă, fără 
o nouă formulă demagO!!ică, bună răsunet peste graniţele fostului inperiu 

~ ţarist. Aceasta cu atât mai mult cu cât 
pentru a ameţi anumiţi burghezi şi dela j .Sfatul muncitoresc şi ţărănesc" după 
noi şi de aiurea. 

Caracterizarea marelui G. Ferrero I intitularea reclamei din Moscova, este 
este edifîcatoare: Revoluţia franceză nu . condus tot de burghezi - intelectuali, 
a fo<;t fI uclul unei lupte de c!asă; ea funcţionari - fără deos~bire ca struc
a adus o nouă concepţie în conducerea . tură socială, politică şi economică de 
lumii. alte ţări europene. Asemeni si:nplă 

Mal mult încă a fost incoronarea a I schimbare internă a fost şi descentra 
Iizarea imperiului intr'un sistem de 

trei veacuri de lupte şi pregătiri, la republici Ifederative _ În Jocul cen
care au luat parte toate instituţiile şi 
clasele sociale. tralizării monarhice ţariste -- precum 

Cine dar, şi cu se interes, ar ase- şi noul regim autonornist al naţionali 
rr ăfla revoluţia fri:nceză, cu adevă,at tăţilor fostului imperiu al tarilor ai bi, 

. în locul desnaţlonalizării şi rusificării 
repercus;une universală, cu revoluţia torţ,te pe care farii rqii ai Mocovei 
rmă? Cine, Ldşlficâlld realitatea istorică, le·au introdus, În formă primitivă în 
prtconizează lupta de clasă, formU!ând Rusia-sovietică, dâlld astfel reţeta unei 
o arbitrară amlogie cu aceeaş revoluţie, : poli!ici interne, tra1.iţie între centrali. 
care a adus nouă şi valabilă formă de : zarea monarhică şi faIma constituţională 
S <lt, în eooca care a însemnd cea mai . 
frullioa:ă' izbândă a unui războiu; Sta- . democratică a ţărilor europene, Dacă 

: statele europ2ne s'au inşelat în f"lptul 
tornicirea Statelor pe baze naţionale. J că au dat O insemnătate covârşito.:re 

Numai aVen1Urierii internr;ţionali au : revoluţiei ruseşti numai ca schi'11oare 
putut falsifica adevărul, exploatând I 

credulitatea masseJor; prin nimic si- i a regimului p-)litic intern,-bolşevismuf, 
! deslănţuind războiul propagandei per

tuaţia actuală a Europei nu se irJă- ! fide, a inălţ'l.t, în taţi statelor inşelate 
ţişcază asemănăToare celei dela sfârşitul . fantoma tr.gică a realităţii. De aci a 
Veacului al opt' p,ezecelea dela "marea I germinat ideia frontului unic impc:triva 
revoluţie,; după care nu a mai fost l propagandei imperiului roşu, căci. re
inch.:gată vre· o, doctrină nouă, demo· i veluţia rusă I\'a <tdus evanghelia unei 
cralieă, prin care orânduirea lumii să noul civiliz:;ţii creatoare ci, pe scheletul 
fie schtmbată. Singură, revuluţia fran- :' vechiului ţ~rism, a legat o Rusie nouă, 
ceză a tran~for!TIat lumea, dând o nouă d3.r p:imtjdie permanantă pentru civi 
concepţie a vieţii, transformarea insli- Iizaţii pentru reali1ătiiie naţionale mile-
tuţiunilor de Stat. Monarhia a rezistat . D 
În~ă, amplificată de o forţă iiJ'utăto:iTe: i nare. in tot vălmăşagul revoluţii ru

<;eşti nu s'a desprins nici-o idee sau 
democraţia. .! realizare reformatoare. 

Sufletul lumei, bolnav şi biciut încă i 
de amintirea izbânzi10r şi dezas\reler I "Spiritul revoluţionar" în ţările s~
războiului modial, ŞO\ ăle sfielnic spre l' cătulte de Iăzboiu, ca şi în ţările îm
noui ină:ţări SeU prăbuşiri. . bogăţite de războiu, nu este decât ne-

Două lumi vrăjmaşe stau ameninţă- I liniştea provocată de desechilibrul eco
toare taţă În faţă: a urei şi a iubirei, a i nomic ce a urmat inerent războiului 
dezordinci, violenţei şi a anarhid in- J mondial, nelinişte exploatată de apaşii 
ternaţionale. I aventurii ipternaţionalei a III-a, cari fără 

Sufletul lumei este bolnav şi ger- I a ţine seamă de tot ceeace o naţ-.une 
menul dlzolvant al boalea sale este, În II are mai scump, sentimentul naţional, 
primul lând, bolşevismul; propaganda caută a-i săpa murmântul şi ca apoi 
bolşevică strânge perfid, în piase otră- ei - cei fără de căpălâi\.l, - să-şi 
vite, intljg globul pământului. ) facă mendrcle lor aefaste. 

-
ş'rlRI DE TOTFELUL 
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Apel către ab~olvenţli Scoalei Co- I Rehabilitarea d·lul notar Dimitrie 
mercidle Sup. Jlr. or, române Ilin Bra· I Haiduc. Vi.ţ~ deja safe suferă de o 
Şf.lV, promoţ,a 1907. In primăvara anu- I grozavă caall1itate, aceea a hăr(uelilor 
lui 1927 voim să aranjăm o întrunire I marunte, personillet care nu odajă de
coleg ial ă, cu ocaziunea aniversăriei a generează irI companii păli rnaşe, risi-
20 de ani dela abbolvirea şcolei. Rog , pind timp şi energie !cumpă, care ar 
deci pe toţi colegii să binevoiască a·mi I merita o altă întrebuinţ'Jre mai folosi
comunica fără întârziere: adresa şi . toare. Aşa în comuna Tornea (j. Arad) 
eventualele propuneri în legătură cu : notarul de acoio, dl Dimitrie Haiduc 
această Întrunire, Data şi programul ajunge, te miri cum şi din ce ridicol 
întrunirei se vor comur;ica în scris la incident, În conflict cu sf. sa părintele 
timpul ~ău. D,>rÎr:tlu·Vă tuturor ~ărră Gh. Bragea. Urmdfea: denunţuri peste 
lod Ftricik-, Vă îll1brăţi~ază cu dra- denun1uri la prefectură, încât comisia 
gosle frăţe"scă al vostru devotat Sle- . disciplinară a jud .. ţUIUI, se vede nev,)i:ă 
[un Pene;~ prefectul promoţiei Cluj, MI- ,1 a încinh che~tjunea iV\.in. de interne 
nerva 11. spre a decide, dacă este ne(esa~ă ori • I ba pornirea instrucţiei discipliJlare. 

- Organizaţia LANC. din Căpruţa j Cu toate că "adversarii" ticluise:ă 
mulţum{şle sincer dlui Dimitrie Maci ! o litanie de 32 acuzaţii Ci)nlra notaru· 
preot şi dlui M. Serb Ş ,f de g~ră, pen- j lui. - Min. de interne printr'o tele
nu sumele cu cari au contribuit la I gramă sosită În zilele trecute la pre-
procurarea drapelului org .. nizaţiei. I fectură, anuntă că neaflându se motive 

• I serioase; cercetare disciplinară nu se 
_ Comercianţii Şirieni se plâng că va mai face. Prin aceasta se flllalizează 

sunt boicotaţi de . • ,? de Români. Ar acţiunea pornită cu atâta patimă contra 
fi trist dacă este adevărat! Oare să nu notarului dm Tornea, care a fost lăsat 
îi apuce njcioda~ă scârba pe Românii, i în sfâlŞlt În pace la ocupi;ţiunile sale 
cari Calcă pragul streinilor? mai folositoare binelui public. 

Nr, <46 

- SARBATORI FERICITE dorim 
abona~i1or şi cititorilor noştri. 

* 
O brosură clandestină? Un cetitor 

al nostru' din comuna Sân george, ne 
scrie că între sătenii de acolo se ră
spândeşte o broşură Întttulată: ,.Inima 
omului la casa lui Dzeu 'fi atelier al 
satanei", cerându-ne informaţii d"că 
această b:oşură corespunde tipicului 
nostru bisericesc şi religiei ortodoxe. 

Cum noi nu O cu~oaştem, rugăm 
să ni-se Irimită un exemplar la redac
ţte, ca apoi consultându o, să ne putem 
pronunţa. 

* 
- Din Beba·veche fruntaşi comună 

dela graniţa sârbească-maghiară, pri
i mim veşti p'ine de durere şi Îndigaare. 
: Acea comună, care pe timpul erei ma
! ghiare avea 2 preoţi români, conştii de 
d.:ilurinţa lor, iar acum de IUlli de zile 

: nu are preot gr. or. şi asHel Înmor
mântările le fdce dl preot gr. catolic, 
fiindcă dnii preoţi gr. orI. nu vin bu

: curos dela o depărldre de 18-19 km 
, din satele vecine. 

Poporul ace:a blând, bun şi înţele
gător Însă spera şi răbd l. că îşi pu
se se toată încrederea S':l în Ven Con
sistor, care este chemat În prima liaie 
să nu lase IUrma fără păstor. Durere, 
alegerea de preot întârzie şi astfel în 

· comuna aceasta, poporenii sunt expuşi 
să îndure o ruşi"c după alt3. Aşa nu 
nu de mult s'a î!l!ânplat că o femee 
evlavioilsă, bătrână, să fje îngropată 
fără preut, ca o netrebnică şi fiindcă 
a5tfd de lucruri u:nplu inimile credin
cioşilor de groază şi ruşine; Vcneratul 
Conzistor este rugat şi Ve această cale 
fă dispună de u~genţă i<.legerea de 
preoţi pentru parohiije comunei B..:ba.
veche. 

• 
- Urmând să întocmim un album 

al futuror eroilor şi cimitirelur de eroi 
adresăm acest apel că!re public, ca să 
ne tnmea,ă tol felul de foto~raflÎ, dale 
asupra eroilor căzuţi în războiul Klon. 
dia!, Indiferent de naţionalitate. Foto
grafiile pot fi ale elodor, fotografii de 
monun,ente, cimitire etc. FUlografiile 
vor fi adunate il album, aSlfel nu se 
vor mai înapoia trimiţătorului. - Com. 
Pietei Arad: MaIOr P. Mi/utescu. Adj. 

· Pieţei; Câpifan l'opovici. 

I
I * 

Din llfeu. Poporenii din IIleu 
,printr'o scriso3Te adresată redalţiei 

noastre, aduc mulţumite preoţilor din 
Săvârşin, dlor Eleneş şi Ogneanu, cari 
cu ocazia şedl:ţei Cercului rdigios. 
ţi[lulă acolo, Î-au Lnpărlăşit de predici 
şi sfaturi frunoase. Domnii preoţi au 
cercetCit şi popon:nii adunaţi la câr
ciumă, vorbindu-le frumos despre al
cuol, cu care indeosebi cârciu marii 
evrd otrăvesc fără milă poporul. E 
îrnbucură:or, că irI acea ... tă fruntaşe co~ 
mună Încă nu s'a îocuibat evreu, iar 
cârcÎumarul creş'in, Marcu Manase, nu 

· fdce niciodată abuz cu distribuirea 
; beuturei. 
I * ! - Cărţi .de identitate (cărţi de 
I membru) cu fotografia dlui preşedinte 
: suprem A. C. Cuza, ne-au sosit la 
, biurou; fiecare membru este rugat să şi 

procure prin organizaţia comunală cMe 
un carnet. 

• 
; - Felcem atenţi p'! toţi cetitorii că 

atunci când recldmă ori denunţă ceva 
: la j~ndarmerje, Sfl ceară duvadă des

p'e denunt, căci aIU'!1 o pot păţi ca 
· prietenij noştri din Bârlavil ju j. Arad 

cari dţşi reclam:3seră un furt de carne 
de porc, lână şi haine şi tot satul şi 
jurul ştie de el numai tocm::.i dl pu-

· tOllier l. David nu ş'ia nimic, nu au-
zise Ili:nic, cu toate că lui însuşI i s'a 

1 deuunţat cnul de hoţii de pagubaşi ! 
i Avem jond~rmerie de mo...:el. dar 
: sunt şi ac()lo oameni, cari flU şi înţe-

leg, ori nu·şi fac d::torÎnţa! 

* 
- DI piut. de j.3ndarmi N. Popa 

din BJteni, a bă!ut crunt, ca pe un 
I ucig-lş, pe Roşea RU3alm din Paiu,eni 
1 fiindcă i-a zis unUI perciunat .,1.1 Pa-

" 

lestina cu jidanii"! D1 (ăpltan Coman
I dant ai Companiei din Arad - det>pre 
, care numai bine putem vorbi - este 
1 respectuos rugat să disciplinele pe 
I astfel de terorişti slugi de ale jidanilor! 
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care Român, care e mândru că s'a IHn carnetul unui revollitionar 
nascut şi face parte din Naţiunea Ro
mânească' acela care intemeiază fa
mile românească, dă naştere şi creşte la 
rândul lor, copii sănătoşi pe care să'i 
dea la învăţătură sau la meserii, acel ~ 
care munceşte intensiv folosind fi _care 
clipă, fie Il pămâ"t, tie în atelier sau 

(Dela 1 nov.1918-16 febr. 1919) 

Aradul A-

In marea epopee 
de T RAI A N MAG E R 

hbrieă fie în birou, în ş.::oală sau la- De introducere: fură degradaţi şi nu mai vedeai În oraş 
borator. acela care Îşi dă bar:ul numai Ce trebue să ştie cetitorul până i decât un fel de soldaţi, agitându-se şi 
1 .. comercianţi şi la meseriaşi româ;d, la sfârşitul povestirii ! discutând aprins. 
acela care tiinJ slujbaş ocroteşte pe I 
Ron ân pe lângă sevaHatea legdor şi cu Insemnările ce urmează sunt pagini ,.Demobillzarea". 
blândeţea inimei de fra'e, acela care sfăşiate dlO c3.rnetul unui foarte mic I Pe la ora 1 d, a. s'a inceput ce-
meseriaş sau comerciant fiind, se stră- pion din ultima etapă a luptelor nua- I lebra »demobiHzarc". Ieşiau feciorii cu 
dut'şk să crească noi prof~sioni~~i ro- stre pentru Unirea Ardealului cu patria i sutele din cetate, cântând, cu Iăzile În 
mâni şi cau ă să producă ŞI ~ă \'andă, mam:1• i spinare, Îndreptându-se spre gară. 
mărfuri de caiilale bună şi cât se poate Caleidoscopicele impresii momen- I Cei din Ciala sunt mai nostimi: au 
de eflin; acela care nu dă banul la tane, fixate atunci cu zor în plkă ac- I pus mâna pe magazii, s'au înţolit boe
strein nici pe mă furi, nici pe ga!de, ţiune, reÎnviale şi privite în linişte dda reşte tot in haine nouă. lşi luaseră 
nici pe cărţi, care au de . scop să ~e o distanţă de 9 ani, -- mu:te din ac- aproape fiecare şi câte o carabină nouă, 
dă· âme şi nimicească NaţiUnea Roma- ţi unile noastre de atunci, vor părea azi muniţie în saci, au dat foc bărăcHor şi 
ncască; şi Î<1 !tne are conşti1l1ţă na~ puţin caraghioase, pentru care fapt au plecat spre vetrele lor. Ace;itia erau 
ţi Jnală acda, care re~pecă persoana ŞI celem indulgenţa cetitorului. mai tăcuţi, prl)biibil sarcina fUltului şi 
averea sem ~nului său, care respectă Servt:;ască aceste note fugare, in- a incendIului îi apăsa. 
legile ţărei şi legile Bisericei Creştine, deosebi psi!Jologului din generaţia nouă" La fel au purces şi cei din Sân
roo'âneş i. !au viitoare, care va încerca ~ă reCOfl- : miclăuş. numai cât aceştia n'au pus 

Lucrând cu statornicie j.l felul cum struiască romanul acelor ziie, şi care foc. Aici civHii au curăţit ce-a mai ră-
pretinde Con-liint'i Naţională Română - tare ni e teama, - că nu ne vor , mas dela soldati. 
vom "junge, mai curând decât put.em inţelege pe noi, romanticii incorigibi, I Prinseră de veste şi robii penikn 
crtde. o Na(iune Mare ~i PuternIcă, cart ne-am secătuit bdeşugul ochilor: darului militar din cetate. Soldaţii de 
iar dacă vom luc a În contra percep-, in prel;iătirea şi C.ştep1 area marei mi- : pază, parte părăsiră posturile, park 
klor arătate mai sus, vum căd~a În : nuni a Intregirii Neamului. n'au mai opus rczisterţă şi cu armele 
tota:ă robie eCl:lnomică, bpoi in robie I Si fiindcă azi În Ardeal, au inceput smulse dela aCi'ştia se ineae: ă o luptă 
cuturală şi În urn":' în robie poli1ică! : uoii' şi a.lţli să-şi dlscuie merilele şi Între robi şi un pluton de seldilţi, co-

Vreţi voi Frati Români să fim robii i contnbuţiunile la înfăptuirea unirii, - mandat de un căpitan, care se străduia 
jidani/or? - am \irea ~ă se şt e că.. ea nu este nici să-i opreaiiică ~ă se Î.r,prăşlie. 

Sărbători Fericit~ 1 ! pe departe opera a catorva persoane. Partea cea mai mare a ev(,dal. o' 

Stefan Penpş i Actul dela Alba-Iulia e~te opt-ra Între- Cu această zi s'a desfiinţat armata 
P d R C M~$~riaşilo" I gului nealn, indeosebi a miilor de in- austro-ungară din garnizoana Arad., 
.rerd· R cun: .;r:" v. 1 a.Jiului'l telecluali anonimi, rodul ideii naţionale, Am fost de faţă. Înain:ea porţii ce-

II n" amam In el e afirmată cu şi mai multă harbăţie la tAtii, când un ofiţer trat.i cu Uli şef al 
1848. propa~ată asiduu mai "poi prin socialiştilor, Huppert, _ cerândll,i spri-

Z 1 C E literatură, dela catedră şi prin ziari- jinul pentru a opri devast3fea instala-
: siică. Bărnuţlu, teoreticianul ideii na- ţ1Unilor militare. Acesta satisfăcut de 

ţiol1al, creştine, Avra:n Iancu, omul fap ispnva zilei, ră~punde scurt cu un aer 
telor şi splendidj generaţie cde atunci, de atotputernicie, că se vor îngrJji de 
continuatori şi dânşii ai şcoalei lui restabilirea ordinei publice, imă mili-
Şincai, Klei n, şi Maior, - acei m :iri tarismul si-şi opere singur ii1stituţiu. 

SE 
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pe unguri. (Pe semne. spiritul vreunui 
străbun chinuit îi captase şi-şi răzbuna 
acum printr'ânsul suferinţele îndurate 
dm partea s!ăpânitorilor că tai). 

Scara, în casa lui Oprea ne-am 
COllSlituit 1n Sfat miiifar şi am decis 
ca încă În seara aceea să ne prezen
tăm În cetate la generalul Resch, co" 
mandantul pieţei pentru a i comunica 
că ne conSiderăm ieş\ţi din cadrele ar
matei austro-ungare şi că ne punem 
la dispLJziţia Consiliului Naţional Ro
mân, care se injgheba În pripă - la 
noi În Arad - sub preş;denţil d lui 
Şt C. Pop. 

In perfractări cu generalul care 
şovăeşte. 

Zis şi făcut. Seara târZIU plecăm 
la generalul. Ajunşi În cetete am aflat 
o fierlJere nemaipomenită. Pe Întune
rec, trăgeau lUlluri:e pe pi c ţa prin~ 
cipdlă, scoteau n,i:r~lierele de pc 
bastio3ne, împărţeau arme şi munitii 
ofiţ·:rilor şi puţlllilor soldaţi credin
cioşI, ce mai rămăsesc"ă. 

Se !ătise vestea, că se apropie din 
spre Timiş',ara 5000 de răscul;,ţi COI1-

tra c~tăţ:i Aradului. Cuprinşi de pa
nicfl, cu toţii din celate îşi pierduselă 

; firea 
! Când ne ;'propicm de întrarea edi-

fîciului, U!:de I;;,a insUială cOi\lenJuirea 
pieţii, Cllm noi Înaintam În rânduri de 
pllru, un maior ne agrăleşt.::: •. Ce 
trupă e asta ?" (Afi;yen c~apat ez ? -
Pe un~ureşte) 

- "Trupa ofiţerilor români!", -
răspunde tot pc ungureşte, un call1arad, 
loco t • NemeL 

Urmează o consternare generală În 
i grupul ofiţerilor unguri, ce "ne Îllcon-
i joară îlltr'asta. . 

-- .. Bine c'aţi venit ~fraţilor, căci 
tocmai avem lipsă li:! d-voast,ă. ime
di?t vă şi facen lr'părţir~a 1" - con
lill~ă r1Bioiul. Că Co.msiliul comunal al COT.un i B11-

ziaş, jud. Tirr:iş la intervenţia a 
câtorva jidani Întri1ţi în consiliu, au dat 
un ajutor de 30 miII. sinag Jg~l de acolo, 
iar dl protopop, dl primprelOr prl!c um 
ş( dnii avocaţi şi medici români de 
ac.)lo n'au avut nimic de obiecţionat. 

dască!i au ~răit la 1 Dec. prin glasul nile sale. 
discipuhlor lor. .." '1 Părintele diacon. Cornel Lazar, spu- I 

~l .• dacă U~ll dom~l la 1918 ~r f~ nea că înainte de câteva zile a căla!orit 
ŞOV~II, ll1lr'O _~lIpă ~r ţi fost ostraCIl.0.t1 cu un individ, ce venea dela Budapesta! 
şi s ar ,fi gll:.11 7.~Cl, ŞI sute. să ,I.e la I şi care recu:1oscându-l depe Îmbrăcă- I 

locul, Să ne amintim numai al,;ţlUnea I minte, că era preot român, l-a prins în '1 

dlui Dr. Amos FJâncu,' care încă a. vorbă. Cunc$tea bine pe români şi 
sosit timpul să fie cunosculă. Poziţia 1- istoria noastT ă,chiar şi pe ce] bisen- II 

In n*)i, apro~,p.! ingheţase culea, 
eram pur ni, nu şiii'1/1 nimic sigur. Sela· 
vul nu 3juns~se Îllcă 13 cunoştinţă, că 
i s'au sfărmat lanţurile, în care s'a 
născut şi îl care n'a cunoscut nici
când libertatea, pe carc s'a obicinuit 
să o privea!'că totdeauna ca pe o hi
meră înşelătoare. 

Deferim cazul în atenţiunea Prekc~ 
turii din Timişoara, 

Că un stud. univ. s'ei logodit cu ji· 
doavca M. Jacobovid din Jidvd. 

Se poate aş 1 ceva? Dlor stuJerJţi. ce 
măsuri credeţi că trebue lu ale contra 
acelui răIăcit? Ca Să-i ziCem alâ.t: 

nu râmânea o clipă fără lup!ători. cească şi se inleresa de o stradă Iătu-
Iniţiativa a pornit de jOi, ralnică din Arad. lntrebându-I ce caută . 

I-am THulţumii frumos de afecţiune 
şi i-am ~pu,;, că vrem l'ă vorbim cu 
generalul. ceeace după multă !ărăgă
nare, insistenţă şi târguieli, ni se 
ptrmite. dela mase şi cel din frunte nu repre- I în Arad, i-a dat să înţeleagă, că e: 

zenta decât un simbol, care nu se mai '1 Înlt'o misiune secretă importantă, ale: 
chema nici dl Goldiş, nici dl Cido Pop. : cărei rezultate se vor vedea pefte câteva : 

Şi mai uriti ni se prelinl~ fapta "1 -,. Iti" t' . t ă e i 

G".'neralul pJlid ca şi ceHa şi tre
murând de emoţie, - de o fJarte mi
nirnă ţinută llliJitărească, - ne pri
meşte curtenitor, cu întâmpinarca că 
ne cuneaştem doar, suntem prieteni 
vechi şi conlează şi pe mai departe 
pe sprijinul nostru. 

acelora, ca-i voiesc să-şi valorizeze ZI e. ţii rezu ta una In ama f. s î 
arate. I 

Ru~jne I Nu-i d-:-ajuns. 

Că în fine îi sunt numărate zilele tre
nului mic, ce circulă prin oraş. In 

adevăr ar li timpul să scăpăm de ru
şinel acea!fa. Prelindem în legătură cu 
aceasta ca circulaţia de autobuse să 
fie neconditionat o întreprindere a ora
şului şi nicidecum a unor parvenlţi cu 
perciuni, cari să şi facă milioane pe 
spinarea orcşu!ui. 

meritele patriotice, focul unui ideal, pe ! 

Că monumentul pentru comemorarea 
mileniului ungar ridicl t În 1896 dl! 

comuna p.:>htică Paegul-mic din negli
jenta autoritiţilor - nu local~. ci ctle 
mai de sus - decorează şi azi sfidă-

baui sunători, - coborîndu-se la noi, 
în Arad, rână În a şi pretinde pe seama 
lor împărţirea unei grădini publice, 
drept dar national, Dacă. am luneca pe 
acest pov~rniş. să ne g~ndil11 numai, 
unde am ajlinge, când fiecare luptător 
şi-ar cere răsplata in bunuri materiale? 
T ara aceasta n 'ar avea atâţ1a bani şi 
alâtea "parcuri ll de împărţit. 

l. 

Primele inceputuri de organi
zare la Arad, 

1 Nov. 1918. 

tor teritorul dinaintea bisericei rdor- Prăbuşirea armatei austro-uogare 
maie şi a parohului Szondi, mare du~- ! şi Jsbucnirea revoluţiei. 

man a tot Ct:: este rolnâ'lesc. i In 1 Noemvrie, dimineata a isbuc-
Intrebăm când se va îndepărta "cest I n!t ~ev~luţia În Arad. Sosit din. pr~

monulflent cu inscripţi.i: "Acest m. s'a I v~n~le," lmpr~ună cu. ~n frate .. mal ml~ 
.. • .. . t' tI' I ŞI leşmd dln edifICiul gănI, soldaţI 

ndlcat 1r1 amll1l1re~ :xlsten el sta U.Ul ! unguri ră~vrătiţi ne întâmpină: "Jos cu 
ungar de 1000 am... dm comuna, care I rozeta!" (un semiglob de tinichea cu 
când a fost vorha de delimitarea fron- iniţiillele împăratului, cusut pe frontul 
tierclor, a făcut totfe!ul de intervenţii I chipiului). prdă:ându-ue că cedăm sub 
sA rămână ld Ungaria.? il preiOiunea ameninţărilor, -- in fond cu 

Că lebovici Avram comerciant, stabi
lit de curând in comuna Chisîndia, 

are purtare morală necuvimcio.=.să f6ţă. 
de locuitori, îi pălmueşte şi Înjură de ... 
nlaÎ ales pe aceja, cari Îulră În crişma 
lui fără să bea. 

o r;e~pusă satisfacţje -, smulgem ur-
gisitclc tinichele, le aruncăm la pă
mânt şi plecăm cu o hăsură spre oraş. 

Ajunşi în dreptul cafenelei "Hun! garia~', ne aţin calea un grup de fete, 
, uvriere, smţinute de câţiva soldaţi şi 
! punându se in calea trăsurii, ne soI mează ~ă coborîm. Se str~ng cerc in 
1 jurul n.stru ~i ne ordonă să Iăpădăm 

Că jidanul Iacob Herman manipulant I şi insigniile de gradaţ:e. 
de pădure 13 SAE. şi Industrie din Apoi se începe operaţia; întindem 

Pâr.cota !labilit de doi ani la pădurea I gâturile, fetele cu forfecute ne desfac 
firmei jidoveş i din Chisindia, se poartă 1 depe gu;er gaJoanele, stelele, - ne 
mizerabil cu muncitorii creştini, le de- I desfac şi portopeele dela săbii. 
trage şi reţine leafa celor ce fac stân-! lncurând, toţi ofiţerii şi gradaţii din 
jeni în pădure. garnizoană, cari s'au arătat pe stradă, 

Inceputul constituirii Statului militar 1 
român şI al Consiliului naţional. i 
lncă în după amiaza zilei de ] Nov., ! 

in cafeneaua "Hungaria", - partea ro· 
mânească, - 14 ofiţeri şi aspiranţi 
am iniţiat formarea Sfalului militar ro
mân, oferindu·ne serviciile d~i dr. 
şt. C. Pop, pe care l-am găsit acasă. 

li aduc<!m la cunoştinţă hotărîrea 

Cu trenul de dupll. amiezi soseşte 
dela Timjşoara locotenentul, dr. Nemet, 
aducându.ne vestea, că şi acolo sol
daţii români, separat de unguri, s'au 
comtituit în Sfat militar şi cutreeră 
străzile intonând cântece naţionale. 

Soseşte şi căpitanul dr. V. Avra
mescu care impreunA cu sub!o~ot. dr. 
Liviu Tămăşdan se aflau În serviciul 
K. u. k Linienkommdo-ului, la dir. reg. 
a căilor ferate, şi ca atare cunoşteau 

, toate mi~cările de trupe, aşa că până 
lieara societatea noaslră număra 24 
membri. 

Se svoneşle, că împăratul a adre· 
sat armatei un manifest, prin care sol

l daţii se deskagă de jurămâr,t şi li se 

I 
dă libertatea să se grupeze di,lpă naţio
nalilăţi la dispDziţia Sbturilor naţio· 

I nale. Acest manikst nu s'a publicat 
remânilor, era ţinut În secret de ofi
ţerii unguri, cari ne explicau, că nu 
poate fi vorba decât de o grupare na
tională. maghiară. 

Sub imboldul acestor e· enimenle 
am ţinut întâia intrunire in casa din 
Piaţa Tnk~!yi a locot. Oprea, care prin 
o minune a atavismului devenise din 
ziua aceea român. El, - care crescuse 
În mediu străin, nu vorbea bine ro
mâneşte şi pe care nu-! ştiusem că e 
român, purta acum ostentativ tricolorul 
şi nu odată a comis nebunii in fana
tismul său naţional, provocând chiar 

noastră şi îl rugăm sii ne pună la dis
. poziţie o parte a celăţli pentru feciurii 
~ română, după care Vulll pleca pe sate 
1 să-: conceutrăm. I La aceasta nu s'a învoit. 
1 In sfârşit după muită discuţie, care 
: mergea acum aproape ca dela egal la 
legal, - ne-am înţt:les, că vom con
II lucra in ce priveşte sU3ţinerea ordinei 
şi î.l scopul acesta vom pleca la sate 

I 
să mulcomim p'JpCJrul Înfuriat. 

Am declarat Însă sus şi tare, că nu 

I m:.î aparţine: n armatei austro-ungm! 
şi ne vom supune numai ,C.msiliultti 

I
N 'lţiollal Român. 

Abia am părăsit localul biroului şi 

1
, callur"zii unguri, cari cştep~asefă tot 

timpul pe ahră, năvălesc asupra g~ne~ 

I 
raIului nea'l1ţ (nici nu ştia ungureşte), 
îl sfătuiesc să nu se j'lcrea:la În sin
ceritatea vaiahilor şi &ă nu le permită 
ieşirea i" popor, căci îl vor aţâta în 
CO."tra statului şi În contrJ. ungurilor. 

Şi, generalUl ş'lVăi~or, s'a Iăjat În· 
dupleeat de s\ărtunţele Jor. Te'ef~)ne3z1 
unui jUllul de diminea!a să pl1bl;ct: 

, că Îşi revoacă hotărîrea şi Învilă pe 
\ ofiţerii români pentru mâne-zj dimi· 
I ne,-ta la o nouă c()!lsfătuire. 

I 
,Va urma). 

\ Nici un ac dela Jidani 1 
I Sprijiniţi comerciandi, industriaşii 
II şi meseriaşii romiini, folosind pro· 
- dusele lor, cari sunt tot asa de 
! bune ca şi cele streine: 

tr 



..... 

NO.46 

Pentru automoblllli de propa
gunda. al Cercului de Studii 
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Au mai contribuit: Lei 
Achim Ioan, CurHei 180 
Boeriu N. D. S. M 50 
Savu Pălroiu, şef perceptor, Nădlac 500 
Corneliu Novac, penzionar, Arad 20 
Stdanik [gar, pastor ev. Nădlac 100 
Kubica Samuel, inv. Nădlac 100 
Valeriu Maghiar, înv. Voivoden! 40 I 
Ioan Sauer, Podgoria 20 I 
Dna colonel Bardoşi, Arad 100 
Colecta din Seleuş prin DI Deliman 100 
Mustafa MihaiJ Ghioroc 40 I 

VOINTA POPORULUI 

Publicatiune 

Comuna bisericească ort. ro
mânA. din Buteni cu ziua de 2 
Ianuarie 1927 d. m. la orele 14 
în localul Primariei, dă spre ar
dere, pentru zidirea unei biserici, 
500000 (cincisutemii) bucăţi că
rămidă. 

RefJectanţii sunt rugaţi a se 
prezenta personal şi după comun 
acord a da garantă necesară. 

Preş. corn. parohial. 

Nr. 26.686-1926. 

Publicaţiullf.'. 

Se aduce la cunoştinţă generală, că 
pentru arendarea pe timp ae 4 ani a 
parcelelor de pământ mai jos înşirate, 
în ziua de 26 Ianuarie 1927, orele 10 
a. m. se va ţinea licitaţie publică orală, 
în Biroul Serviciului economic (Primă
ria etaj, camera Nr. 104) în conformi
tate cu Art. 72 şi următorii din Legea 
conf;tbilităţii publice. 

Condiţiuniie de licitaţie se pot vedea 
la Serviciul economic În orele oficioase. 

1 1. Parcela de 2 jughere, situată în 
str. Păcurarilor cu preţul de strigare 
Lei 500 arendă anuală. N. Boeriu, Diciosânmărtin 50 . Nr. 26687-1926. 

Iosif Achim, Curtici laO 
Colecta din Comana-de·jos prin 

DI praf. Popescu 
Sava Stefan, Ghioroc 
Ilie Covaci .. 
Iosif Barbă ,~ 

220 
20 

Publicaţiulle. 
2, Parcela de 1 jugher, situată în 

str. Ion Creangă cu pretul de strigare 
Lei 600 arendă anuală. 

Se aduce la cuno.;;tinţă generală, că 3. Parcela de 1 jugher 745 stân-
pentru arendarea pe timp de 4 ani a I geni pătraţi, situată în str. Faurilor, cu 
parcelelor de pământ mai jos înşirate, preţul de strigare Lei 1100 arendă 
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Nr. 29.980-1926. 

Pu.hlicatlune. 
Se aduce la cunoştinţă gene

rală că pentru darea In intreprin
dere a lucrarilor de zidărit şi aco
perit cu ţiglă pe anul 1927, în 
ztua de 24 Februarie 1927, orele 
IOa. m. se va ţinea licitaţie pu
blică cu oferte închise in biroul 
Serviciului economic (Primăria etaj, 
camera .t\r. 104) In conformitate 
cu Art. 72 şi următorii din Legea 
asupra contabilitAţii publice. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
la Serviciul economic In orele ofi-
cioase. 

A rad, la J 4 Decem\'rie 1926. 

Serviciul economic. Dimitrie Oniga " 
Dimitrie Sârb " 
Ioan Oţel 

100 
20 
20 
20 
50 

in ziua de 27 Ianuarie 1927, orele 10 anuală. 
a. m. se va ţinea licit3tie publică orală 4. Parcela de 156 stângeni pătraţi, ~o. 29979-1926 
în biuroul Serviciului economic (Pri- situată în str. Ion Creangă, cu preţul 

Colecta Dr. Rusu, Nădlac 1000 I măria etaj, camera Nr. 104) În confor- de strigare Lei 435 arendă anuală. 
mitate cu Ar. 72 şi următorii din Le- 5. Parcela de 2 jughere situată în 

Colecta N. lenăşescu, pre\~. LANC. i gea asup.r~ c~mtabi!itĂţii publice. 1 str. Anton Pan, cu preţul de strigare Se aduce la cunoştinţă gene-
Groşi : CondlţlUmle de licitaţie se pot ve~ I Lei 1010 aren,!ă anuală. raIa, cii. pentru darea în întreprin-

Publicaţiune. 

Nichlfor lenăşescu 50 \ ?ea la Serviciul economic În orele ofi- 6. Parcela d~ 550 stângeni pătraţi, I dere a lucrărilor de zugr~vit şi 
Constantin Chira, com. 50 , leoase. . . sl'!uaIă Ia-lIgă şanţul Neuman cu preţul 1 19"7 î d 

20 3 800 - , vopsit pc anu .::" n ZIua e Petru Sulinfan I .1. Par~ela ~e, jughere. . sta~- de strig-are Lei 510 arendă anuală. ?4 F'ebruarie 1927 orele IOa. m. G~orge Luca 30 : gem O sItuata m fos~ul cUnJ~er dm 1 7. Parcela de un jugher cu conac _ 
Miron Sulinţan şi Pascu Ienăşescu 20 Şega eu preţul de stngare Lei 4800 I situată în duleul Kribovara, cu preţul se va ţinea licitaţie publica cu 
Colecta Serb Mi/an din Conop arendă anuală. , . ~ l' de Lei 2500 arendă anuală. oferte închise in biroul Serviciului 
Savulescu Petru, vpreş. LANC. 100 2. Parc~la de 2 ]ughere sltuat~ sub 8. Parcela de un jugher cu conac economic (Primaria, etaj camera 
lovita Savulescu, econom 20 . pă?urea Claia. cu pr:ţul de strIgare! situată în duleul Gulea, cu preţul de 1 104) în conformitate cu Art. 72 

( 1 . L NC 40 ' LeI 3700 arenda anuala. _. . strigare Lei 2;')00 arendă anuală. 
Ioan ă ean, casier A. 20 1, . 3. P~rcela d,e 500 stangem pătraţi li 9. Parcela de un J'ugh. er cu. conac şi următorii din legea asupra con-
[oan Bălean, econom . - -t ICI S t b'l'ţ6ţ" bl' Vasile Călean, 40 ! sItuata In . capa u. a ea ,."a~una c.u situa!! lângă conacnI Knstyon. cu pre. alI Q. 11 pu lce. 
Petru Bălan," 20 : preţul de strigare Lei 600 ~renda. anual~. ţul de strj~are Lei 2500 arendă anuală. Caietul de sarcini se poate 
lliuţa Profilie, : 20 ! 4 .• Parcela . (l]e 40?, stangem O Sl- 10, Parcela de 100 stângeni pa- vedea la Servo Econ. in orele 
Serb Milan, şef de gară CFR, 200 I tu~tă 10 co.loma GutzJahr cu preţul de traţi, situată în bazinul sec, cu preţul oficioase. 

. . . I stngare Lei 550 anuală de strigare Lei 120 arendă anuală, 
M.oranu Cornel, cop~1 de 4 am 30 I 5. Parcela de 550 stângeni păt~aţi 11. Parcela de 300 stângeni pătraţi, 
Caprucean Petru, aVlzer CFR. 20 I sl'tuată lângă Fabrica de cărămidă 't tă' t A t P t I d A d ' S f . f d h' ă CFR 30 SI u::! In s r. n on an, cu pretu e r elean o roOle, şe e ec Ip . Probszt cu preţul de strigare Lei 500 t . L . 300 dă Iă 

Arad, la 14 Decemvrie 1926. 

Serviciul economic. I P t '1 t t 150 : s ngare el aren anua. oan e r! a, preo or. rom. arendă anuală. Adi 14 D i 1926 
Chelmagan .Ioan, econom 50 6. Parcela 460 stângeni pătraţi sÎ- r a ,a ecemvr.e • No. 585-926 
Petru Beranu: econom 40 luată În Str, Văcăreşti cu preţul de Serviciul economic. 
NIcolae Beranu, ec.ano.m . 20 strigare Lei 550 arendă anuală. ---- Publicaţiune. 
Iordache Chelaru, ImpIegat de mlş- 7. Parcela de 300 stângeni pătraţi 'ităi5'-~~'" 

care. ~FR. 60 j situată în Str. Ţepeş-Vodă cu preţul~< 0~~L J' ~ .. ~ Se aduce la cunoştinţă publică ge-
lo~n ţi~:l1moşan, .econo,m 50 de slrigare Lei 350 arendă anuală Marele magazin de pielării nerală că în ziua de 29 D.ecem~r~e 
Gn~one Caba, mv. dlr. 100 8. Parcela de ic.:a 1 jugher situată a. c. la orele 9 a. m. se va ţmea ItCl-

Vas.lle Ursule~cu,. econom 40 lângă terenul sportiv atletic AAC cu \IICTOR BOŞNIAC I taţi~ publică in ~ocalul PriI?~riei .Spi-
Pehca Ioan, ImpIegat CFR. . 50 preţul de strigare Lei 1000 arendă ! nenl pentru furmzarea moblherulul n~-
Serb Ioan,. şe! de gară CFR. Păuhş 100 ) anuală. Arad, Piaţa Catedralei Nr. 16 I cesar şcoalei primare de stat dm 
Pop Aureha, lnV. . . 60 I 9. Parcela de 100 stingeni pătraţi i. . . .. comuna Spineni şi anume; 
H~ngea, preot rom. umt, BelotlOţ 20 situată lângă pădurea Oala cu preţul I Furmzează cele mal solIde ŞI lef- 32 pupitre (bănci) şcolare. 
Marculescu Ion, delegat permanent 20 I de strigare Lei 150 arendă anuală. 1 tine marfuri din aceasta branşe. 1 dulap pt. arhiva şcolară 
Petru Chelmagan, pnmar 100 I Arad la 14 DecemvrÎe 1926. ! 1 dulap pentru biblioteca şcolară 
Ciochina Nicolae, notar, Odvoş 20' 1 ~!!!!!Of!!!!!!tiiJiji~!!!§!!9!?!'!&. 2 mese de scris 
Lulaş lovita, econom 20 Serviciul economic. "1IiiIIiiiiiiIli_~'" 2 catedre 
Chelmagan Petru, delegat perm. 20 2 table de scris 
Biro Ioan, imp. de rezervă CFR. 45 Casa Cercuală pentru AsIgurările Sociale Arad. 1 8 scaune. 

Chelmagan Nicolae 20) 
I Condîţiunile de licitaţie se pot ve~ R .. J t f -O I No. 10108.1926. 

U]l oan. pan o ar:> P b I · t . dea zilnic În biroul notariatului comu. 
Fritz Martika, in etate de 5 ani 50 lUI ca, I U n e. nal sub durata orelor de serviciu. 
Remetean Solomon, elev 25 In conformitate cu Deciziunea No. 78085 din 1926. a Direcţîunei Generale a Asigurărilor Licitaţiunea se va tine în confor-
Urmăforii profesori dela şcoala Sociale, se aduce la cunoştinţă tuturor patronilorşi asiguraţilor. că _dela .,fat'! de I ~~nll .. r,le mitate cu legea contabilitAtii publice 
de arie şi meserU din Comana 1927 atât cotizaţiKe dc boală cât şi ajutoarele băneştI de boala, JÎl.uzle. a1aptare II mmorman- cu oferte închise şi sigilate, pe cari 

de JOS: tare, s~au fixat În cinci (5) clase, după cum se specifică mai j.s: concurentii le vor Înainta Primăriei co-
balariul mediu Coti7-atu 4";'0 din sala-DI jianu Popescu 50 CI. S a Jar i ulm a x i mas i gur a t asigurat riul mediu %ilnÎc munale Spineni. 

1. j ugarlu 50 p ezi pe săptăm. pe zi pe săpt. pe ZI pe săpt. I Spineni, la 14 Dec. 1926. 
Ilie Arsenoiu 50 1. Fără saL sau până Fără saI. sau piini la -.50 1. Ursulescu Gh. Dela Dumitru Stoian 50 la 25 L 150 L 12-50 75.- 3.- I 
Nicolae (hiti-seu 50 'II. Dela 25-35 L incI. Dela 150-210 ind. 30 . .:.....]80 - J.- 6.- I notar, 

L . 3 535 nI. Dela 35-65 L incI. Dela ?10-390 inel. 50.- 300.- 2.- 12.- o _____ ~_ 
Suma anterioară elI, IV, Dela 65-85 L incI. Dela 390-50 inci. 75.- 450.- 3.- 18.- ,1 Nr 26675 1926 

primar. 

, V. Dela 85-115 L şi Dela 510-690 şi peste . - . 
De tot: Lei 36.2'10 I t 115 L 69J· L 10<1.- 6' '(I- 4.- 24.- I 

I pes e ' . Publicatiune. 
i Ajutoarele băneşti; I 

POSTA REDACŢIEI i 
Rugăm să ne ierte colaboratorii, ! 

c.irora nu le-am putut publica artico- ' 
leie. Ne-a sosit atâta malerial, Încât 
nici în 3 -- 4 numere n'am fi avut unde-! 
pune. Stăruiţi, să se platea5<:ă abona
mentele, faceţi noui abonaţi şi atunci 
5ă nădăjduim, că vom putea face ga-. , . -zeta ŞI miII spaţlOasa. 

Dlui N. T. în Bogeiu, Sincere mul
ţumite pentru parale şi rândurile DV.! 
Incercati eâsligaţi ne abonaţi! 

CI. 

1. 
n. 
II!. 

IV. 
V, 

Ajut. băneşti de 
boală 60"/0 dtn 
saI. med. zilnic 

asigurat 
pe zi pe săpt. 

7.50 5250 
lR.- 1~6,-
3:'.1.- 2'0,-
45.-- 31:;.-
60,-- 420.-

Ajut. bi.neşti de 
lelluzie Î5'-'," din 
sai. ziln. mediu 

asigurat 
pe zj pe săpt. 
950 66.50 

22.50 157.50 
37.50 26250 
S6.50 395 50 
75.- J25.~ 

Ajut. băneşti d~ 
alăpt 50" o din Ajut. inmormânt. de 30",. o sa!. 
:saI. zilnic mediu zilnic mediu asigurat 

'Isii(Urat 
pe ZI pe săpt. 
1).50 45.50 

15.- l05.-
25.- 175.-
:>7.50 2625t1 
50.- 350._ 

Leg. spor. Total 
375 2(00 2375 
900 20;0 29110 

1500 :,'000 3500 
2250 2000 4250 
3DOO 2000 5000 

Cifrele sunt treeutc rotunjit în minus la cotizaţii şi în plus la ajutoarele băneşti. 
Echiv31eotul eompetinţelor in natură stabilită de CODS. Conducere a! Casei 

. . ucenic lunar în Arad 400 Lei in provincie 300 Lei 
Alimentare pt.. caifă lunar în Arad 8, () Lei în provincie 6()1 Lei 

. - ucenic IUDaT in Arad 600 Lei ;n provin<:ie 500 Lei .. .. I Intreţlllure tolala: c3lfă lunar in Arad ;000 Lei în provincie 80) Lei 
Edlton-propnetan: i Locuinţă: in Arad 1 cameră 100 Lei. 2 camere 2(1) Lei, provincie 1 cameră 50 L, 2 cam. 100 L. 

TR. MAGER sj Dr. DIONISIE BENEA I Haine: suma anu31ă 3000 Lei 1 legr. grâu 8 Lei 
, i Ghete: suma anuală 600 Lei 1 legr. porumh ·5 Lei 

T~ T 
". 

p r O a s p ă t ~i 8 ă r a t 
soseşte ! 

tn fiecare săptămână la 
Gheor&,he Dehelean 
Arad, Piaţa Peştelui No. 19 

Păm:,nt de jug-her 1500 Lei Producte: 1 kgr. fiiinii • 12 Le! 
Grădină de jughţr 2(100 Lei 1 klrr. slflrnna 50 Le! 
Iluminat pe an :.'00 Le! 1 kgr. sare 2 Lei 
Indlzit pe an 1000 Lei 

Domnii patroni sunt obligaţi să anullţe de urgenţă din nou Casei Cercuale. A:ad. toti. s~
lariaţii angajaţi, spre a fi incadraţi in noile elase: In caz de neanuntare, vor fi 'ncadrap din 
oficiu, iar patronii. vor suporta eventualele consecmţe. 

Arad, 1. 20 De<>emvrie J 926. 

• Casa Cercuală a Asigurărilor Sociale Aralil. 

... 

Se aduce la cunoştinţă generală că 
pentru arendarea pe timp de 4 ani a 
parcelelor de pământ mai jos Înşirate, 
in ziua de 29 Ianuarie 1927, orele 10 
a. m. se va ţinea licitaţie cu oferte În· 
chise în biuroul Serviciuiui economic 
(Primăria etaj, camera Nr. 104) în con
formitate cu Art. 72 şi următorii a Le
gei contabilitătii publice. 

Conditiunile de licitaţie se pot ve
dea la SerViciul economic În orele ofi
ci oase. 

1. Parcela de 3 şi l'i jughere si
tuată lângă Uzinele de apă pe teren 
inundabil cu preţul de strigare de Lei 
5500 arendă anuală. 

2. Parcela de J 3 jughere 620 stân
geni pătraţi situată lângă Poligonul de 
tragere de Lei 11-5.000 arendă anuală. 

3. Parcela de 10 jughere situată In 
du leul Gulea cu preţul de strigare Lei 
6(00 arendă anuală. 

I Arad, la 14 Decemvrie 1926. 

Serviciul· economic. 

1';, ~ 
EU 
\1 
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~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~ 
X X 

'. ~ U":CiCal Ilolllâlle~lscă ~ 
IX X Institut de cl'edit şi economii soc. l)e af't il X Societate Anonimi' j( 

SEDIUL CE~rrRJIj: AHlD, B. REG. :FERDnLl~D 1-3. X --<::>~~-te::=-- X 
Telefon 177 şi 763. - Adresa telE<grafică: «V i c tor ia. : X ()ftpit~l vllrsat. ~i fODt) de re.,;el"vă ~: 
Secţia comercială ~i devize: Bulev. f{egele Ferdinand 1. : X 436,700.000 Lei. J'\ 

No. 29. - Telefon: 330, 520 :,i ~60. , X '-""",~~)*_;O--- X' 
Suc urs ale: Chişineu-Criş, Şiria, Ineu. Radna, Rovine (Peciea) ~': Xx Sediul Central: IIUCURES, TI. '-to

X
' 

şi Buteni. . . .1'\ 

E x P o z i tur i: Săvârşin şi Grănicerl (Otlaca) 
il II X~ SUCURSALE: Arad, Bălţi, Bazargik, Braşov, Cernăuţi ' .. XX" Capital 80cietar ,1 fonduri Ilropril Lei 50,000.000'- X 

ReSDr8e 0__ ___ ___ ___ .__ ___ 0__ 0__ " 400,000.000'- Chişinău, Cluj, Constanta, Craiovat Cetatea-Aibă. 

EXECUTA TOTFELUL DE OPERNrlUNI BANCARE Galati, Ismail, Oradea-Mare, Sibiu, Satu-Mare, Soroca, 

Primeşte depuneri spre fructificare \1 Are legătură de cont-c. cu toate 1 ~ T â r g u I·M u r e Ş u lui, Timişoara, l'ighina, Tulcea. ~ 
în Lei, Dolari OTi alte valute străine ," băncile din ţară şi coresp. În cen· ! ~ Adresa telegrafică: nROMÂNEASCĂ. tI )( 

pe Iibele şi în cont-curent pe lângă trele mari ale lumii. Bancă autori- I X 
cele mai favorabile condiţiuni. Ii zată pentru operatiuni de devize. 
~ __ ~ ____________ · ____________ ~I~XXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX~ 

~----I----------------------------._----~I~~~.-~--------------------------------I 08§ "Exploatarea p~ Hălmagiu" '1,.. FABRICA DE ZAHAR DIN ARAD 
~t:. SOCIETATE ANONIMA ~ , ~ 

Capital Lei 150.000.000 
mn_ 

Hdt"esa telegrafică: "Z fi H fi R fi DU, Hrad. 

ăXXX~XX;X~~~~X~XXXX~1B 
~ de Impletituri si Gricofaie din flrad Ix 
x S. R. fi R fi o ~ ! 
~ CAPITA.L 10.000.000 LEI ~ i 

~ aLtUiA ~ 

.,ARADANA" SOC. COM. ŞI IND. 
& 

Fraţii Spitz 

rI-. 
Exploatare de lemne de foc 

.... 
Biroul central: 

A rad, Bulevardul Regina Maria Nrul 9 ~ ........ _-... -- 000 

8° 

FI-otii nUllZA Arati 
PROPRIETARUL FIRMEI 
COHNEL BURZA 

.'" Telefon 604 •. COMERCIANŢI DE FIER (Engro ,i detaU) 

~ 

In depozit: unelte, sobe de jier tumate, 
vaSe de bucălilrte, maşini economice, cazane 
de fieI t rachiu. plugur4 grape, triere şi 

obiecte de specialitate. 

S Specialitate în articole de sport tricotate ~i împle- X 
tite, cwrapi, broboade, llatelină, stofe tricota te. X 

X : ~,_~_ !!"""._,!,!!""~,,!,!,,!,,,_~_,_~_,",,,!,.~""'~.~ __ .~ __ ,.~,,~ .. ~ ........ , ..... , .~_"'l'!!', _~~~_~~, ..... _ ~~~~!""!I'!!!!!!'~_~~~I"!!!'.!"!!!! 

S VAP;IT01~'= PROPRIE S 
)tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)()()()(XXX)( 

• D 1 R E C Ţ 1 u N E A 

UZINELOR DE GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

I 

Se află în situaţia plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie înaltă, cu al cărui ajutor putem, ca în 
limpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâllcări, 
II călca rufe şi a ne scălda. Instalaţiunile necesare şi 
montările le executăm pe rate şi pe preţuri de regie. 

UZINELE COMUNALE 

SECTIA GAZ AEIlIAN: ":\RAD 
Strada Muciu Scevola 9, Il fi 13. - Telefon: 271 25 'II 16. 

BIR()UL U ZINELOR 
din strada Eminescu No. 4 stă ]a dispoziţia Ono public 

în ce priveşte comenzile etc. 

ELENft NEGUŞ ŞICLOVfiN 
... ~ 'b 

<f~ ':V-(>~ 
, STR. TlJlll''{l .,. 

• 

Efe c tu e ş te: COSTUMEt PAL TOANE. 1'A/LLEURl 
PENTRU DAME DUPA MODELELE MAI NOUl 
ENGLEZE SI FRAf.iCEZE, UNIFORME PT. ELEVE .. 

! ŞI ORICE ALTE LUCRARI l 

1 __ ~~~!!!.OR/f1A~E ŞI REPARA~ SE FAC.-!'R~~_J 

IOf\N. BflLflŞIU 
Strada Meţianu, Casa bis. rom. 

Mare magazin 
de stofe, rnătăsuri, pânzeturî, 
zephire, plapome, trusouri 

de mirese ş, a. 

In interesul O-Voastră cercetati 
Croituria de domni 

Gheorghe Mariţa 
Arad, strad:a t~:'"" tianu No. 13 

<:, poştă) 

'\t\\'e\-ec:\ iformele 
Redact,ia şi ; - d '\'elt\W\'J ·uO .' de stofe 

. ,-el~ t\J.'\\13 
"VOinţa Por ~3,O\\(Wa ~. 

• strada lift /11 ..... 
---= __ ~~_':""'-:"---:"'-:--"'_--:~~' "~:;':"--::'IIiI1fIiM' _____ ~-__________ / '0\7 

Cenzurat :Prefectura Judeţului. L O;,,':' ~ t " _ Succesorii Tipografiei R~tt~~" '"".~ 
. . "'-..-~-

.' 
_ .. , .. ..- ....... ~ -- -~ .-- ~ ..... -""- ~-----....,. ...... ~ J 
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