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.. Specula şi cor~pţia am~nînţa I Azi, când e vorba de expro-
Vlltor.u1 nostru CUŞI neam ŞI stat I prierca urbana şi dictatura, care 
de smesta.tiltor, - parlamentaris- nu este bolşevică, ţipa. ca de moarte 
mul s'a perimat, o singurA. ma.n- toate suratele: Adevărul Dimi-

Ne trebue o dictatură contra speculei şi a coruptiei. - tuire ne mai rămâne: dictatura contra neaţa, Lupta Aurora RomAnia 
Când tace şi când ţipă anumita presă ' speculei .. ~i a. coruptiei. Ce n'a Politica şi al:ele zeci şi sute mai 

de prof. TRAIAN MAGER put~t mfapt~l. guvernele tuturor mici, din tot cuprinsul ţfLrii. 

Gazetele partidelor din anumita Exproprlerea urbană, Interes partidelor poltttce, va face un sin- l\umai acum ne putem da 
opoziţie, _ ţipA fngrozire de teama naţional şi o mare dreptate gur om.. . . I seama de groza.via situaţiei in 
unei dictaturi, pe care guvernul socială Acela, dictatorul, sa. vie ŞI sA care am ajuns şi mij<oaceie de 
actual ar intenţiona sa o Întro- Puţină. istorie. ne mintuiască! luptă a!e duşmanilor neamului şi 
neze. Surprir să de marele succes Marii industriaşi, marii comer- Să ne cunoaştem presa. statului romAnesc. 
eleCToral al Ligii şi intrarea de- cianţi, -- viitorii liferanţi ai arma- Ca.nd a fost vorba despre Re- I ~i pentru aceasta Liga şi-a 
putaţilor noştri In Parlament, ace- t~Jour, ;-t1n. ndl:tmAr ~Ot~âla-Şildor ev:ei, forma agrară, care distrugea clasa inscns In programul său, că. evreul 
• x n a 10S 10 1 erenţl aţ e cnza .. . I ' . 
laş presCb suspecta, creza.nd că care . b ... ă b' boenmel romAne creşltne, gazetele J n are voe sa scne gazete pentru 
îngreunează sitw'lţia guvernuui in l' a p:emers lS ucmnl r ~ OlU- n'au avut nimic de spu..; Cre>.:::tl·nl· 

UI mondIal. II atrăgea r.urul lrnen- • '"y • 
afară, nu mai conteneşte a trimite I selor rezerve ale statelor. peste graniţă acuzHţiile de "Pa~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lament an risemit '\ "Cameră Cu- După lungi ani de mizerie, 
zistă (( şi ~ Dictatura.tntisemi' a. " . ca.nd ura milioanelor de corn ba-

PAna. şi ,.Roml1.nia", oficiosul tanţi, urma ~a, se deslănţueasca. 
Partidului Naţional in numarul contra hienelor răsboaieJor, di'inşij 

Discursul dlui A. C. Cuza În Parlament. 
său din 18 Iulie a. c., se boceşte fură destUl de isteţi, ca să pareze 
1n articolul de fond, lmimlat "Spre lovitura, canalizând această ura. 
dictatură" de groaza "secvestrării în contra marilor proprietari de 
averii evreilor dela oraşe şi isgo- pământ.. "pamil~t ţa.ranilor!" a. DI 

A gr~it erudiţia, talentul oratoric şi experienta ~ de viaţă a celui mai 
vecllJu reprezentant din clasica pleiadă a parlamentarilor noştri la"di

scuţia Mesajului în şedinţa dela 13 Iulie a. c. ii .' • 

nirea lor din tar;~" (lI.'lare ... . lost lozmca atuncI. 

primministru gen. Averescu şi min. de interne~ O. Goga Icoritir""ă şi 
aprobă afirmaţiile dlui preş. al. LANC. . 

a. lV palt.;at . L . b' 
ar fi, - zicem noi şi tot ro 1\ e venea tocmaI me soco-

mCb- tcala, caci marii propIietari cre
nul de bine). 

Puse, deci, de cAtre alţii 1n şti ni. erau singurii cari le mai 
discuţie, aceste chestiuni. ne sim- steteau in cale. StltpA:1ii banului 

tu. JJvI li .. fivuj""'~U""" - \oiI.,...&. ... -t.Ju" 

_ tim datori cu unele lămuriri. torul connaţionalilor lor, scurşi aci 

Ce este exproprlerea urbană din toata. lumea, se crea. repede o 
si dictatura puternica. clasă de speculanţi in-
I termediari icuindu-se între produ~-

Exproprierea urbană G:ste con- ţie şi consumaţie, cari opresc 
tinuarta logiCa. a reformei agrare. ţaranimea lmproprietAri t a. in des
Precum s'au impa.rţit ţaranilor voltarea ei tireasca.. Pentru a pu- '1 
moşiile marilor proprietari rurali, tea pescui 1n tulbure, speculei îi 
se vor împarţi funcţionarilor, me- trebuia corupţia şi am ajuns unde, 
seriflşilor şi comercianţilor, casele suntem. 

Concluzie: 
şi locurile de ca"a. ale marilor 
proprietari dela oraşe. S'a lăsat Incepu! ă exproprierea prin re-
moşierilor cota trebuincioasa. unui forma agrară, care vizeaza. numai 
trai cinstit, li se va lasa şi mari- pe creşt,ini; pentru~e nu an: cere 
lor proprietari urbani casele pen- expropnerea urba~a, care vizeaza 
tru trebuinţele proprii. Exproprie- r pătu~~ specul~nţllor, pe îmbo~ 
rea urbana. se cuprinde în pro- I gaţlţl1 de ra.sbo~ . dela. oraşe, . mat 

gramul LANC cu seama. strelm de limba ŞI le-
• ? 

Se numeşte dictaturit torma. de gea noastra.. 
guvernare atunci, când o singura Dictatura contra speculel 
persoana. cârmueşte ţara, fa.ra. a ,i a corupţiei. 
mai cere sfatul şi votul Parla- RomAnia este o ţară bogată, 
menlului. Forma dictatoral!\. de gu- cum puţine pe pămAnt. Muncitorul 
verna.mânt eSla necesară, atunci romAn are cel mai redus standard 
când se formează state noui, ori adecfL are cele mai puţine preten
când statul se lărgeşte lnchegiln- ziuni. Urmarea firească ar fi, ca 
du-se anevoios din elemente dife- la noi traiul să fie mai uşor 1 
rite, şi de cllteori statul se găse- şi fă r ă gri j i. Si Într'ade- t ~I .~. C: Cuza în. numele L'gii nu semneazl tratatul. Ea prevede ari. 
Ate in primeidie.' Cele doua. din văr Canaanul e la noi insă nu I apAram ~q!Ona.le creş'lne, aral.1 că nu 133 şi acordarea drepturilor politice in ...;) 1'" . se impaca cu sistemul declaratIIlor su· masSfl evreilor, făra să se fi consultat 
urma. condiţii sunt date stării r oa- pentru ba.ştma~l. Româma nu este I mare celite de reprezentanţii celorlalte poporul roms n. In chipul acesta popo
stre de azi. Dictaturile s'au dove- . încă a Româ.mlor. partide, atunci când se răspunde li rul român a fost abAtut dela politica 
dit salutare în intreg cursul istoriei. O prăpastie se sapă tot mai mesajul regal. lui tradi1ionalA, care era politica re
Şi istoria se repetă azi in Italia pronunţati\. tntre clasa speculanţilor, .~iga .are o ?~ctriM.ă şi un program zislenţei faţă de invazia evreilor. Onoare 
fascistă a lui Mussollni, Grecia lui sosiţi de ieri alalU\.eri trăind în p.ohtJc bme ~efmlte Şi c~ toat~ că. ~e" patrioţi!or cari au sustinut această po-

. . . ' slUnea actuala s'a deschIS fn Impreju litică. Dup\ rAsboi însă conduc!ttorii 
Pangalos şi Polonia lui Pilsudsky. lux Şl tnbUlbare ŞI Intre. P?porul rari excepţionale, Liga înţelege Să ia României au semnat tratatul dela Saint
Mai nou, Poincare, reprezentantul român autohton, de ţa.ranI Şl func- parte activă. şi amplă la discutia me- Germain şi apoi au votat constituţia 
curentului naţionalist al partidelor ţionari sbMându-se in cea mai sajului. I actualii, care constitue o rupere grav& 
de dreapta cere dictatura pentru neagră mizerie. Actuala constituţie protivnici a politicei de rezistenţă naţională. 
Franţa. Forma şi direcţia dictaturii I Guverne s'au perllndat, pornite intereselor tării In ce priveşte pasagiul din mesaj 
variază după cazuri. I cu mult elan de însufleţire şi că- Liga declară că consideră' actuala referitor la finanţarea agriculturii, Liga 

La noi, cel dinta.i, Dr. Valer !a.uzite de cele mai bune intenţiuni, Constituţie protivnica intereselor ţării # recunoa~te că aceasta va folosi agricul-
. propune s'o înlăture. In ea se prevede torilor dar ea va folosi şi evreilor. De 

Pop, deputatul Ligii a cerut dicta· specula şi corupţia, insA sunt zidurile ratificarea tratatului dela Saint Germain, ! aceea în această privinţă Liga Îşi re
tura tn şedinţa din' 7 Iulie a. c. a inexpugnabile de care se sfarmă cu toate Că guvernul din 1919 deci a- I zerva dreptul de a-şi spune la timp 
actualului Parlament. orice stra.duinţl\ spre mai bine~ rase că se retrage dela conferinţă şi I cuv~ntul. 
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VOINTA POPORULUI 
No,25-26 

. t t' t' ca s" le dl'struaă " tineretului c~re apira cultura natională, I Dvs. v'aţi ales pentru-că. ati spus 
Ca cel mat' vecl1" parlamentar, cum snCIt' ,'l lor s relne, CI b • 1 t' ă ~ .. I r da 

d f
' 'T t d t' tI' t I"ncet ţenl'rea a 70000 tăramlor Ctl. sunte I ap ra,tom a" ,r, 

s a Oo~~c~ '(din majoritate): O Iorga e cilrmuitnr al napund. evrei din B.:lsarabia prin certificate falş~. I n'ati spus ceeace sunteţi: apăratl)n1 ,. d d't Funcţii! ~t,a u!u,i, eS,!e eal organul IOV. a.l o efa ' -

mai vechiu. . EI tr<:bue St Impace şi să echili- Doctrina nationalisti in jida~l~r~ce (Ia tlk'mişti): Am dlt noi 

DI Cuza
', DI Iorga este A111 toate bre~e interesele tUturor ela.;elor, Parti- chestia evreiasc1 'd' d t . păduri jidantlor, am at n01 rep un 

mal tan r decât mine, A dov~dh o prin dul agrariafl 1!1 Bui~iHia a, I~at pu erea OI Cuza expune apoi fun,jamentele sau alte avantagii? 
inexperienţa dsale politic 'l, regrelatHl! 1nlrOLjuC md diclalUra umu slIlgur p ,r- docldnd natioll lliste in che'\da evre- DI Cuza: DI Iunian este în con· 
(ilariti:lte). I tld. EI a Pill.:ut cu COl1lunÎş'ii in dauna iasca. Spune Cil ea e!\te ca ongină o siliul de ad ţie el Bancei Marmorosch 

. • t • celorlalte clase .' I chestiune biolo~ică (a rasei); ca ex- Blanc', dl R'lducanu este in slujba a-

cea centemporană terea în RUSia, a dls!rus RUSia. nO'Tlic::t şi C1 soluţie: polilică. ceieiaşi bănci; ziarul "Aurora" este 
Despre generaţIa vec le ŞI I P'l~lidele ,d'.! c!as~. can detlll PU-\ plicat1e :teologi~a; ca urmari: econo-

" d 1 t b 't I t' scris de iidani, Am văzut pennaan u-se a r: una :;;, partidul tăriln, s~ agl ă C les IU- Doctrina de care se folosesc este OI Calinescu: Când ai venit În pro-

Parlamentară barbati pOlitIci de se~ll1a nea uvrieră, şi el are le.4f\turl cu Ma- credlOr,a că Dletl a încheiat cu popo- ' f - d 't î 
C 

. I L h T t pa!ldndă la Argeş, al ost, gaz, UI n 
lui Lascar atarglU, . a "van, c le scova. rut evreu un c· tntr1ct, in virtutea cii- 'J t 

M d 
I casa unui partizan, a cărUI sotie es e 

Ionescu, TiIU Maiorescu. eto' a ac\":- Voci la ţ:'lrănişti : Calomnie. rula ~e angajează sj-I acopere cu toate 
stora era metoJă sintetlcă, Mctoja dv. l' D. Cuza: Ori de clile ori se por, lJUlla-ta-ţl'le. Aceasta reiese din cArtile' evreică. E bOl t I DI Cuza: regreta 1 ames ecu 
este metoda analitic,\. Ei pun a ',1 Ul l rtede o acţiune internaţionalii comuni- ehraice Deutermoil şi Th0ta, unde se 

f 
.' d d d femeilor în politică. 

fond de Idei în arme Sllllel1\::e; v, I s"~, ea are ecou În n!n urile p,lrti ~ ~pune anume că poporul al('s ",i că Este bine constatat deci, el parti-

P
uneti un fond de nimicuri În forme i lUI t,irănesc dela nOI. La londrd sa datl)ria lui este să m,l.nânce pe cele· I . t I , dul tăIănesc este apărătoru 10 erese or 

vulgare. : inslÎluil, dupi inspiraţia şi sUI) auspi lalte pllpoare. }'ido;eşli. Am spus cA. singura soluţie 
a chestiei evreeşti este eliminarea, pe Generaţia noa<;tră lucra cu taienlU,l. 1 ctÎle lntan ţinna el a III., un comi;el Ddr once ar fi scris sau nescris, , 

dv. lucrati cu pumnul. Toata ora10l'la pentru cornb.lterea teroarei a'be in chestiunea este aceasta: sunt s"u nu cale legala. Eliminarea jidanilor din 
dv. de două săptămâni ~e reduce la ~ Balcani. La câleva zile dup>t institui, evrdi O primejdie pentru ţara romi\.- I armata' rezilierea tuturor contractelor 
acel3ş jandarm şi la aceeaşi mă~luire \ rea ace~lul cotllltel, s'a infiintat şi la ne ,SCl ? t de pad~rI încheiate cu ei; e~proprie-
de urne. Bucure,ti un comitet pentru combate· Să se ia notli că partidul ţă.rănesc rea lor din imobilele urbane Ş1 rurale; 

Despre Partidul Poporului ! red teroarei În România. nu răspunde la această precisă tiltrt:bare. eliminarea din comerţ şi industrie, pen· 

P 
'd 1 P l' t (d f - O voce del;1 t ,rănişti: Celi!i pe C ~ ~ - - • t'l e e' tru ro>naţ;,onalizarea orJşelor - iată. 

arh u oporu UI es e par 1 ",ra semnatarii apelului şi nu veţi găsi pe I um apara 18r8R1ş 1 pe vr 1 ... • 

doctrl'na~ dar care tnnu năf>l personali- DI C /' ToţI' acel' ce ŞI' 'lnde in puţine cuvinte ce voim noi să fa-, nici un melllb ti al P,Htlduui taranesc. \ a tnescu: •• 
tiţi' dl'stt'nse, având fiecare dOClrind lui. l' i d '1 ăt' ţ r' I u pot cem. O Cuza: Prinlre s<tmllatadi apelu- , p mesc '\ aftlfiTl e c re .\ tl. 1 
La baza acestui pmid este mlTea p:r- lui I .. nsal de co,nitet, int<ilnim pe dl 1 să fie pimejdio~i ţHii. Numerus c1ausus 
sonalitate a dlui general Aven:scu. dr Parhon dt'ia la,i, c"ndidat ne lista D, Cuza: Aceaste am vrut S'\ aud Fiindcă. se dovedeşte pe de alti 

D in cauza C8. n'a avut doclrin:t, G d' d D ă ce ne au cucerit ţ;;.r,:IfllsIă in alegeri, alii.!uri de heler· In gura liS. up' parte că un mare numitr de jidani a 
partidul conservator a ~isp ,,:ut , cu toat,e I ter şi Timotei M:uin, implicat in aten- oraşele, după.-ce ne au invadat şcolile, pă,lTunS in ,;,co li , vom introduce deo-
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CIL Alllnumăra cele mat mlirl personah- . ·d' du e CUl'tura n')I' l'fl"()căm ~ A tatul d,~la Stnat. primei um n • \ • camdată ,numerllS clausus" pi'tnii. Ia 
litaţi. DI P. Bujor: E şi Mihail ~ado· distinctia cu ind~plinirea îndatoririlor.. eliminare~ totală. In Ungaria de 4 ani )r ur 

Partidul liberal are două veanu. Din totalul padurilor statului, 95! funcţionează "numerus c1ausus". ani 
doctrine OI Cuza: Numele lui M. Sa· la sută. sunt in m:Î.mile evreilor. Propunem deasemeni cxpulzarea :um. 

Partidul liberal este partid cu duuă doveanu a fost pus d!1l ero:ul! sub a- Suntem îndreptă,jţ,i să. spunem că imediată a tuturor jidanilor stabili1i În Atritn 
doctrine. pelul faunosului comite!. ne aflăm În fdţa celei mai mari pri- tară fraudulos şi de dată recentă. sta IT 

S'a intitulat la inceput p'ntid lib.!, Invaziunea evreilor mejdii. Dvs. aţi v<'lzut în mişcarea studen- hema 
rai n~t,onal. prin contopirea lihercililor Noi venim să spunem: naţia ro- ţească numai o manifestat,ie de, ~git~- utere 
din Muntenia cu cei din Moldova Era Oralorul işi propune să se ocupe mâne~scă nu capitulează in faţa ace- tori scăpându-vă marea el semtllhcatle. igură 

1
, "b ' de problema jidovt.ască. Face un isto- slei catastrofe. 'DI Ml'rto·. N'am aiuns noi la gu· -

un par id liberal, care ap I,ca II, erails~ 1 ne al invazÎei evretlor În Romi'tnia. in· D ă dv~ nu luati m~suri nafia J, mul numai in marginile n,ltlOnaltsmul,U1, ac:.. :, I vern. ca să. ne faceţi nouă imputăn. 
'd I ' A t! ţ cepând dlO 1648, cu illva ia dm Ga-, român .. ască. va lua ea măsuri, prin OI Cllza: Când veti aJ'unge la pu-

Mai târziu parti usa 10 IlU at na 10~ 1 litu, În urma revoluţiei popuJ;,ţlei bă- i vio!entă. Este cel din urmă. prilej de tere, vetI' aduc,,: revoluţl'a, R" 
nal-Iiberal, adic1 partid naţional numaI I ,~u I 'b r l' E t t d ştinaşe. rezolvi re a problemei, Noi vrem Si\ DI lunian: Asta este singurul dtale ?mite 
în cadru It era I~mu UI. se. pa,f 1 I AI rma d, e care sl',a servit pentru, , spe. ,1 prevenim anarhia, In programul nostr,u" '1 ar(1ument. rl"'ll'l, 
national, dar angajează pe evrei sa le t-' scrie gazetele: Organul ohcial fral'cez \ cu area t demora "zueil ~pultţlel c~e; ! noi am pre"ălUt rewlvarea chestte1 \ Dl Cuza ~ Dta să nu mai lucrezi pc in ,,1 
liberal din Bucureşti este condus de ~tlne a ost ~I,C?(),hSmU', rep ii1-tre~ ii ! minorilădlor Faţă de minorilăţile cre- două tablouri; ţărănist aci, servitorul ~ vin, 
un jidan ca şi organul liberal din laşi. s' c:u fllcul .sl~~nl I?c o,~"şe, .. alcaparand 1 ş'ine lig,l inţcleg~ să lucreze frăleşte. \ lui Marmorosch Blanc la Banc~. Icasa 

O, V. Br!itianu: Si cU toat~ ace. comer t'll ~1 1I1('U -tna ; JIdanII a oraşe In cadrul statului româ 'lesc a că. fUI au- OI lurzian: Dar alături de mine in fi, la 
stea suntem naţionali .• Acel ~prirt noi dau excedente tn mersul popul,ţiei" in 1 torilat.: o recunosc minoritătile creştine, consiiiui de administratie al băncei ,,\ 

tI mp c,! popul1ţia român i dă deflClte. I noi îi socoti m ca e fra ii n(1 Iri. re- wint 
i.ne" ti a licăm În o t

v 

tica oril~t.:je' llU ne nni "p:.lnin. Elementele o 1 anzarea , li uror PQ-I şedinlele Senatuluh iar dl Aur~I_.J.:-;;~~--:. dil 
Partidul Naţional cu doctriuă e\lre':l;1ti au dat n!<vala aSllpra ş.:olllor, poarel?r creş,tme contra pe- membru al majorilălii este coleg Te 

fictivă I ceeace a povocat şi conliictele uni- racolulul evreesc de direcţ.e la bancă cu dl Răduceanu. ! VOJ 

01 Cuza: Partidul Na1ional este versitare bine cunoscutI.". Am fost invinuit că m'd[l1 dus la I O voce <Ia maj,)ritan): Da, dar ei " Ţi, 
partid cu doctrină fictivă, illtrucât nu \ O aşele lnsnălllate ~lInt În primul Budapesta Mă onorez că am fost la l nu sunt ţl:lranişti... agoc. 
mai reprezintă ce~ace ar trebUI ~ă fie. I n\nd o problc'lTIk ţllrăneascl\, i,11rucăt Budapesta. Am indeplinit, ducc'mdu·mă ( OI Cuza: In orice caz, ei sunt su- . p, 
A fost partid nillio!l~1 împotri~'a strei- . se închid'! drumul de ascensiune a ex- acolo, un articol precis dirz statului puşi sub directiva politică a unor oa-
nilor şi acum nu pl)"te fi partid J1:1- ceJen'elor rurale c.tre oraş;!, Din a- nostru, care cerea solidarizarea tufuror meni cu ră<;pufldere. 
ţional împotriva RomClni!or. ceesl~ caulă tleme.Helc rurale sunt I popolzrelor c~e."tine ~ontra, periCOlului Referil~du.s~ la ÎI~cercările ,de co- -

neVOllt: sa ia calea llTIigrăni. . comun. Apanf/G unttt romHn la un a· laborare ŞI fUZIUne dIntre partidele iă-
Partidul ţărănesc anarhic OI min. Goga: Chiar 'c.cum sunt 3000 semellea congres a adus servicii apre- rănesc ~i naponal, spline că ele nu 

Mai e un partid cu doctrină anar- de tlirdni basarabeni nevoiii să emi - I ciabile Rom'ÎlIiei, vor izhuti niciodata să dea un partid ~ As 
hic>i, împrumutată S'a conceput doc- greze. j In ce prive;;te soluţia problemei de guvernămint. De un an de zilt! a· nere 
(rina luptei de clasă pentru proietaria- OI 1, Buzdugan: Partidul tHănesc jidoveştL noi s'1Cotiad pe jidani ca o ceste lucrări n'au făcut decât sa tie D 
tul industrial care reprezintă o minori, a protestat în totdeauna contra eroi- primejdie, cerem elimindrea lor. ţara într'o continuă. turburare. n sa 
tate, Ea se datoreşte evreulUI K:lrl grărilor. AVt'ţi ceva de zis contra acestei Mirlo: ~i dIa ai participat la per. dun 
Marx şi ea este îndreplal! i I~potriva OI Cuza ~ Dv:. aţi protestat contra solutii? (lV',urmure la ţărănişti). tractănle noastre. inen 

ICŞti. 
- &:- _ ~!1 

Târgui de fete 
de pe Muntele Găina 

Străvechiul obiceiu al ţinutului nostru, 
- acest târg' - s'a ţinut la 18 Iulie a. c, 
la care, afară de lumea obicinllitii, de ţă
rani, au participat şi mulţi exeursionişti 
intelectuali, indeosebi d in vechiul Regat, 
ba am remarcat şi prezenţa unui profesor 
francez; cu doamna, veniţi din Franţa. O 
excursie bine aranjată a fost cea a liceu
lui din Piatra Neamt, sub cenducerea dhd 

, pTof. Panait Popoviciu. 
Asociaţia de Turism din Arad, care 

,I-a pus de scop cultivarea acestei vechi 
tradiţii a fost reprezentată prin dr, Iuliu 
Vicaş, Traian Mag-er, Nestor Blllga cu o \' 
echipă de elevi, îng, silvic Cota, P. MQrariu 
profesorii 1. Baba, R. Grapini, d-ne, d-lioare. I 
Din Chişinău (Basarabja) a fost dna prof, 1 
An .. Economu, din Baia de Crlş flubloc. 
AI. Dragoş. dşoar3 luliana Dragoş ş, a. 

E _ + __ 

- dăm cu socoteala că dedvă din stră
vechi obiceiuri ale unei religii naturale. 
O sllrbătoare ÎnchinaM cultului naturii 
libere, trebuie s,1 in elegem la originea 
acestui târg. ciici in aceasttt formlt 
ni·se prezintă şi azi. Cre~tioismul, 
nici aiurea ŞI cu a'ât mai putIn aici, 
nu a pUlut să răpească sufletului pă~â
nesc t )ată p0\!zia plină de farmec a 
panteismului. 

Munţii Apuseni prin structura lor 
geogrdhcă constituie o cetate naturală 
inexpugoiibilă, în care au putut să per· 
ziSle multă vreme autohtonii din epoca 
prero.nană chiar; astfel inţelegem între 
multe alte particularllătl caraclensrice 
moţilor şi acest obiceiu pi:ltrtarhal, ră
mas din lumea misterelor unui cult pă
gân Exemplu analog ni-I serveşte po
porul (elt, care s'a pulut men\ine într'o 
astfel de cetăţuitt naturală, In Munţii 
Irlandei. 

GH prive~te înţelesul numirii de 
Ce este Târgui de Fete? "târg de fete", adevărul e cII.· nu se 

In platoul Muntelui Găina din vre- pomeneşte să se fi vândut aici fete; 
muri immemoriale se ţine în fiecare ea ne indică numai motive de natură 
an in Duminica după Sâmpetru (sli- practică, cari au contribuit la susţi
luI vechiu) - ,. Târgu.I de Fete". Origi- nerea acestui obiceiu tradiţional. Căci 
nea acestui obiceiu curios nu se cu~ afară de vechi credinte religioase, şi 
noaşte, - cum inSă până in zilele necesităţi de ordin practic au conto
noastre târguI s'a perpetuat într'o \ buit ca târgui din Găina sll. se per
formă mai mult de sHbă!oare alm- petueze până azi. Satele de munte 
penească. decât de târg propriu zis, sunt împrăştiate pe întinderi de zeci de 

_ ......... __ * __ .2 _ _ _ 

kilometri, ba chiar şi casele se răsleţesc 1 
smguratice la distante considerabile;
aşa că trebuia cautata o convenire 
social, într'un punct geografic accesibil 
tuturor motilor, - la care să poata lua 
parte şi cri~enii, adeci locuitorii de pe 
vers1ntele de sud şi sud vest ale Munţi~ 
lor Apuseni, 

Or, Găina, prin pozitia sa geografică 
dominanl{i satisfdce mai bine acestei 
condiţii. (ar, clima aspra montdl1ă în
gi'idue mai uşor ca această întrunire de 
dulci nădejdi pentru tineret, să se ţină 
tocmai la Samp:fru, în plină vară. 
, Acest "targ", care caşi târg, se re

duce la m;lrullţişuri ca:mice, mândruri 
şi beutură, - uferă cel mai bun prilej 
tineretului pentru a încheia cunoştinţe, 
- ba, practic. cum e munteanul, de 
ce nu s'ar fi putut binecuvânta căsă
torii chiar la ftiţa locului? lernile sunt 
grele în munţi şi "c!işlegile" nu oferă 
cel mai potrivit timp pentru nunţi 

Pentru easâtori(i, târgui dela G:,ina 
e locul şi timpul cel mai potrivit de 
inblJnire cu rudeniile. La anul, şi de 
aci înainte in fiecare an vine fata Să-şi 
vază părinţii, iar ginerile - socrii, -
căci cunoscută fiind voinicia şi frum
setea moa\elor, multe coboară după 
barbaţi în ţara Crişurilor. 

[n anii din urmă. ai stăpânirii un· 
gureşti, târgui de fete începea sa-~i 

na'e 
piardl din vivacitate. Jandarmii ungu. eria 
reşti, în uniforma lor neagră de păsări Oi 
de noapte, impestriţau tot mai înteţit ~tii 
populajia aIbă a târgului, ce se reducea 
an de an, Vizitatorul intelectual român, :::~ 
era urm~,rit provocălor pas de pas ,i )enll 
supus şicanei controlului. Oe jena nijlc 
amestecului profan, pierise până şi ve, f 
selia idiJetor vrednice de peana lui :e Ş 
Virgil. nfiir 

Cu alât mai vârlos reinvie azi acea· ner< 
stă. s:irbătoare câmpeneasdl.. Feciorii, I 
după sate şi prietenii, se adună sub :u ( 
steaguri treicolore şi cu lăutari în ndu 
frunte, se porneşte alaiul spre Gâina, 'om 
ca la mari zile de chef. 

Ivirea soarelui triumfător, În dimi- ) Sf 

Reaţa de târg, este salutat de fete şi ~ipa 
tinere neveste cu strigăte de bucurie ţare 
din zeci de tllinice. Se încep apoi Itei 
ospeţe bucolice, mâncare, rozolie (un )fof 
fei de licheur), joc, - care se conti- ;ul 
nuă intr'o atmosferă de beţie sufletea- ' 
scă proprie fanatismului religios. Se u 
praznueşte în imnuri de iubire o nouă "O 
biruinţă. a hM Uranos. regenerator de 
viaţă, cAlcand triumfator asupra morţii 
hiberniale. Tr. Mager, 

,pr, 
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Cuza: Am vrut să vă dau lndru. flarJa M"'el2 fu 1. 
, dar nu m'aţi ascultat. 1-1 l~ J~ 

OI A. C. Cuza n'a urmărit 
niciodată situaţii Evenimentul lntra.rii in Parla-

)1 Mitro: Aveaţi pretenli1 să. veniţi ment a întâilor deputaţi ai LANC 
stru de interne. 
)1 Cuza: Inexact, nidodaM n'am şi-a avut consecinţele aşteptate. 
ririt situaţii. La 3 Aprilie 1918 am In mijlocul unor certuri ţigă
'lat cU m(tna mea procesul verbal ncşti, amestecate ici-colea cu bă
ru constituirea Ligei la la,~i şi aşi 
/ltui ajunge la situatii. UU în toată regula, unicul tac tor 
J. gen. Averescu: La 1918 am de sta.pânire de sine, a fost grupul 
, dese convoI biri cu d. Cuza La 
)unerea mea de a primi un lOC in- parlamentar al LANC. 
1 eventual guvern prezidat de mine, Stând de-asupra patimilor mă

l declarat că in.'eleg~ sii.·~i păstreze I runte de cari sunt s· apitnite toate 
~aga libertate de acţiune l' ' .. 
DI Cuza: Cuvântul dsale autori lat partidele, LANC, tn slUjba curatel 
.0 desmintire definitivă data. insi· I dragoste dc ţară, a ştiut să se 

nlor dv. I . 1\. d I î . 1\ 1 Impuna. ea nceput pnn cuvn,ntu 

ONORATI CETITORI 
Ziarul nostru va apărea deacum 
regulat in fiecare Săptămână. fiind
că multi dintre domnii abonaţi au 
inţăles - durere numai dupăce au 
fost provocaţi cu advocatul şi ame· 
nintaţi cu proces - că bunăcuviinţa 
cere să-şi facă datorinta şi au în. 

I ceput a tri nite abonamentele. Pen· 

I trucă în timpul ultim din cauza 
lipsei de parale, n'am putut apă
rea regulat~ cerem sincerele noastre 
scuze. 

Abonaţii, cari nici acum nu·şi 
vor achita abonamentul, vor fi în
procesuati şi numărul acesta va fi 
ultimul care li se va mai trimite. 

Administra.ia ziarului 

Când şi cine va urma I 
la guvern. înţelept al preşedintelui ei, d. prof. 1 

In continuare dsa constati" că. ele- A. C. Cuza. 
SE ZIC E: 

deie din Partidul Naţional sunt ele
lte di! ordine ~i din aceasta. cauză 
rea cu tărăniştii - elemente de 
:ordine - nu va fi posibilă. Ele vor 
nina in braţele Ligei naţionale cre
le. 
Sperantele parfidului t~ră'lesc şi ale 
li naţional, de altfel, că sunt partide 
guvernământ, vor fi desmintile de 
)rejurAnle de fapt, partidul poporu-
va sta 4 ani la guvern; dupa el 

. urma liberalii încă 4 ani; în total 
mi Deci, cât sunteti de bătrâni 
lin. peste 8 ani gânditi-vă cât de 
tnini veti fi I (Ilaritate). In afelrâ de 
a mai poate interveni şi alt accident: 
emarea Ligei naţionale creştine la 
tere şi atunci desfiintarea dv. va fi 
:ură. (lidritate şi aplauze). ... 

Astazi ea este singura orga

nizaţie politică, deputaţii căreia, 

abstra.gitnd dela micile intreruperi 
ale aşa numitei ~extrema stânga" 

(noi îi zicem extrema jidovita), 
sunt ascultaţi cu viu interes de 

tntreg Parlamentul. 
Sub taria argumemelor des

voltate, partidele politice sunt re

duse la tacere şi atunci, când li-se 
aplică cea mai straşnic&. biciuire. 

In acelaş timp, în faţa descoperi
rilor de adev&.ruri şi a povcţelor 

de îndreptare a relelor, tot ele 

APELl 
I sunt nevoite sti aplaude mereu pe 

. \ deputaţii L. A. N, C. 
Rugăm pe toţi domnii pre{tedin:i OI Situaţia aceasta excep+ională, 

mitetelor comunale, SI binevoiasc(t a v 
imi lin număr de crÎle 5-20 exemplare in care se află parlamentarii no-
1 "Voinţa Poporului" din Arad şi să ştri, este un început de adeverire 
vinda aderen;ilor no~tri, iar sumele 

-:asafe să le trimUti pe adresa gaze. a necesiUtţii politicei, pentru în-
, la (inea fieCărei luni. făptuirea căreia a luat fiinţa L. 
"Voinţa Poporului" va fi de azi N C . 

ainfe şi toah! oficioasă a L. A. N. A.!. . Ţara se poate convinge 
. dia Banat. câ. rcpi'czcl1w.nţii ci şi-au înţ-.:lcs 

Toale adresele din Bănai pl. gazell', pe deplin menirea. 
vor trimite redactiei din '1 imişoara : 

. Ţleranu, Timişoara II. Fabrica de Fi;;, ca această frumoasă ~.n.-
19oane "Aurora". I trundere - a nevoilor ţarii, să le 

PrimiU Vă rog salIltul meu frăţesc J I • 

A. T/ERANU I serve1scă de pildă de urmat Ş! 
prn regional, lImi;:oara paniddor politice, cari sunt prea 

Adunarea generală 
intunecrtte de dorinţa de ră-.:bu

nare şi pofta nc:săbuită după pu
tere, incât sa. poată vedea care 

CI consiliul comunal al comunei Arad, 
a votat suma de lei 80.000, sub

venţ:e trupei maghiare de c jbotinaj, 
din localitate, ceeace constitue o criml 
pentru poporul ~i cultura noastră, 

Că Arminiu Lebovici din Macea ar fi 
ajuns Il brevet pe cale indirectă 

fării sii.·~i dea consimţemântul autori
tăţile in drept. Intrebam adm. finan
ciară se poate lucrul acesta? Să fie 
oare vorba de o pungăşie? Să-i fi 
făcut rost de brevet vr'un ticălos, care 
ş'a uitat de sine? Vrem să şlim ca 
să-I putem arăta lumei pe acel necin
stit şi cândva să i putem răsplati! 

CI comandllllul pompierilor din loc 
nici până azi nu a depus iurlmân~ 

tul de crediTlţă - era să zic formali
tate - M. Sale Regelui, iar pompierii 
nu poartli. tricolorul impus. tUlUror 
slujba~ilor slalului În ul1lformă, deşi 
majoriwtea lor sunt români (şi dacă 
n'ar fi?) 

Nouă nu ne place şi protestăm şi'n 
contra f<1ptu 1ui că inscripţiIle şi aci ca 
şi in multe alte locuri sunl scri~e în 
doua. limbi. De ce? 

[11 C1re ţară se mai fntâmpll lucrul 
acesta? Ruşine!! ca în capela spitalului judeţ~n 

I hC ~d..:e s:r~lCiul rdlgio5 a~ia la 
3-4 saptamam. De ce? Unde-l OCU:
pat Sft. Sa? 

Că preotii: 1) gr. cat. Mihail Mao, 

Asociaţlunii industrlaşilor şi co. 
lercian!ilpr români din Arad şi jur. 
Duminecă, la 25 Iulie crt. S'i1 ţinut 

1 sala mare a PrirnMiei oraşului. [-a 
dunare generali ol'dinară a acestei 
nere instituţlUni proft!sionale rom!
eşti, la care au particlpat un numllr 
la'e de comercianţi, industriaşi şi me· 
eriaşi români din loc .ţ'i din judeţ, 

despre care unii vorbe.;c Cel. ar fi 
român, conducătorul parochiei gr. cat. 
ruteană din ~cregul MiC, cBruia statul 
îi d 1 32 jug. cad. pământ şi congruă, 
10 jug. pentru biseriCII şi 8 jug. pen
tru caII tor ai c~rui credulcioşj in săp
tămÎlI1a mare merg in altă comună să 
se spovedeas'::ă şi s& se cuminece şi 

este calea adevărului, fie că sunt I l11u;ti dintre ei doresc tFecaea la con
la cârmă fie in opoziţie. Lup~a I fesiunea. gr. ort. d~ cauza ca. preotul 

,. T I lor nU-:;;1 face datonnta. 2) Cel refor-

Din darea de seam{~ asupra aclivÎ
~ţii Asociatiunei reese Cil, aceasta În 
ursul unui an şi jum;ltcite dela ÎIlfiin
area ei, a făcut o propagandă vie 
lenlru ridicarea la suprafaţa a clasei 
nijlocii româneşii. 

Principalul punct din propramul 
:e şi-a pus Asociaţiune,\ care a fost 
nfiintarea Băncii industriaşilor şi co
nercianţilor români, a fost realizat. 

ce a tnceput-o L. A. l\. C. con- mat şovinist lll<1ghiaf din Pcregul Mic, 
tra tu~urora, ar economisi atunci care ad ninistrează ŞI confesiunea ceha. 

din Peregul Mare, Szondi Geza, cMuia 
atA,tea energii, sforţarca atâ,'or statlll r,jmâl1 ii plăteşte ajutor, pentru 
minţi româ.neşti, cari uzi În ne- ce? pOJte pentru·că faCi! contrahandă 
ştiinţa lucrcaz~ contra binelui nea- şi ca ŞOVilllst incarnat face cOI1linue 

insinuări contr J nolarului său şi 
mului întreg. I îl caldmniază cu fel şi fel de min~ 

L A N C cu muncl.l. ciuni şi pOllo~!trli ca >;>i prietenul său 
• • 1·. " ŞI de altar Sfinţi 1 Sa Brdgia dll1 Tomea. 

răbdare, îi va aduce pe toţi pe 3) In fine cel r<::s pe flit rom. Cat. 
drumul cel drept. Cei cu sufletul fost Hufftn,n iar azi Bld6 Iosif, mare 

liberal. atotputornic În comună, care 
curat sa. nu inlârzie a-i da dela I deasemenea are dela stat 32 jug. şi 
inceput mână de ajutor. congrua, nu servesc cu nici o ocazie, 

la nici o serbare nationalA. Te-Deum. 
Dr. George Rusu. cum s'ar cuveni unor buni patrioti _ 

de furmă măcar - şi nici nu iau parte .... _ea_ .. 
Banca funcţionează deja, sprijinind 

:u credite pe acţionarii !>ăi, care sunt 
ndu~st~·ia~ii. comercianţii şi meseriaş ii 
·Omam. 

S'a format în cadrele Asociatiuneî Dela Biroul LANC. 
). secţiune de propagandă a cărei prin- . • 

Iia festivale şCOlare tinute la astfel de 
serbHl fiindcă acolo se c{lOb\ cântă.ri 
poporale româneşti şi Imnul Regal, 
poate dacă s'ar cânta "Kossuth Laj~Js" 
sau altele de ale lor s',u prezenta. Nu-i 
place Sfintiei Sale Hofiman zis Bidă 
nici ac~ia, că. pnmarul c(-)!TIunei trăeşte 
bine cu rom!inii şi a avut obrăznicia 
să-I întrebe că de ce stă de vorba cu 
rom~1llii ? Auziţi! 

:lpală datorie va fi Să it!tenslficc miş- I ~. =~eo~~~~~l~~~~}~~~~J:~n~~!~~.~~= 
,area pentru incadrarea In s~lnul ace- ! -
Itei inslitutiuni a tuturor Românilor Aderentii din ora~ul Arad, subur-
)fofes,i0nişti din acest oraş şi ţinu- biile PlÎrn~ava, O~i.J $ega şi Micălaca 
:ul IU1. sunt rugati a partIcipa la consfahmea 

H= ce va avea loc în localurile acestui 

Noui organizatii L. A. N. C. , 
Groşi (jud. Arad) 

Preşe~inte:, Nichifor Ienaşescu; 
,preş.: Antl Suhntan şi Irimie Popa, 
secretar Constantin Chira, C-lsier Zeno~ 
Ifie Filimon, membrii în comitet: Gh. 
Popat Melentie Gulintan, Gheorghe 
Paşca, Gheorghe Filimon. 

birou, Marţi în 3 August orele 8 seara 
in scopul desăvârşirii organizaţiilor IOM 
cal~. 

• 
In st1nul LANC. nu e,risfă nici o 

neÎn:elegere ori desbinare. Existti. doară 
cO{iva indivizi car' au intrat În .. Ligă}) 
ca să aibă de unde ie~i, căci la caz 
contrar vor fi daei afară! Deocamdata 
aMI. 

Astfel de elemente de neîncrcd,:re, 
cari cochetează peste graniP, ar trebui 
îndepărtate dela frontieră, a\ând în 
vedt!re că afilră de părintele Man Mi~ 
hail, dovedesc numai uri lată de tot 
ce-i românesc. Rugăm sit se intereseze 
de Sft· lor autoritătile competente con
~tkntioase - dacă mai sunt ~i de a
cele - ale statului I 
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Ştiri de tot felul. 
- Rugăm pe toti ono abonaţi, 

atât pe acei, cari vor fi provocati de 
advocatul nostru, cât şi pe toţi ce
ialalţi să-şi achite de urgentă abo
namentuf. Mai departe rugăm să·,t 
plătească taxele de membrii L. A. 
N. C. şi datoria toti aceia, cărora 
li s'au trimis ziarul În mal multe 
exemplare, precum şi aceia, cari 
au primit statute, svastici, carnete, 
drapele şi diferite broşuri. 

• 
In ziua de 4 Iulie a. c. a luat fiintă 

În comuna Ştbiş, jud. Arad, o socie
tate cooperativă de credit şi economii 
sub numele de "Banca Populară Şe
bil~ana. Foarte frumo, gest din panea 
~eoiyenîlor că s'au gâ dit a fonda o 
societelte, care le va fi numai de fo
los lor şi fiilor lor, mai ales azi, când 
specula particulară şi în deosebi cea 
jidovească a ajuns la procentul cel mai 
exagerat. 

• 
Ziarul jidovesc din loc "Erdelyi 

Hirlap" a scris că la poliţie a fost bi
tUl un om până a fnebunit. Câtă o
bi ăznicie ,i câtă. rlI.utate fat~ de auto
ritatile noastre! Acel jidan puturos şi 
ticălos, care a scris murdăria amintiti 
recunoaşte în articolul siiu că cel de
tinut de poliţie a scris buc;\ţi de tea. 
tru etc. şi-şi îlchipuia C4. el este N'lpo
leon şi Mussolini, era deci nebun nainte, 
şi tOI uşi ca slI-şi baU joc, ca să com
promita şi murdărească poliţia noastră, 
a statului român, zice c~ a înebunit 
dupi bătaia primită. la poliţie. 

Când creştinii sunt batjocoriţi şi 
maltrataţi tace chitic anumita presl, 

l 
iar ClÎ.nd se întâmplă că un ovreiu ne
bun ar fi încasat vre o palmă. - urli 
presa străină din toall ţara. 

• 
Dela organizaţia din Conop. Cu 

prileju. sfinprei bisericei din comuna 
Capruta, În ziua de 13 Iunie s'a trimis 
o telegrama de aderenţii. profesorilor 
UI1lVersitilri şi pr1rinţilor suflele~ti ai 
generaliei de astăLÎ : dlor A. C. Cuza 

I şi G. A. CUZJ. Salutul nostru entusias-

I
I mat a fost bine primit. Şi dl prof. 

Gheorghe Alex. Cuza a binevoit a ne 
I răspunde cu următoarele vorbe incu
I r,Jiatoare şi de multumită: "Dlui M. 
1 Serb, preş. organizaţiei L. A. N. C. 

din comuna Conop. V(l mul'umesc pen~ 
Iru dragostea ce a-Ii an/al-II atăI per. 
sonal cill şi În numele celor adunati la 
sfiinta solemnitate a sfin:'irei bisericei 
din comuna C(ipnra, Rugându·vă să 
primiţi până la curânda revedere sem-

I
nul selltimenUlor frăteşti şi cre.~tine#i, 
ce Vă port. FIOfzdoreni (la,-i) 7 Iu
lie 1926". - Acest ră~puns a fost pri-
mit cu vii ac1amatiuni de c>i.tre toţi 
membrii org. L. A. N. C. din comuna 
Conop (jud'. Atad). - 1. Blilan, secre~ 
tarul org. 

* 
- In num irul viitor vom pubiica 

un articol detailat despre procesul 
studenţilor ingineri din Timişoara 
Împotriva jidanilor. 

* 
- Lulm la cttnoştinţ\ cu o deo-

sebită plăcere şi bucllrie logojna sim
pati cei şi drăg \Iaşei d ,o lre Titti F'o. 
rica Goicea, ftica comerciantului Goi
cea din Arad cu dl Ioan Voiticeanu 
iurist, funcţionar subdireclor la. UZI
nele comunale, care a avut loc Sâm-· 
bi!.lă În 24 Iulie. 

• 
- Populatia din Pâncota se teme 

d~ isbuc!llrea unor epidemii in urma 
mlaşlÎnei-I11(Jcirlei din imediata apro
piere a ora~ului, care umple intreg ju
rul Cll un miros de nesuferit, foute 
stric" cios sJ.nătăţei. Această primejdie 
s'ar putea inlatura, dacă s'ar ingriji 
cineva de scur~erea ap.;i sbtătoare. 
dar cine, fiindcă "dJmnu! cel chemat" 
sa facI. lucrul acesta zice că dacă cui
va nu-i p)ace b;eo, sug.~-o. 

Ruglim deci p~ dl Inspector Gene~ 
rai sanitar ~i pe dl prefect sfi ia dlor 
m:1surile necesare pentru st~rpirea a
cestui isvor de boale infecţioase şi al
te rele. 

* 
- Uog plMiţi nbOll!lluentul! 



agina .. 

Mulţumire. Subsemnaţii exprimăm 
mu tum,rile sincere tuturor acelora, cari 
cu OCd1 j,j înmormântarii neuitatului no
stru fiu şi frate elCo locot. Victor Bu
gariu, erou căzut in campania de pe 
froi,tul ital1ant fau exprimat condolen
tt'le lor sau prin prezenţa lor a contri
buit la ameliorarea durerilor noastre 
sufleteşti 

llldt'osebi mulţumim dlui coman
dant al garnizoanei şi corpurilor de 
trupă, cari prin gestul lor nobil şi prin 
delegatiI lor a contr:buit foarte mult 
nunull)ai dând onoarea cuvenită unui 
erou dar cari prm reprezentanţii lor a 
căutat să ne aline durenle noastre su
flell Ş1 i, de cari s lai ferească. Dzeu. 

Micc'ilacu, la 16 Iulie 1926. 

Familia Bugariu. 
... 

Mu]ţumire. Subsemnata familie ex
primă mult umirile sincere tuturor in
tnutlunilor, prietinilor şi cunoscuţilor 
cari cu ocazia fnmormântării neuitatu· 
lui nostru 1'Oţ, tatii, socru şi bunic 1 i
lus Mărgineanţiu, şi-a exprimat con
dOle .. mtek, .. u depus coroane, sau prin 
prt'zenla lor au contribuit la ameliora
rea durerilor noastre sufleteşti. 

In deosebi mulţumim dlor comer
cianţi şi industriaşi din str. Rusu Şi. 
rianu, cari prin inchiderea prăvăliiior 
tfl cursul ÎnmormânrărH au făcut un 
gest nobil dând dovadă despre con
Cluleanţele lor. 

* 
- Or. MIR O N H ERE TIU 

dermato-vent:rolog s'a reintors din că
Iatoria de stUdii drn strll.inătate şi-a 
reinceput consullaţille medicale in Bu
levardul Rc:g. Maria 9. (casa Neuman). 

fo IDt'die jidao, rare omoara 
erestinii. 

Medicul Dr. Wexler din Betiu jud. 
Bihtlr, care locupşte - putem zice -
griltuit in C'lsa alor 2 orfane de răsboi 
singura lor avere, a dat o injecţie 
dlUl Muntean, fost director al cirtii 
funduare. prin care l'a omorit. 

Se întâmplă că dnii pretor Fildan, 
Mic'uţia şi inv. de stat RIU, precllOl 
şi Pal judecator jidan, intervin în fa
varul p,·călOsului şi astfel n'a fost pe
dep~it. Oare in cazul acesta cad sunt 
adeVăraţii păcătoşi. 

Liga apirării naţionale lucri con
form p. 1. litera d) Art. 7. Cap. UI, 
Parlea I din programul ei pentru: 
"Scoaterea jidanl)or dm comunele TU· 

Tale .... iar conform p. 5 "scoaterea ji
danilor din fUn(:tiuni publice" şi sun 
tem siguri că LANC hi va realiza cât 
de curând prngramul ei, şi pin' atunci 

--- -.... _--------
VOINTA POPORULUI Nr 25-; -

România ! Ko. g70-1926. 

~CornJ!~~l!~Şcol~~Il!~ef!!'!' Arad_ i PUblieaţiune. 
Serviciul de Poduri ~i Şosele, ! I - ------- -- ----~---- --~-------------

Nr. 788-1926 Arad, la 9 Iulie 1926 

Puhlieatillne 
Se aduce la cunoştinţă generală, 

că în ziua de t 2 August, 1926 la o
rele 10 a. m se va ţinea o nouă li
citaţie publică cu termin scurt, în loca
lul Prefecluni judeţului pentru darea 
in intreprmdere a lucrărilor de repara
ţ,jj la edificiile şcolare din comunr.le 
Dorobanţi (lratoşul Mic), Radna, Sân
Nicolaul MIC, MAderat. Buteni, Satul
nou (Simoneşti), Pădureni (Erdeiş), 
Zimandul·nou şi Turnu. 

In baza devizelor verificate de Ser
viciul tehnic al judetului Arad, spesele 
de reparare sunt: la Dorobanţi 120.000 
lei, Radna 136.000 lei, S:'"tnnicolllul-mic 
86.295 lei, Măderat 33.482 lei, Buteni 
222000 lei Satul-nou 54.000 lei. Pă
dureni 38.000 lei Zimandul-nou 51.100 
lei şi Tumu 168.753 lei. 

Devizele, condlţiunile şi planurile 
relative la aceste lucrări se pot vedea 
În biroul comitetului şcolar judeţan la 
Prefectura judtţului, camera nr 34 ~i 
la comitetele şcolare rurale din comu
nele respective in zilele de lucru intre 
orele 10-13 din zi. 

Ofertele se vor înainta separat de 
fiecare şcoa Iă. 

Licitatiunea se va ţinea în confor
mitate cu legea contabihtflcţii publice 
(art. 72 - 82) şi condlţiunile generale 
pentru intrt:prinderi de lucrari publice 
şi cu oft:rte închise şi sigilate pe cari 
concurentii le vor inainta comitetului 
şcolar judeţean in ziua licitatii la ora 10. 

Amatorii vor depude dtOdată cu o
ferta şi o garantă de 6% la valoarea 
lucrărilor in numerar sau in efecte de 
stat. 
Preşedinte prefect: Secretar: 

Boneu (5S) Spiitariu (ss) 

Primrlria comunei Nâdlac. 

No. 2851-]926. 

Pnblieatiune de Jieitatie , . 
Comuna Nid iac ţine licitatie publică 

fn ziua de 6 Augus,t. 1926, reknto; la. 
(:merite lucrllri de pllmânt, ·Ta tntărirea 1 
doI mei Mure~ului mon. 

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

Licitatia se va ţinea în conformitate I 

cu art 72-80 din legea contabilit"tii 1 

publice, 
Nădlac. la 5 Iulie ] 926, 

Prlmărl ... 
Primăria comunei Şiria 

Pn bUcati UDe 

Terenul de vânat al comunei 
SimandL11 de jos cu suprafaţă de 
circa 4000 jug. se exarânda. prin 
licitaţie publică in ziua de 3 t Aug. 
1926 ora IOa. rn. în localUl pri- I 

măriei din loc pe timp de 6 ani, ! 
începând cu 1 Sept. 1926. 

Preţul de strigare lei 5000 
anual. 

Licitaţia se va ţlne In cont. cu 
art. 72 83 din legea c p., cu 
oferte scrise şi sigilate, însoţite de 
o garanţie de IOla suta. a pre
ţu;ui de strigare. 

Condiţiunile de licita ţie se pot 
vedea 1n biroul notarial al acestei 
comune. 

Simandul-de-jos) 20 Iulie 1926 
1'otar, 

Codrean 

o 
Frizerie 

nou ă 

Primar, 
Momriilă 

românească 
Cu onoare aduc la cunoştinţa 
Ono public şi fo. tilor mei clienţi 
Că. mi-am redeschis A tel i e r u 1 
d e c o a for pentru bllrbati, in
stalat sistem american rang 1., 
in Strada HOR 1 A N-rul 2. 

Â. UREL BODROGEANU 

No. 1211. -Publicaţlune (le licitaţII 

In baza ordinului DireCţi(
Generale de Poduri şi Şosele 
cureşti No. 15944 din 8 Iulie Il 
se pub:ică licitaţie pentru <ÎI 
In arendă a dreptUlui de pere_ 
rea taxelor de vamă la pOdl Anl 
peste Mureş din Radna-Lip .~_ 
pe timp de un an cu încet _ 
dela 1 Septemvrie 1926, care' 
va ţine le Serviciul de Poduri. ] 
Şosele Arad în ziua de 15, 
gust 1926, ora 10 a. m oh 
vând prescrierile legii conta' 
taţii publice art. 72 - 85. cel 

Depunerea garanţiei proviz mAl 
de 40/0 a sumei din otenă se un 
adeveri prin recepisa Admin! Zi 
ţiei ~inanciare Arad, anexală Au~ 
fertel. 1 1 

Conrliţlunile de licitaţie, 11\( a 
lu1 de ofertă tabloul tax~ lor, ( celt 
lUI de sarcini şi formularul al [ 
contract se pot vedea in orele filat 
ficiale la Serviciul de Poduri am 
Şosele Arad. 

Arad, la 10 
ruh 

Iulie 1926. 
S ,. 1 d n. seu ervlclU e n 

fi {>osele, Ar. tea ___________ şi J 

net 
dela Jidru lui Nici un ac 

... ___ , ____ ~~ .... __ p_, _____ ._' _____ b_' ____ $_. __ R~ ... ___ t_u ___ • __ p_u __ .... ~. , . 
sUi 

Atelierul de broderii, ţesături ,şi 
tionale al dnei 

cusături na· 1na 
de 

Sf~ , 
lor 

no: Cristina Săbău 
A RAD, Strada Oojdu Nrul 17. , lnc 

;:::.~.i",~ .. ' .• ~-_.)i',",~~-:;'" ' .. - .w •• _._ ,". 

()oDfeetion~ază : , 
jIi. ma _. ~ 

i ajt 
Cuverturi de pat, perdele, feţe de masă, 

lingt'rie etc. Specialităţi d~ batiste. Bogat 

asortiment de modele artistice pentru brociat 

Jmprimaţiuni de modele pe pânză. 000 

... • , ., ţaRC • aR ... -..... " • .._ 

.................. 1 ...... ' ................ . 

însă sA la aminte cei păcătoşi atât ji Primăria comunei Şiria, publică liei
danii cât şi jidovitii şi toate coadele I tatie pe ziua de 4 August 1926 ora 
de 1opor că. -retrograd- vor fi aspru 10 a. m. pentru darea În arenda a te-
pedepsiti. I ritorului de vlinat, proprietatea comu- ! 

Pentru germani - Neuheim 
Pentru rOlllâl.i-Băile Lipo\rl 
Izvoarele ferruginoase bogate în acid· carbonic şi radium sunt predestinate 

Un astfel de ticălos de jidan, care nei Şiria, pe timp de 10 an i, adică 
atunci câ'\d este intrebat din partea dela 1 August 1926, până la 31 Iulie 
unui domn, că ,.ce zici Idespre cazul 1936. 
bierulUi Muntean" răspunde: "bine câ Preţul de strigare lei 5000. 
l'a luat dracul, fiindcă pe noi pe ji- Condiţiuni le se pot vedea in cance-
danii nu ne-a avut la inim-ă·! A spus I laria notarului comunal. 

vindece cu succes: 

1. Boalele Cordului şi a vaselor sanghine, arterioscleroz8., etc. 
2. &oalele de femei (ginecologice) inflamaţiuni cronice la ovar şi 
3. Reumatizm. 
4. Neurastenie şi .boale nervoase. . 
5. Boalele organelor de digestiune şi a sângelui (anemii, elc) 
6 Boalele rinichilor şi a căilor urinare 

adI!( M 
N~ 
la 

vorbele acestea crezand ca. şi dnul cu I Licitatiunea se va tinea in confor
care vorbeşte este jidan, un suflet ne- mitate cu Art. 73-80 din legea conta
gru, cari conform Talmudului lor că biiităţii publice, 
"pe cel mai bun dintre creştini ucide-l41 Şiria, la 3 Iulie 1926, 

Hotelurile şi Băile sunt deschise dela 1 Mai pânl la 15 Octombrie. di 

C.reti pn.peof;e t Dlrecţlunea Bailor Lipova (lângă Arii 
inteleg Să-şi facă datorinta. Primăria eomunală. 

Un astfel de om fără suflet şi con· 1 ________ • _____ _ 
.................. 1 ...... ' .................. te: 

,tiintă nu mai meriti să ocupe postul i 
ce-l are. Esti vădit duşman al nostru 
şi oare ce ravagii, ce crime îşi poate 
el permite fată. de sărmanii ţărani, dacă 
pentru acest jupân, un om, un func 
ţionar bun şi Cinstit ,i un român şi 
creştin bun, n'are nici o valoare el 
"bine că l'a dus dracul. .... 

Atragem atenţiuoe.a dlui primmedic 
tudeţ.ean ,i a dlui Inspector gen. sani
tar, asupra acestui caz revoltător şi de 
o gravitate extraordinară. Vom reveni. 

, n n uPI ... • t' 
Marele magazin de pielării 

VICTOR BOŞNIAC 
Ara (1 , Piata Catedralei Nr. 16 

Furnizează cele mai solide şi ief
tine marfuri din această branşe. 

No. 385-926 a 
PublicRţluue o 

Primăria comunei Peregul mic, O 
ţine licitaţie publică pe 23 August 00 
1926 orele 11 la biroul primăriei 
pentru darea în intreprindere a O 
reparării edificiiior comunale In a 
baza devizului aprobat de servi- O 
ciui tehnic al judeţului in suma D 
de 60000 lei. D 

Condiţiunile se pot vedea In O 
biroul primăriei. O 

Vadiul de 5 la suta. dupa. suma O 
oferită se va depune In numerar a 
sau efecte garantate de stat la a 
cassieria comunei. D 

Lîcita~ia se va ţinea conform O 

DIRECŢIUNEA UZINELOR de GAZ 
a orasului Arad.' , 

Se afla. In situaţia plăcută, ca să serveascl Ono public 
cu gaz de calorie inaltă, cu a cărui ajutor putem ca in 
timpul de pace ieftin a lumina, incălzi, pregăti mAncări, 

a clIca rufe şi a ne scălda. Instalatiile necesare şi 

montările le executăm pe rate şi pe preturi de regie. 

•• 
Uzinele Comunale Secţia gaz aerian: 

Arad. Str. Muciu Scevola 9, 11, 13. - Telefon: 27. 25, ]6. 

•• 
Biroul uzinelor 

din atr. Emlnea.cu 10. 4, stă la dispoziţia Ono public În ce priVite 
3 comenzii. etc. 
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Peregul-mic la 19 IUli;ri~~;!: 8 
~u~,~-~t.~~~~%~.~_~.~~$~4~.~.~~~.~~1-_______ =-____________ ~~~~~~_ ~ 

Cenzurat: Prefectura Judeţului. 

1 J 

;::'p=o=gr:=a::;:fj=a ::;R;::e=th=y=. ::;A::'râ'-1d 
pen! 
'~In:) !njnV?lBd 'J1P 'J~z'q 


	Vointa Poporului_bw_084
	Vointa Poporului_bw_085
	Vointa Poporului_bw_086
	Vointa Poporului_bw_087

