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Pe un an 100 lei :: Pe jumătate an 50 lei. 

SUB CON DUC ERE A UNU IeD MIT E T. Pe trei luni • • • • . . .. 25 lei. 

t ascismul, zorile vremurilor bune. a.: 
Îit 

- .Biruinţa dlui Mussolini. -! 
iel 
-i Alegerile generale din Italia s'au sfâr- muncă şi de ordine, şi un factor de pace 
o-i şit cu ornare izbândă a dlui Mussolini. şi Întindere pacinicd in afară. 
lli Majoritatea covârşitoare a ţării s'a, decla- • 
I rat pentru fasciştI. S'au ales următoarele Cu prilejul strălucitei şi formidabilei 

u! liste: guvernul fascist are in total 356 biruinţe a fascismului italian în alegerile 
, deputaţi. Pe urmă vin pe rând: 25 po-

)~ poraH, 19 social-democraţi, 16 socialişti- din urmă, cele dintâi sub guvernarea 
~ maximalişti, 12 comunişti, 1 fascist disi- fascistă de azi, - Fascia Naţională Ro
'01 dent (independent), 12 minorităţi etnice, mână împărtăşeşte dm toată inima ma
. j 6 republicani, 2 sardişti (Sardinia), 8 opo- rea bucurie a camarazi/or italieni şi în 
Ir~ ziţia constituţională, 3 democraţi, 6 libe- semn de cinste şi fraţietate Îşi pleacă 
u.' rali, 2 independenţi. In total opozitionişti steagul ÎIl faţa mândrului lor steag, pur-
iw tat din nou în marea si strălucita biru-
'a.! au fost aleşi 112. inţă de prea înţeleptul' şi energicu1 câr-
. ai O mare lnfrângere a suferit partidul muitor, d. Benito Mussolini . 
3~ poporal, care avea în fostul Parlament • 
f peste 100 de deputaţi, iar' partidele so- lsbânda, in general, a fascismului 

li~ c~a~ist.e- au /c:.st aş~ zicând sjărâmate, italian isbândă din cele mai neobişnuite 
urf cac! ""le numarau 10 fostul Parlament ' 
tu~ 150 d tar" care a cutremurat intreaga lume, umple 
,01' aproape epu 1. de bucurie sufletul nostru şi al tuturor 
ş, D. Mussolini a declarat gazetei "Cor-I acelora cari cu infrigurată nerăbdare 
d~ riere delia Sera« I că biruinţa a întrecut aşteptăm de ani de zile sosirea unei 
00 ria chiar nădejdile sale şi fara întreagă şi-a reinsănătoşiri a vieţii de stat. 
luî arătat increderea În politica sa. Astfel Semnalul fascismului şi isbânda lui 
,ti} având lnaintea lui () legislatură de 4 anj, acum definitivd, este semnalul celor din
j primul-ministru al Italiei poate să se gân- tât raze ale zorilor zilelar celor bune. 
I t dească la aplicarea în intregime a pol iti- Liniştirea mării furioase - cum bine 

, cei sale dinlăuntru şi din afară, ce constă spunea un confrate bucureştean - a por-1 in mărirea Italiei, devenind un factor de nit dela ţărmurii Adriaticei pentru a ajunge 

el 
VI O răscnală tărănească li O încercare de unire 
:;~ la Şepreu8. 
rei 
:i!e 
!r~ 

- In anii 1824 şi 1825. -
De Dr. Oh. Ciuhandu. 

u: Sunt aproape o sută de ani împliniţi de 
ld~ când în comuna Şepreuş (jud. Arad) s'au petre-

cut lucruri vrednice de luare aminte. O revoltă 
'şti agrară a ţărănimei a făcut început lucrurilor; o 
1~ instigaţie confesională-unlonistă era elementul 
,iaj accesoriu al mişcării ţărăneşti, pentruca la urma 
\l~ urmelor, să nu se aleagă nimic nici din drepta
IS, tea aşteptată de ţărani, dar nici din aşteptările 
reI; celor ce voiau să câştige credincioşi pe urma 
'c tulburărilor ivite. 
lUi In cele ce urmează vom tnfăţişa aceste lu-
l~ cruri, în legătura lor*). 

• ~ 
le~ Şepreuşul cu hotarul sau, ca şi teritor came
ur, raI sau al erariului de stat, a fost dăruit în 
lU' 1821 familiei Caaran (Ţăran), de origine Armeni 

lnsi maghiarizaji, de confesiunea r.-catolică. In 
lanul 1823 deja, preoţii Pavel Popovici şi . Ioan 

lţi! 
i 
1 , 

.) După actele din arhivele episcopiei Aradului şi 
din a judeţului Arad. 

Petrovici din Şepreuş, cer intervenirea episcopie; 
Aradului, ca domnul de pământ Cză·.h (Czer
jau) Ştefan să le dee două sesiuni parohiale, 
conform rel.oluţiei regale, cu atât mai mult, că 
unuia dintre ei i-se făgădui-se jumătate de se
siune. Consistorul intervine la domnul de pă
mânt În cauza justei pretenţiuni a preoţilor. 

Dar nu numai preoţii noştri erau nemultu
miţi cu noul domn de pamânt, ci şi poporul. In 
primăvara anului 1824, nemulţumirea isbucneşte 
pe f,ţă. In adresa Nr, 659 din 1 Iunie 1824, co
mitatul. Înfătişa cazul astfel, înaintt'a Consiliului 
locotenenţial ungar din Buda: Poporul din Şe
preuş sporise la număr. Iobagii, parte cu ştirea 
domnului de; pă'Tlânt, parte În ascuns, stârpeau 
pădurile proporţional cu sporirea poporului, iar 
terenurile curăţite de pădure le ţineau tn stăpâ
nirea lor. "Domnia- însă VOi3 o exploatare mai 
raţională; dar în cale îi stăteau casele şi coli
bele ridicate de tărani. Când "domnia" a luat 
dispoziţii pentru distrugerea acelor colibe şi 
sălcşe, poporul a cerut intervenirea judetului. 
Acesta a trimis la fata locului pe diregătorii săi 
ca să facă o nouă împărţire urbarială. Dispozi
ţiile lor însă nu alt adus cu sine mulţumirea 
ţăranilor. Preoţii Şi unii oameni mai cu stare, 
cari cumpAraserA dela con locuitorii lor pămân
turi urbanale multe, ar fi instigat poporul, iar 

it "VOINŢA POPORULUI" se vinde in oraşul 
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I REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 

Strada Moise Hicoară Numărul etajul 1. 1, 

-
I toţi ţărmurii furtunoşi ai Intregului nostru 

continent. . 
Fascismului, care a tnfăptuit domnia 

vremurilor noui ale Italiei, şi a pregătit 
acele vrem uri generaţiei noastre t jertfite, 
ti va fi dat - ii este dat chiar-să guste 
răsplata celor ce au suferit mult. 

Istoria, care-şi trăeşte, poate, cele 
mai însemnate pagini ale ei, însemnând 
(scriind) în grabă întâmplăriie de seamă 
cari se desfăşoară cu o uimitoare repezi
ciune, ni-a dat prilejul să cunoaştem că 
intâmplările ce au zămislit fascismul ca 
şi însuş Intreaga lui fiinţă, sunt cele mai 
de seamă pasuri ce s'au înfăptuit dela 
războiul cel mare incoace, pasuri cari ne 
mâ.nă spre zilele de refacere şi rEfnflorire 
a întregei lumi. 

., .,.".. $" , #4" ... ""' .... t ..... 

I?ert~chea noastră· regală in iranta. -
După cum am vestit, iubitul nostru Dc;:t

nitor şi cu preagraţioasa noastră Regină au ple
cat in străinătate, ca să viziteze capitalele ţărilor 
aliaţilor noştri. In această cale ei s'au oprit în
tâi la Paris, capitala Frantei, Au mat vizitat şi 
ţinuturile, unde s'a purbt războiul ingrozitor îm
potriva puhoiului germano-maghiaro-turco-bulgar 
care se umflase să domnească lumea şi să în
genuncheze rasa latină. 

Perech~a noastră regală este sărbătorită tn 
modul cel mai strălucit de fraţii noştri francezi. 

acesta n'a primit Doua împărţire a pământuluJt 
ci s'a revoltat. 

Astfel do:nnul de pământ a cerut ajutorul 
comitatului. Ţăranii au devenit atât de indrăz
net i, de nu s'au supus) Iar pe oamenii cari re
prezentau forţa brachlală a comitatului i-au alun
gat din hotar. Comisarul cere dela Consiliul 
locotenenţial regesc 600 soldaţi pedestraşi, ClII 

vr'o două tunuri, împotriva celor din Şepreuş. 
Au şi fost trimişi 262 soldaţi cu 7 ofiţeri. 

Pe de altă parte aflăm, că dl de pământ 
Czaran numai pretexta exploatarea mai raţională 
a domeniului său, deoarece scopul ce-J urmărla 
era să-i strămute pe iobagii săi cu casele lor 
pe un teren expus exundărilor Crişului. Iobagii 
insă nu voiau să primească această strămutare 
de aceea trimit În două rânduri "ablegati" la 
Impăratul însuş. 

Din pricina acestei nesupuneri Czâran cu 
flb:rău! dela Chişineu şi cu "hodnogiul" perse
cutorilor - poliţia de pe atunci a jUdetului I -
îi ameninţă p~ Şepreuşeni; dar înzădar, Iar la 
urmă dau năvală asupra lor cu forte tnarmate: 
cu puşti, cu pistoale şi cu săbii, în 19 Mai 1824. 

(Va urma), 

• 
l!ibrăriile romanesti , 

Pretul unui exemplar 2 Lei. 
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Din istoria vremurilor de sbuciumare. Maiorul Băgulescu ... l 
Spre Golgota. - Prlgonirl1e ne-au oţeut puterile. - O rază de lumină. - Frlcoşit şI visă
torIi. - Ce face iubirea de neamr - Brazdele hotarelor româneşti nu fost insemnate cu 
sângele eronol', - Uniţi in cugete şi 'n tap te. - Cuvinte de încursjare şt de Jnustra1e. 

"Nu exIstă nici o recompensă şi nici ( 
o distinctie, care să egaleze meritele (j 
de tot felul ale acestui desăvârşit mi. 
litar."' "Maiorul Băgulescu, patriot con, 
vins, este cel mai indâl jit apărător al 
Patriei şi Neamului, Suflet aL s, ca ratei. 
de fier." CAR.OL, ' 

In vremea guvernării generalului Averescu, 
la dis.::uţia ce se încinsese în jurul răspllnsului 

ParlamE:ntului la mesajul (vori)irea) Domnitorului 
nc·stru, Î'l şedinţa dela 28 Decemvrie 1920, a 
luat cuvântul şi redactorul nostm Cohst. Savu, 
- pe atunci deput3t de Făget (Banat) şi se
cr{'tar al Parlamentului, - cue il1l"o avântat! 
vorblre-, des întreruptă de aplauzele deputotilor, 
a făcut o mişcătoare povestire a simţel!nulliului 

naţional al celor ce fără 11lurmur au ur.:at Gol
gota suf<:rinţelor şi s'au jertf't pentru d:;cerea la 
îndeplinire a visului strămoşesc: Unirea tutWOf 
Românilor. 

lat- o: 

"Domnilor deputati 1 Când eram încă În 
băncile şcoalelor urgureşti şi întindeam Înalntea 
mea harta Europei, de câte ori priveam la ea, 
totdeauna sărutarn cu sfinţenie şi Cu lacrămi 
strooeam peteclll de hârtie, cue Îmi arAta locul 
unde este tara fraţilor mai mari, Ro,nâniil. (A
plauze prelungite). 

In acele momentt', dlor dl'putaţi, b,:zele 
mele simţeau o arsură cilre mi-se resimţea pană 
in inimă. Pe acrle H~l1purj, la noi .. se auzeau 
glasuri cari îmi înd!:'şti!U dintil, îm.i Strâllg~au 
pumnii şi îmi aluJlgau fargeie in rap: era stri
gatul de durere al celor mai buni şi mai aleşi 
fii ai lIeamului românesc, cari legati În len/lUi 
bătuti pâno la sânge şi sc/lingiuiii, urcau Golgota 
suferinţelor noastre, erau împinşi illainte Şi tâ
râti spre temniţ::le ungureşti, (Aplauzc). 

Alţi mulţi, cine le mai ştie numărul, că
deau ucişi mişeleşTe de zbirii stăcilnirii ungu
reşti,. ,iar massele largi ale popolUlui, cu s!rtJtă
mântui durerii înăbuşit in inimă şi cu ochii 
tnlăcrămaţi, rugători priveau. spre Carpaţii Ar
deleni, de unde aştep;al1 să se iveas~ă foc şi 
trăsnet care să lovească· cuibul de ş~rpi şi vi
pere ce a fost Ungaria. să nimice!!scă pe călăii 
drepturilor şi libertăţilor noastre naţ'ollale. 
(AplauJe). 

Atitudinea (ţimita) şi faptele mărete ale 
martirilor noştri, ne-a olclit şi mai mult in lupta 
grea C! aveam de purtat in contra asupritorilo/. 
ele au fl'st un imbold puternic şi pentru noi cei 
tineri, iar prigonirile fard sfârşit Întareau În su
jletul nostru IlOtărina de a duce acea luptă, cu 
toate sacnjiciile el până la desăvâlşirr?, până la 
realizarea idealului naţional: Unirea taturor Ro
mâllilor. (Aplauze). 

Dlor deputati, Pentru noi, intervenirea Ro
mânlei în războiul b2;lcanic, cu toate amenintă
riie fostei monarhii "ustro-ungare, a fost o rază 
luminoasă care ne-a arătat noua cale a politicei 
externe române, 

La sfârşHul războiului balcanic, modesta 
mea persoană a şi publicat un articol in coloa
nele ziarului "Românul" din Arad, sub titlul .0 
prietenie veche strlcatil.", tn care, baz"t pe fap
tul nere5pectării din partea Austro-Ungariei a 
angajamentelor (înd;itoririlor) ce se impuneau În 
baz.a cOllventiunii (înţelegerii) militare secrete 
între România şi monarhia austro-ungară, am 
arătat că intr'un eventual război mondial, Româ
nia in nici un caz, nu va merge altituri de Pu
terile centrale. La puţină vreme după. incheerea 
tratatului din Bucureşti, care punea sfarşit răz
boiului balcanic, a inceput să se simţească şi 
la noi sufiul groaznic al fllrtunii care a şi ur
mat. In vreme Ce unii dintre ai noştri, pe de-o 
parte in,presionati (mişcaţi) de formidabila or
ganizaţie militară germană şi austro-ungară, apoi 
cunosc{lnd cochetăriile regelui bulgar Frrdinand 
cu Ungurii, iar pe de altă parte influenţati de 
agenţii din Bucureşti ai pOliticei germauo-fiIe, 
băteau la uşile ministerdor ungare şi austrlace"" 

D. A. C. Cuza. Cari erau acei agenţi? 
D. C. Savu ... "dând asigurare că în ori şi 

ce imprejurare, f;e ea chiar fatală (dureroasă) 
pentru monarhia austro-ungară,. poporul român 
din Trallsilvania şi Banat va fi, ca şi in trecut, 
straja neclintit! a tronului Habsburgilor, şi pe 
când unii din aceştia, puţini increzeUori, În ma
rea dreptate. eate nu putca să Întâ1zie pentru 

-

noi asupri/ii, şopteau la ureche, aki, la Bucu
reşti, unde impreună cu germano-filii de aici • 
se opillteau să a~ate la ce primejdie s'a; aven
tura Romania Îlltnlod in război în contra pute
rilor centrale, ill l'remea a((asta noi Visvtlltii 

Principe al Romalli'~ ti 

Să f:e oare, doar' puveste .. a:;]intirile tieJ s 
eutelor vremi, ce p~ind ;;deseori să se îrşiruJ, t: şi ilJea/iştii, ex(~ltati, cum eram flumiţi atât (Jcasâ 

cât şi pe front, atât În scris cât şi Ctl cuvJntuL 
bLileom la uşile mimilor româneşti, fcicâ!ldu-le 
sa se desc!zit/ci pentru ca să cuprindâ şi sJ pri
measca glasul cel nou al vremii şi Îndemrwfn 
poporul Sll cante lmpral1lă cu noi imnul invierii 
noastre apropiate, imnul Învierii Tioastre rwţjo.'ll1le. 
(Aplaujc). 

Dlor d~ pd'"fi! Nu vreau să delrag absolut 
nl m1c dn ml'T.tele altora şi nici nu VlljU Si.1Lln~> 
- pentrucă n'a f03t şi nu e~te obiceiul mru, sa 
mă mandresc cu P<l1l' străinr, d'lr ţin să SI' ştie 
că noi ai miCI şi nelllsnnJwţi am Jost aceia, 
cati În trafl.~ecl{' nămoloilse din RaslQ şi în j'C
ştaile Alpilor iln/ciil, cu primrjdu/rea Viiţii noa
stre IW2 purtat jâr<ltfcul care a ţiliut sent:mentul 
naţional [n c('fzlinud ardere in inima micajitu. a 
fratilor noştri, imbnlcaţi in zdrentde lllliformei 
hubsburgice. (Aplauze). Şi ianiş, tot Ilai, cei mici 
şi nelr.sunnoţi am fo;;t djntre aceia cari dezer
tâ,'!d dm rândurile armatri habsbuT.I!ice, ne-am 
refugiat pe pamâllt41J, flouă scump, ul Italiei şi 
aÎ!luo, dar nu pmtru ca să ne salvăm v:e{!fa 
lUîcrJjită şi nici pentru ca sa ce/şfm o bucaticd 
de pâine, ci să caem arme şi uniţi (aplauze) 
foN cil de l111 sânge şi o oediil(ă stl derRom 
sub cutele sfinte ale arapelalui româfl{,S~" Ia luptă 
alături de aceia cari luptau în COf/tra opresorll
lui comun, la lu.ciâ pentru desro!Ji/Ca tuturor 
fratilor sllbjllgafi. (Aplauze). 

In acllaş timp, Vl};, frati din vt:chiul Regat 
strâmtorati Într'un colţ:şClr al .~1oIdovei, goi şi 
flămânzi, decimatl de boli şi obosiţi de !tlptele 
supraom~'neşti. d:r în inimă cu dorul neast;lrn
păr"t şi Îndemnaţi de cea mai stlblimă iubire 
de tară şi neam, rege şi popor, deodată ;:ţi 
pornit ca Llrt,gan:J! şi ati sfărâmat ne blru: te le 
armate ale lui Makensen şi aţi distrus (llLnîc:it) 
mult increzătoarele armate <lustro-ungare, bul
gare şi ruseşti, iilr cu baioneta voastră scăldata 
in sângEle asupritorilor şi duşmanilor neamului 
nostru, oli tras hotarele României-Mari. (Api3LZe 
prelungite). 

l<ltă pentru ce noi, desrobiţii voştri fraţi, 
niciodata. IlU vom putea găsi cuvinte potriVite 
de recunoştinţă, de admiratiur.c şi mulţumire 
penlnl sacrificiile !;upraomeneşti pe cari voi 
le-i'ţl adus pentru liberarea noastră pel/trll des
robi/ca noastră. (Aplauze). .. 

Monument neperitor am ridicat În illima 
noastră tuturor eroilor cari şi-au sacrificat {jert
fit) sângele şi \liaţl lor, pentruca să ne dea 
noua marea fericire de a ne vedea uniţi cu tot4 
fraţii la olaltă .• 

.. , Aş dori ca niciodată, cu atat mai puţin 
În aceste timpuri foarte cri.ice, Între f!li neamului 
nostru să nu se găsească niciunul care să vrea 
să ne taie nramul în felii; să nu se găsească 
mciunul semănător de neghina \'rajbci şi nein
ţelegerii între fraţi. (AplaUZe prelungite). 

Şi. in dudl duşmanilor noştri, toţi fii buni 
ai acestui neam, În care bate o curată inimă 
românească, să lase la o parte ori.:e interese 
parlic111are sau de partid, să ne unim forţele 
lucrâm! TlumJi pentru fericirea ţarii şi a mamtl
lui nostru. (.\plauze). 

Făcând noi aşa, niciunul din şerpii dinăun
tru sau din afară, cari stau pândind În tu[;şu
rile lor, !lU va cuteza sti ridice capul sf/dând 
(provocâlld) şi ameninfând scumpa noastra pa
trie." (Aplauze). 

* 
Astăzi, când, Între alţii, dl COl1st. Savu 

este luat la ţintă din partea vânătoriIor de ief
tene merite patriotlce. pentru a-l scoate din 
linia luptătorilcr nehnblânzlţi ai drepturilor po
porului, De imp[~nim o datorie, reproducând -
după _Monitorul Oficial" - această frumoasă 
părticică din vorbirea dsale, pentru inwrajarea 
frc1filor noştri şi pentru mustrarea celor cari vor 
sa ne prigollească. 

domoale in gândul meu .. ? r II 

Şi da~ă, o fotografie ;::şez3tă În locul d~ ,. 
cinste pe păieţ!i od,jii mek nu ml-zr aminti,I 1 , 
ceeace a fost demua-oJată, <lŞ crede că tOIUl este,l c 
Utl joc al f'li,teziei mele de v:5Mo:-...' I ~ 

f~l lacdm:!e c;::ri îmi h:p<1illjenesc ochii ... 1 2 

f<Jtogrdli\ se desprinde UŞC'f, creşte şi din adân-I ' 
cu!'iir vremii, figurile dr2gi de pe clişeul îi·găl·! ~ 
bt=nit, se lI! ş~ă, v()rb,~s:, trăiesc... ! 1 

Din l1rgurile depărtărilor zilelor trăite, C!i'f 
pele de zbucium şi frărr,ântâri, răs'~r aievea... f 1 

Apar rând pe rând, din portretul cu ramel~ 1 
ne gre. + In fr:Jl!te 10cotenflltul B:Jguhscu, înal~ 
frumos cu privirea de vulbr şi dragostea d..: frateJ 
Aild g:z,sul lui cald, îjlfIăcă~at, plin dl:' euergie şir 
dătător de speranţe: "Rl1bdare, ma baieţi 1 fllcu-; 1 , 
râfld, plecam in Ardeal." r 1 

In jurul lui :5U:lt ad,maţi cei dţiva pribegh 
ardeleni, sl1bhcotellentl ai promotiei 1916 diDI 
Corpul 1. Armată. Acolo e Sebastian Slanciu, dela! 

I 
Băiţa Brad!llui, gand! lvr şi tăcut, ca atunci când! 
glonţul d:JŞ:llan l'a străfulgerat, De când apăraf 
retragerea Reg. 18 de GOI jent Mormântul lui el 
n~cunoscut, valurile Oltuiui înlăntuindu-l pe ve-l 
ele ... Acolo i:ste Ovidiu l/odu. cel fugit dln şco·f 
lire Blajului, dt:păce fluturase pe h~ăJţimile cate·; 1 

drald, drăpelul tricolor, ca apoi să moară suri-; 
zând, pe valea Jiului, la hotarele Ardealului iubiLl 
A~olo e Nicolae Braica, eroul din Dobrogea, Tă.' 
mas şi azi locotenent, din gratia lui o Dumnezeu' ~ 

şi \'o:rta naţională ... Acolo sunt copiii Ardealului; 
i?ş ţi din şcoala vitejiei, oţeliţi sub mâna locote-i 
nentului Baga/eseu, 1 

Şi, uitt Îmi trec prin minte par'eă le-aş~ 
auzi acum, vorbele şi tAinuirile din serile cu lună.i 
pe!recute în cazarma Rl'gim:::ntului 5 Vânători.:,: 

Dintr'un colt. tăinuit, prjndeau să răsune cânte-i ~ 

ct'11:! duioase ardelene~ti .. De-abia începeau să sei 
infripe şi din umbră apărea statura in:lltă a 10-1 
cotenentului Băguleseu. tu sclipirea de otel al 
ochilor lui strălucitori, noi citeam gândurile noa-; 
strc. -$i când ultimile acorduri murlau Î.l ecoulf ' 
din dealul Cârcea, cuvintele lui Baguleseu aprin-i 
deau flă.:-ări in sulletele noastre surghiunite. Târ~i 
zlu, apoi, goarnele plângeau stingerea, ne despăr·~ 
tiam, simţiam în strângere a de mână a locote·~ 

nentuiui BOlIu[eseu, sufletul de frate, întelegător 

al durerilor lIoastre! 

* I .. 
A pornit războiul şi soartea a vrut să fim ti .. 

a[ături. 

în iadul de foc dela Aliman, tu năpraznica[ 
moarte dela Balta BM:iului, În mă~elul dela pă': 
durea Ciughinea, locottntul BdguJeseu, era exem-( 
piui de vttre al unei Divivii ae olteni. I 

Când, după zEe de llipiă înegrit! de lloroiu şf 
. sârge, inchideam ochii, în tranşeele de nisip ale] 

dealurilor Rdşovei, somnul nostru era speriat de: 
bubuituM de grenade, ştiam că "locotenentuJ Bă·! 
gu!escu· face vizită BulgarIlor. "Strigoiul Divi-: 
ziei- aşa îl botezaseră soldaţii ... 

{Sfârş'tul în Nr. vmor,) 

....... - ..... , t zi 

"VOiNŢA POPORULUI- nu primeşte ajutoare o 

dela nimeni, deci abonativă cât da mulţi. Aceia. 
cari ră.spândesc gal61a "Vointa Poporului", împli·· 
nese o datorie de buni Români. 

................................................................................................. ~ 
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I 

! Italia de azi şi România viitoare. 
I 

el 
l( 

Conferinţa de incheere pe care redactorul nostru 
d, Constantin Savu, a tinut-o la Roma (Italia) 

in ziua de 2 Martie a. c. 
- Urmare -

j. 

ni. 
ai 
el 

.1 Insă această mare lumină de civilizaţie a 
'~ trebuit să se întunece În curând şi apoi, să se 
~4 stingă complet (de tot), deoarece numeroasele 
I 

;e, invaziuni ([Jăvăliri) ale Goţilor (165 d. Cr.), .ur-
I roate de a Vandalilor, Gepizilor, Sarmaţilor, Sla
~ vilor, Hunilor, Avarlior, Maghiarilor, Bulgarilor şi 
l,t Tatarilor, au siHt pe Romani să părăsească a-

l 

'i cea stă provincie infloritoare şi, nimkindu-l bo-
"f găţia şi in flori rea, au ad LIS În ea barbaria. In
J zadar Daco-Val"hii au încercat să se impotri-
! 

1- vească barbarilor năvălitori; după răsboae lungi 
[- şi foarte grele toate Principatele româneşti au 

fost subjugate (anii ~97 - t 058). 
;- In Carpaţi s'au alcătuit apoi mici Princl-
j pate româneşti. Un voevod sa,J duce era in frun~ 
~ tea fiecărui Stat, care era neatârnător, şi acesta 
~ avea dreptul să b2tă monete (bani), să declare 
.. , răsboiu şi să aibă Sfat şi armată proprie. 
~if Muntenia. - In anul 1290, d. Cr., Negru
r.; Voda-Basarab, Dueele Amlaşului şi Făgăraşului, 

r lJorneşte din Ardeal, neatârnător dar sub scutitI 
:ii regelui ungur Vladislav Cumanul, ajunge până 

ni la Câmpulullg şi Întemeiază Principatul Mun
al teniei. 
dl Sub fiul său, Viadislav Basarab (1369). 
a! Principatul Muntenlei, mărit cu alte cuceriri, cu
ef prindea: Muntenia, Banahll SeverinuluÎ, ţara Ha-

i 

"1 tegului, o parte din Moldova şi Basarabia de 
I-i astăzi, afară de Oucatele Amlaşullii şi Făgăraşului, 
"i cari erau moştenite, şi Dobrogea .. , 
·i ... Mihai Viteazul (1583-1601), domnul Mun-
I d -i teniei, bătu în repeţite rân uri pe Turci, câştigă 

-l Dobrogea şi cuceri (cuprinse) Moldova şi Ar-
u; rlt!alu.l, ,înfăptuind astfel unitatea naţională a tii
Iii, turor Românilor (10 Iulie 1601). In anul 160] 
-1 fu ucis din porunca generalului austriac Basta ... 
l Moldova. - In anul 1349 principele român 

şi Bogdan, originar din Maramureş} învingând pe 
l.; .principele Bâlc sau Vale, trece în Bucovina şi 

;,; întemeiază Bogdania, numită mai târziu Moldova, 
-1 'care in anul 1375, sub domnia lui Juga-Vodă. 
ei se intindea dela Carpati la Nistru şi la Mureş, 
-1 până la Chllia. 

I 

a: ... Ştefan-cel-Mare (1457-1504}} prin perso-
-1 ·nalitatea sa şi prin biruinţele sale, atât pe câmpul 
li de bătae~ cât şi pe cel diplomatic, e cea mai 
-1 mare şi mai frumoasă figură din istoria IlDporu-
-! 'Iui român. El Înfăptui. intre altele, unitatea Mol-

dovei in granitele ei naturale. Pentru biruinţele 

-r lai câştigate impotriva Turcilor, Papa Pius al 
r iV-lea l-a numit atletul (luptator) lui Cristos ... 

I ... Cu moartea lui Dimitrie, Cantemir şi al 
f contimporanului său (domnitor in aceeaş vreme 

1 i A:u dânsul) din Muntenia, Constantin Brânco-
I f veanu, incepe pentru Ţările-Româneşti o epocă 

ai foarte tristă, numită cea fanariotă. De aci inainte 
tronurile româneşti au fost 1Îcitate de Vizirii 
(generalii) Padişahu!ui (SultanuluI) şi închiriate 
:eelor ce au dat sumele mal grase. 

oi Astfel, pentru mai bine de un veac Româ
e; nia ajunse ţară de pradă şi de jaf pentru par
e! veniţii gre cotei ai Fanarului. Această tristă pe
-! [ioa dă arată pe deplin starea de decădere, în 

toate privinţele, a Ţărilor-Româneşti la incepu';; 
tul veacului al 19-1ea. 

]n anul 1775, Austria, cerând dela Poartă 
(Sultan) un drum liber (slobod) a lega Galiţia 

.. cu Transllvania, ·aceasta (Turcia) a predat Au
striei - călcând tnţelegerile în vigoare ce ga

S rantau neatârnarea şi întregttatea Moldovei -
~. 189 mile pătrate, locuite de Români, cu cetatea 

Sucevet, leagănul Principilor şi Mănăstirea Putna, 
mormântul lui Ştefan-cel-Mare. 

VOINŢA POPORULUI 

Gtigore Ghica, Principele Moldovei, care 
se impotrivi acestei predări, fu ucis din porunca 
Austriei. 

In annl 1812, Alexandru 1 al Rusiei, vătă
mând înţelegerea dela 1771 răpi mai bine de 
jumătate din cuprinsul Moldovii, şi anume ţinu
tul dintre Prut şi Nistru, chemat Basarabia ... 

... Colonelul român Alexandru Cuza, a fost 
ales Principe al Moldovii, la 5 Ianuarie 1859, 
şi la 24 Ianuarie. din acelaş an, Principe al 
MuntenieI. Moldova şi Muntenia au luat apoi 
numirea de Principatele-Unite, 

In urma abdicărei forţate (multămirei silite) 
a acestui Domn intelept, întâmplată după 7 ani 
de domnie fericită. s'a urcat pe tron o dinastie 
străină În persoana Prinţului Carol de Hohen
zollern-Sig marÎllgen, mort În an u l 1914. 

In decursul Îndelungatei sale domnii, care 
ţinu 48 de ani (1866-1914), România, hltovă

răşit! cu Rusia, a purtat răsboiu contra Turciei 
la 1877-78. Armata ro~ă a câştigat o mare 
biruinţă la Plevna, unde a făcut prizonier pe 
insuş Osman-Paşa. Principatele Române unite 
îşi recâştlgară, astfel, neatârnarea deplină, iar 
Principele Carol luă titlul de' Rege. 

(Va urma). 

Oi ,-.. 44-"" . .,.,. ..-
Un cartier de carciumi 1n ftrad. 

In atenţiunea dlui Ministru de flnanja I 

In vreme ce Românii de inimă luptă pen
tru combaterea alcoolismului. Revlzoratul şcolar 
apelează la corpul didaetic să tină conferinţe 

pentru stârplrea aceluia şi comuna bisericească 

din lo::alitate doreşte lnălţarea de biserici, 
atunci Direcţiunea Financiară a Aradului dăru
eşte in belşug populaţia cu breveie de băuturi. 

admiţând rassei lui Iuda, venită cu drumul de 
fier, să· şi vândă beuturile otiăvitoare. 

Amintim aci un caz dureros: Strada Căpi
tan Ignat,c~Ollform datelor dela oficiul ingine
resc începând dela Str. Şaguna este de 900 m. 
lung. In această stradă sunt 10 brevete de bău
turi. Pe întrtg teritorul oraşului nu se află o 
st/adă impopulată cu atâtea bir/uri. 

De curând, in sllsnumita stradă, in locul 
unui Român a venit un perciunat din judeţ un 
anume Salamon Zinner, căruia un domn preot 
cu ajutorul cooperativei i-a dat paşaportul. Aici 
pe motiv că a adus un vas cu vin şi că ovreul 
~ă nu sufere pagubă, marinimoasa Directiune 
Financiară in mod provlzor i-a admis un timp 
de 4 săptămâni să poată vinde, blneîntelt?s nu 
numai vinul, ci totfelul de beuturi. 

- Cele 4 săptămâni au trecut În 20 Ianuarie 
a. c., dar vinul adus de ovreu isvoreşte mereu, 
nu se mai gată. Astfel in prezent dupăce termi
nul admis deja a treia oară a expirat, tot mai 
vinde dIn el. Să se mai ştie. - ceeace numai 
Ono Administraţie Financiară nu vot?şte să ştie 

- că prăVălia ovreului în chestiune e situată 
intre 2 şcoli, una elementară de băeti şi fetiţe 

la o depărtare de vre-o 90~ I 00 m., iar cealaltă 
de industrie casnică la vre-o ] 80 m. 

Chiar din punct de vedere moral n'ar fi 
trebuit admis acest brevet, asta cu atât mai 
mult cu cât în inţelesul unui ordin Ministerial 
- abstrăgând dela ordinul confidenţial - bre
vete noul numai interimal şi acelor restaurante 
se pot admite, unde interesul public o cere şi 

nu în cazul prezent, unde o stradă înoată in 
crâşme. 

Intre astfel de împrejurări, negreşit că 

·munca depusă de binevoitorii neamului pentru 
stârpirea alcoolismului va rămâne infructuoasă 

căci brevetele în loc să se reducd, ele sporesc. 

Pagina 3 J? I 
Să sperăm, că la ordinul dlul Ministru, 

Administraţia financiară va deslega cauza in 
interesul neamului şi a ţării, reducând marele 
număr de brevete prin revocarea, respective sis
tarea (luarea) brevetului dat mai in urmă lui 
Salamon. 

Deocamdată atâta . 
Un bun Român . 

. -. .......... ~ •• *r-~ 

La Boeşa! 
Pe cine trimete Fascia Naţională 

Română in luptă? 
Am vestit la vremea sa că in lupta elec

torală ce se va da pentru câştigarea locului de 
deputat în cercul electoral Boeşa-montană Fascia 
Naţională Română a hotărât să ia şi ea parte 
printr'un ales al ei. 

" După o comună şi amănunţită cercetare a 
stărilor din acest cerc cari cer şi aşteaptă o 
temeinică şi fericită desleglre, alegerea noastră 
a căzut asupra persoanei camaradului nostru 
Constantin Savu. redactorul ziarului nostru 
"Voinţa Poporului", fost deputat şi un încercat 
luptălor naţional, ieri. ca şi azi. 

Faptele dln1 C Savu pe tărâm naţional 
sunt mult prea bine cunoscute, încât să mai în
mulţim vorbele pentru a-I recomanda cinstiţilor 
alegători dela Boeşa. 

Totdeauna şi in toate Împrejurările idealist, 
sfătuitor al tuturor obijduiţilof, cu dreptate şi 
milă faţă de cei năpăstuiţi, de tot felul de nevoi 
şi rele, apărător cerbicos al naţionalismului no
stru şi luptător neimblânzit împotriva stărilor 
anarhice din ţară şi pentru reînsănătoşlrea vi
guroasă a vieţii noastre naţionale şi de Stat, -
socotim că d. Const. Savu, care mai este inarmat 
şi cu bogate cunoştinţe politice, este cel mai 
potrivit aşteptărilor cinstiţilor alegători dela Bocşa 
şi care cel mai bine va şti să reprezinte şi să 
apere in Parlament interesele şi multele necazuri 
ale fraţilor noştri bănăţeni. 

• 
.Când vestim această alegere a noastră şi 

recomandăm cu toata căldura perSOQlla dlui ConstA 
Savu, ţinem să se ştie că preţuitul nostru cama
rad se va înfăţişa ·alegatorilor din cercul Bocşa 
în săptămâna viitoare, când in adunări poporale 
va desfăşura şi lămuri, pe inţelesul tuturor, pro
gramul Fasciei Naţionale Române. 

După ascultarea acestor lămuriri, pe cari 
candidatul nostru Const. Savu le va da, mai bine 
decât Oflcare altă persoană, asupra treburilor 
politice şi a mifloacelor prin cari noi intelegem 
să aducem vindecarea rănilor ţării şi mulţumirea 
poporului, - avem credinţa că înţelepţii dar pu
rurea îllşelaţii bănăţeni vor alerga cu drag sub 
scutul drapeluiui naţional al Fasciei Naţionale 
Române şi vor da voturile lOT dlui Const. Savu, 
candidatul Fasciei Nationale Române. Aşa săfiel 

"Fascia Naţională Română." ...... .- . " A.,- -........ P" ..... 

Ştiri din Bănat. 
BeUnl, Martie a. c. 

Duminecă în 23 Martiec. au avut loc ale-
gerile de deputaţi slnodalt tn cercul nostru. . 

Până În preajma alegerii a fost cea mal 
deplină linişte, nefiind nici o propogandă elec
torală sau amestec din partea autorităţilor. 

Sâmbătă însă a inceput să sbârnăe telefo
nul primăriei, comunicându-se secretarului chiar 
din partea dlui prefect Coste Gyula ordinul, să 
se facă totul pentru a fi aleşi -.candidaţii admi
nistratiei, dnH Georgevici primarul Timişoarei 
şi deputatul liberal Obădeanu. 

Acest ordin categoric s'a trimis la toate pri
mărllle şi secretarilor din circumscripţia electorală 
Belinţ. Poporul insă, in frunte cu preotii s'au re
voltat deopotrivă in contra teroarei şi amestecu
lui nechemat, incât candidatii administraţiei nu 
au primit nici un singur vot, În cele mai multe 
comune. 

In afară de comuna Budint, satul natal al 
Olui primar, care vrea să se aleagă prin telefo
nul prefectului şi unde a câştigat câteva voturi 
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deochiate şi suspecte, incolo nu s'a validat pu
terea. 

Intr'o comună vecină, preotul S. S. a cetit 
în biserică poporului, ordinul prefectului tri'l.1is 
prin secretar, la ce poporul intr'un "las a erupt 
in strigăte, "jos cu el," "ce cautd amestecul pre
fectului f/z bistl ica" J .,nu ne trebue candidaţii ad
ministratiei. " 

Iată "il" preot vrednic şi un popor care ştie 
să-şi apere drepturile bisericei sale autonome, 
fată de cei, cari caută să introducă politica ne-
norocită in biserică. 1 C. 
..... t ."r 

t Pr. Iancu Ştefiinut. 

Sâmbătă, tn 12 1. c" s'a stins din viaţă, 
în mod neaşteptat, preotul 1. Ştefănuţ dela Mân
druloc. Vestea aceasta a produs o adâncă in
tristare nu numai in satul pe care de 23 de ani 
tI păstorea cu vrednicie, ci tn cercurile largi ale 
poporului nostru din oraş şi judeţ. unde răpo

satul se bucura de multă cinste pentru tinuta 
lui vrednică ca Român, de care În vremuri grele, 
sub stllpânire streină, el l1ăduse atâtea dovezi 
strălucite. 

In urmarea acestor consideraţi uni precum 
şi pentrucă copiii săi iubiti şi neamurile se gă
sesc cu familiile lor în oraşul nostru şi r,ăposatul 
mai fiind şi proprietarul unei mari decoraţii pen
tru care şi armata avea să-i dea cele din urmă 

onoruri, - corpul neînsufleţit al distinsului preot 
a fost transportat pentru a fi înmormântat în 
cimitirul oraşului Arad. 

Slujba de tnmormântare s'a făcut in Cate
drală de către 18 preoţi ai tractului protopopesc 
Arad, de faţă fiind Preasfinţiile lor episcopii Pap 
al Aradului şi Teculescu (al armatei), toate au
torităţile, prietenii şi cunoscuţii, un mare număr 
de săteni şi invătătorii din Mândruloc şi nume
ros public arădan. 

Răspunsurile le·a dat minunatul cor al se~ 

mlnarulul teologic-pedagogic condus de distinsul 
nostru maestru Lipovan. 

Au rostit vorbiri, arătând vredniciile răpo

satului şi pierderea pe care o suferă cIerul şi 

poporul, d. prot. Tr. Văţian şi pr. Ţândrău. 
Răposatul fiind cavaler al ordinului "Co

roana României", onorurile au fost date de o 
companie cu muzica din Reg. 93 lnft. din lo
calitate. 

lnmormântarea corpului neinsufletit al di
stinsului preot 1. Ştefăouţ s'a făcut in .,Cimitirul 
de sus" din Arad. 

Odihnească tn pace! Familiei întristate îi 
trimitem cuvintele noastre de mângăere. 

.... VA 4 • *.r-'M ..... 

Aniversarea unirii Basarabie;. 

Cu prilejul celei de a şasea aniversare a 
unirei Basarabiei, /a ChişinăU (Basarabia) au 
avut loc grandioase serbiiri nationale. la care au 
luat parte: guvernul, mulţi parlamentari şi poli
tician; şi intreg poporul. S'au rostit mari vorbiri 
întarind credinta, că aceastd unire, făcutd de 
bună voe de fraţii basarabeni, este vecinicd şi 
nedesfdcută. 

Serbdri strălucite au avut loc şi la Atenea 
ÎR Bucureşti, unde au vorbit dnii N. !orga

l 
gen. 

Anastasiu, Crihan (basarabean), V. Goldiş. S'a 
Iăcut o frumoasă manifestaţie pe străzi. 

,~-----------_.-----------------------

ComercianU, industriaşi şi oameni de 
afaceri români 

publicaţi ananturlle tn gateta româneascd 

"VOINŢ~ POPORULUI" 

Cenzurat: Prefectura JudetuluL 

Î 
VOlNŢ A POPORULUI 

Ştiri de tot felul. 
Corpurile legiuitoare au luat vacantăpână 

la 20 Mai c. 

- Camera a vofat proieetul de lege pen
tru comercializarea întreprinderilor Statului. 

Inăsprirea stării de asediu, Peste întrez ti
nutu/ de dincoace de Carpati starea de asediu a 
fost îndspritd. Cenzura a fost introdusd peste 
tot locul. A/Iăm că la oraşe şi sate, în multe lo
curi şi la persoane conducătoare ale nouei miş
cdri naţionale fasciste se jac riguroase cercetări 

in locuinţe pentru găsirea de hdrtii, broşuri, ape
luri cdire popor şi pe cari autorităţile - dacă 

le-ar găsi - le socoteşte aţâţătoare şi primej
dioase. 

NoI credem, că Românii cari sunt buni pa
trioţi, cum suntem de pildă noi, nu au nevoie sd 
li-se croiască granita,. peste care iubifea 10'- de 
neam şi Iară şi sim/~Hor de jertfire de sine nu 
poate să treacd. Ceeace se face cu bunii Români 
e foarte jignitor şi din punct de vedere national 
e foarte păgubitor. 

Preluarea oră,elului Jombolea din partea Ro
mâniei s'a făcut În ziua de 10 Aprilie de către 

autorităţile civile administrative ale judeţului 

Timiş-Torontal şi a dlul colonel Drăgulescu. Au 
avut loc frumoase serbări. S'a constatat, că la 
plecarea din orăşel, Sârbii, prieteni! noştri, au 
făcut m'ari prădăciunl şi au pricinuit ţării noa~ 

stre pagube de multe milioane. 
Vom reveni. 

- Din cauza marei îmbulzeli de material 
am fost siliti să ldsăm nepublicate multe articole 
şi ştiri ale corespondenlilor şi prietenilor noştri. 

Cerem, deci, binevoitoare iertare. - Red. 

Pildă vrednică de urmat. Şvabii din cercul 
electoral Aradul-nou, nemulţumiţi de felul cum 
sunt apăraţi in Parlament şi in viata politică a 
ţării de către deputatul lor d. Mihai Kausch, 
l'au provocat să abzică şi să se retragă din con
ducerea politică a Şvabilor. Dar la noi? 

.,Clujul", gazetă independentă ce iese la 
Cluj, redactată de preţuitul nostru prieten V. 1. 
Moldovan, a implinit un an de viaţă. Această 
gazdă, care n'are nici un colorit politic, este 
totuş, un viguros apărător al intereseior româ
neşti şi un îndrăzneţ luptător, alături de noi, 
pentru aducerea unor vremuri mai bune şi mai 
fericite pentru neamul românesc şi de inălţare 
a scumpel noastre ţări. 

Urăm vrednicului nostru confrate viaţă 

lungă şi succese strălucite in greaua şi fru
moasa luptă pentru redeşteptarea neamului no
stru. - Redacţia. 

Concertul baritonulul Nicorescu, - care s'a 
ţinut 10 seara de 10 Aprilie crl in sala Palatu
lui Cultural din Arad, a fost strălucit. Am avut 
prilejul să auzim, de astădată, pe baritonul no
stru tn muzica veche istorică italiană, dar ţinem 
să constatăm cu plăcere că artistul a invins 
toate greutăţile şi a executat bOiatul program 
cu desăvârşit! artă de predare. 

Am admirat in acest concert istoric vocea 
tot mai catifelată, modul de interpretare (pre
dare) tot mai mult apropiat spre o deslvârşit! 
perfectie şi simţul artistic de modulare de o 
mare gingăşie. 

După acest concert (cu cântece şi arii 
vechi din literatura clasică italiană) ii profeţim 
iubitului şi preţuitului nostru bariton Laurlan 
Nicorescu un viitor mare şi succese tot mai 
strălucite. 

La această strălucită reuşită a concertului 
a dat un preţios şi netagăduit concurs talentata 
pianistă dna Maria Nicorescut Unăra solie a 
cântăreţului nostru. 

Când recunoaştem netăgăduitele vrednlcH 
artistice ale cântăreţului nostru Iubit şi de mare 
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viitor, nu putem să ne ascundem nemultumirea: 
şi supărarea pentru lipsa de atenţiune şi sprijin! 
de care publicul românesc arădan - onoare· 
excepţiunilor - a dat o strălucită dovadă CUI 
acest prilej. 

In vreme ce acei slab plătiti şi functionari), 
precum şi iubiţiI noştri studenţi au venit să cin-! 
stească arta naţională şi să- şi arate recunoş-l 
tinţa şi dragostea faţă de artist mare parte din-, 
tre acei cu pungile umflate se găseau, tn vremea! 
concertului, iu varieteur!le Central şi Crucea! 
Albă, unde tn fu măria înecătoare a ţigărilor cui 
tubul aurit şi la masele tncărcate cu tot felult 
de vinuri spumante, admirau pulpele şi pieptuH 
rotund, precum şi golătatea corpului ingrijit şi:, 
ispititor al dansatoarelor. - Trist, dar adevăratj 

- Comitetul şcolar din Sânleani (judetul, 
Arad) a pârît pe invăţătoarea de acolo A. Karolyl 
că ar fi ucis in bătăi pe o elevă şi chinueşte! 

~evele. ~: •• ti __ . _*.., _'"_ ... ~_! 
, 

Mai nou. 
Conflict armat Între Rusia şi China. 

In urma ruperei tratativelor ruso-chineze Q 
isbucnit un conflict armat Înt,e China şi Rusia.1 
Comandamentul roşu a adunat trupele sale in: 
ţinulul Nicolaevsc-Usuriisc. iar deja Chita se Iri-! 
mei zilnic muniliuni catre gralliţa ruso-chinezd.t 

Grecia . - republicA.. t 
Poporul grecesc a făcut votare asupra for-~ 

mei de guvernământ şi a hotărît detronarea re-: 
gelui Gheorghe, ginerele Domnitorului nostru, Şi! 
proclamarea definitivă a republicei. ! 
Id "",-".v *4 ...... ţf ...... ,.,... ..,. .. ,. W*" 1iIIII ........... ~ 

POŞTA REDACTIEI. I 
Dlui At. M. - Articolul dvoastră nu~l pu-! 

tem publica, întrucât ar insemna să facem elogiil 
unei alte politice decât aceea profesată şi pro-f 
pagată de noi. I 

Mai multora. - Rugăm iertare pentru ne-!! 
publicarea mai multor articole, care va trebui Să! 
sufere întârziere pentru cele ce trebue să pU-i 
blicăm în legătură cu campania electorală dela.i 
Boeşa-montană, unde, după cum am anunţ.!t,; 
FNR. îşi va avea candidatul său pentru scaunuJ\ 
de deputat. . . . ,~ 

Pr. L., 5lmand şi Dr. M. Chlşmeu. N am! 
putut in numărul acesta, dar se vor publica ! 

....." UZ$..,-"'" 4-"'.' .,...,,* ... ". ~t 

Redactor responsabil: C O" ST ANTIN SAVU ! 
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No. G. 8300-2-1923. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Pe baza deeisului Judecătoriei de, 
ocol Arad Nr. de mai sus, mobile şi alte' 
obiecte cuprinse tn favorul., Victoria" inst., 
de credit pentru suma de lei 2000 capi·, 
tai, interese de 6% dela 20 lan. 1923,' 
spese stabilite până in prezent în suma!' 
de lei 646'30, se vor vinde [a licitaţiei 
publică tn Arad, Calea Şaguna 39 în ziua. 
de 24 Aprilie d. m. la orele 2. I 

Arad,. la 30 Martie 1924. i 
a. Ciupuliga, I 

exec. jud. regesc. I 

o masină de Trier , ! 
Nr. 6 cu foc, umblă pe drum cu' 
motor propriu, din anul 1914, fa-: 
brica';ie M. A. Vot tot la fel şl 
treerătoarea Nr. 6 de 120 cm. lăr
gime, in stare bună, cu toate cele 
de lipsă, curele noui de piele, de 

vânzare cu preţul de 100.000 Lei la 
GHEORGHE DAVID, LIPOVA (j.Timlş), 

functionar de stat. I 
i 
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