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Unirea face baza şi puterea. jignit, tot acela care sufere de pe urma 
nedreptăţii ce i-se face? Scopul cetăţea
nului nu este in cazul acesta o răsvrătire 
impotriva autorităţilor organizate în stat, 
ci o frztărire a slăbiciunel lor, faţă de un 
fel de 03meni cari îşi ingădue totul in 
stat şi faţă de cari vaz~ este fără putere, 
slabă şi copărtaşe. 
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Când o haită de lupi năvăleşte asupra 
unei herahelii, caii formează un cerc spre 
mijlocul b căruia fşi întrunesc capetele, iar 
la margini, se pun în apărare cu copitele 
cu cari sfarmă capul îndrăsneţtlor. lupi 

litei cari cutează să se apropie - spre a-i 
sfăşia. car 

PrimeJ'dia a invăţat şi pe animalul 
neş W î 
ne" cal, la această solidaritate de aparare n 
I el comun. 
ă ~ Unul câte unul, caii răzleţi, ar fi sfă
set şiaţi de lupii turbaţi; dar laolaltă fiind cu 
a! toţii, împreună, puternicele fălci ale lupÎ-
sir lor, sunt sfărâmate de copitele cailor uniţi. 

Se zjce, că, un părinte, pe patul de met 
ne, moarte, chemă pe copiii săi şi le predă 
a l O legătură de nuiele Învitându-i să o rupă. 
i! Opintire zaâarnică, niciunul, dela cel mai 
Se mic până la cel mai mare, nu fu în stare 

In să rupă legătura; atunci tatăl desfăcu le
gătura şi dete fiecăruia o nuia din ea şi, 
apoi, ii invită ca fiecare să-şi rupă nuiaua; 
ca o jucărie nuielele fură rupte. -

tai 

" "Iatd ce {ace unirea!" - le spune 
tatăl şi muri. 

titl---. "Fascele" la Romani erau semnul 
~ puterii. 

De aci, vechii regi ai Etruriei aveau 
,. ca semn al puterii o legătură de nuiele, 
a: legate cu curele roşii, în mijlocul căreia 
:UI era cuprinsă o "S~~l.1rel' - nnmită În 
ile latineşte "securis", - care semn fu pri-

mit deja de regii Romei şi care era 
in purtat inaintea lor de "lictori". 

* 
Tot aşa se petrec lucrurile şi în Ju-

nt mea omenească; haita de lupi omeneşti, 
văzând că siguranţa car~ formează orga
nizaţia trăiniciei unei ţări, slăbeşte, dă 
năvală spre a nimici şi sdrobi tot ce-i 

a~ lipsit de scut şi sprijin, fie a legilor, fie 
li a puterii conducătoare, care este sancţiunea 
iri (tăria) acestor legi. 
e Şi atunci, fără voie, ci siliţi de îm-
:il! d prejurări, oamenii trebue să urmeze pil a 

fascelor, pilda cailor, să se strângă să 
'e S2 apere laola ltd , apărânct ordinea, drep-
II tul la viaţă şi trăinicia şi, iată cum se 

nasc mişcările, din trebuinţele mari şi tat
nice de vi4~. 

Până ~nnde poate merge această apă
rare - de nevoe - in comun - istoria - universală este plină de pilde. 

S'au destrăbălat Întt'o ţard legdtu
rile legale cari O for mea z ă; si[)I 

It ~I;lranţa şi ordinea au fost inlocuite cu 

Ajută-te singur, te va ajuta şI Dumnezeu. 
Dă din măn!, Petre. (CRISTOS). 

nesiguranta şi turburarea; omul nu mai 
este -- după învăţătura înţeleptului Ari
stotel - un animal social, care sub forma 
de societate, se organizează in stat, in 
scopul bine hotărît ca prin această unire 
să-şi apere În frăţie Viaţa şi să-şi asi
gure mijloacele de viaţă, dându-şi un aju
tor şi sprjjin îmorumutat şi unindu-şî pu
terile deosebite ale meseriei, spre a sluji 
astfel, fiecare in parte şi toate la un loc 
la binele comun; omul s'a făcut O fiară 
~ălbatjcă, uu animal răpitor şi sângeros, 
o asemenea ţard, pierzându - şi orice 
vază - ori nefjind in stare de a - şi 
păstra vaza, nu mai este o ţară or
g:Inizată, ci o anarhie sălbatică şi, din ne
norocire, nu se gils(,,~t~ animal pe lume 
mai rău, mai viclean, mai fără de milă, 
mai stricat, mai mincinos şi mai putred 
la suflet, mai rupt din iad, ca omul în
sălbătăcit. 

,Civilizaţie de. veacuri, creştere şi 
Însuşiri, strânse la şcoala Rmlei, tot 
capitalul moral, se pierde, în foţa por
nirilor atavice omeneşti. 

Puterea care garantează Într'o ţară 
cO:lstituţirmală, buna rândulâlă, siguranţa, 
convieţui rea. viaţa şi traiul regulat şi cin
stit ca o Împrumutată împreună lucrare, 
cu cinstirea averii şi dreptului fiecăruia la 
parte;~ sa de vhţă, se compune din trei 
ramuri, pentrucă rădăcina şi tulpina, ea· 
este una şi nedespă~ţifd ramificaţiune: le
gislativă, judecătorească şi executivă, cu 
toate organele lor administrative şi exe
cutive - aJecă cu toate sancţiunile lor. 
E!e Înfăţişează puterea şi cinstirea pe cari 
şi-le poate Întrona o ţară şi înlăuntru şi 
Î'1 afară. 

Dacă aceste ramificaţiuni lucrează cu 
vază, în cinstirea legilor pe caii le aplică, 
statul are dreptul la vaza sa şi la respec
tul pe care ş'j 1 impune ca păstrător a! 
brmei rând ueli, siguranţei şi vitţii cetăţe
nilor; dacă însă, această vază din cauza 
de rea pildă, nepricepere, slăbiciune, stri
căciune, nu se poate pune În aplicare sau 
este părtinitoare, dând loc la o turburare 
1n raporturile cetăţeneşti, 1mpărţindu-i în 
două clase, nu de concetăţeni cari se 
ajută În mod împrumutat, ci de jupuitOii 
şi jupuiţi, atunci în acel stat, - vorb~ 
invăţatului Hamlet - este leva putred ŞI 
trebue alte mijloace pentru reînlroducerea 
bUllei rândueli şi omenia de stat. 

Şi cine este mai chemat să ia aceste 
măsuri decât tot cetăţeanul vătămat şi 

'- . 

Pe zi ce trece, gazetele sunt pline de 
denunţuri, de abuzuri, jafuri, fapte revol
tătoare pe cari le săvârşesc dela cei mai 
Înalţi slujbaşi in stat, cu afaceri scanda
loase, până Ia cel din urmă măcelar ori 
precupeţ. 

Cetăteanul este dat pe mâna hoţilor 
şi jupuito'rilor, comerţul ascuns, vinde de 
toate, cu preţuri fantastice pe cari le poate 
plăti nu un om cinstit, ci hoţii şi tâ/harii cari 
jefuesc sub ochii şi in multe cazuri cu 
sprijinul slujbaştlor. 

Este o destrăbălare pe care unii o 
n~trmesc nevroză (un fel de boală moli
psitoare) de după război, alţii bolşevism, 
şi buruiana se Întinde mereu şi nimeni 
nu o pliveşte şi grosul nenorociţilor cari 
caută ajutor, caută scăpare, este legiune 
şi este in toată tara. 

In Italia s'a găsit o mână de oameni 
hotărîţi, cari au readus la simţul omeniei 
şi al dreptăţii pe toţi ticăloşii administra
tivi, pe toţi speculanţii, vampirii poporu
lui - si au reusit. 

Este sosită vremea să ne mişcăm şi 
noi în mod mai hotărît şi bme chibzuit, 
nu pentru a nimici, ci spre a face să se 
cinstească omenia şi dreptatea ÎIl stat, 
descoperindu-se, în/ierât7du-se şi pedep
sindu-se abuzurile şi bolile lor şi isvorul 
de unde ar veni etc. 

Slujbaşul, începând dela ministru~ să 
ştie să-şi facă datoria, inlesnind pe ce
tăţeni şi siujindu- i; să înceteze b ăstămă
ţiile cu permisurile, bacşişurite şi samsar
lâcurile ofjciale şi· semioflciale, aCEşti 
oameni să ştie că pot fi traşi la răspun
dere şi că Îşi pot primi şi pedepsele ob
ştei cetăţenrşti, iar cet2ţenii să-şi aducă 
aminte în nevoile şi nenorocirile lor de 
pilda .Jascelor romane" şi că unirea face 
vaza şi puterea, căci in mijlocul fascelor 
este şi "securea". 
-...--. _ ,'şC-

Teatru românesc in Arad. Trupa excelentă 

a vestitei noastre artiste Mărioara Voiculescu va 
da două reprezentaţd În oraşul no~tru in zilele 
de 29 şi JU Martie. Arta Mărioarei Voiculescu 
nu mai are nevoe de reclamă fdndu-i publicului 
îndeajuns cunoscut talentul de mare artlslă. 

Sperăm că intreaga societate românească 
din Arad va lua parte la reprezentaţiile cari se 
vor da. ----________________ ~---4 

Preţul unui exemplar 2 Lei. 
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jinită din toată inima şi Cu tot devotamentul 
şi apărată C;U toată energia qe care disp\Jne Ro
mânia-Mare şi de Întreaga bravură, !=le care 

Str1g:ătll!, vaetuJ de alarmă a! fraţjtor După intervenţiile acestea s'a inăspriţ este 1n . stare Românul. Această chestiune 
noştri din Banatul ciuntit pătrunde tot mai tratamentul aplicat' fap de fraţii de efin·, ! nu este numai de 1.lO"ntere;; material, dar şi 
adânc in inimile noastre. Ei nu mai pot colo. politic; mai mult Încă, ea cuprinde un interes 
suporta perse~uţiile şi chinurile la cari Protestăm cu tărie contra a~upmel moral şi UIt interes naţional· . 
sunt expuşi de către autQrit~ţile sârbeştj. brutale, contra persecuţiunilor politice des- Ar ~( o crimă să facem din Aromâni nişte 

Lupta de dC'snaţionaliz:ut: a RlJmâni- lănţuite ele Sârbî asupra fraţilor noştri ră- nenorociţi, cari să'şi piarză nc:ţionatitatea şi 
lor pornită cu cea mai mare înverşunare mJşi re nedreot cu pământul la Sârbi; limba. Contrarii noştri de limbă, pentru a ne 
de către Sârbi. foşti şi artualii noştri aliaţi. prdindem să li-se dea drepturi de a-se desnaţionallza, aw pus în joc mijloace necinstite, 
se îndreaptă cu cea mai mare ură contra desvolta liber şi de a se conserva ca na- au întrebuintat toate mijloacele licite şi ilicite 
intelectu:jlilor români cari sunt conducă- ţiune, pretindem ca Sârbii să lase din chiar pe timpul stăpânirei turceşti, necum actu-. 
torii şi susţinătorii, fireşti al sufletului r.a- concepţia ~or mediev"Iă de a nimici tot alml:nte când ei sunt stăpâni absoIuţ; pe situaţie. 
tional românesc. ce nu e .sarb. w' ,Prin urmare, după ce au trecut 5 ani de 

J 
Wt~t ,. ~' t" locu'ţ' , Pretmdem ca sa lJ-se acorde fraţilor zile deja încheierea păcei, În care vreme nu s'a 

nva a om roman! sun In J' cu d' S b' . I'b t t d d 1 f â b' w' ţ" . t t: 't ' .. Imer la aceeaşI I er a.e e esvo tare ăcut nimic pentru mântuirea elementului aromân 
S r I,w pann,,'l nU-~l po rlml e COPI1l,. a şi acţiunE', cari le-am acordat noi Sârbi- din Balcani de pericolul ce-l ame.nlnţă de a fi 
şcoala romaneasca, de~~rece s:mt df~fll,n- lor din Româma-Mare. Suntem şi am fGst desnaţionalizat, se impune de împrejurări ca cel 
tate aproClpe toate şco,tle ronlane. Carţlle 1 \' ţ" I do.'·· ' , • d 

A f t 't d 1 f las' I a la Il or cre lflCIOŞl ŞI nu pricepem ce-l 111 rept să. se grăbească de a lua măsuri grab· 
r~mţY an~ştl i Sr~r:n A~~~lC e e e s a- ei "1~t lAce7; îndea ITI nă să ne. perse cute în felul de nice pentru a mântui ce a mal rămas de mân-· 
va ~man u .. a:~ ... " upr.. ~. ,mat sus. t 't dl 't 1 .' â ă cart doresc sa vma sa invete In patria ,. A • '... u,. n nenorocI a pClpll allUoe arom neasc , 
noastră sunt pedepsiţi, amendaţi. ,Sârbl1 au m Românla:M3~: d ... eelll1a cue z'ice sub stăpânire şi putere străină de 

L
' f ~ t d t'l paş"poartele llbertate de desvoltare naţlOnala, fara de limba şi de neamul său, fiind supusă în tot mo-
I-se re uza S II en 1 or... f" I . . d' t tiI ~ "1 d t" d d v 

t
. R '" La f I poarta~ ŞI' fata" a 1 expuşI a pcrsecuţlum In par ea sta- men ti a m;:ercar e na ur<l e csnat;ont:.-

pen!il amanta. e se ti' lizare. 
d r' d l' . ~ L' i h'd b" Util. e .p.~eo 1 ŞI bC /lsenca. l-seţ ,. ne Si ld 1: La caz că nu-şi vor schimba ntitu- Existenta neamului aromânesc s..tă În tăria 
senel e, se Ci Jocoresc preo II. o aţI di[jea faţa" de frat'II' noştr'l ra" m:1şl' la CI' Ţării-Româneşti. 
sârbi au pălmuit pe stradă pe preoţii din J .f • _ " , 

Vârşet, Corneliu Petrovici, fără să fi primit pretmd~m ,guver~ulm s~ ~ea acelaş t!ata- Existenţa elementuluI aromânesc din Pe-
cea mai mică pedeapsă dela superiorii lor. mel.l~ Sarbl.l~r dm ~omanla pe care 11 au ninsu)a-Babmică a fost, este şi va fi prEncioasă 

.,. v ' , fraţII noştn In Serbia. şi pentru România, precum am zis mai sus, din 
Rom,ânl1 dl~, B,mat s~nt deportaţ[ ~rm Dacă aliaţii noştri tratează cu Româ- punct de vedere moral, naţional şi pOlitic. 

Macedo~la! m?şlJle lo~ ~l-se dau J(~~tli?r nii rămaşi pe teritorul lor in felul acesta, / Nu trebue uitată Însă şi contributia de or
voI~ntaTl . s.thbl, ne~pnm.md Romann. 10 ce să aşteptăm dela duşmani?! din literar şi ştiintific adusă de către iotelec-
schimb mCi o despagubIre. Cu forţa II-se Acestea sunt tot atâtea semne de in- tuaHi Români-macedoneni. 
schimbă şi numele Românilor. grijorare in cazul unui război european Românii din ţările subjugate şi de aiurea 

Aceste strigăte de durere şi de des- şi sunt criminali şi trădători de neam sunt afluentii statulu! român, care nu va p~tea 
nădejde s'au adus la cunoştinţa guvernu- aceia cari tind şi acuma la învr~jbirea, uni toate fortele sale, decăt În ziua când toţi 
lui român, care, se zice, că a intervenit la divizarea poporului român în mai multe aceşti afluent i, absolut toţi - nu numai o parte 
la aliaţii sârbi pentru indulcirea traiului tabere in loc de-ai uni pe toţi într'un din ei, îşi vor da contribllţia. 
fraţilor de-acolo. cuget şi simţire. Chiar comerţul Ţării-Româneşti prin legă-

turile de preferinţă contractate intre casele co
merciale din tară cu Românii-macedoneni, buni 
comercianti se va majora şi se va des voita Îll 

mod simtitor. 

..,,-, , r1t ,*..-. • v ... II ..,"""'.* • 

România • 
ŞI chestia maredoneană . 

Răzb:)iul mondial s'a sfârşit prin recunoa
şterea dreptului la viaţă a tuturor naţiunilor, 

tinute sub jugul altora până la isbucnirea ace
stui război. Vechea alcătuire politică s'a năruit 

din temelie. 
După atâtea dllrerl şi chinuri, după atâtea 

nenorociri şi încercări di:! tot felul, cari au sgu
duit sufletele noastre, d '.lpă zile de urgie şi de 
moarte, iată că a sosit În sfârşit şi triumful ro
mânismului: s'a săvârşit intregirea şi a trupului 
11i a sufletului neamului românesc dela Tis3 
până la Nistru. N ~tiunca română a avut fericirea 
de a vedea infăptuit visul ei secular, În'tregin
du-se intr'o familie mare şi puternică. 

Rămâne totu$ o parte din acest mândru 
neam necontopită într'ânsul. Această parte o 
formează Aromânii. Cunoaştem toţi din istorie, 
că noi Românii din Peninsula-Balcanică, cuno
scuti mai mlllt sub denumirea nE-potriva! de 
Români-macedoneni, ne tragem din marele şi 

puternicul neam ronian. 
Romanii din 1talia~ fnmulţitldu-se au simtit 

nevoia de a se întinde şi in ahrâ de ţara lor. 
La aceasta erau imbolditi de dorinţa lor de do
minatiune. 

Intocmai ca un torent mare, care trecând 
peste mat,~a sa se revarsă, Iftundând tinuturile 
invednate şi treptat, treptat se Iăţeş.te mai de
parte, tot astfel şI -Romanii ieşind din Italia şi-au 
indreptat privirile În prima linie asupra ţărilor 

vecine ca~ Iliria, Istria, Epirul, Grecia şi Mace
donIa şi in urmă asupra Daciel, trimlţând pre
tutindeni colon li. Aceşti colonişti au dus cu 

• 

dânşii li mba, moravurile şi cultura latină. Astfe I 
s'a născut poporul român. 

]nvaziunea Ooţilor, Bulgarilor şi S!avilor 
prin Moesia a pricinuit strămutarea Românilor 
din părtiie de miază-noapte spre cele de miază-zi. 
Instinctul lor de conservare i-a hotărît să se 
pitulească prin văgăunile muntilor din Epir, Te
salia, Macedonia şi Alb:mia. 

Românii, din fire mândri de trecutul lor 
glorios, acesta i-a făcut pe ei să Îf!fii;'ţeze C,,
pltafiate cu şefii lor naţion<:lf, păstrând:.l-şi auto
nomia şi privilegiile lor chiar sub dOlllinatillllU:I 
l1lult temută a Turcilor. Capitanateie 1·)[ erau 
cunoscute sub, numele de Valachia-Mare şi 

Valachia-Mică şi au dăinuit p~nă la cfudul şi 

nefastul Turc-Albanez, AH ,Paşa din Tepekni. 
Şi fratii l·J[ din Macedonia nu s'au arătat mai 
puţin vrednici de strămoşii lor, căci şi aceştia 

în unire cu Bulgarii au alcătuit regate şi im pe
riu, cari au pus groaza În Hizantin!. 

Din cele arătate până aci extragem învă

ţămintele următoare: Românul În toate timpari!e 
şi de pretutindeni a fost mândru de originea sa 
latină şi şi-a apărat cu pretul vietei neatârnarea 
sa naţională. 

... 
Chestiunea mult incercaţilor Aromâni pen

tru viitorul cărora până acum nici un glas nu 
s'a ridic2.t de nicăiri, aşteaptă iocă o deslegare 
dreaptă şi cât mai neîntârziată. 

NădE'jdiie noastre sunt indreptate către gu
vernul ţării mame. 

Chestiunea aromânească trebue să fie spri-

• 

De aceea vom continua să avem in inima 
şi in sentimentele oatriotice ale Majestăţii Sale 
Regelui nostru Ferdinand I şi ale guvernului 
României tot sp:-ijinul şi speranţele noastre cele 
mai drepte, iar pe luptătorii Aromâni de mâine, 
cari vor fi chemati să asigure pe viitor cu cal- \ 
dul lor patriotism şi cu mbirea lor de neam, ' 
existenţa natională a Aromâoîlor, Dumnezeu să-i 
oţeh:as;::ă şi să-I reÎntlnereiiscă sufleteşte ca să 

poată să·şi îndeplinească sfânta datorie, convinşi 
f ind că d~ ~cum inainre lea~ul stă mai ales in 
cUf?j.u1 acestui nearn, în sufletul, În inima şi in 
s€utimt:ntul său iJaţional. 

(C. P.) N. Baia, 
Secr. Soc, de cultură macedo-română .. 

.. .........-. • ........ v· 

A XXIV-a Şezătoare Culturală. Directiunea 
Palatului Cultural ne anunţă, ca Durninecă la 
30 Ma, tie va aranja o şezatoare culturl1lă ca an 
program foarte ales. Cu acest prilej dl profesor 
universÎtar DI, Sextil Puşcariu primul j. rector· 
al Ulliversităţii din Cluj, va ţine o conferinţă 
despre "Liga Naţiunilor .. ce promite a fi una 
dintre cele mai interesante şi mai reuşite cOllfe
rinte spuse la Palaful Cultural. 

Cum dl conferenţiar trebue sd plece din 
ora,'mi Ilostm la ora 6 d. !n" conferinta va in- . 
ccpe precis la ora 4. Publicul este rugat a se r 
prezenta pundual la ora indicată, ca programul 
să /lU sufere întârziere. 

. -- ..... "'4 ............. Li- ?tu 

"VOINŢA POPORULUI" nu prime.te ajutoare 
dela nimanl, deci abonaţivl cat de mulţi. Aceia, 
cari răspandasc gazeta "Vointa Poporului", Împli
nesc o datorie de buni Români • -

â _ a 
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PlPV1! U! (n~!?I;)dil-[J1V 
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• aU1?OiI!UJ nJllI;}d EJd n1 

'III I '1 '\OA VS1w!1<llS!W 1?!nsul '!nlnpns 
-en1?;'\lS '!tRdJRJ IJ1P !nlJls2J ', juo1 [nln~,)JdlUl '~unl EI lu~wVd 
EliJG 'llOI!?q li! IUlJW~ldI]S !J!j!:) 'aHz dP 08 U! !Uln\u\?LU~d 1"1°;)0 
"m "I! "( 'IOh JOpueS sepl?W "IT! "(1 "1 "OA lU1?10 !n\nuelldll0 
!IldoJ "n l~ '1 'II. dll?LU q'lS <lqlJ<l( ap !lUJ ap p;)z\.?110a c'lI !S '( 
'A H0.§OllS 1!1l4!W 'ZJU I4 J !nun ri!1? pnlUClAl! a(;:lluT?SaJtllll! "11 !~ '1 
'I!. lue gl El uelidJP un '~ie!48 dP Inln~(}o '!n(nlll~UJ~d Jll.lJU;):> 
.uds dJlOllc?ll1J o '!ZJ l11ud !;)ll !~ jSnl !,)Jl lOIi;> "IPnlll;:lhV 

: -.91 I\)I °IOA un au.:aA S~lnt Inl are 
aJllU!pJ01UJX;) HJOmHP ~p JOIPi}!JJS lJ,JuR!;oal0;J 

'jDS;l:nJSld 'JOd rip <llEUnu!lU p~[dtuglU! 
vnoa 'ealS!lJ UO!!W "la dP !-1!1 q .:AuiodUII 'n'lBdh].!) '10 'Jd 
<lp pllnl0l!OlU~W ;)!Jlunl,?d 'e:lU21S 'q ISJd ap lnJB!O l~Z~l 

: -,~ Jewnu U;"i 

·UlOJ 'lJO !ppas!s le ~Hq!q ~ninlnnlSU! 'CJa~oHq!H 

·nll'ea:'lPlJ.L 'lP1W 'ld ;:lp 'Ar)d \nq;)JgJ3s 'n~s;:ldod 'W 
'Jd :~p 'J:Jnj03Jd !p:qn! <ll;)!ll,'f 'n!ou~~s 'O 'L[EJOW <lp riJP!J.)J !Jns 
-t?d~ pnOC1n;'1S;:I~ll!W 't <'Ip 'peJ} ~Ut';P\J! ~q!lGJ 'n;JSdUO\ 'V ap 
'J:Jt1[Jld '!lpugso I:JJl !<lJ 'U1t?Pd ~P '~npJ;)d In!.:! -nll~dIlPJ '0 'Jd 
~p ,'Bl0;J'N 'IS -'~~Il!I\ ula 'li!~SdjJ un <lp '~)EJiHUJaJ eUlrld 'n~)sdl 
-Bl[!W'1 Jp Hl]1jJt1~q 'JS 'eaHD!ldx3 'uO!lIZSIA 'J " Llp (pl[ddeOldr 
"RaJ!qnJ) nJ1EdN S0\\i '!Olsl0,l t?d.:p 'hod '!Ug'Jn:q ~oa 'nJP:>[~q!W 
'1 ap !'iJ(llr'l!lI~l!gW .::t21A '!lJsd:J1114!W " <.lp ajul<p;:IAods vwm UIP 
~;)J 'll;)S~[!UJoJ .)p 'l;)l:1 ~ld P!SI?u~q0!J 'Ap.lso~eJa '1 ap InlU~LU 
-'f!Jn[ 'WBlJd dP ~Wl:?Ul <lp UJliqnI 'rhAoquq;a-n::lSalOId '[ 'ld ap 
~leJ:Jn!djd 'JlEUHr pJJnO 'nsed l1 dnp 'Al !~ 'Il! eJau!wna lIiP [0I 
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Bine eşti cuvântat Doamne - Ceata sfii'tilnr - Plâng 
şi mă tângu"s::-Vecinica !JDm'.'n re, part. 22'--, voci ]4'

Ce e viaţa noastră, pdrtitură 22--, voci de cor • • 14'
Cu adevărat deşertăciu:1e, partitura 22'---, voci de cor , 14-
Cda ce cu adânclll înţ(>lepciunei, part. 2'2'-, voci de cor 14'
M"rea vÎt~tii, partitura :G2'--, VI)CÎ de cor, , , ,,14'
lrmoslll Cră~iunului, Bobatez,'i, Bunavl'stird, Floriilor, In-
nălţarii [lomnulu i , Rualiilor, Intrării în biserică, D~ tine 
se bucură, Pe tlratătorul, partit:1ri: 22'-, voci 

Dima: CorlJri hărht!teşti, voci d,~ cor, a i4'-: 
Cucule Cll p!:'ana sură, Intre ~)('atra detun::.:ă, lnzadar alerg 
pămânbl, Sunt soldat româ!l, Răn,âi sanătoasă, Săr
mana frunză) Hai în hor3, 1'r[,es: Îl1 s~lfcrintă, Nu-i drep
t<lte, Toată iarna gf'r şi frig, Do:ul, Scumpă dragă co
pilită, Viva,:diera, Aşa am fost ursită, Trei colon; O ce 
veSte minunată, Doamne Isuse Hristoase, Nunta dela 
Cana, 

14'-

Vidu: Taci bărbate-, cor mixt 5'-, Ruiiliţa, cor mixt 6'50, 
Moţl1 la drum 6'-, il! şczătoare, ::or mixt 20· -, Marşul 
libertăţii, cor, bărbătesc 12'--, Deşteaptă-te române, cor 
mixt 17'-: Trei coruri mixte 12- -', Pui de Iti, cor mixt 
10 -, COc,sa, melodie poporaiă, . . . • , 5'--

Popovici: C?ntecc naţiO:lrile pentm C0r bărbătes: , . ,15'-
Doina lui Moşoiu, cor mixt 3'-, M'lrşul căiaraşilor b'-

Muzic\'scu: Imnele shHei I.turg;i. , , , . . 38'-
lveJa: 10 C()furi c'asi..:~ pt, Cai mixt 25'-, Călines.c:u: 

10 Co:uri poporCile . . . . , ' . ';--25'-
Wiest: Piese cor;::le 23'--, Bntc".: 10 Coruri pi. 2 şi 3 voci 25'
Kiriac: Coruri pt 4 voci mixte 25"-, pL 4 v,)'~i bărb, , 25'
Că1t,H'S,:Ll: Ana~reontlci'It', coruri de veselie pt, 4 voci băr. 25'-
Ştefănescu: 4 coruri bărb, 16'-, B,ătianu: Pui de lei • 7-50 

" Imnul coroa,ki 7'50, Pkse cor;l!e , 30'-
Botez: 6 Coruri in 3 vo.:i E:'gale 15 -~, 10 Coruri în trei 

voci eg31e , , , , ' , , . , ,,24'-
Kiriac: .::5 Cântecc 18-, Lirovan: Liturgic pt un:;. şi 2 vod 
Upova;l: Cântări hist'ric::sti 15-, C. Savu: D,.;r şi iubire 
Ştdll N: Cânt3ri bl1:b~ai(' la [1lnrţi • , • 
Porumbes::u: Alti:lfui mănăstirii Putna, cor barb, 

12'-
5'-
5-

, 20-

_ ... 
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• • , , • • , , Ul:1qIJ:lS ,[ 'qlV ap 
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, e~wo:) '40 'lO ap '!U~WOJ 21 !ClJIPClJd epolsl 

, PllUlPS 'J4J ap ',)12JOlU lun!~e;)!lde 
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-,ZI • ;)!JBzeN 
'J ';)3 ;;,p '8161-9161 d!UBdtul:lJ U! JOp+o;ud l!dPl~A1PV 

-,OI ' . , . , . e;)~o>! 'd 'lO <lp '.PllS~l CIp 
<l:l!l0ţsode !S d;)!\0le;) !<lJ!l;)Sfq l! l1xopopo e<lJ!Slmp~w 

-'ZI !<lJpJS!Q lE mo un <lp ';)SaJllriS q-::lllSllR1S n!pnlS '!ll!(]S ~p 
i unun;) p~ iPIPod nes ll:lap1V li! UJS!XOPOPO l~ UJS!ded 

--,91' ' ~aldW UEI<llS <lp 'B!l'e~U[l !S llaapl\f 

-·OE 
U!P J0l!ugUJoM e aseo:2!l<lJ !!~2!h l:? !S P::lIl;JS!q ~!l0lsI 

'l!UICJ.§e10 'S ;)P '1I1J\X In[oJas 
U! 1\.!<lPJV lllP JOllugLUoM 1:1 ;:JSBO!1tllClJ ;aJ!40l!:i<lP epolsl 
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';)]J!d nes lOl rllSdd ţ?zuVd 'J!Pl?L[ !~ 
~zugd U! t)P~~dl 'alBSoJq :Js;:;sVîf (fS !lJP dlsaJ!? allw,l 'lU\?JS !nln4 
-np !!llJUlaqJ jt1J!dU. '(norqel) !;,)!PllllO::JSOJd v.rr.!I1pHt?t1 '!OjllULUOa 
Inpollold '!un!J~lJoJ ;:;p apEJ nes lSI1JBJ\f 'JlELU aJHll?sd '~l!;)W 
-l?ls;:'l,ncN 'poPi. ';:JluEzeJ '<lLUtlICA 2l tI! !unl (:1 ad <11·'1rlUlW 'O!lU 
IIJ!OF'O 'alBw 4 J !OPO ':J!UIClAl!I0W '<l!ld4l:'fUl?AtI '.IJ!~,m~ 'O!W 
1'I.O[SBaJ 'l;)!SBIIEleJ 'Wtl<lPdJ.. ap all!?J jlrlRluz21l[îfV 'IOlSOUV 

- : aUfllJl ~J;}ln nJ IEnJ!J ap !lJ~:J 
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Tesaurul Liturgic al sfintei b;serlci creştine ort. de ră.;;ărit, .' 
3 tomuri cu 112 ilustr" de Or. Baaea Cireşcanu 100'-

Archeologie biblică, de C, ChiricEscu 5'-- ti 
Eprmeneluticda blibOiiCă, de 1. Scriban 10 -- ~" 

astora a, e . otcu -- - ! 
Omil"tica, de V, Aramă. • , . 15'- Il 

lstnria bisericească universală,:G val., de 1. Mihă(cescu bO'- • 
Dreptul bisericesc oriental, de N, Milas, trad, de Cornilescu :GO - p, 
Luptă contrascTierilor imorale, de Ath, 1. Scriban , . 5'~ t-
Indru:nări omiletice, cuprinzând principiile de pe cari se r 

poate compune şi rosti bine o cuvântare bisericească, f"' 
de lIarie Teodorescu. , , . , " ~O'-. 

Din vieţile sfinţilor I. spre Emaus, de M, Sndoveanu , 3::>,- Ji~, 
Cele şeapte cuvinte ale lui ISUS pe cruce. de Ath, J. ... 

Scribal1, .' ...' '. 5'- tirit',. ~ ... 
Religia pentru copii, învăţământul religiei în şcoala pri-

mară, de 1. Nisip"allu , , • , .. IS'-
Istoria bisericei creştine nniversall', de l. Georgescu , 30'-, t 
Vacanţele mitropoliei ortodoxe din Ardeal În veacul XVIII, ... ~ 

de Prof. L Mateiu ,.,.". 20'-·-
Români ortodo~şi şi uniţi români sau două organizaţii ' 

bisericeşti române în Ardeal "" 11- ,-
Nazarenizmul, istona şi fiinţa lui, de Dr. M, D'mitrievici 10' -- li 
Cercetari privitoare la constituţia bisericii ort. din Ardeal 12' -- t'. 
Manual de teologie morală, de DT- O, Dragomir 10 -
Isus vă cheamă, predici, de Pr, T, h.lpes:u , _ . 20'-
Ce-ţi se pare de Hristos? predici, de Setter Fr" trad, de ţ 

Pr, N, Ţandrcu, . , • • • " 8-- te 
Căzut-a cununa capului nostru, cuvântâri funebrale, de it 

Dr. J. LupJş , . .. ,... 10' - ~ Id 
Casa dela lerihom, omilîri şi c'lvântări bisericeşti. , 10'·- le 
Predici pentru toate duminecile şi alte ocaziuni, de Dr, ~e 

G, Comşa .', . , , . • " 15'~- ~-

Carti literare potrivite bibliotecilor patochiale şi rn 

t şcolare:. b-
Opere filosofice, de Vasile Conta, , " , 9U'- . 
Către noua generaţie: Biserica - şcoala - armata ~- tinc- fe-~e, 

reti a, de S. Mehedinti. . , , " 30' -- We 
Biblioteca Cerc~lÎui de pUblicaţiun! religioase şi ' Altă creştere - Şcoala muncii, de S, Mehedinti • . ~O - E' 

morale )a şi c~teşte" un nilInâr Lei 2'-: Ţara noastrâ, începuturile vieţii romane la gurile Dunării, 80'- ;. 
de V, Pârvan. . , . , . , , ., CI 

Primul omor, de Pr, Ee, i, Popescu-Mă1ăeşti, Viorica, pre- E~oii cultul eroilor şi ero'cul în j"torie Thomas Carlvde 16-
lucrat d f) T P RI'. - .ţ" "N R N C~ , ,'~' - - ,1, 'c e r, , " tltaCi:l, poves;trI.: t.e , jdu\es:u- ig~r, ultivarea minţii cu ajutorul biologit.>Î, de V, Moisescu . 15'- tă-
Moş Oh'::orghe dt! Priam, Ev,nf;heliilt! şi apostol!ll din dumine- C~i1ltributiune la muncă pentru ridicarea poporului. scrisori . 
cile şi s~rbiJtorile de: peSTE' an, sI. P~sti, Dumi'lf'ca Tomii., Un dar către învăt,ători, preoti şi către cei ce vor să-!;i cu- re-
--i "... J T ta- )-$ , , , ,',.;" ·,~,·I" : 1, r",.. 1" 0'0; -" r::'·,"o!',·il'i!o ei il'\Osto- 11',)"SCă l1ealnul, de Sp, P,opescu . ,)"'0 _ , . .0' 

a~tc~pla)1 ' "" 1'" ,,~~~~~~~.u_~~~~~~~~~~~~~~~~~t~ 
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'" 
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'sns tlJ !t}1 -,00.«; [ 

I?[ap 'Jt?Juow !~ sownJJ ?zu~d ad lEp!d rnlnuwoo InJuvwJoW 
'awp?w a:l!10 U! ~zu~d <ld nalO U! al2Pld tJluHs aU80;)1 

'sns V! !al --,008 E'[JP JE'ue nJlU<ld 3lajodol:l 
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Pentru a Iubi copilăria, de Ap, D, Culea. , • • 25'-
Ta b!ouri culturale din trecutu I românilor, culese din mai 

multi autori, de Of, O, Iosif _ • • 7'-
In ardealul anului Încoronării, de N, Iorga. • • • 12'-
Carka vieţii, o carte pentru băeţi şi fete, de Or, Fr, FClrsfer 30'
Indrumarea vieţii, pentru băeti Şi fete dela 18 ani, de Dr. 

Fr, Forster , , . : , . . . , ,20-
Război şi civirizaţie, de 1. C, Delaturda •• 75'-
Oăvănescu 1.: La o răspantie a Istoriei nationale • 15'-
Papi şi împărati, elementele de unitate ale lumii univer-

sale, moderne şi contempQrane, de N, Iorga • 30'-
State şi dinastii, de N, Iorga. , , •• • 30'-
Rfvoluţii politice şi întregiri nationale, de N, Iorga 20'-
Pagini de critică din tin~reţe, de N. Iorga., • :1::5'-
Statul viitor, de Menger., '" • 90'-
Dela democraţie la Robia de stat. de Kautsky K. 28'-
Istoria poporului românesc 1. de N. Iorga . • 12'-
1liada lui Omer, traducere de Murnu. • 28-
PS:hologie pedagogică, de- Emanuel Martig . • ,8'25 
ConfHinţe populare, ţinllte de lnvăţători rurali • 18,-
Pedagogia practică, de or, Adolf Matthias , 32'-
Introducere în fi losofle, de Fr, Paulsen , 18'-
Elemt'nte de psiholugie pedagogică. de r. Nisipeanu • 26'-
Călătoria creştinului sau calea spre fericirea de veci, de 1. 

BUllyan " ,,', 30 -
Calea mântufril lămurită prin scrisori" ,. 7'-
Inima omului loc:aş alui [)umnt-zeu sau atelier al Satanei, 

de 1, Oassner. ". 4'-
Cru~ea lui Hristos, de F. Thomas , ' , " 350 
Evanghelia după Ioan, traduc'!'e de D. Cornilescu, 5'-
Viaţa domnului nostru Isus Hristos, după Evang Luca 5'-
Ce să fac ca să fiu adevărat creştin?, , , , , 7'-
Ştiinta pentru copii sub formă de povestiri, de 1, Nisipeanu 8'-
Şcoala activă didactică, de J. Nisipeanu • 20'-

" " metodică" ,.,. •.. +.~ -

Religia pentru copiL Invătământul religiei în şcoala primară 18'-
Didactica învăţământului primar, de O, Theodosiu. • 10'-
Metodica " """ ' 20'-
Pedologie, studiul copilului, de ), Theodoşiu • 32'-
Psichologie şi pedag" gie, de C!aparede ., 8'-
Cum se instrueşte copilul, de Şt. Constantinescu 15'-

.. "creşte .. """ 15'-
Metodka învătământuJui primar, de Or PHriciu • ]2"-

" ,,- "" Ch'lstescu-Bratu 60 -
Cht'~tiuni de învăţământ de Petre Z Ghiata . 10'-
Dldactlca J,IeneraIă, de Or, Pdtrkiu . • 8'-
Pedagogie şi psichologle, de 1, o. Marinescu 25'-
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Să fim buni, poveşti pentru copii de E, Farallo , • 15'-
Căsuţa Lebedei şi alte povestiri pt. copii de S, Cassvan-Pas 8--
Aventurile unui mic Bucereştean prelucr. de S, Cassvan-

Pas 2 voI. • , • . 
Poveşti şi legende de T, Corisui. • 
Fecioraşul moşului şi alte povestiri de copli din răsboi 
Sămânţa viitorului. , ' , . 
Copii În răsboi, schiţe din zilele de acum , 
Sfaturi de aur pentru ţăraTli şi viaţa sf, Izidor. 
Sanda-Anca şi Mihai de M.ilY, Miller-Verghy , 
In vacanţă de Confesa de Segur • , . , . • 
Flori şi fluturi, versuri pentru copil de Moş Grigorie 

30'-
2'-
2'-
2'-
2'-
2'-

35'-
3~'-

sfătosu. • . , • • , • , • , 18'-
Poveşti şi bazaconii din Moldova de N, A Bogdan, carte 

premiată de Min, instr, publice 27'50 
Catalogul general al librAriel, care cuprind~ toate cărţile ştiinţifice şi literare 

româlle~ti apărute, se trimite la cerere separat. 

Coruri. 
A, Bena: Partituri şl voci pentru cor mixt, a 5'-: 

Dorule tu ai ce ai, Ce vii bade tarzior, Limba româ
neascc'l, Badea meu, Romanul, Era o seară lină, Sere
nadă, Flori de I1ufări, Imn religi.9s, SilTlctus, Păstorit~, 

A, Bena: Partituri şi voci ptntru cor ,bărbătesc, a 5'-: 
La fântână, Eu mă duc codrul rămâne, Spune mândro 
makhîta, Horia bea la făgădău, Veacuri trist(', Era o 
searLltllă, Sunt vânător, Luna surâde, Flori de nufăr, 
Imn~ 'religios, 

A, Bena: Liturgia pentru cor mixt partitura • 
Dim,1: La mijloc de codru des, pan, 24'-, voci de cor 

Ce te legeni codrule part. . , ,24'-,,, " " 
Două inimi nu-mi dau pace-Păstorul, partitura 35'-, 
voci de cor, • • , • • , , • 
Dor de călătorie-Floarea '11 câmp, partitura 35'-, voci 
de cor. " . ',. 
Bălcescu murind, partitura 35'-, voci de cor 
Ce faci Ioană, voci 14'-, O ce V<'ste minullată, vo;;i 
Leagăn wrae de mătasă - Trei păstori _. Astăzi p:o
rociile, voci de cor , " .••• 
Nu-i dreptate - Intre peatra detunată - Inzadar ah:rg 

pă mân tul, voci de cor. , , 
Hai în horă - Plugurile - Aşa am fost ursită, voci , 
Hora Severiî1ului - Rămâi sănătoasă-Sărmană Lună, 

voci de cor, , . . • • , 
Mândrulită de demult-Sub fereastra mândrei mele vod 
Nu m'ar arde dorul-Anica dela moară - CărăuşLlI voci 
Fericiţi sunt c~i goniţi, pa'rtltura 22'-, voci de cor 

tE 

12-
10'-
10'-

14' --

14'
]4'-
14-

1~'-

14'-
14'-

14'-
14'-
14'-
14'-

îZWilU • 



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

°lUU:J,u.-,nu.JJ sUld '%S~ J8qeJ 3S9W!Jd '3.JBldm3x3 OE 
'JN u!\nd 190 VPUBW03 90 !ao 'J1lpUBW039J o,Jod nJlU9d !91 mn: snjd 

!a1 ! In\aJd 'VPUIIWOo 9lBod !RlU 9S !39P 'eJl!ldwflX9 0001 Sl!WVJ 

11!lU v,eu t~61 Inuu ad UU9391!l nJISOU InJl!pU9180 U!(] ..JtJI! 

IN 
IN 
'N 
IN 

'N 
'N 
N 
N 

N 
N 

N 
N 

'oam'J! u!i!padxa !~ lllq.J Ofogz W!J3JO !.JBW IBW apUBWO;' Bl 

'!nJlqnlil nqng 'InJe.8pAoJ lIl?IS 'l1;1SBaul1J~l IqUIlN 'VSl?J Ulp 

l?JP?ld 'v.tl[Jdtld IS dlU!i\JV 'l~u!J-lau!J : Jvdn ql1S !.J0JPWJn !.uN 
'!ril 9 (In!S<lJJoq n:lsJdH !~ l?JjJold 

!~ upold n~s InJ~S!p~Jed) 'nJlea~ : lJPUVXJlV '11 'P/PS-Sg 'JN 
'F>1 -,g ('!ntnlodod ~ 

tlla~U!paJJ) °JoUJJtqnp uawnl ura : t;JfOpoH d!lJ 'p/ Lg-L~ 'JN 
'!"1 -,f7 

'apt? V LI! ~rul?Ja '"lnlUapJ\I": V/Jl!O;J"~-liVlIJJ 'lSUO;) '9S-gg 'JN 
'!dl -,9 'HZ;,l0d : l1UD!SJJriW l1pJpUV '1'g- I9 JN 

'!ril - 'Z '1funlO&al ulP HJ!l'd : lDJf91 llţ;J!Jl1VW 'ar:; 'JN 
',al -_',Z '!J!lS~AOd ,fi n~aAod : mIog wvpV '6v 'JN 

'F~l -,9 ')1 'IoA 'nz~od : ?JpulJxa/V 'A 'Sv--Pfi' 'JN 
'!dl -,8 '1 'IoA f/zaod: !JPlIVXdIV ,'11 'Sfi'-(;v'JN 

'!Jl .2'; 
dUdU!AOJnq !l~di\Od 'leu uIQ Q : n!JlJJe-w mJ7 nJpUlJX,11V '! f7 'JN 

'! ri l -,OI 'HA 
l?!~lP:~ 'a:l;)lUp aSJai\!p ::lHll lS ~IUUO!lgU f.1~lUV:JI/Ot-Or 'JN 

'1;)1 -,Z '!JnlUU ll;P IJHs~AOd : l1!~!;JO;) vUIa L 'fif: 'JN 
'Fll -'S '({iUE~JJpOJ !P.lJ:W !S St1J10J 'V 'uo!pep?o 'D 

't?upv.unva PElA JC'P!A '!Flll\!~D 'sl~(jlîl '] 'Ja 'Ut?S"1;9 'Z 
'Ul?qezE'J 'IV 'UR!JOPO;)l/~ uOJl'J 'BapI" npuRS 'J '!PU<lljJ 
ajJl'1I 'ul?~lInJ l1!Jt?W 'S!Hd EupeIR;'3 'l!W)J 'd 'R.800 'PO 
'lUi]!:) 'IV ·nm~aJ!qJg.3V llO\ 'UEP!i:'( 1:> UEol 'wP.PV ueo! 
'npl?~~nd IllxaS 'n:ls<lql:JP.SEg 'IV '1 '!!SUI '0 'lS 'JJl{.8liV '(1 

'nul?<li\opr.S !1:l{!W 'nuE;\fJlJD I!Ul3 'e1'lJoI 'N) °a:>80JU! 1(,81 
'6[~P lUVwo.J JOlpOm.lJS U!1fololu\f : plodolJ liDI 'Sf.- SE 'JN 
'!al -,9 '(mll?;}Sll?8 F'UPUV !S 1l1l!UO l!lJJ!A 'flueOSllll?d 
'O 'O 'nuB;)lsn;'0l 'd '!ls,')ll!oA-nJsJHu9 'IV I 'unloo UOI 
'ealdllD-lHP~alloJqoo 'J 'RJJueJAEI;:\O 'lS nqn:g 'all?!lJe.l 
-EJ " '1 'l1lnlj~IA nlpuBx~JV 'Jnq~oJ ~qifJo<lqO 'll:'lsaJ!ds] / 
'd '1}2URJJJ mw! '!J!Al'IS UEOI 'uowfI!d at:I001N '.JUED 
al?loJ1N 'nos<lu!Ul3 JlElj!W 'nJS;1JO!1'1W 'H1J '~:>BOJU! IZ81 
Blap lUVWOJ JOHJOmJJS U!ÂJ0IOlUV : la/odor:> lIO! 'H;-! E: 'JN 

- ~l -

- 10 -

Intâmplări din viata Doamnelor şi Domniţclor române • 
Două povestiri istorice , , 
Alexandru LăpuşneanuJ nuvelă istorică '. 
Istoria marelui jmpărat Alexandru Macedon • 
Esopia sau vieaţa şi pildele prcaînţeleptului Esop o 

Povestiri de petrecere şi de folos 
Istoria Genovcvei de Brabant 
Pove~,tiri din Halima , • • o , 

Istoria frumosului Iosif sI a prea frumoasei Asineta , ' 
Vatra strămoşeescă, sfaturi pentru săteni , 
Povestile florilor de I. Dragoslav 2 volume 
Cât şi cum se munceşte În America de Lt'onardescu 
Din t?inele florilor de L Simionescll • 
Mamif!:'file noastre de !. Simionescu , 
România de eri de 1. Simionescu , 
Ţara Românească de 1. Simionescu 
Viaţa ullei vrăbli de M. din Godineşti 
Sar şi Ionel de Th, Speranţă , , 
Zauele din valea ccrbului de N, Urechiă , 
Scuflţa roşie şi alte poveşti pentru copii cu plasse colorate 
Aibă ca zăpada şi alte povt'şti, , 
Palatul fermecat şi alte pov(:şti, , 
După ploaie vreme bună de cont(;sa de Segur 
Bietul Tudorel prelud, de N, Batulem-Niger 
Cei trei ursuleţ, prclud, de Cassovan-Pass 
Căminul Regăsi! 2 voI. de H, Malot 
Printre Strămi de H. Malot , 
Bobocica de Elena Farago • 
Să nu plângem de El. Farago, ,. 
Victor Eftimiu, Povestea minunată, colecţie de basme: 

1. Băiatul pierdut, 2, Făt frumos din lacrimi, 3. Tinerqe 
fă!ă bătrâneţe, 4, Pădurea ursitoarelor, S, Kalalina, 
6, Şarpele fermecat, 7. M'nunea sf. Ilie, 8, Pătaniile 
Călugărului Gherasim, 9, Alina,Unda, 10, Trei îngeri. 
Preţul unei broşuri , , , 

Legende istorice de pe pământul României 
Curtea şi Ii vada prelucrare de S, Cassv"n Pas, 
Pentru copii micuţi 
Grădina cu spini • , , 
Petreceri de vară şi de iarnă • • 
Nită şi Nuta în ţara trântorilor, • 
Jocuri de copii, carte ilustrată in colori , • , , 
Jurnalul lui Nicuşor, istorie din viaţa copiilor de F, Pas 
In lumea copiilor, istor, din viaţa copiilor de F, Pas , 
Pentru zilele de vacantă, istor, din viaţa copiilor de F, Pas 
Fratii de cruce, amintiri din copilărie de V, Contescu 
!'Dân Vnlnoi în <;'1n\11 f1~niJj('i 

4'-
4'-
5' . 
7-
6'-
6'
~'-

4'-
2'-
1'-

16'-
9'-
850 
1'-
65() 
650 
2'
J~'50 
2~'-

14'·--
14'-
14'-
24'-
10'-
12'-
40'-
60'-
7'-
7'-

0'-
7'-

40' -
20-
12'-
12'-
15'
J2'-
12'
J2'-
7-

12'-
15'-

••• 
'qJ1SOW W!I1../;JS JJ1Jn v7 'sns li! ,/ 

!<ll -,OOgt- ~ltlP aH\~nJaxtl <lJl'?Ol O! qS.'l:lpas!q (llPf\lpo) alUUJO 
";)1 QgG ~ ~eH~nJ n:l ~nzVAold '~Elu,.8je ZUOJq U!P "n-'Iw n-'lu~d sUA 

'!;q -,orc; nJ l~nSp:l ap VAE~ nJ !t}1 
- ,OCI nJ '>fu!z DIP VAEl nJ 'UlA fA !d8 nJlUad l1IJ!J8 ap aS8A 
'1<l1 -,QOvl lelU!}fJE ZUOJq UlP 1,i' ARl nJ UlA l~ !du nJJuad asuA 

";)1 -,0')\ !S -'og 'pnU!l31E 
ZUOlq ulP (RlOldal - VJnplP nl~uJd) ~de JlZIVJU! nJluad !U8;J 

'!al -,q7. R 

ell'l:lnq 'n!al ap UUI;)! mp (pnJsaJd apluqs nlluad n.8!s) J!U.l0JsPd 
'!dl -,08Z HJnB lu,.8JB UIP lE! 'F'1 - ,09[ lpnB ZUOJq DIP ,lntOlJS 

'!al - OSI ~ ~ElU!.8JR VW1W? 
UIP JE! ',al -,009 RU14J aP lUl8u U!P :l!UPU'lllOW nlluad aOnl;) 

'!al -,alO '~JOdlud nJ,uad ZUOJq ap ;)[<lw:lUn 
'1;11 9\ ~ (sl w que DJluad) llSJJd alaJng 

'sns u! !;q -OJf7 EI::lP VJOp!UR nJlllad !AU.L 
'!(}1 -OO9t ~!~ ,OO<;f: ~ Elq4J ap lU!~~~ UIP laHn 

'!al -,09S ltnuJJ 
-J~ ZUOJq lllP J~! '-.OOvl V ~lE~nq 'pnJo:lap no !~ aJnJO 
U! leMJ~ sOlsPH !nUllIOa nJ lm!llJ <lp lU!JJJE UIP ',al 
-,09 ~ ~EJJn! SOlUnJ} uwa! ulP 'aA!lRpod nv.s ',ltmu ad fJnJ;) 

'!al -,0091 !S 
-,0001 ~ lElUj.81U ZUOlq U1P xopopo P1lP vdnp aj!UI;:}p,~ 
'Jdl -,OOg!~ -,QS9 ~ ~JediV nes EU!4J tip lUl~l~ ap ;:}lap uB:J 

'Ial -,OZI 'JjnJ!w nlluad Sel!.n~ 
'!tq -·000'0 V JelU!~Jta 'ZIOJq U1P 'zdţOq '!S UI !J,lJ 

-Jeo! 1~ JOHnl!W un 'aFlJnq, I1JlU~d VJlwqnJ o 'ndlo nll 
-uad 'J!W 'JS nJlU.ld VI;1!lS O Il;' ~lnZ?i\oJd 'z,)Joq nlJllad aan;) 

'!al -,0007. V ~tpn.8u!l O !~ lPne ZUOJq lllP 
~tal!lod un 'l1Jnl1P<lU!WnJ '!S nJ.uad l}l~Onn:> o n:> VlnzVhoJd 
ll?lUl~J~ ZUOlq lllP '!M1Uloq EI l1lnljp"U!Wn:> 'JS nJIUad aJl";) 

'!al - 09Z ~ I"to ap s!inJs~ nJ <l!do;) 
',al -,0001 l!1n~ }U!.8H! U!P '!al -',091 ~ lpnf? ZUOJq L11P ;)8fO 

'!"1 -,002 ~ 
lPnR ZUOJq U!P '-,Ogv ~ lU!.8m Drp VJnlVJau!uJnJ 'Js ~! Ylpn:3un 
'lal -.0009 !~ - OOC;L ~ lpne !S llWl:1 lUj.31l? U!P ~ -,00(:2 !S 
-,om; 1 ~ H1ns lUj.'âJE (qp InlHI~d 'ZUOlq 1I1P I~ls"pdd nJ .JHOd 

- 1 -

Pedagogie experimentală aplicată, de 1. 1, Biervliet 25'-
" "bazele"" 25'-

Bazele studiului copilului, de Gh, Simeon , , 30-
Preotul Girard şj educaţiunea prin limba maternă, • 18'-
Idei noui asupra copiilor, de Binet • 18'-
Şcoala şi copilul, de Devrt>y I. . 2~'-
Oameni alesi, de ], Simionescu • • , • • • 14'-
Din problemele pedagogie! moderne, de G, Antonescu , 42'
Leollard şi Ghetruda, O carte pentru popor de Pestaiozzi 42'
Istoria războiului pentru intn'girea României 1916-19]9 

de Const. Klf iţescu • , , ,. , 35'-
Desenul şi modelajul la copii, de M, Biciulesctl , 40'-
Auto educatillnea după Montesori, de C, V, Butureariu 30'-
Pedagogla medicală" " " , , 12'·-
Metoda pedagogiei ştiinţifice după Montesori, de C. V, 

Butureanu , • , • ' '. • 25'-
Crestomaţie pedologică, de C, V, Butureanu • 17'-
Costescu Gh, N.: Metoda limbri române • 40'-

" " " matematicei, , 40'-
" " " istoriei române • 35'-

Eneida de Virgiliu, trad, de Pandelea , • 40'-
Legende din Mitologia greacă şi romană '. 25'-
Aforisme asupra întelepclUnei în viaţă, de Schopenhauer 32'-
Ciocoii vechi şi nllui, de N, Filimon. , , , ,30'-' 
IstOria românilor În chipuri şi icoane, dt' N, Iorga. ,40'-
Războiul nostru În note zilnice, 3 volume , • 150' '. 

Cărţi pentru tinerime şi copii: 
Istorioere, Poveşti, Basme, 

Amicis Edmondo, de Cuore - Ce simte inima copiilor 
trad, de Cldia Bruzzesi - cu o prefaţă de Odobescu, 
Are numeloase ilustratii , . , " • 

Bacalbaşa 1, L., povestea lui Ştefan cel mare, , ' 
Biciulescu M" Carte cu chipllri, fără vorbe, pentru copii 

" Istorioare morale cu chipuri, fără vorbe, pt'n-
tru copii , , • , , , , 

" 
VIei să socoteşti? Aritmetică cu chipuri 

vorbe, pentru copii mici, , ' • 
Bordea I. Dt,. Din maretele zile ale Neamului Unirea în 

Ardeal , ,. , 
Budu George, poezii pentru copii • • , , , 
Butnariu V, O" O vorbă de-a bunicului - povestiri pen-

tru copii, - cartonată. cu ilustraţii, • ' • , 
Cervantes de Saavedra Mihail, Viaţa şi aventurile vitea

zului şi nobilului Dan Quijote dela Mancha, traducere 
de L S, - cartonată, cu planşe cobra:e 
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7'50 

3'-

5'-
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CollGdii c., Păţaniile lui Ţăndări că - Povestea un~i pă-
pl'şi di.' ltmn, -~ traducere de BuzeSCll A., cu nume-
roase iiustraţH· .. 20-

CGrtambert, Călătorii (·xtraordinare -- prelucrare de V. 
AlIt>stin, cartot1ată, cu numeroase ilustratii • 15'-

Coşbuc O., Câ:1ftce do: vitejie LO'-
" POVE'stea unei coroane de otel . 25'-
,., Războiul nostru pe.ntru neatârnare , 

Costescll H. Petre, Prietenii -- I-'ovestiri pentru copii 
CostesClI V., Corbtl - Amintiri din CO\lilărie, cartonată 

2::"-
10'-

cu ilustraţii, prcmiată pe Cartea R"mâneasd ,i • ,12,-
Cr."angă 1., Optre complete: Poveşti, Amintiri, Poezii şi 

Stullii " .••. 30'-
CristlScU Florian, Carte pentru copii - cu ilustraţii, czr-

" 
" 

tonată • . . . 
Familia Road"'-mu!t cu ilustrat; • 
Povestea Neamului Nostru - premiat! 

de Academia Română, c,1rtonată, cu 

9-
10'-

numeroase ilustraţii JIJ'-
., N f puţi i Roi' de multu tesei, ilustrată • Jf)'.-
" Păsărde şi păpvşl. ilustrată . . 10'-

CrlsttSCfl Floriall şi Bratu J. G, Cimpolul f:>rmecat-
Revislă 0('11 tru copii . .'. . . • . . 

Cris(escu Flor:an şi Bratll L O., Dror de primăvară - Ver-
suri pen1ru copii. . • , • . , 

Culea Apostol D,. Daruri pentru copii - PovestIri il ll-
sfrilte. broşat. , . . . . 

Delll'.-ÎiÎlIs V" Prwestiri şi poveşti broşat . . 
Di3col1escu Pantelimon, Muncă, Pricepere, Cinste. ___ Po-

ve,:!ir~ mOiale, - PremÎr,Iă de "C,Jrtea Rdmânească" 
Dulfl1 P., faptă şi răspliltă .... Povestiri pentru copU şi 

p('ntru popor, brosată 
" GrIlia Jid Novac, cu 'ihislra1ii . 
" POV('S'UI j:JÎ F.'ii-Frumos, cu ilustr2ţii ' 
.. I'sl1s Mănhiitorul (dl:pă Sf, S~ripturh) . 
" DLl ;'nnezeu şi oa meni i (Vech iul Testa ment În vers.) 
" OjjniOClî;J. P.:;veşti • 
,. Ion Sanlcul • . 

FoC' Daniel dt, r~ot;inso!1 CrO:'oc tr;;ducerl' de Rosetfi 
Radu D. •• . 

GabrielescH J\1ice, Povrs!ir: pentn; cq)ll -- premt'ită de 
Cartt3 Românc,:sc2, CI! ilustr;,tii, c;J,tonaIă 

GOfU ii I nT1, R;Jb: [1'on În ţ ,ii C1 R"1lvi T1'ască . 
Or" 011 Ni. ~ftei, Glu m,,, r)ov:'şt i il Jstrilte 
iosif O, St., A fo'st ndi!ti'i, fJo':eşt în versmi 
lsplrescu p" Legende fillIJ I3il~,li: i: k RGmiini iur <.dumdc din 
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Ispirescu P, Poveştile lln~hiaşului sfătos . • • • 
La Fi)ntaine, Fabule îl! v?fsmi de Anghel şi Iosif, broşată 
Li~'escu M, Florea, Nu se cuvine t RegLlIi de bună cuviu:tă 

în societate . . • .• .. 
Mil1ă{'scu Nigrim N, Zmeul - cartonată, cu ;Iustratii • 
Nie:nţova BojtDa, Bunica, trad. de Dr. Urban Iarnic 
Pavelcscl.1-[)imo Ana, Cântece de copii 
Poni Matilda, Povestiri adevărate, broş;Jtă . . • . 
POPt's:u- Băjeliaru l, Cartea omHILi matur, Ed. 1 V, "pt'n-

tru aduiţi, B!Jalfabeti şi ştiutori de carte. (Abecedarul 
adulterului), , . •• 

POPlSCll C. Dr" Fabule - cartonată cu ilustratii • 
Povesti alese din 1001 nopţi, cartonat<'l, cu numeroase 

ilustratii în culori •• . 
Rodi,,'a, Terra - Descrierea pământului c;;rtonată 
Sf8toSLl Or" Verde-lmpărat şi Zmeii 
Slavlci 1, Poveşti - voI. 1. • 

" Poveşti - voI. IL , ... . 
Smara, Ţara mea versuri; pentru cor mixt de Th. Fuchs 
Şoftuz Const, Jocuri şcolare. . . . • 
Spej·{\t1Îia Th. Călătoriile lui Enaehe Cocoloş . , 
TabicCl M, 1., Păcăleli - Isprăvi minl1ni',h' din viClta ani-

T11?:ldof, ndartatl' din englezeşte (pentru copii). . 
Tănf:::;<'scl1 G, Costacea J. şI St;,cescu Victor. "Cartea 

Adu!tLllui" pentru 2dulţii candidati la exameoul de 
ahs·Jlvi:·C' al cursulili primar. Ed. 111. • 

Tulbure Nilt;dia, Atlas istoric al Ro~nâf111or, cu citiri 
f~tOlice.. •. 

UrechI' N" Zâne!e din Valea Cerbu!ui . 
Alderich, lnlâmplzrîle unui s:olar american 
Burndt Fr, Micul Lord. >. • • • 

Eftimiu, Corabia cu pitici . . . 
Farcr~o, Din traista lui M:rş Crăciun. • 
Ji:) TGpo, C1lm au pdiccut 3 l'J'pii români În Italia 
Mitica şi Ra(iu Tri;;j copii drăgUaşi. . 
Nădt'jde 1., Naprl!erm - Viaţa şi filptelt> lui 
Rar\C'ş G, 8., Moartr 111ând:itCJriloî de oameni 

" Comoara zânelor, pOVfŞti 
SWifl, Ouliver În ţar" uriaşilor, ilusm:tă 
Tolst~i L., Pov,;o;!in pentru cord cu ilustratii în colori . 
Ce fi!C animalele în vacanţă. 
COp;!i1Sij jn vacantă 
Glllivf'~ ÎI] tara piii.:i1or şi uriaşilor 
Juţ,ân vuipui în s,!jllJl fam:liei ...• 
Prirnfluilra, var(l, toa,i1n:i şi iarna 4 voi, şi des-::ricri şi 

sc:,>ne in versuri con:făreşti li, . 
trd~ir:"c~? .. rI d"n \'l-"i·~ n~~q,""dt;~d:U("r f"(H1î~''1~ 
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Mişcarea românească. 

Sub orice forme s'ar fj prezentat, este un 
bp de când, o adevărată mişcare românească 
pus la ordinea zilei problema cea mai de seamă: 
fi sau Il nu fi "pt>ntru ~omânii din România 
Ilrt>"'. Problema aceasta ar părea un paradox 
;totuşi există. CăCi, este incontestabil, că tocmai 
unci, când orice minte sănătoasă s'ar fi aştep
t ca nOua Românie, ieşită din frământările de 
lacuri cu jertfele celor mai scumpi fii ai săi, 
I aparţină adevăraţilor ei apărători, veritabililor 
f stăpâlli tot aşa cum o Franţă aparţine Fran
Izilor şi nU altora, o Italie J apartine 'italienilor 
: nu altora, o Bulg;uie aparţine Bulgarilor şi' 
la altora deodată vedem că ea aparţine mai 
~tin adevăraţilor ei stăpâni - Românilor -
ecât celei din urmă minorităţi. Şi ceeace e şi 
lai trist şi mai şi de necrt'Zut decât orice, noua 
bmânie {} vedem aparţinând în realitate celor 
lai detestabili duşmzni nu numai ai Românis
lului dar ai tuturor neamurilor: Ceeac.e întrece 
blmea este că acest neam de paraziti interna
bnali, au fost pentru Români, mai ales în ulti
,ul răsboiu cei mai implacabiH duşmani sub 
~ate formele: spioni, trădători, dezertori. Inamici 
Dgrozitori exploatatori ai părţii de ţară ocupate 
i neocupate de inamic, etc., etc, încât cei ce 

IUdl~:>unosc această tristă realitate - şi nu cred să 
, ' existe cineva care să nu cunoască - ar fi pu
W:10Ppt, cu drept cuvânt, crede poporul român un 
i1Ueojtopor de tampiţi, ori de inconştienţi, dacă n'ar 
ed !J[I avut loc mişcarea românească fie ea sub orice 

.. Ormă şi sub orice nume .. 

Cei ce poartă juguL şi-a trăi mai VOT 
Merită să ,1 poarte spre ruşinea lor. 

! Desigur, că puterea iudeilor fie prin presa 
do:)s or otrăvitoare, fie prin băI>ci!e lor, fie prin so

ls t)u lietăţile lor de tot felul, pe fa!ă, ori secrete, prin 
! .! .afurilf sub toate formele, prin exploatarea cea 
,[qll( r.ai nemiloasă a avutului româllf~sc de orice fel 
I;.lJlSB :case, păduri, mori, etc., etc,,) este atât de ma-

lifestă, încât Românul, care nu o vede este în 
:azul cel mai uşor un incon~ti('nt, un orb~ dacă 
,U un mizerabil de vândut, de trădător de neam. 
. Fireşt<= că nu e prea uşor a lupta cu cei 
cari in·bună partt.!, ţin pâinea şi cuţitul în mâi
.ele lor, criminale; cu cei cari au ştiut, după ce 
l'au asigurat de finantele statului în mâinile, să 
peutralizeze, în cel mai rău caz pentru ei, forţe 
Intelectuale româneşti şi pe unele chiar să le 
aibă in selvi::iul lor. Pe dl N.lorga, pres" iudaică 
de dinaintea lui 1914, nu-l mai scotea din nebun 

28'·- ti pretenţios, dar pe care acum nu-l mai scoate 
20'- din marele dascăl.I< Marele apostol dela Vălelli" 

!!tc. şi care după ce s'a ridicat numai pe spina-
3' - rea ucenkildr săI şi a unui public românes..: prea 

12'- repede credul, a devenit in urmă o nenorocită 
3G' ~- unealtă a acestor atât de det~stati de d-sa odi-
10- bioară, Cu drept ca marele apostol dela Văleni 
12'- SUnt şi alţi apostoli mai mărunti, dar cari n'aU' 

putut rezista unei popularizări şi apoteozări prea 
~eftine, mulţămită arginţilor lui Iuda, 

25'-- f Totuşi, totuşi, .. Adevăratul neam românesc 
~5'- !nu se poate împăca cu apostoli creaţi de Fa

~ure, Streitmar:. Rosl.'ntal şi alţii. 
Reprezentanţ!i neamului românesc, cari n'au 

S'-oici 'Un amest ~c cu arginţii lui }lda, au dat sem
W' -' flalu\ de alarmă in djferit~ puncte ale României
'5'- Imari. 

~5'-

)5·-, Studenţii universitari şi neuniversitari de pre-
"050 ~utindenl Înfruntând toate mizeriile şi înfundând 
~2 5J .chiar temniţele, dascălii lor mai mari şi mai mă
~5'- Irunţi, cetăţeni de tot felul, cari nu inteleg să tră

.iască intr'o Românie a Judeilor şi-au arătat în 
0'- ,diferite ocaziuni şi-şi vor mai arăta din ce În ce 

~mal puternic ceeace inteleg ei să fie cu ţara 
.aceasta. Mişcarea românească se arată, din feri-

0'- ;cire, tot mai Întinsă, până când va face şi pe 
:cei mai surzi s'audă şi pe cei mai orbi să vadă 

0'- !trista realitate şi să lucreze in consecinţă pen-
0'- rtru ca după atâtea jertfe seculare, româneşti, Ro-
8'- Imânia să aparţină Românilor, iar nu ovr~i1or ori 
0'- i,altcuiva. Vasile V/ădescu 
[) - ! avocat-profesor. ' 
l--
)'

)'
)-,'
)-
)
)'-

)'-
)'-

1'-

,'-

". .. - ... 

Folosiţi medicii, inginerii, avocatii, negu
storii, meserlaşii şi industriaşii români. 
Daţi banul vostru numai la Români şi, 
numai de nevoe la streini! 

Scrisoare din Italia. 
Chestia bonul'ilor de tezaur româneşti, - Amâ
narea vizitei familiei regale române.-- In aştap
tarea vorbirei dlui M t1ssolini. ,- Congres de avia
ţiune, - Declaraţiile dlui Mussolini despre politica 

guvernului său, - Noul ataşat militar român. 

- Dela corespondentul nostru. -

Roma, 12 Martie 1924. 

In zlkle trecute au sosit aiCi dnii col. Tr. 
Pascal, trimisul ministerului de război şi ins
pectorul financiar G. L!lca, din partea ministe
rului de finanţe. Aceşti trimişi ]i guvernului ro
mân au venit aici pentru aranjarea socotelilor 
băneşti rămase ne sfârşi te între glivernele italian 
şi român, privitor la materialul de războiu pe 
care ţara noastră l-a prima din partea Italiei şi 

pentru organiz?rra şi Îl1treţinerea Legiunei ro~ 
mâoc în vremea războiului. 

Pentru acoperirea acestor datorii guvernele 
româueşti au dat exp,')rtatorilor italieni bonuri 
de tezaur. Dar deoarece guvernele româneşti de 
până aci n'au plătit nici măcar carnetele dupA 
capital, creditorii italieni În frunte cu d. Kira 
Kirschen dela Milano (despre care vom mai 
vorbi) au pornit În gazete o vie propagand~ Îm
potriva României. 

Acea~tă propagandă a influintat şi cercu
rile guvernului dlui Mussolini, care - ni-se 
spune - ar fi trimis o notă guvernului român 
cu un caracter destul de serios, privitoare la 
călcarea făgăduinţelor date în luna Iunie, de 
către d. ministru de finanţe de a regula aceste 
bonuri de tezaur aflate în mânlle creditorilor 
italieni. 

In zilele din urmă treaba acestor bonuri 
s'a Întortochiat mult aşa, că până şi plănui1a 

călătorie a familiei regale române la Roma a 
fost amânată. 

* 
Lupta electorală e in ,plină vigoare. Este 

uşor de inchipuit, că în cercurfle 'politice de aci 
se arată un mare interes pentru marea vorbire 
politică pe care dl Mussolini o va ţine in ziua 
de 23 Martie a. c. la Roma, cu prilejul celui de 
al cincelea an dela întemeierea Fasciei luptăto
rilor, Vor fi mari serbări. D. Mussolini va rosti 
o însemnată vorbire despre caracterul istoric al 
adunărei, va face istoricul fascismului şi a lup
tei date împotriva bolşevismului. 

Se poate că d. Mussolini va arăta şi ti
nuta viitoare a fascismului în noul Parlament. 

* 
In zilele de 22-27 Aprilie cor. va avea 

loc la Roma congresul aviatiei, la care vor lua 
parte delegaţii tuturor ţărilor. 

Cu acest pri lej d. M'.issolini, ministrul avia
ţiei italiene, va des..:hide congresul cu o mare 
vorbire, 

* 
Intrebat asupra politic el guvernulUi fascist 

di Mussolinl a făcut unui gazetar dela "Agenţia 
telegrafică americană· următoarele declaraţii: 

"Mişcarea fascistă s'a născut pentru com
baterea bolşevismului şi pentru reîntronarea or
dinei naţionale. 

Fasciştii intraţi în Roma au defilat in faţa 

Palatului regal, vrând prin aceasta să dovedea
scă cinstea fascismului către monarhie, singura 
formă tradiţională de stăpânire pe care o do
reşte şi o vrea Italia. 

In anul 1922, Italia pierduse 7 milioane 
ceasuri de lucru, in vreme ce in anul 1923 ea 
pierdu numai 240 mii, iar în anul acesta va 
pierde mult mai puţin. 

Fascismul vrea sti păstreze ordinea, singura 
garanţie pentru desvoltarea şi progresul patriei 
şi in acest scop el va lucra impreund cu toţi 

bunii patrioti italieni, 

In politica externă guve-rnul fascist vrea 
prietenie cu toate ţările, o politică pacinică, însă 
nu pacijistă, dat fiind că toate ţările îşi păstrea
ză armamentele, 

Italia va întări, cât se poate, legături co
merciale cu toate ţările, dând astfel un mare 
avânt producţiei ţării şi întărind legăturile in
ternaţionale", 

* 
Guvernul italian a aprobat numirea dlui 

colonel ::icheletti, ca ataşat militar al României 
la Roma, Coresp. 

~ 4 ....... #$ ... ; _1fIIiIts"IJ*. .. ......... 

Să se audă. 
Intrebăm pe dlnotar al nostru, ce scop a 

avut petrecerea cu joc aranjată de dlui În loca
lurile notariale În seara zilei de 9 Martie a. c. 
chiar atunci când În localul şcoalei - la vre-o 
40 de paşi de aici -- ţinea şi Reuniunea noa
stră de cântări o serată culturală (fără joc). 

la la cunoştinţă dle Muller, că e prea mult 
şi e păcat ca mlădiţele noastre atât de tinere 
să fie purtate de nas de către flăcăii dtale, căci 
dacă părinţii acestora, vezi Doamne, se simt 
făloşi că fetele lor îşi petrec cu coconaşii dtale, 
apoi pe noi cari pricepem, precum pricepi şi 

dta, ne jignesc aceste fapte. 

• "Dati-i (numai) voi cu joc şi cânturi, 
D'aia las llU ne prea pasă I 
Voi vi-s dă-i aduşi de vânturi, 
D'apai noi - noi ni-s acasă!" 

Micutul gard de săteni - mari la patimi. 
mtet la fapte - care te înconjură acuma, e 
prea slab să oprească răzbunarea noastră atunci 
când răbdarea ni-se va sfârşi, 

Căpătuiala ce ţi-ai câştigat-o de prezent 
pe la forurile apropiate - unde cercetările con
tra dtale dorm somnul ursului prin vre-o ar
hivă - este trecătoare, ea face parte din slă
biciunea noastră, a prins rădăcină mai ales prin
tre unii dela conducere, cărora le lipseşte orice 
simţ şi pornire ideală, 

Ţi-ai arătat, dlc notar, arama pe faţă când 
cu miFarea noastră fascistă, acuma nu încetezi 
aceasta nici contra Reuniunei - e prea mult..' 

Când amintim cele de mai sus, iată ce 
dorim; 

Toată siguranţa statelor - credem - se 
razimă tntâi de toate pe graniti bine întărite, 

căci ce însemnează dogile bune ale unui butoi 
atunci când cercurile cari îl înconjură sunt ru
ginite. 

Cerem de-alungul granitei în prima linie 
funcţionari români adevăraţi în toate oficiile, 
cari să fie demni de funcţia ce-o indeplinesc, 
să 'fie mândri cu neamul nostru pe care-l re
prezintă, să-şi iubească limba, obiceiurile, să 

ţină Încontinuu trează conştiinţa naţională în 
popor, să arate prin toată purtarea lor că aici 
de fapt se Întinde o "Românie românească". 

Atunci şi afişele "Vorbiţi româneşte- ar putea 
lipsi, căci ordinul s'ar executa prin fond şi nu 
prin formă. Nu trecem la amănunte, dorim 
numai să întărim şi să ajutăm strigătul acelora 
cari s'au ocupat şi se ocupă mai de mult cu 
chestia aceasta. 

Ne întelegeţi dle Miiller &: Comp? Luaţi
vă dară bagajul şi ne lăsaţi În pace - până 

nu e târziu, căci vorba poetului: 
} 

"Prea v'aţi arătat arama, sJăşiind această tard, 
Prea fticură-fi neamul nostru de ruşine şi ocară 
Prea v'aţi bătut joc de limbă, de străbuni, de 

{obicei, 
Ca sd nu s'arate odaM, ce sunteţi: nişte mişei! 

Comorişte, la 11 Martie 1924. 

Mal mulţi sateni! 

<L 
/ 
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Răspuns. 
Publicăm mai jos un răspuns al dlui con

silier agricol judeţean la un articolaş, apărut în 
nr. 10 al ziarului. Cele sp:Jse de dl consilier 
sunt foarte frumoase şi cuprinse în legea rdor
me! agrare Însă la noi, durere, legea e numai 
pe hârtie. 

Noi ne-am făcut ecoul acelor mulţi cari au 
apelat la dl consilier agrjcol de a le face drep
tate, însă apelul lor a rămas zadarnic. S'au fă
cut obştii înainte de a se satisface cerinţele 

juste ale celor indreptăHi in cari obştii au în
trat tot numai cei favorizaţi, nu acela cari au 
rămas fără pământ. 

Credem, că tăranf, câri să nu-şi fi pretins 
dreptul lor stab!lit prin lege cu privire la re
forma agrară nu sunt. Însă sunt mulţi cari sunt în
dreptăţiţi şI tot nu au fost trecuţi pe listele de 
improprietărire din bunăvoinţa comisiilor şi chiar 
acestora trebuia să le facă dreptate dl consilier. 

Domnule RedactorI 

La articolul "In atentiunea dlui consilier 
agricol al jud, Arad", publicat, În nr. 10 din 9 
Martie a. c. al preotiosului ziar "Vointa Popo
rului", cred necesar a face comunicările de mai 
jos, pe cari \'ă rog să binevoiţi a-le publica, ca 
răspuns la articolul menţIOnat. 

PlângeriJe din judd ale ţăranilor români 
În chestia reformei agrare nu se pot atribui ex<
clusiv serviciilor agricole judeţene, respective 
agronomilor regionali, căci darea în folosintă a 
pământurilor săteniior nu se face de către agro
nomii regionali, după bunul lor plac, ci aceasta 
se face tinându-se seamă de anumite instrucţiuni 
şi dispoziţii prevăzute in lege. 

Până la împroprietărirea definitivă care se 
face de către comisiunile de ocol respective, 
după măsurătoarea făcută de inginerii autorizaţi, 
arendarea pământului se face de organele Con
silieratului agricol, adecă de-agronomii regionali 
cari Dun la dispozitie comitetului local din co
mune pământul ce urmează a se distribui celor 
îndreptăţiţi. 

Agronomul regional nu are dreptul să dea 
pământ altora, decât pentru acei luaţi în tabloul 
de Împroprietărire. Conform legei şi acei reîntorşi 
din America au dreptul la pământ În cat 8, şi 
pot fi chiar nnpărtăşiţi cu pământ in cazul când 
s'ajunge pămantul pentru acei cuprinşi În cate
goriile premergătoare lor, la nici un caz însă tiU 

este admis a se da pământ unora în paguba 
altora din categoria premergătoare. 

Dacă sunt săteni netrecuti în tabloul de 
improprietărire, şi nici n'au tlzat de dreptul 
acordat prin lege de a face apel la comisiunjle 
de ocol sau judeţene, unii ca aceia nu mai pot 
face ·pretentie la pământ În calitate de Îndrep
tăţiţi, întrucât ca să fie prin lege indreptăţit a 
urma să-şi vaPdeze acest drept pe calea ară
tată. Aşa se po ,te întâmpla ca cllleva reintors 
din America să cap~te pământ, fiind trecut În 
tablou, iar a!ţl mulţi cari au fost În război sau 
poate chiar invalizi, să nu capete, nefiind ve
cuţi În tablou. 

In acest caz nu e de vină agronomul re
gional, ci chiar însuşi acela care se plânge că 
nu i-se dă pământ. prin faptul că nu şi-a vali
dat dreptul in intervalul prescris prin lege, sau 
cel mult poate purta vina comitetul local din 
comună, care a; putea fj acuzat de puţină con
ştienţi ozUate la întocmirea tablouri/or. 

Dacă sunt cazuri că deşi trecuţi În tablou 
totuş nu prl mese pământ, iar nu e vin_a agrono
mului, căci se poate să provină din faptul că 
n'a fost pământ de· ajuns in comună pentru sa
tisfacerea tuturor îndreptăţiţilor, şi În acest caz 
primesc pământ numai aceia din categoriile 
până unde ajunge pământuJ. 

Legea dă dreptul la pământ tuturor celor 
ce Întrunesc condiţiîle prescri~e, Însă nu garan
tează totodată împărtăşirea cu pământ a tuturor 
celor îndreptăţiţi, decât numai În măsura În care 
se ajunge. 

Cazurile excepţionale, in cari s'ar fi dat 
pământ unora În paguba altora, fie din greşala, 
fie intentionat, se pot rectifica, aducându-se la 

Cenzurat: Prefectura judeţului. 

cunoştinta consilieratului, spre acest scop însă 
Se cere neapărat concursul binevoitor al tuturor 
factoriior de bine din vre· o c, mună, căci un 
I.:ontrol minuţips şi sever din partea serviciilor 
agricole IIU este uşor fără acel concurs. 

Aceste comunicări "m ţinut a le face pen
tru ca onoratul publ1c cititor a pnţiosu[ui ziar 
al Dv. să poată fi Încâtva edlficat asupra cau
zelor şi temeiniciei plângerilor săteniior cu pri
vire la tnJpărţirea pămantunlor expropriate. 

Mulţlln1l!ldu~vă anticipat pentru binevoitoa
rea ospitalitate, Vă rog să primiti asigurart'a 
stimei şi cOllsideraţiunei ce păstrăm ziarului Dv. 

Arad, in 8--Martie 1924. 

,te'· 

Consilier agricol al jud. Arad 
C. Beju. 
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Şimandul-de~jos. - Duminecă s'a făcut ale
gerea de deputaţI mireni pentru Si nodul proto
popesc, fiind candidaţi dnH: Dr. 1. Marşieu şi 
Ur. Muscan (partid. nat) şi Dr. Lazar ţ, Dim. 
Boariu, subrev. şcoJ. (part. lib). După săvârşirea 
sf, liturghii, ascultată de Vre-o 400 de săteni, 
preotul Leu\:uţa vesteşte popornlui ca să-şi aleagă 
secretar şi 2 bărbaţi de Încredere, iar dsa se de
clară cu dela sine putere preşedinte al alegerii. 
Poporul a ales ca secretari I'e dl I. Dan, dir. şe. 
şi Şt. Ponta, iar ca bărbaţi de încredere pe Vas, 
Ruja şi FJ. Heredeu f. deputat. Preotul incăpă
ţinându-se să recunoască alegerea acestor per
s;)ane, poporul a Început să murmure şi să pro
testeze cu multă tăr e. Atunci la semnalul dat cu 
ctopotelul, clopotarul a tras clopotul de 3 
ori într'o dungă (ca la răsmirită), ceeace a făcut 
să se adune tot satul. 

Văzând că nu izbuteşte să înfrângă voinţa 
curată a poporului. preotul vesteşte ţinerea ale
gerii pentru ceasurile 3 după masă. ° delegaţie 
a alegătorilor din Şimandul- de-jos condusă de dJ 
FJ. Heredeu, s'a înfăţişat preotului declarând că: 
necinstindu-se Statutl!! Organic şi neluând în 
seamă voinţa legiLl tă a poporului, în semn de 
protestare ŞJnlandul-de-jos 11U ia parte la alfgere 
pe care alfgătorii a':L'stei comune o socotesc ca 
nelegală. Preotul a răspuns că dsale nu-i pasă, 
dacă nu luăm parte Ia alegere. 

Plecând către satul nostru În cale am in
tâlnit pe partizanii preotului cari cei mai mulţi 
- erau bine afumati în cârciuma lui Oavrilă 
Neteu. La întrebarea secretarulu' M. lercan (Şi
mandul-de-sus) că unde mergem, noi răspunzând 
că mergem acasă, întrucât ah·gerea nu se face 
În biserica ci În locuinţa dopotarului, secretarul 
ni-a spus că putem să mergem acasă, dar ale
gerea se va tine şi cu 10 persoane. 

Dar mergerea noastră acasă a fost foarte 
la loc, rleoarece dacă nu făceam aşa apoi o în
căerare mare între noi şi intre acei ameţiţi din 
partida conbară nu s'ar fi putut încunjura. 

"Alegt'Tea"- s'a tinut Jn locuinţa c1opotaru
lui fiind "prf'zident" preotul Leucuţa, bărbat de 
încredt're P. Anghel şi secretar M lercan. 

Iată cum se cinsteşte h gea de către acei 
puşi În fruntea treburlhr ca s'o păzească şi iată 
cum se samănă vrajba, neintelt-grrea şi neliniştea 
în popor. fără (a acei mai mari să ne asculte şi 
fără ca vinovatii să fie traşi la răspundere şi pe
depsiţi. Un alegator. 
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De vânzare. 
In centrul oraşului: case goale şi 

locuite; se predau imediat loc u i n ţ e, 
case potrivite pentru economie cu grădmi 
mari, case cu prăvălii, case potrivite pen
tru fabrici, vii cu vile, moşii ieftine in 
Banat şi mori cu motoare. 

Deasemeni pentru orice afacere co
mercială, de vânzare sau cumpărare 
adresati-vă numai biroului 
MUNTEAN ŞI FLORA 
ARAD, BULf:.VARuUL REGINA MARIA No, 10 

• b 

-'. Ştiri de tot felul. I 

- La Dumineca Tomii în 4 Mai, tineri~ ~ 
dln Arad, aranjează o pE'trecere care promite .. 
reuşească peste aşteptări, fiindcă 1) joc~ i. 

streine, afară de valsuri vor fi boicotate; 2)1 
va juca "Romana"', "Căluşerul'" "Bătuta· şi ~ 
jocuri naţionale, de cari abia Îşi mai aduc am~ 
"bunii noştri Români de azi". j 

Vor putea fi admirate de data aceast~ 
'cos/umele noastre naţionale bărbate şti. In fin~ 
fi O petrecere adevărat românească cu mu4 _ 
costume şi dansuri artistice naţionale. Tot, 
mânui din Arad şi jur care stie să se ÎClsul p 

, 1 

ţească pentru aceste lucruri va lua parte la a~ PI 
petrecere. 1 _ 

[-
Recomandăm cu toată căldura volumul; 

poezii "Cetttile Melancoliei" a dlui şi insufl~ 
tului nostru poet, un stâlp puternic a mişcări' 
noastre naţionale. Volume se eflă de vânzare: 
toate librăriile româneşti. i 

i 
Concertul istoric (cântece şi arii vechi d n 

litt>ratura clasică Italiană) aranjat de barifon TI 
Laurian Nicorescu, se va ţine în Palatul Cultu. C 
din Arad la 1 Aprilie 1924, ora 9 seara, cu ~ S 
mătorul program bogat: i 

Partea 1: Cântece: O. Caccfni (1546-161: 
",Amardi u

; A. Falconieri (15" 16,.,?) "Begli oct' 1: 
Iuct'nti ~; S, Rosa (I 615-16tî5) "V ado ben spess~ U 
O. B. BasSilni (16:)7~1716) .. DormitI.', posate PI lJ 
p!lle"; A, Caldara (1071-1763) ~CQme ragg.' 
di sol"; G. Oiordani (1743-1763) .. Caro l1ll C 
ben". ; d 

Partea II: Arii din opere: 1. Peri (1560 162.: ~ 
HOioite al canto mio" din op. "Euridice"; i ~ 
Monteverde (1568 - 1643) "Lasciatemi morir~ S 
din or. "Ariallna"; G. F. Hand"l (1685-1755 
"Ombra 'Ilai fu" d:n op, "Serse"; C. GI~ Ş 
(1714 ·-1787) ,.0 del mio dolce Mdor" din O! Î' 
"Elena e Paride"; N. Pllccini (172ts--1800) " ( 
notte:' din opera "Le faux Lord"; G Sar "'\,1 

(172Y - 1802) "LUligl dai caro. bene" din OI. ( 
"Giulio Srlbino". i . 

Bilete: 60. 40, 20 Lei. - Tzxa de impo~ 1; 
nu se va plăti. ţ 
• ."......... .........t ::J"«u'aI'II ...... "" _ te ( 

Redactor responsabil: CONSTANTIN SAVU: t 
----------,----------------~' I 

Publicaţiune. - I ( 
I , 

Se caută I , 
una infirnlieră pricepuH 

E 
t la Spitalul Militar Arad-Cetate. 

Condiţiuni1e se pot primi zilnic li ! 

Spital. 
Cond, Spitidului: i 
Li VOI'tian. ~ 

« 

Concurs 
pe'ntru ocuparea posturilor de contabil Ş 
practicant la "NĂDLĂCANA« institut dt 
credIt şi economii În Nădlac (jud. Arad) 

Reflectanţii, dela cari se cere să fu 
absolvenţi ai unei şcoli comerciale şi s~ 
aibă practică de bancă J vor avea să-ş 
inainteze cererile Direcţiunei cu documen· 
tele necesare, indicând pretenţiunile lot 
de salar, până la 15 Aprilie a. c. i 

Posturile sunt de a se ocupa îndată, 
Nădlac, la 15 Martie 1924. 

Direcţiu nea. .. 
VOINŢA POPORULUI 

------
se vinde 

in oraşul A RAD 
. . .. numai la .. .. 1=-= 

. I 

llibrăriile româneşti '1 

j 

li 
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