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, Fraţi Creştini! Turnetal de propagmndă ,electorală 
al L. A. IDI. C. in jud. Arad. 

"Dacă înaintăm, - urtnaţi-ne! 
Dacă dăm îndărăt, - ucideti-ue! 

'" 

Adevăr~tă cale triumfală: acoperiti cu flori şi aSf}ultaţi cu dragoste da către 
toţi in!.3lecîuaU şi fruntaşii satelor. - Sosirea Dlui prof. universitar George 

Cuza la Arad. - "Nici un jumătate vot partidelor politice!" Dacă cădem în luptă, - răzb'unaţilllne" 1 
- Joi. in 13 Maiu. I presle fara întreagă. Să piară lot ce·i (Mussolini). 

- Liga Apărării Naţianale Cre-I nia Marr, nu ne-a dat- o jidanii 
'Iftine de sub conducerea Apo- cari în acele timpuri de restrişte 
_1.tO}UIUi Neamului nostru, profl!-I şi răzmeriţă pescuizll 1n apă \ul
.Jorul A. C. Cuza, inţeiege ca să bure fiind singurii cari se îmbo
-şi afjrme mişcarea sa de des- găţeau pe rămăşiţele sângeroase 

Mercuri noaptea organizatia judetului rtiu, tot ce-i pdregiune in (ara asta. 
fiind avizată telegrafic despre 50· - ca Romunia să fie a Românilor 
sirea Dlui G. Cuza; a doua It di. einslili 1 
mine ata, Joi, In 13 l. c. Dr:.i Dr. In Pecic8. In acelaş timp dnti TI"a
Dionisie Benea. Traian Mager, şi Or ian Mager şi Dr. Gh. Rusu sosind ÎB 

G. Rusu s'au prezenlalla gară în calea fruntaşa comună Pedca au luat COA

trenului de laşi Predeal, cu care a şi tact cu aderentii locali. Urma să se 
sosit la ora 6 mul: dori lui oaspe, care sfinjească drupelul organizatiei, Însii 
a fosi condus apoi şi Încuarlirat la ho- acesta nefiind isprăvit, sfin{irea a ră

telul Crucea A.lbă. Oi Cuza rămâne in mas să se facă cu altă ocaziune. 

~uobire jidăncască şi in judeţul 

Al0stru, de aceea ca şi in restul 
rţărei~ d! profesor A. C. Cuza se 
lr,'rezintă în faţa Dumneavoastră 
şi;U lista Ligei alcătuită din nu
rarneroşii săi prieteni localnici, cu-

10scuţi prin cinstea şi sufletul 
iiior, iar ca un semn de dragoste 
.-}eosebit pentru indepărtatul no-

stru colţ de ţară, înstrăinat jido-

1 
rului, a trimis ca reprezent~nt 

. li său pe insuşi fiul Domniei 
iale, pe tânărul profesor George 
\. Cuza, care a şi sosit în mij
acul nostru. 
--_--------....-~~-............,..-- -- --~- " 

~, Liga Apărării Naţionale Creştine 

I ~rezentând lista ei Arâdanilor nu 
nţelege de a veni cu veşnicHe 

7 
:ertipuri şi scamatorii politice ale 

• )artidelor Jnvechile in rele. Şi 

lU către cei cari aşteaptă cio-
.ane de ros şi bacşişuri date pe 
!patele ţărei se tndreaptă apelul 

de :JOstru. 
- Ţinem să se ştie că nu 811n
~ em un partid politic, cI o ligă 
~Ie !reştinească in care ori care cre
;; Itin cu dragoste de ţară poate 
- ntra pentru a lupta cu puteri 
~ mite contra hrăpareţilor şi a 

)Oliticianilor co-
HuPţi. 

. Aşa dar, către acei cari s'au 
;ăturat de veşnica minciună şi 

le promisiuniie nerealizate şi 
'realizabile ale partidelor politice, 
:ătre acei cari se simt inăbu
)iţi în viciata atmosferă politică 
;reată de ele, către acei cari 
toresc cuvânt de libertate şi 
ldevăr, de lumină cerească şi 
'inecuvântare pământeas~ă, către 
\ceia se indreaotă chemarea noa-
t • 

. tră. 
I 

, Prin deosebire de alţi politi-
;iani noi nu vă minţim J nici 
IU făgăduim nimic, neavând ni-

} nic de dat. Noi avem de re<lli-
) :at un ideal naţional şi acesta 
•• :ste acela al intregirel suflărei ro-o 
_nâneşti tnlăuntrul graniţelor ţărei, 
cămfUpă cum aceste au fost inche
iăiTi§ate ieri prin jertfa conştientă a ce
~or 800.000 de fraţi români. Româ--, 
- 41 

ale ţărei. Deci astăzi nu, lor li 
se cuvine bogăţia ţărd acesteia, 
ci vouă. Şi către voi ni se în
dreaptă astăzi strigătul de alarmă, 
pentruca impreună să ducem 
lupta noastră de desrobire eco
nomică şi naţională. 

judetul nostru până. la terminarea ale· Conduşi de Dl Dr. Silviu Tămăşdan 
geri!or. medic şi fruntaşul plugar, George Ciz-

O oră mai târziu se formează două maşiu, la Casa Culturală, s'au schim
echipe: 01 Cuza însotit de OI Dr. bat vorbe cu numeroşii aderenti. DI 

"România a românilor creştini". D. Benea. către cari s'a alăturat şi Dl prof. Traian Mager a expiic8t Progra-
Aceasta este lozinca noastră IOIiIl Frătilă, pornesc cu un automobil mul organizatiei Ligii, iar OI Gh. Rus • 

în locul oricărei alte promisiuni spre Podgorie, iar Dl Traian Mager la făcut 0L paralelă între Partidele Po-
şi Dr Gh. Rusu cu trenul spre Peciea. ifice şi igă. 

sterpe şi mincinDase. In numele Pâncota, sfinţire de drapel. La 
ei vrem să vă cerem încrederea ora 12, aşteptau în biserică fruntaşii 
voastră şi impreună cu ea, votul comunei în frunte cu dni invătători, 
vostru, căci prin el voi vă veţi preotii lercoşan şi Leuca, cari au ofi· 
păzi interesde şi rosturile voa- eiat sfintirca drapelului în fata sfUnlului 
stre gospodăreşti cari sunt şi acele altar. Două coruri: al tăranilor, de sub 

conducerea DIui inv. Musca şi al me· 
ale ţărei. seriaşi1or. condus de DI. inv. VIădica, 

Votati lista Ligei Apărării Na- s'au Întrecul în executarea răspunsuri
ţionale Creştine, care dilce lupta lor. 

tn numele lui "Hristos", de pe După încheierea serviciului religios 
pragul Bis!;ricei şi nu de pe acel ia cuvânlul vrednicul preot Iercuşan, 
al crâşmei. pentrucă biserica e care în cuvinte adânc simtite şi inflă· 

cărate de iubire fetii de Hristos, Rege 
stâlpul creşt!nătăţei, pentrucă, in şi Natiune esplică poporului număros, 
potriva jidanilor şi jidăniţilor, ca însemnătatea actului. 

şi Fiul Dumnezeesc, ştim că zâm- Mulţimea pleacă apoi cu drapelul In 
betul lui Iuda e ocară şi vânzare frunte spre Casa Culturală, unde dI. 
şi ucidere. Ca şi Dumn~zeul care inv. Musca prin o vorbire ocazională 
s'a jertfit, ne e mai dragă jertfa prezintă poporului pe Dl Cuza. Ne 

având autorizatie de întrunire. OI G. 
noastră decât jupuireii neamului 

Cuza spune numai salutul îndurerat al 
şi a credinţei noastie strămoşe~ti. tvIoldovei cotropite de jidani, făcând 

Votati lista Ligei care purcede apel la U!lirea tuturor Românilor în 
lupta având in frontispiciul Jdeo- contra duşmanului comun, care ame
logiei sale numele August al M. nin(ă să ne ducă tara spre prăpăd. 

S Târnova. Mullimea adunată în fata . Regelui, pentrucă in persoana 
bisericei, a ovationat călduros pe Dl 

Sa se cristalizează intreg trecu- Cuza. 

tul glorios istoric al neamului Dud. Poporul era aduntlt in curtea 
nostru, pentrucă, şeful suprem al şcoalei. S'au schimbat câte cuvinte de 

armatei noastre, alcătueşte sim- imbărtătare. 
bolul ordinei disciplinei naţionale, . Taut· Mul!im~a, a o~ationat autom.o-

reprez'nt U c t" t ţ' IV bilul propagnndlşhlor. In trecere, opnn· 
1 a onş Iln a na IOna a a d . ~I . t 

v u-se numai ca eva mmu e. 
tarei în~re?i. . . A I Nad~ş. A fost o primire înăltătoare. 

Votati llsta Llgel care se m, Oaspeţii au fost bătuţi cu flori. Dşoa
cunună cu numele • naţiunei", rele Chereşladani au oferit Dlui Cuza 
fiindcă ea este naţiunea însuşi, un prea frumos buchet . .. Nici un ju
dela care vine şi către care se mă tate vot partidelor politice! -
t d t v • d . ţ d . v t v exclama mullimea insuflelită până la 
n reap a, m orm a esra uşa- paroxism. 

rei ei din ghiara capitalismului Agriş. In trecere, automobilul a 
şi acaparărei jidoveşti ce zugrumă oprit numai câteva minute. schimbân. 
din ce in ce mai mult dreptul du-se salutări frăteşti. 
vostru la viaţă. M~derat. Aici a aşteptat multă lume 

Votati lista Ligei Apărărei Naţ. în frunte cu inimosul comerciant Auret 
Morariu, salutând pe Dl G. Cuza. care 

creştine stăpânită de Sfânta Ei le.a adresat o călduroasă chemare sub 
trinitate: Hristos, Regele, Naţiunea, drapelul Ligii, care în scurt timp. s'a 

Votaţi candidaţii ei... Iătil ca şi un foc curăţi!or de rele 

Preţul unui exemplar 5 Lei.' 

Duminec~, 16 Maiu . 
La orele 8 dim. pornesc din Arad 

cu automobilui Dni G. Cuza, TraiM. 
Mager, Dr. G_ Rusu şi Dr. D. Benea, 
tot spre Podgorie. 

În Mândl'uloc, Sâmb~teni. Ghio
roc şi Pauliş, Iăpndll-se vestea, că 
soseşte DI Cuza, pretutindeni poporul 
i-a ieşit în cale. Ne având auforiza1ie 
pentru adunări poporale, Dl Cuza le-a 
adresat cuvinte Îmbărbătoare. In Pall
liş, în casa fostului primar, Ianola, DI 
Cuza, chemat la un pocal de vin, 8 

cunoscut Întâia dată ospitalitatea ,_ 
inima largă, întelegătoare a podgori
enilor noştri. 

Miniş. sfinţire de drapel. PăriII. 
tele Pele a binecuvântat, stropind c. 
ghiasmă drapeltll, in fala altarului. La 
într'unirea din curtea şcoalei oratori 
au făcut un mic expozeu, care 8 fost 
aplaudat viu. ' 

Şiria sfinti re de drapel. 01 
Cuzn.-naş. Vasta biserică arhiplină. 
Toti fruntaşii tărani, în frunte cu inte. 
lectualii frumosului orăşel. în număr de 
vre·o două mii persoane, aşteptaseră 

până după ora 12. 
In fala allarului, doi flăcăi vânjoşi 

tin aplecate spre binecuvântare două 
drapele L. Ă. N. C. Soseşte DI Cuza. 
Corul, întonează "Să trăiască!" Se în
cepe serviciul divin, oficiat solemn şi 
îndelung de părintele Măeruşail. Apoi 
incredinlează în mod ceremonios dra
pelul, stegarului şi explică rolul Ligii, 
moralizăioare a vieţii publice. 
Prinsă, din acest punct de vedere 
chestiunea, rar ni s'a dat să asculiăm 
o expunere atât de clară şi profundă 

totodată asupra necesitătilor vietii noas
tre sociale de după războiu. 

lntruniU la Casa Culturală, preşe
dintele organizatiei locale, d1 medic 
Or. Oraia. prezintă numărosului public 
pe Dl Cuza, printr'o bine simUtă cu
vântare şi·i predă cuvântul acestuia. 
DI Cuza. spune salutul tatălui dsale şi 

expune rostul Ligii. completează apoi 
DI Dr. Gh. Rusu. Oratorii au fost in-
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delung ovationaU: Trăiască Ligal Tră
iască Apostolul Neamului! 

Dl Cuza, participă apoi ca şi naş 

la botezul felitei Dlui medic Draia, 
dându·i-se drăgulaşul nume de "Doina". 

. Aici se face şi masă împreună Cu în· 
vitatii. In cursul mesei, a sosit un grup 
de aderenti, cântând imnul fascişmol'. 

Galşa, sfinlire de drapel, ofi· 
ciază preotii Traian Terebentiu şi Emil 
Căpitan. Acesta din urmă in cuve.nfa· 
rea de predare a steagului, pornind 
tot dela adul religios, arată cum ur· 
mând poruncei Dzeeşti, să iubim pe 
deaproapele; noi Românii, avem să 

ne iubim Întâi pe cei de·un sânge şi 

de-o lege cu noi. . 
Conştiinta românească trebue trezită 

şi aprinsă in sl1fl~t2Ie tuluror Românilor. 

In Musca, propClgandiştii au fost 
intimpinali de dl Aurel 1'1 u nfcan, dir. 
şcolar în fruntea unui grup de Iărani. 

- In Chereluş, se aruncă numai 
manifeste, aici ieşiseră în cale patru 
studenti călări. In Comlăuş, automo· 
bilul a fost oprit de mullimea ce prin. 
sese de veste. Dnn CoFoiu oferă flori. 
Mullumeşte poporului DI Cuza. Vor. 
beşte apoi un inimos !ăra!" dl Ste
fan Drig. 

In Sântana, se face putină gustare 
la OI M. Pleş, dir. şcoalei medii. To. 
taci intrăm În vorbă cu câţiva repre
zentanti ai concetăfenilor noştri Şvabi. 
- In Curiiciu, asemenea a trebuit 
să oprească maşina, poporul aştepta 

cuvântul Dlui Cuza. 

* 
Propaganda se continuă in toale zi· 

lele până la data alegerilor. Dacă nu 
se va putea ajunge în fiecare comună, 
- rugăm Cu inzislenlă iubilii noştri 

aderenţi - să ne ierte. După alegeri, 
vom continua să organizăm fiecare 
comună, ca astfel toată suflarea ro· 
mânească cinstită, să ajungă a fi unită 
sub faldurile drapelului cu svastica. 

* 
01 profesor O. Cuza V8 trece in 

ziua de 21 Mai a. c. prin următoarele 
comune: Şimand, Nădab, Chişineu, 

Socodor, Oflaca, Vărşand, Mişca, Vă. 
das, Talpoş,. Somoşcheşi, Cermei, 
Gurba şi Seleuş. In ziua de 23 Mai 
Înainte de masă prin comunele: Mu. 
reşel, Zădârlac, Sânnicolaul-mic şi 
Aradul.nou. După masă vor fi sfintiri 
de steag în comunele Nădlac, Şeitin, 

Semlac şi Pecica. In ziua de 24 Nai 
a. c; prin comunele: Radna, Şoimoş, 
Milova, Odvoş, Bârzava, Dumbrăvita, 
Groşi, Slatina, Vărădia, Săvârşin, Toc, 
Selişfe, Petriş, Roşia şi CorbeşU. 

R A V A Ş E. 

Din OrBvlţa. 

Jidanul Eugen Hamburger din Ora
vita cheltuE:şte câte 10 mii de le! 
când se duce la .... Coroana" lui LU[J
zer - jidan sadea - ca să-şi pe
treacă seara cu familiollul şi prietenii. 

'" In vitrina fotografului Beneş din 
Oravlta se află expusă fotografia mare 
a unu i domn ofiţer şi a fetei jIdanu
lui Hamburger, fotografia ti bine unul 
lânR"ă altul. 

Nu-! ruşIne? .. 
In Oravlta de câtiva ani s'a deschis 

.. Librăria Şcoalelor" s. p. a. condusă 
de domnii prof. dela liceu În frunte 
cu d. prof. IlIe Rusmlr ca director. 
La vre-o sută de paşi mal la deal 
este librăria jidanulUi Weis Fe1lx. 

Mulţi dintre domnli Intelectuali, şi 
dIn oraş, şi din sate ma! ales trec pe 
lân~ă librăria şcoalelor şi se opresc 
la lupun - Albu - WeiliS că de ... 
o fi mal... iftln. 

Durere, sunt şi tnvăţătorl destui 
printre aceşti rătăciţI. 

jupune Albule-Welss ce faci - ha 
- de te-or indrăglt aşa. R D. 

Fasciştii pun mâna pe cârma ţării 
şi în Polonia. 

Cuvântul Domnulu 
Setea duhovnicească. 

- Să luăm aminte! - (e.) La silrbătoarea Pogorîrii sU 
tului Duh, să daţl o deosebită asc,e 

La ftl a privit aceste cărdăş i tare Ev!'-nghe.l!ei din ziua întâia (1\: 
ale partldelor polone cu jidan i 7,sn2' mtregltă cu B'ld, din care lUî. 
şi poporul polon. aci numai începutul: .. Iar în ziua Ci 

In Polonia s'au petrecut zilele 
trecute mari intâmpiări politice. 
După exemplul Italiei, Greciei, 
în toate ţările din Europa, con
ştiinţa publică se revoltă în contra 
ademcnirilor raiului bolşevic. 

Mai nou, ţătănimea polonă 1n
spăimântată de primejdia in care 
le-a fost târâtă ţara de către par
tidele politice, s'a răsculat la 
alarma dată de mareşalul Pil
sudski, marele naţionalist polon, 
şi a răsturnat guvernul ţărănist 
al lui WltoS. Nu-i vom discuta 
acestei lovituri de stat decât 
catlzele cari au determinn.t-o, ex
primâr!du-ne bucuria, că de data 
asta nu i-a reuşit lui Iuda, să 
împartă a patra oară mândra Po
lonie, prietena noastră. 

Poporul polon ne mai putând 
indura starea ruşinoasă de a se 
vedea din nou sub călcâiu străin, 
n'a mai acord~t jnciedere parti
delor politice jidănite şi a alun
gat dela cârma ţării pe preşe
dintele Woigcechowski şi a ri
dicat in fruntea republicei pe 
mareşalul Pilsudski, care a pre
gătit pe cale diplomatică. înfăp
tuirea Poloniei şi a apărat-o in 
1920 de pericolul bolşevic ce o 
ameninţe cu pieire. 

G~stul poporului palon a f\)st 
determinat de obrăznicia fără 
margini a jidanilor de acolo, şi 
pe care obrăznicie, însă, POP')
rui palon, mândru de rolul său 
de stavilă a puhoaielor bolşevice 
in spre Apusul bătrânei EuropE.', 
n'a mai putut-o suferi. .. 

Jidanii credeaU';" că împingând 
poporul palon in spre o conti
nuă scumpete, în spre o con
tinuă sărăcie, datorită capitalului 
mare ce-l deţin, vor împinge 
acest popor la revoluţii sociale; 
spre o nouă republică sovietică, 
pe care desigur nu viteazul Pil
sudski ar fi condus-o, ci lţchack 
Griinbaum, unul dintre conducă
torii jidanilor de acolo. 

Reproducem cu plăcere un ci
tat dintr'un articol al ziarului Bi
ruinţa No. 22 al distinsului con
frate O. M. lvanov. 

Scumpetea incepu sd bântue. 
Nemultumirile creşteau, ura de 
clasd răsdria ameninţdtoare. Po
lonia ajunse un teren de culturiJ 
revoluţionară. A intervenit o mare 
nenorocire. Acordul poiana-evreu 
a apdruf ca un cancer pe su
prafaţa vicţii politice inferne. Or
ganizatiile evreeşti - cari ştiu 
sd profite de ceea-ce se numeşte 
o crizd socială - au reuşit sd 
lnjăptuiască in Polonia CGre ve
nise (a viaţă deabia de câţiva 
ani un stat in stat. Această 
monstruozitate a indignat conş
tiinţa naţională a întregei Polonii. 

Va să zică afirmaţiile noas
tre sunt perfect adevărate. 

Jidanii s'au aliat pe rând cu 
toate partidele politice polone, 
compromiţându-le. 

Dar la noi cu cine nu s'au mai 
Intovărăşit 7 Şi cine a profitat de 
aceste intovărăşiri? 

Se va vedea după alegeri. 
Poporul român priveşte cu cea 

mai mare netncredere ori şi ce 
tovărăşie cu jidanii şi în consecinţă 
se fereşte de oamenii partidelor În
tovărăşite cu aceşti căIăi ai lui. 

N 'a mai acordat nici cea mai de pre urmă,. cea mare a prazlIlcllJe 
a s/(itat Isus şi a strigat zicând: Del 

:nică în~redere vac .. estor partide, seteCJză cineva, să vie la mine şi să bel 
Iar partldele vC1zandu-se com- Praznicul de care se spune aci 
promise de jidani, s'au desfăcut I fost "punerea colibelor" (hag hăss'ta 
de ei dar era prea târziu. oth), Întru pomenirea purtarii de gr 

Cu minciuna prânzeşti dar nu a lui D~mneze.u faţă de. po~orlll 
~. . .).. , dovesc l!1 pustte. Şapte ZIle ţmea Si 

PO~1 ŞI ema.. .. bătoarea. ZilnIc scot~au apă din lat 
Reproduc~m dm declaraţIIle Siloamului şi o gollau În templu, sp 

lui Itchack GrUnbaum făcute zla- aducerea aminte, cum scoteau apă d 
rului cl1şer "Henaşterea Noastră" s~ânca lovită de. MOiS: în pustle.)1 
No. 102-3 din Nissan 5686 Uf- zl.ua a. opta apOI, era mch~ierea pn 
rnăto"rele. mculUl, fără scoaterea apel. 

C(l ,..' ') .... ă Ftind una din cele trei mari sărt 
" . u t. ecert::.a tr~mlI, ms t acest~ tori ale jidovilor, vcnia mulţime mUI 

P9rtlde "prcgreslv democratice la lerus"lIm din toate partile. Mulţ\rn~ 
şl-au dat seama că acuzarea de era ca În tuate vremile şi cu m e 
"anărători ai intereselor eVfcesti" astăzi: şi bună şi rea, ori nici bUD 

de' jidoviti" consUlue o armă nici rea, dar aşa cum e mulţimea, tI 

Pllt~·nică . în mâ a duşmanilor deauna • a avut un dor în suBet. D~ 
. . n era nClI1ţeles dorul, dacă nu şti 

politici, armd care la un mo- oamenii ce deres·:; şi de ce aV~l 
ment dat ar ft putut sâ-Î com- trebuinţă, dorul era cu atât mai I 

promită - in fata massei a/c- zător. Doriau cum dorim şi noi, 
gătarilor creştini.' lu~e ~ai b~nă, dodau mai multă \c 

Şi atunci au inceput sd se mlnă, ltlsetoyau după adevăr. 
lapede de al'esf ba/as! de acest Apa Siloam~lui închipuia o apă~. 

• IA'" • ' " care poporul }Idovesc a beut şi la, 
bagaj a,at de penculos . a insetat. Să fi inchipuit însă ori 

Din parte:.ne constatăm cu apă, ea a fost o b~utură, care a alil 
durere că nici partidele noastre numai s~t~a trupească, iar dO.r:u1 0. 
nu văd incă, - că orice cărdă- avea mulţimea, dorul mântulm, se\ 

Şie cu aceste elemente disolvante după adevăr este? sete duhoVDlct 
scă, pe care numal beutură duhovf 

sc~d.e CU totul increderc~ P?PU- cească poate s'o allne. Aceasta o di si 
latlel in acel partfd~ sortIt fl1nd, gllr. Cel ce în ziua a opta, când nici nu 
astfel d estră m ărei. mai scotea apă, a strigat zidind: .. De f 
Deocamdată atât! setează cineva, să vie la. mine şi să bea 

In z:Ucle noastre nemcetat se :z.lt 
-.,.." .... .4'''''. că lumea s'a stricat. Ar fj bine,· 

Romani Ju~ti am,"nte (~: fiecare om să cunoască inrăutătin 
u a dar mal ales a "sa inrăutaţlre să' 

Sa· dia şi Norvegia Gre un jidan la 
7500 locuitori, Spania 1 jidan la 6200. 
A/l/lUa 1 jidan la 800, Franţa 1 jidan 
la 450, Bel.eia 1 jidan la 420, Serbia 
1 jidan la 120, Italia 1 jidan la 80, 
Bull!oria 1 jidlln la 78, Rusia 1 jidan 
la 76, Germania 1 jidan la 63, Aust
ria 1 jidan la 23, Turcia J jidan la 
21, Ungaria 1 jidan la 16, Polonia 1 
jidarz la 13, iar. România are 1 jidan 
la 7 locwto!!. 

'" 
Cum stăm cu Învdfătura: La uni

versitatw din Cernăuţi (1920 la drept 
547 jidani, 237 români. La filosofie 
574 jidani, 174 români. La universi
taica din Iaşi (1922-23) la medicina 
831 jidarli 546 români. La farmacie 
29§, 97 român/.· La liceele din Basa
rabia (1920) 6302 jidani, 1545 ro
mâni şi ruşi. La şeoalele mixte din 
Basarabia 1351 jidani, 690 români şi 
ruşi. 

'" In România Mare aVfm 168,000 ctlr~ 
ciume. Din aceste 32,000 cârciume le 
tin creştinii (români, ruşi, tumţi, un
guri, pOloni f!reci etc.) şi 136.000 le 
tin jidanii (136 de otrăvitori) pentru a 
otrăvi (invenina) şi deci slăbi prin aL
coolism, natia noastră. (Citeşte proce
sul celor 139 jidanl cârciumarl din 
laşi de profesorul universitar Dr. Şu
ma/eana. 

'" Câli jidan; sunt slugi la creştini? 
Câfi jidoni sunt taetori de lemne in 
paduri, sau lucrători in băi (miile)? 
Câli jidalli sunt mălurători de străzi? 

li< 

Cea mai mare bancă jidăneascd din 
România este Banca Marmarosch, 
Blank et Comp. In consiliul de admi
nistraţie (sfatul de conducere) al ace
stei bănci jidăneşti sunt intre altii fo
ştii ministri Al. Constantinescu şi I G. 
Daca (liberali), Alex. Vaida- Voevod 
şi C. Arj!entoianu (nationali), Or. ju
Tllan şi 1. Rădacanu (ţărănişti), Gene· 
raI Coandd (Averescan). Aceşti sfet
nici ai băncii jidoveşti primesc pe ne~ 
muncite cam câte un milion Lei pe an, 
Cine poate crede că partidele, cari au 
astfel de fruntaşi plătiJi cu bani jidă
neşti, vor cârmui pentru binele obştesc 
şi nu pentru binele jidaTlilor? 

recunoască. Vorbind despre lumea sa 
cată, să se socotească fiecare pe 4i 
in prtmul rima in--mmc. Cun~t1'llIl 
noi câ lumea e păcătoasă, păcat! 
noastre să le recunoaştem j să dori 
ca Înşine să ne îndreptăm ş\ să im 
toşăm după beutura duhovniceaSi 
care să aliue setea sufletului nostl 

Ştim, că Hristos ne-a dat duhov[ 
ceasca beutură, d:3r care e aceast 
Invăţătura Lui, vor zice unii şi -
adevărat. Sfânta noastră biserică , 
steşte învătăturile Domnului prin 
tirea şi tâ\cuirea Evangheliei, p 
cântările sale şi nici o biserică 
are aşa cântări frumoase ca biser 
ortodoxă; le vesteşte şi prin dl1ffi 
zeeştile sale sluibe, cari nu au a 
mănare în strălucire. Din toate 51 
bele însă, sfânta Liturghi: e cea r 
însemnată, căci ea ne înfăţişează vi 
şi invăţăturlle Domnului. Dar şi. 
turghia are o parte, care e cea 1 

înălţătoare, anume cele câteva cIl 
cât ţine cântarea "Pre Tine Te I 
dăm ... 64 In aceste clipe darurile p 
înainte se prefac: pânca adecă 
cinstit Trupul, Iar ce este in P 
(vinul şI apa) în elnMlt S~ngele 
Hristos. Toate rugăciunile şi cântă: 
toate invăţăturile şi şlujbe\e, toată 
do aba bisericII şi biserica însaş 
aceasta se întemeiază, precum şi 
erarea Mântultorulul în jertfa Sa 
de pe Cruce s'a făcut desăvârşitâ, 

Cuminecătura este beutura, la j 

ne chiamă Domnul: "De însetf 
cineva, să vie la mine şi să b 
Prin ea ne dă Domnul şi invăţă 
Sa, căd trebuie să păzeşti toate 1 

a poruncit EI, ca să poţi lua cu Vi 

nicie sfânta cuminecare j ne da 
darul Său, precum nH dă prin ti 
şapte Tainele Sale, dar lli~Se dă 
presus de toate pe Sine insuş: 
nu veţi mânca trupul Fiului Oml 
şi nu veţi bea sâng-ele Lut, nu 
a vea vi aţă întru voi·. (Ioan 6,53.) 
nouă, de nu vom însetoşa dupa 
ceastă beutură duhovnIcească! Că 1 

văr zic vouă: Taina sfintei Cumine 
este piatra. Ori o zidim in viaţa ] 
stră şi atunci ne vom alina setea 
hovnlcească, ori ne vom poticni 
ea şi atunci vom cădea prăbuşind l 

caşicând nici n'am fi fost. 



:'~r. 15-16 VOINŢA POPORULUI 

lu Lista candidatilor L. A. N. C. , Sfinţire de drapele. 
sU Liga Apârării Naţionale Creştine şi-a 
1(ICJepus candidaturi În întreagă tara. 
lU~mintim aci, afară de cea a jud. Arad 
a ci pe cele din jud. Invecinate, care 
Cllje-au sosit la redacţie. 

)el d A beJ Ju. rad. 
ici 1. GeoTge Cuza, profesor llniversi-, 
SStar, bşi. 
gr 2. DT. Dionisie Benea, medic, Arad. 

li 3. Ioan Frătila, dir. de bancii, Agriş. 
asl lat 4. Dr. George Rusu, adv. Bucureşti. 
,sp 5. Traian Magt.r, profesor, Arad. 
)ă ~ 6. Dr. Silvius Tămăşdan, medic, 
le. )ecica. 
pra 1. George Cizmilş!u, plugar, Pedca. 

8. J\-Hhaiu Stroia, plugar, Nădlac. 
'ărt • Y. Dr. Alexandru Fântânar, advocat, 
mUl . 
ţ(!ll~ădlac. 

e Jud. Timiş-Torontal. 
bUD 
Ci tI 1. Alexandru ŢJeranu, fun-:ţionar la 
uaabrica de vagoane "Aurora" Timişoara. 
şti 2. Dr. TJberiu Moise, proprietar Sat
aV~hjnez. 

il. l 3. Teodor Drăgan, adv. st. Timişoara. 
it~l'i 4. D:mitrie Balasiu, fost subnotar 

:om" Secusiglu. 
pă~ 5. Emanuil Uogllreallu, econom, 

la;atchinez. 
ori 6. Valeriu Popii, e~onom, Tolvădia. 

l
aiiI 7. Dr. Constantin Morariu, medic, 

c . 
seiugoJ . 

niCI 8. Ioan Ch;roiu-Chindea, comerciant, 
Iwvfimişoara. 
Iă si 9. Vasile Vodă, privatler, Timişoara. 
IDnu, 10. George Dina, econom, JebeHu. 

el 
I bea Jud. Severin. 
~ 7.it La camerd: 
tle, lOC :ăţiff '. r. onstatltln Murariu medic, 
să·ugoJ. 

~a sa 2. Dr. Isac Rădulescu, advocat, Ca
le S!'ansebeş. 
rtlI'ldr - -7"'-- ~ ,,_._., -', 

- t 3. Dr. Traian Mica, advocat LugoJ' aca I ' ' 
dori 4. Vasilie Vodă, comerciant, Lugoj. 

1 Îns 5. Dimitrie Călţun. econom, Caran. 
;eas:ebeş. 

tlostr 6. Ştefan Drăgan, industrlş, Lugoj. 
hOVD 
east< La se1lat,' 
1 - t. General Gheorghe Marcu, Craiova. 
:,ă l 2. Vasllie Cărpinlşan, institutor Lugoj 
'm 1 
, p! Jud. Hunedoara. 
i~ă : La camerd: (deputati) 
Hsen 
iuma 1. Ioan Moţa, preot ziarist, Orăştie. 
u ai 2. Emil B. O. Vasiliu, advocat, Bu
~ sliuresti. 
ea ~ 3. Ştefan Peneş, corn. PetroşanI. 
ă t~ 4. Lt. Col. Seb2stian Brănduşă. Cluj. 
~! In 5. Leonel Parasea, stud. Hateg. 

cliţ 6. George Tarcea, preot, Hunedoara. 
'e 1~ 7. George Hâljan, mechanlc, Lupenl. 
e pu 8. Oeorg-c Pârvu, prof. Brad. 
.ecă 9. Adam Balcu, econom, (scriitor 
1 POpPOral) Brad ele . 
lntărl La senat: 

Iată P61. General in tez. Dr. Macrldescu, 
saş 
I şi t cşanl. 
Sa 0 2, Sab!n Safta, iov. Geoagiul-de-jos. 
şită. 3, Ing. M. FJorescu, Bucureşti. 
la ca 
,setea: 
l bea 
Iăţătc 

Jud. Bihor. 
La camerd: 

Lie d 1. Dr. Tit Mălaiu, praf. 
:u vre:2. Petru Lascu, preot. 
dă 3. Petru Fodor, prof. 

Il t034. Gavril lovan, învăţător. 
I d.ă 111[5. COTiolan Manu, preot. 
15. "6 G Omul,' heorghe Bordos, învăţător. 
nu vc7. Demetriu Hălmăgian, preot. 
53.) V8. Aurel Pecurarlu, colonel în rez. 
lupă d'9. Vasile Lenghel, comerciant. 
Că a' 
ninecl La senat: 
ita nOii I B 't f :tea d\' oan UŞI a, pro esor. 
leul (2. Roman N. Mihaescu, col. în rez. 
ilndu-(3. Groza Gavril, plugar. 

4' Ioan Laza, plugar. 

Alegerile se fac pe judeţe, şi se 
adună voturile din ţara întreagă, apoi 
după procentele de voturi câştigate, 

se dau procentele de mandate. 

Deaceea Interesul nostru a fost să 
se depună liste tn toate judeţele. 

Nu vă luati după alţii cum votează, 
căci votul vostru se adună cu ale al
tora din alte judeţe şi tot !1.bândlm. 

Semnul flostru este ° linie culcată în 
forma aceasta: _ 

Votaţi cu listele noastre, ellrat ro
mâne~ti ! 

Băgaţi de sa mă să aveţi bărbaţi de 
Încredere la toate circumscripţiile de 
votare, care să explice oamenilor cum 
să voteze şi :iă păze<lscă. ca să DU se 
fure urnele. 

t eA 

Mişcările antisemite din Arad. 
S'a făCllt mare caz În presa jidă

nească ungureascA din localitate de 
paşnica manifestatie de stradă din 
10 Mai a. c,

' 
pe care au căutat s'o 

pr!;:z;nt~ pllblkului arădan ca pe o 
manifestatie gălăgioasă a unor oameni 
cari nu ştiu ce vreau. 

S'au grăbit să intervieze diferite per
soane din localitatI.', cari natural, s'au 
declarat contra acdei manlf.:statie 
condamnând-o din toate pundele de 
vedere. 

De ce? Pentrucă s'a str:gat: Tră
iască România Mare? Pentrucă s'a 
strigat să trăiască. L. A. N. C. şi pre
şedintele ei dl A. C. Cuza! 

Aceasta constituie o greşală care 
trebuie condamnată, pentrucă micşo

rează prestigiul __ Statului? Noi cre
dem că nu. 

Pentru prestigiul acestui Stat am 
întrat noi fn lupta începută de L. A. 
N. C. şi să fie liniştită presa jidă
nească din loc, vom şti să-I facem 
respectat de toti. 

E condamnată, apoi, această mani
festatie pentrucă a fost făcută chiar 
în ziua de 10 Mai, mIcşorându-i-se 
acestei memorabile zHe liniştea şi În
semnătatea ce trebue să şi-o aibe. 

Aradi Uj5ag şi politicianil de in
terese ne dau lecţii de ce însemnează 
însemnătatea unei sărbători naţionale. 

Cum rămâne însă cu desminţirea de a 
doua zi? Suntem foarte curioşi. 

Fapt e că seara 
la retragere a cu torţe tinerimea en
tuaziasmati!. a parcurs strada principală 
aclamând pe Marele Apostol al Nea
mului, pe Oi A. C. Cuza. S'a strigat, 
cum era firesc şi: jos Jidanii! 

Cortegiul a manifestat impunător in 
fata Biroului L. A. N. C. din Str. Emi
nescu Nr. 17, de pe care fâlfăla mândrul 
nostru trelcolor cu svastica neagră. A 
manifestat apoi şi la locuintele alor 
doi iubiţi profesori din localitate. 

In dreptul cafeneJiI orăşeneşti, spuoe 
fiţuica jidănească, că cineva ar fi îm
puşcat prin fereastră şi .frichi" era 
mare. E adevărat, că se constată o 
găurlce în vitrina cafenelii, dar aceea 
poate fi provenită şi din aruncă tura 
unei petrlcele; de ce tocmai glonţ? 

Lucru constatat, că jidanIi au Intrat 
in toţi sperieţii, decând drapelul cu 
svastica s'a arătat şi ÎI] Arad. 

ŞI de ce să-şi facă sânge rău depe 
acum, cât sunt încă pe pace, tari şi 

mari În tara asta? 

In Chiş!neu-Cr!ş. 

In zIua de 9 Malu s'a făcut sfinţirea 
steagului in fruntaşa comună, Chlşl

neu-Criş. 

La orele 9 poporul s'a adunat la 
locuinţa Dlui adv. Or. loanCodrean, 
unde se afla drapelul. De aici au por
nit la biserică, unde asistând cu toţii 

la serviciu, după terminarea c~ruia 

Sfintla Sa preotul Gavril Popluca, a 
oficiat actul de sfinţire. Apoi, poporul 
in frunte cu Intelcctual!i cu drapelul 
desvelit au manifestat pe străzile co
munei până la casa dlul Codrean. 

Aici, în prezenta unul număros pu
blic, prezidentul organizaţiei lo<:ale SI
meon Mrhuţitl, adv. stagiar, a prestat 
jură mântui de credinţă împreună cu 
toţi aderentii L. A. N. C. 

Prezidentul a rostit un discurs ful
minant, expllcând limpede şi pe în
teie5ul tuturora marea Imporbnţă a 
acestei organizatII Între împrejurările 

create de atâtea maladii sodale. 
la apoi, cuvântul OI Dr. Ioan Co

dreanu, care accentulază în discursul 
său, că fiecare bun român, are dato
rinta să sprijinească comerţul şi in
dustria românească, boicotând tot ce 
este străin. 

Mulţimea a aclamat viu p:! DI A. 
C. Cuza, pe oratori, precum şi pe 
conducătorii organizaţiei noastre. 

In sfârşit Iiwlţimea întărită în cre
dinta sfintei cauze, s'a depărtat În 
ordine şi linişte pe la casele lor. 

In Socodor. 

Dumioecă 2 Mai a. c. s'a făcut sfln
tirea drapelului org, L. A. N. C. din 
frunt.1şa comună Socodor. 

OI preot din locaiite.te cu acea 'Sta 
oC3.zie a exp!i;:at ţăranilor rostul ace
stei organizatii n:lţionale, făcând elogii 
activlt?tii natlonalc a marelui român 
A. C. Cuz.a, pentru care-I ad1.Jcem sin
ccrile noastre mulţumiri. 

In Nădab. 

III Oumineca trecută, 9 Maiu, cu 
toate că tImpul a lăsat mult de dorit, 
din care cauză nu a putut lua parte, 
în mod oficial, nici un delfgat al or
ganizaţiei judeţene, in comuna Nădab 
a avut loc sfinţ!rea drapelulul LIgII 
din comună. 

Insemnătatea sflnţirl'1 acestui steag 
precum şi scopul românesc şi creşti

nese ce urmăreşte LANC. - au 
fost arătate publicului, care a luat 
parte la această sfintire intr'un număr 
destul de frumos, printr'o frumoasă 
cuvântare a părintelui Bujor N. Poliş, 
căruia îl aducem şi pe această cale 
viile noastre mulţumirI. 

In acel aş timp mulţumim şi dlui 
dr. Hălmăgean, care intâmplător aflân
du-se în comună, bucuros că mişca

rea natională şi creştină a "Ligii" a 
prins atât de mult în rândurile ţără

nimii noastre, a particlpat la sflntirea 
drapelului şi a intregit cuvântarea pă-

. rintelul B. Poliş, Îmbărbătând locui
torii, buni Români, din comună să se 
unească cu toţii sub scutul drapelulul 
blnecuvântat al LANC. spre binele şi 
fericirea neamului românesc. 

Cor. 
, şa...,.. p ... , .. ...... b iI"~ , 

Cinc guvernează Rusia 
No. No. 

Membrillor Jidanilor 
ConslBul comis. poporului 22 17 
ComJsariatul răsboiulul 43 33 

" afaceri streine 16 13 
" finanţelor 30 24 
" justiţiei 21 20 
.. şcolilor 53 4l 
" ajut public 6 fi 

Delegaţii Crucii Roşii 8 8 
Comis. Provlnciilor 23 21 
Ziarişti 41 41 
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Plângerea ţăranilor 
din Nadăş (jud., Arad). 

Jidanul Gross, mare proprietar in 
Nadăş, a scos pe ţărani din păşunea 
şi pădurea pe care au folosit-o din 
moşi strămoşi şi întreg satul e pe 
cale de a se prăpădi. Poezia aceasta 
a fost făcută din prilejul când dele
gaţii L. A. N. C. au descins la fata 
locului, sfintlnd steagul. 

Bieţii tărani mai au o singură nă

dejde, liga. Şi au toală dreptatea, 
cAci in Programul ligii Art. 7 se 
spune În tre altele: "Exproprierea pd-, 
mâ/lturilor ocupate de jidani şi trece
rea lor în mâiIile săteni/ar". Iar la Art. 
20 intre altele: "Revizuirea apliCării 
legilor de expropriere şi improprietă
rire pefltru Îndreptarea abuzurilor". .. 

1 raiascd Domnu Cuza 
Şi cu Domnu Călllneanu 
Care umblă 'Iltreg Ardealul 
Pllstiind pe tot jidanu. 
Dacă·Cuz 'o dobândI 
Cârma ţării va primi 
România va 'nflorl 
Jidan aici n'o mai fii 

* 
Domni 'n sat când ar intrat 
Satul veşted l'or eflat, 
Nu-/ veşfed de brumă deasd, 
Ci-I veşted fara drepta~e, 
Care-i de jidan furată 
Cu-ajutorul jidoviţilor 
Cu-ajutorul mituililor. 
Am avut păşune-aleasd, 
Care-i din strămoşi rdmasă; 
Azi păşunea ne-au oprit, 
Vitele s'ar prăpădit. 
Dela lemne ne-au oprit 
De frig stdm toli sd murim. 
De asta nu vom SCăpa 
Numai prin Domnul Cuza 
Şi prin Domnul Cătuneanu 
Cllre pustie jidanuJ 

/0011 Hl1rezonu, 
membrII În L. A. N. C. din Nadăş. 

..,. .".'q ","*,y 4 • .-.a 

SE ZICE: 
Că la cununia fiiceI fostului prim-

pretor din Chlşineu-Criş, au luat 
parte afară de 3 români. numai ji
dan! in frunte ClI Mann Geza, mare 
cerealist, prieten intim al fostului prim
pretor, care i-a imprumutat cu oca
zi unea Încoronăr!!... şi crimtnalul Or. 
Deutsch, cel cu fetele minore. Closte 
lor ăstor ft>! de autorităţi ! 

Că in diferite comune unii farlse[ 
sub nume de români fac o con

trapropagandă It Ligd·, acestora le 
punem întrebarea prietenuîui nostru 
din Radna, un ţăran ca suflet cinstit 
care a zis: oare ce legătură, ce prie
tenie poate fi în tre j [dau! şi ţăranul 
român? Care dintre ei speculează pe' 
celălalt? Apoi că de ce trebue să 
apese birurile grele numai umerii ţă
ranului, care sărăceşte pe zi ce trece 
Iar jidanii devin de pe o zi pe alta 
multimil!onari. Auziţi dlor "Rgrarienf 
vânduţl" din Nădab, Ole preot din 
Comlăuş şi alţi români uitaţi de sine 
din "consillul comun4ll" CODOP etc. 

Că preotul T. loaneş din Cheslnţ 
şi-a bătut joc de manifestul Co

mitetului central al LANC. din Bu
cureşti, afişat pe uşa bisericii. Ce su
flet negru trebue să aibă un astfel de 
om? Sigur tot el, acest păcătos a de
nunţat cazul despre afişarea maoife
stului şi companiei de jandarmi din 
Timişoara, care l'a tras la răspundere 
pe dl preot Moţiu pentru acest lucru. 
Oare ce merită UI1 astfel de păstor 
sufletesc, care este deaunţiator al 
chestiilor naţionale creştine şi care în 
schimb duce jidoavcei din 5at in ziua 
de sf. Paşti după utreoie, cadou Oll 

roşu. Dacă un astfel de individ face 
parte din LANC. trebue imediat dat 
afară. 

]1 

.. 
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Nouile organizatii 1. A. N. G. 
Judeţul Arad. 

Mândruloc- Ciciri. 

Membru de onoare: Filaret Cristea. 
Preşedinte: Contraş 1. Paşcu. V.~preş.: 
Nedescu Paşcu 1. şi Ruian Petru (Tuţ). 
Secretar: Colteu Mihalu. Casier: Cu~ 
vinan Petru. Membri in comitet: Boz
gan Petru. Hotăran Ioan, Nădăban 
Dimitrie, Cati Dimitrie, Nedescu Paşcu 
II., Sivu Petru, Roşu Vasile şi Nada~ 
ban Ioan. 

Podgoria. 
Preşedinte: Parcaş Traian. V.-preş.: 

Luca George şi George Jurcukţ. Sec
retar: Achim Avacu!Il. Casier: Teodor 
Popoviciu. Membri în comitet: loviclu 
Pavel, Butariu Vasile, Ardelean Vasi
tie, Seeheşan Nîea 

Sâmbăteni. 

Preşedinte: Gavril Nlnctl. V.-preş.: 
Nicolae Perii şi Musca Simion. Secre
tar: Costa Lazăr. Casier: Petru Staneu. 
Membri tn comitet: Lazar Popi, Tu
doran Tudor, Petru Iancu, Teodor 
Strol ci. 

&omIău •• 

Preşedinte: Ilie Brădean. V.-preş.: 
lHe Petrişor şi Sttfan Orig. Secretar: 
Petru Mus('a. Casier: Petru Budiu. -
Membri. in comitet: Vasile Brădean, 
Pavel Musca, Pavel llica şi Gheorghe 
Budiu. . 

Hălmăgelo 

Preşedinte: Gligor Eftemie. V.-preş: 
lovanescu Traian şi Coif Ioan 1. Petru. 
Secretar: Coli Petru l. Nistor. Casier: 
Coroiu Veselie. - Membri În comitet: 
Nicula Iosif, Coif Ioan 1. lIle. Popo
viciu Vlchentie, Golea Traian 1. Nico
lae şi Coif Ioan 1. Iov. - Localul or
ganizaţiei va fi la Muţiu Maria. 

Taut· 

Preşedinte: Joldea Ioan. V.-preş.: 
Ioan Ginga şi F:redean Nicolae. Sec
retar Berariu Nicolae. Casier: Mari
naş Onu. - Membr\ tn comitet: Ra
fila Ioan, Buc Georg~, Gancia Ioan şi 
Târş Todor. - Localul organizaţiei 
va fi În casa Nr. 110. 

Cinteiu. 

Preşedinte: Ştir Petru. V.-preş.: Bej 
Petru şi Bej Ioan. Secretar: Morarlu 
Ioan. Casier: Raţ Gheorghe. - Membri 
in comitet: Raţ Ilie, Iluna Gheorghe, 
Orăgan Pavel. Berariu Petru şi Neteu 
Ioan. - Localul organizatiei va fi la 
01 Ştlr Petru, preşedintele Lanc. 

Dela Biroul b. fi. n. (. 
Regional si judetean, flrad 
I.dsfa judetului flrad poartă nr. 5. 

Răspândirea manifesfelor electo-
Tale. . 

Atragem atenfjunea aderentilor noş
tri asupra Art. 121 din Legea electo
rală: 

.Manifestele şi publicatiunile elec. 
torale, cari nu contin instigatiuni contra 
ordinei şi sigurantei Statului sau calom. 
nii, nu se pot impiedica a fi afişate 

pe străzi şi În p.ietele publice. 
Cei cari intentionat le VOT distruge 

se vor pedepsi cu amendă dela 500-
2.000 lei-o 

Amintim aceasta pentrucă mai multi 
aderenti ni s'au plâns, că manifestele 
noastre au fost rupte de unde erau 
ele afişate. 

Să se ştie aşadară, că legea nu nu
mai că ne dă dreptul să răspândim 
manifeste şi să le afişăm, ci pedep. 
seşte pe aceia, cari le·ar distruge. 

Mai amintim, că manifeste le noastre 
sunt trecute prin cenzură. aşa că nu 
pot continea nimic vătămător legii. 

• 
Sfintenia dreptul de voi lncă o 

apără legea. 

E 
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.. Ari. 114. - Acel care se va dovedi 
că a cumpărat voluri sau ablineri dela 
vot, precum şi acei ce şi-au vândut 
volul lor. se vor pedepSI cu închisoare 
dela :5 luni la un an şi cu amenda dela 
500 la 5.000 lei şi cu interdictia pe 
timp mărginit. 

Art. 115. - Acei cari, prin loviluri, 
sau violen1e vor fi influentat volul unui 
alegător sau il vor fi pus în pozHiune 
de a se ab1ine dela vot, se vor pedepsi 
cu inchisoare dela o lună până~ la :> 
luni şi cu amendă dela 500 \a 2.000 lei. 

• 
Contra funcţionarilor abuzivi. 

Ari. 105. - Orice functionar admi· 
nistrativ •. judecătoresc, comunal sau 
judetean, precum şi orice persoană În
vestită cu vreuna din alributinnile pu
terii publice, care va neglija de a în
deplini vreuna din indatoririle sau ser
viciile ce-i sunt impuse prin această 
lege, se va pedepsi cu amendă dela 
200 până la 2.000 lei şi cu pierderea 
dreptului de a mai ocupa functiuni pub. 
lice pe termen d~ 2 ani. 

• 
Cum să se facă reclamaţiile. 

Art. 122. - In caz când Ministerul 
Public n'ar lua initiativa, 20 alegători 
au dreptul de a intenta şi sustine ac
tiunea publică pentru pedepsirea delic
telor comise În timpul alegerilor. 

.......", * ~ •• ..... ·11 •• ...,...,.. .11:: 

lnuta din întunerec împotriva RomânIeI! 
- Neamurile lui MarmDrosch~Blank.-

O foaie maghiară din Cluj dă pe 
faţă lucruri cari varsă o viuă lumină 
asupra bandei Internaţion ale. stând 
aproare întreagă din bogătaş! jtdanl, 
printre el şi câte unul~dol de alt neam, 
cari urăsc România şi lucrează pe-o 
mână peste tot globul. 

E vorbă de lupta pentru scăderea 
preţului Leului românesc. Au plănuit-o, 
marii bancheri şi negustori internaţlo· 
nali. cu scop să scadă Leul, ca ei 
să poată cumpăra ca pe nimic petro
lui, lemnul şi bucatele ce se afli 
adunate În măsură însemnată in ţara 
noastră. Au început a scrie intâl intr'o 
mare foaie din Londra, »Tlmes" ,că 
- starea bănească a României e zdrun
clnată, că ea abia mal poate face fată 
plăţilor ... Apoi a trecut hula peste ţări 
şi mări in America, la New-York, 
scriind de rău in "Newyork Tlmes· 
despre noi, şi iară napol în Anglia, 
in .Oally Telegraph", apoi hal tot co
rul de gazete jidoveşti din Europa .. 
ŞI marile lor bănci arunc ară acum pe 
pieţele de bani sumedenie de Lei ce 
aveau adunaţi, - ca semn de neîn
credere în banul românesc, - şi aşa 
se făcll o vâlvă mare, ca o furtună 
din senin, că banul românesc nu mai 
e bun. Din Berlin se trimeteau zilnic 
sume uriaşe de Lei româneşti, din 
Viena se trimeteau la Budapesta în 
fiecare cias sute de milioane de LeI. 

Nepricepătorlt spăriaţi se grăbiră 
a scăpa de Lei, scăzându-le preţul 
zi de zi. 

In acelaşi tlmp aici in ţară la noi, 
mii de jidan! alergau pe la cine ştiau 
că are un vagon două de grâu (al 
cărui preţ il scăzuseră tot el nevrând 
să cumpere de lunI de zile) şi te in
trebau: 

- Ai grâu? 
- Am. 
- Cât ceri pe el? 
- Atât. 
- Iacă arvuna! ŞI-ti da arvuna, dar 

plata peste o lună, când el ştia de 
nainte, că Leul va fi foarte ScDzut, 
şi el, plătlndu-te atunci, te plăteşte 
cu aproape jumătate mai ieftin, şi el 
câştigă foarte multi 

E o hoţie intocmită de o bandă in
ternaţională răspândită peste tot globul! 

Aceştia sunt JidanII. Aşa inşală şi 
fură ei popoarele. 

Iaca pentruce not, cari privim in 
cărţile lor de joc şi le inţelegem,
ne ridicăm impotriva Jor şi ceream a 
scăpa ţara de roiul lor păcătos. Căci 
vedeţi cum e şi acl~ el cu o apucă
tură, cu o sucitură, cu o manevră mi
şelească, - îţi jefuesc nu pe un om 
doi, ci pe mii de proprietarI, înşelând 
dela el rodul trudei tor cu perdere 
spre uriaşul câştig al bandei! 

~ 
~i9a ere,finească! 
eJlza 8ă Irăiască! 

"L i g a" face un apel. 
Chemare sfânta prin el, 
Ca toţi Românii cinstiţi, 
Şi cari nu sunt jidoviţt 
Să se 'nscrie toţi cu drag 
Sub a Ligii curat steag. 
liga-apărării creştine 

Ne vrea nouă mare bine; 
Vrea ca'n tara Româneasca 
Romanul să stăpânească~ 
Nu jldanul ori strainul, 
Ci, frate, numai Romtlnul, 
Fiindcă tara-' Româneascdl 

Vivat! Cuza să tTăiască! 

Totdeauna în năcaz 
Neamul romtll1esc e treaz, 
Fiindcă bunul Dumnezeu 
li trimite Omul său, 
Care să conducă lupta 
Şi cu mintea şi cu fapta, 
Cum e Cu z a şi-un Codrean 
Ce nu-i pasă. de jidan, 
Ca Gârneaţa şi Popescu 
Şi maiorul Băgu/eseu, 
Viteji cum erau Romanii, 
De cari tremurau jidauii. 
Las 'să tremure şi piarcl 
Să se cureţe din tată. 
Fiindcă ţara-; Românească I 

Vivatl Cuza sa trăiască! 

Nu mai putem să rabdăm 
Şi cu ochii să vedem 
Cum străinii vreau să fie 
Ei stăpâni pe Românie. 
Căci Românul bun de fire, 
N'a făcut impotrivire. 
Pân' un mare Profesor, 
Cuza, neam de Domnitor, 
Văzând groaznica năvald 
De strdini s.rJre-a noasfrl fard, _. 

Ridicându·şi fruntea lata, 
Ca un Tudor de-altă data, 
Ne strigd: Luuţi aminte, 
Că. - de· acuma înainte. 
România vrem sd fie, 
A Românilor moşie! 
Fiindcă ţara· i Românească I 

Vivat J Cuza Să trăiască I 

. Nu mai putem sd răbdăm 
Şi cu ochii să vedem 
Cacesta-i lucru de plâns 
Ci! Jidanii au cuprins 
Toate bundtăţi/e, 

10ate bogăţiile: 
Comert, bani, pământ, paduri, 
Pe ascuns, - ca nişte fu:ti~ 
Cel lucrează după plan, _ ..... _. 
Spre robirea-acestui neam, 
Cuprind tot, dar - nu muncesc, 
Ci ca nişte paraziţi 
Sug Românii năcdjili_ 
Deci, mai mult nu suferim 
Fiindcă vrem stăpâni să fim; 
ca doar ţara-i Românească/ 

Vivatl Cuza si! trăiascăI 

Dragi Rom(lni cu suflet bldnd, 
Mie cu mare şi 'ntr'un gând 
Sa strigăm toţi: Să tritlască 
Ţara noastră Românească! 
Să trăiascit Dinastia I 
Să ne apere moşia, 
De strdln~ de venetici, 
Cari au navălit pe-aici 
Să ne cuprindă moşia, 

Să ne stI 'f Românial 
Hristos, Regele, Naţiunea, 
Să ne fie rugăciunea! 
Şi atunci cOl de curând. 
Sfdpâlliţi toti de-acest gând. 
Să juram pe~al • L i g ii" steag, 
Şi să facem Lung şireag 
De creştini ~ luptatori 
Băgând In streini fiori. -

Nr. 15-k -
Fiindcă lara-i Românească! 

Iri V/vatl Cuza sit trdiascd! 

las jidanii, jidovitii, 
los cu toti afurisiţii. SI 
Jos streinÎi şi mişeii, lud 
Jos duşmanii, fariseii, e < 

Jos cu cei ce fin cu sffÎnii, 5. ~ 

"Mâncale-ar inima cânii". ~gil 

Jos cu toţi lnstl'ăinaţiil 
U! 

e 
Dar - să ne trdiască fraţii, ~o( 
Şi cel care se trudesc nd 
Pentru Ileam}li Româmsc, tril 

Ca să-I scape de duşmani! (ni' 

Vi'vat Cuza la mulţi aniI ~ .. 
an 

Să nu sprijiniţi jidanul, 
i 1 
.ce 

Să nu daţi la străill banul. ii 
Ci să sprijinim pe-ai nostri, 

.şa 
Pe copi~ pe fraţii vostli! of] 
Lăsaţi pâra şi beţia . s 
Care-aduce sărăcia. ~I~ 
Iubiti munca şi cruţarea in 
Care-aduce bunastarea, 1 
Iubiţi legea Ş1 credinta ,e 
Căci a lor e biruinţa. .tU 
Hristos! Regele! Naţiuneal ;nl 
sa va fie rugăciullea. nil 
S'atullci bunul Dumnezeu elj 
Revărsa-şi-va darul Sâu, .ul 
Peste neamul Românesc, ~c 
Că-Î neam bun şi creştinesc. IJr 
Stea!!ul Vgei să 'nfloreasca, la 

I/ivatl Cuza să ti diască/ le ... ., 
In 

Pentru D1. Dr Cornel lanţ-
~e 

In Ărad al doilea candidat pe lhtc 
guvernamentală, după OI. min. Ooldil 
este OI Dr Cornel Iancu. Ăcest don'u 

, În vorbirile ce le line pe la adur/u 

rile poporale, face : comparatii rău~~ 
cioase referitoare la acfiunea Ligii: 8. 

Alegătorii trebue să ştie că Dl t 
Cornel Iancu a fost comisar de I 
menta1ie al jud. Arad pe vremea C~ 
siliullli Dirigent. 1) 
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"Ce faceti cu jidanii?" 
RtJspu1Isul DTu; Lupu. 

Reproducem din "Universul": 
"Corespondentul nostru din CAI 

pina ne scrie că la intrunirea 
nută acolo Duminică de parW 
ţărănesc d. Dr. L1Jpu a fost tntl 
bat de maestrul N. Popescu, de 
Şcoala de meserih 

Dar cu jidanU ce faceţi? Vi 
contrariat şi enervat şeful tărAn 
a răspuns: 

Pe jidani 11 facem români, 
pe Dv. vă facem jidani. PAnă atui 
te rog să pofteşti afară • 
Răspunsul acesta a produs m~ 

murmure in sală şi era să dea I 
ştere la scandal". 

I 
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Irestaruo lui Cornel Co~re6nu la foc~ani. 
Studentul Corneliu Codreanu. capul ei, a-i chema la lupta de apărare n8-

luden1imei române. celei care nu ştie tionam pe care o duce "Liga". Dar 
e e capul plecat nedreptătii, ci ştie numai cu greu au putut stăbate până 
li se aplece cu intelepciune numai la satul Mândreşli, loi mereu fiind op
~gilor, nu iărădelegilor, bunei rândueli, riti şi sîcăili in drum de patrule de 
Il strit\iilorilor de rânduială şi binelui jandarmi, 
e obşte al neamului, - Corneliu Aci însă, la Mândreşti, jandarmii, 
~dre8nu a venit acasă din Franta, cari se vede că primiseră ştire prin 
nde era dus ca să-şi închee învătă. telefon că vine Codreanu şi îndrumare 
uile, să.şi iee Doctoratul in drept la ee să-i facă, - au oprit mersul mai 
lniversitatea de frunle din Grenoble. departe al automobilului, Cei din ma
~ venit chemat de Românii dela Foc- şină, nevrând să peardă vremea SCUllt

ani şi din judetul Pulna, ca să ajute pă, au vrut să meargă mai departe, 
l lupla cinstită şi sfântă a "Ligii" În fiind în dreptul lor a se mişca. Atunci 
cel judet, ba şi aiurea in Moldova. câtiva jandarmi, învătaţi aşa, au pus 
ii cum Corneliu Codreanu are acolo puşca la ochi şi au tras gloante în 
şa de adânci şi rânpândi1e legături rotile de gumă ale maşinei, spăr
ufleteşii. Întărite la minunata nuntă ce gându-le şi astfel desumflându-le, 
. sărbal'o acolo, fiindu-i naşi toate sa- ca să nu mai poată merge înainte! 
~le judetului, ba şi multe din cele ve- A urmat o firească ceartă Între jan
me, şi unde el a tinut vestitul Botez darmi şi cei din maşină. ]andarmii au 
1 copiilor născu1i in jumătatea de an arătat "ordinul" ce.} au dela Prefec
,e a urmat după nunla sa, - botez tură (Prefect e un maior de rezervă, 
llburat de guvernul liberal, şi totuşi Chilulescu). - Codreanu şi sotii s'au 
inut, in alt sat, unde toti copii au pri- Întors cum au putut in oraş şi s'au 
nit numele naşului lor Corneliu şi fe- dus la Prefectură. 
ele Cornelia, - aceste legături, ii Aci Prefectul luat la Întrebări, cii de 
. unt, negreşit, de mare folos tinerul~i ce a dat un astfel de .ordin" sălbatic 
~~rneliu Co~r:a~u. D~ • ac~ste, lega_, jandarmilor, ca impotriva unor barbari 
lirl aveau f~1ca hberalu Incat ~ a~ de- sau răufăcători, - a răspuns cam de-a 
lat la adevurate ,f~ple ~e m1şe~, n~ călare, cam ca la casarmă, cu glas 
le frati de creşhm, fala de. p~nntl1 de .. mare domn", şi au fost tireşti 
ldunati la acel botez cu copilaşII lor, schimburi de vorbe Între ei I 

-'menintând, alungând şi speriind ma- Fiind de fată şi Oeneralul Stefa-
nil ele !. . , , nescu, comandantul jandannilor, Cor-

~ Ne Intrebam atunCi mIratI: I?e ce neliu Codreanu a spuS' că - .. va face 
, ~e Jace acel'lsta? Spre al, cy~ ~,au era răspunzător şi pe d. general de fapta 
~cel ?<;>t~z? sp~e al, c:eşhn~tat~l, spr~ jandarmilor de sub ordinile sale!" Unu 

)Idil pamel ? 1 Cu~ strica le§.ltltur!le ml- o vorbă, altul două, - aprinderea a 
100t'unate sufleteş!' ce. se ~Irang ,mtr~ un fost gata, supărarea destulă, 
fu/und de Roman~ darz ŞI creşh~ l~fo- După plecarea fruntaşilor Ligii, pre
ău!at? Se ved; ca de ac~le le~alu!1 au feelul şi generalul s'au pus pe sfat, că 
~lcă acum ŞI avereSC8fln, - mcal o ce e de făcut1 Şi din multa lor chib-

: ac mai cu coarne ca liberalii 1 zuială au hotărât să. spună că ei se 
>l t Iacă ce s'a întâmplat,: . văd, prin vorbele lui Codre~nu "ame-
: 1 Corn~li~ Codreanu ŞI-~ pus <:,andl' ninlali" în implinirea .. slujbei" lor (sluş
colatur~ ~n Ju~etul ,Puina, lmpre~na .c~ bă de a călca libertatea personală a 

uti ca11va barbat1 de frunte fU "LIgu cetă1enilor 1, şi de 6. stârni tu furtună, 
lpărării nationale creştine". in loc să fii păzitorul păcii şi liniştii), 

... _....A...1Q~ destul să se ştie al>ta. ş~ in. , . - au hotărât - să aresteze pe Cor

. 'iam a fost adusă jandarmerie şi ar· neliu Codreanul (căci acesta e mijlo
nată câtă frunză şi iarbă, in judet şi cui cel mai uşor de a scăpa de el)! 
It oraşul Focşani. Are acest judet sin- Şi fiindcă în judet e vestită starea de 
~ mai mulli jandarmi şi mai multă asediu (de războiu) încă dela botezul 
Ymată decât incolo toată Moldova! finilor lui Codreanu, - să'1 trimită iute 
De ce 1 E primejdie ca poporul de şi de grabă naintea Conziliului deRăz
:lcolo să se alipească până la cel din boiu (tribunalul militar), care să'1 ju
Ilrmă suflet pe lângă inimosul şi drep- dece repede-repede, cel mult Mercuri 
lui tiner Corneliu Codreanu şi "Liga" in 12 Mai să fie judecatl, - şi aşa, 
pe care o slujeşte 1 Şi dacă ar fi aşa, arunc~ndu-l în aresl, au scăpat de el! 
c~ primejdie ~r fi asta p~ntr~, nea~ Indată un roi de jandarmi a împre
fi penlr~~ tara 1 ~o,ar, ~nmeJdla, ca surat casa prea cinstilului şi vrednicu
acolo n ar putea IeşI mCI un deputat lui domn General Doctor Macridescu 
Iărănist, liberal sau averescan? Asta, la care se afla Corneliu Codreanu În 
da, s'ar întâ':'lpla c~ bună:sam~, dar cuartir, - şi.,. puneti mâna pe el! 
neamul, patna, cr~dlnta ~trabuna, ,tara, Fruntaşul Ligist a fost luat şi dus în 
- .ce ar. perde ca~~, dm a,cel Ju~eţ arest in clădirea Divizie~ şi - pace! 
W' Intra In sfatul tam numai Romam Pe Mercuri să fie judecat! 
creştini şi n~ ~omâni . ...cari ,au, fie in Tot oraşul, ba tot judetul, a Întrat 
buzunarul dmalOte, fie pnn vre-unul A f b . d ~ 1 t t~ t 

'd' d c·t J'dan l' In er ere, - ŞI upa ee oa a ara 
mruD It nul o~. ascunsfe ea et-un'1 Ij delul' va fierbe de atâta nedfeptale păcătoasă 

es ca aşa e r ca 8Z li f t~ d . I '. 1 
Putna, cum nu mai este altul în tara! a ~ e mşb~ oat.?',~m~ can vlr~~u ce 

1 f 1 d • ~ , t mru mare lOe ani ŞI neamu UI. 
ntre asi e e lmprejuraTl a cerca Al ~ t "d' 'd t t ' 

Corneliu Codreanu. să se mişte prin ef!l'Iforu din JU e
b

, tOI<:mal pe urm
l 

? 
i d 1 W d f t~ .. 8~' d ' acestei apte e o TU a a samovo m· u e, sa ee a a cu oamenn s 1 ragl, t L' t L'"'' ' , 
'b' d d 1 i d'nri paşi cle - va vo a IS a " Ign cU ŞI mw 

fJ un,l: - a!, e a ce A 1 ~ .' multă Înverşunare, bătând pe toate 
salrapn l~culU1 l-au pus mana In gat, celelalle parfide, şi va trimite in sfatul 
balonet~ m pept. , farii pe toti cei scrişi pe lisla Ligii 1, 

Ins~şI, gene~alul COrpulUI de lan- pentru ca ajunşi În parlament, să poată 
d!lrml dm toata ta~a. w ~l. Stefănescu, acolo in fata tării, cheama la răspun
s a d,!1s }a Fo~şant s,a-ş~ ~om6.nd,: .. m:- dere pe domnii vinovati pentru astfel 

~ata .1mpot~va mlşcanlor .. pnm~J- de păşiri sălbatece ale deregătorilor 
, u dlosulUl ca.ndld~! ~~ deput?t ~or~~~ .. u lor fată de cei mai buni fii ai neamuI? Codreanu ŞI sotu S,?l, :tegar: al "Llgll. lui, - în vremece nu se ating perciunii 

Prefectul, de teama ca o sa se surpe nici unui jidan 1 
pământul sub el şi sub Jidanii din Foc- S· f~ t • • I ' . 1 B 

' , 1 f tit 1 f au acu repezI In revenm a u-şani, e ZI Ş1 noapte a sa, a e e ono r 1 M' , trul d 1 t d O 
: la telegraf, şi dă ,.ordine", ca in fata cu~et.ş I

d
, ~ tnl~ e

t 
n ,:rne

t 
'f t9Qda, 

A ' , 'd" d ~ l~ te iri ce ara an U-1-se ca aces e paca e a a e 
I C ~nei pnmeJ t ~ nava a a m libertatea personală a unor oameni de 
ea l-uşCman w con ropi or.. "f' omenie şi Români de mâna 'ntâi, - se 
lrttdl a sa scape de ataia gnJe, Ireşte f· 1 d l' 
IntrjCel mai bun lucru era: Codreanu să ace In ,n~me e sa e, , 
de fie arestat dela cei dinlâi paşi ai ~l m~lstru Go~a a dat la Focşa~u 

săi prin judet! ordm sa-l lase h~er pe dl Cor~ehu 
Văd Plănuit, poruncit şi - Împlinit! Codr~am:- -, dupa-ce vre.o: Zile a 

, - ~ Dumineca trecută dimineata s'a fi- fost tmut InchiS aşa de pomana, - dar 
lranR , w tiA d "~d ~ t "1 

Aui O adunare poporală în Focşani, în sa s ee a In emana
v 

,~rega OflI or pen-
I I,pace şi linişte, VQrbitorii au Unut cu- Iru facere~ "cercetam"., " ~ 

1 't nvân1ări hotărâte dar cuminti şi paşnice. Alte amammte nu am pnmit pana la 
a u (, ~ h f" ŞI' d tAI W. Dup'amiaz, fruntaşii "Ligii", cu Cor- InC eerea on: I~ oar a a 'v ca ~n 
. uneI Codreanu Între ei, au plecat cu un lumea asta toate pacatele se razbuna. 
, mu ,automobil prin Judet, pentru a se ve- Aşa va fi şi în judetul Putna! 
ea Il -1 .. t d bV ""ea cu oamenII, a s a e 'for a cu 

Prospect de emisiune. 
Adunarea generală a institutu- Lei 2.500,000, se pot semna cu 

lui de credit şi econonii • CRI- drept de preferinţă de către ac
ŞANA" din Brad, ţinută la 8 Apri- ţionarii vechi tot cu preţul de 
Iie 1926 a hotărât sporirea capi- 500 lei, iar de ne acţionari cu 
talului societar dela 1.200,000 lei, preţul de Lei 1000 bucata, 
până la 5.000,000 lei, împărţit in Adunarea generală investează 
acţiuni de câte 500 lei valoarea Consiliul de Administraţie cu 
nominală, In anul acesta să spo- dreptul de repartizare şi selecţio
reşte deocamdată capitalul cu nare a plusului de acţii supra-
1.300)000 lei, adecă la 2.500,000 semnate peste proporţia de 1 la 
lei, iar restul până la complec- 1, ţinându-se cont ca acţionarii 
tarea capitalului la 5,000)000 lei, vechi să primească din stocul 
să încredinţează "Consiliului de actiilor rămase neoptate, un nu
Administraţie să-I efeptuiască suc- măr de acţ1i proporţional cu nu
cesive ori chiar deodată, in decur- mărul acţiilor vechi ce posed. 
sul timpuluij·l.a un termin pe care-l PIăti.rea actiilor subscrise se 
va afla de pwrivit, . insă cel mai face in modul următor: 
târziu până farS,fârşitul anului 1928, La semnare, ori cel mult până 

Condiţiunile dt? emisiune se la 5 Iunie 1926 sunt a se plăti 
statoresc in urriMoarele: pentru fiecare acţie tip nou Lei 

1. Pentru exercit~rea dreptului 100, iar pentru neacţionari Lei 
de optare, acţiunile din emisiu- 600; la 1 August 1926 Lei 100; 
nile anterioare in tip de câte 255 la 1 Octomvrie 1926 Lei 100: 
lei nominal, trebuesc restituite la 15 Decemvrie 1926 Lei 100; 
institutului cel mai târziu până Ila 15 Martie 1927 Lei 100 . 
la 25 Maiu a. c. pentru a fi in- Plusul de 500 lei incassat dela 
locuite cu acţiuni tip nou de 500 acţionarii noui, peste valoarea 
lei, eliberându-se deci pentru 2 nominală, trece in favorul fondu
acţii tip vechi, una acţie tip nou. lui de rezervă al institutului. 

2, Acţionarii cari posed, res- Fiecare acţionar poate plăti 
pective In urma conversiunel din deodată mai multe sau şi toate 
punctul 1 ar rămânea cu una ratele. 
actie tip vewchi f~ră ws~ţ, au dre~- Acţiunile noui vor participa nu
tul să vinda acţla fara soţ, pnn mai la dividenda anului 1927 vor 
~iiloc~rea Consiliului d~ Admi- avea tnsă drept de vot la adu
mst~aţle, ~u preţul ,de ~el 25~ sau narea generală ordinară din anul 
apo.1 restltuând-o ln,shtutulul, ~ă 1927 acele acţiuni, cari până la 
obţtnă, pentru rotunztre, una acţle data de 15 Martie 1927 vor fi 
tip, vechi cu preţul nominal de pe deplin achitate. 
Let 250. Pe anul 1926 subscriitoril de 

3. Pâ~ă la .~atul ~e, 25 M~iu acţii primesc 18% interese după 
a. c. acţlOnam inscnşl in cărţlle sumele vărsate. 
i~stitutulu,i, trebue să dep~nă ac-: Faţă de restanţieri se vor aplica: 
ţllle vechi pentru conversIune ŞI in caz de lipsă dispoziţiuni1e 
~~entuala r?tunzire, iar, după ac- §-lui 10 din statJte. 
ţl~le preschl~bate in tiP nou de Cei-ce voesc a participa la 
cate~ 5~O LeI, au drep~ de optare emisiunea din anul acesta, au să 
dupa fle~tec~re acţ!e, tip nou, l~ se anunţe cu declaraţia de pe 
una acţle dm emlslune~ anulUI contra pagină, care declaraţie tre-
19~6, cu valoarea nommală de bue depusă la cassa institutului 
Lei 500 t B d â w" , d 25 M . 

4 E . 'i ţ' '1 d d ţ' n ra, p na In ZIUa e al " rezt a,c IOnan or ece a 1 1926. 
iŞI pot exer:~ta dreptul de ~ptare Ca locuri de subscriere şi de 
dacă se le21.l(~ează~ de at~n, pr~- plată se designează: 
~uc~nd acte }udecatoreştt ]ustt- Centrala din Brad şi filialele 
fll:atlve. " ,acesteia din Hălmagiu şi Gurahont. 

5, Acţllie ce urm~ază a fi sem· Arad la 8 Aprilie 1926. 
nate peste proporţIa de 1 la 1 ' 
până la intregirea capitalului de Consiliul de Administraţie. 
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Ce vom face noi cu jidanii. 
De zeci de ani de zile tara a fost stă

pânită şi cârmuită de partide. Parti
dele tinând guvernul rând pe rând in 
mâinile lor, au avut toată puterea să 
facă bine. 

Ori de câte ori &'au făcut alegeri, 
aceste partide, fie Liberali, fie Averes
cani, fie Naţional!, tie Ţărănişti, au 
trimis oamenii lor la sate şi j·au pus să 
făgăduiască de toate şi să vorbească 

de toate .•• 
Numai de un singur lucru oamenii 

din partide nu v'au vorbit. 
Nu v'au vorbit despre Jidani şi des

pre jidăniţi, adică despre cei plătilţ 
de jidan!. . 

Cu toate aceste pe jidan! il întâlnim 
ori unde în calea noastră, de nu mai 
putem trăI din pricina lor. 
. jl danii au stors vlaga satelor. Jida

nHau cumpărat pădurile şi pământu

rile; Jidanii s'au făcut stăpâni pe me
serii, pe negot, pe fi:lbricl. Jidanii au • 
cuprins oraşele; jidanii cumpără toate 
produsele tărănimei cu preţuri de ni
mic, pe cari ei le hotărăsc; el scum
pesc toate lucrurile. Jidanii năvălesc 

ca lăcustele peste graniţele tării fă

când din România o adevărată Pales
tină. jidanii dupăce s'au Îmbogăţit fără 
muncă, - căci ei nu muncesc ci în
şală, - au dat năvala la şcoli, ca să 
se facă el stăpâni peste nof. jidanii 
vreau să nimiceascd sfânta noastră 
biserică şi legea creştinească cum au 
făcut şi in Rusia. 

Partidele v'au făcut făgăduiele Îna
inte de alegeri. Nici un partid nu s'a 
ţinut de făgădulell; in schimb cele mai 
multe legi s'au făcut pentru binele ji
danilor şi străinilor şi nu pentru uşu
rarea sătenilol Români. 

Să expropriem casele Jidanilor dela 
oraşe, făcând loc şi dând adăpost me
seriaşilor şi negustorilor români cum 
Cllm şi slujbaşilor statului. Să facem 
astfel, ca oraşele să devind româneşti. 
Să Înlăturăm pe jidani din toate dre

gătoriile publice. 
Să scoatem din ţară1 numai decât, 

pe jidanii veniţi la noi dUPă inceperea 
răsboiului. 

Noi VfL'm să ridicăm pe plagar, me
seriaş şi muncitor la soartea de om 
înstărit, cinstit şi Sănătos. 
Să punem pedepse grele, chiar pe

deapsă de moarte, pentru toţi ceice 
impăr/esc dnptate pe bani sau chiver
nfsesc necinstit avtfea statului. 

Noi nu facem făgădueli, ci cerem 
ajutorul tuturor bunilor români, ca să 
înfăptulm aceste legi, cari vor asIgura 
binele obştesc şi intâietarea românu
lui În tara sa. - România trebuie să 
fie a românilor. România Îllsă nu 
poate li a românilor decât prin aceste 
legi cerute de L. A. N. C. 

Să nu ne blesteme strămoşii şi ur
maşii, că am stat cu mâinile încruci
şate şi am lăsat Ţara să devină prada 
jidallilor şi a jidăniţilor. 

Alegeţi deci intre robie şi libertate 
natională I 

Vemţi cu totii in rândurile Apărărei 
Naţioflalt Cnştine şi la alegeri votati 
numai listele Ligd Apărarei Naţionale 
Creştine. ai carei calldidaţi au jurat 
pe sfânta Cruce, să scape 7 ara de 
primejdia jidanilor şi de pacostea ji
dăniţilor. ' 

Alegerile de deputati se fac la 25 
Mai 1926, a treia zi de Rusaiii. 

Semnul Uger Apără rei Naţionale 
Creştine În alegeri este o linie cul
cată: _ L.,A. N. C. - ...... 

Dela Bradş 
Comitetul din Brad a LIgii a eşit 

Duminecă în 2 Mal în comuna Lunco
lui de jos, ca s'o organizeze Într'un 
comitet local. De astădată ne-a stat 

Dacă veţi alege tot pe oamenii par- În ajutor o parte din Asociatia cora1ă 
tidelor, tovarăşi cu Jidanii, 001 Româ- din Brad, ce stă sub conducerea 
nil vom ajunge robi ai jidanilor, cari I prof. Gheorghe Pârvu, vicepreşedIntele 
se vor face 1!bo~rl" peste noi, cum nostru. 

vedeţi el şi sunt. Biserica din Luncoiul de jos era 
Ca să punl capăt acestei mari pri- t1csită de poporul, care auzise de so

mejdJl, adică roblrel noastre de către sirea noastră. Sf. L1turihle a fost să
jidanl, s'au adunat bunii Români dela vârşită de Preotul locului Ioan Fugătă 
sate şi oraşe şi au făcuL o tovărăşie şi Preotul Virgil Perian, preşedintele 
de luptă, o .,frăţie de cruce" legân- Ugii din Brad. Răspunsurile liturghlce 
du-se cu juramânt, ca să apele naţia au fost date frumos de Asociaţia co
româneascd şi legea creştineascd con- rală a dlui prof. Gh. Pârvu. 

prof. Gh. Pârvu a delectat Luncoienii 
cu cântările executate bine de cei 25 
membrii din Asociatia sa corală. 

Poporul a fost deplin multumit de 
feHul cum ne-am prezentat, iar noi 
satisfăcuţi sufleteşte, că am cotrlbuit 
incă cu ceva la realizarea idealului 
nostru. 

Tot atunci Ouminecă, o altă solle 
de-a Comitetului nostru în cap cu 
scriitorul nostru poporal Adam Bolcu 
a descins În comuna Valea-Bradulul, 
care încă s'a constituit Într'un comitet 
de Il membri avilnd de preşedinte pe 
Matieş Ioan lui Iov. 

Activitatea noastră de propagandă 

- cu toată dorinţa noastră de-o des
făşura mal departe - ne este brusc 
impiedecată. 

Organtle "noi" administrative ne 
refuză ori ce autorizaţie de-a mai ţi
Dea adunări în cadrele ligiI. 

Se zice, că au instrucţiuni confi
dentiale de-a Interzice - până după 

alegeri - ori ce intrunire de·a noastrăI!1 

...... ~ 
Ştiri 

Pre9' comit. Brad 
Preot Virgil Perian. 

t u* 

de tot felul. .. 
TELEGRAMĂ. Marele Aposto~ 

lat al Neamului OI. A, C. Cuza, il 
trimis din ln,~ Biroului Lanc Arad 
următoarea telegramă: Rog pri
miti ,1 transmiteji tuturor 
oandidaţilor Ligii viile mele 
urări de izbândă, A. C. 
Cuza. ... 

- PIătiti abonamentul, contri
busţl şI la fondul de rezistenţă al 
acestei gazete, căci nof nu avem 
alte subvenţii dela nitnenillnscrieti 
noltiabonaţi! 

. - ..-_-. 

~ - Suntem Informati eli in zilele 
trecute la o adunare dtn corn. Radna 
dl Barabaş Bela cand. gLlvernarnentRi 
şi cunoscut iredentist maghiar din lo
calitate, ar fi declarat că azi, toti funct:o
narli superiori capabili din serviciul 
Statului (ad ecă acei maghlari) stlnt 
inlocuitI, pretutindenI, cu purcari şi 
ciobani proşti. Fără comentar. 

... 

Il O .ilI .rI NIl 
Scăpaţi tara de jldani ŞI JI

dovifi, vofând candidaţii "Ligei 
Apărărei Naţionale Creştine" de 
sub conducerea diu; profesor A. 
C. Cuza. _ 

• 
- O frumoasă Impresie face călă-

torilor, indeosebi acelora cu perciuni, 
mândra svastică cioplită intr'un copac 
din Gara Conop, arătând direcţia Pa
lestinei. Ce zIci Siolm, iţ! convine? 

tra jidaniJor. Aceasta frăţie işi zice: După sfârşitul slujbei lumea s'a 
Liga Apă/ărei Nationale Creştine (L. strâns toată în fata sf. biserici în ei
A. N. C.) şi are în frunte pe marele mitlr, unde după cuvântul de deschi-
învăţat şi apostol al neamului Alexan- dere a Preotului Virgil Perian ca pre- Necrolog. Adânc îndureratli şi în vecl 
dru C. Cuza. şedlnte al Comitetului din Brad, a neconsolaţil: Ştefan Albu soţ. Or. Cor-

L. A. N. C. vrea sa scape ţara de urmat învăţătorul Vasile Cruciu, pre- nel V. Albu, Or. Ştefan A. Albu cu 
jid ani şi să pedepsească pe cei ce şedintele comitetului din Musariu, care sotia născ. Baby Demlan, Lucia cu 
fac fărădelegi. L. A. N. C. vrea să 1n- desvoaltă pe larg şi la Inteles frumo- soţul Aron Petrutiu, Dorina cu sotul 

Locot.-Colonel Petre BăIăneSCll copii, făptuiască aceste lucruri prin legi. sul program al LIgii indemnând po- Lutu Albu, Puşa şi Pulu Petruţiu ne-

• 

lată câteva din aceste legi: porul să se inşlrus sub steagul "svas- poţi, au nemărginita durere a anunţa 
Să scoatem pe jidani din armatd şi tlcel". Mai vorbeşte prof.rMihalcea, C. pierderea scumpei, prea bună şi ne· 

să-i punem la repararea drumurilor Safta şi Gh. Pârvu, după cari vorbiri uitate! lor soţii, mame şi bunice Ama-
b · i L li lîa Albu născ. Sandbtichler, incetată Şi pOdurilor. s'au înscris îndată ca mem fi a ig 926 

din viaţă În ziua de 13 Mai 1 in 

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

Nr:r. 16 

Rom â n i! 
. Votati lista "Ligei ApărăI Se 

Naţionale Creştine- în alegl\ă ,ci 
riie de Cameră. Semnul nostantm. 
pe buletinul de vot este ~erg~r 
(linie culcată). ohţle 

* O.OOC 
- Di Iuliu Grofşoreanu. l!lV. 04 Dor 

şi Dl Ioan Crişallu înv. dir. şcol. p!tei e. 
cota au jost decoraţi cu medalia nchis' 
splata muncii ci. Il. a. dat 

Invitare. 1IV ga C:lturală" secti~ ~Ol~ţ'je 
cota cu concursul corului Llgli Iri 
Pâncota, aranjează în ziua de RuseŞ I I 

23 Mai 1926 tu sala Hotelului .. DaCi ( 
un Concert impreu/lat cu reprezerd eOI1 
filme teatrală urmată de dallS. In;rimi 
putul la ora 9 seara. Preţul de lntra2_1 
Loc I. Lei 50; Loc II. Lei 35; Loc, 
stat Lei 25, Suprasolviri se prim! 
cu mulţumită. 

- Petru Tămăcean funct. de 81 

În Arad, dşoara Margareta Platzer ( S 
Plattensburg in A:ad, logodlţi. nte~e 

- Dimitrie Popovlciu, d!r. şC'92~ 
primare No. 1 din Arad str. I. Vuldubll< 
a fost decorat cu ~ Răsplata mun:at~e 
pentru Învăţământ el. 1" sub N·f! Ci . 
6267 -926. .~~ 

Felicitările noastre! IOZI.! 
• :ăseş 

Invitare. Societate Stud. Teologi d'ieiul 
Arad, aranjează in "Casina Român! Co 
din Chişlneu UD festival urmat I 

dans in seara zilei de 21 Mai (:-
Const. şi Elena) şt cu onoare vă roa~ 
să binevoit! a lua parte. ~o. 1 

Programul este următorul: cuval p 
de deschidere. "Cerurile spun" d t 
Davldov, cor. "Rugăciune" de G C~ 
Alexandrescu recit. de E. Timlşan a. >ubh 
"Aria lui Cavaradossi" din Tosea fi faj 
Serenatta spanIolă exec. de Oct. Uând( 
povan a. 1II .• Cântec sărbătores(~." (!!laru 
K RJd_· 1 ~.,«~,,---LA . ar,AS:L,--t:Q6..,,,,,.~r.t"'iII ... bftnnnur «-=a 
L. Uhland reclt. de N. Iliescu a. I~um, 
"Ce te legeni codrule" de Vorobchle.8te. 
vlci, cor. "Marşul libertăţii" de I. Vid:. Va 
cor. Corul Vtl. fi dirijat de d. prof. Alt s~ 
Lipovan. Acompaniamentul la plan vp Ch( 
fi susţinut de dşoara DGra Neamtl. C 

"Creditorii" piesă teatrală in 3 actll~ i 
de B. Luca. Corul va da răspunsuril1l1e 

liturgice şi la biserica ort. din lo~at~, 
După program urmează dans. l~ 
• .,., .tit - ':cI taJ'Y___ ., " • ..-.-.Irt. 
,.ţp~WW'ăţ~~ 

CE TIŢI ŞI RAsPÂNDIŢI -

"Oolntft POPORUBUl" PI , ~, ~ 

foaia care /tIPtil din toate ~o. 
puterile pentru binele şi Îna
intarea neamtllt,; nostruJ. SE 

Nu mai cetiţi foile ultgureşil'ă . 
Nu mai daţi hanul 'lJoslru ~dou 
celot" ce tii-au . hatJocorit tlba! 
'lJeacuri de-ard.ndul şi 1#- ori) 
eră. şi astăzi şi uneltesc lelol 

împotriva Sta tu Iti.; RomânIlulie 
ra 

~fert 

-===================~~i € ~- I \ 
Marele atelier mecanic pentru 
Instalări de apaducte şi intre
:-: prindere de canale :.: 

ont 
C 

Să oprim aşezarea Jidanilor la sate. 54 de Inşi în frunte cu cantorul Avram Brad, in etate de 61 ani. Osemintele 
Să expropriem dela jidani pdmântu- Groza, ca preşedinte. scumpei defuncte se vor duce din ca- DIMITRiE GABOR 

rile şi Să le dăm celor îndreptăţiţi. Deasemenea s'au constituit într'un sele proprii la gara din Brad in 13 are 
Să expfopriem pădurile cumpărate Comitet local 5 creştini sosiţi anume Mal 1926 ora 2 spre a fi transportate Arad, Strada Hoda Nrul 11. r A 

ă d d' I ă la Arad. unde se va face inhumarea • sau exploatate de jidani şi să le tre- la aceast a unare tn comuna vec n - Execută totfelul de lucrări bune, UeAI, in ziua de 15 Mai 1926 oarele 4 d. 
cem obştiilor săteşti. Scroafa. a. din locuinta Dr. Ştefan Albu (Bu- furnizează material de primul 

Sa scoatem pe' jidani di1l şcolile ro- După ce am fost ospătati bine in ,levardul Regina Maria No. 20) in cl- rang, dispune de magazII proprii. 
miineşti, unde copiii nostri nu mai in· casa primitoare a păr. 1. Fugătă, la mitirul de sus. Dormi in pace suflet \1;==;;;;;;;;========="3 
:ca:p~d:e~e:i~. _______________________ o_ra, __ 3_n_e_-_a_m __ a_d_u_n_at __ Ia~ş_co_a_Iă_. __ u_n_d_e ___ b~un __ ş_i_b_l_ân_d_! ________________ ' ______ ~--__ ~~ __ -:::::;,::::--~---

V ânătorilor" IO;;OP;;';~A.,,( RomAnii când sosesc la A rad trag la hotelul C 1 
Societatea româneaecă.e intâln"te la Cafeneaua " ornu 
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Pu b li caţi une, 

le aduce la cunoştinţa gene
l că se dă in arendă anuală 
,tina funcţionarilor şi Corp. 
genţi din localul Prefecturei 
lţiei Arad, pe preţul de la 
000 Lei mai sus. 
)oritori pentru angajarea ace
i cantini, vor depune oferte 
hise de preţul ce oferă până 
data de 25 Mai ora 1 p. m. 
d. director al Prefecturei de 
liţie in localul din str. Mără
;ti No. 50 etaj I. cab. 2. 

Orice informaţiuni precum 
condiţiunile contractului se pot 
mi în f,ecare zj intre oarele 
-l. 

Prefectura Poliţiei Arad. 
--

~g~~Jl1fant. Arad. 
== 

PubHcaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă celor 
eresaţi, că in ziua de 30 Maiu 
26 ora 11 se va ţine licitaţie 
blică pentru aprovizionarea cu 
rne a Regtului - la sediul Rtg
ui in cetatea Arad. 
Cei interesaţi vor avea la dis
ziţie caetul de sarei ne, ce se 
seşte depus la cancelaria Ser
:iului Aprovizionării. 
Comandantul Regtul 93 Inf. 

Lt. CQlonel: (ss) MARDAN. 
------------------,---
Primăria comunei Nădlac 

J. 1185-1926. 
Publicaţiune de licitaţie. 
Comuna Nădlac ţine licitaţie 
tblică în ziua de 1 Iulie 1926 
faţa locului referitor la esa

ndarea viilor comunale şi nu
arului. 
..bft-..,l,icitaţie se poate con cura 
lma! cu oferte închise şi gigi
te. 
Vadiul de 5°10 din preţul ofe

t se va depune in numerar sau 
hârtii de valoare. 

Primăria comunei Nădlac. 
No. 1186-1926. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Comuna Nădlac, ţine licitaţie 
publică in ziua de 1 Iulie 1926 
la faţa locului referitor la esa
rândarea trestiiş, goz de foc, din 
râturile comunale aşa numit 
"Crac111 Mare Mic şi Gârbovaţi" 

La licitaţie se poate concura 
numai cu oferte inchise şi sigi
late. 

Vadiul de 5°10 după preţul 
oferit se va depune în numerar 
sau in hârtii de valoare. 

Condiţiuni1e se pot vedea zil
nic in biroul serviciului econo
mic financiar intre orele oficioase. 

Licitaţia se va ţinea in conf. 
art. 72-80 din legea contabili
tăţel publice. 

Nădlac, la 10 Maiu 1926. 
Primăr;a. 

Preluând singur conducerea I! 
HnUfRUlUl Dl tOSlUMf BRRllfln~n II 
confect1onez eftin din stofe ne- 1\ 

întrecut de elegante orice 1 

I uniforme scn~re, militare Si civile. I 

I VaSIle Ivan 1

1

.\, 

croitor , 

. Arad, Piaţa Catedralei 5. I 
I " (Colt cu Str. Gojdu.) . 

*5id 'A§*9 Ma 

Gheorghe Sim.a 
mAestru pantofar 

Arad, Str. EOlhlCSCU Nr. 42. 

• 
Stefan marki , 
prăvălie de modă pt. 

dame şi biirbilli. 

• 

Condiţiunile se pot vedea zil- f1rad, 51r. melianu no. 22/b. 
c in biroul serviciului econo- M------------. 
ic financiar intre orele of ici-
~se. 

Licitaţia se' va ţine în conf. cu 
t. 72-80 din legea contabili
,ţii publice. 
Nădlac, la 10 Maiu 1926. 

Primăria. 

Primăria Municipiului Arad 
Serviciul economic. 

== 

'o. 9277-1926. 
Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă publică, 
ă pentru furnizarea aloT 25 
fouăzecişicinci) garnituri haine 
lbastre (îmbrăcăminte de lucră
>Ti) necesare muncitorilor Uzi
elor comunale, în ziua de 19 
llie 1926 la orele IOa. m. se 
a ţinea licitaţiune publică cu 
ferte inchise În biroul Serviciu
li economic in conf. cu art. 72 
i următorii din legea asupra 
ontabilităţii publice. 
Caietul de sarcini se poate ve

lea ]a Direcţiunea Uzinelor co
l1unale In zilele oficloase între 
larele de lucru. 

Amatorii vor depune deodată 
:u inaintarea ofertei şi o garanţă 
le 10% din suma oferită. 

Arad, la 11 Maiu 1926. 
Serviciul economic. 

---,--------------------Parfumuri se capătA la 

FAKltlACIA 

"HERCULES" 
Proprietar Ştefan Anghel, 
Arad, Piaţa Catedralei No. 16 

(col,t cu Str. Meţlanu). 

MARE MAGAZIN ŞI ATELIER DE 

INCĂLŢĂMINTE MODERNĂ 

IOAN GOICEA 
Arad, Str. Românului 

(Lângă cinematograful Apollo). 

Execută cele mai frumoase ghete. 
--- Mare asortiment. ---..................... 
! CROITORIA BĂRBĂTEASCĂ ! 

I nunn C~R~8Hn I 
• Arad, .. 
I Str. Ioan Rusu-Şit'ianu 2. I 
• • I Confecţionează din stofele I i cele mai bune costume ne- • 
• întrecut de elegante con- , 
I form ultimelor jurnale de I i o mode din străinătate. O i 
._._._._~._._ .• ~_. 

RomAni! 
Incercati şi vă veti convinge, că o firmă ro
mânească intotdeauna vă serveşte cu prt turi 
ieftine, ca orice altă firmă Străină (jidovească). 

IOAN BALAŞIU, ARAD 
strada Meţianu. casa bis. ort. rom. 

unde se află totfelui de mărfuri to stafe, mă
tăsuri, pl'!nzeturi, zef/re, trusouri de mirese 

şi plapome, etc. 
.~... 440W· ~4'4"' 

GHEORGHE IANGOVICI, Arad 
strada Eminescil No. -

Prăvălie de modă. Depozit de fa
barică, trusouri pentru mirese, lin
gerie, pânză, stofe, marochenuri, etc. 

"...... .4 , 

flviz! 
Am onoare a aduce la cunoştintă 
că in atelierul meu confecţlonez tot 
felul de Încălţămi1lte pentru dame 
domni şi copil, pe lângă cele mai mo·' 
=== derate preţurI. ~
Pentru dnil preoţi şi secretarii dela 
= sate se primesc comenzi. -
Cele mai moderne ghete după ultimele 
jurnale din Paris se pot comanda la 

o MARELE MAGAZIN DE O 

INCĂLŢĂMINTE MODERNĂ 

P. NE C ŞA 
Arad, Bul. Reg. Ferdinand No. 10. 

FONDATĂ LA ANUL 1887. 

"VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII S. A. 

CENTRLA: ARAD. 
SUCURSALE: CHiŞINEU, ŞlRIA, BOROŞINEU, RADNA, PECICA 

ŞI BUTENI. 
EXPOllTURÂ IN SĂ V ĂRŞ~N ŞI ORĂNICERI JUDEŢUL ARAD. 

IN CASELE PROPRII. 

Capital sociefar şi fonduri proprii. . . 50,000,000 Lei, 

Depuneri spre fruclificare. . . • . . 150.000,000 Lei, 
din care o parte considerabilă sunt depuneri americane. 

RAMURI DE OPERAŢIUNII 
Execută tot felul de operaţiuni bancare. - Acordă împrumuturI cam
biale, hipotecare, şi de lombard. - Face comerţ cu cereale. -
Financiază intreprinderi Industriale, comerciale şi agricole, - Cum
pără şi vinde monede streine (Dolari, Mărci, Lire, Franci şi alte valute.) 
Primeşte depuneri spre fructificate in Lei, Dolari, ori in alte 
valute străine, pe libele şi in cont curent, pe lângă cele mai 
favorabile condiţiuni. -;- Primeşte bani din America ca depuneri, 
ori pentru lnmanuare partidelor în Ţară. - Efeptueşte comlsiuni pri
mil~ din America în afacerile emigranţi1or. - Primeşte cecuri spre 
incassare. - Primeşte asemnări de ban! În ţară şi pentru străinătate. 
Are legătură de Cont-curent cu toate băncile din Ţară şi străinătate. 

BANCĂ AUTORIZATĂ PENTRU OERAŢiUNI DE DEVIZE. , ..a 

"fi RflDfI n fi" 
soc. COMERCIALA ŞI INDUSTRIALA PE ACŢIUNI 
ARAD, BVDUL REGELE FERDINAND 1. Nr. 40-42. 

--~ CAPITAL SOCIAL LEI 7.5000.000 ~ TELEFON 304. 

Face totfelul de operaţiuni de bancă. Acordă imprumuturi 
cambiale, ipotecare, lombard şi pe mărfuri depozitate in 
magaziile proprii. Finanţează şi sprijină intreprinderi comer
ciale şi industriale solide şi serioase, Primeşte depuneri pe 
livrete cu şi fără abzicere, etalon favorabil, plătind şi im-

pozItul către Stat. 

Vânzare în mare de spirt şi spirtuoase. 
\ 

___ "VA 1$ n ..... se.. dA Ula. o' c' b an ata' h'" $. 
~,Cafeneriua Oriisenească" din flrad este a iRftIIIJOR CflRflC)Onl. 

" . , 



... ___ -._-... .d}~~} _____ ..... __ 

Ono .' 
Palatul Cultural. oentrn ~;hl' ~ 

~-~~-
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MANUTANŢA ARAD 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţa dori
torilor, că în ziua de 28 Maiu 
1926 la orele 10 dimineaţa tn 
cetate la manutanţă, se va ţine 
licitaţie pubiică in conformitate 
Cli legea contabilităţii publice 
pentru vinderea de 31,440 bucăţi 
spituri pentru tigărl şi 4347 bu
căţi lumânări. 

Informaţiunile pentru condiţiu
nile v~nzărei la manutanţă în 
zilele de lucru dela orele 8-12 
şi 15-18. 

Şeful Manutanţei Arad: 
Căpitan Bucurescu. 

. 
Primăria Municipiului Arad 

Serviciul Administrativ. 

Nr. 8753-1926. 

Publicaţiune. 

Automobil Club Rg. R. Banat 
Crişana in Timişoara, aranjează 
un concurs de turism intre zilele 
de 1-7 Iunie 1926. Itinerarul 
şi regulamentul acestui concurs· 
precum şi buletine de inscriere 
sunt puse la dispoziţia amatori
lor în edificiul primăriei, camera 
93 în etaj. 

Arad, la 17 Aprilie 1926. 

Primar: Rabu. 
Secr. corn.: Si. O/aria 

No. 692/926. 

Publicaţie de licitaţie. 

La ordinul Prefecturei judeţu
lui Arad No. 692/926 se publică 
licitaţie pentru reconstruirea po
dului de lemn No. 7 peste Cri
ştii-Alb de pe şos. jud. Sebiş
Buteni km. 28-2'9. 

Valoarea după, deviz este de 
767.204 lei şi neprevăzQte lei 
52796. 

Licitaţia se va ţine la Prefec
tura judeţului Arad tn ziua de 29 
Maiu 1926 ora 11 a. m. 

Dnii concurenţi pot lua infor
maţiuni pentru condiţii deJa ser
viciul de poduri şi şosele Arad 
tn orele de serviciu. 

Arad, la 27 Aprilie 1926. 

Serviciul de Poduri şi Soşele. 

2-3 

No. 9071/1926. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă gene
rală că in ziua de 28 Iunie a. c. 
orele 10 a. m. se va ţinea in lo
calul Serviciului economic (Pri
măria Camera No. 104/licitaţie 
publică cu oferte inchise pentru 
liferarea alor 1000 (una mie) va
goane) a 10.000 klg.) piatră brută. 

Ca garanţă se va depune odată 
cu oferta 5010 din preţul de ofert 
tn numerar sau hârtii de valoare 
garantate de Stat. 

Condiţiunile de licitaţie se pot 
vedea zilnic la şeful Serviciului 
economic tn oarele de serviciu. 

Licitaţia se va ţ[nea in confor
mitate cu Art. 72-85 din Legea 

Serviciul Economic al Municipiu
lui Arad. 

Dati AnuntUl , . 
asupra contabilităţii pttblice'N~" 

Adjudecaţiunea va avea loc in 

pt. VOINTA POPORUL 

I Publicarea anl1otllrilor ajută 
în măsura cea mal mare la 
sustinerea gazetelor. Gazda 
noastră nu p0ate prImi 

ziua de 30 Iunie a. c. 
Arad, la 21 Aprilie 1926. 

Serviciul economic. 

România. - Comitetul şcolar ju
deţean Arad. 

No. 568/1926. 
Arad, la 22 Aprilie 1926. 
PubHcaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă gene
rală, că în ziua de 29 Mai 1926, 
la orele 10 a, m. se va ţinea lici
taţie publică cu termin scurt, tn 
localul Prefecturii judeţului pentm 
darea în intreprindere a lucrărilor 
de reparaţii la edificiHe şcolare 
din comunel~ Dorobanţi (lratoşul 
mic), Zimanduţ) Ineu, Şicula, 
Radna, Sânnicolaul-mic, Măderat, 
Com!ăuş, Buteni, Saul-nou (Şi
moneşti) şi Pădureni (Erdeiş). 

In baza devizelor verificate de 
Serviciul tehnic al judeţului Arad, 
spesele de rep<frare sunt: la Do
robanţi 120.000'- Lei, Zirnănduţ 
100,000'- Im~u 70.000'- Lei, 
Şicula 66.058'- . Lei, Radna 
136.000 - Lei, Sânnicolaul-mic 
86.295'- Lei, Măderat 33.482'
Lei, Corr.1ăuş 44,000'- Lei, Bu
teni 222.000'- Lei, Satul-nou 
54.000 Lei şi Pădureni 38.000 Lei. 

Devizele, condiţiunile şi planu
rile relative la aceste lucrări se 
pot vedea în biroul Comitetului 
şcolar judeţan Ja Prefectura ju
deţului, camera Nr. 34 şi la Co
tetele şcolare rurale din comunele 
respective in zilele de lucru Intre 
orele 10-13 din zi. ,<, _" •. __ _ 

Ofertele se vor inainta separat" 
de fiecare şcoală. 

Licitaţiunea se va ţinea in con
formitate cu legea contabilităţii 
publice (art. 72-82) şi condi
ţiunile generale pentru intreprin
deri de lucrări publice şi cu oferte 
Închise şi sigilate pe cari con
curenţii le vor tnainta Comitetu
lui şcolar judejan in ziua licitaţii 
la ora 10. 

Amatorii vor depune deodată 
cu oferta şi o garanţă de 6% la 
valoarea lucrărilor tn numerar sau 
In efecte de stat. 

;aţiune. 

St 10ştinţă generală, 
că in . Iunie 1926 la 
orele . .11. se va ţinea in lo-
calul S\"[viciului Economic (Pri
mărie, camera Nr. 104) licitaţiune 
puhlkă cu oferte Închise pentru 
exe'cutarea lucrărilor de pavazare 
cu piatră. lucrări ce se vor exe
cuta in vara anului 1926. 

Ca garanţă se va depune odată 
cu oferta 50.000 (cincizeci mli) 
ltl numerar. sau hârtii de valoare 
ganmtate de Stat. 

CondiţiuniIe de licitaţie se pot 
vedea zilnic la şeful Serviciului 
Economic in orele de serviciu. 

Licitaţia se va ţinea in confor
mitate cu Art. 72-83 din Legea 
asupra contabilităţii publice, iar 
adjudecaţiunea va avea loc în 
ziua de 30 Iunie a. c. 

Arad, la 21 Aprilie 192G. 
Serviciul Economic. 

Elena Neguş Şiclovan 
Croitorie de dame 

anunţuri deja EvreI, cari ţin 
în mân:le tor comertul şi 
industria si pentru aceast'l 
trebue să' luptăm noi cu 
greutati Rugăm deci pe tC'ţi 
prietenii noştri, comercianti, 
măeş tril, pri maiÎ, notar! să 
ne trimilă spre public'lre 
anunturile de cari au tie
buintă În PI acUca lor. Tot 
asemenea rugăm r(-snectuo:~ 
Băncile şi CooperativeJe să 
ne trim~tă bilanţunle spr<! 
publicare. In fl'lul acesta 
veţi putea sprijini mai bh,c 
presa, care luptă pentru 
intl.'rt:'sc!e curat romaneşti. 

ştir 

cu 
Cat 

A D~IIN ~ STRAŢl ren 

iii!ES!ii!I!i:m<:se:iiiW,-~~ tru 
- n'a 

Marele magazin de pielă am 

VICTOR BOŞNIA ~:. 
Arad, Piaţa Cotedralei Nr. se( 

Arad, Strada Turnului Nr. 3 Furnizează cele mai solide şi i 1 
(colţ .cu Piaţa Imparatul Traian) tine mărfuri ditl această bran rel 

• -- ~- 1IF=a~~îH pâl 

"u. r ", siWlP "1#". l\AWb eWlW n'2 

.,.......... ., ......... 

... nima. su'" a. 
. şti] 

fltelienil de broderii, tesături şi cu-' ~; 
saturi nationale al dnei . . rs~ 

ad 
_ ••• . =rrt ~.~ __ 

Cristina-S---ăb-ă-ti 
dh 

ARAD, Strada Goj du l\Irul 17. 65 

~ tal 
pr 
m: coniECrlOneftZfI : , 

I Cuverturi de pat, perdele, feţe de· ca 

masă, lingerie etc. SpeCialităţi de ba- ce 

tis:e. Bogat asortiment de modele , 
ur artistice pentru brodat. Imprimaţi uni 

de modele pe pânză. 000 
Preşedi nte, Prefect 

. (ss) Boneu. 
Secretar (8S) V. Spăfaru. . D 

.",..tr#5')iŞţ!ll~ I ; ............. ; ••••• y ......... . 

R· [)"1 d" ." • Cl 
uUll omnl or me ICI.. • D o te uel d '; Iiiii 

Am onoare a Vă aduce la • Irec lunea line Of e gaz 
cunoştinţă că in atelierul meu. ' 
se află gata şi se pot co- • a oraşului flrad. 
manda tot felul de instalaţii • 

medicale: • 
MESE pl. examinare • 
.,ULAPURI pentru : 

Se află În sItuatia plăcută, ca să servească On publlc cu gaz 
de calorle Înaltă, cu a cărui ajutor putem ca in timpul de 

pace Ieftin a lumina. incălzi, prt>găt! mâncări) a călca 

instrumente • 

rufe şi a ne scălda. Instalaţiile necesare şi 

monlările le executăm per a teşi pe 
-~- preturi de regie. -:-

PORTIRIGATORE, etc •• .. ......• ........ 
cu preţurile cele mai reduse. 

.... Cu stimă: 

JIGA HEREŢIU 
Atelier mechanle 

Uzinele Comunale Secţia gaz aerian! 
Arad, Str. Muciu Seevo1a 9, 11, 13. -!- Telefon: 27, 25, 16. 

" ...... . ........ 
• • • • • Biroul uzinelor 
• din str. Eminescu No. 4, stă la dispoziţia On, public În CEI privesc 
• . comenzile etc. 6 

ARAD, STRADA TURNULUI No. 3 
(Uogi Cazarma pompierilor.) : ••••••••••••••••••••• ~ •••• ~ -

Singura prăvălie ro
DlAnească de DIodă 
bărbătească a lui (5) DIMIlRIf H. MOnlH 

ARAD 
STRftOH MiŢlHHU 

NO·7· 

Se distlna:e prin mărfurile bune si if'tln' ca: gulere, c.!!! 
cravate. dupa ultima nlllda '1& MM'; ort ""nt de păIă~ 
tară ŞI stft'inăt;!te. Are (lI" ,·11" t, mi L dill Ara\1 şi: ---Cenzurat: Prefectura Judeţului. 
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