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ORGAX AL "LIGEI ~t\PĂR~~RII XAŢIOXALE 

Aaul IV. - N-rul 36-81 APARE SĂPTĂMÂNAL SUB CONDUCEREA UNUI COMITET 1'7 Oet. 1926 

,. I 
Plugarl·-I, part-Idele POI-lt-lce Ş·I L-Iga" este lăsat la discreţia votului ce- i Fiecare român 'conştient şi pri-

" I lor interesaţi, cum este cazul la ! ceput vede, că LANC. este ultima 
I partide. unde se aleg astfel de I speranţA a neamului. 

Ve ce nu este bANe partid?' i şefi, cari promit mai mult. LANC. nu pertractează, nu fu-
I Liga nu promite. Ea tace. zionează, nu pacteazA. cu nimeni. 

De opt ani privim cu ingrijo- vede pericolul. Niciunul nu vede Iată imensa deosebire Între Idealul naţional nu este obiect de 
rare ]a activitatea diferitelor par- că elementul românesc dispare la Ligll. ~i partidele politice. târguială. El trebue împlinit, alt-
tide . politice din ţara. şi constata.m oraşe şi se prăpadeşte la sate? ?vlarea mişcare LANC., care a cum ne prapadim. 
cu ruşine, că toata. activitatea lor Miliarde au dat imprumut la cuprins tot teritoriul ţării, dela Este ora 12, Români treziţi-vi! 
de opt ani, nu este altceva decât bancile şi industriile jidoveşti cu Nistru pân' la Tisa este dovada Timişoara, 28 Sept. 1926. 
un neserios teatru de diletanţi. 8 la suta, cu care capital tot tA-! necesiUVii existenţei ei Ai garantia I 

~ )' y Alex. Ţieranu. 
Teatru cu operete, drame, tra- ranul român este speculat. viitorului neamului nostru asuprit. 

~ilii,come&i,n~d~~~ect: L~~m~~~ ~ bqtin'II-___________________________ _ 

incapacitatea, intriga, adulterul, I nici un ajutor, nici un imprumut, 

divorţul, concubinajul, poligamia. I nici o unealtă agricolă sau ma- Dt deputat Dt. Valerl·u Pop 
lipsa de bun simţ, seducerea şi şina. 

minciuna, - pentru un singur I Partidele continuă teatrul şi la An ·)·locul de ţ·t L z:I N C d· 
scop final: căpAtuiala, adeca îm· marginea prăpastiei. Se ceartă şi ! 1 mI ·a ren I Of' • J. 1. • • In 
bogăţirea fără muncă. se bat, ca să ajungă la putere. I Judeţul Satu=Mare 

Un teatru ridicol şi prost, In In mij:ocul acestui haos se ri· • 
care nepi"iceputul face pe politi- dică o grupare nouă şi puternică, LANC. In. morm~lntul marelui român Dr. raslle I~ueaeiu 
cian, prostul pe filosof, pungaşul care are la bază conştiinţa naţio-
pe moralist, unde mediocrul e nală şi nu cunoaşte deosebiri de Ziua de 8 Sept, încă de pe timpuri 1 pregătea de victorie. Atât de pătrunzl
profet, samsarul ministru, iar ele- ! clasă în sânul neamului românesc \1 adună mult~ lum~. Ia Şişeş~, ac~lo toare şi de emoţionante erau vorbele 
mentul de valoare este delăturat şi porneşte la luptă cu steagul unde păstona odmlOară "leul Vasile I ~IUi deputat dr P.?p, .în.cât toat~ ~ul-

. . . . l " Lucaclu. ţlmea era cu ochII pltm de lacnml. 
din post, persecutat ŞI .batJoco.nt, I desfăşura~ cu devIza: Hnstos, Re- I Dar 8 Sept. (sf, Maria) n'a fost de - " .. Şi acum părinte Lucaciu, 
pentruca. aşa cere halta lupIlor I gele, NaţIunea", pentru a repune I mult, pentru siseşteni şi jur, aşa cum dormi în pace, căci bravii: tăi ostaşi 
tliLmânzi. neamul nostru în drepturile ·sale a fost .anul acesta. In. a~eastă Î":sem- ~unt vredni.ci de tine; O luptă nouă 

Teatrul acesta este imoral pentru- fireşti. România românilor" zice nată ZI, toate satele dm Intreg jurul, tncepem ŞI pentru aceasta venim la 
Ca. prezintă drept periculoas~ curen- marele ~i conducător dl prof' univ I cu drapelele naţlo.nale c~ svastica n~ea- tine să făgăduim că nu vom da îna-

. ~ , . . gră, se vedeau Indrep!aodu-se catre 1 poi!,'" 
tele. cele ~al sft,~te ~e regenerare A.~. Cuz.a, ca~e tr"?preu~a cu mânăstirea ~iş~şti _. "mânăstirea unirii ,PJângând - nu Iăcrămând _ pă-
naţiOnală ŞI pe Jldam de un ele- mulţi bum româm, au Jurat 10 faţ.a tuturor R'Jmamtor," ! tmtele dr Epaminonda Lucaciu, fiul 
ment valoros ~i ~til pentru ţară. Sftul~i altar, Că" vor duce o luptă 1 . Ţăr~n~i:" bărbaţi, femei, copii, tineri 1 ?iSpărutului, a răspuns pr~n ,fraze lun~ 

De opt am aSistăm la acest cinstită şI hotărItă pentru desvol- 1 ŞI. bătram~ dşte~tau.. pe cel ce se svo~ ,1 mtrerupte de potopul lacnmllor, dlUl 
teatru care Incă nu se terminiL. tarea economică şi culturală a pOe n~se că VJn~, ŞI, cand dep~tatul ~ANL protopop Anca şi dlui depu,tat. Valeriu 

" ... dlO acest ţinut a apărut In mIJlocul 1 Pop, Dsa spune că laCrimIle ce le 
Toate partidele au fost la câr- I POrulUI românesc ŞI au format o unui urup de conducători ai LANC, varsă sunt lacrimile bucuriei văzând 

mă. Toţi au guvernat. grupare politică noua.: ))Liga apă· din juhdetul nostru, - un "ura" pu- că LANC prin dl deputat Pop vine 
In propaganda electorală, cu rării naţionale creştine« tern!~ a ~îzbuvcnit ~d:~ mii. de pie~turi. şi~ ~duce orna~jj fostului său părinte şi 

toţii s'au servit de arma cea mai Liga nu este partid. Ea este "Trm,asca, t~alas,ca., . stnga mulţImea parmte al .unUl neam întreg. 
iettini1.: au promis cerul şi Pă·I o legătură, un legamânt cu jură- entuzl~smata ŞI frOrlle cu;geau asu- I Da,r PŢmtre la~rimil.e ~cestea-i scapă 

â 1 , . +. 'A . b ,. . pra lUI. - nOI ştim - ŞI lacnml amare, gan. 
m ntu Şi. ~U mmylt CU Cea mal mât:t mile unu româ~l! ca stl. A fost o clipă ce nu se poate des- , dîndu-se cum În ultimul timp, el, pă-
perfectă. hmşte sufletească. reahzeze programul stabIlIt pentru crie. Adânc emotionat dl dr Pap, salută i rintele său, a fQst umilit de cei ce s'au 

Ce le pasă lor de cei cari Ii desro birea neamului din jugul ji- mulţimea Înconjuratoare şi pătrnnde În înălţat, de cei ce n'au pus o piatră la 
aleg. Acuma îi văd şi apoi cine dovimei. Membrii Ligii sunt obli- ~is:rică. Ce p~cat .ins~ v că lumea n'a temelia patriei. . . 
ştie când. gaţi să lupte toată viaţa lor pen- mcap;J.t toată IU blse~lca. ~I p~oporul sl~lţ;a aceasta. Cum ,:;ă 

• . , DI deputat Vale nu Pop, a depus . nu simta când aZI In ţara ta e stăpan 
N~ mtere~ele ~e~mul~i, n!ci tru bInele ?,eneral ~~mânes~. " pe mormâ:ltul eroului o coroană de numai cel ce român n'a fost 1... Da, 

durenle săteOllor, nICI neaJunsunle In partIdele pohtlce POţi mtra flori naturale şi brad, ce avea o bandă că nu prin merite s'au ridicat aceşti 
funcţionarilor nu i·a mânat la luptă, şi ieşi când vrei, ca la crâşmă. tricoloră pe care erau două svastici sfidători ai oamenilor cinstiţi, ci prin 
ci numai şi numai singurul scop, Acolo nu se discută principii şi I m~ri şi negr~, şi u,rmătoarele ,cuv inte : m~rdă:ia sufietului J?r. Ajunşi sus, "la 
de a ajunge la căpatuiaIă... program. Ei împart funcţii şi de- 1 t>LI~a ApărărI.1 NJţtona!e Creştme: Ma- ! puter~ -,~!1 dat Şi dau drept la Viaţă 

, 1 .. . ,. . . relUl Dr. VaSIle Lucaclu", numai străInilor de neam şi lege, .ar 
Onoare p~ţme or excepţll. . coraţll,. tar,ă să exameneze CUl l~ I După oficiarea serviciului divin a Românului care a făcut Ciceaslă ţară 
Pertractăn fara. capăt, pactun dau. Nu ţm seamă de valoarea ŞI urmat parastasul marelui diSpărut, unde i se dă, .. ce? Nimic decât doar drep

dejositoare, fuziuni imposibile, con- interesul celorlalţi români, cari nu dl protopop Ioan Anca vicepreşedintele tul (?) de a fi slugă ticăloşilor. 
luziuni ridicole, intrigi, furturi de fac parte din partidul lor, -. - nu- L.A~C. di~ judeţ, arată î~semnătatea ~n ochii mulţimii - care cugeta 
urne, jandarmii, apoi bancheturi, mai partidul sa. trăiască, ceilalţi zl~el. Al?ol dl ~eputat yalenu P0f!, ~. I cel. pUţin la fel cu mine, - printre 
chefuri serbari inutile paradă şi pot pieri de foame. ~anc ml~at, ,pa~eşte ca~e morm~n! 10 1 la"c~~mi se v.cdeau şi f~lgeriie răzbu-
. " . ' . . timp ce m bIserică se facuse o hl1tşte I nani, a unei drepte plăţI. 
IarăşI p~rada., discursuri In cart I Faţa de această proce?l:1ră de par'că nir~enea n'ar fi fost în .ea- Părintele dr. Ep Lucaciu, mu\ţu* 
un nepnceput prea~areşte pe ~e- dă.unătoa~e pentru neam, se ndIca. şi, cu voce~-I sonoră şi tremurandă, i meşte încă odată Ligii care _ vorba 
Iălalt şi teatrul contmuă fără tn- LANC. ŞI propaga. adevărul cre- spune lumel feru,l cu~ ~sa a cu~oscut dsale - e cea mai sinceră şi mai cu-
cetare. ştin: "fiecămia ce este al său-o p~ t>L~ul dela ~ls~Şt~" In, tabenJe le· II rată frăţie - înjghebarea de români, 

Dar ţara ce zice? Onoare celor cinstiţi şi pun- ~lO~anlor .romant dm ,ltah~ : " ... Da! În ,ţa~a aceasta", frăţie de cruce care 
. .. ... lacnma părmtele LucaclU cand pe pla· aZI vltle să îngenunche la mormintul 

ConS,Lată, că stremu se .Imbo- gaşl1 la puşc~ne. . iurile Italiei răsăriră ca din pământ, dela care se poate inspira. 
găţesc ŞI elementul de baştmă să- LANC pnmeşte concursul fle- mii şi mii. ~e români, îmbrăcaţi în Apoi f:ărbătoritul deputat, jn mijlo-
ra.ceşte. cărui romAn cinstit, care vrea să u~i!orme ltal!ene, dar sub ~teagu~1 pa- I c~l mulţimii, iese din biserică unde 

Băncile şi intreprinderile jido- lucreze pentru binele întregului tnel lor, ve~l~d a dep~ne )u~ămant că dm nou vorbeşte multimii, cari prive-
. . 1 t l vor lupta pana la ultima picătură de ! şte la chipul lui blând, vesel şi modest 

veşti mereu urcă capitalul lor cu ne~m. n, eres,e persona e nu se sânge pentru neam şi lege".. ca la un chip din altă lume. Dsa între 
zeci de milioane, mărfurile jid ani- satisfac. prm Llg~, pentrucă nu se tJ" •• Vărsa ,Iacri~i de~ feri~ire căci ne ! cele spuse, făgădueşte că "cei zece de
lor mereu Se scumpesc la dublu pot satisface. FIecare este ostaş vedea pe not plecand In ~Jutorul pa- I putaţi ai LANC. îşi vor face datoria 
pAnă la înzecit, trenul se scum- devotat şi asculta. de .comanda triei !ndurerate. un~e mul~l b~rbaţi de l' aşa eu~ şi·au .Iuat angajament f~ţă de 
peşte totul se scumpeşta numai şefului suprem, care prezmtă toată sta.t lOcepuser,ă ~hlar a:şI pIerde n~- Dzeu ŞI oameOl", Arată etapa pnmă a 

, .' +. • t 't t Iă ' deldea In vlctone. Părintele LucaclU luptei şi spune că nu peste mult cu 
una nu.: .marfa Yăran.ulul român, ~aranyla ŞI au on a ea mora ŞI ne-a dat binecuyâo,tarea, noi am plecat, 1 ajutorul ţăranilor. cari sunt stipânii 
grâul ŞI VItele lUI se leftenesc - mtelectuală., pentru buna condu- şi în urmă am InvlOs!" I adevărati ai plaiurilor pe cari locuim, 
aproape nu mai au preţ. cere a LAl'JC. Povesteşte multe clipe emoţionante 1 vom ajunge acolo "ca Românul, să fie 

Oare nu este un blestem pe Este ales pe viaţă,. ca sa, .rea- din vî~ta ~părin~~Jui Lucaciu, când ~r~ l stăpân în ţar~ lui>, ,căci, el AS'a iertf~t, 
capul partidelor, cli, niciunul nu liseze marele ideal naţional ŞI nu În (taha, In ml]locul celor pe cari II se Jertfeşte ŞI se va JertfI, cand patna 

PREŢUL UNUI EXEMPLAR 3 LEI. 
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va cere. Si cum lozinca noastră e: 
«Hristos, 'Regele şi Naţiunea!" încheie 
dl deputat Pop - atunci: 

Pentru Hristos înainte! 
Penlru Rege tot inainte! 
Pentru naţIUne, pentru voi, înainle 

să mergem. ori f:\ă' murim l" 
Ca un vulcan au izLucnit strigătele: 

Trăiilscă Liga, Trăiască Cuza, Trăiască 
conducătorii Ligii Creştine. . 

Spontan din mii de piep~ur.i a IZ
bucnit uralele aşa cum numaI 111 ase
meni ocazii rari se pot înregistra. .. 

Curatorii şişeşteni au dat şi un 
banchet de 120 tacâmuri în onoarea 
dlui deputat Valeriu Pop, " la cari a~ 
luat parte toti conducătofll LANC. Şi 
delegaţii organizatillor din jur Coresp. 

VOfNTA POPORULur NO.37 

Scrisoa.re din Eşelniţa (lâDg~ Orşova). S EZI C E: 
, Că la liceul "Moise Nicoară. sosesc 

! 
Cum judeca s~Henii pe cei ce se dau cu jidanii 1 încet aeevăratele puteri A didactice 

Traiască dl A. C. Cuza speranta ţării! ! penttu. cultura. naţ!o~~Iă, Pa~ă acum 
I avem IUlre nOi pe lţ'gul »Elchhorn •. i I 

! Săptămâna trecută in micul nostru i "Pentru ce nu am votat cu Liga, care nici măcar atâta bunăcuviinţăt nu 

II sat. Eşelniţd, situat în frumoasa v~le I să fi cerut ajutorul ei." ştie să se prezinte dlor colegi ca nou 
a Dunării, s'a desbătut un pro.:es In-! La râu, În faţa proprietăţii primului venit, Pagubă că au pensionat pe prof. 

! tentat de jidi:' nul Strausz, contra săte-1 acuzat un automobil se opreşte şi 8e Szanl6, fiindcă împreună cu Katz ar fi 
I nilor. . dau jos dOi!l~ii:. judecătorul, grefierul, I putut forma dija triumviratul. 
: Anume, părăul, care poartă numele advo~atul ŞI mgm~rul. , . 1 Că în Arad este vorba să se înfLinţeze I satului, în urma ploHor, revăn:ându.se,! Pană a nu vem pewunalul, după! o Casină, un Cămin cultural sub 
1 a pricinuit pagube atât locuitorilor din I care. s~ duse ~u automob~lul. ~'a năs~ut 1 egidele • Astrei '. Doamne ajută-ne să 
: stânga, cât şi jid~mului. care are o fa- i un mClden\ In.t,re t~ral11 ŞI advo~at, I trăim Să vedem şi visul acesta împlinit. 
I brică de textile de-a dreapta.' ! deo~rece ţarann ~au mce.put să stnge! Că paltidele naţional şi ţărănist au fu
I Jidanul s'a prezentat preturei din I d-!UI adv~cat. "ca e ruşme ca, u,r: ro- I zionat fără 'aderenţii dlui Iorga şi 
! Orşova, acuzând pe sălenii aşezatt pe I man să. vmă In. apărarea unUl Jidan, I alţi mulţi oameni de valoare a fostelor 
1 malul slâng al pârăului, că ar fi cu~ contra mtr:gul~~ sat. .• ~ , partide. Acum este vorba de alegerea 
1 prins din pământul statului şi că intă- II Sa vemrea JldanuIUl," lncepandu-~e 1 preşedintelui partidului fuzi.onaţ. Nouă 

Preşed"lntele L. A. N" C. ! rindu-şi ţărmul apei l-ar fi cauzat lui desbaterele credeam., ca ne .. "\~Iăn:' in ne place a crede că cel mal senos can
: pagube enorme, cerând o despăgubire Budapesta, deoarece jldanul ŞI mglne~ I didat pentru acest partid ar fi fratele 

dl A. C. Cuza În propagandă ' de 50.000 Lei Notăm, că dacă nu s'ar irul (care e ungur) neştiind, adecă ne i Sfere basarabeanu!, care a fost perse
fi făcut aceste întărituri, demult ar fiI' voind să vorbească rom~,neşt.e d-i aAd- 1 cutat pe timpul Ruşilor pentru ideil~ 

DJ profesor A. C. Cuza, preşedin- fost distrus întreg satul. vocat, reprezentant al rofll ŞI rom~n 1 lui anarhiste bolşevice, iar în decursul 
teie sllprem al LANC, a obflJlUt per: Eşind comi'3ia la faţa locului, lida- I mare,. vorbia ungureşte "cu aceşha. '1 războiului a tradat interesele ţărei şi a 
misiunea din partea comandilmentu!m I nul a arătat ne;;te nămol adus de apă Nlimal d-I jude cu ţăranLl vorbla ro- neamului românesc ba dorea să de
corp. ilI. armală ca în, cursul h~nei şi trei arhori rupţi, - unde se crezuse, 1 mâneşte Unul dintre ţărani (erau mulţi) i troneze chiar pe S~verima şi mult iu. 
Octomvrie să ţină la Chişmău un Ciclu că fabrka ar fi suferit cine ştie ce pa- I ~icând către jidan că locul lui nu e ! bita noastră Dinastie. 
de conferinţe cu caracter naţional. b' I 'p "d 1 T \ 

d· C ~uţ' gu e mari. ,c.. .,..., aici, CI În alestina. JI anu rausz, a Că firn'a ]'\'dovească "Patria" cu sediul Un prieten al nostru In erna~ t S t 1t ! - t l tăt 1u I t t ăt 1 A t t ' , 
ne ~clie că şi dânşii se pregătesc sa-1 cur, .mu, UITI! a I~npar ~a I I~ .y - , ripo:. a urm oare e:," u pros! U. e,u 1 la Budapest~ care ţine pădurile din 

! dec.ătoru,I,l11, s il do~edlt nevinovăţla .sa ; nu J,lu.an, e,u ci!~ohc '. N':lmal. gratie I Sccaş Ineu şi C~nop : 1) exploatează primească cu cinstea cuycni1ă pe ma- 1 teml<?r, ]H.Janul a pIerdut procesul Ş! a ) d-IUI Ju~e ŞI a harmcu1uI pru~ar al 1 în fie~are an parchaturi mai mari decat 
rele Apostol al NeamulUi. 1 fost Judecat la sup~,ortarea chel!ueldor, 1 comunei I~OaS!re,' fo. st. v.olul1,ta,r .m, ar- I pe',111'!i'e l,egea', 2) nu regent-rează pă-Să nădăjduim, că în toamna acea- ~ t ~ ă t· b! tit 

d 'ţ d s' a , . .' . i ma a roman , s a les a/ I 1 mlş ea. durea dela Secas, care în locul numit 
sta şi noi, cei e pe gram'!. e .~e t I Ir:teresanlc ~unt. unele inCIdente ;5- 1 * 1 Măg u r aa e;te complect distrusă; 
ţării, vom putea să aducem 111 lTIlJlocul 'j cate mire săteni ŞI ad .. ocalul· roma.n, I I " ., Iă '4)' .. 
nostru pe dl Preşedinte geneml. ă Yt l "d l' " .i.\m mai auzit că jidanul cu dl ad- 3) nu este naţlOnal1za ŞI n are mCI 
.-==~========~=== 1 <lp ra,oru JI ,lnu UI, .. • f ţ' a rOlnân ~ ... Satul in timpul alegerilor, fiind im- ; voca~, r~pre7.entant a~ f')!II, voesc sa, un " u~c Ion r " ,. , 

Bercovici-Barcianu bătat Cll apă icce de către repr~zen- 1 de~ 10 J~decată pe ţ~ranul ~eJ ,care a Ca d~ntre 420 de hn1l11l, cari ~u, su-
I tanţii roţii au votat cu ei, Şi nu ! strigat, ca locul perclunalulUl e 111 Pa- fent pagube pe urma foculUI Iscat 

România;' Nr, 876 din 7 Oct. a, c, \ şi-au dai V(,lul, harnicnlm preot din l' lesti1~a. . , În Bacău, numai 5 sunt creştine, cele-
publică cererea de tlatl~r~\izare a, indi~ I sat, candidat pe aM listă, ,care e decor- ~_ JÎ~anul ace.s!~ a vei1l~ sărac .. du~a 1 ialle .i~dove~ti2 asigur,ate la b.ănci Î~l 
vidului Herm<:in Bercovlcl dm Bucureşh ! rat pedru meritele sale ŞI cc:re fusese 1 fd,-bolU la, nOI HI sat,. a1.\ e, mIlionar, I ţară ŞI slrelnalate, S a dovedit că el, 
în care re~pectivul solicHă şi schimba- 1 internat in două rânduri, ba chiar ame· i mare fa,bnc<l,nt d~. t~xtl!e, ŞI-au anus jidanii, au pus focu} ca să li":;;~ plă
rea numelui său de Berco'iid în ,.,Bar- L .ninţat cu moartea, nu . odată de căt~e ! !ot fl~cţlOnan ~stralnl, cu, paşapo.arle, i tească s~ump ploş\1ltde ars~." ŞI, to~u~ 
danu.> 1 ungmi, din c.)Uza sentimentelor roma: I Iar bl,dul roman e .folO~lt numaI la! pentru aJutoraf{~a acestor hcal?~1 s ~u 

Cum ".~.(lrcianu" este. nu,·,.~le, ull:i I neşti pe cari le-a avut şi le are, ŞI I muncile grele de saldhon. ; făcut colecte dm pa~lea ~reştlllllor.m 
~echl f~n~Hlll, de că~turar,1 roman~ ~111 I groţie căruia satui nostru ~re ,apr.oap: I * I Î~tre?gă t~ra, . ba chIar ŞI _ . ____ • __ Iar 
Jurul SlblUlUl, tugă~n ,ŞI pe, ac.eastă ! suta de cepii in şcoli (umversltăţl. It-; Am scris aceste I'U din ură ci să /' bieţII roman aş!, cărora le-8u dus apele 
~al~ !"i~!sterul de )u~~~ţle "Dlf~cţlunea cee, şc, corn" pedagogii, teologii), şi I vadă cum judecă săt~njj, pe ac~i.:!, cari totul ce a~o~isiser~ cu muncă ci~stită...' 
JudlCl3Ta .să nu adnH,a aceasta ce~ere. I mu:ţi intelectuali. , într'o gazelă "Solia Dreptdţii" , atacă; sunt lăsaţi m. ştirea DomnUlUI, sa 

Am aVlza! toto~~t~ rlesp're ac~asta I Când ţăranii acuzaţi au văzut că I e marele e marele rofesor dela la i.1 meargă la celşlt. 
şi pe urm,aşl~ f~!"lllhel. Barcl~nu, car~ I pe citaţie figurea1.ă numele d-Iui ad- 1 ~1 A C C~ a P Ş Sărman popor român, de mare bat-
sperăm" ŞI danş\l vor Il1trepnn~e ?a~1I vocat, care era unul din cei mai înfo- I Să ~u cr~a'dă unii domnii că prin ,1 jocură eşti tu, în ţara ta! necesatl pentru a nu se comite aCtst. ' . ţ'" ~ 'a! ' 

. , ' catl prop~~aton ~I :0 11 Şi care aCUm!. ; asHel de palavre, vor îndepărta, pe ! Că jidanca Berta Boroş din Măderat' 
sacnleglU, , I ă... apărarea l,l.danulul ŞI v:ea, să lase săracl l ţărani şi studenţi dela sânul "Li~ii s'ar fi plâns unui director de şcoală 

Dacă dm vreme nu se .v?r ua m i pe oamenll aceea, can l·au dat votul, 1 Creştine" ! sup din Arad că un student din acea sură contra acestor venehcI ne vom I f t • dA "ţ' l' • , 
. "danii ne vor fura 'toate nu-' erau o~r e 111 arp 1. . ' Apostolul A. C. Cuza, de zed de comună ar fi vorhit pe seama ei cu-

trezl ~ )1,. . dA" In llUa hotărată pentru proces, 10[1- ani luptă pentru aceeaşi idee pe când vinte ruşinoase şi compromiţătoare. _ 
mele. Islonce. BIt . von;, auBzl r.~ aBnăşll inte ca comisia să fie venit, j. am auzit ceialalţi' pentru buzunar şi' situaţii' Vai ce răzbunare' 
nummdu-se arclanu, n ant t. r· sfărundu se şi l.icând, .• " ., . B 

ţ ' a 'te " 1 - • t ă' I Dvoastră puteţi zice şi scrie ce Malstonţel dogarulUi oros, neconve-
nu tU c . "Pentru ce n~ am vota P: ,P rm-

j 
veţi voi, noi nu avem dcât să strigăm: nindu-i că studenţimea română din Mă: 

tele nostru, CăCi acum nu mal avem . C C T .' derat simpatizează cu tANC şi mal Pentru automolJilul de propa- nas să ne ducem să-i cerem sfat şi n Trăiască A. . uza, speranta, , ărn , â d ~X d t l' d 
I C I 1 d 8t dlf ' . şi Liga Creştină" 1 ales susţin n, \.4 stu en u espre ganda. a ,ereu u e u a)utor.". A !' care e vorba ar fi publicat nişte "fapte 

"Voinţ-l\ Poporului!4 Altul zicand: Dundreanu. I frumoase'4 în legătură cu ea, a crezul 
A mai incurs dela: I că În modul acesta să se răzbune, sic 

lonuţaş Ioan inv. Talagiu Lei 200 i Din nebuniile bolşevicilor Dar despre aceaslă "doamnă" von 
1. Vancu dir. Fed. Coop. Arad 500 i reveni. Vrem s'o luăm punct de inspi 
Dr. Adam Iancu medic Curticiu 1000! Ziua tinel'etului şi lL copiilor vagabonzi în RUElia raţie, fiindcă are caracterul jidance 
Ioan Igna plugar Câmpuri Lei 50 1 - La începutul lui Septemvrie şi Aceşti copii au fost în număr de 28,000. botezată cu briceagu. 
Coriolan Popoviciu, Bârzava" 200 1 aceasta in prima Duminică a lu nei, a Conducătorii cetelor de copii la cererea 
Botieiu Nicolae, Dlrecţiunea I fost sărbătorită la Moscova ca şi îp. câtorva cercuri filantropice din Mos-

Reg. Or. Arad .. 250 celelalte mari oraşe ale Rusiei ziua in- cova s'au Învoit să vie În convoiu. 
Rusu Efrem croitor Pecica» 20 , ternaţională a tineretului, la cari s'au pentru a se expune pe sfăzHe Mosco-
Mocuţia Ilie tuncţ. Curticiu" 100 i produs ca de obicei şi multe curiozi- vei. Ac'!şti vagabonzi nenorociţi, tineri 
Teodor Cizmaş plugar Semlac 100 I tăţi. Inainte cu doi ani când a avut criminali şi vicroşi neîngrijiti şi pără-
Aurel Şoimoşan plugar Conop 20 I loc o asemenea sărbătoare în Moscova siţiîn voia sortei au fost pentru prima 
Ioan Cioara inv, Curticiu Lei 500 j un grup de fete şi băieţi în vârstă cam oară admişi într'un cortegiu organizat 
Dr. N. Boldor medic Zimand" 500 I de 18 ani şi in costumele lui. A~arn Au mers În rânduri, fără să le pese 
I. Micu notar f:ieitin ,,1000 I şi Eva a demonstrat contra ruşinei. Pe de ceilalţi copii mai fericiti, cari au I 

Suma anterioară 
Lei 4440 1 corpul gol au purtat o bandă îngustă părinţi, hrană şi adăpost, au inaintat I 
Lei 16.800 \ cu inscripţiunea "J?S ruşinea". ,Anul l câte 4 În rând murdari şi rupţi, in- I 

. trecut a fost orgaOllată pe stad1Onul! făţişând o coloană a celei mai negre I 
De tot: Lei 21.240 dela Vorobiee Gori o imensă reprezen- I mizerii. Hainele lor erau numai petic; \ 

taţie teatrală, la care sutele de mii de i şi purtau desage cu lucruri cerşite şi, 
! spectatori, cari. au trebuit să asiste au I furate in toate regiunile Rusiei. Au Un congres 

al »iucaşi!or" Îll Jlădăuti. 
In 24 Oct. a. c' se va {inea la 

Rădăuţi, nu departe de mormân!ului 
slăvituJui Voe:vod dela Putna, marele 
congres al "arcoşilor~ din Întreagă ţara. 

Toate societăţile arcăş~şti sunt în
vilate a participa numai deeât. Sun 
bineveniţi toti bunii români, bucurân
du-se de o reducere de 70 la sută pe 
Cfr, Sunt invitate şi toate societăţile 
studenţeşti. 

E vorba de o reorganizare a arcă
şiilor din ţară şi de o înfrăţire gene~ 
rală a Românilor de pretutirldeni. 

1 fost in acelaş timp şi executanţi. j înaintat dârji de parcă mergeau să 

l in prezent sărbătorirea zilei tinere-II atace pe vre·un călător pe drumuri 
, tului a fost mai puţin impozantă şi singuratice. 
! mai puţin picantă. Cu toate astea pa- l Spectatorii, cari se ţineau după I 
\ rada tineretului comunist a ?vut şi ea 1 coloanele de ml:l,nifestanti erau interesati/" 
bucăţile ei speciale. Uei 200000 parti- 1 să vadă dacă vagabonzii vor striga ura 
cipanţl au purtat figuri de carton, În- I inaintea mausoleu lui lui Lenin. 
făţişând perechi de dansatori. Figurele [oaintea celor trei tribune ridicate 1 
erau puse în mÎşcare cu o aţă şi se lângă mausoleu, copii au trecut cu I 
imita astfel dansurile moderne, strict I paşi grăbiţi, strângându şi mai tare; 
interzise în Rusia, cari dansuri sunt hainele lor rupte pe corp. După ce in 1 

considerate ca o boală de care va 1 sfârşit au izbucnit în urale, s'a răs-! 
muri întreaga societate burgheză din l puns de pe tribune "OJpiii vagabonzi 1 
occident. j să meargă În casele de copii şi co~; 

Că in Curtici, Casina română, dolat 
cu brevet de vinderea beuturilo 

spirtuoase, o conduce frumoasa evreic 
Klein Roz<llia, spre deplina satisfacţi 
a domnilor români. Casina se află 1 
casa văduvei, dna Mladin, aproape c 
părintele Colceriu, şi mai nainte a fo 
condusă de dl Florea Tăşedan_ 

C· ă dl inspector şcolar Iosif Moldovl 
este Înscris in Partidul liberal. 
DI deputat P. Marşieu, Susţi.1e ca 

trarul. 
Lumea ar dori să ştie, care el 

adc\ărul. 

Că doi funcţionari superiori ai firn 
iidoveşti "Patria" - recte "Hazi 

dela Budapesta, au că1ătol'lt la Bu< 
rcşti, unde prin advocatul lor, dr. Lt 
cuţa, caută să-şi aranjeze situaţia I 
plăcută in care se găsesc, în Uf 

anchetei într.:prinsă de Dir. X silv 
din Arad, pe baza denuntului nosl 
că taie pădurile în sezonul prohibil 
că au exploatat terenuri cu mult I 

marit decât parchetele admise de C 
pădurilor. 

Vom reveni cu dovezi sdrobitc 
arătând cum aceşti neoameni îşi 
joc de dispoziţiunile codului silvic • 
vastând bogăţia codri/or noştri. Serghie Florescu 

căpitan de arcaşi şi membru 
în comisiunea de unificare a 

statutelor arc. 

Pentru spectatorul necomunist IU"! I loniile muncă. "După închierea mani- I 
crul cel mai interesant a fost coloana festaţiei, copiii vagabonzi s'uu Îm-' 
tinerilor, cari trăesc fără părinţi, fără 1 prăştiat imediat În afară oraşului, unde 1 

1 adăpost, majoritatea in gări şi trenuri, ! au preferat mai mult vagabondajul; NI'CI· LI"ll ac d':lla Jl·daJ 
rătăcind dela un loc la altul al Rusiei. decât colonii1e de muncă. v 
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Sălbateca agresiune a 
în Cernăuţi 

jid anilor 

Cete de eyrel Înarmaţi eu bastoane au hatut pâui .aproape 
de nw'lrte lle (~âţiva profesori românI. - l rlau !le strazi: 

_~faril cu Houtânll! 

1 din Bucovina se năpusteiSc cu bastoa
i nelet câteva sute asupra a doi profe
'1· sori români, ce nume merită toati a-
ceastă lume ga\ltiană? 

I Faptul grav este că aceşti sălbateci 
se cred la ei acasă, iar pe noi românii 

I ne privesc ca pe nişte venetici demni 
I de tot dispretul 10I. 
I Faptul grav este că aceşti oameni 
1 au îndrăzneală, nu numai să insulte 

I România! 
Faptul grav este că, la cel d'intâi 

I prilej această p o pul aţi est rei nâ 
i se ridică ca un singur om, spre a-şi 
I exteriorizl duşmănia veninoasă, În po-
I triva neamului românesc. • 
i L:t Cernăuţi s'a petrecut un fapt 
fără precedent, pe cât putem şti, o po-

I 
pulaţie streină în mino. ritate !culându-se 
cu violenţă şi strigând populaţiei sta
pânitoar~ şi majoritare să iasăt şi ! această populatie îndrăzneaţă rămanând 

I biruitoare şi stăpână pe terenul de 
lluptă. I Ala1tăeri românii au fost alungaţi 
I din Cernăuţi cu insulte, cu lovituri de 

! 
bastoane, cu picio3.re in spate şi cu 
strigătul: "Afara bandiţii regaţeni!" 

Aşteptam să vedem ce măsuri va 

1 
lua guvernul pentru apararea prestigiului 

, 5tatuiui faţă de atacurile banditeşli ale 
! ovreilor. 

o nouă bancă cre;otinească 

Ziarul )Chemarea< al LAxe. din 
Botoşani ne aduce vestea îmbucurătoa
re că. di dr. H. Vasiliu, deputat pre 
~edjntele organizaiiei botoşa.neoei îm
preună cu un puternic miLnunchiu de 
intelectuali, agricultori, funCţionari, me
seriaşi etc., membri ai Ligei, au În
fiinţat o b" ncă: .lnfrii,ţirea Românilor [ 
cu un capital ae 2 milioane lei pentru 
folo~î!1ţa numai a Românilor Creştini. 
!\ă.dăjduim c~ banca va. deveni in cu
rând o puternică. cetăţuie în craocen:i 
luptI. economică. ce se dă. intre Românii 

I 
fi jidanii din Dordui Moldovei şi ii do

I rim isbândă. contl'1l perciunaţiloL 
Noi mai adăugăm, că Banca Xaţio

nala, trebuie să sprijineasci cât mai 
intensiv aceste instituţii economic .. 
creştine, sau cel putin in măsuri care 
sprijineşte pe cele jidoveşti. 

• 
Marele concert COraI reii· 

glos şi popular, va avea loc ~ in 
Palatul CuituraJ. Miercuri în Zi Oct. a. 
c. ora 9 seara.· sub direcţiunea dlul 
Stefan Sioicescu, maestru de muzică 
din Bucureşti. Vor da concurs şi so
li,tii de operi Dra Elefterescu, soprană; 
C. Teodorian, bariron şi profesor Th. 
Rogolsky, piallo. 

• 
- Rugăm pe toţi Ono abonaţi să 

binevoiascd a· şi achita abonamentele, 
căci altfel suntem nevoiţi sau să le tn
casăm pe calea legi~ sau să 
Încetăm aparUa ziarului, ceeace insA 
nu credem să-; fie dorinţa nici unui 
Român bun şi cinsti!. 

, .. 
- Cu mandatele postale ală

turate rugăm, a ne trimite abona
mentele. 

• 
- Chioscurilor de ziare nu li·se 

vor mai trimite nici un număr În viitor 
dacă nu vor achita până la finea lunei 
ziarelor primite şi vândute până acum. 

* 
x Dr. GEORGE RUSU advocat în 

Bucureşti str. Traian 159 şi·a mutat 
biroul în Str. Lucaciu nr. 99 Bu~!!re~!!. . 

• 
x Se cuvine ca fiecare membru ul 

bigei siHi procure o svasfică ~ statu
tul LANC. Se află. şi la Administraţia 
ziarului nostru şi cosli câte 10 Lei 
bucata plus porto. La comande de 
peste 20 bue. suportăm noi spesele cu 
trimiterea pe postă, 

~ 
'.

" " .- ; 

j 
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POSTA REDACŢlUNII I 
Dlui Preş. LANe. Baia Sprie. Ne I 

pare rău, că darea de seamă a sosit 
târzi u. Din art. al doilea a trebuit să 
tăiem banchetul, din lipsă de spaţiu. 
Vă rugăm cu inzistenţă, faceţi ne cât 
mai des corespondenţe din ţinutul Dv. 

Comitetul parohial Chlfineu-Criş. 
Chestia Dvoastră va aju.nge in n-n,1 
viitor - trebue să consultăm şi cea
laltă parte. 

POSTA ADMINJ STR AŢiEi. 
Dtui Gh. Cherciu, Detroit Mich 

America. Am primit un dolar, abona
ment pentru d. Petru Albu, căruia i se 
va trimite gazeta. Abonamentul ,Voin
ţei Poporului« pentru America este doi 
dolari pe an. Vă mulţumim pentru 
sprijinul dat şi vă rugăm să mai câ· 

. ştigaţi abonaţi printre fraţii noştri din 
America. Vă rugăm să ne colectaţi I 

ceva ~i pentru fondul automobilului de 
• propagandă. 

Administrator 
de moşle, se caută la moşia dnei 
văd. C. Şomanescu. Se prefer per
soanele cari se pricep şi la vie. 
A se adresa la Bucureşti, str. C. 

A. Rosetti No. 35. 

----------------------
Nr. 23330-1926. 

VOINTA POPORULUI Nr.36 

Primăria eomunei Dieci i Concurs. I ~ ASI N li 
1 

I I 

P bl·.n t· I in bună stare, se vând În lipsă de loc',~ n I",S ,J.une Se publica. concurs pentru ocu- : 
Se aduce la cunoştinţă pu-l par~a a douA. posturi de fU~Cţio-1 Strnugurl de fier 

blic&., cit. în ziua de 15 Oct. a. c. 1 nan cu un saI ar d~ baz~ Lei 4~ Pres",ă ml~ă execnter 
orele 10 in biroul notarial Dieci plus cotele respective ŞI a unUl Ferestrăa eirenlar etc 
se va +i~e publicaţiune publicA în post de om. de_ serviciu cu salar ~ 

Y d bAL 3 Olt 1 Autocamion Martha 2\/2 T. şi 
conformitate cu legea asupra con- e ~z el::> p us co e e re- Un Renault cu 6 locuri 
tabilităţii publice pentru darea in spectlve.-. .. 
Intreprindere reconstruirea edifi- ~andtda ţiI trebue a prezenta e de v â n zar e tot din lipsă de 10 
ciului biroului notarial conform cerenle Impreunate cu actele pro- A d r e sa: 
planului şi devizul Intocmit de vă~~te la art.. 7 din ~egul~mentul M. l. VULeu fabr. de şuruburi Ara 
Serviciul de Poduri şi Şosele legn statutului tuncţlOnanlor pu-
Arad. blici. . . 

Planul, devizul şi condiţiuni Cerenle se vor inamta pAnă 
de licitaţie se pot vedea in biroul ' l~ 25 1. c. ora 1 O câ~d se va 
notarial Dieci între'" oarele oficioase I ţine eXamen de capacItate cont. 

Dieci la 14 S~pt 1926 . I art. 4. din legea statutului func-
, . P;imăria. ţionarilor pubHci . 

Arad, la 9 Oct, 1926· j 

Marele magazin de pielării 
Str. Gheorghe Popa No. 4. 

pepiniera ~~c.v~t,~ Na~~1 
Uomuna Păllliş, j. Arac 
Vinde toate soiurile de vite 

selectionate de calitatea l-ă, 
din Podgoria vestită a Ara

duluI cu preţuri de cata/oE. 
care se trimite la cerere gratis Servo apelof Regiunea VII Arad ;\ 

V1CT.OR BOŞNIAC \ Camera agricolă a judetului AI 
.1 ' Nr. 22586-1926. I Strada Luther nr. 3. 

Arad, Piata Catedralei Nr. 16 
Pu bUcatiulle. Publicaţiune 

Furnizează cele mai solide şi ief- Se aduce la cunoştinţ&. gene
tine mArfuri din această branşe. rală, că pentru darea în întreprin

dere a alimentăt:ii Căminului intir
milor şi vagabonzilor pe anul 1927, 
tn ziua de 20 Noemvrie crq oarele 

Nr. 18796-1926. 

Publicaţiune. 

Pnblieaţiune 
I IOa. m. se va ţinea licitaţie pu-

, Se aduce la cunoştinţă gene- I bJică cu oferte închise in biuroul 
ra]ă, că pentru tăierea trestiei de Serviciului economic (Primăria etaj, 
pe rAturile comunale în ziua de camera Nr. 104) in conformitate 
13 Noemvrie crt. oara 10 a. m. cu Art. 72 şi următorii din Legea 

[n conformitate cu Capitolul 2" 
2, L a Legii Camerilor de agricultl 
rugăm pe loţi Domnii specialişti 
studii superioare agricole, zootehnic 
silvice, cari dispun de o vechiml 
specialitate de cel putin 10 ani, 
prelenta documentele justificatoare, J 
tru a putea fi luaţi în corpul t exper 
autorizaţi. 

Se aduce la cunoştinţă. gene
ralA, cit proximul târg regnicolar 
In oraşul Arad se va incepe cu 
ziua de 29 Oct. crt. şi va dura 

. 5 zile adecă pănă. la 3 .Noemvrie 
1926. 

In ziua de 29 Octomvrie se 
va ţinea târg de vite cu copite 
crepate, )a 30 Octomvrie se va 
vinea târg de mArturi şi de cai, 
la 1, 2 şi 3 Noemvrie se va ţinea 
exclusiv numai târg de mMfuri. 

Arad, la 7 Oct. 1926. 
Preşed. corn. interimare 

Dr. Anghel. 
Secretar comunal: 

Şi. O/ariu. 

Judecătoria furaM Şiria 

x O. 3320-Hl26-3. 

Publicaţiune de licitaţie 
Subsemnatul delegat judecăto

resc in sensul art. 102 al legii 
XL 1881 resp. art. 1 9 al legii 
XLI din 1908, prin aceasta pu
blicA că In urma. decis ului jude
eMo! iei de Ocol Şiria No. 2537/926 
suma. de 24.000 lei capital şi ac
cesorii, efectuindu-se esecuţie es
contentativA In favoarea lui Petru 
Kutschera 81a pus sechestru pe 
urmMoarele mişcătoare. store, mă
tase, albituri de pat şi altele şifon 
preţuite în suma de 86082 lei. 

Deeis în urma decisului n-rul 

Termenul prezentării scade cu 
da 31 Octomvrie a. c. 

se va ţinea licitaţie publică oral~ asupra contabilitătii publice. Preşedinte, 
în biuroul Serviciului economic j Caietul de sarcini se poate ve- Dr. Marşieu 

Direct< 
(indesclfr 

(Primăria etaj, Camera Nr. 104-) dea la Serviciul economic în oarele I ~~~~~!!~!!!!!!!! ...... !!~ 
In contormitate cu Legea asupra de serviciu. 1 = 
Contabilităţii publice. Arad, la 9 Oct 1926. Publicului doritor de carle ii ! 

Condiţiunile de licitaţie se pot Serviciul economic. î la dispoziţie o nonă şi bineasorll 
vedea la Serviciul economic în I 
orele de serviciu. Redactia şi administraţia gazetei i Bibliotecă de împrun 

Arad, la 9 Oct. 1926. "Voinţa Poporului'~ se află in la "librăria Con c or d i aU Ar 

• 
Serviciul economic strada Mihail Eminescu Nr. 17. strada Mihail Eminescu N-rul 

D 1. R E C Ţ 1 u N E A .. -
UZINEI~OR DE GAZ IOAN 

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

P ră vă! i e de m a nu fac t il 
s\ufe, pânze, ciorapi etc. 

1 Cel mai ieftin izvor de aproviziOl 

1 ARAD, STRADA 1. MEŢIANU J 

! ~I:~,ipaI·ia 
I eu 

UZINELE COMUNAL El l'tidăeini si alI . . 
se capătă în orice cantitat, 
Ociayiau Ispravnic, Şi SECTIA GA.Z AEI~.IAN: 4~RAD I 

Strada Muciu Scevola 9, 11 .şI 13. - Telefon: 27, 25 şi 16. 

I1IR() U L U ZIN}~LO.R 
din strada Eminescu No. 4: stă Ja dispoziţia Ono public 

în ce priveşte comenzile etc. 

Jj 

p r o a s p il t ,i 8~' r 
soseşte 

in fiecare săptămână 1 
GheoJ.·g;he Dehelt 
Arad, Piaţa Peştelui No 

de mai sus a jud. de ocol Şiria • 
pentru încasarea pretenziunei de ._ 1 A BON A~..l E N 
16000 Lei şi spesele stabilite pâni:\ iII!IC-----______________ . _______ r . 

acum 1n suma de 4210 Lei~ se 
defige termin de licitaţie pe ziua 
de 18 Oct. 1926 om 3 p. m. în 
comuna Pâncota la casa urmări
tului. Se invită cumpărMorii cu 
acea observare că mişcătoarele se 
vor vinde 1n bani gata, în caz de 
lipsA şi sub preţul de estimare. 
Intruca.t mişcătoăre!e sunt seche
strate şi din partea altora, şi ace
ştia şi-au câştigat drept de escon-' 
tare, licitaţia se ordon&. in sensul 
§-ului 120 al legei de execuţi~ şi, t 

1n favoarea acelora. ~ 
Siria, la 1 Oct. 926. \ 

Fratii BURZA Arad 
PRUPRIETARUL FIRMEI 
CORNEL BURZA 

Telefon 604. COMERCIANŢI DE FIER (Engro şi detail) 

"'Y" 

In depozit.' unelte] sobe de jier turnate, 
vaSe de bucăt/î ne, maşini economice, cazane 
ie fie,t rachiu, plugUli, grape, inere şi 

obiecte de specialitate. 
. \ 

Iosif Csdky delegat. / 
-C'!Pe-n-z-ar-a-t "'=;P~r~ef~ec~tu-r-a-J:-u-=d-eţ-u~lu-:-L---.;;; ._ . ./' 

I PIU" 
U-"'IH\Hfl1n n nH~rt 'nHmm", JnrereA 

pentru 

VOINŢfl POPOR1 
se pot face tn Arad la 

1. Administratie 
Str. Eminescu 17. ~ 

2. librăria Diecezană 
3. librăria Concordia 
4. librăria Martin 

Cereţi chitanţe provi"izute CU sig 

D r. D ION 1 SI U BEj 

I medic specialist în bolile V~ 
de s«1nge 

I C(lnsulteaz! dela 8 ~ 1 o. 
ARAD, Strada Vicenţiu Babe 

Succesorii Tipografiei Reth) 
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