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Birtl[nta 110astră 
~ 

125.654 voturi; t O mandute de deputati. 

L:ga Apărării Nationale CI'€- 3. Paul li/eseu, la Câmp!llung 
ştine a intrat în lupta ~lectoraiă cu 28.68%. 
cu tot avâlltul şi idealul unei 4. Ican Ze!ea Codrcflt1llla Rd-
CCiuze sf,nte, însoţită, stânjenjtă d-allţi cu 23.26"/0' 
- fatal - şi de . lipsurile ine-

t . t· "" 5. A. C. Cuza, la las, i C'i ren e unei mere orgawuţil. 
2098%

• 
N'am avut timpul neceS,1r pen-

tru a ne putea organiza de!)!ifl, 
n'am avut mijloacele materiale, 

6. Praf. Cârlan 0/1., la Su
ceava Cu 1808 1

/ 0 , 

am fost p~~rsecutdţi fără cruţine 7. Dr. Va/ei Pop, la Satu-
de atâţia incon~ienţi - Doarnne lUare cu 1687"!(). 
iartă-r, - şi totuşi am avut un 8. C. Cuza, la Caraş cu 1459~/o. 
seceriş bogi:.lt. 9. Dr. Muntean 011. Ia Orhe!u 

Din cele 52 l'udeţt, al tăroi 1459 cu , 010 • 

rezultat specificat s'a publicat 
până in prezent, in 18 judeţe 

n'am avut liste şi totuşi am câ
ştigat :11 patrulea loc în Parla
ment. Biruinţa noashă cea mare, 
însă, stă in faptul, că atcnţiunea 
Ţării intregi a fost îndreptată 

asupra marci primejdli naţionale, 

~~l.~t.ilpet de L A. N. C, 

* 
Stau exprImat 2.557.547 vo

dintre cari Liga a obţinut 125. 

654, adecă 5,25 la sută din to
talul voturilor. In baza acestui 

procent, ni s'au repartizat 10 
mandate pentru acele 10 judeţe 

cari au prestat ctl mai mare pro
cent de voturi. 

Prin urmare aleşii noştri sunt 
următorii : 

1. Dr. Cornel Şamuleanu, la 
Dorohoi cu 41.16 11

/ 0 , 

2. Dr. H. Vasiliu, la Botoşani 
cu 30.28%' 

10. Ing, M. P. Florescu, la 

Fă/ticeni cu 13.46J
/ o• 

DI A. C. Cuza fiind ales Îll 

două locuri, trebuind să abzkă 
de un mandat; in locul dsale. va 
urma al doilea de pe listă, Ard
dul, deşi după Dorohoi, (14108) 
a întrunit cele mai multe voturi 
(9622), - atingând namai pro-
centul de 12.67. - rămâne deo-
camclată fătă mandat. 

'" 
AlegE'rile din 25 Maiu b· 

seamnă triumful ideii naţionaJe

crz~şti!le. Pentidul Poporului de 
sub şefia dlui general Ave~'escu, 
ajutat şi di! acţiunea noastră, a 
invins deocamdată demagogismul 
primejdios. Nu mai puţin suntem 
convinşi de patrioHsmul cald şi 
sincer ai dlul Octavian Goga. 

Deci, toată increderea actualu
lui gUVE:rtl, căîUia ii dorim spor 
la muncă rodnică . sare binele . , 

şi prosperarea iubitei noastre , ," ' 
palTI!. 

-----~-~----~-~~-~--.__ririî ... ----'~--~ 

- Diui Dt. Amos Frânc", -

Ai fost vreodată la Abrud? ACOlO unde Moţul plânge 
Duşmanii noştri-au fost sdrohlţi şi înecaţi îrr lac de stinge? 
Aco!o-s munţii azi pustii şi aClr /lU mat e În stândf, 
Acolo-i foamete şi jaf - d!Jrerza sapa brazdă· adâncă. 
Acolo bolile-şi fac cuib, mmerii au plecat cu taţii -

'. Ai fost vreodata la Abrud, să veâ cum plâng şi sllfăr Moţii ? 

Ai fost vreodata la Abrud, unde tribu,/ii se ll!p/arâ, 
De trei ori au sjărmaf cumplit cu coase armia ungară. 
Cu tun de lemn a secerat acolo /{1!lCU-a sa isbâmio, 
Şi-acum când neamul e unit dăm Malilor cununi de-osândă? 
Urmaşii marilQr eroi loviti sunt azi de crudă soartă -
Ai fost vreodattJ. Ia Abrud să-i vezi cerşind din poarlă'n poarta. 

Ai fost vreodată la Abrud, unde s'a pedepsit trădarea; 
Acolo pânea s'a gătat şi-i n.esfârşită 'ndurerarea. . 

.11\ Infam al Dragoş e ucis ca pildă pentru toţi duşmanii, 
it Acolo-s munţii azi pleşuvi. ail dl1s padurile jida t7 ii. 
... E marejatea şi-i pustiu şi gem legaţi in lanţlIri Moţii -

Voturile obţinute de cătra L .... ~. N. C. în 
jud. Arad la alegerile pentru Cameră 

In ţi~utu! H5hnagi~lui am avut majoritatea; pe judgţ 9622 v. 
adeca 12.67"/0 dm totalul de 75915 vuturi exp!'imate. 

L. A. N. C. (J avut în: 
1'\. ... ~_ Sf..yţia 1. Aradul nou 'Y voturi. ~-... . .... :J 

II. Engelsbrunn 
~/~ .. ~. -

46 
/~ 1': • t:o-' Il''") 

.,'" ... ~~ .!, 
" " III. CUJtid 36· 

Il ~. 

" H 
~?!~ .,ţ"..,. 
V .1'0.'-' -.~ 

" 
IV. Glog:wăţ 144 " '" 
V. NăJlac " 1.: . • .... c 

471 ,1' '":.' 
" VI. Semlac 

JJ t;> '( ,''1 

" 
105 ~'., ~,,,, 

" \~~. 4:' 
" 

VII. Pecica 572 ""-" 
" 

VIII. Rovlne 274 
" 

" IX. Sfânta Ana 85 
" 'T Şim;;;adul de . 46 

" 
A. sus It 

" 
XI. Zărand 160 " 

" 
XlI. lneu 87 

" 
II xm. Cermei 408 

" 
" 

XIV. Caragh~orgh~vici 279 
" 

" 
XV. Tauţ 518 )J 

" 
XVI. Spincni 611 

" 
" 

XVII. Buteni 45 
" 

t> XVIII. Şebiş 101 
" 

" 
XIX. Gurahonţ 688 

" 
" 

XX. Hălmagiu 952 
" 

11 :XXI. Vârfurile 344 
" 

" 
XXII. Chişineu 99 JJ 

" 
XXIII. Vânători 40 IJ 

XX:V. Grăniceri 
" 

111 ., AAV. yepreuş " ,. XXVI. Socodor 44 JJ 

" 
XXVII. Pâncota 758 

" 
" 

XXVIII. Siria 344 
" , , XXIX, Ghioroc 576 
" 

" 
XXX. Radna 847 

" 
" 

XXXI. B1rzava 374 
" 

" 
XXXII. Săvârşin 103 

" 
Oraşul Arad 280 ,. ___ o 

9622 voturi 
Total au intrunit: 

Lista 1. gnvernamentală 40.60% 30812 voturi 

" 
Il. liberală 383°/0 2922 

" . " III. tlaţionalo~ ţărănistă 35.13°/0 26670 
" 

" IV. comunistă 7.77°10 5899 
" V. A. N. C." 12.67% 9622 " " "L. 

Total 7591-5-voturi 

Trebue să mai amintim aiCI. că la Tauţ s'au anulat '987 vo
turi. aproape in întrcgim'..' ... le noastre. (n Hălmagiu noi am avut 952, 
ţărăl1iştii 864, guvernul 176, comuniştii (ovreii) 70 şi liberalii 26 v. 

La Senat nu am putut depune listă dm lipsă de mijloace materiale. 
'---re --~~-=-~--_._--~---~--------~-----

Ai fost vreodată la Abmd, - amar râajeşte sărăcia 
Acolo apele au dus Cli de toată bogătia. 
Acolo mincinoşi profeţi de-un timp Încoace duc cuvântul 
Şi mflă n'au pentru săraci, le iau averea şi pămârdul. 
Acolo-s râuri de dureri, dar Moţii totuşi au credinţă -
Ai fost vreodată la Abl'lld să vezi imensa suferinţă? 

Ai fost vreodată la Abmd? In negre nopţi a ars lumină -
Opreşte-te drumeţ străin, descopere-te ŞI te-'nchlnă, 
Sub giie umbrele tresar de-atâta jaf şi umilire, - . 
Opreşte-te drumel străin şi-aruncă-un bulgăr de iubire; 
Acolo e pământul sfânt, şi totuşi ceasul nu mai bate -
Ai fost vreodată la AlJrud? - E ţara unde nu-i dreptate! 

Ai fost vreodată la Abrud să vezi mizeria şi chinul? 
Acolo-aruncă din belşug distrugere şi foc destinul! 
0, Moţi orfani, sculati din somn, călcaţi azi lanţul in picioare: 
Steag nou s'a înălţat spre voi, prevestitor de sărbătoare, 
Aţi fost scuipati şi răstigniţi şi traşi pe roate-aţi fost cu urd, 
Sfărmaţi cătuşele din nou, vă chiamă-a neamului scripturd J 

;; Al fost vreodată la Abrud sa simţi in inimă emoţii. l' 

41 ------------
Preţul unui exemplar 3 Lei. 
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VOINŢA POPORULUl 

CUID se compune 11.0ul parlalDent Jidanii au votat cu comuniştii 
Partidul Poporului . 
Blocul naţional-ţărănist 
Partidul liberal • 
L. A. N. C. • • • 

n~unarea po~orala ;i constituirea co
mitetului 1. R. n. C. In Şilindia . 

, ... -. . " .." , 

• 

• 
• 

- Războiul din Maroc s'a sfârşit 
după cum am anunţat la începutul 
lui cu înfrângerca RiU;milor. 

Nobilul popor francez a adus Încă 
0. jertfă. t~ .interesul culturei, a păcii 
ŞI a fenclrel tuturor oamenilor. 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

:z:z8 deputaţi 

74 " 
I~ 

IO " 
" 

Totall 387 deputaţi .. -.... ;. ,;.. , .... '. 

Dar n'are a face. Numărul celor din 
cartea neagră a LANC. s'a inmulţit 
cu 3 şi noi nu le vom rămânea da~ 

torl pentru brav urile făcute. 

4'--- .--____ __ -oM." ______ -,.-

NI'. 18'r. 18 

Cuvântul 
Chemarea ApostoHlor. 
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să nu aiM nici un păcat, dar a 
oameni şi oamenii În mijlocul 

'lalţi oameni sunt inconjurati de 
e. Nemărginita intelepciune a 
mezeirli a binevoit să pună prin 
a Preoţiei oameni, drEpt vase, 

cari se împărtăşesc şi celelalte 
Taine ale bisericII Noului Testa

t. Fără Preoţie nici nu poate să 
:reşt!nismul şi nici nu putl!m să 
închipuim. 
• 

I ~irnill r~~iDn~1 Si ju~~t~~n 
Arad 

, Sfinţirea drapele lor L. A. N. C. 
recând alegeriie - deci nemai-

motiv ca să schimbe rezultatul 
rilor, se poate face din nou şi în 
tele unde a fost Interzisa - din 
:I mai lnalt - ca de exemplu in 
,radu/u!. Ne place a crede că Oll. 
ţime conştie de datorinta şi che
~a el naţională îşi va relua rolul 
umos, ce l-a aVLlt nainte de război 
lpta pentru Biserică, R~ge şi neam 
pută a-.:um de L. A, N. C.l 

. Politica L. A. N. C. nu este po
i de partid, ea este politlca na
!Iă, a intregului neam românesc, 
IU se teamă deci nici un aderent 
~l Ei că va fi persecutat, dacă va 
propagandă, din contră să poarte 

nândrle pe piept semnul de român 
şi cinstit svastica. iar dacă totuşi 

i cineva persecutat, să ştie că este 
nartir al neamului, şi neamul lui 
)l'ste mult Îi va fi recunoscător. 

• 
- Toţi membrII Înscrişi al L. A. 
:. trebue să aibă carnete de iden
e - JegltimatU de membrii, ca 
elul acesta să se poată face de
)lre Între adevăraţii membri şi 

..... derbedeii şI agentII provocatori, 
vor să ne discrediteze naintea 

ienilor. 
I organizaţia noastră este discip-
exemplară şi toţi membrii el sunt 

~Ui de datorinţa ce o au faţă de 
tenii şi duşmanii lor şi faţă de 
are om conform ordinelor superi
)r lor, cari au toată răspunderea 

tru lupta sfântă incepută contra 
lpţiei, necinstei, jafu!ui şi a tutu-
fărădelegilor, precum şi pentru 

pjrt~a fmoialităţl!i, desfrâului, trân
iei şi a tuturor moravurilor stricate. 

vinovat fie acela ori cine, va fi 
ru pedepsit! 

~OMÂNI, 
ld venJţi la Arad, cercE!taţi 
·oul LANC. în strada Emi
seu No. 17, etaj II. 
,tatute, svastici, drapele trei
ore cu svastica şi numele co
nei .cusute cu mâna, se capătă la 
st birou. 1 buc. svastică costă 15 

un exemplar statute 10 lei; un 
pel foarte frumos 1000 lei. Drape-

se trimit şi cu rambursă. Svabtici 
,tatute asemenea tri mitem şi prin 
IburSă, Însă numai dela 10 bucăţi 
sus. 

OMANII 
iti ziarul ",\'părarea Naţională" de 
, conducerea D·lul proCesor ulIl"'cr
Ir ~. C. Cuza ,1 Illse .. leţt.,..ă în Liga 
irarU Naţionale Cre.şUue. - _.. ..... ... --
lvizl Domnii actionari al BăncII 
ustriaşilor şi Comercianţilor Români 
A. Arad, cari până la data prezentă 
şi-au a,chita! rata a II. din capital, 

,t rugaţl ~a In termen de 8 zile să 
se la hauca "VICTORIA" sau la 
I\NCA CENTRALA" fillal~ Arad, 
la Cilssa institutului nostru restul 

i mai au de plătit, dimpreună cu 
Jo interese de îlltârziere cunoscând, 
in caz contrar cont art. 6 din Sta
, v~r pnde rata J. deja plătită, iar 
il~~lle semnate de dânşÎÎ se vor 
UCI. Consiliul de Administraţie. 

Turneul 
"Teatrului Naţional" 

din Cluj 
- In Arad la 7 fi 8 Iunie -

Dupd turneul .Anfonia ll o altd 
echipa a Teatrului National din 
Cluj, va porni În lurneu oficial 
prin oraşele ardeleneşti. Această 
echipd, are In fruntea sa cele 
mai bune elemente de comedie 
ale Teatrului Naf:'onal din Cluj: 
d-nele Stanca Alexandrescu, Aura 
Patino şi N. hodoş, d-nii N. 
Nearnţu-Ottonel, Ştefan Brabo
reseu, A Jonescu-Ghibericon şi 
Virgil Vas iles cu, înconjuraţi de 
un ansamblu distins. Repertoriul 
cuprinde rellumitele comedii.' 

"FINUL CONIŢ lr şi 
"FRUMOASA AVENTURA" 

t/1 cari artiştii arătaţi mai sus 
au nein/recute creatiuni. 

Aceste spectacole cari vor des
creţi fruntile tuturor, se vor da 
cu incepere dela 3 1 urlÎe ert. în 
orasele următoare: 

Gherla. Oradea-Mare, Beluş, 
Arad, Oravita, Boeşa-Montană, 
Caransebeş, Hateg, Simeria, Deva 
Orăştie, Alba-Iulia, Sibiu, Bra
şov, Tg,-Mureş, Zdfau şi Baia
Mare. 

II, oraştll nostru reprezenta
ţiile vor avea loc la 7 şi 8 ltlnie. 

SE ZICE: 
Că Jtdanul din corn. Lalaşinţ (Bănat) 

îşi astrânge prIeteni în jurul lui, 
poate, .. pentru a·) i!păra la zile grele. 
Sărman candidat de primar! Primă

ria-l vrea, jidanu-I vrea, şi totuşi, nu
mai candidat a rămas. Dar, jidanul, 
fie numai liniştit, În drumul său spre 
Palestina va mai avea şi tovarăşi ru
mitni, căci îl vom trimite cu toţi ad
miratorii luI. 

Noi credem că Încercarea cu vre-o 
vrăjitoare, două, nu j·ar stJica, să ştie 
Înainte: ce va mai fi cu lumea asta. 
Sau să i·se arunce nişte tăciuni într'un 
pahar cu apă, căci vezi, Doamne fe
reşte, poate o fi .•. pocit. 

Că În fruntaşa comună Păul!Ş s'au 
petrecut în ziua de Luni 24 Mal 

a. C., în ajunul aleberilor. o mare 
prostle, pusă la cale de lin ..• 

S'a crezut, de către dl primar al 
acelei comune, că cu ajutorul a 
câtorva turburători ai ordinei, plătiţi 
şi îmbătaţi de el. va putea împiedeca 
sfintirea drapelului din loc. 

Prostie, pentrucă împiedecarea unul 
curent de idei sănătoase, nu se com
bate cu bătăuşl plătiţi. 

Prost, pentrucă crede că astfel de 
atitudini de ale sale ne înspăimântă. 

Se înşală! Copllărlile sale, ne fac 
să râdem. 

Că în comuna Dud băiatul jidanului 
comerciant, Krausz, îşi practică 

meserie de dentist fără a plăti vre-un 
impozit şi fără a avea firmă inregis
trată. 

Că Dlul preot Nlcorescu din Curtle! 
i-a reuşit să capet\! licenţă, drept 

de a vinde beuluri (drept de birt). 

Că liberalii din jud. Arad sunt 
supăraţi foc pe jidani că i-au tradat 

votând toţi pană la unul ori cu frip
turişti! ori cu comuniştii. Noi avem o 
donnţă: să ne răzbunăm împreună 
contra lor 1 

Că Ia şedinţa recentă a comitetului 
executiv al Internaţionalei a III·a 

(comunistă) tinută la Viena, au parti
Cipat următorii comunişti .•• români: 
Finkelstein, Fabian şi Pauker. Iată 
cine sunt jupâni1 comunişti români: 
lţig, Şlolm şi Tobiaş!.. • 

Cor~nratiun~a innustri~si1or. 
Lucruri urâte se petrec acolo, 

.. Ştiri de tot felul. 
Examenele şcoalelor primare. La 15 

Iunie încetează lecţiile, iar la 18 Iunie 
Iată o Instituţiune profesională, care se incep examenele. In ordinea c1ase

are la baza el de organizare legile lor, fiecare învătător va face examen 
statului maghiar de pe vremuri şi in cu grupul de şcolari ce a Instruat. 
cadrele căreia s'a păstrat încă prină Fiecare illvătător ţine examenul In 
astăzi neatins sălbătăda unul spirit, altă zi şi prin urmare examenul va 
şovinist .Iudeo-maghiar. dura atâtea zile câti invătătorl are 

Aici in Arad există, fie zis spre ru- şcoala. Escepţle se face numai la 
şlnea noastră a românilor, această ln- şcoala cu clase paralele cari au exa
stituţiune profesională care se girează meoul tn acelaşi timp. Prezenta la 
de protegluitorul meseriaşului român. examen a tuturor învăţătorilor dela 
In comitetul ei de conducere, insa, un- acelaş şcoală e obligatorie. La 20 
gurii dimpreună cu evreii se obrăznf- Iunie se va incheia anul şcolar prin
cesc să batjocurească pe reprezentanţii tr'un testival cu concursul tuturor ela
păturei române a meseriaş!lor noştri, setor. 
să ti înjure În: faţă ca pe nişte câni La examene şi festival vor fI invi
fără gazdă şI autorităţile noastre nu taţi părinţii, membrii comitetului şco
voiesc să observe şi să ia cunoştinţă Iar, autorităţile locale şi toti binevol-
acest lucru. tarii şi sprijinitorii ~coalei. 

De un an de zile petrecem cu aten- Procedura examlnării şi a promo-
ţlune acest vespiilr şi n'am ridicat incă vării şcolarUor, conform regulamentu
cuvânt împotrivă. Am văzut cum fi- luf, se va publica În gazeta oficială. 
tuica lor care se numeşte .. Munka- - Revizoratul şCOlar din Arad. 
ad6k Lapja" şi care ar trebui să se • 
ocupe numai de chestiuni profesionale, - In 17 Mai a trecut la cele eterne 
- face cea mal mizerab!lă intrigă un suflet mare, suflet curat, bun, blând 
împotriva a tot ce este românesc. cinstit şi iertător. EI a fost Nicolae 

Am văzut cum câtlva fruntaşi din- Boscaiu care în 42 de ani a răspândit 
tre al noştri, Industriaşi de seamă din cultura, îmbărbătarea şi dragostea 
Arad, pentrucă au ridicat cuvântul să pentru tot ce este românesc. O fost 
apere interesele păturei românilor din un învăţător, un tată şi uncap de 
sănul acestei corporaţiuni, au fost in- familie model. 
juraţ! ca nişte bandiţi ordinari. Tuturor cunoscuţllor ne-a lăsat în 

Am văzut cum un jIdan ca Mosko- inimă durere grea, sinCeră şi rană 
adâncă. Il deplângem cu toţii şi rugăm 

vitz şi un altul ca Bakacs calcă în 
picioare cele mai superioare Interese pe preabunul Dzeu sa-I aşeze acolo 
ale noastre. ŞI bine să-şi noteze fie- unde se odihnesc sufletele drepţilor! 
care, nici unul dintre aceştia doi nu Fiei tărâna uşoară! 

• au o bază de drept să stea in con-
ducerea corp. pentrucă nu au calitatea 
recerută de statut. 

Am văzut cum un renegat, se 
obrăznlceşte să propună În şedinţele 
corporaţiunii. ca limba oficioasă, ro· 
mânească, să fie ab.mdonată şi atât 
procesele verbale, cât şi desbatuile 
să se facă numai în ungureşt~. 

Şi am văzut şi am auz.lt Icum un 
altul Imbecil dintre cel mulţi, s'a cu
tezat să esclame atunci când pe tema 
unei discuţiuni principlare românii au 
protestat împotriva nedreptăţii de a fj 
în minoritate: .. torjek meg iJket". La 
toate acestea până acuma autorităţile 
noastre n'au nimIc de zis? Azi mâoe 
ne trezim că în Corporaţiunea indu
striaşilor din Arad, se va proclama 
republica lui Moskovitz lzidor. 

Inainte de a ne spune şi noi pă
rerea şi de a aduce la lumină toate 
cele ce se petrec in sânul tarabci 
acestei de revoluţionari, am dori să 

ştim, cine e gazdă acolo? 

Ce rol are dclegatul autorităţilor pe 
lângă zlsa corporaţiune. Căci llol cre
dem, că statul românesc de a cărui 
ospitalitate se bucură şi a cărui pâne 
O mâncă, aceşti duşmani nu poate to
lera acest lucru mai departe. 
Dupăcum suntem informati slmbu

rele iredentismului din sânul corpo
raţiunei il alcătllesc c€i doi jidovl, 
care sunt Mo~kovitz şi Bakacs Mlska. 

Membri! români ai con~i1iulul de ad
ministraţie au fost tilajorizaţi i'n ale
gerile din 23 Mal, din care cauză cu 
toţii şi- au depus mandatele. 

Acum ar fi rândui autorităţilor să-şi 
facă datoria. 

Vom vedea! 
..... ..;. """"". ...4-...... 

Toţi abonaţii noştrii sunt rugaţi 

ferbinte să-şi achite abonamentul, 

căci luptăm CU cele mai grele ne
ajunsuri. 

- P. T. D. Vă încunoştinţăm, că 

in baza ordinului 1925/1926 primit 
dela Ministerul Instrucţiunii, cu ziua 
de azi am primit şi conducerea Revi
zoratului şcolar din Arad. 

In asemenea calitate stăm personal 
dispoziţia Dvoastră şi a tuturor celor 
Interesaţi, în fiecare zi de Sâmbătă şi 
Duminecă, Iar in cazuri escepţionale 

de câte ori va cere trebuinta şi vom 
fi avizaţi de mai nainte. 

In absentă, suntem supliniti de dom· 
nul David Balint. care prin aceJaş· 

ordin a fost detaşat la Revlzorat, În' 
calitate de subrevizor de birou. 

1. Moldovan. 
Inspector ş\:olar. 

• 
Sfinţire de Arenă. "Clubul Sportiv 

Treicolori" îşi va serba sf;rţirea are
nei în ziua de 6 Iunie a. c, orele 
10 a. m. 

• 
DI Valeriu Spătariu secretarul comi

tetului şcolar judeţean a fost decorat 
cu "Răsplata muncii el. V su b Nr 
7097/1926. 

• 
LogodnA. Dşoara Emiha Peţan şi 

Petru Volungan, logodiţi. - Felicitări! 

Milova, la 30 Maiu 1926. 

Sămănăturile din Ardeal sunt foarte 
frumoase şi dacă Dzeu sf. ne va ajuta 
vom avea o recoltă foarte bună. 

• 
- Hatmanul Petliur8, eroul national 

al Ucrainenilor care a luptat contra 
bolşevlcilor din Rusia a fost asasinat 
impuşcat in Paris, ce crcdqi de cine? 
de un lţig, de un spurcat de jidan cu 
numele Schwartzbar. 'Sperăm că nu 
va întârzia răsbunarea binemeritată a 
poporului ucrainean care azi încă geme 
in lanţurile robiei bolşevice. 

* 
- Români, sprijiniţi numai 

comercianţii şi meseriaşii, ro
mâni. Nici un ac dela jidani! 
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De ce tipă presa jidoueiIscă In 
contra păr. 5zeIJe dela Satu-mare 

Presa jidove;,~'..:ă-ungurea5că atindi 
cu amărăcin!1c că Sf. 5" părintele 
Szell, din Satu- Mare :J. îndem;~at pe 
crfdincioşli săi romana· catolici să 
voteze cu L1~ra creştină. 

Ne aducem arnintt', cum aceeaşi 
presă ofta înainte de alegeri, că ovrei
mea s'ar simţi jlcnită t~f;' moarte, di',că 
un singur vot magh:ar ar trece pe 
lista cuzistă. 

Dacă e adevărată ştirea dela Satu
Mare, apoi s'a împlinit zicala: De ce 
te temi, nici nu scapi. Se mai zice 
că Sf. Sa păr!ntek Szclle ar fi spus, 
că ovrt'il suut cei mai mar! dcşmrtni 
ai poporului nlagh!ar şi că ua:ă U11-
gari:i ar fi avut un CUZ<.l, nu ar f! 
ajuns în hal!!1 de plâns, Îa care se 
găseşte a:;tăzi. 

O fj (lvând drEptate, zicem noi! 
Şi drcptati!a ustu~ă. Iată, d;; ce ţlpă 
presa cu pistrui 1 

România :: l1ibullal111 Arad, Pers. jur. 
Pj.25-]925. 

In Numele Legii! 
Luând în desbatere cer~re? Asocia

ţ!ur.ei de turis:n "La Drum" din Arad 
prin care soJicită potrivit legt>i pentru 
persoanele juridice, personalitatt'a ju-
ridica. . 

TRIBUNALUL ARAD 
la 11 Aprilie 1916 şI În prezenţa noa
stră, Dr. Sever Barbura prim preşedinte, 
dr Carol Flkker judecător, 10,\11 Ţlucra 
grefier, Augustin Gitta procuror, a dat 
următoarea 

Sentinţă 

Admite r.ererca Asociatiunii de tu
rism "l3. Drum" din Arad, îi acordă 
personalitatea juridică conform disp. 
art. 3 şi 89 din I{'~ea pentru persoa
nele juridice şi art. 14 din regula
mentui legei, - ordonând totodată şi 
înscrierea in registrul respectiv aflat 
pe lângă Tribunalul Arad, - cu dri:pt 
de apd. 
-,.- .. -~ .. Motive~-· --~ .... _., 

Având În vedere actele dela dosar 
şI după ascllitarea JJ~rtilor şi a ·COIl

c1uziun!lor Ministerului public, 
Având in vedere, că Ministerul com

petent şi anume Ministerul Instruc
ţiunII "Casa Şcoalelor" prin adresa 
No. 502.:16-1925 din 19 Ianuarie 926 
şj.a dat avizul hvorahil cu privire la 
acordarea personalităţii juridjc\l Aso
claţtunii de turism "La Drum" din 
Arad. 

Conslderând, că dupăcum rezultă 
din statute, Asociaţiunea in speţă nu 
urmăreste scopuri ce ar fi contrare 
ordinei' publice, bunelor moravuri sau 
siguranţei statului, ci dln con1ră un 
scop folositor pentru m~mbrl! săI şi 
pentru societăţile de binefacere ce ur
mează a le sprijini. 

Având în vedrre deasemen', cu tOilte 
celelalte formalltăţi cerute de lege şi 
regulamt'ntul persoanelor juridice ref. 
.la constituire au fost împlinite. 

Pentru aceste motive 
TRlBUNALUL 

a adus sentinţa de mai sus cu drept 
de apel. 

Arad, la 17 Aprilie 1926. 
(ss) Dr. Barbura primpreşedinte 
tss) Dr. C. Fikker judecător 
(S5) 1. Ţiuera grefier. 

Pentru conformitate: 
(Indescifrabil) grefier: 

No. 10925/1926. 
PUBLlCAŢIUNE. 

Se aduce Ja cunoştinţă gene
rală că proximul târg regnicolar 
in oraşul Arad se va începe cu 
ziua de 2 Iulie si va dura 5 
zile adeca până la' 6 Iulie 1926. 

In ziua de 2 Iulie se va ţinea 
târg de mărfuri şi vite cu copite 
crepate. La 3 Iulie se va ţinea 
târg de mărfuri şi· de cai, la 4, 
5 şi 6 Iulie se va ţinea exclusiv 
numai târg de mărfuri. 

p. primar: secretar comunal: 
Reinhardt. Indescifrabil. 

<':e01.urat: Prefectura judeţ1îlui. 
I 

OlL --_.~ ._-----.... -
Palatul Cultural, pentru Bibliotecă 

.. ~ Arad 
~-..... 

VOINŢA POPOKULUI 

Nr. 9276/1926. Piirnăria Arad 
PUBLICAŢIUNE 

Se aduce la cunuştiilţă fiublică, 
că pentru furnizareJ alor 4 (p~tru) 
vsg';:1ne heuzilî~. greOi n2ctsară 
Uzin::lor comunale, în zitu de 
19 Iunie 1926 la on':le 10 ;1. rn. 
se va ţinu. licitaţie publi.::ă cu 
oferte închise În biw'oul Snvl
ciului economic, in conformit:~tc 
cu art;c. 72 şi următorii din 
legea asupra connbilităţd puhHce. 

Caietul de sarcini se ~oate ve
dea la DirE'::ţiunea UZ:!lclor c()mu
fElle în zileit oficiN~St' între o'Jr:.'le 
de lucru. 

Alad, la 11 M:.;iu 1926. 
Serl'icif!l economic. 

Primăria comunei Rovine, jud. Ai<id. 

No. 756/1926. 
PUBLICA Ţ'UNE. 

Se publică spre cl.1noştii:ţă, că 
pt. anul în curs pdmăr~a comunei 
noastre are nevoe de 294 01

3 

lemne de foc uscate şi de primă 
calit8te pentru Încălzirea birouri
lor şi şcoalelof-

Toţi, cei care doresc a furniza 
ac(:ste lemne - sunt invitati a 
înamta oferte scrise şi sigllate 
acestei prtrnării pâriă la ziua de 
9 Iulie a. c" la orele 10 a. ITI .. 

când se va ţine în această cauză 
licitCiţlunea pe lângă respectarea 
dispoziţlunilor kgei contabilităţ;i 
publice. 

Det?-iluri se dau in fiecare zi 
În orele de serviciu la primăria 
acestei comune. 

Rovine, 27 Maiu 1926. 
PRIMĂRIA.. 

·Dela~H~m&:I.~~··.P4:f~Ql. Ao~ ,-,. 
No. 202/1926. 

PUBLlCAŢIUNE. 

Se aduce la cunoştinţa p';blică, 
că terjtorul de vânat al comunei 
Peregul-Mare se va arenda pe 10 
ani, adecă dela 1 Septemvrie 
1926 până la 31 August 1936 in 
ziua de 31 Au gust a. c. oarele 
16 p. m. pe calea licitaţiei pt:b
li ce. 

Ucitaţiunea se va ţinea In con
formitate cu art. 72-83 din legea 
contabiiităţii publice. 

Peregul-Mare, la 19 Mai 1926. 
PRIMĂRIA. 

Auunţ. 

Se aduce la cunoştt!(ţă, că 
Ministerul Agriculturii şi Dome
niilor Direcţia Viticulturii aren
dează prin licitaţie publică pe 
timp mai indelungat via de 7 
jugăre cadastrale dela comuna 
llteu împreună cu dependinţele 
constatatoare din grădină. clădire 
şi pivniţă. 

Ofertele se vor inainta la Pepi
niera Statului Ceala-Arad. 

Arad, la 27 Maiu 1926. 
Şeful Peplnierei: 

LORANT, 
agronom inspector. 

- . 

PUBLICA ŢIUNE. 
Se aduce la cunoştinţă pubiică 

că in ziua de 30 Iunie 1926, la 
Centrul pentru ocrotirea copiilor 
din Arad (Azil), se va ţinea o 
licitaţiune publică pentru procu
rarea a 22 vagoane lemne de 
foc esenţă, fag şi stejar, dintre 
care jumătate fdg crepături şi 
jumătate stejar rotunde, 

concurent, vechicolele vor Doritorii de a face aceasta fur
nizare, se vor prezenta la data 
de mai sus ia admlnitraţ,a c~n· 

trului intre orele ii. m. cu ofer
tele inchise. 

pe loc. I 
Este cu desăvârşire oprit, 

animalele să traverseze drUi -
fără păzitor, copii să se tntre 

DitecJiunea Cenim!ui pt ocrtirca 
copiilor din Arad, 

pe şosea şi in fine vehico -
să staţ~oncze in2intea cârciu: 
lor sau altă parte a dl'umulu 

Na. 11.331/1926. 
PUBLICAŢIUNE. 

, Arad, la 31 Maiu 1926. 
prinDr: secretar c" ll1 un! 

D, Robu. PociulQnu. 

==================~--=~ 

tluiz! 
Am onoare a adllce la cunoş! 

ca in atelierul meu confccţior.ei 

Al 

• 
[ 

Se adUCe la cun:;ştinţă pub
lică pentru fUl"lliBrea a!or 36 
garnituri haine de vaiă nt:cesare 
personalului tramvaitlor comu
n.'3le, In ziua de 19 lurde 1~26 
la o:~rde 10 c. m. se va ţinea 
liciL!ţie publică CU oferlc indl!Se 
În blUroul 5';;1 viC!iJIUl e';::onomic, 
in conformitate cu Art. 72 şi 
următorii din jpg:. a contabili t5ţ:i 
publice. 

felul de Încălţăminte pentru d 
domni şi copii, pe lângă cde mal Ti 
==== derate prl:ţurl. =-~~ 10: 

Caietul de sarcini se poa~e 
vedea la Direr:tiunt'{l Uzinelor 
comunale in zilele oficio;lse între 
oan:le de lucru. 

Pentru dnii preoţi şi :':CLfc1arii 
= sate se prim;.;sc com .... nzi. ~ 

Cele mai moderne ghete după ulii 
jurnale din Paris se pot comant 

O MARELE MAGAZlN DE 
INCÂLŢÂMINTE MODEft Arcd, la 25 Ma:u 1926. 

P. NE C SA Savi;iul economic. 

NI). 103]8/1926. 
Arad, Bul. Reg. Ferdi;and No. 

PUBUCAŢIUNE. 

Aducem la cunoştinţa pubikă, 
că în ziua de 6 Iunie var trece 
pe şoseaua Timişoara, Arad· Ora
dea-Mare deci prin oraşul mlstru 
automobilele dl~ concurs a Clu
bului Regal Român. Rugăm po
pulaţia să îngrijească, că în acei 
timp vechicolele să circuleze ab
solut numai pe dreapta drumului. 
La semnalul dat de automobilul 

Marele magazin de pieJ 

VICTOR BOŞNIJ 
Arad, Pf3ţa Catedralei Nr 

Furnizează cele mai solide şi 
tme mărfuri din această bra 

~ "A \.\'" ",U*WW\!iF a,...,'" =.:* ., .. u ~ 

Jltelierul de broderii, tesături şi CU: 
sături nationale ill dnei"""~' '·_~";t~~.'OP -·1 

Cristilla Săbăl1 
ARAD, Strada Gojdu. Nrul 

eOnttcţlonEfiZfI : 
Cuverturi de pat, perdele, feţe dl 

masă, fingr:rie ('te. Specialităţi de ba· 

tiste. Bogat asortiment de model, 

artistice pentru brod(~t. lmprim?ţimi 

de modf'le pe pânză. OO( 

••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Direethmeil Uzinelor de gaz 
a orasului {Irad. , 

Se află in situatia plăcută, ca să servească On publlc cu gaz 
de calorie înalta, cu a cărui aiutor putem ca în timpul de 

pace Ieftin a lumina, Încălzi, pregăti mândri, a călca 
rufe şi a ne scălda. [nstalaţiile necesare şi 

montările le executăm per a teşi p e 
~:- preţuri de regie. ~:-

......... ........ 
Uzinele Comunale Secţia gaz aerian: 

Arad, Str. Muclu Scevola 9, 11, 13. -!- Telefon: 27~ 25, 16. ........ ........ 
Biroul uzinelor 

• din str. Eminescu Ho. 4, efă la dispoziţia ,Ono public )n ce privesc 
• comenzile elc. 6 · " •••••••••••••••••••••••••• ~ 
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