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Ascultând pe Marele rw1aestru ... ! Ligii! Ar fi şi neserios şi Impru~ 
dent. Ne batjocorest codrii. 

Există ° neinţelegere intre DI A. C. Cuza şI 
(U 1. Zele3-Co<lrmlllu? 

N'avem nici o intelegere cu guvernul. - Spiritualele observatii ale dlui 
A. C. Cuza despre votul majorităţii: dictatura. 

11!'lrma "PlltrlaL" tae J,ădnrlle 
din Conul' Y.U·;L. 

Liga !)c deosebeşte de toate 
panidc!c politice prin faptu', că 

pan~ca.nd ti va reveni ln'ă"cinarea 
~ Intreprinderea forestieră "Patria" CU 

să-şi mfaptuiască integral progra- sediul În Budapesta, unde se numeşte 
mut, ea va spriji;;i toate intenţiile ,. Haz.ai F "termeio Rt." distruge de 

Din incidentul· convocării Ma- cale, Doamne fereşte, chiar pl ătiţi I bune ale orica.rui guvern. I ani de zi'e pădurile noastre în cel mai 
CAt' P 'd t l' barbar chip. 

retui Consiliu la Iaşi şi In şedin- de dw:zmanÎ. a. priveşte ilr!J u PODOru,U1, ., ) Intre alteie nouă hotare acaparate 
ţele acestuia, am avut norocul să Eu nu exclud pe nimeni din e-am spus-o şi tn Parlament, Că de această fj~mă ovreiasca, aparţine şi 
stau trei zile In apropierea Mare- organizaţie. In Ligă Intră cine rn lipsa unei doctrine, îl va ajunge hotarul comunei Conop, ale cărei pă
lui Apostol al romAnismului. vrea şi rămâne cine poate. Cei aceeaşi soarte, pe care a avut~o duri au ajuns a fi complttct distruse.. 

d · 1 d ' , Partidul conservator se va de Contrar tuturor dispoziţiunilor codului 
Am avut acolo prileJ'ul, ca ne emm se vor exc Ll' e el pe sme . ' , , , , ~ s ă d ta. d ţ d silvic, aCtşli neoarneni au tăiat padu-

ln nemijlocita-i intimitate S&.,1 ad- tnsuşi. .r ma o a cu Ispan la Illl riie În toate verile În lunile Mai. Iunie. 
mir înd~ajuns uriaşa personalit~te, Intre dl Cuza şi oricare ar fi I general ,Averesc~.. o recunoscută Iulie şi August, când n'ar fi voe să 
ce se evidenţiaz a. pas cu pas prin nemulţumiţii exislă o esenţia'ă personalitate poh\Jca.. Între nici CLi briceagul În codru. 
viziunea clarA a situaţiei noastre deosebire, care trebue ştiul~ şi Parlidul conservator a numa.- I Am zis, că ne batjocoresc pădurile, 
politice, perseveranţa în u:-mărirea tnţeleasa. de toată lumea. DCuza rat distinse personalitAţi, pe un pentr.ucă noi c.reştinii.şi fiii ~cestei ţări 
unui ideal, forţa de muncă extra~ exista prin .sine i~'mşi. Pe al Cuza ~ajorescu, Lahov~ry, <?arp şi alţii; I ~~ ~~p~~~e~~~, :~ ~~gd~~~~tsăsej~:I~ 
ordinară. şi puterea hlpnotica. de l-a creat LIga, el dl Cuza a creat n au avut o dacrnnă ŞI ce s'a ales! ce fac aceşti jidani la noi în ţară. Aţi 
stăpânire a masselor, _ calităţi Liga. de ti ăma,ntărilc lor? I auzit, să se mai exploateze undeva pă-
ce constituesc armonie caracterul Nu tot aşa se prezinta lucrul Dacă Partidul poporului va ' duri În lunile Maiu, Iunie, Iulie şi Au-
unui mare bărbat de stat. f~ mi,cii nemulţumiţi. Pe aceş'ia adopta doctrina Ligii, numai bu- ~~:;ii jid~~~dc~ b~~~a:o~:~~r~~fi:ea~ 

Dupa o zi ln1feaga de sbu- .Aga ,l-a s~os din necunoscut şi cura ne putem, Idea, adevărul şi la COJJt:P La aceasta ne punem În-

cium, noaptea târziu, la finea unei I ~a.r~md Liga, ti:. necunoscut se trebue urmarit. trebarea, până când să mai răbdăm 
şedinţe, ce a durat fară tntreru~ I \i or. Intoarce. ~pmtuala v.orbă, a 1 atât., ticăloşie dela aceşli neoameni, 
pere nouă ore de~arândul, unul . ~lul Cuza: "DI? neant nţl vemt, Nu pun la vot! cari nu numai că ne duc avutul ţării 
dintre cole!!l' exc'lama·. _ L~U cre- \ In neant va. veţi tnt,oar~e !" . Cât voia trăi eu, n'am să pun noaslre, ci ni-! şidistrug pentmtotdeauna. 

,~ '" l:, IL' La Conop toată padurea ce au Iă-
deam c'am venit aici ca şi acuza- "I~a este nu:n~l. un aparat de II la vot. :Vot~1 tn'iemqea/~ haos, ia!-o În a~cst hotar nu va mai li pă-
tor şi mă gasesc acuzat!" Il as~ !' 1111 e~lt;trare. ~ ?plnlel publlC~, ră- Sa. vedeţi: Alunge o chestiune la li dure decât alunci, când statul va sili 
~ultam şi pe un alt nemulţumit : s~Ol1tă de 1 (, ela an.lncC1.', it ~! Il1llil- I y",t, .1') sunt contra, 4 t 1'1'0. Cine iar pe bitţ!i săteni să O replanteze; Iar 

că dl Cuza fusese văzut tntr'u~ 1 CItă de d. Cnza. I a decis? Unul. Cine este acel! dânşii nu preste mult vor ti siliţi să şi 
automobil, all1.turi de d. mi 'Il, Dorl'/ DI 1.' Zelea-Codreanu imi spu- II unui? Poate, fi chiar un gogoman, ! aducă lemne dm alte hotare. 

CI> I P 1 9 \ - " I Rugăm autoritaţiie În drept. să si-
PopOViciu., motiv grav, Doamne n,ea a utna n t ugust, ado~[t l' In lot cazul un anonim, pc care lească firma să repllOleze pădurile. 
să sparg~m Liga. ' I ZI dup~ ~e~or.1.bllele·A Serba!:I: nu-l poţi trage la răspundere. 1 căci la dânşii sunt milioanele furate 

,\ i ţ , t • t tU I ,Jdea cflsia/lzala perfect l1Z doctrma t Aşadar dacă e vorba "il. de- I din avuţi-i noastră şi nu la bieţ!i să· _'"\.m n e,es A uncI, cu 0~1I, ce, v'" t·,' ' ~ t . 
ne ll'pseşte oull. f' . , 1 ' I dlUl Cuza, va trai neschlmbald $1 peste I clda unu 1 un anonim tărQ. ra.- I enl. n G, lrt Jmpu Slve a e 'd" ., " 
rassei latine: mâna de f~r la con~ o mct e am, mCl mâcar o v~rguld nu spundere; pentruce sa. nu lăsă.m Munţii noştri·s veştejiţi 
ducere: dictatura chiar i se va putea altera, adăuga O" scoate /" dreptul de a decide preşedintelui? De jidani batjocuri{i, 

S' b't d t 1 d • It 1 Sa mi se ierte şi mie înregi- Căci preşedintele nu este niciodată Minele noastre de\~arte, 
. a, vor ,1 es JU e m~ aclo 0d' stratorul acestor însemnări o mică un gogoma n nu este anonim şi Că sunt de jidan; furate, 

Şl mal puţin a uat cU\'o.nlu I b 'D'I ' Livezile noastre p'Jlite 
prof U

' CI!. tu E b o servaţte. upa convorbtn,e avute I totdeauna ti poţi trage la răspun- De j'idani sunt stăpânite. 
• n1V. a. ~eanu. ra vor a cu dl Zelea Codreanu, tmi făcea I d ' 

doara de o nClosemna1 ă boala.,. . el e. 1. BALAN. 
'f t'llI.· t<1. '11." ImpreSIa, ca. dsa se crede IOvrcd- Replic"" unul' Ce ar fi insI!. 1 -====~~!!!!!!::==-======= In an 1 a., Ineren a. onc",rel tmere " , " (1. - III --

organizaţii. I ndllc~t CSQ. aplice in practică doctnna daca. nu Dvoastra aţi fi prcşcdin-
Ul uza. tele ,. 

Am stat o jumătate zi de Dt C d ' 1 de' vorbă la Pufna cu dl 1. Zel ea- uza ocfrmaru; 1 Z. o- Dl Cuza: Aveţi să,l inventaţi. dreanu, omul faptelor, E Un biet porcar ucide cu o scânduri doi 

Unde duce desnădejdea 

Codreanu, care nu s'a prezentat u am ~a. vA crecz o tradiţie In jidani, pentrucă-1 inşe'aseră si Rusi 
Daca, momentan, se mai poate b 11." 1" - l d t ., f 

la congres. Am vorbit şi cu re- vorbi despre o netnţelegere intre aza CCl>rela Şl ace Ul, care-ml va putea gas rep atea. 
prezent~~ţii tinerimei, Tudosie Po- cei doi fruntaşi; acesta e punctul urmri ti v~ fi uşor sa. se impună.. In seara zilei de 18 August, o În-
pescu, arneaţă, căpitanul Beleuţă, de diferenţa: metoda de lupta.. ar v o spun, ca n'am de doită crimă s'a comis pe teritoriul corn. 
Şiancu, ş. a. N 'd' t A gând să mor incura,nd. De altcum Ravcăciuni, ]'ud. Bacău de Petre Doboş usa Iscuta 1D congres pro-

Insemnez aci, deocamdată cA-. blema " insă dl Cuza a facut alu- aştept liniştit şi împacat şi acel (ungur), din acea comună, păzitor do! 
teva din obsel'va+il·le dlul' A C moment. - 1 porci la dl Simionescu. 
C / t 'ţ' . ci zie, enunţA.nd: "Voiţi chiar acum A' . . d' In ziua arătată mai sus, Petre Do-

uza, aruncate un n&.I lme, ca,n violenţa, oameni de jl rtfă se \'or . ~a s a':l stlll ŞIt tn ,buna., ,1- boş întâlneşte în gara Răcăciuni pe 
cu biciul ironiei fine şi al satirci gasi; dar rezultatul?" SpozJţte şedll1ţele MarelUi ConSiliu comerciantul de cereale Ilie Abnmo-
muşcătoare; când zetlemizând co- Şi am inţeles cu toţii. din 15 şi 16 August, rezultatul viei, cu fiul acestuia Iosif, din Râcă· 
pîlăriile, cAnd trecând în glum&. I ,. consfa.tuirilor cuprinzându-se In ciuni, cu ~ari are.o discutie asupra u· 
peste chestiunile mai delicate, _ Aşa~ar, să.. nu se. pt ea bUc,Ul e formă de comunicate pe care le nor afacen băneşh. 
arme pe cari dsa le manuiazll. cu duşmanll n.oştn .. I,n LIga. nu eXIstă b" ,,' Abramovici cu fiul, au plecat spre 

a. 1 ţ 1 d 1 pu Jlc&.m ŞI n?l. satul Gâştelli. Petre Doboş urmărin-
iscusinţa artistului des ăva,rşit, ne- n~ n ţ egen, cart. l-ar pro uce să- A ,doua ZI, dup&. congres, di du-i, le-a ieşit în cale pe înserate, intre 
lipsind niciodata. atmosfera de se-I' ~lrea. Daca. stngă toatA presa preşedmte suprem exclamă: A satele Răcăciuni şi Gâş!eni. 
nint\ şi caldă iubire părinteasca., ,pdoveasc8. în frunte cu "Cuv~ntul" fost o boală. copilărească, Kinder Fă~ă să stea m&ult pe gânduri, Do
_ caliU'lţi ce dezarmează şi sub. lOseamnă. c.r.. se teron. de. n~l, ca Krankheit copilul e mai sa.nMos boş dadu cu o scandură scoasă dela 
• Il. • '. suntem mal puterntcl caşi OrIcând ".'!. o căruţă, lovituri violente numitilor co· 
Jug", Şl pe cel mal nedisciplinat . caşl ollciind Tratan Mager prof. mercianti, omorindu-i pe Joc. 
elev. Referitor la pretinsa înţelegere Jandarmii postului respectiv, fiind 

cu guvernul. . avizaţi, au sosit la faţa locului pentru 
Cine sunt nemultumitii? 

1 , 

Cei mai mulţi sunt tineri fără 
experienţă politică. Mai sunt apoi 
nerăbdătorii, insetaţi de fapte mari, 

. d~ bunăcredinţă, - însă induşi 
In eroare. Si o intima. parte, pot 
sa fie şi de reacredinţ!l., puşi la 

Nici O tnţelegere. Dacă insa. nu~~m pe toţi ~dere~ţU facerea "cuvenitelor cercetări, crestânc;l pe 
actualul guvern sau oricare altul lloştrh ~i pe toţi bunh romani, criminal. it 

ar inţelege sa lt;lăptuiasca. vreunul CII. l.tl ulegerile pal'ţlale pentru 
din dezideratele noastre, spre ex, I Camera şi Senat sA. l'oteze ne
introducerea "Numerus clausus"~ I confUţionat cu candltbţll IJ. 
ului, de ce ne-am opune şi sa. I A. N. C. 
striga.m: Nu, aceasta e treaba I 

Doamne, Dumnezeule da mare pe
deapsă ai trimis bieţilor creştini, pe 
jidani. care înşeală şi fură truda oa
menilor săraci şi făcă putinţă ,de a se 
apăra. 



Pal'ina 2 

Scrisori din Bucureşti 
Serbarea dela mănăstirea Putna (Bu

covina) 

In ziua de 8 August ne-a fost pri
leiuit să vedem popor ul rOlllânesc pro
slăvind cu evlavie şi pătrul:dere adâncă, 
trecutul şi Înaintaşâ lui. 
, 'J'recutul. mkcă legătura neintre
ruptă cu pământul şi obiceiurile nea
mului şi 

in a ill ta;, ii, adecă premergătorii cari 
prin scris sau faptă ne-au adus Înai- , 
ţarea aceslui neam. 

In ziufj de 8 August, cercul SIU-! 
denţesc .. Arbo oasa" din Cernăuţi. În 
frunte cu preş.'dintele lui Tudose Po
pescu, a ~ăihă'orit la mă,'ă"tirea PUina, 
55 ani de! t Îlllâiul congr.::s studenţesc 
tinut acolo şi 422 ani de!'! moartea 
voevlldului Ş!efan cel Mare Îngropat I 
la aceiaş măIlăstire. I 

Ce rost avea această serbare? Pen
tru ce numai decât se cuvt!nea a fi la 
Pulna? 

VOINTA POPOr~ULUI No 30 
I 

Români, nu, vă băgaţi fetele slugi la jid ani II ~::til~a~~;al~l~ii ~~~~~i~~:~rIO~~Je~ilil 
A urlllat o ag-lpă pent(u toată 

In zile;e trecUte s'a scns de 1 care da voe jk!anilor să ra.ngă- me-. şi p~ urmă un bancht:f, servil 
femeia Suchireac, din Botoşani, care I rească fe'ele' dela vârsta de 3 parcul Caite:ului pentru oaspeţii so 
fiind bagata. sluga. Ia jidani, un ; ani 1-1 SU"', precum şi apucil:uri1e din Arad precum şi din celelallc 10 
harhar şi-a bătut joc de o tctiţă desfrân:ltc ale neamLllui satanic" IHăţi. Dela masă, trebue să mu1 ţUrt 
a ei numai de 3 ani! legi severe ar tr,.::bui Întocmite I penru vinurile escelenle dill pivi 

Iata., acum ne vine ştirea .din pentru a pune la ndll.p0'it pe fe- d!ui Secula, i'>r pentru mâncările al 
Ştetăneşti despre o aita În' Amp\are tele cn:ştiil(! d'J a căjea pradă dş'larclor Avram, --- Lue au mulţu' 
la fel. prea-cur\,jei jidovcşlÎ! Iar pnporu- , şi shm~curile de aleşi gurmami 

Jidanul Aurcl O) Her,5GOvici, lui I'Omâ'l sa i se bage ttl cap, ! dlor direclori de bancă şi airşi oas~ 
om insurat, chipurile, a necinstit ca sa.-i tntre odatil, că dA."ldu-şi 1 Să nu uită n nici pe dşoara praclicii 
în noaptea de a spre :3 Iunie, po copiele în familîi jid0vcşti, ie dau I şi celela le dş'lare cari ne-au se 
copila Mariţa O\oeru, în etate d~ piei ei şi ruşinei; şi şi atrage asu· i ma5a, atât de glaţios şi prompt. 
14 ani, pe care o avea ca fatA in pra-i blestemul şi urgia lui D-zeu. ' • 
casă. Violat&. şi ameninţat A cu moar- RomAni

j 
treziţi-va! D~schideţi Intre prezenţi am 11{,tal urmă10 

tea de jidan dacă o spun~ ceva, ochli! C:! v'a mai rAmas? :\ vuţiile Din'clori de bancă: Domnii G 
biata fată n'a putut scApa din le-au lno'hiţit industria si comer- I orglle Adam, Victoria; dr Mihai Măr 
gh ' l' d <\t 1 O h t li I'l. b' ') B,nea ROl'âllească,' Vwor Nasla, B3 
~ tara Ul eca. a sa.p am ilIn""', ţu~ le-au băgat tn sac, munca v'o 

d d f 1\1 Nat'onIlIă; Ilie Pdf1P, Banca Cel1tn 

Odală adunate la aceiaş tu Ipină, toate 
ramlHile neamnluj românesc, era de dato
ria tinerimii din aceaslă ţară să amin
tească avântu! generaţiei trecute, ce-a 
luptat penlrU această unire. ŞI cum 
lânara generaţie de atunci avusese ca 
imbold pe marele cântăreţ MihJiI Emi· 
neseu, pe N ~grutl.i, pe Slavici şi pe 
alţii, sărbătorirea lor, in acelaş loc de 
acum 55 ani, era impusă de nevoe. 

cAn a at uga acasa. r,.ama el speGulcaza, şi sudoarea v'o sug dllectorii fillale:or Victoria: Vă:.ile 
i feme~ vadU,vă cu şa:e.~o~l1, I~eal~a Il~~itorile. ~i trâ~dă\'ie) ş.i voi ,':lunca! r.,m, Siria; Tcodor Guiu, C\lşineu ( 
I OloclU, .a ~ecl~mat Pal\jht.:tul~l din EI aUto, ŞI VOI sitracte! El COZU- Mjlc<.!~ Ciorl1ganu, Radna; luan N 
1 Boto~am ŞI af(~c~rea se ,va Judeca I nac şi voi piine neagra, sau ma- lesC"ll, Pecica; Nic,)lae Herţeg, Ir 

Aşa. Ia mănăslIrea Putna, în anul 
1871, o mâliă de tineri, !up~ând cu 
stăpânirea austriacă şi cu ncvoi!e de 
tot felul, adevereau În mijlocul româ 
nilor bucovineni. două lucruri: 

1. Că naţiunea românească. (ieşi 
închinată şi împărţită multor state. simle 
adânc nevoia unei uniri sub aceiClş 
conducere, şi că 

2. Legată de nenumăraţi înaintaşi, 
ea nu poate fi SCOJi'ă din drepturile ei 
pe acest pământ, prin aşezarea străi
nului parazitar ce,l fOi mau evreii. 

Li 8 Augu4 1926, ad,~că du pă 55 
ani. tinerimea univer~itară română. a 
chemat poporul românesc 1.1 proslăvi
rea înainti:şiior lupălori ut! âtUIlCl, 

Au venit la Putna, cărturari nenu
măr<lti şi mai de:; tă'ani români, sd,a· 
veni, din !oate colţurl:e Bucovinei. E
rau cu ~i, în cere mici sau mai mari, 
făloşii arcaşi, ild:că urmaşii luptători-

, Jldanul cl'1mtnal. tŞl V,1 lua Il' maligă cu cea,Dfi! Di :nilrie Criste!!. Buteni Membri 
d d' 1 ! C'msillUl de ad',ninistraţie şi fune 

pe . l:aps~ .. - a~~ ŞI-O, v~ ~a -, Acum le arun:::aţi 1:1 hoiturile I narii !'uperiori ci BănCii Victoria I 
daI copda I {l,'na.1e , ncnol o~tlă, ŞI lor nesătule şi cinstea fetelor, şi I cum şi alţi învitaţl. 
pângărHă d: neamUl cel n:al spur- curilţenia stin(relui vostru? I Domnii: dr Stefan Cicio Pop, 
cat de pe lata pama.atuIUl? te.> I loniu Mocioni de Futn, dr lmm R( 

Nu este o durere şi o ruşine Unde vreţi sa a:iungcm? De- I dr Sever Ispra'Jnic, Millai Pupovi 
tara seaman, pentru ~oi, sa. la.o.:;ăm stu1! Treziţi-vă, s~uturaţi de pe l' A~e~le Secula, Popoviciu Ghwq 

!'i. ' , b " , . > - ~a ~ tt "1 pleoaoe somnul moleşiror, alun- Virgil Antonescu, dr Bel:.~ EU~I.n. 
ca s"" m se UJOCOI eaSL: as t: 1 ,t • .. 1111trescu GheO'ohe Procopltl Glvule 
neamul, şi să ni se spurce sân- gatl de pe ochI ceat" nerasitrJI ~ 1 d~. Cornel Ard~lean, Erntl T~b,\ko 
gele, făra sa Încerdim nici a tm- .~1tfel, pe ruinele avuţii 1,01', ?e. adi-I Bru!us Păcurariu, BOl:oevici ROI 
potrivire? moară, ,pe mor~lAntul le.nclrcl ro- Mu~can Dimilrie, Hulhăr Silviu. 

Dacă poporUl de jos ~stc atAt mâneştl, va. In?! creşte ŞI ha.doasa I Aurd Raicu, Eugen Popoviciu, Tri 
f ! D 1'0 t <\ Iosif, Aurel R<lH.:a, Ioan Popa. : 

I de jnconşticnt, în cAt nu-şi d i.\ ioar.e a ru, şlnel. ac", sun em ai a.t I I l Glleorghe. Toader Memde, o.,n 
seama de gravitatea lucrului, noi de ticălOŞI, 1n citt sa ne lăsăm gan 

I acei conştienţi, cari avem durere de,zbrăcaţl şi desmoştent! 1n pro- ,1 Intelectualii din loc: 
pentru naţia noastră, precum şi pn~ noastră casa, cel .. puţm sa. nu DOlmna Bozgan, dr Dr .. lia nH 
autorităţile cari ar putea avea cu- roşlln in ceasul morţl1! să pu:cm 1 Clobiln Virgil, Gh~orghe PoP] fi{ 

vânt aici dacă al' fi ceva mai ro- ţine frun:ca suc;, m'A pecetea ru- : dr Laz.a Romul ;·dv, Olariu revi.'o 
) • '1 Mladin Ioan dir. şcolar, Stef ,11 p, 

mtineşti, nu trebue sA luam nici ŞlIlCt. 
ş. <1, preCIl,l1 şi o mu:ţime de tăI 

o măsură? Da! l\lăcar atâta: Fară peceten 
Âvănc\u-se 1n ,'e~iel'e învăţă- l rurrinei ! i" 

'ti.iri1e'spui;câfc-·'ăTe . T~iTmua:u"iii:~------ . . '1JY:-·fT.l1asllfu. ,~."ţ ,- ,.Gazeta noaslră,-"c.il.t.e..,u",IuArai"' I cel mai viu interes şi inrcgislrea~ă 

--------------__ .. ms •• 8d .. ~~~~ .. ,~~mD~~~aa~·.*R.U. .... ----------------

lor voevodului Stefan c:1 mar.', care , !. I e ~ fiI" ~ I \J" 1 I 

s'au strâns pe S31e. ~ă ţină piept jafu- , li naugurarea nou lH oea. al '~ ~a,el iClcna 
I Ct'ii n:ai mare saLsiacţie, prop{l: 
, insti'uţlunilor românl?şti, a fost re 
i zen'3!ă prin pi ofe mul TI aian M, 

lui nemaipOITltnit ai ovreilor cotropi- I r.' Ş" 
tori. Era o mândile lIeg:ă.Iă fă fi vă- : (On lria hr cas-te~u; conleiui Eohii3. 
zut curn cobor·u pe cr~Sle;e dduroase I 
ale mănătiri PU' Ila, pfl!curile V0111lce \' CUlfl sl-atJ r~~câsti gd sntcnii Români (t})llIân1IlrHe r,iNdui J î il fa'lord ~ 1} t, il or. , , 
de arcaşi, in flunte cu stegarul satului 

! Ra , ' 

'=================== 
Federa1ia loc.s.HtălHnr Spor 
din Austria şi CSI din Rom~ 

şi ~ub privirea căpiranului lor. ln strae I Modest şi timid la început, d~r lot- aici numai cri din Şiria, pi:::rdu,eră 
ca acum 400 de ald, cu zeghil lungi I deâuna sigur şi drept înainte; expansi'" în fi.vorul Nemţilor din Sânlana preste La marca manifestaţie sportivă 
încrustate de firet n~gru, ei au făcut 1 şi v;oleni cu torţa elementelor naturii, 1500 jugh::re cadaslrale de pămâllt. Viena, la 15. lulk, 20000 de ~p 
mărturia românismuluI demtl şi Incre- malli s'cu adunat, pentlu a den,Q 
zător în el 1 azi, 111U ţă(llilă împ'ejurărilor favorabil TQlasemenea comuna Îl1vednală G-llşa. I solidaritatea elementului german 

A mai fost la Pulna, În mijlocul a'l schimbate, precum şi înţeleptei condu- Astăzi, eu ajutorul băncii, harnicii ţionalisL 
celei mulţimi, domniţa Ileana, care a cer!, j~~i!u:Ul de credit, şi .eco~~mi,~ j gospodad din Sida şi 051şa. au pus E bine să se ştiI! la noi, că a 
ţinut sâ·şi arate dreg,;stea penh u po- I! 1> V.lctona dm Arad, a : uat 111 ulllmll 1 mâna din nou pe I!~oşii!e părinţilor lor. societăţi r.u prime:-c llIembri jldll 
parul tloslru. '. â t f ă d I pe iângă aHetica lor mti desvol 1 ă 

Preoţimea a făcut slujba de odih- i ~m un a,v n •. ca:e ne ace ş . cre ero, I Miile de jughere d~ pămâ'1t au reintrat cPIIşllÎnţă naţionilli~tă-an\isemită. 
nire a voevozilor Stefan şi Mhai Vi-· I~ apropiata blrl\lnţ~ a, 1.11ptel, noastr:e I În posesiunea desmoştenitilor de pe vre- I Oare cu aşa zisa FSSR. a HO< 
teazul, a lui Mihail Eminescu, urmând ŞI pe terc~ eCOl1omtC ~I. fraanclar, . muri, iar Blnca Victoria şi-a înfipt care are b sUITIt'denie de societăţi 
apoi desvelirea chipului turnat în bronz, .. ~na, d!n ,ccl~ 6 hl:ale ~,le : VICtO- ţeapăn şi pentru totd':!aun l piciorul În vile drept membre federalizate, -
a malclui cântăreţ, ' net, a fost Infilnţiltă ia Şlna III anul reşedinţa temuţilor stăpâni d.:: ojinioară, vo~n putea ajunge să imităm pe 

Au vorbit d:spre faptele şi ~crisul I 1910, la Îndemnul şi stăruinţa d-lui din Viena? 
aCfstor mari îqaintaşl, i1.1~şi vorbitori, . Scurt, Ouminecă, in 22 AUgU5t s'a Nicicând! 
arălând rnăreaţJ. luptă a ac~stora, dusă Axente Secuta, membru În direcţmne I ' " '. " Motivul este simplu şi eviden 
penlIU unirea şi Întărirea românismului şi mare proprietar aici. l' se!~~t la şm,! o ,~Icton:. un r~.7..~I~at f noi numai Footbalul. est.:! sport 
azi, amenintat de pericolul ~trăinîlor, 1 Drept local i-a servit la început o POlJllV al muncII rodmce, angajaţi In 1 lalte rdmuri sunt Înexistente sau 
mai mult ca oricând. I casă a Fllndaţiunii Antonescu, proprie-I mar~a lup'ă pentru lecucerirea defini- : glijate. . ' ' 

Inspre seara zilei, când cobora a- j tatea Consistorului din Arad. tivă şi pe teren eC')l1omic al aces1ui i Acolo.,membri .contri~u_e la 
murgul din pădurile ce străjuesc mă- I . ,. , i ţinut " n'.rea sălrlor de gunn3sltca, la Il 
nă~tîrea, arcaşii au ddi'at în şiruri i S'Jb actu~la conducere, a dlui dl-!' * câştigă prin football. iar sumele I 
lungi, răshătând par 'că din c'iuenta lor: rector executiv. Gheorghe Adam, pen- \ . 1 drept cotizatie se folosesc peatn 
groae, indemnul răspjci.lt dia doina! tru orice eventualitale, a cumrărat o ' Sfinţirea localului s'a făcut prin pa- : scapori. 
poetului: ' cc:să. În 1923 se mai cumpără şi casa I rintele protopop Leucuta. secondaţi de ! Câte odată. şi pentru chefori : 

"Cine-a indrăgit slreinii fund~tiunii, iar bnul 1recut ajungând \ pr~oţ;i Popovid şi Măeruşan, ln asi-! nice. 
Mânca-i·ar inima câinii, de vânzare Cast~lul foştilor conţi Bohus, ,.1 stenta ,unui .nu,măros, pUbli,c sosit din Il =-===::::s:=======-=::-===; 
Mânca-i-ar casa pustia se încearcă lOVitura cea mare. i Arad, tmprcJunme ŞI localItate. După 
~i neamul nemernicia 1" Transacţiile încep, se cumpără Ca- I aceasta, dl Gheorghe Adam, directorul lAn O N A J}.I.1::D N'1 

Dim, Zaharescu. ! stelul cu parc cu tot şi încă două in- executiv al centralei din Arad, accen· I pe n trIl 

I 
travilane pe pretul de 1.300000 Lei; I tuând strânsa legătură ce a avut·o in~ va 1 NŢf\ POPORUl 

Marele magazin de pielării mai coslează reparaţîa iumătate milion stitulul Vicwria cu biserica şi aspira- se pot face în Arad la 
I şi azi banca Victoria se poate mândri ţiunile neamului, salulă pe oaspetii 

VICTOR BOŞNIAC cu localul filialei Şiria, car(! ar face adul1C.ţi, pe săteni, ţvidentiând hărnicia I 1. Admin;!~r:l!;e.cu 17. etaj 
cinste şi unei bănci de capitală. podgorenilor. Mulţumeşte apoi dlUi! 2, Ubrilria Diecezană 

Arad, Piaţa Catedralei Nr. 16 M'am interesat şi în comună des- Axentie Secula, acţionar şi membru al 
3. librăria Concordia 

Furnizează cele mai solide şi ief- i 
tine mărfuri din aceasta hranşe. I 

pre efectele activităţii acestei filiale, Si direcţiuniî, conducătorilor filialei, că-. I 4. Libră~ia Martin 
am descoperit lucruri Îndllioşătoar~. rora li-se datoreaza În mare parte suc- I 
Inaintaşii generaţiei de azi. Românii de cesul filialei ~iria. apoi predă localul I Cereţi chitante provi"aute cU sigilal 
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No.30 VOINTA POPORULUI 

SE ZIC E: 1 Exploatarea aurului i Afaceri CII loturile de case 
Că un funcţioar fusese destituit fIindcă i şi nimicirea unui ţinut românesc I De curând au fost îrnproprietăriţi 

furase din banii pllblici. Şdul lui Brad, 27 AUg.! cu loturi de case funcţionarii de stat 
În!>ă a primit un ordin să I nprimească şi alte categorii de îndreptăţiţi. 
în serviciu şi să·i croiască O altă pe' Cine a călătorit vreodată prin ţinutul I Acea5ta măsură dreaptă, de a veni 

f 
bogat în aur al Bradului, a răm>.s ,A' I I b l deapsă mai mică iindcă pe l ,tru suma mirat de ap,'i murdiuă a Crişului şi de l ~n ~jutoru s uj aşi or statului, cât şi 

furată uu p:)ale fi dtlili:uit, fiind prea I In lOteresul desvoltării oraşului nostru 
mică penlru aŞ'} ceva drumurile noroioase ale Acestui cen ti u I În direcţia Aradului Nou, a dat prilej 

Intrebăm d"ci şi noi dinpreună cu românesc de veche tradiţie şi Însern- 1. unor indivizi pentru afaceri şi speculă. 
"şdii(' po: dnii 1I11fiiştrii ~ă ne spue cât năUe, ! Comisiunea de improprietărire a 
poate fura un funcţlCmar fătă ca să fie I Din aceasta Cahfornie a Tădi no'1- cedat din terenul rezervat împroprie-
d~stituit şi cât p~ntrucG ~ă fie destituit, slre se scot an de an zeci de kg. de tărirei functionarilor, 2 jugh. cadastrale, 
să n~ putem face bila~ tuJ, cum ne vine laur, înbogăţind pe fericiţii propr'ietari pentru clubul 8portiv "Olimpia" din 
mai bine 1<.\ soco(eaIă?! ai S0cietăţil de exploattre şi ruinând I l'flicălaca. 

Că domnii Învăţători, rrenţi şi nolarul II populaţia alor câteva sale, aşezate din I Deşi a fost greşală a se acorda a
din comuna C:;po,al Aiexă, r011âni nefericire dealtlngul Crişului Alb, în j' cest teren unei societăţi sportive din 

cu toţii, îşI filc cinste să s ~ îfllâl::eaşcă aceasta r:giune aU,riferă. . , I M.icălaca, acolo, unde oraşul trebuie să 
în birttll (lvrculLli Kleil'. dod În aceea I . BogăţIa. solulUi ,ar treb~1 ~n mod i se extindă prin editicări, mai obvine şi 
comună sunt trei pfăvllii româneşti şi ! ~Iresc. să l!1semne I~ acel3şI tJmp un : specula la mijloc. 
o cooperativă. jupânul Kldn, cumpă. nwor. ~e pro~perare ŞI bunăst"re a po- I Un oarecare om de afaceri V. Mun
I ând prăvălia dela un creşlin mai! pUJaţt~1 IOcultoilre, o desvol~a~e a ~ră- I tean, a făcut o transactie pe sub mână 
bine de un an vinde beufun făIă ble- 1 şelulUl Brad, o stare economica, SOCială I cu societatea sportivă improprietărită, 
veto Atragem atentiune~ c/ir. fJJlanciare. şi culturală in:.sinfată sub toate rap<Jr· : cedând acesteia Ull teren pentru scOP 

turile vieţii. Muncitmul minier, Î;ltrat I puri sportive în M.icălaea, de o valoare 
îr~că la f::tatea copilăriei În adâncimile redusă şi primind În schimh terenul 
pământului, după un scurt timp de dat societăţii "Olimpia" În Arad. 
muncă istoviioare, iese ruinat trupeşte, Mtnistcriul de agricultură, În bună 
sărac şi bolnav la vârsta Înainlată. Pen· credintă, ba poate şi indus în eroare, 
siuni, ajuloa~e pentru creşterea fumiiiei, de cei interesati a aprobat schimbul şi 
aprovizionare ieftină, asistenţă >-ociaiă, astfel ne vedem în faţa unei afaceri 
eiC. nu întră În calcul bugetului alor necinstite de profit personal. 

Că minL:tetul şcoalelor a revenit şi 
retos ordinul ca elevi i d'; la şcoa

lele t11!noritare să fie siliţi CI vorbi în 
(3) trei zile din săp:ămână lfl timpul 
recreaţiei numili ron âneş'e. Foarte bine! 
In schimb noi preiindern ca "celor ro· 
mâni, cari unul cu aHul, S<tll cu un 
străin, care ştie româneşte \'orbesc ;oUă 
limbă decât era ron~âl1e;~scă să li, se 
taie vârful nasului, să·i mânâ!1c~ ruşi
nea. 

,,12 Apostoli". Proprietarul de schimb primind în-
Gospodăria ţăranului din tinutul schimb UI1 leren de 20 de ori mai 

~ Că Fondul ReligitJl1c>r din Bucovina, 
adecă ~fi. biserică, adecă noi rond· I 

;i: nii, blulul românesc. a fnst păgubit cu 1 
d: peste 200,000.000, duuăsu!e mi![O)ne 1 
)1) de tică:oşi conducători ai bisericei din I 

minier al Braduiui. e tot ce se îll!ă· prtţios, realizând prin parţelare un câş
tişează mai lipsit şi sărac, I ti~ de, ~·lÎiÎoane, ia~ funcţionarii Înpro

Ori, dacă profitul populaţiei pe' pnetănţl cu mult Indărăptul terenului 
de afaceri. 

urma f'xploalării bogate de aur este 

Bucovina, cari s'au în l1emil,'!ocita a,la propiere şi chi'lr la ordinul Mttrop:tli-
Oi l' CI· ,. l' d I lu tlI o: arCJtlC, pnn lIlC F'Jen::a e cnn- , 

tracle oneroase false cu diferite firme j 

jk jidO~~~ie~~nf~~est~:felo:l~al e ~cel;l~d7~~J ! 

tai religionar. Acei Ci im;nali trebuie spân
~ zuraţi, căci anat· ma S:n cti'ăţd Sale a 

nu Preabunu1ui nO"lru Patd.orcIJ, sau cel 
jn: puţin a întregului neam rol1lân~fC va 

căde't a'iupra capului lor. 

:-:s Că MdropoUtul Ca!l:,rclUc a conklit 
O distincţii şi rilngllri la OIOldli t:er 

irt taţl cu 1ll~)Tal;l, tre..:ând cu veJ,:r<!a bă-r
)re, baţi cinstiţi şi cu pregă!ire ~eriod~ă. 

nut, cu atât mai mare este d:iuna şi Cazul s'a reclamat organelor corn-
ruina economică, provenită din scoate- petente, cerânduose Înpiedecerea acestei 
rea aurului. afaceri clandestine cu terenul oraşului, 

O cantitate enormă de zeci de va- expropria'ă În Înteres pubiic şi nu 
pentru şam~arljc şi înbogăţirefl. ilegală 

goane d<! piatră din mină, se sfarmă alor câtiva şmecheri, cari se învârt şi 
zilnic aruncându se din Uzinele dt>la caulă să profi'e de toate nevoile, 
Gurabarza, Î:l alvia riului Crişul Alb. VI)rn ţine în curent opinia publică, 

Otrăvirea apei cu materii dăună, cu mersul aceştei "afaceri!" 
toare; înălţarea alviei, inunda rea peste! Mai mU/ii functionari, 
părnâr,tu'j şi nimicirea orÎ cârei pro· i =============== 
ducţiuni a pământului, Însealllnă o i 
adevăndă pi; gă a ţinutului. i Reform a agrară 1n paguba 

elementului roma,nesc 

, Sunfem informati, că jidanul D'avid 
Grunb,lllrn, care are 438 jughere pă· 
mânt arabil În comuna Şoşdea, Fizeş 
şi Moriţfeld, a fost expr6priat şi prin 
I :l\\!rvenţi,! COl.ilur de lopor din parti
dul li,:cra;, i a succes să'şi recâştige 
moşia Întreagă, 
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Stiri de totfel ni 
- Dorinţ~ noastră este C-l la ale· 

gerile comunale municipale din Arad 
să se unească toţi Ro,nânii să formeze 
un bloc naţional românesc. să avem o 
singură listă românească şi suntem s:
guri că va reuşi. precum a reuşit o 
asemenea listă în Târnova, unde Ro
mânii sunt în minoritate dar strâns 
uniţi Ji n'a. reyşit în Deva, fiindcă deşi 
sunt In maJontate boU fost împărţiţi in 
partide şi au avut mai multe liste. 
Dacă însă spre durerea noastră, nu se 
va putea ejunge la o întelegere a tu. 
luror Românilor, atunci şi organizatia 
noastră LANC va avea lista ei sepa
~ală şi în cazul acesta rugăm pe toţi 
Românii de bine şi creştini să voteze 
cu hsta LANC. 

... 
- Comunicatele oficioaoe ale M.are

lui Consiliu dela Iaşi. sosindu-ne târ
ziu, - le vom publica în Nr viitor. 

* 
- Energicui domn prefect de poli

ţie din localitate a interzis să se mai 
danseze in cafenele şi alte localuri pu· 
blice afdră de bar. Foarte bine. 1 se 
cuvine toată lauda pentru acest lucru 
care a fost primIt cu simpatie din par
tea. publiculu~ afară de cei păcătoşi, 
can nu se sfiesc să se folosească de 
orice mijloace şi orice ,ocaziune pentru 
a propaga imoralitatea. Iar cât priveşte 
ordinul, ca muzicele să cânte cel puţin 

1

50 procente cântece româneşti, în lo
calurile publice, trebuie ~ă o spunem, 

I că nu se respectă nici acum şi în ca-
zui acesta rugăm pe dl Prefect să in

terzică peste tot - din p;!deapsă 
să nu se mai cânte vre-o 10-20 de 

I zife numai româneşte, ca să ştie aceşti 
obraznici că suntem în ţ'lra româl1easci 
În care vom fi nu peste mult noi ro: 
mânii stăpâni. 

Dacă ş'ar face datorinţa şi celelalte 
autorităţi ca dl maior Muţiu, prefect de 
poliţie, n'am fi expuşi la durerea ce 
ne a cauzat-o nu de mult un bun prie
ten, care nu fusese de ani de zile În 
Ardd şi care ne mustra ~punându-ne 
"observ că Aradul În ce priveşte româ
nizarea stă CU mult mai rău decât a
tunci când l'am părăslt.." Auziţi ono
rate autorităţi I ! 

* 

I 

i 
tiV! Că Mini~t,'rul şcoa!elo r :t d;~t ordin ca Inundat'iie recen~e, au dus Însă la 1 
,lil toţi el ... vii de liet'uSă pO:irk d'~acum i COll1p,CC'a nimicire îl Bradu!ui şi îm· ! 

în.::intc uniformă. Nu Ş 1111 la c-:! bun,! prejurimei. 

Legile pi.:'ntru întrebuinţarea fiţ'wi I 
sunt d sco;-,giJerate, hotă'Ît'ile jlliecă- ! 

toreş i neex.::cutate, pagu~'ele oame:;j· I 
lor n"luate în seamă, pentrucă 50 0 I 
eietatei "M:ca - 12 Ap lstoli" Ş\ÎC să ' 
ungă şi roţile politice, IlU nUI1HÎ aL! I 
maşinilor, ştie cum să arnorţe)scă pe I 

cutar,.: rri;!!pre Oi ~au d..::, ula! dela 
"putae", chemat să apere' il tercs<,le 
v!ti>k ale pOtJuLţiei păgu:)Îte şi ruin"tc. 

Jntrebăm: să fie acest domn !\\clrop', 
ge: po'it ;;lJt de răcăto~? şi \L:(ă da, f'â
r. ră când m:;i n1U~l1ălcŞIC :,c~upul ce 
- nu j se cuvin~? ! 

di dar dat'ă t )tuşi se va pn:lindc lucrul j 

)rll ace:;ta cu orice preţ. atunci noi a:n fi i Rt'colla nimicită, case:e şi prnp,ie- ~ 

- In 14 cor, şi-a serbat cununia 
dl OI. Hanciu, fULcţiollar la Admini
str;;;ţia Financi<iră cu dşoara Ecatarina 
Tanascu. Dorim tinerei părechi o viată 
îndelnngată şi plină de fericiri. 

Tobtu!1ci s'au rxpropriat şi 60 jug, 
del;~ pr.:oo!ul român din Soşdea, care 1 
are 3 copIi la ŞCO;liă, :;;i preotul a În- I 
cncat să-şi r~capete pământul, dar fără 
succes. A ră:113s expropriat. ... 

iSlr (le părerea că c:~cea un;[o Al'ă JIU poate :, tăţile dislruse şi ori ce nizuinţă d~ re-I Iată un exemplu cum s'au făcut ,- Studenţin~ea r?tnână creştină din 
exproprierile in paguba românilor, de Clllşo~a. a aranjat 111 se!lra de 16 
către partidele politice. August 192~ (a doua seara de rugă) m fj alta decât mândru! n',Sll u port na-: facerl! saU desvolt'.lre, peric'itată. 

ţional. Ne vor auzi şi surzii? i O acţiune vie şi holăfÎtă pentru I 
:e~ Că în fabrica de uzine şi l1,uniţii a! salv,m:a ţinutului s'a început diiJ par- i 'Af'igurăm pe frzţii noştri din Şoş
li,l jidanului Wtisz Manfred de ne in- I lea locuitorilor, contra soc 1 elăţii "Micd" I dea că Liga, când va veni la putere, 
ŞI ( suia Cseflpci, lângă Btldap~st3, 'au ex. I pentru explo~!area aurului. 1 va t"xprl'pria fără excepţie pe toţi ji-

1 d t 
'1 'd" d D' ,..' dl' D ' darii, iar laturile cdor îndreptăţiţi la 

tri p o il ca eva zeCI e 11111 e l<gr, praf In IniţIativa UI dr anle Oher- 1 

o petrecere unpreunală cu dans, la care 
luat parte un frumos public. 

* 
- 4 băeţl de şcoală află locuinţă 

şi vipt la o familie bUlIă românească. 
în loc frumos şi higienic. Arad, str. 
Oitul 32 (fosta lIIes). 

* 

~di d,c .puşcă ş! fiindcă p:ig~bJ. es!e mare man, advocat şi profesor în Mao, s'a i îrnproprietărire ... or fi mărite, pentrucă 
~'. ŞI 10 materie de rălbOl ŞI ~'au şi spart ridicflt în publicitate un protest comun ! Li~;l are de unde să împartă pământ, 
_afi o mu:ţ:me n~nurl'ărate de terestrii dela în contra abuzu!ui Societatii miniere,! tăranilor, cari la nevoe vor apăra tara 

Il c l d' A , • d În contra dU5, m;milur din afară. ase e In apropiere a oraşului Buda- Inalntan proces de desdaunare În ru- : O Întrebare? Ce mama dracului 
pesta, jidanii au f'ăscocit că nenoruci- mele alor 20 comune de pe Vdea Cri- i România să fie a Românilor! de legături amicale vor fi existând între 

L rea s'au întâmpla! în urma bomhe'or şului Alb şi pentru redarea IhlUl dc:s- ; jldanu! Ep:-tein, şchiopu, care a fost a-
~, aruncate de aeroplanele duşma!:e şi tiJ~aţid sale economice, prin scwirea j O' B h h (8" ) gent la siguranţă, azi - se zice 
~el! noi p~r'că ved'::ln ca" Ioah l'lle POI",llah"e 1 d t" ("t ' f' - In comuna e a-vec, e anat 111 " UI e ma eru o ravi oare piatră s ăr· i plimh] 1) plângere a unui fruntaş şi I mullimilionar şi oamenii din poliţie. 

vor .urla zi~rele jidoVlŞti, (:ă at'Toplatlde ma1ă de mină, nămol etc. hun ronlân. că a înaintat Î,lcă de mult armată etc, 
Uiţ a~r~~st totna~ r?n:â~L~ti, ~,e~)i:)e lle·a~ . C~edem că to~tă syflarea dl! bine i o ru~~re Veneratului Consistor din Ştiam că dt fost prefect de politie 
, s p să I fo~t med. var ",crl.p,ane ŞI f ŞI nemtere<.;ată din partile no"slre V"l Arad să intervÎc ~ă f;e închidă birtul FlloUi a luat parte la botezul copilUlUi 

)1 mcă româneşti ' '" .' ,'" , . I 'E t' Iălil' fi a!atufl de această acţiune dt~ inkres care este în imedi"ta apropiere şi în III ps etn, dar credem că el a făcut 
aII Că la ~inemat~graful "Vjctori~" din obşesc şi de viitor al tinulului nostru, 'f~ţa t:isericei şi a şcoalei, diir pe semne lucrul acela numai ca să şi poată sa-

Vashu, propneratea 11 doi jid~ni. (din. ' c': 1 ~ vede că doarme chestia, ori mai Hsface POft.i de a mânca odală şi bine 
trai 1r~ care UDul botezat) şi a ullui român, rL"anu I bine zis, dorm cei chemaţi să rezolve o mâncare "cuşer" şi nimic mai mult. 

~lletele d.e spectacol nu se lllai rup la I acea chestiune. In adevăr este revoltă ori totuşi au fost şi a;te cauze? 

wtrare, CI se ~ind din 1]0U, in modul I NOUl· org~nizatil· L. c. ~~ C lor că re:,pective\e noaftre' autorităţi * 
=::: acesta statul tund frustat cu Îi'!semnate 1 ~,. ~'Î. ~i. • I competente îşi uilă cu totul de o sim· Cartea de aur a jidovhnei, Cu 

sume de banii ce-i s'ar cuwni ca taxe. I plă dalOrinţă, cclre însă are foarte mare ocazia aniversării a 25-a dela înfiinta-
':f Autorităţile nu ştiu nimic? Chislndia (jud. Ar?u) JlOiii!I1H1ătate în ce priveşte demoraliza- rea "Fondului national jidovesc", co-

l CăA b3uul nostru, valoMea Leului a Preşedinte lusli!l Herra, vicep'cş. I I rea cr-:'.d~nci{)şilcr noştri şi a copiilor mitelut din America a Întocmit o "carte 
'U 1I1~eput să crească încă Înainte de I Ioan faur, vpreş. II Ioan Mazera, se- I d~ ş,coa!ă, cari, nici i~ sf~nta bi~erică de aur", În care se înduc numele tu
~ alegen la s\'onul p-umai că vor candida i cretar Adam Corr.ea, casier TerlJor ŞI I şcoală, }l~, Pl}t ft s~utlţl d.e .Ulletele turor persoanelor, cari au făcut ser,.,icii 

şi ,co~ducătorii LANC. Şi in adevăr 1 M~rcea. Membrii in comitet: Teodor ') ~e.',~r oh~vl:t cu ,:emnul ~nmlt dela neamului jidovesc. 
aZI cand avem 10 deputati în ParIa. 1 Garneţ, Ioan Corne8, Ioan Luca şi Gh. ! jUt'dn,t~IIţlg pe ham sc~m~l .. , In aceasta orte au fost îrtduşi la 
~ent, se ridică Leul tot m:..i mult I Cârnaţi. i ,C<lzun l~ f;J aven~ In, CUdICI, AI- primul loc, cei şase preşedinţi ai Sta-

Il- fIIndcă lumea ştie că acum există î~ Localul orga.nizaţiei va fi la Ioan ) n:aş, ~tc. EI ,bme, An~l c:t:d;m ~ă. da~ă telor Unite din AIl1t'rica, domnii: Jolui 
România-Mare o organl'zaţt'e p t 'x Cornea secretar blnaşll ar fi romil.l1I, it s ar fI InchiS Ada,ns, Benjamin Harrison. Theodor 

, . u eroICa o d' d It A", • ă f· R :naţională creşlină delmnă de Încrede- Şi cu această ocaziune am!tlti'71 că "eJa, ~ m~ carC!U,nl,e, a~i\ ln~ ... le ooseveit, Wodrow Wilson, Warren O. 
,re. deplină a altor ta-fi' ŞI' p . ' ' organizaţia ş'a comandat "i un _11''1(,'''1 slgun ~- spre ruşinea autvnt<'iţ!lor corn· I Harding şi Calvin Coolide-e. 

OpLMl e ŞI ., U 4 ,,," t" t b' ă' t . ă l' ~ 
care organizat1c singură poate garanta pentru care singbHă 'dna Beera ii dat peten.~ ş~ can ar re u~ f. In ervIn) ~r, fI bine, ca neamurile cr(,'ştine 

Adil asanarea financiară şi Înflorirea nea- 500 iei. Fapta nobilă vorbeşlc de sine. energ~c I,n aceste c~eSl!urll - că le 1 St'!'ŞI mtocmească O "carte neagră" t 
mului şi ţărei românesti '1 vom inchide noi daca a!tfel nu, cu 1 pentru toţi aceia, cari sunt trecuti in 

~ • ,fOiţa. . lc.ltea de aur a jid;lnilor. 
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LIceul de fete No, 1 ortodox din I Casa de păstrare "Baia-de-Crr, şi jur" soc. pe acţli in Bai(j-de-Cr1ş 
Cernăuti. Se aduce la cun"şbnţa eleve- l' 
şi elevilor, că în urma deciziunii mini· 
steriale din 14 luiie a. C., elevele c!a- I 
lelor Il-VIII cari au notă nes,;tisfăcă. 

Convocare 
loare la tr~~ o.ţ>iecl~ de studii. una din Domnii acţionari dela Cass& de pastrare" Baia-de-Criş şi jur-
aceste medn fiand Insă cel puţin 4, 66. societate pe u.cţii sunt Invitaţi la 
vor avea dreptul să depună examenul ' 

Nr,30 

Dela "Cdminul Studentesc'" al învaJă-
___ ~!«gL!!J!r_.l~~e;·ul Arad~ ____ _ 

Condiţii de primire. 
In cămin se primesc elevi fără deo-

sebire de naţionalitate cari frecventează 

I vre-o şcoală din Arad. Cereriie de pri
mire pentru anul şcolar 1926 -27 şi 
pot înainta numai până la tO Septem-

de corigenţă in Septemvrie, respective 
dacă in ci. V-VIU, din cauza a trei 
medii anuale rele n,au fost admise la 
examenul de fine de an, vor depune 
examen integral in Sept. 

adunarea generală extraordinară vrie şi are fă fie provăzute cu: 1. 
Ultimul certificat şcolar; 2. Extras de 

sediul societaţii botez; 3. CerII ficat medicol; 4. Bulelin care se va ţinea la 19 Septemvrie 1926 ora 1 r), ]a 
din Baia-de- Cdş, cu urmMoarea 

" 

de revaccinare. - Rugănle nelimbrate 
se vor respinge. - Numai până la • 

JidanII şI soclalfsmul. Gazelă so
cialistă "Der Freistaat" din Bamberg. 
scrie la 25 (ulie 1919. 

ORDINE DE ZI: , 10 Septemvrie se mai pot Însinua şi 

1. Deciderea urcării capitalului dela 212 t 500 la 5()O.OOO J;ei. 
2, Schimbarea statutelor tn acest sens. 

U' , • Una să obseT\'e cetăţenii nostri 
jid ani : Dacă astăzi s'ar dehfiinţa par· 
tidul socialist, care nu cunoaşle deose-
bire de confesIUne şi rasă, atunci tn Ono acţionari Rau plenipotenţaţilol' acestor'a, li-se atrage aten-
Germania pogromurite vor ti la ordinea ţiunea asupra faptului, că conform § 33 din statute numai aceia 
zilei, Jidanii ~~ ?bserve bine aceste : tşi pot exel'cita dreptul de votare, cari tşi vor fi depus acţiunile 
~em~e ale vr~m\J .ŞI ~ă contnbu~ P(.~lru· împreună cu cupoanele nescadente tncă contra. bon de predare la 
m1ămea partiduluI ŞI al pressel SOC!iI!- • '. , . , .' . ) 
demo.:rate. în caz contrar îşi vor afla cassa sOCJetaţn tn Bata-de-Crlş sau flhala HalmaJ, la Banca Mar-
perirea." morosch-Blank &:: 00. Arad, la Banca de pastrare Deva sau la Cassa. 
. La noi it,l: România-Mare, unde s~- fondului de pensiune a soc, Ruda 12 Apostoli Brad, şi cari depu

c~aldemocraţ~l ~u ,~u aflat teren.ul ~?tn- neri se VOI' justifica cu certificate, Inainte de începerea adunării. 
Vlt pentru .. ldelle lor, - se 1I1gn]eşte Baia-de-Criş la 12 August 1926 Oirectiunea 
parttdul ţăranesc cu dr. Lupu de apă· ~, . , ' 
rarea jidamlor. In România, jidanii vo-
tează cu partidul "ţărănesc." I 

R g pl :..ttţ·i b t l! 1 ...... , ............ , ....................... .. 
- O 11, . aa onnmen u 

Pentru germani - Neuheim 

pănnţii elevilor din anul trecut, cari 
mai VOeu: a-şi retine locul şi pentru 

iviitor. 
Taxa de Înscriere: 300. - Lei; taxa 

de intretinerea 1000 Lei anual şi ur
mătoarele alimente: 120 klgr. făină 
de pâne, 30 klgr. făină nuIa. 100 klgr. 
canofe; 1 U klgr. fasole, 12 k!gr. un· 
soare, 100 buc. ouă; 5 klgr. zahăr, 
6 klgr. ceapă, 

Copii de învăţători ~olve"c acei' şi 
taxă de inscriere şi 7000 Lei anual. 

Prospecte precum şi alLe informa
ţiuni mai deaproape se primesc la Di
recţiunea Căminului in Arad, Bulev. ' 
Carol L Nr. 66. 

Comitetul Administrativ. 

No. 2856-1926. Judec, rurală Siria 

POSTA ADMINISTRAŢIEI l-elltl1lu româlli-Băile Lip01Ta! I 

Dlui Vasile fndrică-u, America, New" 1 Izvoarele ferruginoase bogate ~n acid·carbonic şi radium sunt predestinate sll 1 

Puhlicaţiune de llcltaţlc 
Pt! baza decisului jLldecătoriei ru- t 

rale Şiria No. de mai su~, mişcătoarele !' 
secveslratc În favorul lui Ioan Hektor : 
domiciliat În Sandru. contra lui Nico- .l 

lae S, kokan domiciliat În Siria, pen! ru : 

York, Citv. 445 fast. 19 th. Street. vmdece cu succes: 
Am primit cu mulţumită 2 do- ! 1. &'lalele Cordului şi a vaselor sanghine,' arterioscleroză, ele. 

lari, abonament. Ziarul vi se va 2. Boalele de femei (ginecologice) inflamaţiuni cronice la ovar fi adnexl. 
trimite. Rugăm prin aceasta să nemai I 3. Reumatizm. 
faceti abonamenle şi să indemnati pe I 4. Neuras:enie şi boale nervoase. 
acei care il primesc. să ne trimită co· ~ 5. Boalele organelor de digestiune şi a sângelui (anemii, etc) 
sluI. 6. Bo<:\lele rinichilor şi a căilor urinare 

Dlui Gheorghe Cherciu, America, Holelurile şi Băile sunt deschise dela 1 Mai pân! la 15 Octombrie. 
Detroit Mich, 2743, Wight Street. Am 
primit 1 dolar, abonament. Mulţumită. Cereti prOBpeote I Dil'ceţiunea Bitilor IJilH)VU (lângă .-\l·ad.) 
Repetăm rugarea de mai sus şi fată .................. 1 ...... ' ................... .. 
de Dvoastră. 

Romania. Comitetul şcolat jud. Arad. 

No. 812-1926 Arad, 29 Iulie. 

Publica(iuuc 
Se aduce la cunoştinţa generală, că 

în ziua de 9 Sept. 1926, la orele 10 
a, m., se va ţine licitaţi.: pubhcă cu 
termin scurt În localul Prefecturii jude· 
tului, pentru darea În întreprindere a 
lucrărilor de reparatii la tdifidile şco
lare dm comunele Macea. Semlac, Ci
cir şi Şoimoş. 

• .!-... "11111_ ........... __ ............... , ... , ............ 'I4 ... ' ......... rII ........ tJ ..... __ .......... , ... , ___ ............. ' ... , ... , .............. ' ",,"'UIIII'" .. =. , n8 

Atelierul de broderii, 
tion ale al dnei , 

ţesături ,şi cusături na-

Cristin'a Săbău 
A R A DI Strada Gojdu Nrul 17. 

suma de Lei 23500 c,pital şi pentru· 
spese stabilite până În prezent, se vor • 
vinde la licitaţie pUblică în ziua de 
30 August 1926 ora 10 a. In. la casa . 

1 urmăritu!ui în Siria şi anume: 1 cal, 
1 o trăsură şi diferite mobile şi butoaie 
d~ prăvălie. TO.~te acestea pretuite in ~ 
valoare dl! Lei 40,880. ' 

Uci!aţiufl~a se Vd ţinea in baza 
§·ului..107 .şi 108 al legii ex~ţi:l1alc;o;...:, 

Şiria, la 13 August 1926. I 
Ddegat judecătoresc! 

(Indescifrabil.) i 
1 

-i 
TJ C I::C N I C I~; 

se primesc i:11ediat in atelierele 
de strulIgărle, Ubăillşcrle de 
mas\ni şi instrumente. SI! bUCură 
de 'preferinţă cei din oraşul şi 
judtţul Arad. - A se anunţa la 

In baza devize lor verificate de Se-r
viciul 1echnic al judeţului Arad. speseJe 
de reparare sunt: La Macea 671.012 L. 
la Sem lac 600,000 Lei la Cicir 158000 
Lei şi la Şmmoş 75000 Lei. 

COllfeetlonează: , 
Cuverturi de pal, perdele, ftt~ de masă, 

lingerie etc. Specialităţi dl:! batiste. Bogat 

asortiOlent de modele artistice pentru brodat. 

Imprimaţiuni de modele pe pinZA. 000 

1\'1. A X 1 1\'1 ,7UL01:J I FABRlCA DE .MA!SINI 

Arad, Strada Colonel Paullan 10 12 

Devizele, condiţiunile şi planurile 
relative la aceste lucrăr~ se pot vedea 1 
in Nroul ~m"clul~ ~o~jo~~an,.~_~~_~~_~~~~~~~~_~~~~ __ ~~I_~~1 
la Prefectura judeţUlui, camera 34, şi W'II .. , nu., b $1 ........ 

la Comitetele şcolare rurale din comu-
nele respective În zilele de lucru între -----.---.'---
orele 10-13 din zi. 

Ofertele se vor trimite s.eparat de I • 
fiecare şco1lIă. I D 1 R E 1.' c 1 u N E 'A 

Licitaţiunea se va ţinea în confor
mitate cu Legea contabllilătii publice , 
(A.rt 72-82) şi condtţiuilile generale I 
pentru Întreprinderi de lucrări publice l' 
ŞI cu oferle închise şi sigilate pe C:jri 

~OllCUrel1ţii le vor Înainta ComitetulUi! 
Judetean În ziua licitatiei ora 10. 

Amatorii vor depune deodală cu 
oferte şi o garantă de 6 la sută din 
nlo(;lrea Ju<;:r~ri\or În numărar sau în 
efecle de stat. 

Preşedinle ! 

'Prefect, Boneu, -
Secretar: 
V. Spătaru. 

i : ~lr~e ~rO!~~a~! I I 
: "~'. . - ~ : 
: . in fieca~ , ',. ' .mă la i 
: Gheorghe ,dehelesa i 
• Arad, Piata Peştelui No. 19. 

C~nl.rat: Prrhlctura Judetulul. 

UZINEr~()ll DE GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află În situaţia plăcu'ă. 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. Jnstalaţiunile necesare şi 
moniările le executăm, pe. rate şi pe preţuri de regie. 

UZINELE COMUNALE 

SECI'IA G.t\Z AERfl\.N: ~\]~Ă4.D j 
Strada Muciu Scevo!a 9, 11 ,1 13. - Telefon: 27, 25 ,1 16. ' 

13IIt()UL U ZINELOR 
din 8tl'ada Eminescu No. 4 stă la dispoziţia On. public 

în ce priveşte comenzile etc. 

IEm'~""""BiKl~~Ra&a~i 
.1 

-----------------------------

Stii Dum.neata ce este 

PO:RZOL? 
Porzolul este un preparat de sul· 

falare uscală, 

Cu Porzol se poate îmbiba în !. 
5-10 minute sămânţa pl. 1 jugh. i 
După îmbiJarea cu Parzol nu mai 1 

trebue usca!ă sămânţa. 
Din grâul îmbibat cu Porzol tre

bue mai puţină sămânţă. 
Grâul îmbibat Cil Porzo[ răsare' 

mai curând. 
Grâul îmbibat cu Porzol nu va 

aţrea tăciune. li 
i: 

Sămânţa imbibată cu Por z o 1, 
asigură o recoltli mai bogată. 1, 

20 deca Porzot ajunge pentru un 
jugher catastraJ. .' 

Să îmbibăm oree sământăcuPorzol : 
Expozitura: 

Societatea Com. Anonlmii a 

Agricultorilor- Mez6gazdak 
ARAD 

--Succesorii Tipografiei Relh:v, Artld. 
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