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Epocă fanariotă sub firmă jidovească l Din Par!tlnlellttll Tarii , 
o mărturiseşte guvernul în gazeta,ll!1 "Indl'elltluell". 

Precum T. Vladimirescu la 1821 sprijinit numai de ţărani a alungat pe 
fallarioţi, aşa şi azi, numai ţărănimea sub drapelul LANC, ne va scăpa 

de primejdia jidovească. 

I Sosirea in Cn,pitală şl Întrarea deputatilor Ligii în ParI;,
ment, - adelarat triumf. 

yorbirea. dlui A. C. Cuza. (lin 27 Iunie: noi nu vom faee alegeri eu 
Jandarm ii. - Le-o spune guvernului, li beralil 01' şi tuturor partidelor 

că joacă acel"" joc primejdios pe spinarea. ţării. ' 
Dintre cate pacoste au că.zut "Evleii nu pot forma ceea ce se 

b
' . cheamă. o minoritate etnică. Ei consti- In 25 Iunie s'a deschis noul Par-! aceasta a fost dată publicităţii de către 

asupra . letului popor românesc, lament Ind 1" d fii I "b" ,E. • tuesc o infiltraţie lentă (pe nesimţite) . . ep I~m u-se orme e eg~ e 1 agen;ll " zne lnJorma(l" cu amănunt~ 
cea mai grea şi mai ruşinoasă orăşenească unde, ,i aco;o, nu repre. de deschIdere, impreunate cu mesajul care priviau persoana d-lui Nicolae 
a fost stăpânirea fanarioţilor. zinlă de cât o c1asil. sociab, comerţul regal, s'a purces la validarea mandate· Iorga $; duelul ce ar urma să se con

A fost pe vremea când Turcii şi, mai puţin, industria. Or, a constitui, in I?T (intărirea deputaţilor), dUpă sfâr- I tinue În parlament intre d. Cuza şi 
scoteau la vânzare tronul Princi- minoritate etnică, cu consideraţii speciale ! şI~ul_ cărora Parlamentul se va inchide pref.edinţele partidului naţional. Colpor-
patelor roma.neşti şi Domn ajun- ; o clasă socială, tnsemneaza ca st:ttul ! pan" la toamnă. tom ."blne cnformaţi" ai guvernului nu 

românesc să contribue cu putereau lui ! Intrarea deputaţilor ligii în O~OSI,Oll dând svonul in toaie p<'irţile, 
gea acela, care platea mai mult, legislativă la reintronarea regimului Parlament Ca din aceasb\ cauză - # nu pentTU 
mai cu seamă. bogataşi din cartie· fanariot, sub forma unui regim evrcesc. Descă,licarel in capitală. a deputa- că. s'a sCtlrbif de via:a politică ~ d. 
rul numit Fanar, al Constantillo- Caracteristica regimului fanariot a fost tilor Ligii in cap cu d. A. C. Cuza a N. Iorga Va refuza să. dea ochl cu 
polului. Urcat pe tron, veneticul, tocmai o specială considerare a unei fost :;lr~ător!hî. de s!ud~ntime .'şi de 1\ parf~mentul, prete_xtand revenirea la 
atât el, cât şi prietenii cari îl categorii de indivizi veniţi pe cale de numaroşl alţi aderenţi al no~{n incli. pollilea ,sa culturala. . 

. infiltratie, In mijlocul poporului rO,Hâ. dela sorirea in gară făcându-li.sc pe- Dar In vreme ce zvoma acestea peste 
spnjiniser!\ (şi cu bani), - tre- t' .. d ',' l f t l' ,1' d '., t· fiii tol, guvern/ll era cel mai convins de b . [lesC, cons Itlllţl, liP" oOarşla or ana- U lnuen1 o a eV;iraV .. prulllre num a ". 

Ulau să-şi adune prin fel de fel riolă, Într'o clasă socială, a boeriei mici 1 A doua zi dimineata, Vineri, înainte I inexaclitatea faptului lansat şi ca do-
de biruri puse asupra popomlui, şi mari, şi cMora statul le punea la , de deschiderea Parlamentului, cenlrul vadi!. că totul nu era decîtt un dezide
banii cheltuiţi, cautA,nd sa se im- îndemână posibilitatea de a exp~oata şi studenţl!sc din Bucureşti a linut să rai ai său, a trimis la d. A. C. Cuza 
bogaţcascll. cu toţii cât mai re- de a rămâne diferentiaţi de noi, bogtl.- sărbă.lorearcă din nou pe aleşii L. A. N. emisa .. i - printre care d. K. K. Brăescu, 

ţiile acestei ţări. Nici regimul fa!bnot c., organiz:tod o grandioasă manifes- să.-i propună să se preteze la acest joc. 
pede, cllci nu ştiau momentul, apoi nu izbutise să aiba o ţărănime. i taţie la sediul Ligii. D. A. C. Cuza a repezit ins! tran
când vor fi alungaţi dela putere. Or, a considera populaţia evreiască I So:-irea d.luiProf. A. C. Cuza a fant pe irimi ii d-Iui Ocl. Goga. spu
(Cam aşa cum fac şi azi poli ti- i drept o minoritate, înseninează a da l' fost obiectul unei puternice manlfest3- nâfldu le scurt, că nu face jocul ni
cianii de partide). I unei clase sr,ciale din ţară, aceea a ţii de simpatie alât din partea sluden- mânui, :l Liga Ap;'lr:lrii Naţionale Creş-

Domnul, sprijinitorii lui, precum negustorilor şi a industriei, dreptul de 'II ţimii clH 'ii din pallea publicuiui ce I ti:ze" -- a spus se~ienlios preşedintele 
a exploata b02'ătiÎ't! acestei ţări t}i, to- I staţiona. el - esle eXpreSlllTlea unei mifcări 

>li slujbaşii, cari erau cu toţii greci, o ! sr'ncere [. opl'la . r d' , ă 
"1 :.o ~ tuŞ!, aceSte bog{\ţii, acumulate la cc- i A luat cU\l,lnml d. G. Encfcu, .. ~ p , • ,re ~l ~a ,1 cre lnClOas 
formascră. o cla~ă sociala, care taţcni ue ai T1')~tri, ~ă llU plldl.l fi cu ;' Prcş~'dinh.'!I' Cen(,l1:ui S~udcnţco.c Bll-' mlSllmer ce l-a mcredm(at·o ţara".-
ţinând in ma.:~a, puterea de stat, a~evărat româneşti. St:tul~ cu ~!ltregul I Cl1ft'Şl!, evidenţiind victori~ L A. N. C. 1: Vorbirea dlui A. C. Cuza din 27 Iunie 
storceau pe seama lor toată vlaga lUt aparat de s!~U!at1ta, IOCepll!ld cu f ca o )liCllOUnarc a lupkl duse de 4 
ţarii, adecă. a poporului, lmpil:lnd funcţionarii lui romti.niţ cu soldatii lui ani d~ s~tlde!1tj, ur.l.nd tdeşilor Lig~i el I D. Cuza ar~ cuvântul. 
pe ţaranii români. De urgia ace- români, cu oamenii lui politici români, I Să sU~\ină dczideratek Studenţeşti, D. A. ~. Cuza: Liga apărl'irii natio· 

de-o parte, şi cu rel.erva imensă a I aduce In urm:t omagii d-lui p, of. A. nale crcştll1e, care se prezintă pentru 
stora a pierit vechea boerime ro- celor cinci-spre-zece milioane de TO-. C. Cuza pentru pcrseveranţa şi con- j prima, dată în adun:lrile legiuitoarr.', ţine, 
mânească., au pierit obiceiurile măIII, de la sate, ar urma să stea în secvenţa sa, oferindu·j un frumos buchet ca pnn mine să-~i ridice glasul Sllu de 
stră.moşeşti, iar poporul, ţărani mea, serviciul unei exploatiLri străille. Reedi- ! de flori. - I protesta re, nu numai conlra desordine-
ajunsese la sapă. de lemn. Drepta- tarea deci a cpocei funariote sub firnH D. Prof. A. C. Cuza, profund mi;<cat lor din actualele alegeri, ci in genere, 
tea pierise cu desă.vârşire ~i acei evreismului.· . a, expri~at simpatia. sa şi a. cole- I cont:a tuturor d~so_rdinelor, pe care le. 

Y . '" gllor săI p::lTlamenta I pentru dezldcra- comIt toate parttdele, cind au puterea 
mai lndră.sneţi, iau drumul haidu- Nu ne t"ebue oamenII "man" tele studente,;ti, Îllcredinţttndu·j de tot in lllână. 
J;iei şi din adapostul codrului 10- ai partidelor politice; grosul I concurwl şi drdgostN cu care vor fi Vechii P,Hli\rnentari cunosc desfăşu-
veau În pă.gâni. tării 8 cu noi. imbrătl~ate toate nevoile stuacnti mei rarea d.:sb.!tenlor dv. cu prilejul alege-

. .' ., Ilndemnill1du-i la luptt\ pentnt afil marei rilor. Nc.i şti m (U toţii că toate parti-
Robie jidovească. Dm robla fananoţllor, ne·a mân- drepturilor celor obijdUIţi şi a conştiin- dd~ sunt chema\1! rând pe rând, să 

Intre sUl. îl.' f;' tuit Tudor Vladimirescu prin revo- 1 ţei naţi~nale. se plângă contra tuturor guvernelur din 
. ,~n~re~ ananoră depe lutia dela 1821 numai cu ajutorul APOI, pe tot parcursul pânil la Par- : c~uza VI()lellţelor electorale D~ ani de 

vremUri ŞI IO~la ,~n c~re vr~au s!\ pa'ndurilor lui, ţărani dela cuarnele I~ment, stud~nţimea. Ia care s'a alipit I z~lc. se dezt;işurfi. acest ~pectacol în faţa 
ne aduca aZI JldoVI1, eXistă. o I ",'" .. ŞI o parte dm publicul ce stationa, au I tRr~J, .Că un!! protesteaza contra ce lor-
foarte mare asemănare. p,lugulUI, .ca~l b~ern ŞI, bogat~şl1 făcut deputaţi:o( Ligd o caldot, şi en- laltl, Iar ,fa' ă de dv. şi victima dv. este 

Fanarioţilor, _ grecilor _ le sLeteau Şl aAtunCl cu m~mle in ~an. I tuziastil. manifestaţie de simpa'h'. I tara, naţIUnea l1o~str~ţ, care. cere alt: 
lipseau clasele d ăt ' Aşa se 1l1tâmpla ŞI in Zilele I In Parlament, grupul deputaţilor I ceva dCI<l, d\'o de cat Violenţe, cand aveţi 
ţă ". ' pro uc .oare, talpa noastre. Taranii micii funcţionari nostri OCUPfL scaunele dintre deputaţii puterea ŞI pe urmă in parlament, sfadă 

n~, - evrellnea încă se reduc~ la şi preste t'ot să.răcimca se adună. majoribtii (guvernul) şi ai Iiberalîlor. şi d~$Ord!Il~ •. ~a.ri duc la nimicirea ~ri-
o smgură clasă, cea a comerClan- ~ . . ., "Ca o lamă bronzată de pumnal d. ctl.rel pOSIbilitatI de a se ocupa de 10-

ţilor, bancherilor spoliatori. Şi 1a- 111 l~rul st~agulu~! ndicat pen~ru -:4,. C. C~za despic~ legMura intre, ma- tere,sele ţHrii. . De .a~eea, ,Li.ga ?pllrării 
narioţii in trecut, ca şi evreii In apă.tarea .hbertăţ~l no~tr: naţlo: jonta,te \~I.gfl1Plll Meral"; ~ sene d. na~lO!l.alc creştme, IŞI}~ ridIca lil mod 
prezent formează d' , 'ă nale creştme. Cel mari ŞI bogaţl Pamfli Ş~ICClCU, CUllOSCU;U! Ziarist. Ob!~chv t~a'~ pr~teslartle l:'~'c la. nere-

, '. eCI, O smgul stau şi azi cu miLni1e in sân, ca 1 A.tentlllllea tU'urora era îndreptată gUlJle! ,caII S (:u facl~t pretutlOdem. 
c~asă. parazltată.! (care se hraneşte şi înaintaşii lor dela] 821 şi cel a~upra p.:lrJdffi:ntarilor nostri 1. Zelea VOiV tiv. Itberi:i!n ca să luă.m. pro-

j. dm sucul de viaţa a! altora), - . ~ '. r <.Jodre~nu, ca In totdeuna era Î 1 nbrăc3t testâr~le d~. in senos? Ţara v'a ]ude 4 

cu pretenţia să. traiasca din ex. n:ult ~acă iţl ~ . arunL:ă. cu. diSPI eţ j în costum na:ional; cusui tot cu svaslici. cat, ş~ \'ă)Ud:Cl ~ntr'Ull ~Ş'i mod. înc,it 
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ploatarea poporului românesc. ca~e o mtrebare.. "p~ cme ~veţl 1 S'au început intrigile: d. A. C. Cuza vă. m~rlulls~S\,; . C(l,. ?aca. dv. ~ţl a~,.~ 
Iar acum evreii ne . d w VOI? Ce oamem marI aveţi la şi d. N. Iorga ' cOJlsh,lOrt ~Ituiţ~unel In care Vii găSiţi, . 

<. } • vom Sa se. cOl1ducere? K. 1 nu aţi I1Ll aparea la ace~ tă tfibună. 
contopeasCa în mteresele statulUi .. , Se svor:ea, că d. N. Iorga nu va,' Cum domnilor, eri ati stăpânit ţara ~i 
nostru ~i constituindu-se în mino- -. "Nu ne trebue oamen~1 lor I întra ifl Parlament, fiindcă nu vrea că. eraţi Ini:jorit'lte absolută; azi a~i r1.mas 
ritate etnic/i (popor se arat), 1n- "man,", - le rlisp~ndem nOI,. - dea fc.ţă ~u d. A. C. Cuza~ ~are ~'ar I 16 .(il~fita~c? E.ri. dy .. (adre~ându-s~ 
semneaz~ CV :"nt e p I IÎ "Sll-Şl rugumc in tihna lamăşlţele I trage la ra.~Pllnderc pelltrucaşl-aschlln-1 maJontăţel), eraţi CIOCI ŞI acum sunteţI 

a rt t, 1 ~ poporu roma- scârboase ce i le aruncă jidovii hat tinuta faţă ele problema jidove:1scă. tara întreagă? 
n:s~ cu ~rgan~zatle ~e stat cu t?t dela mes;le lor." Se şlie, ~Ii cei d')i ~ri'l~:i ai gândirii 1 D. C. C. Braescu: C,\nd vei' veni 
Sa mtre m robla umil popor sttem, J . • ." române.,.h d. GUia ŞI d. Iorga, au lup- Î d-td la guvern ... 
al jidovilor, . NOI ~vem ţllri\~lmea, ţSro.sul ţarl1 tat impreuna in tinereti!, iar în vremea \ D A, C. C/lza: Zici d-ta: când voiu 

Ce . I d ..:. ŞI atunCI ~:lnd cuţItul va fi atms ~su.l, ~in ~!mă d. Iorga s'a cam dat cu i veni eli la g~vern. Te rog fă Încercarea 
SeTle "n repta. aa se va găSl un nou Tudor Vladlml· lldanll. . I ace,lsta ţ·i vel vedea. faplauze). 

Iată ce scrie ,.,Indreptarea" (Nr. rescu in truntea celor 15 milioane I Ială ce scrie în chesli1 aceasta 1 Vă declar de aci, îmi iau agajamen-
137), care este organul guvernu- de obidiţi uniţi în cuO'ete şi .. Cu~'ântul': . tul ~ă fac aleg<:ri fără jandarmi, fără. 
1 f h 

. ţ"« ' " b l' Guvernul a socotit că poate conta pe mere!T1ctisiti de urne şi cu rezultatul, 
ui, re eritor la c estia aceasta, In Slm I.r! • d. A. C. Cuza să i servească În paria- ci\ î\itre~lga ţ;:ră se va pronunţa pen-

articolul «Intelectualii evrei şi spe- ŞI. .. Rom(1nia va fi a Româ- ment diversiunile de care are nevoie Iru docJ.rilla, pentru ideile şi pentru 
culatorii evreimei"': , ni/or! Tr. Mager. ! pentru dominarea opozitiei. COllvingerea p!ogramui nostru. ' 
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Cuvântul Domnului D4: Voiţi dv. să faceţi aceasfă incercare? I Ch t· ea t amval·ulu·1 electrl·c Ain Arad Vă. ruglim să cădem cu to1ii de acord I es I U n r 
şi este posibil s'o fac. Văzând Isus credinţa.'. . R 

Dar o Să Vl\ spun numai un simplu I(leja autobuselor trebue abandonată (C) [n du mineca a VI. după RusalU o~ ,'.~'. 
incident electoral. I Sistemul combinat de tramvalu şi autobuse uşoare oferit de "Industria avem la sf. Liturghie Evanghelia despre 

Credeam că propaganda noastră na- Bihoreană S. A." tămăduirea unui slăbănog. Nainte de Ferlj 
ţionaJă şi creştină. are dreptul să pl- a-i da tămăduire trupească, Isus îi tă· 
trundă pe întregul teritoriu al ţării; şi 1 Oraşul Ara~, A pe cât se par~, clr..dită linia nouă, ~ubla care va măduieşte sufletul, iertându-Î păcatele, AII 
fiindcă mi·am pus canditatura intre al- îşi va dobândI In curiind un mlJ- ocupa centru! strilZll. Amăndouă tănl!'i.duirile sunt lucrflri mai suntE 
tele şi in judetul Bălţi, am crezut cA loc de tracţlune modern, tramvaiul Tramvaiul electric va introduce presus de fire, căci mintea noastră de duşrr 
trebuie Să iau contact cu alegătorii. 1'" . l' . d rx r.. 1 om nu le poate in1elege, dar aşa mai t c" 
O-sa pove!\teşte incidentele dela Fo- electric pe Ima pnnClpa it ŞL au- ŞI vagoane e marH:lo, aşa C oco- presus de fire cum sunt, una cătril. alta a a ~ 
leşti, Ştefiineşti, jud. Bălţi, unde au ' tobuse uşoare pe străzile laterale, I motivele cu abur vor fi elimlnate au o legătură foarte firească. De când SCOpl 
intervenit, in mod abuziv, jandarmii. in locul actualului tramvaiu cu complet. Mărfurile sosite dinspre e lumea, inbolnăvirea trupului a urmat num 

Regimul - nu numai acesta şi nu- aburi, ori benzină, ajuns de po- Timişoara vor fi introduse In di- inboJnăvirii sufleteşti cu o punctuositate 
mai acel de eri - dar regimul insuşi mină. rect in oraş dela gara Aradul Nou. inspăimlÎ.ntăto:ue, Şi singuraticii şi nea· La 
tn fo~m lui parlamentară, este com- i Societatea "Industria Bihoreană" murile fintregi s'au, îmbolnăvit mai in- diviz 
promiS, 'Oferta numai cu autobuse· , . 'l d' tâiu su leteşte, pnn p:'\cate - şi apoi cu i' 

A"a se explică, că dece s'a putut 1 a mal constrUit tramvalU m s'au imbolnăvit ~i s'au pustiit şi tru- ' . nu poate fi acceptată O d 1'vf T" . i Y vedea fenomen~1 cl unele. orga~izatli I l'a ea- iare, Imlşoara Şi are n peşte. nea, 
precum este Liga apăn'irel naţwnale " . . . Ţaril intreg materialul necesar Poporul nostru, aşa cum îl cunoa- Magi 
creştine, fără nici unul din mijloacele i AJungAnd chestIUnea tramvalUlm construcţiei. ştem ~i din istoria lui şi din viata lui aderl 
dv., fără organizaţiunile dv. de b1mci, electric din nou pe tapet, cu o de acum e cu credinţă cii.tră Dumnezeu. deml 
fără .. presa dv., fărăA agent~ dv., fără grabe de neînţeles şi intro formă Dupa. espirarea concesiunii, ora- EI crede cu tărie. (Negreşit suut câţiva dulu 
banII d.". a putut, Jn s~un.a vreme, nu- neobicinuitil a fost convocata şul Arad, se va alege cu valoarea domni sau altfel de niidrăgari, cari se D 
mai pnn propaganda Ideilor, pătrun- . . h ' ă 1 . 1 _ reală, pe care 'o reprezinta. tr. fac că nu cred În Dumnezeu, dar nu- I 

zând in inima poporului si!. se afirme c~mlsia te n1C a o.raşu u~ a şe electric. mai ca să se arate mai cuminte decum jeste 
pretutindeni. pe întregul cuprins al I dmţa., in care ,d. Zima TIbor, C~- sunt.) Tăria poporului În credinţă nu e pe n 
ţării şi eu să. fiu, ales in trei locuri, rea o conceSlUne pentru serViClU Avantajele tr. electric fiind evi- cun03~terea amănunţit;:.. a invataturilor, stele 
la Caraş, la Neamţ şi la laşi şi aş fi de autobuse, pe seama unui con- dente, încă un lucru, sr.. nu uite ci iubirea căirii. Dumnezeu şi CălTl pogr 
fos.t ales ş~, la Brdti dacă nou se ~nt!e- zorţiu local. Nu s'a spus, şi nici edilii noştri: oraşul trebuie sr..·şi aproapele. Se arată şi se poate dovedi 
bUJnţ~u m~Jloacel,e, pe can le· ati In- nu importă numele membrilor con- rezerve dreptul de participare şi aceasta în chip limpede. lată, noi în poat 
trebumtat Impotriva mea. . . ~ t d ' . l' cu capital in acea'ltă întreprindere. noua noastră ţară traim cu mai multe că a 

Concluzia este aceasta: am venit în I sorţ!U1U1, In ro ucera serViCIU UL neamuri împreună. Poate ne mai adu- Noi 
mijlocul dv. cu toată, sinceritatea, să de autobuse insă ar insemna pa- cem aminte de cele suferite dela ei in- ya ~ 
lucrăm cu toată obie~tivitatea , să luăm gube enorme pentru oraş, şi nici "~~,mH- *M:-:;".- trecut şi atunci simţim oarecare duş. vom 
p~rte ta., această I~glslaturl ŞI să pre- n'ar rezolvi definitiv problema trac-I mănie faliA dt! ei, dar aceasta se to-
galim VIItorul, p~ntrucă, preze~tul, p~r- ţ' . t Arad din foarte multe • • peşte, când ne gândim cli. ~i ei sunt 
lamentar cel puţm, este excesIv de ln- lUn~1 n , EXpOZIţia oameni, sunt aproapele nostru. Statul U 
tristător, pentru aceia cari sunt senti- motwe.,. illcil. dă arălare acestui simţământ al (Bar 
mentali. Eu, vi declar Că nu sunt sen· SerViCiul de autobuse Întâ,rzie Şc,oulei Ilol'uutle de fete poporului. Nicăiri În altă ţară din Europa dom 
timental, ~i voiu lupta ca, să schimb pe timp indelungat construirea . I nu c!u ~inorităţil~ atâtea şi aşa mari I~ml 
această stafe de lucrun (aplauze la tramvai ului . electric, care singur pe care a~ văzut, o anul acesta, este I dreptun ca la, nOI., " dlllt4 
L. A. N. c./ · rezolvă radlca1 aceasta. problemă. foarte reuşită.. Intrând în sala de ex- In urma acestora nOI am p~kva spune, pal~ 

1 I 
' , " v cl poporul nostru are credlllţa ŞI cre- dOVI 

Deputatj~ wL~NC, .flind sărbăt.oare, Cu auto?usele nu se pot trans- POZltl~ te ImpreslOn.ea'Ză . fOilrte placut 1 dinţa i se şi vede. E adevilrat, am minI 
au parasit şedinţa de Marţi. I porta bagale grele,. astfel nu le lucrunle atât de vanate şi toate aşa de 1 putea să zicem, dar trebuie să mai cu- C. ( 

Şedinta din 29 Iunie, ziua de sf'l pot lua folosul cei mai avizati: ffumos, artistic lucrate. Nu ştii ce să noaştem, că, poporul nastru. faţă de ~ine viati 
Petru ,i P,avel s,a deschis la ora 10 micii negu<.;tori, sătenii, cari duc admiri mai mult: desemnele, hllrtile, ?u ştie S(~-fl ara!~, Î~d~l!Jwls credtn(~ resu 
fără 20 mmute. I mărfuri pe piaţil, ori acei cari le totfelul de obiecte admirabil pictate, In Dumnez~lI. FiI1,~1 fllcel~ n~amulul, 
, După cetirea sumarului, dl deputat ". .. .. v " •• nostru, can pe toti oamem dm lume 
Zelea Codreanu i~i incepe vorbirea. cumpăI~., lucrUri de ,ma?a, b~o?eru, drapefl1, co~ ti socotesc apro~pele lor, îi crede fiii agel 

I ift d â d' l' P t' Pavajul oraşulUL nostru, solul stume, albllurJ, penmte, covoare man lui Dumnezeu pe toţi, prea adesea uită ind( 
T~' ~l~ ter:~ I şja p~eSac~a~;:e p~~tr: ~eoi fiind ump\utura.--delal pâil&. la.- 2,şi,ntiei:1~,perdele·"mult!! feluri deţe- să~adă ,t despre-eil"",i "Ii SUIlt-1iift.., dl f 
clădi biserica mea şi portile iadului nu metri, nu suporta. vehlcolele grele. I şături, toate unele mai frumoase decât acelmaş D~mn~zel1.>, gur; 
o vor sfarima". Introducerea autobuselor grele ar altele, ?~ .nu ,va pal~ grele cuvmtele acestea, 

"Portile iadului" simboIisează duş insemna pentru oraş cheltueti de Plnvlţl. ş~ ved
t 
eţl: fUf trecut mUI~eleă <:alldzell " b' ", r S' i t d ' Inima şi ochia! te indeamnă să pe· a egen ŞI pu em s" acem o cumpan 

~:~:I es~~er~~I~~::;n~e~ci~al ~;~e ,,~B: milioane cu repararea pavajulu!: treci cât mai mult timp intr'o sală im- oarecare. Să-.şi pună mana. pe inimIi băg 
dand ţara tine şedinţă la Cameră In I Autobusele nep~tând rezol\ 1 dodobită cu atâ!ea şi atâtea lucruri de tot rO~lânul şi să se !ntrebe. O~re.3 con~ 
timp ce credincioşii sunt duşi Ia bi- problema transportunlor grele, care art ă casnică românească, purtând toate fost bme ,Să. spun atatea ~ucrun rele ~~/~ 
,ericii", II se face azi introducând vagoanele ,,?espre cel dm cele~alte, parhue? . O~r~1 ml'll 

S- se suspende sedinta' SV mer- C F R i . t t timbrul motivelor romaneşh, In udevăr sunt el aşa de necll1sht, 
" a _ • ' '. . a . ... n olaş, O nu vom Expoziţia dovedeşte zelul dc muncă cum spuneam noi şi noi a~a de tâlhari scoJ 

~ţ~ls:\~:~ncrl~~m p~~r:u~tr~m ~~~:1;; s,că~a de aspectul ~râ.t al. locomo- neobosită al dnelor profesoare Isprav. c~m spu~~ea~ ei? ~~i lumea. ne crede tu,.rl 
pe zi". Ş Ş tivel cu abur. Mal apOI oraşul nic, Dumitrescu şi dşoarei Georgef:cu, şi pc unu ŞI p~ al!ll). In Chlp~,1 acest~ s~ 

(VOC[: D. ministru al culte:or ar pierzAnd transportul persoanelor, şi felul cât de con~tientios ştiu Dlor nOi. am ~urd~lfIt . in .faţa I.un~,ll pe ce! ŞJ 1 
avea cuvântul). sustinerea acestei comunicaţ.ii nu- sa v .R,I· faca~ datorl'a intru desvoltarea sim. mal ?unJ, pe cel mal aleşI fu, ~l n,ea. 

C b ' U b' ,Y ,c mulUl nostru1 CI nu sunt imi mtr un 
" a un creştm cred Ca ruga este me mat pentru mărturJ ar insemna tului artistic spre lauda dlor şi a tine- t'd "? B" d t'·· u x 

venită la Dumnezeu or~ unde ar fi fă~ pierderi considerabil~ pentru oraR. par I CUt mme .. dmet~ arp~s a.,mci nnt gat i 
cută" a spus d. preşedmte. . A' • '( relor artiste şi spre multumirea deplină se v~ pu ea I1ICl~ a. Q.. arer! e su pen 

"Si adventiştii tot aşa spun" a răs- ŞI ,In ~fărşlt, dupA expIrarea a tuturor; că inteleg rostul muncei dlor os;blte la o.amel1l ŞI oseblte vor ~~- 25 
pun!; d Codreanu, conceslUnel, depe urma autobu- prea putin răspnltilă. manea. Eu JO~~ nu pot u să s~un DlCL- cel 

Reprezentanţii Ligii nationala creştine selor oraşul s'ar alege cu un odată - n.nmal aşa ca, vom spune urg , Am fi fericiti dacă viitoarele crescă~ neadevăruri despre mIne că sunt 
părăsesc incinta în timp ce corul ma~ stoc de piese învechite ruinate, I " t-:-t A t x' ' l'd I pe pag , 't '1 t' v L b' . vi L b' " to are ale neamului s,ar ocupa mai se- ce mal cms 1 In ara, Iar par I u, nu' 
]or~ an or s tIga: OI a lsenCa. a 1- ta.ră valoare reală. t t e cel a' bun No' Însă G sencI

'
" rios şi cu studiul şi in special în ce care am vo a, mi. I ca 
. f' ne-am hîrit unul pe altul prin toate făr~ 

___ • .w.=,r;;':~""";~:~'";;:'::"'~::o.~:':.:YN-.,~=~-- Transportul combinat de priveşte s.criSU! şi cunoştinţele re eno 1 gunoaiele, ne am tmproşcat cu mocirla 
Noui organizatii L. A. N. C. tramvaiu electric ,i au- toare la ţinuta, purtarea lor în socie- din toate belţile, ni·am dat unul altuia 

, I tobuse usoare tate, fiinecă foarte multe dintre ele ies certificate că suntem necinsliti, hoţi, ~ 
In ciuda tuturor piedecilor puse, din ' în viaţă - după 6 ori 8 ani de şcoală tâlhari. proşti, nebuni ~i aş] mai de- Cf~' I 

Parte. ~ In toate părţile ne sosesc ştiri despre or- Aceasta. modalitate, pe care o normală şi abia ştiu scrie· ortografic, In 

d 1 l L' ,. d 1 d . B'h X" I'ar in societate sunt prea stângace Certificatele acestea toti le-am dat, ~ d' 
ganizarea satelor sub rape u IgLl. recoman fi "n ustna J on~anC\o , dar tot atunci am şi primit de tot felul. ~u J 

Iată cele mai nouă. organizaţii. este din toate punctele de vedere deşi tocmai lucrurile expuse, arată că Prin urmare toti până la cel din urmă a, 
Ghioroc (j. Arad) mai a vantagioasă. I dispun de calităti şi însuşiri necesare am· fi necinstiţi, hoti tâlhari, tâmpit i. ~at 

. . ' In senzul ofertei numitei socie- I pentru tot felul de lucruri bune, fru- In numele Domnnlui şi Dumnezeu· es 
Preşedmte: lI~e Covacl; spre~,: tăţi, pe linia principalr.., _ Amd- moase şi folositoare. O. B. lui şi Mântuitorului nostru Isus Hristos rezI 

Gheorghe Bălan ŞL Gheorghe VârtaclU. I G' 'A diN' G ,x 1 e chemat fiecare bun româQ şi creştin 
S 1 B d'· '. [ alU ŞI ra u 1 ou, al a., - ora- I să·si deie seamă de aceasta, Gândifi-vă 

ecretar: oan ra In t casier. oan 1 t f' t' t d 1'· 'd f . 
O I 

·4 b· i . ·t t T d r ' şu nos ru ar 1 ia versa e mIa I cât rău faceţi neamului nostru mur ă· aCi 
te ; mem n n coml a: o o I b' 1 l' 1 . dX 'd f ţ" t' O ă a ger 

M t f
x D' ·t· B b~ I Bă t' I du Jă a tramva u UI e ectnc cu <ltIn pe ra 11 vo~ n. ac pe apro ' 

us a el, Imi ne a 8, oan rnut ŞI t.· t . p' tAI F b Convocare pele tău din aU colt de lume, din altă pul 
Ş f 

. " f' I t ei c ape. lava . ancu-a-I 
Ioan te u. Localul orgamzatlel va 1 I . ~ t 't'!x. p' t, A 1 parte a ~Iobuiui pl!.mântesc il soco· a 
la Ioan Steau. rAiL:a

d 
elxN~ C\o, G lava , F' b ,ancu- te şti frate, atunci pe fratele Mu dece 

. ra u i ou ara, ŞL anca tex- "Ob~tea Sava Raica". Arad Pâr- t i·l faci străin şi duşman? Dacă lu· sva 
Berechiu (j. Arad) , tile-Gaiu, - toate urmând ,să neava", în urma hotărâri Consiliului mea crede despre noi că suntem buni, ma 

Preşedinte: Ioan C. Bondor; spreş: tie puse în circula ţie In termen de de Administraţie, luată în şedinţa sa din de ce să-i spunem noi că suntem răi? nal 
Petru S,iclovan şi Todor Dreghiciu, doi ani. Pertraclftrilc din anii tre- 27 1 . ă' t De ce să nlt arMăm noi credinţa noa- nal I t' f 10' unle a. c. - convoc prm aceas a' stră şi fată de noi înşine? pre 
Secretar: Ftorian Iancu'; casier: FIorea CUyl se rtccau pe am. Adunarea Generală pe ziua de 18 Iulie Despre aceasta vom mai vorbi. Ma 
Hermanescu; 4 membri în comitet; ,Intâia etaprt se va is~rrtvi intr'~n \ 1926, ora 8 dimineaţa in localul Ca-
Todor Gavrilete, Chirila Alexandru, ttmp foarl.e scurt, CăCi tramvalUl, iei Nationale din Arad - Pârneava. 
Ardelean Florea şi Precup ?efru. Loca- I elctr. se va întroducc pe linia depe \ 
luI organizatiei va fi la Ioan C. Bon- margina străzii existentă dela \ Dimitrie Nan m. p. Ilie Demianu m. p. 
dor, Nr. 119 1 a tranvaiului actual l pAnăce va fi l preş, mandatarilor, preş, censorilor. Abonaji-o! 

Cetiţi: 

" VO 1 NTA POPORULUI" ce 
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)ela Biroul LANC. Se i efteneşte pânea şi carnea, 
<~"~:~~;~_~l __ ~i=_~~~~~~:~~~~!~~ celelalte mărfuri ba, 

SE ZIC E: 
Că. dl general Mircescu, ministru de 

răsboi a dispus mărirea alocaţiei 
de hrană tn armată dela 15 Lei la 20 
şi că nu va suferi ca armata să facl 

'eriti-vă de uneltirile duşmanilor! 

Alegerile de deputati au dovedit, că 
untem o organizaţie puternică, de aceea 
uşmanii nOştri încearcă fel de fel de 
tacuri ascunse în contra noastră cu 
copul de a ne desbina. Not~m aci 
lUmai câteva apucături. 

'" 
La alegerile ultime din 23 Mai, in

livizi necunoscuţi au răspândit bileţele 
u isc~litura noastră (Dr, Dionisie Be
lea, preş. org: regionale şi Ţraian 

ftager, preş. org. jud. Arad), în care 
lderentii noştri din jud. Arad erau în
lemnaţi să. voteze cu candidatul parti- I 
lului liberal. 

Tot numai bietul ţăran plăteşte; aceasta e robia de care politiCă, primind posturi de acest fel 
vorbim noi. Si birjarii - fiind români ,- sunt persecutari. în administraţie d. e. ca pretori, pre-

C ,. "t bV ' tI' ~,. ă vl"l '1 fecţi etc. latli. un ministru care se va 
omlSlunea orlişeneasctlo pen ru con- ala U .U1. ':': In

v 
pr va, II e man or ne- bucura de simpatia şi sprijinul Întreg 

trolarea şi stabilirea preţurilor, in şe- guston nu mtra comisarul . al opiniei publice cinstite, care doreşte 
dinţa prezidiatâ de dl. Iuliu Reinhardt Asia ne doare, Ne do~re ne~pus v de I ordine în ţară, muncă cinstită şi o ar
in conziderare că. valoarea leului a mult că tntr~aga tr~dă ŞI agomsea.la a mată puternică naţională bine echipată 
crescut a hotărât să reducă preţurile ~ospo?,aru!u! creşhn" trebue s~ I~tre , şi bine nutrită., căreia nu i-e permis să 
la anumiti articol: 10 .~a~1l ,fara fu~d al cO,me.rclantJlor facă politici\ de partid, şi trebue sti-

Preţul pâinii scade deta 9 lei, la straini, şi pr?te~tam. energtc 10 contra mată., preţuită i iubită de fiecare ro-
8.50 Carne", de vitel se ieftineşte cu ace~tel nelegl~r~, căCI aceasta înseamnă mân bun. Ş 
2 lei, cea de porc cu 4 Preţul cărnii I robia economiCa· ~ Că un mire ungur din Di6sgy(jr fiind 
de oaie s'a stabilit la 36-38 lei. Toate I ,Este v nedreptat~, ca taranul român că mireasa nu voia să plece la cu-
per kilogram, cu incepere dela 1 lu- dm Nadlac, Peclca,. -=- produ~eI1t ~de nunie decât cu automobilul. s'a dus la 
lie a. c. ~ereale - precull} ŞI }aran~1 d,m par- casa părinţilof lui şi s'a spânzurat în 
• Foarte bine, n'a,vem nimic de zi~, I tlle mU,nto~se ale ~alm.aglUlUl v Gura- pod, In adevăr un astfel de hăbăuc 
tnsă aceste măsun frebuesc generalI- I h?nţu~Ul ŞI. a Seblşulul,cresc~tor?~ nici nu putea fi bun de altceva decât 
zate şi asupra mărfurilor de pră.\lllie. Vlt~ ŞI. culhvator de fru~te~ să. fte SIlIt I de spânzurat! 
Când a scazut leul mai cu seamă ne· la-şI vmde vpe pret de mmlca I?rodusele . Că moara Neumann din Arad în .ală 
g.ustorii. au fost a~eia cari au ridicat c?n- lor, - - fata de pro~usele f~br!celor. I la cântar. Agricultorii din Şiria, ~o
~Id~rabl,l pr:lu:lle, tuturor. m~rfunlor In ac~a memora,b,I1ă .. şe~lI1ţa a fost fron Aradan, Nicolae Todoroi şi Şofron 
mtr ~ ~tngu!a ZI; la\ astăZI cand leul vorba, ŞI despre. blrjaru ,dm Arad, p~ Petica, la predarea grâului vândut morii 
s'a ridIcat la loc, cme a observat ca care l-au a~memntat că-I .. vor y cOb?n amintite, au observat că functionarul 
~egustorii S'c\. redu,că. pretur~le, cum a~ depe capra, De c~? FI~n?ca,. stIUt care nota.greutatea grâului, făcea semne 
fI, natur~'? Ast~zl comerclantul ovrel . este, .~(j,. sunt cu t?ţll ,rom,il1Il dm su- unui individ ce sta lângă cij,ntar şi ri
d,m ve,l1Itu~ câşhga~ la o pereche d,e burbllie S:ga: ?al, Pa,rne~v~. ,dica cu piciorul platoul cumpenii. Prin$i 
clorap~, ,iŞI cu.mpl1ra o p:reche de pUl. .Despre lefh.mrea tram,l.llI, 10 ,Ast ch!p I cu scurta, au fost siliti să le plăteascl!. 
O păiane mal bună costa 800-1000 fOile ungureşh (toate ]ldoveştt) scnu , paguba recuIloscând prin aceasta tâl, 
lei, tocmai atâta cât coslli o majă cu mulla. bucurie. Si zi de zi turnân- 1 Mria. ' 

Declarăm, că n'am scris acele mani
'este, nu le-am isdilit şi n'am au/arizai 
le nimeni să le răspândească. Manife- t 
,tele erau tipărite, fără Să se arate ti· ! 
)Qgrafia unde s'au făcut, aş~ că nu ie I 
)oate dovedi de unde provin. Evident 
:ă a fost un truc (apucătură) electoral. 
'loi am inceput cercetările şi dacă se 
ra putea dovedi, că de unde provin, 
rom da în judecată pe autor. 

metrică de grâu. Ţăranul, ori preotul dU-ţi otrava lor în suflet, te faci să Trebue să se ştie că Neumann este 
I român care are un copil la şcoală, \ judeci aşa cum neau ele. I un jidan miliardar iar sătenii - inva-
. trebue să vindă o vacă cu viţel, să Acum Întelegeţi, ce însemnează a lizi de răsboi. ' 
poală cumpăra un costum de haine nu avea presă creştină. M. Feriti-vă de jidovi, ei nu seamă.nă, 

Un prieten al nostru din Bebaveche 
'Banat), Petru Torni, ne comunică că un 
lomn Mişa, tărănist, răspândeşte ştiri ca
omnioase despre iubitul nostru preşe
jinte general, dl A, C, Cuza, că ar avea 
palate, pe cari le-ar fi dat in arendă ji
jO\lÎior, Aceasta este cea mai sfruntată 
~linciună, căci din capul locului OI A. 
:. Cuza, nici nu are palate; căci o 
viată întreagă a muncit numai în inte, 
I'esul poporului, rămânând om sărac. 

* 

_.".~__ .. !c>.î.<7'>i'").\;:.~~ ..... ~~~~- nu seceră, ci iau de-a gata rodul muncii 

Evreii sunt brutalizati. 
Afirmă "CUl/. Ardealului" 

Pentru neseriozitatea lui, nici 
f n'ar merita să răspundem autoru-

plugarului. 

In timpul alegerilor de deputaţi, 
agentii guvernului cutreerau satele şi 
îndemnau aderentii noştri slL voteze cu 
dl general Avercscu, ziciim.l că Liga şi 
guvanul sunt una. 

I 
lui art. "Drum nou" din Cuvântul 
Ard. No. 21 a. c. 

I O facem numai pentrucă numita 
'1 gazetă este oficiosul guvernului, 

care poartă răspunderea pentru 
cele publicate acolo. 

L'am ruga pe dl Roscescu, -
nu-l ştim ce bidiganie o fi -, să-şi 
trimită pe viitor articolele la "Cu
rierul Izraelit", ori la "Adi vorul", 
unde credem, că va fi primit cu 
braţele deschise şi nu la publica
ţiile creştine, care şi aşa bietele 
de ete sunt puţine, iar pe Onor, 
redacţie o rugam să-şi revidieze 
manuscrisele înainte de a le tri
l11:tc la tipar. Ori aceastli redacţie 
e fără stapAn ? M, 

Că protopopul dr. C. Popescu din 
Haţeg a fost oprit de credincioşii 

săi, să intre În biserică, fiindcă a În
josit prestigiul bisericei, ducând o luptă 
aprigă în alegeri. Foarte bine, dar oale 
Sfinţia Sa din Ghioroc, care este 
aproape totdeauna beat si şi petrece 
cu "ciardaş".ul atât la ballchet cut şi 
in drum spre casă, ce merUă? Sau sfin
ţia Sa Braja din Tornea care a însăr
cinat pe preotul rom. cat. să ingroape 
2 credincioşi gr. or. romăni, spre ru
şinea lui şi dispre\ul poporului şi al 
streinilor, că şi aşa abia are credincioşi 
in comunăI? In fiecare zi ni se comunică zeci de 

cilzuri de acestea, de aceea rugăm pe 
flderentii noştri să fie cu cea mai mare 
băgare de seamă. Noi nu suntem 'În 
contra guvernului şi nici a unui partid 
politic, precum nici nu suntem cu nici 
unul dirz ei A vem scopul nostru, -
mrÎniuirea ţării din ghiarele streinilar, 
scop mi/reţ, care nelnal(ă deasupra tu
turor partidelor politice. Asta trebue 
să o ştie fiecare aderent al nostru 
şi fiecare bun român! 

x Cotizaţiile. Toti membrii sunt ru· 
gati să-şi achite cotizatiiJe. cari sunt 
pentru tărani şi muncitori, cel putin 
25 Lei anual, iar pentru intelectuali, 
cel putin 120 Lei pe af!. Avem nevoe 
urgentă de aceste cotizatii, fiindcă pro
paganda national- creştinll. trebue conti
nuată acum cu şi mai multă intetire, 
ca să nu rămână o singurâ. comună 
fără organizatie LANC. 

aiDSCT'fE7 
Incon~tientul autor al articolului j 

amintit, printre acuzaţiuni nefon- 1 

date şi soluţii copilăreşti, afirma 
Între altele ca. antisemitismuL e o Din obrăzniciiie Jidanilor 
boaLă.' mai pe ur!]lă recunoaşte I Jidanii continuă a turna gaz peste I 
totUŞI. că e un .ce necesar, Boală fAd R" h' , I 

ă'f oc, provocan pe omanl, c laf ŞI 

necesar , acum când pătrunderea L. A. N. C. în 1 
Vorbeş\ e despre .bmtalitatea ŞI Cameră, ca organizaţie opozantă solidă 

atâtea alte nelegiuiri de cari se ser- şi cu perspective de guvernământ, în
vesc elementele răsvrătite, majori- semnează ivirea zorilor unei noi vremi 
tatea studenti" - faţă de evrei. În viata poporului român. 
Bine, domnule, dar cine ţi-a dat Aşa, ni se aduce la cunoştinţă că 
nas sii-ţi ponegrcşti ţara, şi chiar un jidan cu prăvălie pe Str. Mihai Vi
într'o gazetii a guvernului? Cine teazul, a pălmuit şi scuipat pe eleva 
se prăpădeşte tn mizerie şi incul- de Şcoala Comercială. Gh. Cornel ia în 
turii: ovreiul, ori ţăranul român? ziua de 26 Mai. Pentru ce? Pentru ci 
Cine se tmbuibă în toate bun Mii- copila, conducând o trăsurică a oprit 

I 
ţile pământului, muncit numai de la timp calul, spre a nu călca o oşişte 
noi: noi, românii, ori ovreii? jidovască, care ca dracul tocmai atunci 

I Cine provoacă, cine brutalizează: tâşnise din casa lui ta'său, spre a se 
cunoşti Dta, întâmplarea de acum, arunca inaintea trăsurei. Mai mult, co-

x Sfinţlri de drapel. Autorităţile 10- d Ţ B . 
1 b· in satul elencj;lti, asarabia ca.nd pila s'a şi dat J'os din triisuri\, văzând ca e Isericeşti oprind pe preoti să ne Y 

sfinţească. drapele; suntem deocamdată ovreii, bărbaţi şi femei impreună tac viermele jidovesc pleoştit in drum, şi 
in aşteptare. Preşedintele org. noastre vânMoare de om după bietul dască\ luându·l pe sus l'a depus pe trotuar, 
judeţene va călători în zilele acestea român? Când n'a lăsat românul ca sll scape de dracu. 
la Bucureşti, unde punându-se în le- pe evreu sii trăiască, şi cum ti Şi când colo, târtanul, târtan şi'n 
gâturâ. cu deputatii noştri, va căuta o 
deslegare a acestei cllestiuni. Despre răspunde evreul? ziua de Paşti, drept mulţumită., a spur-
rezultat vă vom anunta în acest loc. Problema evreiască e atât de cat-o cu balele lui drăceşti şi a lovit-o, 

, * 'y gra vă şi complicata, şi preocupa Şi dacă se găseşte câte un om 
Or~anlzare~ noastră conhnua să se pe toţi bărbaţii noştri de stat 1n zdravăn, din când în când, să crape 

faci Şl pe mal departe. Pentru noi ale- t ~ '1'" ." .' , capul cu o lovitură, unor asemenea 
getile au fost numai o întâmplare, 8CO- I citc pană ŞI ", ndr t:ptat ea , ?h~IO-, bestii, pe urmă tot ei se vaită, şi zic 
pul, nostru este altul, spus in alt Joc 1 sul guvernulUI, a spus-o mal ZIlele că noi suntem criminali ... 
al zlaruilli. ! trecute, ca suntem pe cale să ne H 'd h ',"d ') " t' . 

C . d '" t' d't ' fi al e - al. JI am or, CnU aţi VOI 
.ereţ! eCI ŞI pe maldeparte statute reZIm cu rer: l area epoCel ana- "' A A .' • 

svas.ttc~, d.rap~le şi tot felul de infor· niote sub firmă jidovească. Ne-a I p~ ~racuJ,. ~a numai de~at 11 gllSI,tt: 
ma!lun., dela Organiza~ia noas!ră Regi,o- spus- o in Senat SanctiLatea Sa NICI nu ~:lţl de unde Iese, când mCI 
nala dm Arad al cărei Preşedmte reglO- P t' h 1 ă" . I nu gândltt I 
nal este DI. Dr. Dionisiu Benea; iar a nar. u" c. evrell ne-au Impus __ --' _________ _ 
preşedintele jttd. Arad, profesorul, Traian cel mal nemilos numerus clausus I 
Mager, Arad, Str. Eminescu No. ]7. la noi acasă. Nici un ac dela Jidani 1 

'" Dta ne vorbeşti de "simpla şi 
x Rom â n i, când veniţi la Arad ejicacea boicotare a elementului 

~ercetaţi Biroul LANC în strada comercial şi industrial evreesc." 
Eminescu No. 17, etajul II. Dar noi, ce vrem alta? 

Sprijiniti comercianrii, industriaşÎi 
şi meseriaşii români, folosind pro· 
dusele. lor, cari sunt tot aşa de 

bune ca şi cele streine. 

Se mai zice c1!. preotul gr. cat. ro 
mBn, care este conducătorul of, paro
hial gr. cat. rutean di'l Peregul-mare, 
tine siovacilor predică în limba ma
ghiară la frontiera apuseană., iar statul 
român ii dă 32 jugh. cad. pământ, con
grUl.I pentru a putea creşte din ruteni 
unguri. cari doresc trecerea la cont. 
gr. or.? 
Că guvernul ar avea de gBnd Să ceară 

seamă dela îmbogăţiţii de răsboi 
despre felul cum şi-au câştigat avere3 
şi că toate averile câştigate prin fră
ml~ntarea sângelui şi lacrimilor altora 
vor fi expropriate. 

Auziţi fraţi .,rumuni" şi Schuleri şi 
Tăslăuani! oare să fie adevărată vestea 
aoasta? Ar fi o minune mare, mare I 
Că o doamni1 colonel Georgescu din 

Galaţi nil din Arad a inşelat socie
tatea "Mormintele Eroilor" cu peste 
170,000 lei, adecă ca să-şi îmbrace 
păcătosu-i trup cu haine scumpe, şi-a 
dat satanei sufletul, căci înţelegeţi dv. 
ce mare păcat este să furi banii dela 
societ;\p ca "Mormintele Eroilor", ,.So. 
cietatea orfanilor", apoi dela bolnavii 
din spitale; unde funcţionezi ca admi
nistrator, ex. Jombolea şi. .. altele, ori să 
iai ca director de închisoare pâinea de 
toate zilele a robilor, Doamne Dzeule 
sfinte, .de ce lntârzii t.u măsura drep
tăţii. 
Că dşoara artistă de vioară, Lola Bo-

bescu de 6 ani, care a concertat şi 
la Arad, în faţa unui public puţin, la 
Timişoara din cauza lipsei totale de 
ascultători şi a amânat concertul. Foarte 
bine! D-şoara Lolo Bobescu merită 
această palmă, fiindcă ea În etate de 
fi ani, a uitat deja că-i româncă. şi Că. 
avem şi noi piese muzicale, ce va face 
mai ţârziu? Să pofteascii. să cânte ro
mâneşte î'1 România şi atunci va avea 
succesele dorite, că vezi că streinii ou 
se prea îmbulzesc să se delecleze as· 
cultând pe români, cel mult doară 
atunci când sunt chemati să între în 
parlament din gratia şi cu spriiinui 
guvernului. Programul era alcătuit din 
bucăţi curat streine! 
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Ştiri de tot felul.' 
- Rugăm pe Onoroţii ncşlri cetitori 

să nu uite, că cenzura ne tae foarte 
multe articole şi aceasta este cauza că. 
de multeori nu se poate ceti ceeace 
promitem că scriem şi, şi să scriem aşa 
dupăcum ne dicteazli. inima de buni 
români. Cenzura este cauza că n'am 
putut tipări nici ceeace s'a întâmplat 
la Ruşi - unde au fost împuşcaţi 
alegătorii - nici aceea că la Chisindia ! 
au fost bătuţi tăranii ... , ba n'am putut J 

publica nici articolul in care mulţumim 
alegătorilor pentru voturile lor şi faceam 
cunoscut cum au decurs alegerile. 
Să nu fiţi deci pe noi supăraţi, ci 

să sperăm, că. mâine, poimâne nu va 
mai exista cenzurii. pentru ziarele na
ţional-creştine ca azi, ci numai pentru 
cele jidoveşti şi jidovite care azi sunt 
libere şi işi bat joc cum vreau de tot 
ce avem noi mai drag şi mai scump. 

Incă putină răbdare I 

• 
- Pentru procurarea drapelului L 

A. N. C. din comuna Chesinţ (Bănat) 
au solvit: 

Ona Veturia Muntean 500 lei, Ilie 
Mot 200 lei, George Pribac 100 lei, 
Todor Ivli.naş 70, Amos Vancea 40, 
Mihai Avram, Rista David, George 
Vladi, Mihai Crista, Petru Covaei, 
George Stoian) Cuzman Vlad şi dşoara l 
Eleonora Petrescu 20 lei. 

Oamenii buni se cunosc după fap
tele lor bune! 

Tânguirea ţăranului. 
E tristă doina din ZI/voi 
Durerea s-a 'ndr(lgit de noi 
Si ziua noastră-i fără soare 
Noi nu mai l~tim de Sărbătoare. 

Ogorul ni-i părăginit 
Si chinul ne-a imbătrânii 

Norocul nostru ni·e stingher 
Nădejdea noastră· i doar'... la cer. 

Obrazul nostru·i ars de soare 
Si inima din piept ne doare 
Şi trupu-i istovit de vlagă 
Aşa ni-i viaţa noastră 'ntreagtl. 

Copii de foame ne mor 
Noi răm(j,nem cu' dorul lor 
Si clopotele vecinic p[{/ng 
AMtea vieţi la uoi se stâng. 

Ne arde arşiţa de vară 
Si gerul iernitor ne-omoară. 
La casa noastră bogăţii? 

A vem nevoite pustii / 

Obijduiţi În orice loc I 
Suntem popor fără noroc 
Şi robi pe viaţa noastră 'ni;eagd 
De care atat amar ne leagă. 

De lacrimi ochii ni sunt plini 
Muncim JIămânzi pe la streini 
8i 'n toale a holdelor comori 
E viata noastră cu sudori. 

I PrimA ria Munciriului Arad 

I Nr 14922-1926. 

Publicatiune , 
In conformitate cu dispoziţiile 

art. 17-,-1& a legii invăţa.mântu
lui primar, dispunem, ca recenza.
mântuI si\. se face in zilele de 30 
Iunie pa.ni\. inclusiv 6 Iulie. 

Conscrierea o săv ârşesc in zi- I 
lele susamintite invAţatorii exmişi l~ 
de autoritaţile şcolare, umblând 
din casii. In casii.. I 

Pi\.rinţii sunt t ndatoraţi a insi
nua exmişilor oticiali, cari se vor 
prezenta în zilele susnumite la ca
sele lor, pe toţi copiii de ambele 
sexe intre anii 5-16 respective 16-
18 ani, dovedid cu acte Justifica. 
iive pregMirile şcolare ce le au. 

Cei ce lipsesc dela locuinţe şi 
nu se vor ingriji să pună la dis-

I poziţ~a organelor oficiale datele 
recerute, sau vor ascunde şi re

I tii.cea insinuarea copiilor lor, vor 

din c~lUza mu'ării, in partea de 
miazăzi a jud. Ttmiş: 

moşie admirabHă~ 
castel, parc mare, m~i multe 
case de locuit, clădiri eCOno
mice mari, 154 jugh. pământ 
arătur de prima calitate, îm
preună cu întreg fondus in
structus, în imediata apropiere 

de comună. 

Informaţiuni serveşte Domeniul 
Glwl'luani, posta ultima. şi sta, 
ţiune de cale ferata.: JnUlul-mllre, ..... v, '_an • .... 
Marele magazin de pielări 

VICTOR BOŞNIAC 
Ara<1 r Piaţa Catedralei Nr. 11 

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

ti pedepsiţi cu amende 100-300 E 'v' ,_ ,....... .'le .. 

Lei, iar copiii lor vor fi înscrişi la 1- Dr. Virgil Bogdan, notar puh 
, şcoala. din oficiu. I lic, Arad, Am onoare a aduce la CII 

l Primar: noştinta publică deschiderea biroulu 
Dr. Ioan Rohu m. p. . meu notarial pUblic in Arad, Strad 

Horia Nr. 2. Telefon Nr, 39, 
p. secretar: I Dr. Virgil Bogda. 

I 
Ioan Berzovan m. p. nohr public 

.................. I ...... I .................. ~ _ DI Dimitrie Boariu din Chişineu Ne bate bMstem din părinţi : ~ ___________ • _____________ _ 
prin Inaltul decret regal No. 6270- S'avem pe lume suferin!Î, 

• 

1926 d fost distins in calitate de s. Amarui ~'ieţii tot in greu : 
revizor cu medalia "Răsplata muncii Şi milă ... dela Dumnezeu, , •• 
pelltru învăţ:\mâl1t ci 1". 

- OI Mircea C. Nonu inv. director E. R. i 
in Nădab a fost decorat cu -Răoplata ~~IIff:~J!"':'="---=-
llitmcii ci 1 pentru învăţământ." • Acei cari doresc a se aproviziona cu 

IN ATENŢIUNEA ECONOMllOR 

I • 
• 

A 

• 

C 

pl 
C 
a 

pt 
dl 
d~ 
in 
dl 
şi 
di ft,licitările noastre I Credincioşi bIsel'ieii ol'todoxe • 

• rOllltllle din Aliati • t '--" 1 -..-; Sl 

- D-l Jgnatie Popa perenyi, Jltdeos~bi_fe~ veniţi în orJş în anii de i S O~II·il, elI;: ezetilseaa I::;i 

tost inspector al Institutului de I după ră-,boiu şi cei 'cari pân~ acum nu. -("~s'~oa~c-ra- ';--na~ " .... I·l'a·) -p' e' J. ~t' ru----Ieg'at 5nO' -1)"'U'-- : dl 
asigurare "Agrollomul'\ a trecut \ au fost Irecuţi pe lista aleg,:.torilor -. il. le, e g~' au, I a 
în aceeaşi calitate adeci\. tot ca I sunt r~gati să ~e .int.:reseze la ofiCÎll1 • 1 . .' I parochul (casa bisericească, Str. Me- • f"" ţ b·1 r· '\', 
lIZspec!or-lIZstructor la In.,tltu~tul tianu 16.) in zilele de lucflt intre orele .1 mar a cu un p re cOl1vena i I i<\, vi 
(h aSJgural'c "Lioydul Uoman 1< 1 8-9 dim., 1-2 d. m. şi 7- 9 seara, : _ : ' 

'*' dacă sunt luaţi ~i cu ce SlH11ă !3unt 1 : - A t" t d ' I m 
_ Agl'OllOlHlll" SOC. au. (le jluaţi şi respective să-şi ceară susceperea _ sa mcunoş' un ,eze . e uq;ent I i-, 
. "v la d.uca bisericeascli. (cuII). Lis(a sino- • I 

mngul'uri generule eu sediul dului parohial, adecti. a celor ce vor : L~~ 
::\l'ad, a numit pe dl Alexandru avea drept de alegător la biserică în. Agronnmul S A a Econoin;lor 
Pascu in calitate de subdirector anul. \'i~to:. se ~a •. întocl~li num~i din. ' U '.. il , : tir 

credtn":lOşll, can IŞi împlinesc şi ace- • I ce 
ai cent'ralei, desărcinându-l de con- astă datorie cătra biserică. Statutul pen· : I •••••• DIN JUD E T ULA RAD ...... l' O 

ducerea DireCjiunii Regionale din tru organizarea bisericii acordă drep· • . turi tuturor bărbaţilor majori nepataţi .. ____________ - I Zl 

BucureŞtI. şi cari î~i implinesc datoriile lor mo. • ........... 1 ...... 1 ............ 1 ............ TI 
• rale ~i milteriak faţă de biseriCA, iar Pentru gernlan,· Neuhal"m entr romA . 8-°1 L' ,A, 

- OI Grigore Mogic în etate de 30 noi chemăm pe toţi credtncioşii atât la I - P u am al e rpovi pl 
, ani, comerciant de coloniale,ldelicatese, I drep turi, cât şi la datorii. . Izvoarele ferruginoase bogate în acid, carbonic şi radium sunt predestin~ tn 

texdle, şi cu puţină praxă în pierărie, Comitetul ParohiaL s; vmdece cu succes: . . ". at 
caută loc 1a vre-o Cooperativă ca i I 1. Boalele Cordullll. ŞI ,a v;Jsel~r sa~ghllle, .art7floscl,eroza, ele. . 

d 
v •• u Ş 2. Boalele dţ femel (gmecologlce) mflamaţlUni crOlllce la ovar ŞI adner m 

con ucator on vanzator. Se anga- Nr. 12.264/1926. 3. Reumatizm. 
jea.!ă şi ca sodal la vre·o firmă ro- 4. Neuras!enie şi boale nervoase. 
mtînească.' rublicnţlune! 5, Boalele organelor de digestiune şi a si\ngelu! (anemii, etc) 

Adresa: Arad str. Alba Iulia 2. Se aduce la cuno~tinţa. generaJă că 6, Boalele rinichilor şi a căilor uri~1are 

pr 
d~ 
cs 

• Direcţiunea Uzine lor comunale vinde 1 Hotelurile şi Băile sunt deschise dela l Mai pâni1 la 15 Octombrie. 
_' Rugăm pe Onoraţii abo- prin iicitaţie publică cu oferte închise, I Cereti prospecte! ac 

naţi să'şi achite abonamentul că în ziua de 23 August 1926, ora 10 a, ! Dil'ecţimwa BiHlor LiltOVa (Hîn.~ă Arad,) te 
. m. conform prevederilor Art. 72-84 a l O - f bL 

altfel nu mai putem face faţă I Legei contabilitiiţii publice, următoarele,...~ DIRECŢIUNEA UZlfJL"LOR de GAZ t de 
greutilţilor materiale cu cari instalaţiuni technice remase disponibile O~ il "" 
trebue să luptitm. \ la Uzina de apă. , de 

• 1. 2 cazane OUrr-Gehre, cu preţul O a oraSUlui ArJd. , sti 
_ In viitor li-se va trimite ziarul de strigare lei 440000. 2. 2 cazane O , , 

numai acelor dni abona'i, cari şi-au multitubulare, preţul de strigare lei O ( o 
achitat abooamentul. 82.500. 3. 1 maşină de aburi, cu com- O Se aflil in situaţia plăcută" ca să serveascâ 011. public , cr 

* presori şi condenzaţic, cu pretul de O cu gaz de caiorie inaHă, cu a cărui ajutor putem ca in ' la 
T r h'" . w strigare lei 220,000. 4. 2 maşini de timpul de pace ieftin a lumina, încălzi. pregăti mâncări, ca 

,-:- 0,1 c lO,şcaru sU,nt rug(lf~ s~ ne aburi cu con1presori fiiră condeozaţie O 
~d,~te 't~ostUI ziarelor ,vltndute ŞI Sa ne 1 cu preţul de strigare lei 385.000. 5. a a călca rufe şi a ne scălda. InsLdaţiile necesare şi sa. 
H:lnm1.a pe cele nevandute I 1 2 ma~iI1i triplex cu pompe Vorthington O montările le execufăm pe rate şi pe preţuri d~ regie. ca 

,. "" lei 660.000. 6. 1 motor electric cu 8 ' •• Vi 
Dr. L IV 1 U fi A L ft1 A G E ANI pompă centrifugă lei 88.000. de 

deTltist. t Instalaţi unele precum şi condîţiunele Uz;nele Comunale Secţia gaz aerian: nil 
. de vânzare se pot vedea de către ama- D Arad Str M ciu Sce 1 9 11 13 T I î 27 25 16 se 

Ara4, B-dul Regina Maria 17, etaj I. 1 tori zil 11 ic, la Direcţiunea Uzinelor co. " u vo a , J • - , e e on : , • . 
Îm:epiind cu 1 Iulie con.ultenii zilnic nu. I munale. a +'. ( d. 

mai între orele 9-.4 ',2 p. m,) I Licitaţia va avea toc tn biroul Ser- a pu 
viciului economic al Primăriei Munici- Ci Bir oul uzi n el O r ( m. 

R,:,d~cţfa şi administraţia gazetei! piului (Camera Nr. 104). O tiin str. Eminescu Na. 4, siă la dispoziţia Ono public În ce priviJsc ,In! 
,,vainţa ~up.orului'.' se află În 1 Arad, la 14 Iunie 1926.. a 3 comenzile I;ItC. , 

sti ada Mihail Emmescu Nr. 17 Serviciul economic. D I 
-Cenzurat: Prefectura Judeţului. Tipografia Rethy, .Arad. 
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