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ORGAN AL "LIGEI AP ĂRĂRlI N.A l'IONALE CREşrrI~E" STRADA EMINESCU 17 
aEtajul Il) 

.ABal IT. - X~rul ~9 

~Iarele Consiliu LAXC 
În laşi. 

Intrigile ziarului "Cuvântul" des
coperite. Cea mai deplină 

înţelegere în sânu) Ligii. 

AP ARE SĂPT }..MÂ,NAL SUB CONDUCEREA UNUl COMITE.T 

A. roman. Către ţăranul 

Arad, Dnmhlieă 22 aueuat 1:P." 

reu partidele politice, pe care voi 
le cunoaşteţi destul de bine. 

Ele n'au tăcut nimic pentru a 
In ~apte ani dela Unire, aţi ales nepotul 1. P. Sf. Sale Patriarhu~ ridica pe RomAni şi a opri puho

patru randuri de reprezentanţi ai lui nostru a fost dat afară din I iul perciunaţilor din Galiţia ori din 
voştri 1n Parlamentul Ro~m),niei- slujba unei societăţi, că era con- Ucraina. 
Mari şi aţi văzut şi cuno~cut de- tra jidanilor. Aproape toţi oamen;i noştri 

stul de bine pe acei ce de patru 1 Ga.ndiţi-Yă voi, să!er,i. ce se politici sunt plAtiţi de jidani şi 
Speriindu-se de proporţii'e uria- ori v'au promis Că daca le veţi: întâmplă cu acei cari nu au unchiu iata cum. Societăţile mai jidoveşti 

şe, ce a luat curentul de rede- da Increderea, "ă vor da cerul şi ! patriarh, cât de greu le e lor să-şi au câte un sfat, unde se pune la 
ştep:are naţional a, pornit de L. pamântul, că va curge lapte şi I ciLştige pânta dupăce au ln"aţat I cale mersul treburilor lor. Acolo 
A. N. C., duşmanii interni ai ţării miere 1n ţara noastra. I câte 15 ani prin şcoli înalte. sunt membrii poli:icianii şi jidanii 
au pus la cale cele mai diavoleşti Au trecut şapte ani şi vorbele I In schimb vin în ţara din toate şi pentru statu~ lor le platesc bani 
mijloace pentru a întroduce ne- au ramas vorbe, faptele nu le-aţi i patru colţurile mii şi mii de jidani, destu~ de ~Ulţl. ..... . 
înţelegeri in tinara noastrit orga- văzut. I căci ţara e bogata ~i. Românul Cu.nd ~m~va It! dă, trebue să-I 
nizaţie. Ştiţi cu toţii că azi Românul rabdator. De tnda.:ă se duc aceste mulţu~eşl1 Şl .. c~nd vre-u~ . me~-

Aşa, trebuie. să se înţe!eag.ă nu e stăpân In ţara lui, cit me- lipitori la Bucureşti ia societatea bru dm ConsIliUl de admm~straţle 
cunos.cu~ele articole. ale unUl .. tl- seria lui este de a fi sluga la lor., Uniunea Evreilor din Româ- (aşa se numeşte sfatul) vl.~e la 
năr, ,hPSlt de e.xpenenţa polItICă, jidan. Vă veţi fi intrebat, voi ţă- nia" şi sunt puşi în slujbe bune, putere, face tot ce cere Jldanul 
pubhc~te in ~Iarul .. "Cu\'iLmul",! ranii din Rorrlnia-Mare, de ce in de se imbogăţesc, şi peste o lună bogat. . 
~are ,s a dove~lt a. fi ~nstrumen~~l ţ:lra asta a'at de dăruit a de bu- doua., te slropeşte cu noroi din Astfel e~ u~tă dato~i!le lor c&.
flrm;l ovre~IUl Relff ŞI ~nacovlcl. nul DzeLl, Hom<1nul m::rge numai automobil pe tine l<omâ'l sarac ce trc popor Şl ajută pc Jldanul care 
.... Sa .vor.blt. despre .0 nelnţeleg?re Inapoi ca racul. " eş'i aici d~ două ~ii de a?Î. Toţi caută ~ă_ ~ape c~~a .asta frumoasă, 
l~tre. tm.en ŞI .bat~ânJ.' l~tre ~lgă In cateva nîndun VOIU ct1uta sunt tacuţl cetaţem romam la fel RomAma Mare, c adlt~ cu sltn,gele 
Ş~ Blsenca, mmo~lt.aţ! ~1 faSCism să vă dau răspunsul. Atunci cAnd cu voi, ţărani din RomAnia; tră- vărsat ~e sute ~~ mII de e~Ol. 
Şl se ~eseau lntngl vem~oa~e in omul îşi adună bucatele de cu iesc bine şi chiamă mereu pe toate .Partldele pOI~tlc~, .~An ~ Vin ale~ 
legătUl ă cu aces:e Chestlu~l. Ast- toamnă şi le pune In casă., are I neamurile lor din toate ţările ca genle, ce~. vO,~url ŞI J1daml~r, .C~Cl 
fe!, ~en:ru a clanflca acc.s.e che- traiul asigurat pentru iarn!:\, dar I Să ne cucerească pamAntul nostru sunt mulţi ~ J.ldam~1 nu ~a m~lc, 
Sllun:"s a con,vocat la IaşI l'v!arele când vede că la mitlocul iemei scump. pâ~~ n~ Ctl,ştlgăşl atunCi pa~lJdu~ 
CAonslllU pe zlIse,lc ct.e 15. Şl 1

1
° bucate nu mai sunt, cu toate că Avem azi în RomAnia doua POl1l1C Îl da tot ce cere" ba şI.mal 

, ugust a. c. au mtrumt aco o a a\rut din beJşu er bănueşte CX '1' •• x r mult pentru a-l avea sigur ŞI pe '1 1 1 1· n" li> mldoane ŞI jurr.a.tate, ceeace lace.. r .' d 
comttctu centra, grupu par anlcn- hoţul i-a intrat In casa lOIi i-u furat; un '·d I n, 1\. • ' It vIItor. \ OI cereţi, dar nu vă a, 
ta' dint e cari 1 a r·t . 'ţ)1 an a roma.n1, mal mu '·d 1 ă ă . J 

lei' ţ.' ~ . un~ . ~p~ 'ţ p~~- bucatele. Dupăcum se petrece In- ca în orice ţară din lume. Jl anu cap t ~ăCl P ~teşte. 
şe In Il e reglOna e ŞI JU ee In trlo casa aşa se petrece în ţara c,., . l' , Dacă trebunlc ţărel ar merge 
lntrealTa ţară. ' ' ,Jl tOţi sunt domnI. ŞI dau co- înainte "ot astfel atunci s'ar ade-

b. , . '. înt! eagă. . piii la şcoli, ii fac domni, căci au . > ' . 
lnH\.llll Mate ConSIlIu va Iămâne Romama este o ţară boO'a1it b ,. f ţ. d 1 . 1 vcn cU\lntele unUl mare Invăţat 

istoric prin importantele probleme cum nu se mai afla In Eur~pa : anII ura lea nOI ... ar tu, t~ran român, care a zis: »Dacă noi 
rezolvate acolo. In cursul celor avem pAcură aur lemne cărb~nl r~mâl n, cU

d 
ce sa ţu, cop~lu I~ Romclnii, nu vom lupta contra ji-

d li. .\ d d 1 .,. , " şco a ă, can trebue să plăteşti d '1 . . " 
oua. ZI e e es )aten s au ros111 fer şi păm<1nt roditor Rom<1nul e 3000 I . I C'. . am or, vom plen ca neam. 

acolo discursuri de înaltă inţele- muncitor <::i dc~\ept şi totuş' sărac b. 1 fel pţe. ună. a ŞI tmeb.şI In aceste timpuri grele pentru 
• • .• Y '( ~. IctU UIlClOnar român care a la . ., . 

gcre pollt.ICit a Zilelor pnn care Şi voi veţi fi zicAnd, că cine mun- 1 d 300 1.' :>' nOl, s-a Slmţlt ne~ol~ c~ .0 nouă 
trecem, alllmate de cel mai cald ccşle să fie şi bogat. are eafă ,e O ~~: pentt uca grupare de oameni Cinstiţi să se 

Patriotism S'a discutat Andelun(" " să hrăneast.ă o famllle întreagă. nască pentru a apara drepturile 
, " I t:l Jldanul nU-l deştept dat este Cii d b 1 d· ·1 l' D ' calm şi cu demnitate aducându-se . • . . ' , a.n ucate e, In mi a UI zeu, RomAnilor în Ţ.lra Roma.nească. 

. , ' . ... VIclean, nU-1 muncitor dar e spe- sunt din belşug preţul lor scade' 
cu Unanl1TI1tate hot itrAn precise 10 I culant De cum a venit in ţara d x 1 1 b '" . ă f '1' Deaceea la 4 IvIartie 1923, s'a 
10rml\ de comun' t c·· ar Vll> n re pe VOl, m r un e I fi· + t L A II x'· ",. f' 1 

.a. Ica e, an se vor noastră, a început sa facă cămă- jidanului scad? Niciodată, câci ei n I!I~a Iga. pararI1 Na~l?na e 
publIca il~curând. . tărie, a înşelat pe unul şi altul, cu bursa lor aran· eaza reţurile Creştme la laşI. In fruntea el :re-

Comumcatele vor liLmun pe de- nllnl\ 'e s'a t'mbooăţl·t Erl' ca '1 aZl' . ., d tl\ I J ~ P î 1\ bue sa fie un om care o viaţa. r '·1 L··· b·· t' c.:li ~v b ~ Ş ŞI nICIO a "nu e vor tace n Cu.- .. . 
p ~n r~po~ tun ~ . Igu c~ !ser~ca, cumrără dela voi, săteni, grAul pC! tiO'ul vostru. i~treagă a lup~at cont.fO. JI~~ml~r 
mm?rItaţtle, tmenrnea ŞI aşa Zisul un reţ 11 vinde lui frate-sau cu Ş o . ŞI contra da.rel dreptunlor la Jldam. 
faSCIsm al Cuvântului" p t . Dupl\cum un om nu poate trăi El este proresorul dela universita-

Intr'o at~osferă de ~arbătoare preţ dublu, fratele. său mal de- fitră p I ăm!1/1i, tot aşa nici o ţara tea din Iaşi dl i\ C Cuza care 
iscălit de toţi prezenţii s'a votat p~rte pAnă. ce pâlr;ea în .oraş nu poate trăi fitră ziare (foi). a jurat In ~f ·~lit;oP~lie a iaşilor 
şi urmatorul ~ a~ung~ t~Oţ.llel ~~ In Itoat7 f~?nCele Acolo trebue scrisă toatA du- cA va lupta . pentru îndeplinirea 

ş~ S?C.IC
d 

.~ e'l JI :tnu eSte Irec:or I rerea naţiei, toate nevoile ei, pen- programului Ligii 
CO M UNIC Ar I ŞI mCIO a:~ ucr(~ ar, es e propne- ! A d . 

. i tar de pamAnt şi nu-l munceşte. I ~ru ca gllvernul să caute In rep- El a deschis steagul luptei şi a 
Marele Consiliu al LANC, în- I Apoi, asta nu se chiamă muncă; area.., chemat pe toţi bunii romiLni sa 

!runit azi, Duminecă în 75 August, munca e aceea care o faceţi voi, Dar Cl!le să la a~ărarea noast:ă I vie alitt,':!ri ~e el, pentru a .lupta 
l It· b 'd' d!' ! când araţi şi sămanaţi din zori şi când mat toate ziarele sunt m I contra Jldamlor ŞI contra parttdelor 
a aşI, sa pres! erzţza uz ?ro- până 'n noaDte m~ncă e aceea mAna jidanilor. In anul 1885 s' au politice. 

Jesor A C Cuza desaproba în ' , d t ··d ,. d· t t6 1 . 
• ," '. v pe care o faCe românul dela oraş, a una J~. anu m oa li> ,)u_mea ŞI Pe steagul Ligii e scris: ffristos, 

u~amm~t~~e c~mp~Tlla dUStf. tmpo- I care cu învăţătura işi câş:ige. de- I a~ hotallt ca pană la ~ 9 ... \), ~oa~e Regele, Naţiunea. 
trwa LlgU przn ZIarul "CU/J(f ntai. U stul de greu pAnea de toate zilele. Ziarele sit. fie ale lor, ŞI. au bl.rUlt· Liga va apitra biserica strămo-

Marele Consiliu îşi exprim''j în- I In Ţara Moţilor jidanul taie pădu- . Vedeţi dar, că sufermţa Ş~ ne- şească pe care jidanii caută să o 
crederea in preşedintele Ligii, dl. riie fără milă, pentrL!că nu e legat V01~ noastra. nu poate fi ştIUtă, doboare. RomAnul a rămas român 
prOfesor A. C. Cuza. ca voi de codrul verde, care vă C~~l n'are cme s-o spue. Yă da~ pe aceste plaiuri, numai datorită 

e frate, şi bieţii Moţi azi nici nu a~cl numel~ cAtorva ziare .Jld.ăneştl bisericei, căci toţi se adunau în 
Şedinţele Consiliului, au fost au lemne cu ce si\, faca, ciubarele dm Româma: Adeverul, Dimmeaţa. zi de sărbătoare să se Inchine lui 

- bineinţeles - secrete, astfel' cu care aţi fost deprinşi să-i ve- Lupta, Aur?~a. ,Politica, Rampa, I Dumnezeu, unuia şi acelaş, In 
tot ce au apărut pAna acum în de ţi In spate prin satele voastre. Lumea, OpInIa ŞI multe altele pen- I care tşi puneau toate nădejdile. 
ziare, sunt numai simple combi- Aurul şi pacura noastră sunt duse ttru a va feri de e~e ca de şar- Jidanii pentru a desuni pe cre
naţii. tn alte ţări de jidani. Copilul Ro- pele ce vă muşcă Şl va otrăveşte. ştini, au nitc;cocit unele religii cari 

La timpul său, in numărul vii- I mânului, dupace a terminat tnvă- Şi de ce sunt jidanii stăpâni? nu se potrivesc cu a noastră cum 
tor, v?m publica IOa~~ co~unica- I t,ăturs t .nu e primit In societaţile De ce nu ,ne apl.\r&. nimeni? Ce sunt.: adve~tismul, baptismul t ana
tele ŞI vom descopen mfamla pusî\ I lldoveştl~ can hrănesc pe cei de tace stl.\pâmrea? bapttsmul ŞI multe altele, Deaceea 
la cale de duşmanii noştri. l un sAnge cu ei. La Topliţa RomAnă, Până astazi ne-au condus me~ deviza Ligei are pe "Hristos" 

.......... '. -. .,~. 
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adică "Biserica". Deaceea cei mai 
mulţi preoţi sunt soldaţi credin
cioşi ai LANC, c~ci şi-au gAsit 
organizaţiat care Eâ ia ap~rarea 
al tarului nostru sfA:1t. 

Al doilea cuvânt este "Regele". 
Majestatea Sa Regele Ferdinand 1 

pentru noi este un sfânt, caci el 
a tras sabia contra neamului Lui 
de sânge pentru a des robi pe Ar
deleni, Băna..ţeni, Bucovineni şi 
Basarabeni. 

Ziareie jida..neşti;caulă sa-L atace 
şi sA-L injosească.: c~c; nici nu-i 
mai spun "Majestatea Sa Regele". 
Lig~ Apa..rarii Naţionale Creştine 
face zid in jurul Mariei Sale şi 
cine va indrasni să se atinga de 
El, va plati scump. 

Al treilea cuvânt este "Naţiu-

VOINTA POPORULUI 

I Pro caBul stnu autilor iu[i uari im D otri va jidaniI or. 
Rcchlzitorul dlui prhlllll'ocuror \'II'gil Brădescu. 

A pUl'arca ad..-ocuţilor jhlaul şi jltlo\'iţi. 

- Sfârşit. -

L<J ora 21 preşedintele dl dr Far- şcoala profesorului N. Iorga, deci nu 
chescu desch,de şedinţ.a şi prrdA cu- se pO'1te trage la indoialp. patrioli"mul 
vânlul apărătorului dr Armin Schimar- lui ~i al adl"plilor dlui prof N. Iorga, 
ling, care apăr1'1 pe acuzatul Ernest I Se dl'clara pe faţă fl potriva mişcări
Reiler. Işi manifestA regretul intârl'phirii i lor studente,~ti ~i curenlUl antisemit cari 
În numele clienlului S;tU, care nu ar fi I dupa parerea sa !o;unt d unăloare t'lrii, 
inteles să organizeze pe tir:erii jidani (S[udenţimea şi publicul rom;lllesc află
pentru a ataca, ci penrru a ap,ra bu- 1 tor În sala de d'sb ltere cu fluerături 
nmile jiduveşti 1 Reiter numai alunci va I şi protestări răspunde oraturului des
putea fi agent provocator, dacă vina I aprobator al mişcărilor anlisemite.) 
celorla'ti acuzaţi va fi dovedil~. Cere 1 Di preşedtnle îl chiamă. la subiect 
achitarea lui. şi in acelaş timp restabileşte ordinea 

Urmeaza apânHorul dr. Iuliu MoI I În salii, provocând pe ordlor Sol nu a
nar pentru acuzatul Iuliu Ostreicher, I pere nici pe jid lni, nici pe rom!îni, ci 
spunând, că apărarea sa este mai 1 sĂ'şi apere clientii ~ăi de pe banca a
uşoarA, deoarece clientul său nu a CUtării (publicul aplaudă). Oratorul În 

nea. " luat p3rte la tncăerare. Face un istoric coolinuare să menţine la obiect ~i cere 
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adus Înă nici alât venit curat ca să-şi plă
tească datoriile, pe care le-a făcut cu 
ocazia zidirei Buktu:ui, menit să devie 
un cadou insetatei Oir. C. F. R.? 

Metoda aceasta cu care Oir. a ope
rat fcţă de noi. ne-a Î;npins cuţitul 
la os şi ne'a făcut ~ă prevăd un lucru 
sigur: Cantinele zidite de noi, invaHzii 
de rălboi _. oameni, care vă strig În 
obraz, avem puţin drept la o oarecare 
recunoştinţă morală, ba chiar şi mate
rială partea statului - vor ajunge În 
mânile jldando~, cari vor putea plăti o 
chirie mai mare şi cari - putt-ţi fi si
guri - vor vânde alimente rcle- nu I ca românul invalid cinstit - şi pe sub 
mână vor vinde şi băuturi spirtuase 
reali!ând astfel, "gheş-:,flul" care le va 
permite să plătească o chirie mare. 

Noi, invalizii români nu putem ~ă 
ne bizuim pe şmecherii, deci ne re· I tragem din micile noastre cantine, din 
faţd liniei întâia o părăsim cu dure· 
rea cu care am părăsit şi piciorul, SlU 
mâna noastră rămasă pe câmpul de 

Neamurile de oameni de pe pa.... al jidovimii spunfwd că e un' pupor achitarea. 
mânt sunt grupate dupa limbA, paşnic şi doritor de muncI!. cinstită OI avocat Or. Iuliu Luchiciu repre-I 
Obiceiuri, credinţă şi trecutul lor Aduce ca exemplu pe jidovimea din zentanlul pĂrţii civile şi al studenţi mei 

Timişoara care a contribuit cu mili- protestează in modul cel mai energic, 

luptă tol În faţ:} Itlliei L şi ne intre
băm a fost numai un vis tot ce au 
vrut să facă CFR. penlru noi? .• ,Gă
sim Însă răspunsul dureros' În faptul 

formând naţiunile. oane la cultura româuească ridic>lnd căci este mereu atacat, cere în fme 0-

Naţiunile sunt desp~rţite intre un liceu jidovesc din banii lor proprii. noratului Tribunal ca despagut"ljre suma 
ele prin graniţi şi fiece naţie tra- Expune mai departe că jidovii duresc de 220 mii lei insish\nd asupra impre-
eşte dup~cum vrea, să contribue cu o muncă cinstită şi sa I iurârH că este vorba de un student 

ridice nivelul şi bunăstarea României i român sărac, care nU'şi poate valorifica 
In Romănia este naţia româ- Mari. despi'lgubirea pe cale de proces civil 

nească, care trebue să fie sta..pAna.. Urmeazl dr. Adolf Ungar apăriHo din cauza speselor judeCil.10reşti prea 
pe aceast~ ţară şi să traiască rul acuzatului Weinberger şi 05treicher mari. 
bine tn ~a. Dar vedem lămurit ca.. expune regretul că nu poşedă. limba OI primprocuror Virgil Bradescu în 
alţli câ,Ştig~ şi Românii numai I ro.mână, la p~~feqie şi ~duce recuno- replica sa exprimă regretul său faţa. de 

~ şllnfă ŞI elogII avocatulUI romAn Botez avocatul Butez care i-a cillificat rechi-
munce::.c. pentru frullloasa-i cuvAntare rostită. zilorul S6U de un român bun pentru Ii-

Deaceea Liga a scris în pro- Declară că dlui va fi mai slrict şi 0- teratmă numai. 
gram, cit va duce o luptă cinstita ~<!nsiv ca colegii săi. a?tivorbi.tori şi Urmeaza replica avocatului Botez, 

P
entru desvoltarea economic~ şi Imediat trece. la ofenSiva ~tacn~d in dupl1 care dl preşedinte ridică şedinţa 

. . . ,mod nepermIs persoana dlUl pnrnpro- declarând procedura de terminata, iar 
culturală ~ naţIeI române~h. AtunCI curor şi mai târziu a studenţi mei a- Tribunalul se retrage spre delitlerare. i 
Când va !l la putere, va da afara sistentă. Aminle-1te că pe limpul c>Înd Pe,te]5 minute apare dl preşedinte şi ' 
pe toţi jidanii cari au intrat ho- el ~ra. studen.t, el era m~i curd,jios şi declară că d;.>oarece intre membrii se-
ţeşte în ţară şi va expropria pe mal Slllcer, ]Idanul - zIce dlul - nu nalUlui s'a iscat diJergenfe de pAreri, 

că am rămas tără pâine. înglodaţi În 
ddtorii ŞI ne pilre nespus. de rău că 
dupăce mama bună - patria - ne 
LJsă În voia soartei ne părăseşte şi 
mama noaslră vitregă: mica cărciumă 
dela gară, unde dvostră d·lor aţi găsit 
totdeauna un păhar de băutLlfă rece 
făcându-vă călătoria mai uşoară şi un
de dvoastră aţi avut ocazia să faceţi 
şi o hptă bună să ajutaţi pe un in
valid al ţărei În mod cinstit pentru 
muncă, iar nu pentru cuvânt de cer
şetor. 

Paresunt căoameni,cari ne poartă încă 
grija? Ar fi în înteresul Statului nostru 
să se găsească astfel de oameni, măcar 
În fotoliile forurilor competente. 

Pavel Raţiu, 

invalid de război Sebis. 

toţi cei ce ~i.au câştigat averile ataca nici odată ci numai se aplra. este necPsHă prezenta in senat a unui. 
Cere achitarea tuturora. al treilea judec:ltor. IN·' t·· LAN C 

prin specula şi prin hoţi~. Astfel Ultimul cuvânt il are avocatul (?) Ji?mii şi tldoviţH aleargă spre a- I OUl orgamza ,II • • • • 
va lua ap~t'area dreptunlor Ro- Simeon Mateiu apilrătorul devotat al I vocaţII românI (?) D. Botez şi Simeon: O v •• L'· A 

mâ,ni\or drepturi ci11cate în picioare jidovilor Naftllti M6r ~i- Oothlieb M;m6. ! Matem şi i i felic1tă Călduros. ' I r- ţ t ~oua orgamc~tle a l.lg.elof1:~~ 
!IIi va da putinţa Roma.nului .::ă Oratoria dsale o începe ,- probabil j P!oc~sul se termina la orele 23 şi 1 lt n 

a ~n c.omun:t l~guze:1 t l. a. 

t
'f' ",' '" '" şt i t p c~. mustrat de conştiinp, - cu istorisirea I jurn, urmând a-se judeccl din nou abia a eg

p
ll
il ud':l turmA oru Mcol~l; '1 P I 

ra.lnSCi::lo om"ne e n vara e al e . t' I t d 1 r P dă ă 1 ia toal1ln2l reşe 10 e ron ann" . ave, 
i-au l~sat.o moştenire moşii şi l vI~:el dsa e s u en t'ş r. t re c tgenîe , j. vicepreşed inte 1 Ioan V'ISUţ Conli ~i 

ralla e seama sa es e crescu li, n' Dr. T. Dr(lgan. II I an Văs ţ tar 1 Po ca 
strămoşii lui. Aceasta este Liga [ . ou, secre o~n, pa,. -

A 
,-" l\l' ! C.· , Sler Vasile Urcan. Membm m co.mtel: 

palăIll ~'iaţlOna e lE'ştlne. Pavel Marină, Vasile Pa par, Ioan Ma-

Ea nu este partid politic şi nici ] 1-· - d b - ior şi Toma M.anoilă. 
nu va fi. Liga este un legământ n Val ZII e răs 01. • . Bravo lor ŞI Dzeu să le a1ute! 

Intre bunii Români, c~ vor exe-I 
cuta programul pentru care orice O categorie de oameni, de foşli tive au făcut numai contracte pe câte Locuitorii comunei Birchiil, pătrunşj 
membru e dator a depune jura- luplători, cari nu se numesc eroi, fiindcă un an majorând În fiecare an chirta, rână de idealul pentru care luptă LANC 

n' au murit pe câmpul de onoare. ci În sfârşit În anul 1926 au ILllt învali- s'au intrunit azi, 8 August 1926, in 
mânt şi primeşte pedeapsă pentru s'au întors din răsboi ciunliţi, mutilaţi zilor de război dreptul de a vinde băuturi adunare publică. pentru a se organiza 
călcarea lui. Veniţi dar, sateni, lăsând acolo - jertfă pe altarul pa- spirtuoase sub o~ice formă, Iăsându·le in cadiele o~lirii naţionale, condusol. de 
sub steagul Ligei şi luptaţi, căci triei - bucăţi din carnea şi din oase· dreptul de a vinde numai alimente, marele naţionalist d. praf. A C. Cuza. 
serviţi neamul intreg. Gândiţi-v~ le lor ... S'au întors fără membre, fără făcând astfel ca bieţii invalizi. cari t;'edinţa adunării a fost deschisă de 
1 ... "] t ' ă simţuri, şi cu o grozavă durere în nemai văzând nici o perspectivă de studentul acad. Bălan Stefan, propu· 
a COplll COpll or voş n, c rora sufletul lor, vă~âI1du se ntnorociţi ase- câştig din vânzarea caşului şi a câr- nând ca preşedinte al acestei adunări 
aveţi datoria să le preg~tiţi o menea cerşetorilor inspirători de milă .. , naţului şi din cauza că. chiria s'a ri- pe S. S. Traian Cibian preot, aduna
viaţ~ mai buna. pe acest pământ Durerea lor sufletească fu atât de mare. dicat în mod simtîtor, să părăsească rea primindu-l cu vii aclamatiutli. DI 
muncit de voi şi lngraşat cu cor- încât n'a putut fi alinală, decât că şi-au după dui ani de sărăcăcioasă exploatare, Cihian arălând roslul adunării, lşi ex· 
pudle . stritmoşilor voştri. Aveţi făcut datoria ... Acesta este leacul mo- I bufetele c1ădite de ei cu mari greu- primă dorinţa de a vedea pe cred in
Incredere în LA~C de sub COIl- raI, care a făcut ca invdlizii de ră<;boi 1 tăţi, făcând astfel o pomană Dir. căilor cioşii săi urmând calea cea dreaptă a 

să scape întrucâtva de des pe. rare... 11 ferate. naţionalismului, adevărat. A luat apoi 

care astăzi vă spune, cum spunea " .~re a a ~n " ea~ ma ena, o po: I Vedeti cum sentimentul de milă s'a , 
ducerea dlui prof. A. C. Cuza, S d 1 t l \ cuv,lnwI slud. acad. Bllan Stefan, ară-

slb~htate de t~al. cl~Sh.t a.cest~r ~am~nt : prefăcut Într'o adevărată manoperă de tând pericolul jidovesc şi explică sta-
pe vremuri Mureşanu parinţilor cari a~ devel1lţ .mh:ml ŞI s~te ~I sc~pa I stil jidovesc. I tutui Ligii. 
voştri: de ruşll1ea umilinţei, unele Inshtuţll de . . S'a ales următorul comitet: 

stat b'au gândit să le vie întrajutor! .Oare ce urmăreşte Olr~cţ\Un~a. C. f, R.! Prel;ledinle Alexandru Murarescu, 
" Deşieaptă' te, Române, din somnul cel dându-le slujbe ghişeuri de ziare de prIn fdptulcă goneştecu Imposlbllele sale 1 vicepre~edinte Gligor Bulzan, II vice-

[de moarte. tutun etc.' , condiţiuni pe învalizii nenorociţi din preşedinte Dimitrie Catanescu, secretar 
Ioan Fotiade, cand. ing. Astfel şi dir. gen. CfR. inspirată cantinele lor? • . ~imitrie Hulzan, casier Dimitrie Cata· 

de milă a făcut a"cum 3 ani următoa- Vrea oare să IOceapă o apngă laptă nescu 277, Membrii în comitet: D. 
rea ofertă invalizHor de război : "Vă contra a.lcoolului int~rzicând consuma.! Mirea, R. Mirea, Gaspar D, şi Stefatl 

Dela Biroul LANC. dăm dreptul de a vinde alimente şi rea ~or 10 bUf,etele. CăIlor Ferat~? Dar Ardelean, 
băuturi În toate bufetele cfr. dacă vă mă tntreb; cel can vor să se 1mbpte, I 

Regional şi Judeţean Arad. zidiţi bufetul in staţia respe~tivă cu ba- se vor duce la cantina găr:i ~e se tur- Căpruţa (j, Arad] 
==- nii voştrii, singuri, care clădire va în- tească sau .la ~afeneaua, carctuma, ba-

x Se cuvine ca fiecare membru ul tra însă în posesia efr. Vom încheia rul evreulUI dm sat, sau oraş? lată 
bigei sii-şi procure o svastică ~i stalu- cu voi un contract pe vre-o cinci ani, localurile unde ~r. tre~)Ui 8ă se înce~pă 
tul LANC, Se află. şi la Administraţia veţi plăti însă o chirie minimă pe fie- combaterea beţIei, laf nu la cantina 
ziarului nostru şi costă câte 10 Lei care an. Il invalidului unde nu se consumă decât 
bucata plus porto. La comande de Şi invalizii de răsboi au scos bani un biet ţap cu bere, sau un sprit ori 
peste 20 buc. suportăm noi spesele cu din pământ (intrând până în gât În un sirop răcoritor şi acestea numai În 
trimiterea pe postă, datorii) şi. şi-au clădit bufefe în foarte! fugă., . . 

Carnet de Identitate este obligat să multe gări. Aceste bufete erau sub con- Olr. C. F. crede oare că Invalldul 

l 
. Preşedinte Cornel Ghilescu, 1 vice· 

I preş. Vasile Coprucean, secretar Petr~ 
Mora, casier Gheorghe Jirj 1. Membri 
în comitet: George Abrudean, Jirj Mi-
huţiu, Popescu Grigurie şi Petru Bal 
iean. 

Localul organizaţiei va fi la dl C 
Ghilescu. 

aibă fiecare membru. tr~lul dir. gen. a] cfr. atât În ceace care, timp de 3 ani a exploatat mica 
II< 1 pnveşte igiena lor, cât şi preţurile sa cantină fiind la postul lui la sosirea C e tit i: 

x Rom Il fi i când venIţi la Arad j ~e desfacere .ale alimente.lo~ şi . bău.h~o I fi~cărui tren, s'a imbogăţit Î~tr'atâta, ,î~- "va 1 NTA POPORULUI' . .' I nlor,. Astfel li se pă rea bleţllor IIlVahZl, cat poate să plătească deja o chme 
cercetaţi Biroul LANC in strada că existenţa lor este întrucâtva asigurată. oribilă pentru acest drept de exploata re, 
Eminescu No. 17, etaju1 II. I Iată Însă că Oir. Regionale respec- care - o ştiu din exprienţă - nu-i-a Abonaji-o! Răspâlldiţi-o 
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Contra narazilisnmlni BGonomic. S E ZIC E: Că Ministerele au dat ordin să se PIă-I Ca-tra- dll"ng Anastasl"ade" 
tească funcţionarilor sporul de 15%. I • " 

Această nu însamnă că acum bieţii ,. directorul Direcţiei IV. de Exploa-
In revista "Cuvântul Agronomilor" Că jidanul baron GrMl, care a nimi- fnncţionari işi vor putea achita datoriile, tare, Timişoara 

nr. 8 din 15 Iulie 1926 apare cu titlul cit pădurile - codrul frate cu Ro· . ă' . A I 
A 1 C M . ŞI C 10 vlltor vor putea IOcepe o Ne adresăm Dvoastre Dle Director, 

d~ mai sus următorul text publicat de manu - dela ovasna, UŞI mare ŞI viaţă demnă de om, având cu ce se I socotind că fără consimţământul dv. 
mică, precum şi pe Valea Lotrului, şi 'b ă . A d [ 

dl prd~sor N. Iorga în Neamul Ro- acum începe exploatarea nemiloasă a In r CI ŞI ce manca in be şug. I sau luat de cătră casierul plătilOr a-I 
mânesc. Iată ce zice dl Iorga: pădurilor de pe Valea Vişeului din Ma- Insamnă insă totusi o îmbunătăţire, societăţii L'7 unele norme dăunătoare 

M . I o ameliorare a vieţei grele de funcţio- , personalului de intreţinere " al e nevoe să spunem, că sun- ramureş şi care prigoneşte şi lerori- 'S , d nar cinstit 'au înfruptat şi ei cu, GaA ndl·ţl· dle DIrector I Leafa cuvenl'tA tem contra ullui antIsemitism teoretic, zează elementul românesc cân este 
b d · o o o o d fO ceva dar nici pe departe Întru atâta ca pe luna Iunie a. c. atât a personalulul' care e a sur ŞI a unUi anflsemltlsm vorba e câştig, nici nu ar I cetăţean l . f 

. b v 'd? A A oI d să e putem zice " ripturist i
'. denumit (cantonieri, şefi de echipă) cât practic, care tur Ura ţara In eşert roman. utorităţl e noastre sunt atl)are 

Dar aceasta nu Înseamnă că putem deci să impiedIce exploatarea şi să ia şi auxiliar, ni s,au plătit la 20-lea lu-
~xista indiferenţi la înşelarea şi secă- cu atât mai vârtos măsuri în contra Pungăşm. unui JOidan lie cea ce ne-au îngreunat grpzav si-
tuirea de aventurieri economici evrei a aCestui perciunat 1 tuaţia, ba chiar intreg personalul cu 

1 ' ţă ă " mA tO t' familie cu tot e expus mizeriei, ce tre-
ace el r Olml 10 aneş 1, Cdre es e ŞI Că un mare învăţat profeţeş1 e un foc ajuns funCţionar la primăria Jim- buie să o supoarte pentru plăcerile 
trebue Fă fie baza solidă a acestei ţări. teribil, ce se va năpusti peste 300 bo1i~1 

Precupeţia practicată fără nici o de ani asupra pământului, când pare egoiste a unuiil şi altuia. Amintesc, 
Î\lgrădire şi supraveghiere, de elemen- i se va şi nimici pământul. Mare vorbă Acest jidan Încă pe timpul unguri- căci atât dl şef de secţie cât şi dnH 
tul evreesc de invaziune, reprezintă de dar cine să o creadă! Aceasta el:ite toc- lor şi-a ales un nume faimos de Nemes picheri sunt plătiţi la epocile regul,de 
sigur o primejdi.e pentru fănătatea vieţii I mai aşa ca şi când ar jura cineva sus Adal bert fIindcă nu llele lui de rasă 1 1 - 2-lea a fiecărei luni. 
noa~tre ,economIce dela sate. . şi tare, eă jidanii vor fi oameni cinstiţi nu-i convenea că dacă-I ştiau că-1 chea- Dle Director' Vântul redeşt-eptării 

~~gunle maramureşe~e, c::an apar cu 1 peste 500 de ani. Noi nu credem nici mă Nulmann se fereau de el şi aşa nu ne cântă în suflet şi ne invaţă să scu
sacII de pradă gata pnn targunle Ar . una nici alta I Vom vedea I Cine va putea să inşole aşa uşor. Intrat in ser- turăm terouea cu care ne-aţi legat sub 
dealu!ui

J 
În n:ijloc!ll celei. mai mândr~ I ved~a? Unde şi ce vom fi noi pesle viciul primăriei Jimbolia plin apucăt.u- cuvântul de disciplină, nu uitaţi că de 

ţărăntml. ro~aneşh reprezintă. nunuma~ i 500 de ani? Praf şi pulbere! Rugăm riie caracteristice rasei sale a căutat să âufletul a zece mii de funcţionari infe-
o vedent~ dlsgraţlo~~ă ~ dar loto~ală ş~ I deci pe marii Învăţaţi să nu ne spue între sub pelea superiori lor săi ceeac'! riori cfT. este legat cu lanţul dragostei de 
o pre.vest\T(~ ~. vremll cand ac~şh cor~l I lucruri, cari _ zic ei şi să creadă cine I i-a şi reuşit câştigând deplina incredere. frate, sufletul a milioane de cetăţeni ai 
vor fi s!ăp~~\1 satelor unde-şI fac fn- , V1 vrea _ că se vor întâmpla peste I Obţmând odată Încrederea s-a şi pus ţării. 
coasa apanţle fugară. . A ~ 300 de ani lucruri neştiute din ceriu, /Ia lucru aşa că nu puteau obţine locui- DJe Director I Sperăm în caracterul 

A per':llte tăra~ul~~1 să yandă. stand ci mai bine şă ne explice minunea de torii nimic dela primărie până nu tre- cinstit şi inima de fier a dvo, căci e 
aCJ5ă ;mel organ.lZtî. ţII crelat~ ŞI c~m- toate zilele care se petrece înaintea I ceau prin mâna jupuitorului creştinilor, timpul suprem a lua măsuri de îndrep
t~olate de ~tat, a-I. pune la lIIdemană ochilor că adecă de ce Înlr'o grădieă iupân Nulmann. Iată câteva din mârşă- tare contra acestei stări mizerabile. 
Ils.t.a p.reţ~.nlor,.a Impune taxe. grele P: de pomi, în unul şi acelaş timp pe I veniile sale: Putând a gândi căci dnii şefi de 
~lIJIOCltOru can ~trăbat ţara In su~ ŞI lângă una şi aCeeaşi îngrijire ori mai Pentru un certificat de cetăţenie lua secţie şi picheri pot şi Ii-e mai con ve-
111 larg, exploatand. momentul cand bine zis neîl1grijire, se fac poame cu , câte 3000 -50.000 Lei şi dacă nu voia nabil a aştepta câte 20 de zile peste 
om~1 nos1ru are ~al on~u!l~. ne~oe de I mărime-, coloare, formă, gust... deose- I respectivul să plătească era ameninţat epocile fixe, leafa şi să se plătească 
bam, A a pl~neA stav~Iă . rISIpIriI baml~r, de 1 bit? Cine orândueşte lucrul acesta? cu expulzarea, cu toate că omul era personalul inferior pe a cărui fidelitate 
pe vanzărt 111 carclUmele parazlţtlor lată o minune I lală o întrebare la care născut acii, având averea şi familia în se bazează bunul mers a-I adm. cfr. 
muncii, iată un întreg. propram care, să răspundă prea marii învăţaţi nainte comuna Jimbolia. Cu felul caracteristic Cuiquae suum. 
la ceasul său, va trebUI realizat". de a da cu capul în lună, voind să rasei sale, suferea or ce injurie, ca apoi Un ceferist. 

Ce frumos s'ar realiza acest pro- numere stelele I .lucrând tiptil cu atât mai. vârtos să 
gram - vom adăuga noi. Dar ne tre- Că t de ţ" • o't . dO ţ ă' poată jupuii pe bieţ+i creştini. Nu se sun Il mm fi an m ar sau mulţumia cu stoarcerea populaţiei creş-
bue energie şi mai multă dragoste de decis să studieze în streinătate-, ca tO ,. ă .. . f '. . 

şă-şi poată câştiga mai uşor diplomele I me pnn ŞIC nil, dar mai ŞI alşitlca ŞI 
neam. Suntem puţini de aceia, cari se paşapoarte cazul urlul' muzI'caut Laca 

de inginer, medic, farmacist etc. şi să l' -sacrifică pentru interesele ţărănimii 1 I d toş, dela care a luat 2100 Lei şi Ko-
se au e cu diploma din Berlin, Paris I cis dela care a luat 15.000 Lei pentru 

noastre îngenunchiate de patronajul şi Roma, Viena.o. Să nu uite Însă aceşti . 
cămă'ăria jidovească, prin înfiinţuea domnişori 1 că guvernele noastre deacum 1,· un pasaport la America, dela surorile 
d ' ţo" vor pretinde un examen ri!!Uro; În (călugăriţile) din Jimbolia a luat 35.000 

e orgamza 1U0I eeOnOmlCE', cum sunt ~ Lei pentru cereri În cauza de naturali-
socielăţile cooperative, unde ţăranul, prin limba română, dacă se stabilasc în ţară 1 zare, dela Wild Nicolaie după un in-

şi voesc să se folosească de diplomele i 
ajutorul solidarităţii, ar putea scăpa de câştig<lie-nos,irificale. I ventar afară de taxa legală a mai in" 
elementul distrugător al acestor p3raziţl cassat 25 000 Lei pe care l-a amenin-

Că jidauul Loranth Laszl6-Vasile ne-ar I ţ'l.t că dacă nu plăteşte îi va vinde vaca, 
economici. Si cari ar fi scurt îr.piede- fi' J'nte tat plooces de c I o Il a OJllO!e. pe care o sec~oestreză. şi câte alte ca-
caţt de aceşti safllsari nemiloşi, cari, dacă Foarte bine! A~tfel ne-a dat pO;"ibili-1 zud unele mai ruşinoase ca altele. 
nu direct, prin cozile for de topllr, români 1 tatea fă continuăm în No, viitor cu În- 111 scurtul interval cât a funcţionat 
cari pentru egoismul lor neîntrecut şi şirarea datelor din trecutul lui, iar i la ." f ţ' tO d 61 . naintea justiţiei vom avea ocaziune ~ă I pmnane ca unc IOllar Imp e um, 
râvna de a se îmbogăţi cât de rep~de, dovedim cele afirmate de~pre acest in- i şi-u făcut sute de mii de Lei in linişte 
se fac servitori devutnţi instituţiunilor divid care la nici un caz nu rn _rită să i a operat până c~nd B.ălaşiu Dumitru 
şi bănCIlor jidoveşti - punând a5tfel ocup~ postul ce-l are în prezent. I un d.uşmoa~ c~nvms ŞI lll~dr~a~ al nea-

, mului lUI IZrall, a fost primit In postul 
obstacoie prosperării economiei naţio- Că atotputernicul plasei Beliu, j.Bihor l' de sub-notar, la comuna Jimbolia care 
nale. dl pretor Flldan ca preşed. casinei dl! indată Ce a aflat că jupânul e jidan 

N. Bercea, contabil, dOI~lt1e~ti, fiindcă ~iare.le au îf1:t'Pllto a a inceput ~tac, înco~tra lui, raportând 
SCTle cate ceva puţm dm năzdravăollle nerguille ŞI m:şelde Jidanului, din cauza 

Rectificare 
Referitor la cele comunicate despre 

1l1,edicul jidan Wexler din Beliu jud. 
BIhor, care a omorit pe fostul dir. de 
carte funduară dl Muntean trebue să 
rectificăm, cA jupânul Stei~er hotelier, 
a fost acel individ, care când a fost 
intrebat de un cunoscut, că ce zice 
despre cazul dlui Muntean, a răspuns 
"bine că l'a luat dracu 1. .• " şi că drele 
în casa Cllrora locueşte jidanul Wexler 
nu sunt orfane "de răsboi". 

Această rectificare o facem fiindcă 
ne temem că înjurăturile - nu vreau 
să. zic cocişe9ti. - ci nedemne de un 
preot, ale Sf. Sale Cociuban din Ineu 
vor fi repetate şi eventual mai curând 
auzite de Atotputernicul Dleu, decât 
ferbi'ltele· i rugaciuni, pe cari le tnalt,]. 
la ceriuri in sf. biserică Duminec3 şi. ,. 

Luăm de altfel cu scârbă la cuno
ştinţă. că in tabăra omucigaşului Wex
leor s~nt mai multi preoţi romilni. poate 
dl~ SImpatie fiindcă el, jid3\1U1 Wexler 
a Jurat cu crucea în mână pe alegatori, 
c.~ vor vota cu un apumit partid, şi 
fllndcii. in trecutul apropiat acest Wex
Jer c«:md~cea. ~leg~1 i de primari, re
spechv~ mshtula ŞI suspenda primari 
sub aripa protectoare a autoritătilor 
administrative, ba chiar din incredin
ţarea Iar. Da, da, iidanii îşi bat joc de 
t~ra aceasta, ruşinea şi pAcatele vor 
cadea Însă pe prietenii lor românii În~ 
s!rein~ţi. o cari îi sus\in şi ii sprijinesc 
fl1, cari ~lgUT lşi vor lua odată răsplata 

r 
r bl!lementată, pentru sprijinul lOT dat 

lUl Iuda l 

, .. ". I ilo , . 

I lUI de başibuzuc şi a altor preputernici aceasta era să fie concediat din serviciu 
I ai zilei, a dispus ca toate ziarele să de superiorii făi dela primărie pentry 

I 
t~eacă la pretură pentru a fi ce07urate că nu trăieşte în armonie cu Iuda; 
ŞI de acolo -- natural - ajung ÎI! ..••. I dar cu toală ameninţarea aceasta, 
aşa că membrii casinei, în lipsă de foi, nu I·a putut indupleca din contră 
părăsesc casina, care în felul acesta 1 mai mare companie a desfăşurat 
- durere - nu preste mult Se va dimpreună cu un alt functionar care e 
de5fiinţa total. Ruşine! duşnnnul nedreptăţi culegând date 

Că jidănaşul dr. Weisberg, deşi i· a prtcise, pregă1indu-i jidanului uşa puş-
expirat dreptul de, /iberii petrecere căriei, pe carele au inaintat Primpre

în ţartt, se află tot În Arad. unde a torului plasei, care e s':!vcr şi legal şi 
venit cu p?şaport unguresc. Intrebăm I care la rândul l'ău a ordonat Îmediata 
oficiul de siguranţă, de ce? cum se îndepărtare a tlcălosului şi o imediată 
poale lucrul aces!a ? Ce favor pe seallla cercetare să se facă de către primar, 
jupânului Weisberg? Ori poate Aradul însă acesta de teamă că poate dl Nul
nu mai face parte din ţară? din scumpa malln n·o fi tocmai aşa de ticălos la 
noastr~ Ţală românească? S3U poate. lăsat în concediu, p~ 0.. IUIH; ,iar ur
acest lldan, care a fost abzis de drep.: marea a fost că IntarZllnd puţmtel cu 
tul de cetăţean român, s'a răsoândit cercetarea, el s-a folosit de această 
s'a îndrăgit iar de Ţara Român~ască'; ocazie şi s-a făcut Nulmann O - O cu 
Poate vrea să se coasă împrejur, ba I ~ut cu bagaje, Iă~ând pe cei ,..Iela care 
poate să şi schimonosească şi numele Imprumutase bant să-l plângă. 
din frumos ce este" Weisberg" într'u- Iată un tip clasic a jidănimei, unul 
nul rumllnesc de valach? Di ce atâtea la fel cu toţi, cari nu merită să fie 
jertfe? Mai bine afară cu el! apăraţi şi numiţi de cetăţeni ai Româ-

Că jidanul Maierovitz a luat În arândă niei, ci ca~i merită ţap~ lu! Yla? sau 
baia de piatră din Bătuta pe 8 ani met.oda lUi Cuza de a 1 trtnute 111 Pa-

cu 60,000 Lei, iar el câştigă lunar lestma.. . . . . 
acea sumă. Ni-se pare că contractul Ar JI de dant ca chIar Mmlsterul 
făcut nu-i tocmai cuşer şi vom căuta să se. Inters~z~ de aproape de acea.stă 
să vedem cine a vândut interesele co- ch,esttune! cacI a<;easta este nu~al o 
munei, să-I arătăm lumei şi să stricăm mIcă schIţă ~ !alJ?oaselo~ afacen ~e 
contractul. pas~poart~, savarşlte de ttpul, care '" 

Apoi că firma BOhm şi FJam plă- '1 şasa IUnt. ~ putut. pleca ~u peste 
tesc pretul statorit pentru un metru I 5~,~ ~el, m care tImp mal ducea 
pătrat în contract pentru un stânjin pă- I ŞI o Ylaţa de c~nte. . A 

trat. Ei bine dle primar, dta nu crezi Sa se afle cme la s~usţmut. pană 
că datorinţa dtale este alta decât aceea acum, cu to.ate c~ era ~ta.t .de VI~ovat, 
de a te băga slugă la jidan poate pen- aceasta ar ft donnta oplmel publice. 
tru un os de ros_" Vlad Tepes. 

1. •• 

Bursă la Timisoara . 
Politicianii partidelor se ocupă cu 

ideea să înfiinţeze o bursă la Tlmi· 
şoara. 

AŞi se vede, că clienţii lor (jidanii) 
nu mai află teren pentru speculă, din 
cauza, că s· au înmulţit peste măsură şi 
nu mai află posibilitatea de a se im
bogaţi peste noapte, deci proiectorii se 
îngrijesc de vreme, că .. neamul ales" 
să nu sărăciască sau ce este şi mai 
grozav: să nu fie cumva constrâns să 
muncească în fabrici sau la câmp. 

De frică, ca nu cumva jidanii să se 
despartă de ei, se grăbesc să le căş
tige o inslituţiune specială, la care nu
mai jidanii se priCep. Aceasta este 
bursa, iar la burSă se face nu singur 

I lucru: specula! •.. 
I In acelaşi timp, politicianii nostri 

" 

îşi sparg capul, cum să facă, ce legi 
să voteze, ca să dispară cel mai în
verşumat al ţării: specula .•.. 

Lucru cu spor! 
Politică de partid! 

asta... HatzfeJd ..• " 
"Banater Deutsche Zeitung", pu

blică la 5. aug. a. c. articolul de mai 
sus, din care est,agem următoarele: 

n Casierul gării Lovrin petrece tim
"timpul dând lecţii româneşli publi-., 
"eului. Se enervează grozav, când şvabi,,, 
"cari cer bilete, Îşi numesc ţinta căIă-" 
"toriei, pe nemţeşte. De unăzi un şvob" 
"cere un b!let la Hatzfeld. "Ce asta 
"Hatzfeld". Întreabă casierul." 

Descrie apoi cum publicul enervat 
a dat casierului să înţăleagă, că într-o 
comună şvăbească, el \rebue să ştie 
nemţeşte, apoi se adresează guvernului, 
întrebând, ce este cu pactul? Apoi 
continuă: 

"In fine, cănd au de gt1nd aceflti 
domni s(~ se acomodeze, ca Să vorbe
ască cu noi în limba noastră maternă?! 
Suntem noi obligaţi să primim în schim
bul banilor nostri scumpi, astfel de 
lecţii? I ... Guvernul ne-ar obliga, dacă 
ar transfera la Nistru pe aceşti fun
ţionari miopi. Fraţii aceştia să facă 
acolo educatie bolsevicilor ... In cazul 
dela Lovrin, rugăm, ca acest funcţionar, 
care a mai făcut multe alte mizerii, sd 
fie măturat la dracu, cu mătura cea 
mare." 

Ce zice dl Goga la obrăzniciiie 
acestea? 

Noi răspundem: 
Văter Hans, halt's Maul, sunst set' i 

mi drauf I 

,', . .. 
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Şt· · d t t fiI ' functionari romani, cari se vor purta _~~~~~jt!1~c1ri~_f!!l1!liE!,,-ilJlui Arad __ _ Iri e o eu. b1ne. respec1ând averea ţăranilor şi să 
-- interzică pentru totdeauna elementului Serviciul Administrativ 

- Despre Marele Consiliu a L. A. disrrugIitor jidovesc să se sburde în No. 19099-1926. 
N. C, care în şedinţele ţinute În la;1 I averea tăranilor români, cauzâf!du-Ie I 
la 15 şi 16 ale. a adus hotărÎri de 1 pagube incalculabile. ! Puhlieatiune 
o insemnătate foarte mare vom scrie in • 1 Publicăm concurs pentru un post de 
No. viitor, acum amintim numai atât cd _ Scoala de f.oferi din Lugoj sub impiegat la acest municipiu pentru care 
in şedinte s a discutat foarte calm fârd conducerea delegalului oficial al Auto- I aVt'm prevederi bugetare 450 lei leafă 
c~rte şi urel cum ~oreau du,~,!!anii LAN~. mobil Club Rt'gal Român va deachide de bază şi accesoriile legale. 
S a vo~at o mO.lune de incredere 1n 1 la 12 Sept a. c. un curs pen'ru coo- I Postulanţij vor adresa o petiţiune 
Preşe~mtele s~pr~m dl praf, A. C. Cu- ducători de automobile cu durată de 6 În scris până la data inctusiv 22. August 
ZO. S~. do~e~tl ŞI de as~a. dată c~ Eăptămâni. La acest curs pot IUJ parle 1926 la care vor atăşa: 
membru ţlgel . su~t legaţ! wt~eolalta ori ce persoană, care a indeplinit vârsta I 
nu. numat cu jura,mânt, CI mat mult de 18 an'. Tacsa cur:,ului 3500 lei. a) Extra~ul de pe aclul de naştere. 
P!ln, o d~ag?ste sinceră de ţară, n'!am. 1 Jasfâşitul cursului se va inpărţi un pre- ~) Certlh:at medIcal, depe care, se 
ŞI blse,flc,fl ~l urmarea acestor legatun miu de 5000 lei intre doi elevi din cei ruzu.Iă, că dm punc! ?e vedere saaltar 
esle dlSClpltn.a s~veră de f!l0,del, ~e care mai meritoşi. Informaţiuni trimite Scoala este apt pentru servlclU~. cel are. 
sunt condu~l fOII membru SinCeri a L. de şoferi din Lugoj. Str Cuză Vodă 8. c) CertIfICat de studII. 
A. N. C, iar cei netrebnici pleacă ei· . d) Dovezi pentru satisfacerea ser-
in~i$i ori sunt excluşi necondiţionat din i • I viciu! militar. 
organizatie, ctici membrii Ligei au drep- I Regent semit. "Ceske Slovo" scrie, ! e) Declaraţia de limbile ce le cu-
tul numai la jertfe pentru Christos Re- ! că la l-erbarea "Palacky" din Lobkowitz, ! noaşte, 
ge şi Naţiune şi nici decum la fripturd, : oratorul pdnClpal ar fi declarat, că 
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f) Certificat de bună conduită. 
g) CertÎflcat de cetăţenie, 

Poslulanţii cari ocupă vreo funcţ1u. 
publică, vor indica această şi vor inaim 
cererea prin autoritatea la care fUllctk 
nează, cu referinţe din partea acel
autorităţi. Pustuldnţii cari se aH i 
selvÎc[ul acestui municipiu vor indir 
aceasta situape provocânduse la acte. 
depuse deja la cazierul lor, 

Penlru ocup"rea acestui post se Ce! 

absolvarea liceului sau a unei şcoa~ 
echivalente şi examenul de capacila. 

Distribuirea pe serviciu a nou "l 
mitUlui se va face de noi impreul1ă Q 

delegaţiunea permanenlă a municipiUhl 
Cererile intrale după termenul fiII 

nu se vor lua În considerare, 
Ar<.d, la 13 August 1926. 

Primăr: Secretar comuna 
Dr. Robu (f n deSCifra bit) 

cum credeau cei păcătoşi. I conducerea slalului Ceho Slovak este 
• I influenţată de jidani, pentrucă însuşi 

- In zilele trecute s'a Încheiat un 
tratat de alianţă Între franţa şi Româ· 
nia, care are În vedere numai pacea 
şi asigurarea graniţelor de azi, dar toc· 
mai pentru aceea acest tratat a băgat 

în groază pe duşmanii gălăgioşi, cari 
ne înconjoară. Noi dorim să le fie de 
bine, să poftească dar dacă nu le place 
liniştea s'o 1ulbure şi-i asigurăm că le 

pre'şedimele Masaryk ar fi după tatăl 
său adevărat. • . jidan. 

o 
O 
O 
O 

DIRECŢIUNEA UZINELOR de GAZ 
C 
( 

I 
va fi de rău 1 

Greva student:tor din Hannover. 8 
;t~~~~:~~e~r~;~it~~~~/~e! ~~nm~~~~~Vf~ O 
contra profesorului jidan Lessing, cere g 
îşi bătea joc de ei. O 

Deoorece profesorul LessYllg nu a I 
fost dela!orat dela ciltedră, studenţii au O 
părăsit POlitechnica din Hannover. 300 I a 

• au plecat in Brauschweig iar 700 la a 
- In Basarabia, când s'a aflat că Danzing.. , O 

speculatorii cu~reeră .sa~ele, ca ~ cum. Organizaţii antisemite. Guvernul \ D 
pere pe. preţun de nimIC rodul, 1mbel- ! catolic din Bavaria a interzis lui Adolf O 
şugat ~m ~nul acesta al ţăramlor, ~au I Hitler, cunoscutul lup!ător antisemit, să 

a orasului Arad. , 
Se afla In situatia plăcută, ca si serveascll. Ono public 
cu gaz de calorie înaltă, cu a cărui ajutor putem ca in 
timpul de pace ieftin a lumina, încălzi, pregăti mâncări, 

a călca rufe şi a ne scălda. Instalaţiile necesare şi 

montările le execufăm pe rate şi pe preturi de regie. 

•• 
Uzinele Comunale Sectia gaz aerian: 

Arad, Str. Muclu Scevola 9, 11, 13. - Telefon: 27, 25, 16. 

•• 
Biroul uzinelor 

tiin sir. Eminescu No. 4, stă l!l dispOliţla Ono public În ce privesc 
3 comenzile etc. 

c 

lua.t masuri a~pre conlra. ~ces~or tlcă- '1 vorbească În întruniri publice. D 
loşt. aşa că blel~1 ţăran lŞl vmde ~e- Drept răspuns, antisemiţii au fon- O 
re~lele pe pretu~1 corespunzătoare ple- dat gazeta ~ Volkischer Beob3chler~ J O 
ţel. ~oarte bine. Dar oare. p:ntr~ce I care vorbeşte zilnic, prin 200'000 exem· a 
nu s au luat. astfel de .mă~un In 10- piare, cătră popor. In decursul unui an 
treagă ţara şt nu numaI cand. est~ vor- au ţinut 2370 întruniri publice, in cari 
b~ de specula c~ cerealele CI Şl cu au deschis ochii creştini lor şi i-a lăsat 
Vinul, poam:le. ŞI ,cu toate celelalte pro· să vadă adevă'atul pericol jidovesc. 

•••••• , ............. 1 ...... • ............... .. 

duse ale ţărammel? Dorim, că neamul nostru să nu 
• rămână În urmă. 

- Examenul de admitere de elevi 

POSTA REDACŢIUNII 

Pentru germani - Neuheim 
. Pellt.·U .·ODlaÎ.lli-Băile Lipo'''1 

Izvoarele ferruginoase 1'iogtlf':! tl'r acid- c31'bonicşiradium sunt~prede'Srtn "ti! 
vindece cu succes: 

în Şcoala Specială de Cartografie (icrie
Jea şi desemnul hărţi!or,) de la Serviciul 
Georgrafic al Armalei, se va ţine la 
1 Octombrie 1926 in localul serviciu!ui, 

]. Eklalele Cordului şi a v(l~elor sanghine, arteriosc1eroz~, ek. 
Dlui colonel Pătră~escu. Regretăm, 2. Boalele de femei (ginecologice) inflamaţiuni cronice la ovar ,i adne: 

dar rl'avem ce face. PAralele le-am I 3. Reumatizm. btr. Făgăraş, Bucureşti. 
Candidaţii vor prez inta cu petiţia, 

următoarele ccte: 
1. Estrasul de naştere, constatând 

pnmit cu vii muţumiri. Dorim succese'j 4. Neuras'enie şi boale nervoase. 
Dlui Ioan Alba in Bulze~ti. JustIţia I 5. Boalele organelor de digestiune şi a sângelui (anemii, etc) 

va slal0ri care domn Albu are suflt:wl 6. BOiflele rinichilor şi a căilor urinare 
o etate Între 14 şi 17 ani. 

2. Certificatul de absolvirea a cel 
negru şi nu-şi face dalorinţ"l I Hotelurile şi Băile sunt descllise dela 1 Mai pânll. Ia 15 Octombrie. 

Dlui Sever Ureche In Radna. N'am I 
putin trei clase secundare. vrea ~ă avem proces cu nimenea, te ,. Cereti prlJspecte! Direcţillnea Bililol' Liponl (lingă :\ra~ 

Când locunle nu se vor putea com
plec ta cu candidaţi de acest fd, se 
vor putea primi şi din cei cu 2 el. se
cund.Jre. 

rugăm d~ci inţ<!lege-te d ta cu dl h~n I 
Ureche. Paralele le-am primit cu mal
tumilă. 

3. CertiHcat de naţionalitate (româ- Nr, 935 1926' 
nă) şi de bună purtare, 

Cursurile teoretice ale şcoalei durează 
Primăria Comunei Ceta~ea. I 

trei ani. La şcoală nu se impune nici d' . i d v 

O laxă. Absolvenţii şcoalei beneficiază Pnblicaţie e liCItatIe ro nuen u 
de krmenul redus al slagiului militar. Primăria comunei Cetatea aduce la 
Elevilor lipsiţi de mij'oace şi celor din cunoş'inţă amatorilor că lucrările im
provincie, li se dă întreţinerea dela preunale cu edjficarea unei cocinÎ la 
şcoală Direc(ianea. ~ loc. notarului comunal, În valoare de cea 

* 1 29.000 Lei se vor d3 În intre prin-
- Iubiţi Ţărani I Nu vă supăraţi dere prin licitatie publică cu oferte 

că s'a scumpit rachiul, nu-I mai beţi închise şi sigilate ce va avea loc in 
şi veţi vedea că puteti trăi şi fără el ziua de 20 St'ptemvrie 1926 în Sala 
În mai multă ~ănătate şi voie bună şi de şedinţe a Comunei Cetatea, la ora 
a_ces"ta ~s!.e un C~Ştig, Îar alt câştig ~ va i 4 după masă. 

.................. , ...... 1 ................. 4 

I IO~N FILIMON 
Prăvălie de mUllufaetură, stort',llâuzil, ciorllpi ete. 

Arad, strada lUetianu No. 16 
Cel mal ieftin Izvor de apro,'lzionare. 

fl~ ca "lţlg , care lIlfe~tea:ă satele vAan- \ Vadiul de 5% după suma ofertului 
nod utravă, v~ treb~t sa p~ece In ... I făcut, se va depun~ in numerar deo· 
<le unde a vemt - In Palestina! dată cu oferta. . 1 ,,.. 

J4* "S "' ....... rso ar SI! • :'17 Mlt4 
* I Lond1tiunile de licitatie, planul şi I 11 • 

Jjdani zburdalnici. Trecând in- devizul întocmit de Serviciul poduri şi II 

tâ~1plălor prin valea Sarmiseghetuzei I şosele Ar d se pot vedea in Biroul Atelierul de broderii, ţesături ,şi cusături na· 
lUi Deceo"l, am aflat şpre marea mea \' Primăriei Comunale sub durata orelor i t"lonale al dne," 
mirare, că la Râul de Mori, s'a format de Birou. I , 
O adevărată tabără din "cercetaşii" ji- Licitaţia se va ţinea în conformitate ! 
dani şi jidoavce. Ari. 72-t-3 ai Legii Contabilităţii pub- 1 

Aici se sburdă vre-o 300 pui de Bce. 
iidani, pe locurile sfinte ale strămoşi- Cetatea, la 28 Iulie ] 926. 
lor noştri, prin fânetele bieti lor români 
Si prin terenul de vânătoare a M. S. 
Regelui Ferdinand, până la vârful mun
telui Retezat. Marele magazin de 

PrÎmarÎa. 

pielării 
Ţăranii români sunt foarte revoltaţi 

în contra acestor oaspeti nepoftiţi şi VICTOR BO~NIAC 
au cerut despăgubiri pentru pagubele • ~ 
cauzate de fiii lui Iuda. Arat1, Piaţa Catedralei Nr. 16 

Intrebăm onoratul guvern, că nu ar 1. . , .. 

Cristina Săbău 
A RAD, Strada Gojdu Nrul 17, 

tJonfectionează: , 
Cuverturi de pat, perdele. ft.ţe de masă., 

lingerie etc. Specialitâţi d~ batîste. Bogat 

asor1iment de modele artistice pentru brodat. 

lmprimaţiuni de modele pe pinza, 000 
crede de bine să organizeze astfel de 1 Furmzează cele mal solIde ŞI lef-
c~onti de va~ pentru hl~ii copii de 1 tine marturi d~ acea~A br~şe. r~·~~s~.~.~~ •• ~~,~~_~~ •• ~.~~~~~-~~~.~r~.~.~~~%~.~.~'~~~.~_!a~.~.~b~. 

Cenzartt: Pref~ciur. Judetului. .-, Succesorii Tipografiei RethYt Ar~ 
. pfn\f 

_/ 'l3aloHq~8' nJţu.,d ~ll!JnHnJ .~, 
r 
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