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Un program de muncă al acestui program, punem la dispo-' gerii şi spiritului de jertfă a tutu-

ziţie "Voinţa Poporului", toala' rar Românilor de bine, cari prin 
1 8 Că Î:1 schimbul acestor bani ei 
! 'vând pâinea şi viilorul copiilor lor şi 
~ copiiior tăi. initiativei particulare. puterea de muncă tillereasca. şi 1 contribuţiile lor benevole, !le-au 

Automobilul in slujba cu 1tur1i. entusiasmui persoanelor din jurul! dat impuls la pOl11irea acestei ac-. . . " I acestei gazete. ţiuni. 
~hcn:aţl dm ~oatc pi\l'ţtle. pe.n.~ Partea materială, procurarea Cu Dumnezeu baintc ! 

tru 1elunte sfaturi de clifre lUb!ţll un;.!i Fond o încredinţ&.m înţcle-, 
noştri adcren~, c~tumrii grupa~ ~~~~_'~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~ 

! 9, Căci part:dele tră~sc să apere 
i pe jidani atunci când ne fură pâinea, 
; să ne schingiuiască, !Oă ne omoare şi 
: să ne ţie în temniţi, atunci când noi 
1 încercăm să ne apărăm sărmana ţară 
1 şi bucăţica de mălai dela gură. 1:1 jurul acestei gazete, organ al 

Ligii Ap!1rării Naţionale Creştine, 
constituiţi in Cercul de Studii Vo
inţa Poporului, am hOlărllt ca în 
f.ecare Duminecă şi sitrbătoare, să 

ne cobonl.m în mijlocul satelor. I 
Se vor forma, deci, echipe 

de propagandă ~ I 
Naţional-politică: 

un ciiftU/ar va sta de vorbă 
despre chestiunile politice, făcând 
şcoală politica, reclamatit de in- I 
troducerea sufragiului universal. 
CAt mai puţin a politică de partid, 
mai presus de toate, ideia naţio

nala, patriotism. 
Hăspândeşte gazete pentru 

popor. 
lliglenică: 

un medic va lucra pentru comba
ferea boale lor sociale, biopolitică" 
sprijinind acţiunea Inspectoratului I 
Sanitar şi al Astrei medicale. I 

I~conomicli: f 

prin un om de bancil, care va 
d1tita Să strângă în jurul unei 
Banci a comercianţilor şi industria
şilor .ro~.lârli p~ comercianţii şi in· I 
dustnaşlI nuştrl. 

Acţiune, care în jud. Arad, s'a i 

şi pornit. \1 

Va da îndrumăd ţăranilor pen
tru înfiinţarea de cooperative, ob
ştii săteşti şi alte instituţii econo
mice. 

Acesta este în câteva cuvinte 
programul nostru şi incă odată 

repetăm şi promitem: cât mai pu
ţină politică. Pentru înfăptuirea I 

Povestea lui Pap Janos 1 
. "baei" I 

Fiu de ţăran român. Să'I numim 
10an Pap. A copilă rit în şcoli ungu
reşti, unde'i zicea Pap Jrmos, 

Lll vârsta de 18 ani l'a I!juns setea 
de o viaţă ceva mai vuriată, de spec
tacole, de societate veselă, de petre
cere. 

Oraşul nu-i oferea acestea lucruri 
sub etichetă românească. Primul dans 
la bal i-a fost "KOr-magyar", primul 
cântec lumesc care l'a înfiorat .,Mikor 
3z est mesei ni kezd" şi cea dintâi 
piesă de teatru la care a aplaud~t 
"Az igl6i diăkok". 

Cu timpul a îndr,'\git viata orasului 
unguresc, care i se părea plină de 
atracţie şi poezie. 

Cei de acasă, părinţii ţărani, îl aveau 
drag, căi îl ştiau de-al lor. Ţăranii din 
sat ţineau şi ei la domnişoruJ dela oraş, 
de al cărui ajutor şi sfat sperau să se 
folosească la nevoe. 

L'l vârsta de 20 ani, micul valah 
era un bărbat cult din cale afară. Era 
aş'! de cult, Încât şoptea versuri de 

Ce trebuie să ştie tot ţăranul. 
1. Că ţara noastlă românească ne I 4 Că aceasta însemnează, că R0-

este cutropită de un Neam strein, pă· I mânui să fie robul jidanului. 
gân, jidanii, cGri s'au aşezat mai ales I 5. Că vinovate de starea aceasta 
la oraşe, pe care le-au cuprins aproape l' nenorocită sunt Partidele de af"Iăli, 
în întregime, cari ..:onduc rău ţara, lăsând-o şi dând-o 

2, Că jidanii nu trăesc din munca i pe mâna jidanilor, cari cu cumpărat 
lor, ci furând avuţia celorlalte neamuri I cu arginti diavoleşti pe oamenii partidelor 
creştine, că ei sug C3 lipitoarea aceste 6. hhi trebue ~ă ştie tot ţăranul 
neamuri creş~ine, le Înşală şi le !efuesc l' că. prin sat~ mişu,nă t~tfelul. de .musa: 
pentruca apOI să le robească ŞI să le fin (olmem de-al plrttdelor) ŞI npl 
omoare. ales când es'e vurba de alegeri, nu 

3, Că de·aci dela oraşe jidanii stă I mai pot de dragul ţăranului. N'ar mai 
pânesc aproape toată avuţia Românilor i plec2t, de lângă dânsul, aşa de tare îl 
care a trecut în stăpânirea lor, făcând iube<c! " 
ca astăzi Românul să nu mai fic el 7" Că ei vin cu aulomobHe şi Iră~ 
stăpânul avutului său, ci t:ă muncească suri de ale jidaniior S)U plătite cu ba
pentruca jidanul să·i rnănânce aproape. nii jidovcşti şi tOlte cheltuelile din 
tot rodul muncei sale. I banii aceştia le fac! 

RABINII 
cari Cu pasapoarte jalşe au adus 

jidanii în Basambia. 

.... eee 

, 
10. Că sunt şi prin sate gospodari 

i cari Înlesnesc venirea lor p~ la tară 
; şi le dlU ajutor şi le jură cr~dmţă, că 

vor veni cu tot satul după dânşii la 
alegeri . 

1 ]. Dar bitţii gospodari nu ştiu că 

! fac cel reai mare păcat, faţă de Dzeu 
şi faţă de copn lor. 

12. Feriţivă oameni buni că bleste
mul lui Dumnezeu este mare. 
~_~~._ ~T ___ ___ _ 

\ 13. Pentruca fă [iU cadă asupra 

I 
voastră şi asupra copiilor voştri tot 
sângele nevinovat al Neamului acestuia 

I pe care voi il vindeţit ca Iuda la streinî. 
i 

dragoste Iu1iştelor fireşte nu de i el leacul! li primea cât mai rar, şi I d~serţiunii nici în viif~~rul cel mai cum
Iosif sau Anghel, ci -- exclu::iv din I atunci. numai În biruui vdvocatial, untle pjit dela Doberdo unde ree,imentele 
volumele lui Babils şi Szep Erno. nu risca să fiiCă neplăceri nc\'/;'siii sau I române au pecetluit cu ~.ingele lor 

S'a înscris la Universitatea din Cluj. i socrilor. 1 gloria miiitJra". 
Idealul vieţii lui era acum doctoratul I Pirf1s!.;a lui îi dăruis!!, cu vremea, In 1916, Romania se înşirui şi ea 
în drept. Şi, fiindcă bunăvoinţ'l şi I doi copii. Este de prisos să mai SPll- în hora morţii. Pop se l.'lra..:ise, Nu 
râvna era mare, i-a întrat repede in nem că ci de 'cniră ni5te veritabili mai îndrăznea 8ă vorbeasbă pe româ
minte că legile şi Constituţia ungu- "Laci" şi "Blndi". neştc nici cu ord,manp... Cind se 
rească sunt cele mai geniale opere ale In familie nu se vorbea dec.:lt. un- I adresa soldalilor, reproducea maşinaii-
creerului omenesc, gurc şte, c~ci aş J. era dorinţ.î socrilor şi Il ccşte fraze p,dri?ticc .rostite o?inil~ră 

Luându-şi diploma de advoc'lt, bă);'ă a ne\e~tel. P(lp-sllpusul-~e faea lot de profesorul !tu de IstOllJ Unganel. 
de seamă, că nu făcuse încă nimic. mai mult de societatea romancas;)ă. Ce I Fără cOllvingere, dar şi fără siia. el 
Fără parale, fără mtjloace, e greu ~ă I bun put(,;l ci sa <1ştepte dela ea? -1 vorbea companiei adu!1Jte cam aş!: 
pui baza unei existente. In CUlând 1 Mai ales îl făceau SIlă ro:jjanii "exaltati". ..""RomanÎJ. vrea să. ne ia pamamu
ajunse la cea mai bună solutie: Însu- 1 cari nu înţelegeau să se "acomodeze". I ri~e, dar noi vom apăra mnş:a şi că
răto:uea cu o unguroaică din vecini I - August, 1914. Fu chemat la 1 suţde p.<lrimeşti cu trupudle IhHStre, 
nu prea prea, dar bogată, care, in I oaste. Conform ordi:miui, ţinu compa- ! Nu-i aş3, că le vom apăra ?" 
schimbul titlului de .,doamn::! doktor I1jei lui forma~ă din români o cudll- "AŞ1~i!" - spuneau unii dintre te
avocăteasă 1" îl aduse o zestre bunicică: Iare, pc ungureş!e Aminti soldiiţi\ur de i darii români, buimăciti de asenwnea 
temelia viitorului. Fostul locuitor al înălţătoarele datorii faţă de tron, ,.pe:1- vorbe. AŞl trebuie să fie da4..'ă spune 
odăilor şărăcăcios mobilate, începu să 1 hu care trebue să jertfim şi ultima pi- domnul locotenent !... Cine e nebun 
se simtă bine în noul cuib. Intors dela I cătu~ă de sănge"... să şi dee de buna v • ..1e ,a~a şi lM-
birou, găsia în "familie" un colţişor Apoi, luându·şi rămt1~ bun dela ne- şia? ! ? :. 
cald, rudeniile nevestei îl tratau ca pe vastă şi dela Laci ţoi BJndi, piecă pe Puterile centrale fură toM infr:inte. 
unul de.al lor. Mai ales că Pap jăno:\-ii front, în ritmul cânkcului la modă, Ca şi colegii eHei şi maghiari. el puse 
au fost totdeauna oameni extrem de aiunci, "Ml'galj, O1eg,llj kutya S:'ert'lia!" hîal,\ vina PE' I\trădatorit" cl.'hi, dintre 
concilianţi. I Pe câll1pul de lup:ă işi făcu dato- C,1.rc vazuse pe mulţi spânzurati, la Co-

Un singur lucru îl cam plictisea: rlCl, i,ltrcagă Fu decorat. A luptat cu I Ilegliano. 
.vizitele părinţilor ţărani! Dar le-a găsit . viteii,~ şi sânge rece nrcu nos..:,lnd arta I I'lecă acasă la ai săi. găsindu-şi () 

})RETUL U~nTlEXIDIPld,1{ 3 LI<:1. 
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Infrătirea italo;;tomână. 
q ~I 

I (., _ .usa Cniturală din lIiIol3; 
Reintoarcerea in tară a d-lul General A\:erescu -, Basarabia ne apartine 

de fapt şi de drepJ ~ 
FrO\orările firmei jlairoritz. 

D_ General Aye;e~cu, Fre~~ Se pur.~ me:-eu i~t:-eOa';:a: D! t:e 
di:"lte:~ C:msltiu:ui de m:!' .. :$~:i. a i !'iU I·J r.:>tl'i..:at j.;u..l1 • 

Ei bi:1e~ ;:){i! ~a zt~r:n (3. t~~~f~~ ~re~ 
sosit în cap!:a.;il. \,erjnJ. din R0m~, tra~<j.!1!uj .JC:;3 Paris îfl~l;~;e s-,u 0,1,;,.j 

unde a i::.-:ne;9.~ !r.1:at~:. ~e a!!1l- cu Îii":;le':::-ea acoj,Julm G_la R»;,,:. ;.:.l 

cilie ~i coi3b0r~He cu lta"i3.. .;r fi sdl'fIi~.3.! i::::ru nI!,:C sau;::ţi;';:'C3. 

o pLiNi hJHlpmnr;ltÎ \'ă SC'nud .doa .. a: -.- f~ruU:O~:'o:l 
cunlnt:~rt. tl~ iaaul!i1rar(' Il ului mlI1btrU '~:-'llt· 
t';uhU ... - (jn .. a~ )lHUYt'uUni', că u',m voit ::oi1 

• mi.n.iuet' J;~n~l" il'iI~ul J' itlHH'SC. _. t 

DUrA tratatul f{~ll~O-n)P.1;:\:1. A!i~;H!i:1c,: RUSH.:1 ar ti ra:n ,5 .. cee~!:'i, ' 
tra~a!u1 its:c.r0n;ă'1. 3!"J.: ă im?Dr- pent!lJ c.are G'lCl.l.' ~i mă~unle ~O:lst~-.: 

Fir:na ~iairo\'i:z ,j.:i Arad, cre i 

ex~1.)a:ea2i1 riid'J.:1 şi C1.rI;:;~ je 
t,;~rA 1:'1 C0ITIu"la ~Wo;;a tşi 'U3se 

I oc;igamen~ul de a zidi C0m;,md o 
R 

mk ,r;e ar ÎI t'ebuit ~â se c~-:i1ţ!l1ă cum 
tanţ:l ;:e C:lre 0T.â~i3 o ca;-il:a SU;-,f. 

în F0,:U.:.a in~t'malivila: ~~ C.ife Dimp.:>tri- ă. rr,u~ţum;lă U:1or coil~i-
ti::.ie la sta bji:a~e şi asig:-.;rE!r~:l de:3u.mi ore 5'= VOf cun x,:re lJ. 1; mp .. 

i!ol-! {aH prJo:.oil că a'ulKI dc:d ra- j 

sptram ca 
la Roma 

rTl:1 
ne-a.:11 

, ,ii;Corea se ,'1 fac:-, tie';:lele sa l,e cu ~ 
a':",Ui in-

d1eiat • 
lo~ui ,l'e:e, 1 

CAş:i~3t 
De ... ninl mu;::.\ vreme c·);ajofs:rca C)!ic:uz;une de~l: J,\uiUmit.ă 'Ce:or 
l<~lei atA: h efoncl nostru pcn- slipul~;e la R.:.:na. lx.:s,-::n:l tr"'LÎi,u: .. i 
iru desvolrarc3. jme~2\. C:li şi dc~.i PâHS e~!.; 0i:;:i ,,1 Tt~cunos:u;.i de 
mâna de a;utor iI:t:"e o~..:e I~l1- actl.;'.ilui ~"..lH~!n ita;l.m, de~ 3. bSI se.!1-
Frej~.:i s'ar i\i Ji:l &:!i:-ft. n:::"l de ~; 2.1:u:. R.it;t.car.:3 nu llUffi.ai 

.. } că \'3 .,veak-c. dar e..a nu poa:e i'1-
ur:i3.. cu:n era ,elul p3C'!ă a.:<.l~, ş.i În 

Referitor :a c::esl.i!.i..'1e.fi BJ:5!l- hue a \'.1 crcia cu tOIUl aiia Siill!rţune 
rab:ei. D. Gen. An~rescu in ex;:'V- dtdt cea de alj. 

Fre"~e:~ Pl..~t sa mat aj3~g in fine că d.i.:ă ze"t ~""" ~"t r"'!'I-eZ""'~&."'ţ; u" ul oi.".......... """ t- 1. .. ;1 .... ...... • - " 

pri:1 i:npvsi :-ii So;utl.)~a.ea C~t1U:'!:i 
S:;s:io!""apiei n l;-e::U\ să reai imanlC'. 

de fapt şi de ' R~l!TI3.nia p..:-ate Soi he c';.m\':r! 5.ă ca in 

a spus UfIT'.A:care:e: 

.Basarabia ne apartine 
ziua in care aceas'ă ete-s;ame s'ar drept- . 

Dreptul nostru nu se in~<:iT;eia:u1 pe rune cu duşr:1..1~le, Nl se va găsi ni.::i 
ci pe un eu"em n;:uan care. ~eprcL;':f;,j ~d 
. . ,;-"'r.tl~'ileiltul r.,;,! unii cum Il re::'~e!.iD;.a 

r2tif;ca:ea t,al2m:ui din 1920, 
votul Sfltu'ui Ţ<irii. expre';';ll:iea 
a 'iuir1t,i PQ{)"Jrului b3~jăbe2~_ 

!f".g3'~a ~ • 
~:3.t <ie admirat-!I cel de azi. sa nu 

Pentru a'Cest ffiJ.b', eu r,;.;i 
pus chestiunea Blsarabiei i:1 
tiune. 

a:~ge ir! sp:iiir.ul nostru ia !!:o-d efe;:: 
nu ax. .. .. " 

dis':u' Il\' $1 e,l.:ace. 

Ea a f0:s1 ru~ de căH:e Ha;ia şi 
dpi~ur ca f~U pU:';"~:Il refuz.! să o 
rus,:ut ftt,â 1.1' ::;-ari f~.3ne ~ew .. )..'ise, C~ 

atât m3.l in!;!t cu efil lta:i! a ru~ in 
m{-d i..:::iai $1 in Ce~! mai "une in!en 

. La piec3.rea din Arad 
prof. l. O1miiriu. 

a dlui 

'!Vl'''''~ "fl' ~ :i-" ~ i ~,.. .... .. 

L.a s:ăru;nt~ie t"'d.,l.,,,,, :""J.~e B"'~ -... ..... ..... ~ .. -=- ~ ..... 
ned::icuiui pre0t. Dimit~ie GJ.nea. 

~... . ~..;) f..-, ... f'l!:'"'I:l .... r "'" , ..... 1'"" .... l -"!,,,,!!J:)~ 
ţ-TU;um Şl at~ li uncaţ' .. o ""J. " ..... 11 ... 1, 

C iiji;-~a:;e fiicu In a:',ul ~~~!a. 

o î.li.:a şi nd!"lsemna:â c:A.dire d~ 
irei c.amere~ a:â'a lot.!L 

Casă Culturală? 

lJ;! zeci d~ 3:1i. a:e3.s:a l~:re· I 

.. ~.- 4o~~ e"' .. l{H1''''a~'''' i" ~1;)4 h .. r_ t~Ja~w .... .I."''111 .. '\. ... ~~' ......... - Ld .. .l~l .... _ ...... :1.4 .. 

....... -"':i ,...,: '\..0 ""I~"':~~e "'a'1~"'a:~ ,,=:."'J. "~"L._ .... ~r ţel -1..' ~~~, ... ; d .U,· ,,, "._ , .... .J 

1 tu'ui şi brq·e!e ce mun~ă s:e t!l
,~:.i or - i:T:bo.za~hd:.l-se enorm. 
Cu t03.:e aces~ea [1:-:3 b rre-ze:1;' 

Ţ r.u eSt.! TI3.ţ:cma iza'A.. ;1"s:-e i~ S~;

"i.;;:.1 (le l"ir0u n:.:i i:" r ~'mân. 
ii;:-;d 3.c~:ia t~.':OS: ti nu:-;~ ".1 ~a r:i'.l;'l::1 ! 

d '" .;::<:\ ... ..,'-.n·"" '·~;e·{"ri de '"ro'"''' In 1 ..., _~ ... ~t..i. ... v ..... "1 .u~ ... _;. .- .- ... ;,...' ~ ~ 

tadJr~. o~ s:-ii:-gil ·.ori':e Fl T1!ril 
in c,ari~re. Oan:.e;-jj din an:~a.~:.;.~ 
f}rrr~e, zeci de 8.:1i .ie 

i:waţ5.t f0:-nâ ..... e-
ş:: e şi au ril:::as ~~ r~~:;i de C'J:~u:-a 

şi, .. a~;-irsţ::e s:a?;:ll :-omâ:. J.g
rq~ ::1 sem!me~:('.e :Of :1afJ:J:11e 

d~ ffi:lr;n'):-il 

s';:-:7ţ~e : 
ca 

"Z:ditu .. s'a acea.s~ă cas'i cu:iu
Ta:1 it ASOc'3ţ'unij penl:ll !it. 
ro:n. şi cu:lu~a P.)P ro:r,ân 

si.ib d;}m~ia 

~\:\JESTAŢll S.\LE FERDl:\:\~O 1. 
Rege:e tutu!Or Român.Jor 
fjind preşedinte al A;trei 

\' AS1LE GOLDIŞ 
miliis:rul cuh:Jor şi artelor 

din dărnicia lui M .. -\Rn;-.,; MA:ROYITZ 
in moml)~a 

tată'ui sau M.-\UR11lU MAiROVlTZ 
1 926." 

Inaugurarea cu jandarmi 
şi p\iUţi!. 

Inaugu:-area s-a til~·..1: 1'1 zi d.! 
c;~ ..... ;"''''b.~ {;J:~1-,.:I.-'" in ~::;, ~".n· 
_tl.~1 .... a-a ~_ .. Q"", tJ ---r·+ 

Cunos:.â1du-se dejes:il::urile _a
fac ere i·. o:ga:1ei;; adml:>:s:ratiye 
au !uat toa:e miisurile p;;ntruea 
a':'eliS:&' sl!rl--are sA nu fie CO:1tu!·
toa:ii de rOpil~2tia rorr:ânească a 
co:r.unei. Com.1ndar:1~1 comFaf'j.;~ 
de 'aI:ca.:-:ni din Arad. Fr~'::J.m Şl 
""'-"':"'~'u' .... r,";hei di:1 ArZide.u c,)n-:".i. \;~ ........ -.- ~ t >..IL';".' 

dus perso:1ai ş~ cu ffic..ldl .:h:'&..:.i~ 
o;erali;.trule ce paza .. In a.:es: ca
j:-u s·au dcs:a}ş:Jrat so}en1ni·~a:\ij~ 

;~u:j+ f:e rc\*o~:e " .. O ~ 4. • ." --: .-\.s:rel. a:mos:e:-(a .:~t se P).1u'! 

. ţ"r0e=..::.:~c:;] •. el 1 .:.: ien:!:1~A ~e:i:.-u tOti~ă iLl:;.e.a. 
[.Iti f"::,S1 : Ar[i ţ, iI1 Li~ F..o..:-c;.e".'.i~:.' 1)1 mi;-jsrru \·a:31:e G::.,:':;Ş In ce.
Ex;~:(i.. deel, o ura bn:i~-::ţ;:~;:3Sâ 1i:a~;! d~ Frtşed:~~e genera! ai 

Sj se f'.C·~e::e d tra!3t'.ll ~emr.:n 
1920 a Ls.t r?!if:.:~t (je ;\n~~ia. ia 1 ;,22 
in ~ Fr!~ţl in î9:..4. p!"ilmI rom.l 
dn~mmi in cre r.u a\""em C'1!'p::ui să 
intri:ll. 

Pe-tr.l CN'!S Clf'i" .. ŢI.,mi 
a i:-:' in;,:..at GJ.il ilH.lil ':U 

an~:0:ge 

ti: t:..:"~;-e~. 
S'a d-:; .l~:i de m:ii - r ~:.1':1 p:e

·$Url.H~~r?\)i' n;;1j i~ aj=,;;r de~h:~,ă -
-; i' ,- .. ~ -r r "'cl 's;,l rc- -'''e te" ,- •. ,j "'. ~ .~."4 d .. .... ~ •. '~s ,;; . .:,w. ~ 

:Soi·1 t.:.::a pr: n .;.:.: 2~ li nu l. 

tra:.i~e~e :;..em~'lc.te de ll.a~~a ş-: R<)~~;,iiT 
iar in ~'":f' .... -""'4;-ea p'ef~:):1::~ adroalâ 
m5e de ~fl.l~ glJ\-err..uJai i·~Han. se re
cur.(l.z;'·h! c.xis.;ema ace:ui· lratil şi se 
rr:.ănuri~ft~ iI;{e':fla de ii·l ;-,;,tlh.:a.. 
L."1e. crca. ca-a e.ementar a de.:iu.:e di:1 
'lUtul !iC~"'r,h::jui ş:1 oi:; s...-nwarea meu· 
~i..:>r.:'a d pe:1tnl lta:13 nu se ffi3[ 

~te porci u.e.!! c:! p:i.'1ă 3\.'""tla! siua· 
ţi ~fi e.l ca un rrila.! rei a..!V~:Jt şi ne
::at~.;~ 

de..,,-,<b~:a ţ>~,a::ere ~n a p0."esti cin ita
Henl eîT',v·â.Soe şi d~e mt"G.l1i cu. 

Pes.te câte"l s.ât':'~:7i~i. se s"i~i cl 
Q...'X'0t-ar:î'liî a H~:.!.l d::! Di:Q Ca;p.:n:i .. 
Uti~j zi.am< ,.,l:~~âg". se hsă reţ"'e'..:\e 
a: ... ~,,~:s- di .(,"~p.c;}a· f:5:~e .. p.ro\"1?-:rie- .. 
~u se r~~,e \k~;. prat-: .. i:~.i CIl u:-.a cu 
iN'aL V:garia rri~er; .. râ. ..E.u:re-."es 
lnagy3.r ~~.3.ti:"" _ C~ h.:cruri rr~i nu se 
&:u~tşte L_ 

D)r'('!:;:!:r::ll '::tn.,3 ir. O~$.. El r:u 
s::nri ~:~~~~ ... Ba ~!i~~~ C:'3 ~.;::: .at 
~!:: de 1.0 ·er-;--,,;:~)~1· 0> .... ş.:~ n~:e~i;;j CGp~~ 
J~i L3,d ş..:: B~~i,jî i~ ~j.;~~ '::.:r:~r:lc cu 
ţ"~.ere. c2! .le b;ne eu ~<:..:~:"t3. ~..:.:r;
pa-~a iJ;.ti .1:: OC...:;~:.r}~ 

Dar, ;' ~,::;:.'t ~__ T~'e:-':1i; 5.âs.e i:.
~ ~~~.:;;!' ::n ~:-~.a:o r.:-"-;:::~~~~ ~~r:tr~ .t:! Bt ~3 
,-'"~ c ...... ~_ .•. ;,-.:. .. _ '1 p.. ~;' . .:<_~ 
t\. ....:. ~ ...... ~ "'*' l-- ...... ~ " ~...;.~J ..... ": E Co.o1 .ip,~ '~ ... :.a...., 
~""';~ ii["~d i~ '-:-c--r'l ~_':::~ C~ ~ s.~·u 
~ J~~".i ~-uîi de i.m~;"2." '(.;i:i __ ~ l~!~ 
yo, ..... -- -~~~ "~-i } ... ~.: (:.i·~t ~ Si ~ - .. -"îi rC'~< 
;t~ ~~.-..... .. .... ~- -_ .. !- .... ~t--_"!I-"',.. <./>-, 

fu,",,: j~~~J( :~.s:;jt P~-j~~ - $: ~"=~ţj:llSe 
- ~::"::'ii ~~?_~:-:=~:e. E~ ,Qo:~~ rr'7:l~ 

: ~~~:;~~:~:~~ ~1. :::c::L-ptŞ,e {:~e'rl 
~,ţ?~~ ~:'~..â ~~, !,~:~..... f1:1:::c::E-rDlt .. ~ 

,c~~ rn:-~t::l~ ;-~2~~L B:..:.:~ ~~ ;-1: \"e:~.t}L 
:;~~ .1~:~: ~~ ţ_~~i c.c \-:~;;~ Ş"~~ll iri=:
Ţ·--='7~~! ~ Tr:': C-=~~ 'c~:~:~'i ~~ . .:i:~ l~ 

p~of .. 1. D,;.rr:~1;-iu:l ~e.re E:-d, tr~~l$~e:-a+ i3. 

C'"3~{)va. 

c:n rarirti- Ue!~ut ~::'iJ 

\·e.::h:~·:.li R:g:L 1.:'" 

'" ." ..•• ~·.'::;"-;--.~.: ... ,,i; -: .... "';'t~ ~~:~ ... "'_-..~~,~]- \-~.·_~::;_~.:1·. ~ _..- .... ~~l'l':ar" - .~ ~ .... ' • ,,<& -- .• ' _'"I."0Cla~;u;m. a rD~',h o C:':"<l'I C 

rl2~t:ns o:licT lfl râl~)~~ t::~;~ă l~rm:na

re l C3m?J.~je~. a P ~ 1:11~l 'fă fa~â. cp;)
S.D! .. ,t zei la gra;:ip; de ~'e:sl a ţâ:-ii, ta 

de ajlJu n:l1ura ;;,i [lirh.k! jfrm.r! ai Zc~Qp!â 

ă T:7:Ji p;lrtli mi;);] pe o pa.iIlre a sf;J

u:iJli. - ce·~ gtinduă." ~ u !3n.J.t2. ? 
! Dtcla.ro.rli o,:4:a.siă ciă.iIU de Casă Cu:
tUfuiă şi o pa..-.cra la d~pJZr!!il A$iXl!l· i 

iu;; ii • Astra· .. 

des~re mn:tate3. \·jr:l~lLor: 3:1\-&

'ol1.Llra. emt:--,Je şi cre'::i;:ţ3, - Î:n
d~~,a::j ~ă·,e:-.:: să se fO:-Jse3.Scil 
cAt mai mU:l d~ aCeS: :iOU aşe-

S'a re5~:-A.·f'.s l~ tot C:.lfS:.l't \"Of-

;",;'-el' 1<> ; ";.'0' g·e..,,:. .. ~·e ,'i nu a adu.:; 
""",1.:._, iI.:1 J.·U ..... I ;J. .... ..:....... ~ I 

~O:S .. !.3fâ r:?g-:-ele : .. Hia~3ille pretuti~~deni 

tot.:ka~;nell:;d in şireie e}e.-jlor ~, 

AjeYll,:U: c. I "fi c<:,:n . ..,., ..... -"\-&~~ de ';"Amll. ac·e-..... .i _... :=~ .............. (1 .. .,,4 -''"-"5;' 

poez.ie.. 
Iora ce: caicu:aser* sa iie prea
marit~. Din con~rii a accemuat că 

.Dtui Prof.. 1. DfMI1 RIU: 
Placa eome11torati"ă: I nu e fnlmo5 s~ aş~eF:ilm sriijin 
ruş.in~a rufir,ei or. din partea neamuri Of stre;ne~ C 

Spre alte zâ,:i pJ~c{H'€i" 
Profc..-,;.1!. bwz p1ri7fe, 
Os .;nao.'!"J! ln sai?::t 
"ale oare sfinte !._ d.: • 

Pen~ru 

dU-Ş1 joc 
sa.:enl.0r. 

1 casei. Ia 

a 
de 
flffiU aşe.a:$ pe !ron::ul 
marg\ne de d.rum. o 1a01. 

cu~{'S"re.2U da1o:ia" deşi n·i\---ell d;D~vme 

dlo B!:j!Dei':a. tr~u f:ll..l""i.eri. irc\'eren
ţi.::tS-' fc:â. ae p.:~ri:tle ;Ui Pap· Jâl:1..'5 $oi nu 
ie ţ'a.:e.ao ati'u~:-:e:e s,~.emne.. Hm ~._ 
As.ta r:u m~t l . S-x eWea t:::-:,:mlful 
şi a f"<Si,gi;t1,-adui era m~t 83.1 ;.:ă
CU;3 :._ 

r~11e.. Sad.::-ye.anll, sau B~ale:;..:-;u Vo~ 
1 nc:ş.;i. E~ nu ~ moj~:ş:e de un b~j-. 
~n inieC! ~ ,.' B:Jc.:icş.tii.b? - O mi· 
h~~a a B:.idapes:4 UiT. cela, mai 
mU2d2~ ă. ~_ ... 

. " 
Cu ::r::p-.;l ~n5a. ?~ p EP Jir.o~ Ci p.-:ns 

C';r3j. De mZI m:..l.i~ ani ae LJe~ arde· 
le~n .,. y-ra~:::~c-. 

(:-.::;, :-:;:~ _"l.:fe.:" romi -js:ru~ cecit 
sp...:,ia:,i"'(J:n r~~t. Luwe.a e:>cle dâ:·:.a;e 

S,3,'i ~~.:~re. _C:â.:i pe 'riT.:;:;;e.a ung',Fl
l~){~ C::f ii t~n;..H f2:~la rc~r:;irDsm'U:~; ? .. :; 
K.:, i>.)~;e s.1,;·t>'; pe cei ce se j"'!Oya:,'!'
~ cu :~~ie:;;i, .,.cie~bir..ird" p7i, 
c,:-c . .:s.t4 ,.\rde.aiul. Pî(-jeK·rli, da~~iL 
:-~!: :-!~2-:1~_rij ce Qi:J:c,~ S.:lnl C!l lCIt. -~ j 

C'.;'t!·:T::on ~j ,>enEî:d! 
!\u <!!u ~ Ql.l~a ]3! AiOe.i:ill ~n{~:'-u", ! 

~·:oi - .. 'l'a rog t;~::;::.;::~" - i\"t:::l in
te:r~ ce ~Tci:',l.l~'C a;.arale ",c(!l)U"a'" 
r~.g~ik;lri~ 

R Ee .. ar de t'::;1 ci~e.$:e el:e Q f!B:Ze!.! 
:-{,:ri"e.~s..:;â_ Of ~::':'al. (.b:i nu'j i..'1-
te:-ex.3::â Gt~: S..:a!ici~1U""i,e ~j ri:.uL 
Q:id ~~ ~e c!:~j.c 0..e. ~ .. ~ ~5Cri,,)S',, 
c:.t'~~·e ..- li;f"~:e - .,. Ke..:~-'1l l i~· .. 5.d:t.: 
,. a ~i-i,E·6~ L:. :-U:~h .. _ .' 

E rr>i::~1i ·cA ~~.a dfrl flj~~~ 6~ 'c . .!- ,: 

C.â.-,d peTIc-ce. cântă .. Ma~o.s '"1U -••• 
c§.:1tc.::u: ;U1 ;j'n :nne7"t.:e.. Câ.n;e.:e.e ro· 
l! lTIQu? ZJ:aTIghcie 1'53 ~t.~ti .... 

• • 
I~ pre~jml a.JcG'cfl)\Y-, a2 Pap Jin.;:-s 

~e l,:lhJt-.auna enen·aL. Vru ~â x 
~eagă dcput4L ca sa .,tumpenizezc" 
a.::e3s:a bja:.â i~r.a b;:hill ... 

P;iyjti-l $i a,j;ni~ap-i ClltD se pri
cc~ ~ tero.-:Zf-:ie lume].! .. _ I;.~âl 'cu::n 
T~:Wa:.a'" A~Geaju] de u:21a .. \7ffietld
}v:'"', ~ Pri\-j~.; ))il:lilt;d Sleigru Arde!~u· 
h.u 11\ RO:r,E;fua C)af~! 

\'f'P...! r~ ae c.v .. ou.:::a1of. Vrea sa f~ 
dep~î:a!: mifij~~nJ 1 ArJe3.:ru ,.ue:;ue'" 
sa i -<:.~eagâ J E o c::t2.SU{,i'a pe.mru p:>
p'fl c.~ca nu '"ii fi a-es ~ _. 1s.:'uCIie~1e 
(rr. ...... sai. r~-.-c,;;.:.:..oi! •• , D!-fla:-;ic:;s.~ui t ia 
p!ixe}d~:: ~ P~"::d ir:~ l"a fi cj~~ 6 
mai ~a:1! i,,~ sa.;"fa Co;(~ar.L .. ) 

.. 
• 

1;"3,- ~::.::,:.e d:it:'1, C1JlJ ia:Ji \".ăz:u~ 
tu De aJ P';-'tI j":;:'':s c~e F~::::je c3 
t~P-l~.0r:.1â ASj;iaj:ui. 

s~nguri trebue s& r:e aju~aîl 
ir;il, 'iam din ru:erile proprii 
8iuz3e bine\"enU'i şi bţekasii,.. 

Dl ministru, S'a reimors acasA 

A lu11fă.nd insA la slirşiml acest f' 

mici sdwe. fă~ nido p~e!eDtie, mă 
cuprinde o teama.. 

C~nOH~. anu:ne, în yech:'Jl regal ~ 
ur=:ul, care se ae-de ~c"â ,"ina - ii tice 
j!an p,)pe5-Co - de pr(,fesie d::~robl· 
t:;r şi fost IUp"ă:')T la ,\t~;a$eş.ti
(bea n"am yâr:.H nici iL1 .lea!; Petpes.c<1 
care ~ nu fi ltlpla~ la .Moi ~.işeştî). -
ş; n"aş1 H::..a sa creadă., câ eu aş. fi 
scris ;"c2sc:ă rnj~ v,) .... csle pe:1tru .-1 
2:TUH pe dâ1S:ll.. sau ca ras consi-

, eera !Tai ~im;Hti' sau mii v3Ji~rus. 
.... -=t pe P'p"J cn"'s '1. __ ;oa: _1 -e."" . u:; ..... .o. . .. i:A" ~ j.> .U,:1\.-~ dJ li.' w... 

Din po!:iYă. Şi. mârturis.esc, ma 
lSp:teşte o ir~:s:t:b:ia pc,f-"a d! a-i face 
~, lui." fO~:·g:ilh;;. pentru a,'j c.;:.nyjnge.. 
că nu e1 e;le ce~ li:J.r::-p:l.::i sa'şi b?t,,i 
}-:.c de b~e-r;1j meu erou tragi;:o:nic. P~p 
j:..r~ -)5 .baei III ____ 9 

Cr~ d j.)....~ca \""l. fi mai Kr;e F.2; 

fa.::e:n fic..:.are: C' ... ri:en:e in prop:i3. no~
st:-l oEre:& De a.::e'!a, sarcin1. D,)me· 
T:l'ui mafeiill .,.sme.cher" Jean P0?e...~.i). 
o las :a::c>ra, mai co:n?C1e~;j1 in malerie, 
di:",;al mjne H~ 
(fa:a N,)as.rra). Gom!IiIl 1 Coweea 

- \'om Jm; deopotrh'it 5n strei
nul per"\'ersitar şi in rom~u1 ne
cinstit instreinat. 
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diat după terminarea 
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I 
solemni- 1 Corespondenţă din se convingă câţi morţi de fuberculoază 1 St· · d t t Lt 1 1 

1 Mehadl'a şi piieumonie sunt anual în Menadia Iri e o .Le u 
I lU până la 1922 - şi de la acest an,' " ~-

l
i Dlrecţiunel minelor de cărb'Jni este înco~ce" ca să se ,constate, dezastru] Rugăm cu In .. ht,pnti p" OU_ 
streină de neamul nostru, şi rtl:smă- deslănţUIt de o socIetate strâmă. bon ti 8' -1 J. t - r. b' 

I 
"Facem un apel căiduros la membrii a ii a-,. p a e&~ta al una-

noasă faţă de tultuia naţională. români din CfJnsiiiul de Administraţie, mentele! 
i Deodată cu înfăptuirea Ro:r â;:.iei d!ui prefect Boldea un bun român, • 
I Mari, a ~nceput să cadă belşugul şi I piecum şi la autoritatile noastre ca să - Des;:;re lIuferir,ţde ,i pers.e-:uţi::e 
1 asupra mmeior de cărbuni din Mehadia se curme odată această nelegiuire. nedrepte de cari 6.U avut pa~e d; o;,n· 
! proprietatea unei societăţi străine, c~ I Informator. silieri al oriişului C. Popa ~i d1 prim-
I sediul În ZUrich. Pe vremea regimului notar O:ariu vom s~rie h Sa. \'t;t(tr I 

I 
maghiar în loc de scoaterea cărbu- t 1 
nilor. pompau apă, In România mare I Teatru roma~ nesc I'n "rad I - o părere a nemuritorului Eminesca 
transportă zilnic zeci de vagoane. Este I 1'\ despre jidani: .. Ovreii sunt "recinic 

I con~usă. de stră!ni, cu cEpital străin şi " " In cursul lunei Octomvrie şi Noem- I ~~ns~malori, nici odală ~n~uc.ăto~ 
1 senhmente străme! Nu a schimbat ' , , f IŞl caştlgă toale dreptunle fara munca; 

nimic numele românilor numiţi ca I ~ne publicul aradan va. avea S~hS ac.- ! din cele mai s.ângeroase saaiticii ale 
membrii în consiliul de administraţie! I tia a lua parte la adevarate roan evem4 I omenirii, neamul care s'a folrJsit mai 

La minele din Mehadia sunt an- I ment~ artistice. 1 mu.t, fără să risce nimic, au fost o\-reii. 
I EZI CE .. 1 gajate aproxim. 200-3000 de familii I Maeştrii scenei române vor veni pe ; Ei conspir~, în si~ag~ şi havre, ill 
t în majoritate români dela Moldova nouă. rând'să joace un ales reportoriu după : contr~ creşUfll,!or; ea .sunt o ra~ ,m-
ă Directiunea liceului de stat Elena! Sunt ~ăraci. rău piătitî, în schimbul : cum urmează: .. I !:~~~~a:!r l~n~~~~if!nta=: 
Ohiba Birta din Arad, Îndeamnă 1 unei munci grele, şi cu copii lîume- Il La 19 Ocfomvrie trupa Teatrului teritoriaie şi limbele national- ... fll·_ .... 

:vele să cumpere dela un jidov - i roşi. (q familie ar~ 9. copii, trăind in "'Y '-4 lHoI 

nd noi avem doar aici fir m e şi! cea mal neagră mlzene,) Aceşti ner-o- ; National din Cluj sub conducerea dnei I prin esentâ internaţionali. 
)itorii pt. dame, româneşti creştine, ! rociti cari scurmă pământul ca să Olimpia Bârsan cu comedia ".Evan- • 
Iată afişul de pe coridorul institutu- ! fcoată bogăţia străinilor nu - şi pot i taiul". . ~et~gl.atli d~n Bătania c~ n'au 
i ro:nânesc: I înhrăca copii aşl, ca să~i scutească. de I In seara de 20 Ociomvrle grupul p~mtt I~ca pămant, S;i se prellnte Du4 

"Uniforme, şor(uri şi pardesiuri se frig şi ploaie pentru distanţa de peste, de protagonişti sub condUcerea ma- I mmecă 10 3, Octomvne la Restaura'ltul 
pol comanda la firma Osear Mell- I 3 KIm, cât o au de parcurs dela co- , I Dt' d O 'd' .. d _>:; George Oroumu, str. Alba·Iuha 9. din 
ezer etc." lonie până la şcoala din sat Din cei I estru eme na cu ti iiI IU, raUUl f Arad. 
Dureros! Mai vârt05 azi, când În 50-60 copii obligaţi de şcoală, abea in 5 acte de V. Alexandri. i .. 

rad s'a Început un puternic curent 6-12 o frecventează regulat, restul! In zilele de 28 ~i 29 Octomvrie I La Academia de drept din Oradea 
~ntru sprijinirea industriei şi COmer- rămân analfabeţi. I echipa maestruiui l. LiV3SCU cu "Cără- I in:crjeril~ v?r ~ve:a loc dela 4~~ 
lui rorrânesc. Soc. Ort. N2.ţ. a Fem Române, Fi~, buşii" comedie în 5 acte de Brieux I Od0f!lvne" IOscn:nle exc:.epţl?na,e ~n 
Credem. că nici un părinte şi nici Hc:la Mehadia, încă din anul 1923 Juna! . " " M I cazun motivate pană la 1:> l'oioemvne 
e!evă româncă nu va da ascultare Octombrie a făcut intervenţii pe lângă Ş.l ti Tartufe comedle 10 5 acte de o- 11926, dela orele 9-11 a. m, 

Idemnului anttpatrioHc al Direcţiunii. Direcţfunea Minelor şi membrii româîi here. Examenele integrale, de corigenţă 
din consiliul de administratie, ca să In ,. Tartufe" maestru livescu de- I ş.i exiimene!e finale de licenţă 5e vor 

"'ă dl părinte dr Teodor Botiş, direc~ P~l!ă la ~ispoziţie. o sa!ă pentru şcoala I ţine rolul principal, una din creaţiunile ţlOe dela, 20-30 Oct. 
.1 torul Institutului teologic, în cu- ă .. 1 S t t t d xă I 1 1 t • I p,nm~r 1!1 co anle .. OCle a ea or '! o sale cari au contribuit la mare faimă nsmen e pen fU examene se v~ 
an area dsalc deja inauguraiea Casei l' ŞI pnwăna s'au obhgat să dea Intreg'. i face la decanat dela 11-180:tumvne 
:ulturale din M!lova, a spus între altele: mobilierul necesar, iar Minis. Instruc- de care se buqu~ , . I între orele 9-11 a. m. 
"DI Mairovitz este un bun român şi ţiunii va înfiinţa un post nou pentru! La 9 Noemvne, grupa deshnsel I Cursurile incep la 1 Noemvrie 926_ 

n mare iubitor de neam, ele." N'a. aceasîă şcoală. ' fn,mlaşe a primei noastre scene: Maria; Ca in a;Jul trewt, va functiona şi 
pus însă, că de care nea(l1, mare iu- l La această s~ăruinţă Directiunea Mi- ,1 Filotti cu .. Ro;nanţa". . l' in a?ul acesta cantina .(Popota! stu-
Ii\or este individul. ! nelor a comUnicat că nu are sa'ă. (No, denfllor, la care vor pnml mlia gra-
O scuză: era vremea târzie şi În::l- l 2154 d' 31 O t 1923) I t 'tA (- ...) 60-67 d . 

, I~ c'. ' , , Un locotellent condamnat Ul pranz Şi cma stu enţt. ~tea fas1uosu;ui banchet, oferit de i In 1924, la o f;oua mtervenţle de 1" • 
idanul Mairovitl;. 1 către D:recţiunea şcoalei primare din I la 6 luni închisoare - In Căminul oraşu:ui Arad. se 
.... 1\ p:ntidul naţional va fuzlr.na (se va ,1 Mehadia, refuză SiR nou sala cem;ă. primesc, în fiecare zi, băeţi pentru 
., uni) cu ce[ ţă.răne5c. Să u"a Dzell (No. 1350 din 16 Iulie 1924.! ! pentru ahuzuri şi ilegalităţi I ucenici. - Diru·iunea. 
ă fie Într'uu ceai! bun, să. s~ iGlăplu-' La urmă intervin I1lUI~ciîGrii la :.\inist. I silyâr~lte cu ocazia ale"'erilor .. 
aseA.. lucrul despre I:,are se ,'ori:H>şte de ! Instrucţiunii şi cer stăruitor infiinţarea"f ~ r h .. d - T'b 1 1 d' D \. î d" d' - ntre ăm pe dnu 5W: enri din nult!\ v:em~ spr.e b!f1ele şi f,ricirea 1 unei şcoale în colonie, arălând du:erel n un;:lu In o.J a şe Jnţa S3. In -' r' 

le3.mUlul. Pa.nllcand Jn~ă. ace~t parhl. ce o SIOn, că copiii lor din caun mi- 22 S"'pt'!mnie a. e. a condamnat pell- Şlmandul de Sus ce ~u l~Cut Cu Pt,: 
~a fI coudu,", şi de ji:jRni şi de jidovtl,i . zeri~i, rămân neştiutori de carie şi tru motivele arătate mai sus la 6 luni 1 cesele ';cTba:e pe can le--au subscr.s 
~ecin:.tiţi, n';Jscm nici-o i c;f·jere 1n! astfel soniţi, să lămână şi pt! ffi::li I l' . t' . .. 1 'd' - b' 1 aderenţii c0ftri dia aCea comu:;i şi cari 

f
I d ~ I ". d fi llsoa.re ŞI relzeCl m:l el eSD&O'u In \ 

Dpe,f~ lui uJosir.oare patriei, ci va prin-! epa.rl~ sc avu tutun~: a uşi ~~ :'â~jilri. 1 1 ; . ... f aderenţ.i ne scriu lncn.ir~ cari ne prid-
de muc, c~l mult c{H0rva bUtuuare fă4 I MIf'l~t. inslrucţlulHl ap~cClllH1 Justa I pe :cot. de Janda\rml, POPa:'cu.. v nnesc durere! ~ ? ~ 
,i fnnJ. \ om vedea! cerere. a dc.:&t~r nenorocIţI, c~ urd:r: 1. ~e do~re fBptUI ac~sla '1 e, trist CA , .. 

narţa No, 14.077 din J 2 Jul!e 1925 Jar.darmăna este folosl1ă ca '1 agent I '" . 
Pentru automobilul de proIHl- În~ijnie~Iă ~n nou P?st penbu şco~la I electoral, câ ld rolul ei ar fi şa rămână 1 .- Despre 2. I~tăclţl din Mlloya.. 

pnmara 010 Mehadla călun (colo~ia I . ... .. _ " can se credeau ŞI el aproape de frip-
gunda. al Cercului dt~ Studii Minelor). l' p3za Vleţll 'i lL\'erU cetaţ.enllor. tură mai târziu. 

"Yuillta. Poporului" Comitetul şcolar a adresat o ncuă 1 Noi încă primim într'una plângeri, • 
A mai incurs dela; cerere Minelor de cărbuni ca să pună că. cutare p:utonier a fost aţâţat de ci- I - Dş?~~ Ţitty !l~ric! Goicea. şi 

Paraschiv i la dispoziţe o sală, şi ne aş'eap!ă tre hârcimaruI evreu din sat să perse- I DI !o.,m VOIt!ceanu, ~U~ISt.~ sU~lrector 
hncu F!orian Lei l?O 1 aceli.ş refur, deducând din cdeialte I eute ~i si ameninte cu bitii pe ade- I tIa .uzlinelec~omb~~llie 12Şl Ose~tbeaza, căs.a-Lei jO I două retuzuri de către Direu;u'ie şi j .. . ana or Vdm ata a .. omvne ora 
1 C' Bondor B rech' L . ~. . \' I renhl noştIl. I 6 • C ted 1 It. ~ • di '. ,e IU el ,:.0 1 un refuz de către Direcţ,unea din Bu. i \'. v ' • p. m. 10 a ra a o romana n 
NO'iac Gheorghe ing. si Iv. Arad Lei 100! cureşti, fiind prezenţi şi o parte din 1, 1\u ~dala. comandantul com.pamel de loc.., ., .. • 
N. N. Chi~ineu Cri~ Le! 200 I membrii români. S'a refuzat cererea ,andarml din Arad a fost nevOlt să de- S~ncerlle noastre fehcItăn ŞI urin 
De r: D. Bpodor, medIC Glogovl1ţ Le~ 1000: ţăr,mcelor române, ale muncitori:or i ie ordin subalternilor săi, ca si DU mai de bme!! 
nşau etru, Cfr. Păuliş r el 100! .., , ţ' d I P" ! • 

r:el l' romaniI ş~ mte,rven la ne or ... fi nc..ip~:.~ 1 pună pe, drumuri o~menii. cari de groază 
. .16{ O 1 CantacuZinO ŞI decedata lo.. Ram .. i~, se refugIazA la no\ fn centru căut8.'.ld -:- Jidanul talmudist. La 30 august 

Le~ b.200 I ceanu, 1 r ,.,' a c. a fost judecat It Nurnberg (G~-
De tot: Lel 16.800 Acest refuz constituc o gravă jig- i apăr~.e. Dacă ~ a coml~ vr~, ~ contra- mania), procesul jidanului bucovinean 

Suma anterioară 

I nire adusă neamului şi ţării n02~tre J venţ1e, dreseze-l-se actele Ş1 să fie Rodolf Schiifer, acuzat de crimă în =============== din partea unei societăţi străine, prin 1 hainlat loc:.lrlkr in drept de a fi ju- contra moralitRţiî publice. ' 
Din Feclca directorul său, străin şi tolerat in ţară. ! decat • După o desbatere de 13 -oare a fost 

'I'iuerimea colectează ujutor Dacă acest director ar fi indrt.znit i Atâta dGti~. condamnat la 14 luni puşcărie, pentru 
t C ~ . 1 d' să refuze o sală de învăţământ - în I siluirea alor trei fetite creştine. 

penru ,alUilltl tU laşi i -============== P 1 f • I alte ţări. nu la noi - În 24 de ore, 1 - rocuroru a cerut să ie condamnat 
'1 '. ~ineredtui rSomân din Pecica, consti- i era trecut peste frontieră. j Pentru Directiunea Reg. C F, R. Ia Itrtt.:i .ani~ A dă . t-
. Uit Ilt ca rele oc: ~e lectură .,N. Iorga" i De fapt este revoltător, ca dapăce ! d' A d J a. Inca o uova asupra CInS er. 
c,ondusă ~e. d. pann"te ( Popescu, a. 1 !;tatul iti p;ăteşle învăţătorul, comuna .' 10 ra ce ne fac jidailii În streinalate. 
tl~ut ca ŞI In aceasta vacanţă să con- l' îţi dă mobilierul, când tu ca l:iocietalc i Reprt'dur.em dintr'un ziar de capi- Liberalii s'au grăbit să-i recunoască 
tflbue la ridicarea niveiului cultural ai aceasiă datorie _ vii şi refuzi f) i tală: prin Constituţie de celatenl români. ca 
al, Pecicani!or, prin productiuni ar ti- I sală! Nu vrei ca Românul, care te î:n- i Alragem atet.ţia direCţiei generale a apoi - drept recunoştinţă - jidanii 
sttce de caracter national. I bogăţeşte, :::să Înveţe carte, ci ~ă ră- 1 c. F, R. că în direcţia o exploatare să ne facă de ruşine prin toate lările 

In ~ Sept. a, c. (Sf, Maria Mică) II mână în intuneric, să-I ai de apllIurea ,\ din Arad se găsesc foarte mulţi impie- streine, cu s-elbăticiunea lor be5tiaa. 
a aranjat un festival binereuşit. Pe sdav, E o ruşine. gati de m;şcare cu vechime de 4 până • 
lâ~gă f.ru~oasele producţiuni ale coru- Directorul. care conduce mina şi ; la 8 ani cari şi azi sunt menţinuti di· Unul care a trăit Î;1 trei veacuri. 
IU1.dlul d:r. şcolar, 1. LaHa, dansuri care a avut indrăzneala ~ă refuzi o' umişii. s11ariaţi ca aC:itîi eL II, iar o In Rusia la TifIis a murit zile:e trC!Cute 
r.ationale lucate·de elevi şi dşoarc eleve sală, a mai refuzat în anul 1924 o s:.;.iă j p~rte din ei au fost încadrati la 1 Ap- un om cu numele Andrei NlColaevici, 
1I.a reprezentat cu, multă prî,cepere şi I pentru oficierea unui serviciu re:igios. rilie 1926 ca telegrafişti ci. IV şi el. care Îmolinise f:umoasa vârstă de 150 
p.iesa ff

1n vremun d~ restrişte"', de, preotului ortodox, iar pentru îdrui'lire3 ! deşi după legea căilor ferate, după un I de ani, <născut fiind incă in anul 1776 
.Stud. 1. Georgescu.., I baptiştilor a avut şi are Î11 totdeauna 1 serviciu de 4 la 8 ani se cuvenea să 1 adecă În veacul al 18 lea. El a trăit 
. Aceeaş reprezentaţie s'a repetit la IsaIa. ; fie impi:,gaţi de mişC3re cI. IL i prin urmare la sfârşitul veacului ace-
19 Sept., când s'a colectat o frumoasă! A refuzat să dea lumina eit:ctrică In monumentul când calea ferată se 1 stuia. întreg veacul al 19~Jea şi Il în-
S~m.ă J,lentru. Căminul studentilor cre- şcoaleJor, bisericilor şi comurei. deşi plânge ca n'are. funcţionari şi e ne- I cepulul veacului nostru al 2O-lea. EI a 
şlm dIn laşI. beneficiaz.ă de Cltâtea terenuri, ruinându- voită să menţină În seH'lciu pe cei ce ~ luat piine la toate răsbJaÎele cele mm 

Ne-am bucura, dacă şi În alte co· ne şoseaua şi transformându-o Intr 'un . au intrecut limita de vârstă, este o să- I pe cari le-a purtat ţara sa, şi se spune 
mur:e se va da semne despre atari )u 4 1 focar de infectie permanentă. nă'oasa politică aceea de a maltrata pe i că în viaţa lui n'a beul nici o picătură 
Cfun frumoase. ,'jlejan al Dascrtluilli. I Rugăm pe toţi oamenii de bin!;, să inccpfnori? \ de vin ŞI nu a fumat nici o ţigară. 
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In llaraU1nră~ 
- ştern fischel esploatează pă-

durea eraială din Poenile~de sub mun1e 
primind în folosinţă şi linia ferată Le
erdina-Poeni. transporlând material de 
lemn şi· călători, făr'se aibă personalul 
trebuincios responsabil, la eventuale 
accidente. Ministerul de comunicaţie 
n'are de zis nemic? N'ar fi interesul 
lării ca să se preia aceasta linie în 
folosinţă proprie? 

Cabinetul medical 

dr. Aurel Mager 
ginecolog, mamaş (naşteri şi boli fe
meeşti) s'a mutat pe Bulevardul Regele 

Ferdinand No. 15. 

! 
t 

VOINTA POPORULUI 

1 
1 

Nr. J( 

Concurs. ' IPeste De incll.iriat.l 
Camera de Agricultură a ju- • Se închiriează C 8 S i Il oi 

dcţului Arad publica. concurs pen- 1" p r o as p ii t.~si 8 ii r a t Rom-aln din Bovine (Pec~ 
tru 0dcupardea '!nui Pfost de core~ II~ sos e Ş t e compus din Casinou, reEtaura1 •.. 
spon ent- act!~oora: . I in fiecare săptămână la hotel pe timp de 1 - 3 ani. 

Rcflectanţn can dorcs.;; .sa 1 '~beorghe Uelteleun Condiţiunile închirierei se ... 
ocupe acest post, sunt rugaţl a I Arad Piaţa Peştelui No. 19 afla la dl dr. Grozda viccpr, 
se adresa la Direcţiunea acestei I t din.tc., unde se vor înainta şi 0I 
Camere str. Luther nr. 3, între I tele până la data de 1 Oc~om· 
orele oficioase 9-12. IMI . d . 1 w.· 19~6. 

_______ D_ireC\lUnea. i vi~~~~aioŞNi;:~ I . v~:.p~:;~ 
Riparia I Arad, Piata Catedralei Nr. 16 1 

1

· AVIZ: 
eu J.·ădl1.cini ~i altoi ~urnizează .cel~ mai solide şi ief- I Cu onoare se aduce la cuno 
se capătă tn orice cantitate la I tme mărfurI dm această branşe. 1 onoratului public deschjd~rea n 
O t' 1 .~.. I 1. magazin de manufactură, galanteri 

caYlan ~prll.\"InC, 'l'n'la '1 mărunţişuri, din Bulev. Regele Fd 
Dr, D. C O ii M A ----,-.--- nand Nr. 49. sub emblema; 

medi~şef~ ~a~nooM Arod .~~~~~~~~5~~5~~~25~~~~~~~~5-~. 

Specialist În boli interne, tubercu~ 
loză, Raze Rontgen. 

P 1 A TAC A TE D R A LEI NRUL 7 

Consultă zilnic dela 10-12 ş.i 3-6 

Teatrul Cărăbuş 
la Arad 

Comp. Cărăbuş, cumpusă din 120 
persoane de sub dir. C. '1 ănase, va da 
tn Teatrul Orăşenesc mai multe repre
zentaţii în zilele urrnil,loare: 

Luni, 11 Oct. 1926: 

AŞA E VIEAŢA. 
Revisti În Z acte si 10 tablouri de 

N. Cristescu. 

Marri, 12 Oct. 1926: 

:S08TI1L\ ŞI CU PICAŢELE 
Revist~ în 2 acte şi 9 tablouri de 

N. VLâdoianu şi V. Rodan. 

Miercuri, 13 aci. 1926: 

ES'!'E DAR S'A ISpnĂ "IT 
Revistă tn 2 acte şi 10 tablou,-j de: 
Mircea Rădulescu şi AljreJ Moşoiu. 

Personalul artistic: Nataiila Pave~ 
lesru, \/iolela Ionescu, LizÎca Petrescu, 
Jeana D,,Jjan, C. Tallase, P. Codruţ, A. 
Gheorghiu, Dan Demetrescu, M, ţlerba~ 
nescu, 1. A agheJescu, J. Glovani, G. lo~ 
ue-seu. 60 balerine. 

M Â R EBA IJ }j T 
Maestrii. de balet Roji-Roji. 

Orchestră proprie sub condUCtTea 
dlui Al. C. Barcanescu. 

GostUIl1~ şi decourÎ noui. Numere 
speciale de dans. Montare extraordi
nară, 

BUete la librăria Olâh palatul Mino
riţilor. 

Şcoala primară de stat Peclca 

.No, 2Z7~1926 

Licitatie , I 
1. 

Comitetul şcolar de stat Pecica, : 
ţine liciraţie publică în ziua. de I 
240ctomvrie Hl26 oara 2 d. a. 'in i 
localul şcoalei de stat No. 1, pentru 1 
repararea şcoa\ei fost confesională 1 
din drumul ~El.dlacului. Valoarea I 
după deviz, este cu suma de 1 
50,000 Lei. DoritorH de a lua în in- 1, 

treprindere aceasta lucmre, pot lua 
informaţiuni asupra repară! Hor ce 
se vor face, în cancelaria dir. 
~colare No. 1 la oarele 11 din 
fiecare zi. 

Peciea, la 24 Sept. 1926. 

A1e.xii. Imbroane, 
preşedinte. 

Nicolae Duma, 
secretar. 

Publicului doritor de carte îi stă la 
dispoziţie o nouă şi bine asortată 

Biblioteca de împrumut 
La "Librăria Concordia" 
ARAD 
Strada Eminescu No. 10. 

Magazinul "Univel~sali 
In totdeauna bine asortat cu s 

pânzărie, zephire, oţieuri stăm! 
barcheturi. moltoane, perdele, basm 
şi ciorăpărie, cu preţuri moderate. 
funcţionarii S8 bucură de 10% redl 
din preţurile marcate. 

Serviciul prompt şi conştiincios 

Cu toată stima: 

MAGAZINUL "UNIVER~ 

----1 
propr. firmei IOAN DAI 

• • ' Publicaţiune 

rf ...... " .. rl'm. .... .,JlJ.~ .. '\n,. .. wf'~J'~Jl .. " .. I' .. JI,." .. 1 ~ntistia viticola. a ~omunei - . văsmţ, aduce la cunoştmţA, c' 

I DAN Fili M O N ~)~'I~~:~i~i~;:;;~u~~~~ctu~:i s~~~~ ~~~.l ;!i~~;u tn:i~~ î;r~~~et~~ 
. Jeftin izyor de uprovizloIlIlre. vinţeleri, iar pentru marii pn 

tari in ziua de 15 Oet. 192 
N o. 16. Se latratge atenţia proprietl 

că cu esu nu se poate face A RAD, Strada Metianu 

·.r1"~~"'''Ji'\r/'~..l~.JI~''''.''''''~~''~~rf~~m,. ---_.-------------
a fi plAtit taxa viticolă pres 

Podgoria, la 20 Oct. 1 u20. 
~ .................. mam·.~M.~amHg-~~.~~~--... w .. --........ __ ___ Ioan Far 

prez. viti( 

ANUNT! 
JII 

Am onoare a anunţa an. ·clientelă şi an. pnblic, 
ca mi-am mai deschis încă o 

prăvălie de căsăpie şi cârnăţărie 
in 

Arad Bulevardul Regele Ferdinand 1. 
(Casele Firmei "Patria") 

unde zilnic servesc şi stau la dispoziţia On, public con
sumator totfelul de cărnuri proaspete şi carne de pOrC 
afumată, şuncă, s1ănină, c<lrnaţi şi mititei, precum şi 
cele mai gustoase mezeiuri delicios preparate. - RoCT 
spriiinui an. public consumator. Cu stimă ~ 
GHEORGHE ~Uf:rIANDAN, Casap şi cârnăţar. 

Publicaţiune 

Se aduce la cunoştinţit c 
lesul in comuna l\hniş se 

i cepe cu data de 11 Octolm 
; c. PAzitorii de vii şi proprietat 

t~. I sunt în drept a culege cu d, 
~; 1 7 Octomvrie 1926. 

: Li~sc pune în vedere pro 

I 
j rilor de vii că nu pot incc 
! \esul, p~nă nu achim taxa pr 

I 1 toriala. 

, ! Primăria promor 
i 

il l Miniş, la 26 S. ;::pt. 1926. 

_____ • __ .====_m .......... _· _an-__ BZ!!Imelid-l5iElJilaJ. _1DB _____ Ii:Irl!Ii-_........ L.%iP'~;r7~~fAE,& 

.. i'(~L~ ,_~~~,.~ 

• D 1 E c Ţ 1 u 

U ZINI~I~() R DE 
A OHAŞGLUI ARAD 

I 

N E Al 
GAZ! 

1 
\ 
! 

ISfiiDumneatacee 
I 

1 POJaZOI. 
Porzolul este un preparat dl 

fatare uscată. 

Se află in situatia plăcwă, ca să servească On. public 
cu gaz de calorie înaltă, cu al cărui 3julor putem, ca în 

I ! 
Cu Porzol se pOilte îmbi 
5-10 minute sămânţa pL 1 

I
,i .. '-,.!.I timpul de pace, lumina ieftin, Încălzi, pregăti mâncări, 
:-" a călca. rufe şi a ne ~călda, Instalaţi unile nece:;are şi 

monlănle te executăm pe rate şi pe preţuri de regie. 

l~ UZINELE COMUNALE 

~I· SECTIA GAZ AE1UAN: ,'-HAD 
~ I Sntradla RMUCIOU sce

U
V:la

L
91 11 şi 13. - Telefon: 27, 25 ,1 16. 

~ U ZINELOR 

1 

I 

1 

După imbilarea cu Porzol n 
trebue u5cală sămânţa. 

Din grâul Îmbibat cu Porzo 
bue mai puţină sămânţ. 

Grâul îmbîbat cu Porzol i 

mai curând. 
Grâul imbibat cu Porzol li 

avea tăciune. 
Sămânţa îmbibată cu P o , 
asigură o recoltă mai b 
20 deca Porzol ajunge pent 

jugher ca{astral. 

I
~' din stl'ada Eminescu No.- 4: stă la dispoziţia Ono public 
~~ in ce pl'h'eşte comenzile etc. . 

~ ! 

Să îmbibăm orce sămânţă cu, 
Exp ozitura: 

Societatea Corn. Anonh ., 
~.;,:!f ll .... ~... ~ 

·,~~i t i: _____ ~_~. ~~ •.. '.~ .• ~, -~~~~~~~D~a~1iI." 
.. VOlNTi :PO'P.ORULUI"' ,; 
/.l ,.. .... ,-' ~-. \ 

! 

I 
Agricnltorilor- jltlzog, 

ARA.D 

"~~.:~T·~."··~~ 
~?~~~:.±5m.a'!;C 

CeflZ'ltJaf :Prefeclu[. ·A \ r' '.. 1 , •. peJV 
Succesorii Tipografiei Retl1y 

= 
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