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~ · t t ti· •• II· fI t J.' ds R li Sinodul din,Avignon 13J~, opreşte: noaştem mai bine cele bisericeşti L)OCIC a ea "lIn1 CII OI SI ae ~n ,orna I cu st~lcretă (jl!ce contact cu JIdanII. 1 ca dsa preot. Ruşine, pări:-:te Chi-
. , ! Sl~o~ul ~Ln Sa!::burg, canonul ~ ~3 ' ricuţa., 

Cozile de topor la lucru. • ordona" llda~llor ~a pl)arte, o pălane I 
• galbel;a (bnetum glaucu'f.) j::r lldoa'l-

, Age,ntura jidoveasca. de pr~să i ţe~e: timp de 4 zile, începând cu Joia 
dm ZUnch aduce urmatoarea ş!lre: I P<lt~~nilor, . ~ 

M · , '! Swodul din Macon 581, declara pe 
"La 14 artle a., c. sa !nfim- 1 jidani inctlpabili d,~ a ocupa s".'fvicii 

celor portul unui c!r'poţd pe haine. I 
:iinodul din Pressburg 1822, apoi 

din Str(gonia 1858, Vene ia 1858, 
Praga 1860 ~i Utrecht 181)5 interzice 
creştir ilol de a chem" moaşă jidoavcă 
şi de a ÎIMa În serviciu la jidani, ca 
servitoare sau doică. 

* 

ţat la Roma o socIetate cu nu- in cari ar putea pedepsi p~ creştini. 
mele "Amicii lui Izrael", cu sco- Sinoadele din 'l'oledo. Paris şi Rheims 
pul de a crea un curent favorabil 539 ~ 6:!5, confir',r'ă c~1l03neie. de m,ai 
jidanilor 1n sânul sociel n-ţi lor ro- SU~ ŞI opre,S~ p~ pdal11 de.a Intra 111 

, . . on ce serVICiU CIvil sau mtlilar. Toate aceste canoane fac par:e 
mano-catollce. A. ceas.tit soc.tetate Sinodul din lo1edo (j38 zice: "Mul-

~ d . din "Corpus Juris C':lnonici'", şi 
c~te .compus(II ,In mal mUiţl car~ ţumiţi lui Dlcu, că regd,e a ordonat , '.,,' " a ' ". 
dmah cu mare influenţă, între cart expulzarea jidanl lor din Spania. i sunt ŞI 8St~'.1 In ~l:,oarc, t.e{II.ld 
monsiniorul Pisa ni şi Cariador. Sinodul din, ~onstC1ntinopol, 681 op- 1 revoca te, niCI comualu~e. 
Sf>cretarul general este monsinio- reşte pe CreşllOl de a comUOlca cu 11- ! Antisemiţii din Europa n'au 
• VI DA' ld k (') Ac ' tI!. ddni, de a iUJ medicamente dela ei I cerut petecul galben, niCi p9.:&.ria 
IU, r. von sse. an. eas (II sau de a se folosi de băile j'idovf:sti, I 

I 1 ' ascuţită, nici clopotul, ci numai 
S0,cletate v, a apara ,po. pO,ru a. es, pe lângă pedeapsa cea luai gravă. ' 

ţ" + d I ! un singur lucru: apărarea Bisericii pnn cOnlennye, pre ICI ŞI arttco e Sinoadele din Roneu 744, Ivicea 

Deocamdată atât. 
Am voit numai sa arăt am câ

teva exemple şi dovezi clasice. 
pentru a orienta pe fraţii noştri 
asupra pericolului. care a patruns 
deja şi in rânduri:e preoţimei ro
mâneşti. Clerul catolic nu ne in
tereseaza, tiind iilternaţionaL La 
Viena au avut un episcop Cohn~ 
jidan botezat. 

La noi inca nu s'au prea bo
tezat mulţi. Cunoaştem numai pe 
preotul Gala Galaction, care scrie 
prÎ'1 toate gazetele curat jidoveştL 

V oiu continua. 
Timişoara, la 15 Sept. 1926. 

Alex. ŢieraolJ. de pres&', in contra atacurilor anti- i 787, Pavia 850, Metz 899, Coyanza lui Hristos, de atacul ilc ascunse 
scmiţil0rf< ş, a. I lV.50, Sabota 1O~Î2, ::! Gran, 111~, re- şi murdare ale jidanilor interna-

Gazeta vieneza care reproduce petă canoanele de mal sus Iar smodul I \ionali 
ţ' latin din 1179 excomullică prin canon LANC, când şi-a scris pe tira- Intre Italia şi Romania s'a 1n.-

acest ~a port, "atrage ater. lUnea pe toţi creştinii, care trăesc cu jid"tniî. I ă B'" 1 ' U . cheiat un tratat de amici.ie, care oricum 
clerulU1 catollc asupra imensei , , , pe IIp rarea Iserlcel Ul llnstos, r v lu' â d Stnodul dm AVlgnon 1219 opreşte a făcut-o în deplina cunoş:inţa. ar fi bun, riia, este bine c{~ s'a Ficut 
greşe 1 ce o ac, . cr n i~ con- pe creş'ini de a face afaceri de bani ' '" 1 ' . d l'I jiindcii va servi de bazii la striii7CTerea 
tra canoanelor sfintelor slIloade cu )·id'!ni. Canonul 4 ordona- confis.carea a lstonel Şi mora el CreşllI1e, up~ '-'" 

" lungi' ŞI' temei' l'ce sfud" ş!l'l'nţ'f' lot mai sfr·Îns,'i a pneteniei dintre na-
catolice, cari cer tn modul cel mai averilor J'idanilor căştigate prin uzură, . '. ,n Il I I..;e 

~ SI teO'OCTIC' Cf\ndu &.t r"i Li . !iLJniie surori italian(l şi romJn,i, ceea hotărît lupta cea mai categol'ică iar sinoduf dirz 122/; ordonă jidaililor', ! b~· ~ C ,0 I gel ., ~ , , 
~ . tIt ! ""d 1 tl'io ~ă pOlute in . mod Ob. j,gator. un pt'!ec I cun.ose penect dogmele ,o::j mOrala! ce ne m!'lreşte m faţa wClmlor du;-J: 1 con ra e emen UIUl Jl ovesC. a (II ~ . . t' 'f 
d >vada: rotun~ dj!~ şt.)fă galbenă. p~ ~p;;te (rou- creş: in&., pe care le apăra cu mam. 

elle), ~(l: Jldunc:~le sunt oblH~ate a parta I j,mHf.L 1ndil"jir~. =============== 
Sinodul din Elviza la anul 300. o Ir:~~ane atsCuţltăt cde set :,udmea "ctor.- ! Mare ne-a fost mirarea când 1 Sflntirea dl'"a;u1Iului lANC 

Cmonul ]6 opreşte pe creştini de a'şi ne 121. , pen ru a se eOSC)l e creş 'n!. j • , 1 "d' C " I I , pv • 
m'ănta fiicele duoă jidani Iar canonul I Stnodul din Melun 1231 p"depseşte ! 111 Zlaru ]1 OVlt " uvAntUt" ne I la Lighed. 
50 interzice de â mânc; cu jidanii la I pe cei cari Lu împrumut dela jidani. ! ~tacă :U~l preot român cu numele 
tlIl loc. I 8inodl11 din Sarbonna 1227, cel din de Chmcuţa In ziua de 9 S~pt. a. c. sta 

Sinodul din Laodicea 340-347. Voneu 123/, Taragona 1239 şi Reziers , Am a\'ut neferidrea să. văd la sfinţit drapelul LAXe, de c&.tre 
Callonul 47 şi 38 opreşte de a primi 1246 co~fll::nă ~ceste canoa,n\! şi mai i Iaşi pe acest om. E mic la sta- venerabilul preot Tismanariu, în 
dnuri dela jidani şi de a lua parte ad~ug~ ca Jldam ~u au .v?le de a s~ I tură, tltnăr şi nervos. Cerceteaza comuna Lierhed Wnd prezenţi dnii' 
h se:bările lor, sau a mânca pâine arai a 111 Vmerea 1\lare, mCi la fercstn. ! des crâşmele J'idall1'lo1' asa. cll. nu ~ rI" . o ~ , , 1 L \ "-C-
f" tă d "d . C l 70 d ' " I , . (l> ."\ ... Iclal.u, preş. reglOna ~.'\ •• 
acu e 11, an1 ... anonu ., p~ ~p- Smodul dm Vzena 1207 zo~eşte pe i se prea bucura de multa autori- studentul Sa\'i -<lI SI r' ~. • 
seşte pe eplscopll sau preoţII, cari S or creştini d<! a cumpăra carne dela ji-l ' ,'.. a\ 1\';1, preotUl 
abate-, c~ destituire, iar pe m(reni cu , dani. Expul!;ează pe jidanii cari vor să I tate; , .'..1' TerebenţlU ş: a!tu. . .. 
excomumcare. I clăde~~că o sinagogă nouă. Dacă o I . \ azând~1-1 mi-a lIlSplr~t mut ŞI După shnţlrea drapelulU1 In 

, Aeest,e canoane ~u fost recunosc~te creştină, se dă unui, jidan, ca~on~1 zice I dispreţ. DIspreţ ,dess.v,tl.rşlt, pentru ta. ţa monumentului croi'or, au vor
ŞI de 8m~adele ,dm Chalcedon 4~1! ca să f,l~ scoal'ă d,m ?raş, ,iar ]Idanul C8. chemarea lUi ar fI să cunoasca bit dnii: preot Tismanariu, A. 
Vannes 4b5. AdJe 506, Epsaone 5,17, ŞI pedepSIt cu ~uşcăne. Şi bam:. ' ! canoanele bisericeşti iar nu numai Tieranu şi studentui Savi Infi8.ca-
Orleans 533, 538, 441. Că~ălornle cu Cele 16 smoiide mtre anu 1254 ŞI I be t '\ "d"\ 'n 1 l'I • ' • .. • " 

jidanii se declară de nepermise şi 1455 reconfirmă aceste canoane şi 0-1 ,u un e 1,1 am or. e a ta. part~ n\,1d pc cr~dmClOşll Ligei la I~pta 
nevalabile, iar canonul 30. din 538, prese pe creş!ini de a plăti carnete de milă creştmeasc~, pent:uc~ ,!lU-Şl st9.ntă pormtă pentru desrObLrea 
opreşte pe iîdani, de a-şi părăsi locuin- . UZUră jidanilor. cunoaşte mesena: nOI lalcll cu- neamului. 

<;t âll.<ll."ll"i pri l~ege i. prindea multă inţelepciune. Imi dădea I 
- să inteleg că invăţă\ura o scoatem cu 

Repausul de vară it petrec de obi· I uşurinţă din fapte, dar niciodată fap
cei la ţară. Imi sunt atât de dragi 10- tele nu urmează fnvăţă'urei Aş, a fo!';t 
curile în care ,am crescut. Revtderea şi cu mine. Cât bine am făcUl în viClţă 
(or imi redă întreaga mea viaţ.i: mă şi cât am suferit În schimb! 
\'M copilul sburdclinic şi sănătos de Mi-aduc aminte,.. abia aveam 18 
atunci, mă văd Ijcolarul smerit şi sfios ani pe-atunci, 
de mai târziu.· Şi căzui din nou pe gânduri, în, 

uşă bătea toamna p:oiasă, rece şi po· 
somorÎlă! 

Ne·am despărţit: despărţirea a dui 
îndrăgostiţi. a căror iu blfe nn era le, 
gală de nimic pământesc. D03r sufle· 
tele noastre se eter;zau şi nu formau 
decât unul sin gur. Ne-am inţeles ~ă 
ne scriem. ~ 

Dar vai I Fatalitatea a dat semnalul 
Încetărei: Caut potecîle bătătorite de altădată I trisbrea imi acoperi fata şi ochii mi-se 

'şi răzoarele de flori şi Imi parc că re· împăienjeniră de lacrămi. 
trăesc timpurile de nevinovăţie, timpuri - Da, aveam optsprezece ani, vârstă .. Ţi-ai deşertat paharul fericirei, ţi-ai 

Si totul a trebuit să se stânoă 
afară de iubirea mea, care nu era le~ 
gală de lumea aceasta, 

Şi acum sa-ţi termin povestirea. 

pline de visuri pentru viitor. când tu te crezi om, iar lumea te so-I avut paltea ta pe lumea aceasta" • .,Ce 

La oraş părinţii fetei ii găsiseră O par
tidă exce!entă. Cum ii spunea ei, şi 
astfel că în scurt timp o cvllvinserâ să 
accepte, fntrucât ei o iubesc prea mult 
şi nu-i doresc decât fericirea. Si eu 
poate o iubeam Imi mu t ca părinţii. 
dar pentru mine nu exista o măsură ! ... 
Si as\f~l se termină romanul unui în
crput de dragoste c~iar la prefaţă. 

In vara aceasta mă plimbam cu coteşte copil. Imi petreceam vacanţa lanţ sau lege ptÎate lega la nesfârşit, 
prietenul meu pe una din <:ceste poteci ! la ţară ca de obicei. In apropiere de două suflete pământului, căci fit:care f In acest timp soarele se ascun~se 
hă1ătorite ale pădurei. Era pe înserate, noi, de aceaşi vârs!ă, aproape ca mine Îşi culege fericirea acolo unde o gă- r după pădurea din fat~, Se au.zia mu
Razele soarelui aruncau pe pământ locuia ea.. oh 1, Când te gândeşli cât seşte. Dacă o femee ţi-a dat atât cât getui turmelOr care se inturceau dela 
umbrele uriaşe ale copacilor. am suferit din cauza aceasta. I flacăra iubirii ei, te-a încălzit pâuă ce păşune şi scârtăilul carelor ce veneau 

Lumina palidă şi mângăerea căldută l-am făcut cunoştintă ,i ne·am im- r a aprins în sufletul tău sentimentele I dela munca câmpului. Ne luarăm ră· 
a vântului serii, îmi dau senzaţia că prietenit îndeajuns şi". ce să ti mai cele mai mistuitflare, mulţumeşte ceru- I mas bun şi ne indreptarăm fiecare spre 
plutesc pe o apă liniştită ce conduce spyn - şi tu ai trecut prin etatea asta, I lui că te-a făcut fericit pentru un ceas, casă. Din acea zi Insă. de câteori aud 
la fericire. Fără să simt, sufletul în-l Si tu, ca şi mine, ai umblai alături cu pentru o zi, pentru o clipă chiar. Căci vorbindu-se de credinţă, un zâmbet 
ccpu să se eierizeze încet, căzând în- o femee, În acele seri călduroase de la urma urmei ce drept are un bărhat sarcastic Îmi apare În COlţul gurei, •• 
tr'o melancolie uşoară. . ,1 vară, câlJd lumina lunei scaldă pămân. aSll'p:a unei fe~ei s.ă o ,î~trebe d!lc~-l Manon, 

Icoane din alte vremuri, Î,!cepură I tul Într'o mare de iubire Si câte visuri mal lubeş\e Ofl nu? NI\:l natura, mci 
să ddileze prin faţă-mi ca un film pe I pentru viilor 1... Dumnezeu nu a indrituit pe om să 
ecran, şi ~ă le analizeze ca un filOlOf Dar fericirea nu durează decât un I stăpanească fericirea celuilalt, Şi dacă 
Încercat. . moment în viaţa omului. ' unul din doi se satură cu un ceas mai 

lntr'un târziu amicul Fileu rupse tă:. I Jumătate din viaţă o visează şi ju- I d7 yreme, nu ai dreptul să-i reproşezi 
cerea printr'o întrebare din care se des- \ mâtate o regretă. Vara a tre..:ut şi la mmlC. 

PRETUIJ UNrI };XElll)!J\R 8. I.JEI. 

1 PS. Acela care a avut o viaţă fur
I tunoasă, devine un element bun la I urmă; căci cel mai bun vin e acela 

care fermentează mai mult. 

I 
~ 
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Ziua lungă ... n:li~carea pentru LANC. cres, te II Evrei absentişti dejoacâ 
- reforma agrară 

este ziua in care jidanii nu fac nici o I Tr&im vremuri politice câ~ se ! nat intre c!e, doar vor pune ma,na 1 . , 
afacere (?) in rare zi postesc - zice-se I poate de degl'adatoal'e. Politicianii I pe putet'e. d. prot. A. C. Cuza., Nu găsesc destule cuvinte de admi· i 

raţie faţă de boerii dir. vechiul R<>gat, i 
~, În care se roagă cu smerenie - fug dintr'un rartid pe pragul fali· I' timp de 30 ani perzista, în aceeaş ci:lri S"lU supus 1:1 Iăc~r;,e, cu resigna.; 
minţeşte·se - pentru ierlarea păcatelor memu:ui în altul ce se ridică şi ideie. [ s'a olerit, duplkum era de rea unor nobili de sângt şi generoşi i 

I~r, în care ei jidanii. sunt buni1 blân~i caro promite s~tuaţii şi bani n~ul~i. ! aştcpta~ şi siluaţii şi sume enorme În nenorocirea lor, când S';iU văwt cu ~ 
ŞI trăese fără greşelI ~ aşa spun elI In acel aş partJd au loc certUri zll- 1 de bam, dar dsa a !Jretl!rat S;i rA- moşiile de.,;fiinţ:tt,.! prin reforma agrară, : 
Noi nu ştim, ee este adevărat din toate nice tot pentru acaparări de bani i mâna s(trac, cum e astaZI, lipsit B:H!rii aceşti 1 huliţ1 pe nedrept, imi: 

ap:,r i,.h'o lumină (.Ilât de simpalică,. 
acestea, fiindcă noi n'avem încrejere şi situaţii. Un exemplu recent:: timd de singura. sursă de câş:ig, fată de proprietarii îmbogăţiţi dela noi 
în fiii lui Juda, cari nu pot fi altfel de Vt'nind partidul Poporului la pu· ! acea de profesor pentru a-~ pUll'a încât cred, că istoria neamului. care ~ 
cât părintele lor. Cum să ne putem noi tere - ca din pământ - ele unde; duce la isbft:ldă ideft sa deaproape le-a rezervat atâtea pagini d~ glorie. c 

închipui că aceşti neoameni, acest po- rână atunci pariidul poporului fll- jumătate de s·~co1. Pentrucă LANC va avea de notat şi :lceas!ă nobleţă.; 

Por parazitar, care trăeşte din SUdOl~ sese lipsit de elemente au Început lup~a baza'{\, pe credinţa in Hristos sufletească, că dânşii n'au cerut să În· i 
lăture în mod fraudulent (prin inşeIă-; 

rea altora, care ruinează moralmente, sit răsară (averescanii) -- necu- Regele, Naţiunea, lucruri sfinte, dune) o dreptate socială,. pe c~rl! t~rn-! 
şi materialmente pe toH cei cari nu I noscuti pa,nă atunci, iar din cclc- cc-s negate de partide in frunte purile o cercau pentru cel mentuoşl. 1 
sunt de·o frge cu ei. cărora tocmai lalte partide - desnădăjduite·- cu tra,dătoru' de Rege şi Neam, Reforma agrară e O necesItate illexo. 
religia lor le făgădueşte fericire şi ier- I au început să tntre in ciorba par- care este Stere - ea e îmbrăţi- rabilă şi a t: oţlune acesteia înseamnă: 

. tarea păcatelor, dacă vor Înşela, spe-: tidu\ui averescan. s, al ti. _ pe timp ce trece de toat&. a atenta ca un criminal la însăşi: 
1 existenţa naţIunii. I cula, batjocori şi chiar ucide pe cei Numai pentru a-şi satisface do~ suflarea rom,\ncasci\ şi chiar de Dar am pute:) noi oare revendica. 

mai buni creştini? Se ştie ~i ruga! rinţa din cai'e s'a nutrit toat&. 1 jidoviţi. ' şi îmbogăţiţilor d~ răsboi aceeaş onoare 
Grozavă credinţă! deamnă mai curând viaţa -. dupăcum afirm&. şi d'l LA:\C. - spera, cit - la urmă când dreptatea so.dală le ~ere ha:aclUl 
de sălbateci, de puşcăriaşi şi de nc- Stelian Popescu - până şi apo- tot ce a mai ramas românesc în agonislt prin mijloace dlscutablle de 
buni, dar la nici un caz nu de oameni stolul N. Iorga da, mâna - chiar partidele politice, va întra In sâ- multe ori nepermise? 
şi încă de oameni culţi, cum le place linguşindu-se - cu trădătorul de nul ei, . Nu. Aceşlia suot <;u des~lVârşire lip-

C (' siţi denobleţă sufletească şi pentru ei 
lor să afirme, că sunt. patrie şi rege, . Stere, pe care Şi cel din ceasul al l~-lea e mai bine să piară o ţară intreagă de 

Că acest popor nevrednic lucrează 1- pe când interesele meschine binevenit... Alfa. cât moşia proaspătă a lor. 
conform legilor lor, o ştim cu toţii, noi politice nu dictau această umilire, Stim cu toţii că domeniul Sali' 
cari am avut de a face cu ei, cari I il infiera la 5tAIpui infamiei. S '(5"lb t') Marco dintre Comloş şi Cenad a fost 
ne-am ingrozit de gheşefturile murdare 1 Toate partidele politice, dar zana I ers eln, fmpă!ţit îndreptăţiţi:or, iar H:stul s'a 
d ţ" d . 1 d 't 1 ' . d I t t I Ba tu l' păstrat pentrU rec?l?nizare î~ acest~ e corup la ŞI e cnme e, e can sun abso ut toate, pcntrLl a-şI cerşi le a orUi na UI plaiuri, unde RomanII ~u ~ost IO~ăturatl 
capabili in orice moment şi în orice voturile jidanilor, au vorbit la ale· sistematic de Habsburgl ŞI aduşI colo-
loc, daI că ziua lungă cum o petrec gerile comunale, In sinagogi, iar Cari sunt "jldovlţll" luI? nişti de toate limbile streine: lnlerese:e 
nu o ştim sigur, fără O bănuim. Ila cele generale in public. Muhi dintre românii bănăţeni nu cele mai f,f;nte ale neamulUI cer, ca \0 

Ni-se pare că in intreagă ziua bla· Mai mult: Pe toate listele s'au vor putea înţelege, cum s'a făcut, că acest domeniu situat ca un ic Înlre 

tă ă . .. . .. ţ' d d " "d'" .. '1 consa~llO'ealllll lUI' Arl'st de Blank, Sigis- I hotarele alor două ţări, Într'o poziţi~ s m creştmn pl! can 11 Ln e uş- pus. JI amn nUmai ŞI numal a e f- . • ă . d I Il 
mund Szana d1ll Tlmişioara; a ajuns I strategică extrem de critIc, ŞI ewan 

manii lor. (Eu mă cuget numai că oare I cerşi voturile. să devină dictatorul economie al Ba- din punct de vedere etnografic r?m~, 
ce gândesc aceşti parveni ţi despre noi. Partidul ţ&.ra,nesc are pe tră- natului. nese să se colonizeze cu o massa VI, 

şi ce vorbesc Între ei când nu mai I dătorul Stere şi în acelaş partid I Dictatorul Szana, c~ pi~.plul p.li~ ~e gllfo'asă de popor românesc. Acestei 
suntem cu ei i mpreună !?) Care dintre I sunt adunate toata pleava comu- 1 decoraţii, are pe urmalorn romam m să fie nizuinţele noastre supreme 1, 
creştini ar îndrăsni ~ă tifirme că jidanii ! niştilor; şeful partidului de Ilfov consWe sale de administraţie: hotarul cel mai de vest al ţării! 
i-ar dori binele? să se creadă chiar c Adolf Stern. La Banca Timişureafld. Dr. [uliu Cosle_ Ori regimul illconşti~nt de .eri : 

dr, T, DragoiH:seu, A. Mocioni, dr. Ni~ făcll! in acest loc o aberaţie cnmltl(jl~ 
cel mai bun priehm al lor! Să ne fe· Guvernul de azi, inainte a couă, M. Seule,cu N. Tab21covici, Stan au defraudat Într'un mod nernerm 
rească Dumnezell de binele ee ni-I do· preconizat că trebLLesc oprite i11- VidrighlO, Sever Bocu, V. Vâlcoviciu, ideea c()lonilării, ~lIbstituind prin suh 
rese ei!! vaziile jidoveşti din Galiţia: Silviu B:-j:m şi SI. Chic(Jş, - . terfugii lIIesch~ne .. şi r~~~i~gatn~re ,d 

Cum se manifestă serbarea lor în Dl O. Goga a ţinut acel fru- La BaflCf.l Poporalr'i Timişorean/î: partid pe pamzanll p~ht!Cl Illlocul Cl 

ziua lungă, trebue să ne pue serios Dr. Nic\lară, hr:cu CUrlCiatll. lonist;lor b3 ce e nHl mult, faVOrizat 
mos discurs studenţi mei îndem- La Banca ComerciaUt din Lugoj: nu ~tlm;i că au ScăP3l prin excroch~ 

pe gândud, trebue să ne îngrozim vă- nând-o sa, simta. inainte;, şi a Dr. COrJH:allll, Mucioni, Proşleanu, 1. ric de rigorile legei agrare, dar ~'a 
zând că la oraşe. (afară de bucuri,;: ce g!orificAt laptele iui i\:Joţa ş[ Cor- l~ăducar:u. 1 îmbogăţit enurm pdntrânsa, suhm1l1an 
am aVlIt·o toluş în ziua lungă În oraş neliu Cod l·earIu. Ca. a pttrătoare La Fabrica de bere din Timişoara: , din tc'nelii concepţia morală a statuii 
că am putul inspira a'.rul curat, dat de a ordinei constituţionale şi a prin. Dr, Aurcl Cozma, 1. Ar~enovicil\ (~ i care llU. poate fi la nici lin. c~z. ~lli!l, 
Dumnezeu, fără duhoarea înăbuşitoare T Avram lll1broane. Al. Petrescu, l. Ra- . cui de Imbogăţlre al unor mdlVlzl fal 

. . . ~ cipiu:ui monarhie, L!\},!C şi-a spus ducanu, dr. Zamfirescu, I scrupule, păcătoşi! 
de ustu~OI ~I pulo:Hea ~pec~ala, care Ila timp· cunlntu1 privitor la drcp- La fabrica "I<andia": ,loan~ Opre~, 1 Căci aceasta s'a întâmplat! , 
~ractenze,aza r~sa ~ -sermtl\ ŞI care se II tu\ -Intangibil al înţelt'ptuiui nostru P. Rămneanţu, ]. Arsenovlcl, S. M:l.lel. i Evreul Tischitr a schi~bat 288 l~: 
slmţeşte ŞI atu?cl cal~d se umplu. cu Rege, de a incredinţa guvernul La Moara Bega; Ioan Oprea. 1 caci. din Muntii Apu~em cu totala 
toate parfumunle, deCI nu se poat~ Im~ oricui are 1ncredcre, LA~C. aşa- La,fabrica ",~eda(l: ~r .. Aurcl Cozma. întindere În Cenadul mare, ~ăcându·: 
p~~e~a, ~recum nu. se poate schimba dar nu poate sta alături de acele L<t "Dobos : Dr Lmu Gabor. dr. de zece ori mai bogat, scăpand de I 

mC.1 mfăţişa~ea pocltă. a fe. ţelor lor. partide cari înteleg In goana lor Dionisie Li~ba şi Tr~j 'In Boroanca: gorile legei agralc pr~n int.~rmed~ 
- - ~, La fabrlea de, texille: Dr, P', L,ca- fraudulent al unor facton de stat 1 

stra~be, u~ate, ,cu nas inCOvOiat, urech~ dură avantajele guvernarii, sa dea reţlu, dr y. ~ezln, dr. C. Bu,ganu. conştienţi. .' 
maT!, cu Plstrut, cu buze gr~a.s~,. ocin mâna Cu jidovimea şi sa atace La "Blsztra : Dr, Aurel Cozma, S. Evreii Teilelbaum ŞI absentelş 
de .b<Ju: păr cr.eţ etc: ~tc., prlVlţH n~- suveranul şi drepturile Sale con- t Moruzi, VIă~esc,u. . Lederer (mai mulţI), c~ri, trebuiclu, 
m~l ŞI este lInpO~llJ11 să ,nu vă ~le stituţlonale, ' La "Hellcon'\: Cornel Pmcu, Gh. baza leaii să fie despOiaţi de moşll' 
scarbă de acest SOlU de neoamem 1) Ca iubitoare de ordine LANC 1 Birăescu şi, [: St~nescu:. supuşi binamici, s'au ~mbogăţit. ,,' 

Va se ZICa, dintre ltberab: pr. Au- schimbuP' de moşii vemnd ca mtn 
to~te, da,r pot zice toate. ~r~văliile in- doreşte o stabilitate In legiferare reI Cozm<l, fost ministru, dr, [ulIU Coste peste pământurHe amtiriţilor de vâ\c 
chlse . .vIata oraşelor, .tr~lmcl~ lor pre- şi de aceea inţelege făgăduinţa fost prefect, Iancu Concialu fost depu- nenţi. 
cum şI.desvolta.rea ŞI. IOfl?flTea Jor. o actualului guvern în aceasta pri- tat, dr. Cor~~anu fo~t.prefect. dr. Avram Jnvităm pe duH deputaţi, sena!( 
c~ractenzează l~dustna .• ŞI ~omerclUl vint&. şi aşleaptl\ acţiunea sa. Imbroane Viitor m.101 stru , Ioan Oprea şi orice român de bine şi cu suflet, 
dm acel .oraş, ŞI atuncI .. ln ~lUa .lungă. Pe deasupra acestor partide pr!şedllltele camerei de comerţ,,? Răm- care poate, să impiedece a~eas~ă ~j 
â d t ă -I 1 - 1 neanţu f~st d.epulat. S. Ma,tci avocat, ]'ocorire a reformei agrare Şi a Iden 

Cfi ve.zl t?a e p~ ~a li e tnc1lSe~ ~I se ridică "Liga Ap&.rArii Naţionale dr. P. L1careţm fost deputelt, dr. V. l' . e În locul cărora s'au fâl 
toa~e blro~l.nle. fabncilor fără .stă~ant, 1 Creştine". Ea nu e partid. Este o Mezin fost deputat, S. Moruzi şi VIă- ~~I~n~:[ ~bominabile (cele mai ~a 
can sunt ydanJ" treb~e Să, Simţim o I organizaţiune politică pentruca la descvu: I'd 1 " lAM . . crime pentru demnitatea 'neamuiui I 
durere adâncă, sa ne he ruşlI1e de sta- alegerile generale şi-a pus sinO'ura St' ~.tl!rl" ur nrlO!!a : I Ţ' ?CIOm, mânesc, 
rea faptică a lu<:rurill)r şi să jmăln candidaturile tn toaH\. ţara o cu Se~~r ~o~~ ~;p~t~t ~~I;:~e~int~~~Şo;;:~ Cerem să se impiedice ~i "sc.hi 
fiecare ro;nân, că vom spriiini numai semnul --_ (liria dreaptă): deci I tidului naţional", S Bejan. direct~r de bul" lui Radu, dire~t~rul h<;:eulUl I 

pe comercianţii şi meseriaşii români, nu se poate chema partid căci liceu, dr. Liviu Gabor, medic şi dr. C. Brad,. care s'~ substitUIt Moţllor,. C 
. ţi" d t· ţ' Iă I ) B' f ţ. I P' ~. trebUiau să vmă la Com1oş, ACI C( nmal comer u ŞI In US na na IOna , azi prin acest cuvânt nu se în. uganu, unc lonar a nmafle. . . d t tT 'al eţin' 
Aşa să ne·alute Dumnezeu! O. B.' , Din partidul tdrănesc . 1 Răducanu mzarea S'a trupe eca ar 1 ICI •. r , 

te lege altce;ra ~em\t de~radare deputat şi directorul u~ei ~ucursale a du-se bieţii Moţi pe . câte 1/4 )u~. ' 
morală, ruştne ŞI Imbog&.ţtre. In bâncii Marmorosch-Blank la Bucureşti, tros, ca dl Radu să·ş! poat~ Ilschllnl 

AB ON A]}IENTE LANC, sunt şi vor fi oameni ne- lală cine sprijinescpesemltulSzana: râpele cu. pămâ~!UI gras dm. T?ron 
pe n tril cunoscatori in potlogăriile politice: toţi conducătorii "partidului" politic ~omprol~ltand id.eea colomzăru p 

VO I NŢH POPORULUI 
sunt oameni simpli, cinstiţi, plini - ~fară de avar~scani, ~ari In că nu Imbogăţlrea propne. A 
de idei înălţătoare, Prin însuşi cu- au mtrat, da~ mal aşte?,tam sa vedem 

se pol face în Arad la 
1. Administraţie 

Str. Emlneaeu 17, etaj II. 

2. Ubrilria Diecezană 
3. librăria Concordia 
4. Libraria Martin 

'" T cum se prezmlă anul vIItor. 
\ vânt~l de '" hgă . LANC., este o Iată, pentruce romănul nu poate fi 

I reumune, o infrllţll-e. stăpân in ţara lui 1 Cozile de topor, 
Pe când şetii partidelor au tre- "jidoviţiî«, pentru un os de ros, ne vând. 

cut prin toate partidele dela pu. ţara jidanilor.· . 
tere Sau nu, dupăcum avantajele 1 -v 1· d •. ' t-

mal mall, . sau mal ml?l, nul perversitar şi În românul ne-
le erau··.· .. .. \ - om OVI eopotnva m s rel-

CereU chitanţe provtizule cU sigilul Adm. pe când toate partIdele, au fUZlO- cinstit înstreinat. . 

Ca.binetul medica.l 

dr. Aurel Magf 
ginecolog, mamoş (naşteri şi boli 
meeşti) s'a mutat pe Bulevardul Re1 

Ferdinand No. 15. 
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SE ZIC E: Că miz.:rabilul de S:!ilagyi Sandor 
dela "mina de est" din Lupcni care Pentru păt-intele Uhirientă 

Că În Bihor cu ocaziunea alegerei dlui a Înjurat În Februarie pe munoitorii, a 
Sadoveanu, inainte (1e alegeri cu 4 căror supraveghetor este "băgasar dracu Reproducem din" Ţara Noastră~ I şi-l va pierde, iar cel ce-şi va 

zile, jandarmii şi notarii au luat cărţii!! În voi şi'n tot neamul vostru rom,Î- art." Aristocratismul creştin, de I pierde sunetul pentru l\1ine, acela 
aleg[ltorilor. Jo zilele d\! akgeri sate nesc/ c 

a fost pedepsit din putea Con- G. M. Ivanov. I şi-l va salva 14. 

Înrregi n'<tu fost lăsate să voteze şi siliului de război. CQrp 7 armată cu 1 d' tIt x Ch" ţX Cât d d t 'd· 1 d 1 şi j'umătate ani şi amendă în bani. u alzan u preo, par. . meu a, ) e epar e e IU alsmu e 
numeroşi şăkni au fost bătuţi d. e. ' f t ~ 1 x'" ţ \ I 

B J
" . , Destul de puţin I In legătură cu "cea- n a os 10 sare SPi 10 e eagii ce toată aceasta suprema autoiertfire 

În com. e Iti li s au spart capetele.,. '"' J 
N'a fost lucru cuminte să se introducă sh trebue bă atragem din nou atenţiu- este anstocratismul creştin, şi ce pentru Hristos! Iudaismul jertfeşte 
dreptul de vot universal, dar ca să-i nea superiori lor asupru faptului că sub- este plebeism iudaic. Fiindcă Sf. pe Hristos, care la un moment 
Iăpt:şti cuiva IfI feful acesta d:eptul comisarul de poliţIe G, Butura din Sa se "complace" în texte de dat ti periclitase comoditatea legii 

d t l' 'o , Lupeni nu-şi fac ddtorinţa şi prin ur- E ,'" 
acor a, es e o C'lIna, mare nu este demn de postul ce-I' <,vangh~;Je, Îl ofer ca,t~v.a sa. vada.. - sau ce e mai adevărat, ii cu· 
Că la toamnă grupul Goldiş va pa- ocupă, EI când i-s'a raportat faptul, a ŞI sa. p(lceapa. că relrgla harulUI tremurase materÎalismul de cAr-

râsi guvernul şi eă acest lJas ar aduce chemat pe bieţii muncitori la el i-a e altceva, e religia aristocratismu- tiţe oarbe. 
cu sine căderea guvernului, venind ia!ă in~u,ltat că H~n~ bolş~vici (de altfel az~ !Iui creştin, in timp ce religia legii, Faptul fundamental ai bunei 
liberalii dup,l. 6 iuni, conform promi· d ă - t 
sl·unel· lor, NOI' 11U cred"m nl'ml·c n,·cl' OrICIne ~c lŞI casca gur.d con ra une,l I al a.t de imiJerfect simţit a. şi reali- vestili evangelice e oferirea ne-

'-' nedreptăţI este acuzat că-) bolş::vic) ŞI ! "' • ., 
că grupul Goldiş va părăsi guvernul, i-a dat apoi afară. Că totuşi cel păcă- ,: z,ata. de evreI, e relIgIa pl:bei SpI- mărginită a Fiului lui Dumnezeu 
fiindcă decând este la guvern n'a fă· tos a fost puţin pedepsit este meritul : rttuale. Cosmosului Intreg. "Iubirea lui am 
cut Incă nimic pentru neam şi ţară, Diui şef de sIguranţă din Lupeni. I In Impara.ţia harului Dumnezeu cunoscut-o In aceia, spune Ap. 
conform promisiunilor făcute la alegeri ~audă lui că .a şliut "s~-şi f~c~ dato- I se lnomeneşte şi făptura se ln- Ioan, ca. EI şi-a pus sufletul pentru 
şi n'are de ce să se fi obJsit. Guver-I ţ ~ ă t \ nul Averescu se tine deocaioddtă destul r~n a ca roman cu InIm ŞI slm~ na- dumnezeeşte - In acest fapt. se noi". 

ţlOnal .' . . . l' I U· D V fa de bine şi dacă el va dovedi că este găseşte ongma anstocratlsmu Ul OIrea CU umnezeu, CU ia,... 
capabil de fapte mari şi nobile ţ'lra îl I Că ,domnii îl1văfăiori ~in Guraho~t I creştin, Şi fiindca lnomenirea lui Veşnică, mtrupate în Hristos, e 
va susţinea cu orice preţ. Vom vedea (Jud. Arad) au deschIS şcoala 10 Dumnezeu este o jertfă precum un eroism aristocl'aric, e murire 
proiectele de legi, cu cari vrea ~ă ne 15 Sept, ca a doua zi ~ă o închidă '. ' 1 d . , 1 . " EI C fericească la tO..1mnă. pe o săptămână, pentruca să se cură- Jentir~ este . n umnezell e~ ?~U U1 in ŞI pentru • e splendide cu-

I ţească salele. Ne întrebăm, a cui e - anstocratlsmul este religIa Jert- vinte scrie ap. Pavel în ep, către 
Că ţărănimea pretinde ca nu numai vina, că nu s'a făcut curăţirea În va- fei - a suterinţei pentru Hristos, Romani: .,Nu ştiţi că toţi cAţi am 

grâul, cucuruzul. ovăsul, prunele, canţa mare? a trecerii prin Golgota. fost botezaţi în Isus Hristos, am 
merele şi celelalte produse ale lui să H' L 
se ieftinească ci şi dsmele, opincile. ristos este vlaţ<:l veşnică, carc fost botezaţi în mOaTtea ui? Pentru 
pălăriile şi zdrenţele cu cari trebuie să o arata şi o dii celor ce L'au ca, după cum Hristos a inviat din ' 
se îmbrace el şi familia lui şi aceasta, acceptat ca fiu al lui Dumnezeu: morţi, prin puterea stAnta. a Tată-
cu atât mai vârtos fiindcă valoarea leu- I "Viaţa a fost arătată, şi noi am I lui, tot aşa şi noi să trăim o viaţa. 
lui creşte mereu. Il I văzut-o, şi mărturisim despre ea, nouă. In adevăr, dacă ne-am fă-

Noi am avea un sfat pentru fraţii ! şi vă vestim viaţa veşnică, viaţa 1 cut una cu El, printr'o moarte ase-
tărani ·şi anume să mânânce ce pot să I '" T 
nu-şi vândă avutul şi să se îmbrace I I care era 10" atăI, şi care ~e~a l mănăto~le ~u ~ Lui,. vom fi .un!," -
cu haine făcuîe din pânză de cânepă i I fost ara.talfl, (1. Ioan). CreştlnlS- cu El şI prmtr o lnvleJe asemana-
şi din lâna tle pe oile lor. şă vedem I , ". mul este religia harului: "Şi noi toare cu a Luill , 

nu vom putea trăi şi incă bine şi fără J' Că t~t~'o Ş'ldlOţă a c9mlte~ulU1 ,p:uo- toţi am primit din plenitudinea lui 
fabricatele străine! chIei ortodoxe romane dll1 ChlşlI1eu- , . ~ C:ine active,ază in murire,şi In 

v . . Cris, s'a făcut propunerea ca fondurile Şl anume har ~este h?r, CăCl Legea. inVIere tn Hnstos este anstocrat 
Ca dl preot dm com. ,BochlŞ ~satu'l bisericei, ade.:â b;tnii să se ridice dela a jost data prm MOIse, dar harul 1. creştin. Nu vreau cu nimic alt-

mare) ~ f?st pedepSIt de tnbunal Banca românească "Victoria" şi să se şi adevărul a venit prin Isus tlris- 'ii" ă I d Pa-
cu 5800 lei fundeă a bruscat şi a dat depună la nou infiinţata bancă jido- t "(1 ] 16) 1 ă Ef ce\ a s m au " spune ap. 
afară din biserică pe învăţătouea Ana vească Unio". Frumoasă faptă creş!i- os, oan, . n ep. c tre .e- veI, decAt numm cu Crucea Dom-
~ămaş, care avea rochia p~ea svcurtă nească, "ar mai fi şi asta! s.em? ap,:a ve~ vorbe~te ~e "b~gă- nului r.ostru Isus Hristos, prin ca-
ŞI prea d~colt'l,tă, ~~ste adevarat ca A doi A ", ! ţlfl mexp:orabllă a lUI Hnstos ; In rele lumea pentru mine s'a rA.stig-
preot nu tr~bUla ~a o bruschei:e, Insa Că III COl~~Un} ~ond~ll~d, Hun>aoO~j,a I cea cii:re Colos·::ni, despre Hristos nit şi eu pentru lume U l\fai de-
dJcă de VOII! bUlla nu a urmat sf.:lIul este o tII ma jldovcasca de exp 0.- i ~ "E " ' " , A 

dl ' . t f· f t h" b tarea pădurilor care tae tae nimiceşte' spune că ., In ·1 locu~şte ti upeşte parte' !\m fost răstIgnit Impreu-
U1, on poa e va I os c Iar o raz- I ,. ' "1 ]' " J ' D " . "', 

nică? O astfel de învăţătoare ar trebui ca" focul pădunle dlnt~e Hor:doJ ŞI toată p I11ătate~ "UI u~nezeu. na. cu Hnstos şi traesc... dar nu 
tlaiă afară şi din învăţământ, nu llU- t VOia. ~ Doamne! ce bal]ocură pe ţa~a 1 Despre nemarglmta bogăţIe a ha- mai trăesc eu ci Hristos trăeşte 
mai dlil biserică. 1 noa~tla, hftele acestea! De altfel pa-! rului lui Hristos ap. Pavel vor· 1 '~" , ,. t; d . 

! dure:) aceea a luat o primadiltă dt:l:l I . ' ~'. _ ,n mme . m comparayle, ar mal 
I Că, la p~lm,ăria oraşului Ti,?işoara ş!! S!:;t un inginer rolrân jidovit cale în,ă b .. cşte ŞI în Etes:nI 2, "înt:ebum- alt;:s în l:găturii ,cu aceas,ta unire 

•. In b,roulIJe prefect UreI . ludeţul~1 , a făcut o afacere şi .. , să le răsp:ătc.'Scă ţ<tnd CU\ ântu\ gl ecesc, foal te plă- a omulUI cu Hmstos, "Utierea Im-
i flllJlş·Torontal, Se vorbeşte ŞI - roma· I Dumr.ezr.u sf,!! cut lui, J'per/Jallon. ce înseamnă prejur, spune Pavel, n'are aface: 

neşte, , prisosinţă, ceia ce are a face- este să fii o 
Că ,,:iu~ lun~gă" A

a ji~anilo; ~ fo:! I : Nu e suficient să. credem, şi şa. fapturii nouă". Pastrându-se îndă-
prea ucu!'a, Luand in vede~e pa- I In aAlClntt'Ut,'ţea aU·'lorit,.a-til ,"ir ' ştin~ aceasta plinătate ap. Pavel Il:Io l " î 1 h' d 1 ,. catelt! lor, el ar avea dreplul !;a mă. I ... ~. .,. I t" " ,ra.OIc ~ egea vec e, 1U ~~ ,nu 

nânce numai într'o zi din an Restul' si a dlor cenzori difi Arad! I ~entru Increş,mare, de~l anstocra- poate h o făptură noua., ŞI lUdlas-
post. , , "1 tlzarea noastră, ne oblIgă "să. cu- mul OLt contează OImlC pentru 

1\ Că la lom-Kipur-ul jidanilor au fost I Pnmlm :, noaştem aceasta dragoste, care planurile dumnezeeşti ale mantui-
1" văzuţi difenţi români pe la sinago- I O_nor<JtăIARed3cţ~une ! . 1\ intrece orice cunoştinţă, "ca să rii şi tr.creştinării umenitaţii. 

gile lor. Notăm, că aceşti domni nu ~,eumh andy-ma ~e Corso-ul Ara- ajungem plini de toatfi plinMatea. , 
1

"1' prea se văd pe la bisericile noastre. dulul, zăresc, tă!ă sa vreau aflşele. luz' n' u~n'lezeu" Ad·cl:> li "n "Cpnslder totul ca o pierdere, 
In zilele acestea zări i unul exec u /1 • I Il> Sa. ne 1 - f; ţit d t 1 d t 

fi ! tat ţn tippgr~fia l'ido~ească Bloch cepem îndumnezeirea efectivă. Iu- a e p:.c.\u, nI espuHs ,e
t 

maDore a 

Că generalul Văitoianu a primit multe cunoaşterll Ui sus ns os m 
a I pe care celindu-I m'am revoltat până deu', care staruie sl:> riimân X in . -felicitări la anul nou al jidanilor. a a. S t t t I 
U la sânge, vă?ând cum îşi" b3te joc ji. afară de plcnilUdinea dumneze- nu~ meu. oco e~c o u c~ un gu~ 
şi Că jidanul Goldstein din Bătuţa a bă~ d_ovimea d: aici de limba noastră dulce iasea _ n~cunoscând şi neaccep- nOl~? ca s~ ~âŞl!g pe Hnsto~ Şl 

lut pe o ţărancă fJindcă i-a cerut Şi frumoasa. . H ' să ftu găSlt 10 1<...1. Ca să ajung 
chibrite bune, nu rele, Câtn obrăznicie! Afişul avea următorul CJnţinut . tând pe nstos - Dumnezeu, nu x H ' t . , . 1 "h ,. s~ cunosc pe ns os Şl puterea ,i Nici nu s'a încălzit bine târtanul primit nu"a tn ar, nu se intJeşte, nu se 1 ' "L' . x x ' r I f.D 

si de 3-4 săpt. 'Iii comuna" de. dJ primar ,Pelrecere pollaiori sa invit(ţ Re- S!'11ţ şt u s " t . ă nVleru Ul, ŞI pa.rtâ,şla SUler n",· , ~ eRI . 1 e e, n e ans "ocratlzeaz. 1 L' . 1\ 1'10 l' 
t pentru un S' je făJnă. ' fără să mai I unea de âuMri oata Arepota C, H' t 1 d Of UI, ŞI Sa. ma. a~ asemenea 
• de (ŞI F. R pl. Petrecere cu dans de cules nstos, pen,ru mare e proces e E' A ilo' d'" le întrebe sătenii di>Că se învoesc ori ba IAd ' 't"' i' ă ca I In moarte, ca se- ajung, aCa 

ui şi iată-l bătând până la sânge pe ţă- aranjate ia Pavilonul de Paf,nă pe lT1 umnezeire a umamtăyll, se Oler IA' d' 'U Fa. t\ 
'i) rancele române. Un astfel de ticălos [lÎngă Mureşului cu incepere la ora tuturor: "Eu stau la uşit şlbat - PHo~, t a lOVlerea In mOlY· : 

8 seara in ziua de 18 Sepfembrt'e a. 11· " U e s· f 10 t A \" flS.OS, fara. har, nu eXIstă Invle-)- trebue silit să-Qi la "boscârte1e" Ain ~ "p n an n poca lpsa H " D Î d'" b' de L~l· d ă d " 're din morti',. neacceptând pe ri-. spate şi să plece la Palestina încă in- c· ans pcnă tmtneaţă, atale de spre J".I - ac au e ClI1cva ,y A â 
n' nainte de a-I aJ'unge pedeapsa ce o confeca si serpentin etc, Bucătărie 0'\ 1 1\1 u 'd h'd . , stos, IUdeul riLmane In morm nt, 

, bă t ă . f ,ff' C ." t:> asu l' e Şi esc 1 e uşa, VOIU A - A î .' l 1 b . 
,in merită pentru sângele ţărancd vărsat Şl u lIr propneeJ , In. omISIune intra 1 el voi ' u I ' 1 I In moal te, Ul ntunellcu pe elS-
IIi pe urma bătă.ilor lui! de petrecere, - Tip. Bloch, - Cefl- '" a '1\1. u ucmaC c 1 e," ŞI e'

l 
mului spiritual, cu fericirea şi 0-

zurat; ya cma cu .' me, fa a mmem d .. A , 

10- Că în comuna Baba veche din Bănat It 1 LI" t 1: I\t t 1 - 'd· sân a crestaturn unpreJur.,. 
Il' f U tf I d f· 't I ' au, 1. t'!!j os a )<11 u a uşa tU el- . 

ace pe factorul postll o fdilă de n as e e a IŞ greşI, SC lImono· lor _ şi luaI' r~u (a p~g'''nii, l'U- I G. M, lvanov. 
le- 11-12 ani. Aceasta este o faptă ne- sit. nici Într' o ţară, unde nu cunosc Q P1"u. 

a~ deamnă de o comună fruntaşă ca limba română - nu se face. deii L~au respins şi L'au batjoco· 
al, Baba veche! căci ce răspundere poate Rugăm Ono censori cât şi autori- rit. Aristocratisrnul creştin e re- D 1 B· I L n N C 
in să ia acest copil pentru poşta ce-Î tăţile competente, să ia cunoştinţă de nunţare la sine, e jertfire pentru e a ;rou . n. · · 

cade in mâni, şi cine are încredere în act!st afiş şi de tipografia în Cilre s'a Hristos: "Cine nu va renunţa la Regional s, i Judeţean Arad. 
ro, faptele ei? ~i apoi un lucru ruşinos făcut, pedepsindu~o cu o pedeapsă 
::: nemai auzit este că acestei fetite tre. exemplară, pe o asa tipografie care tot ce arE', nu poate fi ucenicul \ 

bue să-i i-se plătească de fiecar~ carte, fşl bate joc de! limba românească şi de . ~Ieu <, citim în Luca. Şi nu numai Organiz.aţi~ LANC din suburb~a 
ziar ori. as~ă poştă câte un leu de bu- limba statului ro~â~, ,. ~ jertfirea bunătăţilor, ci jertl1rea I Roş~, ~ernăut," prot~steaz~ cont~a ti; 
cată 1 EI bll1e unde suntem? Cu a cui Acea pedeapsa, In vntor. sa se 3- I personaiiti\ţii o c,,;re Hristos: Cine! n,utei, ftlo,-semlte a ZiarulUI "Cuvan.tul 

:f permisiune se face lucrul acesta 'f Este plice tuturor tipografiilor de aci, CHi I ',' fi ". l'a d ă 1\f n'ă ŞI aSigura pe ApQstolul neamulUi dl 
o batjocură şi o tâlhărie ca ziarele să I nu-şi dau silinţa, ca tipăriturile româ· \,ea s me~lg ll~,' 1I1~,~"::j s~ pr~f. .~, C. Cuza, preş~d. suprem a! 

fe' se scumpească ptmtru abonati cu I I neşti ~eorice fel, să iasă corect - şi lepede de sme, Să~~l. ta ciucea Şi II !,Ltgel de ~evota.m~nt~lt dragostea ŞI 
tit L::u bucata! Vom interveni la locul nu chmeze:le. Un abonat. să 1\la ·urmeze: "fimdca cel ce Increderea el necllOhtă . 

competent!! -- 1 nea să-şi salveze sut1etul, acela --

I 
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Nr 34 

Concurs. 
gllnda. al Cercului de Stu(UI lnstiiul de credit şi economii "Baia I 

, "Yoin~u Povorului ~ de Criş şi jur': S. A. neputându-şi ţi. I Camera de Agricultura a in-
- OI general Averescu a fost pri- Inca adunarea generală extraordillară, \ deţului Arad publiclt concurs pen-

mit in audi~nţă de regele llaliei şi de A mai incurs dela: pe ziua de 19 Seplemvrie ~. curent, 1 tru ocuparea unui post de core-
Papa. Suntem curio,şi, că oare şi d~ ~ lngnatie Raica, inv. Şeîtin Lei 1000 din pricina că nu s'au prezentat <:ctio- I sponder.t-dactitonraf. 
gene. rai a sărutat plciOarele sfântuluI I N. N. Chişineu·Cdş Lei 200 a .. "n număr recerut· ·In ·n~ele·ul I ti 

n rtI 1 • ' -. 1 ,t 1> I Refl 'ctanfii cari don;sc sa, Pănnte? Suma anterioară Lei 14.000 § 37 din Statute, on, acţlOnan sunt 1 c v . 

O
. t t*t' 1 d' t bă De tot! Lei 15.200 invitaţi din nou să se prezinte la ocupe acest post, sunt rugaţi a 

- m toate ra a lve e 10 re . f- _. I se adresa la Direcţiunea acestei 
baţii de stat germani şi francezi se Publicat.lune. Adunarea generala extr a .. 1 Camere s1r. Luther nI'. 3, într.: 
vede că Între aceste state se va incheia 
chiar o prietenle, ceace ar bucura În- !\1cmbrii comunei promolltoria le ordinară orele oficioase 9-12. 
treagă lumea cinstită numai cât că nu Cuvin se lnviHl la I pe ziua de 3 Oct. 1926, ora 10, când! Direc\iunea. 
ne vine să credem in sinceritatea ger- I w I se vor aduce hotărâri vahde cu orice I 
manilor. adunarea genera a I număr de actionari prezenti vor zi~ - i 

România a avut :area cinste de a ord,nară II cu următoarea: i 
fi aleasă pe 3 ani ca reprezentanta de toamna., ce se va ţinea în ziua ,Ordill~ . tl~. zi :. . \ 
Mlcei Inţă'egeri în socieiatea naţiunilor de 2 Octomvrie a. c. Ia ora 41/2 I ' 1. Decld~rea Tldlcărll cap!!aluIUl so- 1 

eu "'d ~ •• • lt· ra ~JClnl ~l S,01 

t 
I 

se cn!~ă1a 1n orice cantitate In 
Oeta\'j31l Ispraxuk, Şirl" 

dea seama Ică vor avea datorinţa să la casa comunal&. dm Cuvm. 2, In urma ridicării capitalului, - i 
Reprezentanţii ţăni noastre trebue să-şi ' ~. I blelar de lei 212500, la LeI 500.000. i 

apere interesele naţiunei noastre, dove- Ordinea de zi: modificarea statutelor, -- -- - f 
dind verb"Jl şi cuminte reprezentanţilor , Se atrage atenţiunea ono acţionari, 11&COJlla _ .... 
tuturor popoarelor că atacurile venite 1. Ce~zurarea şi aprobarea 80- că]a adunaraa generală Îşi vor putea ~ e ~ ..., ce 
contra noastră inteleg contra ţărei şi I coţilor dm anul trecut. exercita dreptul de vot, personal ori " 
n~amului nost~u neadevăruri iscodite 2. Preliminarlll bugetar şi pla- prin plenipote.nţă.în V~tt.utea §, 33 din I }) r O as p 8 t liIi 8 il r a t 
ŞI de rea cred101ă. 1 nul de lucrare pentru anul 1 1::126. sta~ute.' numa~ celce IŞI vor il dep.us I ' 

• 'J F" ' •. 1 • acţlUOIle sCrise pe numele propriu, I .' sos: ş ~ e 
Decâteva zile este rece în întreagă, tJ. Ixarea lUllpU.Ul storsu Ul ge- inainte de adunare în Baia de Criş la m hecare saptamână la 

ţara, ba pe unele locuri a căzut zăpadă neral. . institut, în Hălmagiu la filială, În Arad Gheor&he neht~le~n 
chiar. Iată un motiv ca jidanii să urce 4. Intregirea comitetului pro- la Banca Marmorosch Blank et Comp, 11 Arad, Piaţa Peştelui No. 19 
şi mai mult preţul lemnelor Ce ru- montorinl. în Deva la Inst. de credit din Deva 

, , 

. drn nepătrunşl trebue să cumpărăm 1996 o Illere Ruda 12 Apos1oh. ~~ 
Ş!~~, că noi c~ păduri seculare cu co- 5. Modificarea buO"etului pe anul 1 Î~ Brad la Inst. de Pe~sii a Soc. Mi-l' 
lemne dela jidaniii veniţi mai ieri, 6' El' I B .. ia de Cris, la 20 Sept. 1926. 
alaltăieri dirl p .•• (mai şlie-i mama dra- . \'entua e propunen. Diree{iulIta. Marele magazin de 

f 

pielării !. cului de unde!) Cuvin, la 28 August 1926 .. 
... Eugen Gestesi Dr. Sever Ispravnic -- VICTOR BOŞNIAC! 

- - In Florida, America, a fost un I 1l01ar,' preşeditite. De inehi.-iat. I f 
uragan puternic care a cauzat moartea ! I 

2000 d ., t 10 000 Arati, Piaţa Catedralei Nr. 16 ţ 
a peste e oameni ŞI pes e, Primăria comunei Sânmartin. Se închiricază ~ B ~ i Il oul ! 
răniţi, iar pagube a făcut de peste 200 --._- -... ----.... -.-.---.--,-.----~- R ~ d· Il . (P') FUI'l11'zeaz x cele lllRl' Soli·,le SI' l' ei' , 
miliarde lei. ·omun IU OVIue eClca 'H' U.'-I 

II< Nr. 71-926. compus din Casinou, restaurant şi, tine mărfuri din aceastrt h~anşe. t 
- Dşoara Livia Martin. Vădas şi dJ Puhlicaţ,iullo hotel pe timp d~ 1 . 3 ani. ! ! 

Gheorghe Popa absoivent de teologie, Condi~:iunile închirierei se pot ~~, 
S d ! d 'ţ' Neavând rezultat licitaţiunea fixată ~ 

oco or ogo II. * pentru ziua de 15 Martie a. c. primă- afla la d\ dr. Grozda vicepreşe- I --------.-- .- ! 
ria comunei Sânmartin (iud. Arad) pla dintr, unde se vor inainta şi ofer- I D r. D ION I S J U BEN EA r 

t· ă I . t Vă' , d 29 le e pu.na. a a a e c:olTIvne nit: le specia IStll, OI f . -- Pref. Pol. Arad. Aduce la cuoş- sa Sf9.ntaiJa aduce la cUn()ştl'llţa publl'ca" 1 ti x J d t d 1 O . I d' , l' t· b /'le vener/'ce ," 
lOţ ce or 111 efes,,}1 c In Ziua e că drt:ptul de vânat asupra terenului 19~(). de snllge t 

Sept a. c. oarele 16, se va ţinea la comunal pe timp de 5 ani şi anume 1 
Prefectură examenul de iofeuri şi 1 dela 1 Ianuarie 1926 până la 31 Dv Yicepreşedinte:'1 _ _'. , Consulteazii. dela 8 ·-10., ,-,. 

automobile. Cei intere~ati sunt vizati cemvrie 1931 se va d'i în arândă prin Dr. Grozda 1 ARAD_, StrJda Vicenţiu B.:-:beş Nru[~6 .. : 
a·şi inainta ce~'erile ins,oţite de actde licitaţie publică orală care se va ţinea, 
recerut: cu trei zll~ nal~te de ~xa~.en, la primăria comunei Sânmartin În zIUa : f 
cunoscand că c.eren s~sl:e mal tamu de 28 Septemvrie 1926 orde 10 a. m. : A V .I. Z! CROll'ORI.t1. prr. D .. A.2\IE 
nu se vor lua 10 consldl.orare. I Ucit· tia "-e va ţinea în conf tm tale i 

Tot odată atrag atcJ.tiunea proprie- cu Art ;2--~73 d'n l e tOb'J'ltăt' .. i Cu onoare se aduce la cunoştinţă . ELE N A NEG U Ş ŞI eL aVA lY .' 
tarilor de automobile, înclusive Ca- I p blic~ 'lege I t eg a ~Oi\~ 1: li l' onoratului public deschid.erea noului 1. . 
mione, ca să şi insinue sofeni la biu. t~u" ŞI a pen rU pro eC~1a vana~ magazin de manufactură, galanterie şi I A 1\ A D 
roul Circulaţiei, cUfloscând că contrar I C dTu '\ d r't ţ' t rnărul:ţişuri, din Bulev. Regele Ferdi" 1 Strada Turnului (fostă Lovarda) Nr. 3 
vor fi aspru pt'depsifi, dea .on

t
,lml' mi e 7 IClf~ ~e se PI o bV~' 1 naud Nr. 49. sub emb!ema: ; (vis-a-viscu Cazarma pompkriJor) f 

. *. .. roul notanatului comunei Sân1llartin. lt1agazinul "Universal" 1---· ... ----. l in 1 pu ore.or o IClOase a 1-, ' 
- Velth decorat. DIctatorul Reşfţel, I Sânmarlin la 4 Septemvrie 1926 ' 

jidanul Veilh a fost decorat cu Coroana Notar:' Primar: 1 ~ In ~ t?tdeauna
h

,bll1e 8 ţs.orta.t cu~ sbtof~, Dr, D. C a .5 MA, 
României în grad de ofiţer Marinfco 'ts P panzane, zep lre, o leu fi stam un, m e d i coş e f la ('usa Cercull/ă . Arad :.' 

Gazetele jidoveşti aduc eiojii guver- VI m. p. osmayer m. p .. b_ar~hefur!,. moltoane, p~rdele, basmale, 
nului pentru aceasta decuratie. 1 Şl c\Orăpane, cu pretun moderate. I Specialist in holi interne, tubercu- ! 

~ra ~atur~I ... După .ce au fost _ de~o- PubUcaţlune 1 funcţiunarii se bucură de 10% reducere IOLă, Raze Rontgen. 1 
Tatl tOţi rabmll, trebUla decorat ŞI Venh, 1 B' IAd I din preţurile marcate. p 1 A TAC A TE O R A LEI NRUL 7

1
. 

pentru a nu supăra "alianta israelită n uJac, ânglt _ ra" se vor I S~rvidul prompt şi conştiincios. 
univ;rsaIă".. ., M arenda 74 JU~hB~6 pamaut foarte 1 Cu 10ală stima: ? Consultă zilnic dela 10-12 şi 3-6 : 

Cand vom velll la puter: ŞI .nol 11 bun. InformaţlUTIl la . i MA6.~ZINUL ,~UNIVERSAL" I 

vom decora cu. cordonul canepel. v CQnslstorul dm Arad 1 propr. firmei IOAN DANILA. ! 
- lncefăţemrea. DI Dr. med. La că- _1 I 

tuşu şi Petru Frenţ, de origine din . 
Uzdin (jugoslavia) au cerut în aceaşi . A. D 1 R E C rr 1 U NEA 
zi dreptul de cetăţean român. '\ .. 

OI Or. Lăcătuşu nici astăzi nu este 
încetăţenit, pecând criminalul Petru 1 
Frenţ, care este condamnat la 14' ani I 
puş<:..ăric, pt. asashat, este cetăţean! 
roman. .. 

Este foarle regretabilă aceasta neg
Iigtntă din partea autorităţilor în drept, 
pentrucă dau aspectul, că la noi cri
minalii sunt privilegiati la Încetăţenire. 

Ol. Or, Lăcă1UŞU are defectul de a 
fi un bun român, căci dacă l-ar fi 
chemat spre exemplu Silberştein, ar fi \ 
fost de mult încetăţenit. 

1 
POSTA REDAC1'lUNU 1 

UZINEL()ll DE Gl\Z 
... 1\.. ORAşeLUI ARAD 

Se află în !\itu:lţia plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie înaltă, cu al cărui ajutor putem, ca în 
timpul de pace, lumina ieftin, Încălzi, pregăti mâncări, 
a călca rufe şi a ne scălda. lnsta!aţiuniie necesare şi 
mOlllărHe le executăm pe raie şi pc preţuri de regie. 

UZlNELE COMUNAL~ 

SECTIi\' GAZ .L\EltlAN: A.R/iD 
Strada Muclu Scevola 9, 11 şi 13. ~ Telefon: 27. 25 ,1 16. 

Dlul 19l1aciue ln c.. Am primit pa- 1 ,. U L' . 
piele trimise 440 Lei cu sincere 1 .,;. 13 1 R () UZI N E lOR 
mulţumite. Cordiale salulări. ~ I . .A _4.J. .. 

D.'pi P. T· in B: v~c/le. In c~esH~ '1 ",: I din strada Eminescu No. 4: stă ]a dispoziţj.ar-~:,,~,ţ\)lic 
post~l vom, mterv~n1 ŞI vo~n . scne ŞI;~ în ce priveşte comenzile etc. :', : • "~) ", 
10 Zlar. Ziarul Il s'a tTlmlS tuturor. I ... .. -.--' ""~ ~ 
Paralele le-am primit cu mare mulţu- I ~.: I . , . " " 

~~~~ă l~s~e~:nCOs:zi:~r ~ti d:C~e~~~~ mf~~~~~_~;':;;~' 
acum nu te vor <;isbulla, atunci f,criei ~~ ! ' - "~",.f_ 
Sanctităţei Sale Patriarhului tg " _.,./ ~. '~" 

-CenZuiat: Prefectura judetului. " " 

~~~~1!W'" A~ ... :;;.;iitP~~~.:ll~· 
i 8 ti i D umil e a!...~ S~ est e 1 

PORZOL?! 
Porzolul este un preparat' de sul

fa!are uscată. 

Cu Porzol se poate imbiba În 
5-10 minute sămânţa pt. 1 jl1gh. 

, După îmbilarea CI! Porzol nu mai 
trebue uscală sămânţ.:J. 

Din grâul îmbibat cu Porzol tre
. bue mai puţină sămânţă. 

Grâul imbibat cu PDrzol ră,o;are 
mai curând. 

Grâu! îmbinat cu Porzal nu va 
avea tăciune. 

Sămânţa îmbibală cu Por z o 1, 
asigură o recoltă mai bogată. 
20 de ca Porzot ajunge pentru un 

jugher catastral. 
Să Îmbibăm orce sămâr~ cu Parzal 

Expozitura: 
~"'r:letatea Corn. Anonimi" a 

iicultorHor- Jl(~'logaztlilk 
ABAD 

l~.~jf~' 
'Succesorii Tipografiei RetI'. "Afiid. 

r 
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