
= 

• _ ~ ':\1..: r .~""~"".,,,~,....-, .......... 

OR(~A~ Alj ,.1jlGI~1 A.pAHARII NA ŢIO~AL:E CR,EşrrJ~E" STRADA EMINESCU 17 
.(E tajul Il) , 

---------------------._~-----------_.----~-----------------------------------------------------------------"'Rul IV. - N-ral S:t APARE SĂPTĂMÂNAL SUB CONDUCEREA UNUI COMITET Arad, Baad_iei 19 Sept. 1926 

*$ • ., - AN: ''Pe 

După alegerile de a fi Încercat întâÎaşdată să - E de· abia şase fără un sfert. 
formeze blocul unitar românesc in - Nu ş!im, de,o jumătate o'ă am 

Consiliului orasului mnnicipialArad 
Arad~ - deşi din vina. tradiţiei primit ordin CII să nu mai lăsăm pe 

nimeni. 
plicato8.se .şi din Cauza precipitării Odată cu mine, alţi doi alegători 
evenimentelor n'a succes de asta rom{lni au fost respinşi cu aceleaşi cu-Pentruce şi cum s'a depus Lista românească, cIne 

DU a t'ost "cuz1.sta". 
dati:\., vinle: "Nu mai e voie!" 

Rămâne, incontesta.bil, 'şi me- Imp'otriva acestei samavolnice in-

Meritul dlui prefect Vasile Boneu de a fi încercat cel dintâi să formeze 
blocul unitar românesc în Arad, şi meritul nostru de a fi depus cei dintâi 
q listă curat românească fără colorit politic şi deosebire de clase sociale. 
- Constatări şi învăţăminte pentru viitor: 30 la sută dintre Români n'au 

ritul nostru, că am putut, cei din- căIcări a drepturilor politice, consfin 
ţite de Constitutie, protestez cu tărie, 

tăi, Să depunel11 în Arad o listă Şi protestez nu nnmai ca cetăţean ro, 

fost trecuţi pe listele de alegători şi pres te tot intelectualii noştri 
s'au abţinut dela votare. Pentruce? 

curat româ:1eascl:1, flira. co!orit po- mân, ci ca Român născut, nu făcut ca 
litic, reprezentând toate clasele să slujiască de paravan intereselor 
sociale ale românismului de aici, , meschine ale politicianismului, 

I Aceasta să o audă domnii cari -

C ft" şt' ti f' t d' 1. t 1 >\o-Ne' f' ~ I Constatări triste şi învăţăminte per.tru într'un oraş cu majoritalea populatiei 
e 1.01'11 no fI vor l.a la m I .1 aces. caz J"!',. ' ar. 1 ln- ! viitor. I streină - opresc pe români dela vot. 

numărul trecut. al acesteI. gazete II trat In acţIUne, pnmmd chlur să ' P if Al C t f 
despre o listă a candidaţiior oen- candideze dacă ar fdost invitată I Guvernările de pânn. aci gă-, L

r
.o ' I M' ,onsNan tne~cu 

, , '1 • d' d ' . I Iceu olse Icoara 
tru consiliul oraşului municipial! în proporţia apor\u;ui electoral. : Sin. mal corn? ~ rCuş1t,a pnn pac- , ============== 
Arad listă curat românească fata. "1 " . I tănle cu parlldtil maghIar, au ne-

'. , , " ~ n' al târZIU lucrunle luând O' \" • 1 1 1 C · 1 colont palme ŞI !itrA deosebi)," de î ' . I g 19r1t consecvent apOI tu e ectora OmUnlSmn 
" , - ntorsAtură neaşteptată prin de- 1 R â '1 l\. • i . clase sociale. care a şi partIcipat 1 ' . a om ni 01', care astg,Z1 mp,'e- ". 

A l' '1 d' D ' nunţarea pactu.Ul cu partidul ma- ! una cu ţărănimea. şi muncitori mea IŞI scoate capul "In ·"rad 
m fi egcn e 10 ummeca trecută, h' t· r '1 dl' I I '" • T' b (Ţ' 1 .. I g Iar, - opera na~lona lŞt1 ar UI din suburbii, numară aproape ju-
~ r~lam. su re~)mu cenzUt el ~laniu _ care mana apa pe moara t' " I Ne doare. ci muncitori şi ţărani 
măspnte ŞI as:fel n'am tndrăsnit . " t fl1ă,ate dm p0pulaţta totală a ora- români încă au votat cu comuniştii. 
s'o comentLKm pf'ntru a nu 11e l~0mUf1lşf:I:?r, -- am ce! ut, ca. p~ II ş, ului Arad. Astfel, până când mi, I IA'" v • 1~, _ ... Ista o lClOasă ~ cu mmontan ,',." A d b' ._ { car erau cat p aCI să lasa biruitori 
expune gazeta conhsci\.f11 de care h" ,nonta,l1, In eose I evreII, 5 au În :llegerea Consiliului comunal.-

, c Jar -- sa l1e reprezentate toate or- I î'" t ţ' '1 K f' t +' LANC ar Pllt "a~ . d că I tot n'am scăpat teferi la început. . ţ"l . .- ngnJlt ca o 'l al or Sa. le recUyl . ea .. ·1 rea u a 
. ,gamza 11 e româneştI. in registrul alegătorilor; dintre 1n- sentimentul national, Însă unii 

Acum tnsa. fhndcă alegenle au ~ tI' 1 b ! " d' "f" '. " Î()ţeleg să privească pe 
trecut, fie-ne permis sA dăm ur- . J fon ,l.t ~lllC a ~rg IeZiel COIl: ,reptăţ;y1l rom Itnt , mal bl~e ca "cuzişti" la fel cu comuni~tii. -
matoarele explicAri: : tta munc;ttonl?r, can declarasera 30 la suU\" nu sunt al~găton, Frumosul rezultat al listei curat 

L
· t d' h t" '-' 3 ! lupta de clast/. I Altii constatare tnsta. e, cii românEşti, svrijinită de LANC 
IS a 10 c es Iur,e .,0, " al.· 1 1" ăt ", A" 1 b" 

f t gre it . tende t' d 'iă ~ In acest caz L:\ i\C nu can-·I a "g' .oru lom ,ni, lnc eose I mte- In lupta electorală pentru COt1-
oS . t~! ŞCI ~ LOS

1 
enumd[ II dida se l~ulţumea . cu ~âteva 10 ,lectuaiii, s'au abţinut dela votare. 

"CtlZIS a , ca mal ee atanta 0- , ' A ' .. ,. - i RE! 1 n -,. r ~" 1 1 ' stituirea Consiliului oraşului ArId 
vael" că nu cuprindea numele cun In (',uIl11Sllle de spccHthtate ale~' ,u. r- 1

.
O

: lOC ( I,n a?tu, ~ă a nOI, la alegerea din 12 1. c,
' 

au luat 
p-=rs~anelor exponenţilor LANC, consiliului, cari i-au şi fost pro- I caf.ntclim pe lu~c, d~m~n ad.',l10- parte trei liste, cu următorul re
afttrA doar de a drului Liviu HăI- misc, şi ar n avut o atitudine 1 ca \,1 au j~10~?p~tlţzat . nil' ntrccghl~e zultat: 

.... Jl'!.' d . ~ ţ , pitrtinitoare. pentru l a.ffŞn via a PU) IcA. Iar 1 N rr.~gean, a ;"tun e l,;are -~ lf:Şl- . J şi de aS1ădată, lista oficială 1ri- . Lista o. t, a Blocului muncitoresc, 
ru:~u ~lte 31 per~~ane de difente, Nu s-a facut nici una, nici alta, mite tn conSIliu din 13 români, compusă şi sprijinită de 
o.rI făra,nu,anţe p~h.tJce. ~?m putea nu discutăm din a cui vin ă. O 12 .,doctori" advocaţi. 1, muncitorii sindic<ililati: unguri, 
i d 1 t n . 11." " î 1 1 rx nemţi, români. fârbi, ajutată clandestin 
1 ar IS (li »C U Z. I ,5 ta.. " '. spunem nsa 11 genera, lCl.ră teama In viaţa noastră publica. ne-am cu foarte mult efect de 

Pe. semne, opinIa pubh~ă n!Cl de a putea ti desminţll8., că inte- obişnuit să vedem spre marca )n- 2. partidul maghiar, şi 
nu mal poate concepe naţlOnalts- I resele personale şi lipsa de since· dignare a tuturor celorlalte cate- 3, evrei, 
mut integral, decât, din partea .L. ritate, n'au putut ii biruite nici de gorii de cetaţeni, ma.)'orităţî de adecă trei numeroase grupări politice 
A '\.T C D tăd 1\0 - a întrunit: 2539 voturI 

• ~'1. : acă eSIe. a~a~ apOI e as at(ll. advocaţt tn comisii agricole, teh-
(1 mândrIe pentru nOI Şi m acelaş Idea listei româneşti reluată de nlce şcolare teatrale bisericeşti II. Lista No, 2, a guvernului, 
tl,'m. p o desavuare a panide:or po- LANC tina~ciare et~. până' la sta..rşit: sprijinilă de românii din 
1 • 1. fracţiunea dlui Ooldiş. 
Ittce, Atunci noua. ce ne mai rămâ- Atunci să nu ne mai minunA.m, 2. partidul naţional al dlui Maniu, 

Un lucru însă il recunoaştem? A' • ,cA la noi se tace politica, care se I 3. averescani. 
bucuros; cA lista curat românea- n:a

t
· S~ sta: lt1 paslvHat~, rarI tace. Şi că profesorul, medicul, 4, ţărănisţi; de 

SCă,' a fost iniţiată şi sprijinită de I S ~cer~, ~ d epune:ea . ~nelf Ist~ inginerul, industriaşul, omul de 5. uflgurii dizidenti ai partidului 
organizaţia LANC. r~ml' nte ş l.fi ~ l=l1~nta,l t,Şl e ;~Ptt~ I bancă, proprietarul - se bucură maghiar, 

I 
Ca lS a o ICla (li 10 enylOna SP, fl- I 1t t t r t I ă' 6. evrei. 

Iată cum şi pentru ce? milă in consiliu şi de aSI ădatA I for n,:t ~ rec~ pe 1~. \ a eg. ton- 7. nemţi, • 

I 'docto 1'" (d ţ') 1 ' In oc s Ş1 SO ICI e smgur 8. ~ârbi: 
Liga. nu are nici în elin, nici în numai "f4 t r 1 ~ voc~ 1., n dreptul. Iar dacă întâmplător ti adecă opt grupări politice, sprijinte de 

n'â.:lecă cu partidele politice. Din ~.arebt~az °da;- e m~ ţI rom n1 s'a: cade la ma.nă buletinul, nici atunci aparatul administrativ, poliţienesc, jan-
principiu, membrii noştri nu pot ~ a I~Ut e a ~"o are, t pţentru a:l nu se prezintă la urnă. darmerie, Ş a. m. 
candida pe aceeaş listă cu jidanii. uce ŞI pe ?ceş l~ n a a urneI, * - a întrunit 2655 voturi 

1 ' t .. ,·· t am hotarit m ultimul moment de- I t-\m atins lucruri pU+I'n dLlre- III. Li!;ta No. 3, îndependent~ _Jgll nu poa e SprIJInI pnn vo u- t t . t . 4 V 
riie sale listele, pe care figurează punerea IS el cura româneştI. I roase, le-am spus insă, curat românească, 

,)'idanii. Dacă numai o fArimitură Acesta e adevarul. ,! Sine ira et studio... sprijinită de L. A. N. C şi bazându-se 
numai pe românii: 

am ceda din această intransigenţă i Şi nu ni-e ruşine, - viitorul Tr. Mager, prof. a) divizati În cele şase organizaţii 
-. ne-am pierdut rostul de-a mai I va dovedi, ca t;tumai. in. a,cest fel preş. org. LANC jud. Arad politice. 
~X!stu, Aceasta n'au înţeles-o ma- se va putea eVita pnmeJdla'sur- b) aproximativ până ta 30%

• fără 
tadorii "politiciani" in tot cursul I v~nit~ di~ ~o,ntinuel~ pectări cu Către Preşedintele Biroului Elec- dr~)\~:tu1°:~ mare parte, abţinându se 
com:orbirilor CLl diinşii. I mlnontarn, hcltarea mtereselor ro- toral. , dela votare, 

Astfel, care era situaţia noa- I mâneşti, cari ştirbcsc grav presti- I Arad, 12 Sept. 1926, 
sti a.? Apropiindu-se alegerile, de- giul statului naţional. I Domnule Preşedinte, Subsemnatul 
kgflţii noştri au luat pe rând con- Suntem convinşi, că la o nouă AI. Constantinescu profesor la Liceul 
tact cu toate cele cinci organizaţii alegere a consiliului ori\şenesc, toţi "Moise Nicoară<l prezentându-mă azi 

12 Septe01vrie c. ora 5'45 la localul de 
româ~1eşti, ruga.ndu-i ca împreuna românii fără deosebire de partide vot al secţiunei 1, pentru a-mi exercita 
să compună o lista curat româ- politice, ne vom găsi într'un bloc dreptul de alegător certificat d~ cartea 
ncască: unitar şi numai atunci vom putea No. 1~60, li?e,raIă!a ,23 August c. şi 

Frontul unic românesc contra pre- noi dicta persoanele trecute pe de, abta as~azt pn~T1Ită, - ~m fost 
'.' . ',' .'1 opnt de a patrunde 10 loca1w de vot 

lenziunilor obraznice ale minoritarilor hstă dm pattea mm.ol1t~ll or. , de un cordon de jandarmi postat în 
şi evreilor, cari pretindeau 18 locuri Rămâne un ment mcontesta- 1 strada Seminarului, Cu consemnul: Nu 
din 24, ale membrilor ordinari. . bil al diui prefect, Vasile Boneu, mai e voie. S'a terminat, d'omle'" 

l)REŢUL UNUI EXEllPL A R 3 LEI. 

a obtinut 448 voturi 
Socoteala este uşor de făcut. 

Mai pune, ca. din motive bine în
ţelese nu s'au exprimat nici ju
mătate din totalitl!.tea voturilor. 
Şi, şi mai puţin au votat intelec
tualii români. 

Comunismul 
sul cap În Arad, 
de-a politica. 

îşi scoate hâdo~ 
şi... noi ne jucam 

x. 

, ''1 
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Creştinii din Cârlibaba I 
in mare pritnejdie. 

VOINTA POPORULUI 

A. 
Acest jandarm este o groa~ă pe "I!-" O -, A rre..r 1 , 

caplIl crtştinilor mai aks II celor ce • It, II 1'1. .. 
sun; membdj Îfl LANC. MulTi creştini I 
sLlllt f.ihţi a:şi părăsi gn:;podăriHe ne Liga Apărării Naţionale Creştin·" 

Am scris de mai multeori despre mai pu\imd suferi alâla prigoapă. I dură contopirea orgtmizaţiitor m(iona!~ 
COI'lurl'" C"'rll'b",ha :lI'a~la-llrl J'Ultl "l" Il cre~ljne şi a fasdei n;ltior1(lle dlll v~-

1 Q ... .1l', < lr' .. ... -. Actst bndarm mai are şi palimll be· " 
citllrii creştini sunt căzuţi pradă j!da· ... - d .1 b chiui Regat ~l din .A.rdea l, e~,te o unică 

'. "'d -'. t '" ţlel ŞI (!n e lurmen! al uC eul mă, ş' ptlternl'că O" 't' I .' ft'" nuor ŞI li .O~lp ~~r, ~ oat; mtervenţu. : pe fTlerge ca un balaur pe stradă, a me~ I • g'iIII73 .l" po, d\,;A. econo-
calea pubhcl~âţll cat. ŞI la _ autl'ntaţtle I nillţâ"d si nldl!f?.tând pe cre~tllli. mică şi cullllrală, cu ~ediul in Bucureşti, 
centrale au rasunat IA pUSIIU. . ' '. ~, . Cale,) Victoriei Nr, 86, sun preridentia 

StrigăTul de durere al creştinilDr i ' .. Toate d,en~nţ~nle făcllt~ .liI"aUiOrt-,t martlu! luplator H~·tioiJal a d:ui prilk
mă face să mai atrag incă odată aten- ! 1attle EuperlOa,e contra ac~s.U1 J~lHlar11l sur 11I1lVcrsjt~r A. C. Cu z a. 
tia aut(lrÎtlltilor, doar cel puţin de data l au .ră,mas făra efect, deşI an fo~ t do- Scopul ei este eluplJ rea naţion:.lis-
acea~ta. nu vor Fămânea nepăsătoare : vezI Juste. 1 mulul inlranslgent şi creş!illi~mu;ui in-

Cârlibaba t'ste un centru de explo<l- i 1 Puterea jidanilore I~,~e-, l:au !\'Cos tegn!. 
tare de păduri din averea fondU!ui bi. j de.a ,toate, dar <:ilre ran~ c-a'1d vor Lig-a poal tă tricolorul ro l'ânesc Cu 
serice!'c ort rom. al Bucovinei. Alât i I~erm~!c ca a,ces,t J<ln~arm lf~pre~nă cu svastica ca ~ emn al rasd noastre, care i 
neguţătorti, cât şi entreprenQrii sunt i Jldann paraZl!8n ~ă-ş, b~tă )I)C .m mod o aveau strAmrş:i nO~lri, - este sem- ! 
jidani, şi cum creştinii din această co- i barbar de poporul creştm neVlOoval ~ nul legăturei nOi:l(,tre cu pilmân1ul care • 
mună sunt sărmani şi trăesc numai din I Aşteptăm să vedem răspunsul diU\ Îl biruim şi p~lOte care vrem ~ă fim l 
agonisita cu palmele (munca la pă~; mini:;tru "de interne şi al dlui ministru slăpânitori desăvârşiţi, ,ldeviza ligel e: 
dure), ei sunt supuşi compiect acestor 1 al muncII. "Hristos, Regele şi Natiun~a". 
ticăloşi. In aeeilslă comună, sunt 30 ; <.Ion-. RomÎloeasc~.) 8erghie Plorescu Fra{Î Rom/Îni! 
prăvălii dintre cari numai 3 creştineşti . Tara noastră mai mănoasă şi mai 
şi acelea pe cale de faliment, tiindcă '-' frumoasă dt:cât ~oat~ tădle din lun,e 
jidanii nu fac plăţile în bani, ci cu bo- DIN RANA T est:! din răsboi încoace cwropită de 
nuri scrise În jidoveşte. cu care sunt străini, îndeosebi de iidani SlreCUTi:ţl 
obligati să cumpere marfă mai scumpă I _ Sărăcimea din Cam/o.' isgonită cu aci din ţările vecine. Din 12 milioane 
şi mai rea În prăvăliile jidoveşti. I jandarm ii de pe pămânfu/, din care de jidan! a lumei Întregi, trâesc Şi sre-

Neguţătorii principali sunt fraţii 280 juglz. i se dau dlu; Dr. 1. Radu culează a noi 2 şi un sfert miiwar:e: 
El!enbogen cari înainte de răsboi erau 1 din Brad în schimbul unor locuri sterile. a opta parte din lOcuitorii ţării noastre; 
chelneri, lăietori de lemne sau cerşe- 1 'sunt jldani. Spăimântătur şi p::ricu!os 
tori pe la uşile creştinilor iar azi, multi· Am scris 111 "Deşteph1rea Banatului" I lucru pentru noi şi pentru tară Ei 
milionari şi dictatorii acestei comune, că s'au luat pământu! indrt>p:ăţlţilor acap~re'lZă bo~ătiile noastre fără muncă 
inşalâ muncitorimea cât şi statul, iar din Comloş, ca să se dea 280 jughere productivă - parazitar - ei sunt ca-I 
autorirăţile amcţite "nu văd şi nu aud domnului Radu, din:ctoru! Liceului din pltaliştii, iar noi muncitorii Jor, 
nimic". Brad. Am denunţrlt lucrul acesta, ca Ca să şliţi: 

Nu trec cu vederee să SPUrl că În fiind c>::a mai formidabilă exc!Ocherie, S\'ed1a-Norvegia ar~ abia la 7500 I 
fruntea administra lei comunale se gtt- ca~e s:a făcut în părţye noast~e dela locultori I jld<-.n, Anglia la ROCI, Franta 
seşte Maier Ellenbogen aţ'a cti dacii un,lre ~~lcoace, LJl arhc~lul, n~sl, u", "N.ă 1 .. 450, Rusia la 76. Ungana la 16, I 
cineva are nevoe Sâmbătă de ştampiUi ~elde.a răsr:unde ca a~!>a Ş.1 din b~lgUle- ) Polonia la 13, iar bidta RUI;-.ânia poartă 
şi semnQtură nu i-se poate da fiind" hf~ el. sub ht~uil ".~~glOnah~mu.1...şl che- greul, avilnd la tol al 7·/ea lowilor un 
ljabăs (Am ajuns in legea veche!) , stla .lmpropne ~nrl1. colOnizării ne am jidan; <şa că România cu cel mai mare 

Câl,d ar face dl minislru al muncii I conYlIls pcdeplm cată dreptate aveam. contmgent de jid~ni d'n lumea inlreagă 
o vizită la muncitorii din Câr!ibaba şi i Int! a.devăr aces! domn, Radu a ofen~ este adevârab: .. Paleslina nouă". . 
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3. Revizuirea luturor incetătenirilor; 
4. Rep llricrea (scoaterea) jidanilor 

:::i strcinih)r intr;,oţi in ţ ,ră in timpl.Il 
rashoiulu! şi pa Â azi, 

5, Scoltterea jidani10r dda sate, din 
funcţiuni Pl")lic~ - C-'l. n, ,tari com, ~. i. 

6 Exproprierea pământuri!or oCU' 
pate de jldani, penau ţărani, 

7, Re~ctlfl'răfarea prop'ielătilor ji. 
do\eşti, câşiigate prin sp,-cu!ă, pentru 
necesitătile romaneAi, 

8, Nimicirea C')Il!ractelor CII jid ~nH 
!lf'ntru ta'erea pă<JUI Hor şi predareI 
pădurilor În t'xpkatarl!a dlşttilor :'ătcşl~ 

9 Inmulţirea ctminurilor pentru 
studenti şi ucenicii din comerţ şi iur.. 

10, Indreptăţirea cetăfeneascl~ j stu, ; 
denţimei ullI':ersHa!e, ; 

II, Irtdd"rirea comercianţilor şi in·" 
dustriaşilor, ca f:ă primed~că ş. ucenici ' 
d~ naţionalitate rolt'âlă; 

12, Legiferarea proporţiona1i!ăţii
numerus clau"us - pent! u toate na" 
ţioni'lli!ăţile in toate riJmurile eCOllomice 
şi culturale, până la restab!lirea echdi, 
brului, Starea exc('pţionaIă din tara 
noastră cere măsuri excepţion~le! 

13. Scoilterea comertUlui cu beuturi 
~pinoase din mâr,ile streinilor; 

14, Indrept:.rea soartei Învalizilor, or
fanilor şi vf'duvelor de răsboi, precum: 
şi a voluntarilor şi legionarilor; " 

15. Sahrizare3 funcţionarilor Îrl ge
neral conform timpului de pace şi a 
preoţilor în mAsura cuvenită demniiătli, 
sluji!orjlor aharuiui ; 

16 Inmultirea cooperativelor săteşti; 
şi muncitoreşti; , 

17. Ilrpunere-t cu dare progres ivi 
(cresc!ndă) a Imbogătitiiur de răsbJi Ş a, [ 

Programul detailat se cuprinde in, 
• SIa tutui, Programul şi Regulamentul: 
LANC" c;re se afă 13 R~gionala Ardd 
a Ligii din strad.l Eminescu nr. 17 şi 
care costă ] O Lei bucata. 

.. -==" ar vedea în ce sclăvie i-au adus ji- ,l 400 Jugh~re .. din lo~un pline d,e ~t~nc! In 1920 au fost În şcolile sup:>ri
danii, ar trebui să-I doară inima oricât I ale m~nţtl?r Ap~sem •• cum sene m~aşi oare din Cemăuţi şi Iaşi - şi În Ii-
de nepăsător ar fi. I ,.N.ădeJdea ,,:leci pă()'a~t c;ne .~alore"z~ ccele din BJsarahia in total 6904 ji· Ped -apsa CU moartea 

Creştll1il munc!Lori n'au putut rWca ' abia v~e-o calc va Zf~1 de I!lll de L~I, dani şi numai 3289 români cu toate \:! 
glas,u.l 1.0, r de d,urere să-i ,auda.· Bu~u~ 1,1 ca să~l. dea statul }1I1 ,28~, jl,lght:,-re, .:I,n cele~alt~ I1 c ţ;o;lalpăţi 'Impreun'" I . ~ _ 1. d ~t· d d- Se impune ca o necesitate a tlm-. 
r~ştll, htndcă. n au Jlvut prin ~cme, pa~a Iva. oa. ~. c ~. re, o C'~ e~ a, . ~Cl e:!l. 11 ]. La univt'r~î!ăt le d'l1 fral't a din 230 _ _. ~ . d d ă ă - ,'pului, ca un remediU dicace al relelor i 
calld am velHt eu 1'1 aceasla ((lmuna. I o~l1e. IsgOr..11 cu Jan :rmll S r ClIllea burse - ajutoare de siat - sunt 145 i şi ca o Ii.:ilvare a siguranţei st<'tului. ' 
Vă1.ân.du~i _ că s~nt În p~imt!~dle i am I dm CO~lIlo.ş, c~re mu~c~şte cu braţe:e 1 la jiJani. i·', nu "ai 25 I~ R'lmâni şi I 
o!gamzat 111 dltent~ S?C1C1ăţl culturslt! ! a~e~t păma!~t. Dar nU:I.ast: ? potto- II toti ceilalti, aşa că irl viitorul «p rOP1'it 1 Aplicată după o nJalură chibtuilllă, 
ş~ In .~A~C pen,tfll ~-l, putea salva.' gan", ,deoch:~tă pCt~tr~~:fl?,b~.,!,ăţlf~a ~e. vom a'itl cea mai mare parte a jude- ! câ'1d probele sunt evidente şi ori~e in.:'! 
Jidallll cat ~~ m ,a,u SImţit ~U aJar.l:at I c'~st!tă a unu! d :. de: li~eu, ~I CII C'l d<ls- r c~loriJor, prof'-!:,orilor, medicilor, nola~! doială exc~u~ă, va fj o pn'ă,ă putei" 
toală ~eata Jldovlţllor, :cuş1l1d 1'ă, m~ că.: sa:l cO~l~rClallt c:, SU,ll:, .a~ 60000 I fl.or comunali Ş a. lll.lIIni jid<.inÎ. Cun-. I nică intru apărarea contra răufăcatoli
mUie tn timp de 6 lum de 4 on (tI I LeI. Ma~ d!JI.:.;r1 MUJ,lţl1 ~1)li6e(!1., CUtll- tinuând aşa ei vor Hr,de şi ia cârn\) ! lor. c::;,re nu nHi au teamă de legi. 
mă mutau, cu mă remutam), aceasta I p~r .0 rapa ~,~duroa:ă _e! ... 4~)() )llgher~ ţării. , Ţările Cele Imi chrjfi13te au intro· ; 
numai c" sA scape de mine sa nu pot! ŞI ZiC st<>tUl~I.: h:u şa Schl~,ham, 111 Oiil 168000d>;: ctIrciumesunf 136000 1 dus-o, cu toate că in legile lor mnt' 
lumina pop':lruJ, dar totuşi in alt>geriie I ~a<u râ?ele. ŞI iaU .ugc:arele, \:'1 am pro- 1 În mâna jidafiilor _ totatâţia otrăvitori : şi aite sancţiuni mai severe decât a!e , 
p~rla"!eCltare ~proape tc,ţi au vuj~t cu ' !It<lt d~~~.nlT1~I mdwn:: ~~r ~~ ~~nt : ai ll<Jţiund româneşti, pe care o Îmbală i codului no'lru penal. şi cu loate că cei. 
Liga m care şl-au pus l;lată nădeJlka I tlIcă mllt.na~,Dar o ,a n ~ I~SC,lt,1 ŞH~ o otrăwsc, ca apoi să o dEspoaie. ce au dalori:1 să le aplice, SUllt mu!t; 

. e sa I ntamplat up~ ,~!egen? 1· Radu si a celor Col li Dar <>.cestia' Ofr.şele ŞI nra~e(ele noastre sunt .. " • C ., d x 'j' t>ă am halarul, Ace~sta-t IstOrIa lUI I . y ! mai conştienţi decât unii din fu::cţio-; 
dann obst:tvând că cn:şl1l1ll au vo.tat! 1- ă ~ ~ . b o 'ţ ': ~t't P: pline de p(ă~ălii iidoveşti şi o parte I nam noştrn, : 

L • t ă' t ă" ang ca se FI: o<:a esc neclOs 1 mal . , . -, I Se va zice, că societatea are drep-} 
cu t 19a

b
, a~ ~ncdepu sf -~ pCdT.seclu e, S . ~ '1 sunt şi hatjocoritori. Căci iată ce SCriU I d~, a streml,lor -::: b?!COland baetii ~o:- , 

mu e, a sa·l ea a ara In ucru, Şi • Năd"« F' t' I ' i' I ş.n, p_~ cara ru Il pnmesc de ucelliCI ' tul U\ pedepsească pe cei răi şi sa, 
d "J c "1 .. • t b d 1- 1 tn" eJuea", rii 11 n.,ş.n {,1Il mun- I d ., l' ,..' '1 caute să-o i îndrepte pe cât e CLI putinţă" 

a.ca uăra .. odrll .. lIn reă au de ce aceas a \ ţii Apuseni elC ... sunt tot a!ât de (luni: ar n~cl, ce, PUţHl d! servI ton (s.iugl) v 

pngoan . JI ann e r spun eau: pentru I .' • , I II t '\ <'Işa ca In telul aCesla oraşele, can din I iar nu să distrugă o viată OMeneasca, ' 
că ali votat cu cuziştii, aţi ascultat pe ,roăman~ ca, onş:c~re cOlH·fşan., p~n r~ sudtîri le romântşll ti ăie:;c intotdeauna Dar ce indreptare se mai poale 
florescu' ducefi-vă la Cuza să vă pri- c ~cnu. el ma~ JOs, "sun mal VIgUroŞI f'· t Y"i' , . I aş'epta dela u!} precoce asasin cinic, ., 

.! t decat banăţen'l roştn" vor las ral!1l Uf. meas~ m lucru! A~a că .lucrătoril a~ ,'1, Partidele româneşH păcătoase prin 1 ca elevul de şcoală Anghel Rind Ni-
părăSIt comuna pl~can,d. 10 alt~ părţI Iată de ce e vorba! Radu, diredo n pac1Urile făcute cu strf>:iniî la alegerile I colat! Marica-, care-şi UCIde pe tatăl, pe ~ 
m tară. pentru a,şi caştlga pâmea de ru\ liberal al Liceului din Brad e tot comunale, au mai dat şi cârmuirea i fratele şi pe soţia acestuia? . 
toate zllde. aşa de bun român, ca oricare comloşan, unei m"lri pă!ţi din oraşe, jiddnilor şi Ce indreptare se mai poate aştepta 

Jidanii hl luplă conlra creş~inilor şi e mai viguros d.::cât oricare hânăţan. streinilor. dela "iluştrii ztlelor nO(lstre" Veres 
şi-au format o gardă (de goimi) com- N·o tragem la îndoială! Dar n'am crc- România este o c::l:-li deschisă unde Mikl6s, Terente, Pistol, etc. efe" care 
pu~ă dm oameni marcanţi şi anume: zut, că inconştierţa "Nădejdii" să te'li perciunatii şi toţi comuniştii vaga- jefuesc şi ucid la drumu~ mare, in sti· 
preotul Andrici Vasile, secretarul Ni- meargă atât de departe, Încât să mai bOllzi pot descăleca rtelurburati de ni- darea unor autorităţi neputiillcioase? 
coda Vasile, înv, Ast. Roberts, Sruno scrie şi aceste insulte, dupăce s'a că- meni. Şi iarăşi, ce indreptare se mai poate 
Czemeniscki, Perhineac Alois şi Vitol pătuit liberalul Radu, Ddr cine munce- Până 1a aceaslă treaptă a ruinei a aştepta dela eeala de comunişti - în 
Ludwig şeful postului de janddrmi de- şte acest pamâot? Nu comloşenii? ajuns neamul ro~ânesc din cauza slă- maioritatea jidani - care uneltesc zi" 
spre care am scris de mult că nuhe- Ce-a făcuI, Radu? A venit să ar<!, să r biciurfei. şi p::ttimei 'Partidelor noastre de zi contra siguranţei statului? 
şte sentimente antinaţionale şi anticre- cosească, să muncea~:ă? In~ea"mnă I vândute jid;milor şi streinilor, Scoşi din rândul oamenilor, aceste 
ştine şi are la actil,.ul sau jmai multe \ Radu aceasta " o mas~a vlguroalt<1 d~ : Liga Apă/arii Nationale Creştine fiare primejdioase, În oricâte lanţuri 
aţmzuri şi excrocherii in dauna creşti- p~)i?or"? De loc,. R..ldu e u"n Sijmsar j vrea să smul~ ă ţara dela peirea spre II vor fi puse, tot vor încerca să sC,lpe, 
nilor, ca: ares!ări ifţgale, prigomrea I cl.mc, care vrea~ sa f;că un targ ren!a- l care merge cu paşi reped. ~i Iiberţatea lor o vor sărbători-o prin 
memt):lIor din ligă; constl ângere şi I b~l cu statul,. sa se 1mbo~ăteaf.iC.ă d~n· i Fra;i Români, I noui uneltiri sau noui vărsări de sânge. 
luare de milă, furturi descoperite şi ti oda!ă ŞI ala ta. t,A. D~CI e m~al preJos I I Conlra, fiarelor, trebuie aplicată ex-
tainui e, ameninţarea cu moarte a cre- I morallceşte decat cel dlll urma COml? Grăhiţi sub drapelul LANC, ca să terminarea. 
ştinilor cari I-au denunţat autoritătilor şa~. CăCi ce-a fă~t.lt acest .Radu, cu ~a· ne IBântuim drepturile noastre fireşti, Căci tâlharul cât de temerar. tre· 
etc, Pentru multele abuzuri este aat in mantul cu care sa căpătmt vremelmc? să ne cUIăţim ţara amenjl1ţ~tă de ve- I mură pentru propria lui persoană, 
judecata Trihuna~1I1ui din Câmpulung L'a dat Î!l cdministrarea unui geambaş . netid în existenţa ei natiOllslă ,i eco- De aceea socotim necesară această 
Dosar Nr. ]71-26 şi 196-926, cât d~n Com1 oş, Simion Păcăt~~n, care !I ! nomicăJ ca bă nu ne blesteme martirii pedeapsă, mai ales acum când furia 
şi la cmtea de Apel Cernăuti peutru da să-! I~~rez~ tot 1~ s~racil C?lllloşem. trecutului, copii noştri şi generaţiile banditi lor nu mai cunoaşte margeni, 
arestarea ilegală a mea, procesul se nedrep,tăţlt~ ~I luaţi 111 •• batjocU! ~ de viitoare. iar temeritatea lor nu mai poate fi in-
, d '" I 28 S t Năde1dea hberală NOI msă cart ve Inscrieti vi cu to'ii În Liga Apătării lUeCa a ep, a. c "j.'. , - t grădilă prin nici un cod de lege, 

Acest jandarm nevrednic de postul ghem de apro~pe de mt~rese~e .Ior •. le Naţ. Crt'ştine. Nu vă lăsaţi amăgiti de 
ce~l ocupă, este cu toiul vândut jida- S'pune":J: fraţi coml?şem, sa vmă I~~ Românii însfreinaţi! 
nilor prin faptul că nu vede cum ji- ~lbecalll, s~ vă ceara votul. Să ~lltl I România trebue să fiI;: a Românilor! 
danii calcă legea ţării, cum speculează tns.~ atuncI" că cel ce vot,ează, cu I~be. lată programul Ligei în punctele prin-
muncitorimea şi cum păgubesc statul ralll, se batjocoreşte pe sme lfiSUŞI. cipale, iatd ce vrea ea Să înfăptuiaSCă: 
prin neplătirea impozitului cuvenit. De/acom/of/.. 1. Apărarea ţării monarhice in frunte 

.~ Tot acest jandarm interzice creşti- cu glorioasa Casă domnitoare; 
oBor să cumpere din prăvăhHe creşti- - Vom lovi deopotrivă. În strei- 2, Cârmuirea oraşelor şi satelor prin 
neşti, impunându·Je să cumpere numa· 1 nul perversitar şi 1n românul ne· 1 oamenii lor, cu dreptul preponderant 
dela jidanÎ. , cinstit înstreinat. de conducere a Românilor; 

Bran 

CalJinetul medical 

dr. Aurel Mager 
ginecolog, mamoş (naşted şi boli te' 
meeşti) s'a mutat pe Bulevardul Regele 
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No. 33 VOINTA POPORULUf PE1)!ina! 

SE ZIC E: IRA V A Ş E. 1 dispozitie jandarmil()r toa~e exp!icatiiie A J1 c" N A ~1" F:; ~"'r :1-; 

I fondate pe (l\,.te judecatvret-u, ItHWl ce· pe n t r u 

Că se. urcă salariile _ birfitor functio, li Oln Uăhd8gÎlt I tit di~p')Zlliunea S·lui :Jt dtn ~egea 
nan cu 15 la slra, ceeace este un Jandarmii

t 
la ordinul autilrităţilor! uecutionaa, care prevede, Ci efeclua~ ve 1 NŢfi POPORULUI 

bacşiş hagatel faţă cu preţurile urcate 1 adm, împiedecă executarea unei sen- I rta extcclHI.el nu r.)(Jlil.t: b (Jpnu. mCi st pol face ~n "..rud k.l 
drja din partea statului a; tUlunului, I tinţe a Inaltei CurtI de Casatie pnn OJulestift,\e. Ol(,;l pTl!, e~tI~, ma 1. Adw;nistratle 
rachiului, ~ărej, trem!lui şi poştei, şi y,i' . 1 ' ,.,' I pnn, fe~u:tenta" precurfl }4m .u..cut .. . 
ace~'orJ. ~j",J1H In vor llrrna, 'III ·t·~ ! . ,pastUltu este preotul rom .n Snesle leUţl ca lIHrUcat t:i-I<e voma de ne.uo Wt-.• .;,.~ 11. etaj U 

- ... q;; pal (; I Ş b . t . t 1 F H'"' j , 
s'a şi întâmplat, scumpirel tuturor ar. i er an, ra~ pro eJa u uma. onlges, I spniin id~re:ullel aut(,m~ti ,p<:,lb~he, 2. Libraria lJiecez.cmă 
ticoldor de hrană şi îmbrăcăminte. 1 ex.ploatare de pddufl. .. aCtM 5pr;jto HI virttltea 9<II.lJ ;;$2 al 3. L.Orăria Concordia 

Că in comuna Sâmbălelll, Du'minec~ Prietenul nostru, dr. Mih~iu Nicu1?, I legii execuţI<luale elite ,dal.Wtf: .a..l dta 4. Libr&.ria Martiu 
Î1 5 Sept 5'.1 ţir:Uf un bo!o:z bdr-' ; atlvocat in Hăhnagiu ne cQmunică un I <luce aUI~mlale, p(Jl,ua:~ fiurnal ex.e--

tist, la care au panicipat şi b ,ptiştii 1 caz fără precedent in anale'e juri::pru. I cutaolu:Ul •. Janoarmll fi au ţinut cont Cereţi chrta:lte prollazu.ie (;jt :;;giml A.Qm:~ 
din alte comune, fără a avea aufoma- ! del1ţei, petrecut acolo la 19 Au~. 3. e. I de nlmlC CI prin avertlirfltnte repet.~le 
tia recerUlă. Noi ca adepţi ai adevara- I Jandarmii la ordinul verbal al dlui i ~ ~I? numtle I.egl1" ne iO;nea~ ~ 
lei credillţi strămoşeş!i. rru putem sta : primprector au împîedecat executarea 1 pari'il,m terenul , ... S tiri de to tf el ul 
nepăsălori în laţa ullor astfel de sec. 1 uoei sentinte a InaUei curţi de c<t5aţie. jl Prin aceabli o 5enhr.ţi ndiCa~a la 
tari, cari IlU voesc a întelege ce-i or. i lncă\carea atinge grav prestigîul iu~ti, val?are. de dr~pt a Jnalle~ CUrţI Oe Ca-
dinea şi cari pentru fastuolitatea pro. , tiei şi clatină credmtd poporului in le- I sqle ŞI JUSIJt:~, de.vIne duz'lne, 'pen- i Scumpirea tarnelor p~uue, 
pagandei s'au folosit şi de o fanfară. galitate, astfel o denunţă.m opiniei pub- 1 tr.ucă aşa reclama. Interesul Flrmet H()· 'Cumi~:iu'1ea. speCia,&. dt!~a t''1'T •• 
Cerem cercetarea cazului şi pedepsirea I hee spre înfierare. I mges. Vom revem. ; comp~ dUl inspe,-,wrJ generali 
\'inovaţilor, căci nu putem admite ca II N'o să uit clasica intrebare a Hă1- 1 GardlStul dela H'ilm.agiu : şi fdi de serTicii s:'..idtaz.&. un nou 
in timp ce neobositul nostru p, S măgenilor pe timpul revoluţiei: l':Apoi, 1 I tarif pe;1 ..... J. po~..a.. PnnC1?iul de 
EpisCOP luptă din răsputeri pentru tre· I domnule, este acuma lege ori ba ?l4

j
l Suceava t Buco'fina), 15 Sepl 1926. I bază e~ sa se rl;ll;e 10a:e tariide 

zirea ~cestor rA.lăc!t i , _ baphştii fă·şi spuse cu ~iretenie. A'ăta ~.~fie poporul, Arcaşii s.! opiDia publică. ! la de .ţi)......... ca cel âl'1 lfl16. 
caute In comuna Sambatem o consoli~ ! ca nu mal esle lege; paZiţI prtsttgiU 1 VJ',-

dare cât mai puternică, i justiţiei! Până'n pre~ent n'a fost lamurÎ'ă I Pânl: aoom !i'. stabilit. ca scriso-

Că . d It' I • OPÎflia.PUblică despre activ!.tat,.ea arca",: l' rile simţ':e sa fie frane, ate . Ct1 4-
cma e para e es e acuma mven- Redăm cel ~ tA I t d J de fII ..' . -tolă. ,de iida~i ca bi;;ţii ţărani să fie I tl'rea dlu\' dr.eNlfil'CaumlaP •. a e upă poves ŞI ar ŞI !pre. eu cum mt_ieg a-fI LeI., G.&1u~ poş:ale cu 2 Le!, tiu-

ă ' - d manlf~f.ta senu:nemul lor de dfiigr.Jite I ? Le" '. 
~ neVOiţI S ·ŞI \lan ă poamele, cerealele In anul 1923 t I S' , Ş b faţă de neam,;:i ţara, as'fel dându.se stratele .to! cu... 1 '? s~n50me 
şi toare produsele lor pe un ~ret de 1, . . preo U lBeSle ef an." ,., t 34 L T I 
nimic scârboşilor de jidani. Unde 'sunt ' dl~ Tlsa a Ifllentat. proces pentru re· loc ,Ia dfe~ite zv~~uri m.exacte. unii I rec:omanu.a e cu . el. <: e ~gra-
oamenii noştri cu bani? U ilde '" ft ~ ~lhl.!.rea contractul~l de arenddr~ înche· su~ţlRând ca J.Jcaş1t sunt angajati in ! me,e se Y'CII' plil'] ou L Le1 CU-
ihle bancare? Unde cooper,:1 ve'~?s ~:ri F!~et dl~naandu! H1 ~ mtre. dCsa ŞI Iflrma ~jferjte partide politice. că cutare poL j Yâmu:. Com'orbi:ite telefJru:.e eu. 
toate au un scop nobil de a scuti ţă- to:rel den ădon~ges e.. o. exdP °lala- lIc~an. pentru a. spune ~~mei .~ are pG- I 20, 40 şi oi) LeL Taxele la. abo-

IAd I .." p un, care~şl are se lU u- pUlantale slfIga •• Arcaş.l.l meI • crezand i ~., .. :- -, ; 'A ~ i 1'0 .: Lp; 
tanu .roman e· exp oat~rea nemIloasa zinei în Hălm . că prin acea~ta îşi va putea cre" un I na.tll te.;;;~O.jlLll ';', tI~, :rnu ... ~ 
a străIOIlor. agJu~ '.' .. I Acest proces sa termmat 10 mstan· ( piedestai politic. Unii oameni de (tllt- 1 • 

Că casierii: Liptai Stefan. Fischer De- ţa a treia astfel, că În ziua de 8 De- I feli buni români) strigă ca ei au Orgii· - In g&ri Comesti din apropierea 
zideriu şi Karacsony Oyihor deja cas- ! cemvrie 1925 prin decizi unea No,! nilat arcaşii şi că ei dispun asupra lor. Burureştllor, i întâmplat o groamidt 

sele de mărfuri din gara Arad s'au i 4199-1925 Inalla Curte de Casaţie: cât şi altde zvonuri cari indlgnem clocfllre de tren cu 6 morti şi mulţi 
reÎ!ltors din ~ngarja numai după 2

1

' (text origin.al) .. admi:ân~. actiunea Te- i foarte mUlt, p:= ~rcaşL Pentrl:' c.a iumea I r:utîţî. OO!'mne Dllmnezeule. Cât de 
~m dela ulllr~, unde se du~eseră clamantllllll ~eclar~ ~ezlltat t.on/radul I să nu .fle ousa ln eroa,re ŞI sa creadă mUlţi pădtO$j $i oam~ni firă rilSPIlD-
1~ sperau ta ca, le '\'a merge mai de arendaTe mchetal mire Teclamant şi ceva fau de:{lre arcaşI, socot că este dere, fari COf1sumtă I'um in ţar.a n(ja
bine eecât În Valachia. Ce bine intimatd şi obligă pe intimata firmă j necesară o lămurire a opiniei pubice. strit 1n Germâllla az.l maine paate 
se ~t si-;nti iară la olaită aceşti prea ca în 15 zile şi sub rigoarea execuţiu- ! In calitate de bun român care am omul caiiLton in toatd pâ~iie ca a~o
bum patrioţi? l.ntr;băm Dir, R~gi~naIă nU să evacueze imobileţe ţi,!ute în a: I c~tree.~at m~i muite sate ~1n Buco~na phme)e. H..r la BOi ŞI azi este tune 
~u sunt Românl ~a ocupe postun de Tendd ;edilndu le curăţlfe $1 ft'm'i gropi ; ŞI Aroeal (\' dlea·Sorneşull!) orgaOlz.a,d să·ţi t~ testa~i cand "teCi un6en 
telul celor mai sus IImin!ite? Cari mai şi sdpături in posesia reclaman/uiui". : societăţi arcăş~ti, imi perT..ir a face mai dep3rte cu trenul ~JI:.l iuc:ruri~ 
sunt şi posturi de încredere! Firma Honiges nesati~făcâT!d sen-; aceasta lămurire: acestea nu se pot îr!.1repta ca multe 

Că dl primpretor
f 

Iustin Chiri;ă din tinţd !naltei Curţi de Casaţie şi lusti~ 1. Arcaşii sunt podoaba distinctă a altele până atunci pa"li citLld fUllCţIa-
Chişineu.Criş cau!ă pe toate căile să ţie nici după o trecere de b luni' preo- r.eam~lui . ro,~â les::. sunt m adIe din narii şi munciurii nu sunt brnep:bntî 

i se deleagă brevdul creştinului Dimi, tul Şerban prin subscrbul advc·cat a, erc;:şh lUI S~ef;m cel ,"iare de odinioară, ca $ă le fie asigurHil exlstemi. H)f $i 
trie Zaslo din acea !ocalilate. Intr:re cerUl execuţie de escontenl,ne, care' şi sunt a ill!reguiui neam rorr.ane"'c. a familiilor tor în prezent ŞI Vi:hX ii 
sant, c:ă d5a i·a câş'ir at brevelU! invo. prin decîziuoea no. 569-1923 din 23 j r.:c: dt:~u'1 num~i alu; Dnu X. 1\;1- în c::zul .Cebla t:l iiJ7' i$l ,,:lI fac~ da
când motivf'le favorabile, p ~ eri acum Iulie 1926 a ono judecătorii rurale din: m<tl S'et~ll cel Mar~ dacă ~'ar scula torinta cu drag şi {J()RŞ\lenţios DU .(k 
le găseşte de n'~favorabi!e, Unde este Hălm?giu a fost ordrmală pmtru ekc- dm Illormâ!lt. ar pute) cu drept spune i sâ:ă şi uşxatic ca azi, iar di1ci şi 
<:onsecvenţ:t? Pe semne se t>Xt(:JIă or- tll"re esmiţâiluu.se delegiSi îud~căt)r6C ,.ArC3Ş:Î mei", altuia nirn.ănui r.u-i este 1 amr.CÎ \'Of oh .. eni cazuri că tDtI.lf. mI-ŞÎ 
dinul: mei un fOn,â 1 În comert! I În scn;:,ul J;v,·cuârîi şi predarii im',ni, pami:; ; vor tace d~I()Tlr:ta, vor trebui cit mai 
Auzim? !liJlUi in pos.esia reclamantului SI1li;:s:e 2. Arcaşii w"t organiuti pe baza I aspru pedePSlt1, nu cu ,transfer iri mei 

Că s'au luat mă~urj a~pre in inirl'2" Ş~rban, unui slamt intocmit conform Legii pen- i cu destilUlri ci cu te:nn;ţâ grea. de 
. d "f' . d iru persr,ale ]'uidice, cu ,,-npaL "Df>- "ne{ .. ~" u 1 li']' s~"ne n'- 7"> m"'''''' JU eţul, ca de fărbători1e .iidoveşti, vor 1 lrma In uce În eroare ' ....... _ ...... ~ .... n' - ~Qr l~l vl.i ! ...... !:l1 

să atalSe "antisem.tii". Ni !-o'a 5tmnalat prefectura din Arad ' şlep'area şi În1ărirea consti nţei ro.nâ- sf. decum pr!eftBii ori advo:;i2tii prin 
transportarea jandarmeriei î:t tO;ile par- Confur:TI pre'.:edailor Itgii exe..:u.' ceşti pe bază calturaa. ŞI eco'Joml.:a, şi imervel"'t,iJ - lor nepermise. Şl amintiUl 
ţ I A 

" CI . : sprlj'j"area ne,:mulul in toate nazujnl.we di • n0U ,.." -eblle;;,l'" rt:l'n--,'~d1.lr~ ~ 
le. şa ŞI 111 !lşlneU, unde lUioea tionalc d,:,lcgatul judecătore!'.; a a'Jiz'.t . .... .".- ~ ~". ,'" ..... -- r--
creştină a rămas ulmi.ă de at2ri strilş- tirnn HonÎges că pe ziua de 19 Au- fale Ifga

1
e". Arcaşii nu fac p olJt1c04 deap,;a cu moanea, care să-i ajungi 

111'C ă . d ă m..:i nu şunt la dispozi:îa n;ei unui pe l(.h misei, "'pe.:u;aDtii, ÎDselito...n .. e m sun e paz . gust 1925 ora 16 se va efeclul t:x~ ~. .... . . ...., 
. _ "Aceasta spre convingerea cfeşH- cutia ordon'l\ă, panid, sunt la di!';pozi t;3 intregului neam imoralil. pe toţi cel ce fa.:: afa~e~i RlUf-

I că "d .. romane$C, as) că dacă nea TU" ar fi.' I'n d"r"" r.ep"rml· -. pe ţ,'." m··u·'oru·· c:-i 
ni or, )1 anII sunt uu numai protejati. Ce se lr1!âl1plă Însă? firma Honi- ,,,, '- . - ~-, _'U "'\ "'" 

d 
. ă 'ţ. b' d prim:-.ijie şi ar-a;'ea ne\'(\:! d1" salv""r" ml'ru'n',' Nu ..... al· l-n ~-"'l •. -~" ~,.- -_ .. ar ŞI p ZII lOe e tot de către OS~ ges vătând că va trebui ~ă e>'3cueze' - .. ... .. .l. n:" .. ",~.-.'" "'1" .H __ 

ta I 
h. bl i' R b' arcaS!1 sunt t!ata a-şi }'enfi si vi::ta. ......"tron:.u. I'n """t·e nrivirt~16 18u""''' ş .. u roman In agos OVlta Ţară 0- imo I:ul, pe C1re aVea constm:tă $i li ',' . ~ ...... ~l<l ...... Y" ,= --.. " 3. Se ştie ca neamul româ!lP.:SC est'e "'os ti·'" drep'''rea .,..; J'e' 'l"t lei 

roane:::sc , - cum ne scrie un prieten nra fcral~. a inţeles să e!ud~:e e- 'W '.... l.Q ~ "do i':;' • 
..1 1 CI" f aiT'cnint3.t cu peiiea de cătra du~, '1a~i 
ue a llşmeu. I eClUi execurÎv al sentmţei bilHei 

i Curţi de C .. saţie ş.i Ju~tiţie prin f-"ptul i[]\'erşuna~i, dar unde e goarua care !"ă 
Că in urma denunţului nostru contra 1 că ir.nl·nte CI! c~te\.'a ll·l.e de 7)'U" f.:xa:a· sune a!arm, al;!rm pentru ~al\'a~ea nea-

'
firmei "Patria" c<J.;·e t-'lie I)Rdurrle c, - ... l' I s t -, dă 

d C 
t penlru et;!Cluarea execiiti~i, a inaînl:U mu UI; fi carI! une sa ra:spun ar.;a-

In onop În sezonul prohibii, Dir~c- . şii S0lidari? incă n'a mnal. ori a su-
.I'unea ""'lv'că a' l'l't h '" C I o simplă cerere ono Prdeetufi :-l J;.t-l ., I 111& 1 UI ane e a. o' d uat ra'!uşil. c'~ea ce arcaşii nu vor să 
m'l':a ··t I f. 1 " etu!ui Arad prin care în m"d' f;3UjU' 1.' il Ieşt a ata QCU;u\ IInpreună audă decât un sunet CUf3t, un sun"t din 
cu ":lm' . t t I f' " II S t los anunţă on Prefectură, că Slncsie ii Ims ra oru Irmel, 1[1 ep . b goarna unuor jJ ~al'şti cari ar j·T!itl pe 
La. locul numit .HuIă" se rec~au în Şef an intenţionează a comite aLntat :n.:m:le V, evoj dela Putna. ş'a uacea. 
izvor sticiel~ cu bue, aşteplând iu- , contra liniei !;BIe ferate particui;ue, ia cu arm'! in mâ-·a . .o.rca.şiî se vor sacri
bIţii şi mult aşteptaţd oaspeţi. Bineîn- 1 cons~cinţă .cere in!ervelln~ ii.uro.:ta,ilor fieI p.:nîru r-părarea ~ credhtei stiâmo-

~~~:~enuŞI' Sm'aunmCal'tiord!'!~SfcuosPe:reirtăntirml'miC'ş'ld,~n- 1 ~~~~~il~~~~~l~cfae~~us~!pn)~a c~~:~:ali; şeş!i, .. Reg\! şi N~ţillnel' nlei d.ecdu TI 
~ I arcaşII nu vor ascu.ta '! aSLlI unor o-

acea zi din pădure, _ să prăzntll:lscă , firmei .H6~iges, fără a se !i scru'at te- ritnri de r~'ârire (cu in-Ieres p.~rs.onal. 
anul nou jidovesc 1 meiOlCl3 el a fost reZOIV3!a cu preca- mai mult decât general). 

C~. . . 1 dere şi s'cu bns3.t ordine stricte caile 4. A~c'sii îşi \'Of da concur!i'ul AU-
a percl.unatul. ~ud;)V1C G.J1dstein din i o~ganele administrative inftrio~re ca ' 
Deb?reţlO stabilIt 111 Bătuţa (CU '.;e 1 sub nici un motiv să nu se pe,mi:ă mJi. acelora ceri dau dov<idă ca lupta 

drept. 'pe b.na căror, acte?) ~ cump~. I ridicarea liniei feta.te de pe tetitorul pentru l"li'1e;~ neamului ro-nânesc, de-
rat ~n ~mobll unde s a deschIs prăV3.- preotului Şerban. sorâcaţl de orice P3tJfhă, sacritkâl1du-se 
he ŞI but, cerând brevetul pe numele pentru U'l ideal. se asocieza cu românii . 
socrului lui Sckeroffer din Căpruţ:t ne. "In numele legii, .. împuşc!"" devotati. Ia muncă c-institi ~i in favoa-

Logodne. ~oan Anutl Cedrean. 
Şic:l.ă.u şi di G~rge StIlIl, functionar de 
han ca, Chişmeu. lvgoditi. 

Felicitâ~jl,:, noastre! 
! - Inca Gil~a şi ioan R2dh'oiu tune-
l ţionar b. Banca Rom. Logod'ţL 
! 

- 5Qli (l reducere la Băi!'!! Upova 
I Oirecţiuf\ea băi J.Or Lip .)\1.a a deci~ ca 
! se ac,)3rde pe lunile Sep:e1wrie-Oc
i l.:>mvrie tuluror ViLitatO:1lor SO proceote 
j la Camere. I - 2 LAKAs BERELHETO. BOI
I jâr6sag, - S:1nt d;)ua locuinţe de es-
1 arendare. Primări3. 
1 Anuntul esti! as(fel publicat. {Ni· 
măria din P,incota jud Arad, 

Cinste ori ru)ne ti dupa cllllt WJÎ 
Crede! 

fiind el încă "cetăţean rumunl< din care la ordinul verbal al dlui rea n:-amului romjnese. 
motiv dl primpretor din Radna i a şi prlmpretor. Sah'area neamului nostru din primej- 1 
refuzat aprobarea cererei pentru doMn- Când subsemnatul inSOlit de dele- dia în care se află, v'a fi atuncea, când! 

Pentru âutomobHul de propa
gan(la al Cerettlui de StudU 

., Yoinţ:l. l>opornlui" 
direa brevetului. lţig insă vinde 01nva gatul judecătoresc m'am prl!ze:ltat la v'a fi mai mult îde...,lism şi soiidaritate. I 
şi. făr~ b,revet, ba o vinde şi in Du~ futa locului în scopul efectuării exe..::u. Am tinut de dălorie a face această I A mai incurs dela: 
mlnec! Şi 8ărbătorî d. e. În ziua de I tiei pe teriturul ce era ~ă fi.'! supus e. Iăllurir~ mai mult pentru ca arcaşii cari 1 Vichentie Muntean, com. 
"Schimbarea la faţă l când toată ziua vacuării ne aşteptau 2 jar:darmi, ca;Î, trebue să fi neat!nşi de nimic rau, să! Ohaha Blstra 
a ţinut deschis, deşi oceas1ă "casă alui chiar Înainte de a paşi noi pe leriw- nu cada pradă pol!ticei de azi. care are I Ioan Tomut:l preot Lu-
Iuda" abia este la o depărtare de 50 riul de pricină ne au 1;ol11al "În nU4 la baIă minciuna (in limba obişnuită, pe;:; ti ' 
m. de şcoală şi 150 m. de Si. bise- mele legii" să nu ne atingem de linii se mai zice .•. tactlcă). ! Căpî~nu Nieu Popovkiu 
rică. ferată af!ătoare pe teritoriul supus eva-. ,pan.ă ~!i în r~ndurile 8rC,,1şi!or do- j Arad 

Oare vor avea autoritătile noastre cuarii, deoarece evacuarea în feliul ca mH1eala cinstea ŞI adevarul. I Negru Emil farmacist 
atâta cinste şi simt patriotic să nu.j să se demonteze linia ferată este in- Goarna arcaşilor v'a suna in curând. şef, Arad ' 
de·a "brevet" acestui târtan, fiind şi ! terzisa prin ordinul verbal al Diui prim- Serghie Florescu, I Suma anterioară 
comuna foarte mică!! I pretor Andreica Puticiu, Le-am pus !a Capitan de arcaşi. I De tot: 

lei 50 

Lei 50 

Lei 100 

Le! 500 
Lei 13.(0) 
Lei 14.0Cl0 

~ 
I 

I , 
1 
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-".. 4 fetiţe de şcoală af la vipt 
şi locuinţa. la o famiie de măescru 
român, SIr. V. Ureche Arad, In 
apropierea fabricei de zaha.r. 

De it-.chiriat. 

VOINTA POPORULUI Nr, 33 

I 
__ !~~decăto~ia furata ~.'"jiria. Dr. D ION 1 S J U BE NEA 1 A .. , 

d 1 b 
.: TIZ. 

Nr. 2735-1926. me ic specia ist în olile vellerice ,qJ I 
., ". de sâ.nge . i Cu onoare se ~duce la cunoştinţă' 

Pubhcatl_une. ~e hcIt~ţ.le i· Consulteazl dela 8 .~10. 1 onorat~llui pubHc descilidcrea n.oulu~, 
, Pe baza declsulu\ ludecătonel rurale I . . , j magalln de manufactură, galanterie ŞJ 
Şiria Nr. de mai sus mişcăroarelc sec· ARAD, Strada Vlcenţlu Bubeş Nrulto I mărur,tişuri, din Bulev. Rtgelc ,Ferdi~ 
vestrate în favoTUI lui Ioan Hektor dom. I nand Nr. 49. sub emblema: 
în Sandru penlru suma de Lei 23500 - Doi eopli de ~coală 

Magazirml "Uili.yersal·~ Se Închirieazn. CJ Il sin oul capital şi pentru spesele stabilite până se primesc in vipt şi locuinţă in 
Român din Bovine (Pecica.) În prezent se vor vinde la licitaţie A d t T l' 3 ( . , , a'e 

publică in ziua de 24 Septemvrie, 1926. l'a s r. urnu UI VlsaVl:;; In 1otde:;una bine asortat cu stofe.' 
compus din Casinou, restaurant şi ora 10 a. m. la casa urmăritului în cazarma pompierilor). I pânzărie, zephire, oţieud stăm Duri, ~ 
hotel pe timp de 1- 3 ani. Şiria şi anume: 1 cal, trăsură şi dife- --- barcheturi. moltoane, perdele, basm<lle. ! 

Condiţiunile închirierei se pot rite mobile şi botaoie de prăvălit". T03te U C I~ N ICI i şi ciorăpărie, cu preţuri moderate, ' 
afla la dl dr. Grozda vicepreşe- acestea l?retu~te În valo~re ~e Lei , Functionarii se bucura de 
dinte, unde se vor inainta şi ofer- 40.8~. Llc~taţlune!'l se ~a ţinea ,In baza se primesc imediat in atelierele I ,b'ucură de 10, o/Q 
tele pâna la data de 1 Octomvrie ! §-IUI. ].07 ŞI 108 a legII execuţl0nale. de strul1!JărI8, lăcătuşerie de I din preturile marcate. 

9 6 
j Sma la 13 Sept. 1826 masini s. i instrumente. Se bucură 1 ~ . 1," S;:rviciul prompt şi conştiincios. 

l lndiscisjrabil de preferinţă cei din oraşul şi 1 
Vicepreşedinte: 60 delegat judecatoresc. i judeţul Arad. - A se anunţa la ! Cu toată stima: ! 

________ ,_D_'_, _G_,o_zd_a_ _ I l\lAX I 1\'.1. VU Le 1::.T I MAGi'iZINUL "UNIVERSAL" : 

Pnbl,.·eatiune Primăria Munlcipiu!ui Arad. I FABRICA DE MASI~l I propr • .firmei IOAN DANILA 
, Arad, Strada Colonel Paulian 10 12 

In Bujac lânga. Arad se vor "Serviciul Administrativ" 1 De ,"ânzo.-e 
arenda 74 jughare pământ foarte No 21130-1HZ6. . CROrrORIA P'l\ DAME I În lneu caSl dr. Laszl6, compu~ă 6 .,' 
bun. Informaţiuni ia 

Publicaţiune de concurs ELENA NEGUŞ ŞICLOVAh I camere, cameră de bae, dependenţe şi i 
Consistorul din Arad, I grajd. Jnformaţii: D. 1. Creţulescu la_ 

Se publica concurs pentru ocu- I . ~ R A ~ D I Banca Românea5că, Sucursala Aro,d. l 
parca postului de moaşe comu. r Strada TU,rnulul (fosta Lovard,a). Nr. 3. ____ o t 

P bl
- t- 1 li. t . III .. " ' . I (vls-a-\'Is cu Cazarma pomplenlor). I --- - --- 1-U Icstlune na (II n Circ •. -a a mUniCIpIU Ul I ___, _-. : 

Se aduce la cunoştinţa amatori- Arad, (Pâr~eava) cu .sala~ d~ baza Publicuţiun~~ ~e~ te 
1 i · d 20 S . de 200 LeI lunar ŞI 2.::>0 mdem- . .. ' or, cA n ZlUa e eptemvne... . IA Se auuce la cunoRtmţa. pUDhcă ... ~., "" 
1926 la orele 1 O dimineaţa in) mzaţ,le .~pecla '...., , eli dreptul de perc~perea taxelo; 1. l' o it. S •• u t. 111. 8 a l' ft t 
Ceta'te la Manutanfl'o se va ţine Cerellie se VOI mamta pâna. la 1 J d 1 . de' 1 I sos c Ş t e Y(IJ, O,' . fi t f' a trecerea po u UI e peste n~u - .' v ~ 
licitaţie publică in conformitate cu l.,;tomvne a. c. ŞI. vor nsovlte Negru din Talpoş în ziua 11 Uct. I I In hecare sapta'llână la 
legea contabilitaţii publice, pentru de urm.ăt~arele acte. I 1920 oarele 1 a_ rn. se va da în I Gbeo ... ~be Uf":llel eDn 
macinarea 100 vagoa.ne gnl,u. a) EXtl as de botez. I 'â d" . l' 't ţ' > \ 1"l'o " 1. Arad, Piata Peştelui No. 19 

, '. b) Certificat meclical de slinătate . al n ti. prin ICI a lllne PUl) 1l.,;(IJ \,u - -"_ .. ,---,,.; 
InformdţlUm la Manutanţli in D' 1 a. d . I oferte închise în conformitate cu - t 

toate Zilele de lucru Intre orele dC)) CIP ~fim t de moa~~l" t' vrt, 72 şi urmatorii din lea-ea asupra ~!Iffl';:;,.~~~~~~~n~.' 
dela 8 -.12 şi 15-18 ertr ca e mOla lta e, b b1' ) b f _e:~~W'_;\~::l511~~~'~z.,~~:;r~ .... ! 

• e) Certificat de cetăţenie. com : pU.ICe. " , '"' .', (> 1 I Stii Dumneata ce este I 
Manutanţa Arad. f) Declaraţie de limbile ce cu. Ca~etul de sal.cI,nI s,e P?all,; ~t,;d_~ II -----.......... ,. ,-_..o-

I noaşte. î~ b1r0':-ll SerYlclUlm, ~manclar ŞL 1 PORZOL? 
No 20554-926. Arad la 9 Septemvrie 1 026, I~conolmr.; 1~ zl!elc _oftclOase .,între! 1 ' 

Pnhlicaţiune '., ... i orele 11- -1.) dIn ZI. .-\ m~to.m vor 1 I Porzo[ul este un preparat de sul- i 
Pn;ş'2~]!)t~:e comiSIeI depun.e. deodată ,cu 1l1amtarc~ fatare USC3Iă. f , 

Se aduce la cunoştinţă publica. mknmare: . of:r~el ŞI o garanţie de 1000 LeI I Cu Porzol se poate imbiha În 1 l 
ca pentru arendarea pe termen Or. Anga1• ce se va intregi la incheierea con- I 5~10 minute sămânţa pl. 1 jugli. '1 ' 

de 6 (şase) ani a unui kren de cca -trac:ului la a 7-11 parte din suma După imhilarea cu Porzol numai 
15 (cincisprezece) jughcre pamânt I Secretar comunal; '1 olcr,i):ft,' pe.~nlru a servi dl'ept anlnda I trtbuc mcală, sământa. 

A li. lăd- '1 - f'''' t" I Stefănut Din grâul îmhihat cu Porzol tre~ ! Impreun" cu C 1r1 e ŞI Ulnane.e! . ',' p0 - ,um. l' ţ' ă v A ţX I 
I ' oue O1Gl pu In saruan a. I 

atJAtoare 1n grădina de zarzava-', - Prefect: S.clul serviciului: II Grâul îmbibat cu Porzol ră';are 
turi, - In ziua de 18 Octom.vrie I Puhlicaţiune II (S5) Dr. Lazaf_ (ss) Stanca. mai cu'rând. 

~ .. c .. oarele : O a. m. se va ţm.ea Se aduce la cunoştinţit doritori- , -,--' Grâu! Îmbibat cu Porzal nu va 
IIcIta.ţie publt.c~ cl! oferte ~nchls.e ! lor ca. In ziua de 20 Septemvrie ~ avea tăciune. 
in b.lroul Ser.v~c~uIUl. economlc (PJ:I- 1 a. c. la orele, 10 dimineaţa, în Sămânţa îmbibată eli Por z o 1, 
mana mumc~plUl~l, Camera ~I:. ,[ Cetate la Manutaqţ!i, se va ţine Marele magazin de pielării asigură o recoltă lllai bogală. 
1.04) În ~?I1~ormltate cu Art. (2 'licitaţie publică în conformitate cu 20 deca Porzol ajunge pentru un 
ŞI \l~m~~Onl dl~ Legea asupra con- legea contabilităţci publice, pentru VICTOR BOŞNIAC I iugh~ cat;;slraL 

,tablll:ăţu pubhce., . vinderea. a 00.000 kgr. tlil"âţc de Să Îmbibăm orce sămâ(,ţă cuPorzoL 
Caietul de SarCini se poate vedea o-râu. Arad, Piata Catedralei Nr. 16 I E x P o zi tur a : 1 

la Serviciul economic in oarele de 1:> Infot'maţiuni la lvlanutanţa. În' Furnizeazit ce]e mai solide şi ief- I Societatea Corn. Anonima. a I 
serviciu. toate zilele de lucru 8-12 şi tilH~ mărful'i din această hranşe. Agricultorilolo- Mezogazdak I 

Arad, la 9 Septemvrie 1926. 15-18. A R .'l. D ! 

• 
Rervlciul economic. Man u tanţaArad . 

D 1 R E c Ţ 1 u 

UZIN-ELOlt DE 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află În situaţia plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de calolie înaltă, cu al cărui ajutor putem, ca În 
timpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâncări. 
a călca fufe şi a ne scălda. Jnstalaţiunile nece3are şi 
montărHe le executăm pe rate şi pe preţuri de regie. 1 

UZI N ELE C O M UNA L EI 
SECTIA GAZ AEI{IAN: ,-\RAD 
Strada Mudu Scevola 9, 11 Ijl 13. -, Telefon: 27, 25 ,1 16. 

IlIR() U L U ZINELOltj 
din strada Eminescu No. 4- sta ]a dispoziţia Ou. public 

în ce priveşte comenzile etc. 

il~~Di~~ii~"~4~ 
I e 

Cenzurat: Prefectura Judeţului. 

~+~~; ţntmep?d 'JlP 'Jll2e1 ll.\:JlN '10 

ln\o 

~tIItJb:;ţ-~'" 

ARAD, Strada Metianu No. 16 
•• .. A .... .. '\IIMl.su • al", • .,,'ar n r C4S ......". II1II IJ .... ••• 

Atelierul de broderH, ţesături ,şi cusături na
tionale al doei 

Cristina Săbău 
A R A 0, Strada Gojdu Nrul 17. 

ConfeedoJlt'8zi\ : , 
Cuverturi de pat, perdele, feţe de masă, 

Iingerie etc. Specialităţi dl! batisle. Bogat 

asorti~ent de modele arl1stice pentru brodat. 

[mprimaţiuni de modele pe pânză. 000 

--'1' ..... $ .,.,.., ., t • ,te' ;t"_~-",-,,,_ ..... 
Succesorii Tipografiei Rethy, Arad. 
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