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Umanitate, libertate eg,IlHate şi friIÎernltcte I ""spăl,,!;!. să! Incetăţ,nim şi ';~~-"'~hstiintjJ natională ,i 
, ,,11 LI pumuntt:n'm, ŞI ZIC zău. Segâhtâ, :' "( 

de V. P. VRANCEA. RIJbm sau Rosenthal sunt fraţll nnltatea sufletească. 
D 1 ă noştri - n'am mai avea parte 

. {;' a r' sboi TncoacC', în glo- foamea şi SEtea, şi fj Hmill1 cu de ei _ căci este o zicală ro- Oamenii se dtos?besc de celelaite 
noasa vreme a parvenjţilor, ti ă- el, care te va stmpi t:~ norOI, m:mească: fiinţe prin sentimentul dt~m[jit<1ţii ~{ 
dMoriJor şi tuturor f.l,ţll'Of, <-"le v> b"'l 'he"'l' C ., .• • I pr"n cur.ş'il .. tă ŞI după cum o 80 

d f 
""" ~ - <'_.' d. r.,' I_U ti ,S,"', 1,'11 r,).~n1e In C~te "Frate, frde, dar brânza. i {le ' ., l ,i,' I . -

a lJ5 eaudi.i!os în ţara româlic:2- mal el.l.:gallte lt'~"A,t.:J de petre-, band" pe care SUTIt Sigur, că c1et1te cul:ă despreţocşte pe indivjdul 
scă, de cine ştie unde, srntimen- CHe ŞI t( va pâ gă<l nlan'" "'o care n'ar "vea s(:otimeatlll demnităţii, 

1 
"'. ' - t , ~~ I!, ' .I;",~, - v;;toiii conştienţi de mâi It' C:' 

tu acesta de umanitde, ZiC ei, tia $:1\1 coplia I I ' . " ~I tot aSf:mrnea ist-.,ria cond;\lnu? Ilopoa-
pe care la orice o(;,:zie îl t ră '. l!late traratt'tt:, legile Şl unelt!- r.:le l;psite de dern1l1tate şi d,~ con-

prIn presa democrată de S;.lm- L tl}(!l'ta le, \{·t·, va eia CesDralui C~ este al ştIinţa. 
băUI, prin agl:,ntii lui Leiba. Br,wn- Al t r, doc1rillă n~jn~tă (k ((~; ce i ~>',('laml!J~, iar t:ă(;ătorilor ce estt Ce! şi individul conştient, popo,;rele 
fltem, prin băncde 11ll' B"'l'I'r"'I\.','~iJ be f,<ire la D"ftana, Tg, 02na 1:1 !nrt şi pt·;tru a fi recl1născă-'- ... " \ _. c:" ' 1· 1 i au şi "il! o misIune pe ac<,~t păqlânt, 
NCIlmann S, i BL~nk, s;.:" J. rg" S.'3U 0laoiC; d~~ p.LllH:ii S~i fii;si in I tl,:rl .poi/ar!r u,'. ~le~; să· i lăsăm d I I ~" > ." 1 1. 1 - aceea de a-şi ,i tributu Of civl-
DreptlJ!lli Omului, a p;}wz:tHor lql?, (1,:1' mnl mu;t Cf'[~\tă de ei, "a-ş1 ;,: (;;',~g;1 IILF.şf: strear~gul, 11zaţiei. 
şi prntH,ţia lmim:llelof. } par'că Î'1 bli!gvsloifita nOf'ls!ră ~~,1tdul S8U fuga lhred PahslIna, 

Ş ' Zl' cu' t . t" S" ţ,;'ă, guvernaf:ţ i no 1-:-tHl el:!t ';ăci de~i va ft rvş::wz,să, este PC'liiru ca să poat~ fa;;e aceasta, e 
,1, ZI, urrar.1 I::IIS :\ ci- ~ '1 1 ă f T d t' 1 . t 1 h <nt ş' . ,,- " , 1115 ... Il' voe cn popoare e S :e gru-

.rindJmlw, ru nasul în 1e;nIă (10 rec un, nu ,;:,-au lUt '!J.',rÎp.te, .- ,ll ! cea m:.! sanalor1S<1 ... " li'." . Ş f ţ' _. P:lt~ l1 st,lte PUt"fi1'CC cu o ad.lncă 
co,:.:or şi p;struj pe f"ţ:i, mânfl în mdl ,}Lhir l:.?l cewr ce f,i·,~u ffl- 1 ci(:t

l
l!l. r::l 1 romeil11, 

m
"" R k h N A C~lt datoria, şi care z.ac'fc>r2cat:, t Pentru c~ h! b l :3(Jt_ I ,s!ovita nO;1- CO:îştLnţ;l uqioo'dă şI o unitate suUe-
,;;.na CU ..: OVSC y, 1,1a r- ' t ' ,., ~ ti ' .-.' d ' ~+ ., t ă . ~ f- t ,:ascâ, Cirt: Stiut s'ngurel;'! lr.ll,oace 

bOfe, Bujor S;lU t,)!lw'âsui P,Hlkd. ('at. uşl,e ureplaţll îill Se n;dl\'.~ I .,.~a B.f ! a~el ce şi-au ani 01-. d ~ t ,. d f t ' t x' ~ '. t" ~ 1 ele cOilservare şi progres. Df-cI, lc.ate 
se hJt elI pumnii în piepl. tcs- .. ('(:(\ cu (net e tlur. I _OII,::. r.: u C('f s,r .. !mH3,11 t-',a e 
cuind co!o.:me d:li)ă, Colo,;~1e. i(l : ~);~r ;l\~~, pl:;ltn.lCa nreS1 k;r !.;}(a ,'ep1.(t ':, pen ni ca Jllj~l1il 

, L 1 t ~ t ' d • t t ~. ~ . neamunle ditl instl11~t Lle Ci:·\'strvart, 
! . ~a~ ~< ~!. , ~ ," t' t t "ţ' au căutat in primtll rând să-şi .. sigure 

care lrju(ă noţi3. ce Ic-au d~\ ' I~ rqu~(:; .. Ortce mar'des!are ,~I3.n\Jcs,!n au recu' graI,1 J ŞI ~ _ _ f ' 1 I 1 ~t să-şi !1lărească st"tu!, c<:r·~ le gil-
OgpHal1t8t~~" ndicând in <.;cei:'s fi h l,lane:,lsc.:a sa I';;'~ opilmah.i; on';c i ')flll ur!~lare este. o n,q2;,11ţ;;h:' 
timp imnuri de slavâ \'u1:Uro~ ClctlHne de s.,dv"'re a târci, su. I (:e <:il.l facut, astăz! nu m':i t1U- ranta existenta şi k (hezăş!~;a v ii-

şclb:;>,-goimi(or, acei Ce djn pă- r,u',ă îi1vo;ret f![l~nţei 'j,dov:.:ştt. 1 ':ell~ ~nfdil mlllo!iulor de fi-lre tNuL " 
eate, se numesc româ;ii corn:,l- LlbE'rta+e penUu Romimi :să S{~ t ::~ IŞl ~,rJtă l:oJţil~ Eă ne pudăm . Acest adevar a fost cunoscut iO.:ă 
n ;ştl'I O " S"AU ra-svra~"'ţ 1 '.' I .g'D11Cidă hr oeotru "i s~i ~':.l.I·"''''':': I r'U r.dirllşi ~ă 11mbd.i'n cu kgea dm veacul .trecut. când unel~ naţiuni ... [.... , l: 1 '~lr Sl1tl"j IS- . , ,., '. ... t·.' ",H,~\ . ,- ,~ .!. . 

mului roşu. . ~,. mi:! vâitos în desfătare. l'bt'Ttatf> ICI buzlI!1ar, SaU cu doctrinele mai vechi ca noi au fă~ut toate :;acri-
Si aceilst~ doctrlr;;i a lui 1';1<;. !r:wdei, p~ş~poartr.::l(;r, contr2aban-t ,;are le rfisp,lnJesc ei. ficlie posibile p~ntru ca să fOrme7,f': 

e baljucorită şi llsriizi d~ f\1-"i~; d~:!(~r't specul:'l; l.b['f.tate. (;.~nll.l-. " Ii1 fJt.\ î(d;'~alit2.ţ,ii, să ,~d în-I ~t~\~: U,~1Harf! ş: I!atio,n~le.rc;.liâjndl1-şi 
Jw'2., G1"~l Q I,'".t ": Î" l' c>",. ; lr 1 P!<'~l'''l:ll, sr!l(.;'; ;:dHi, ',,';: ',ini;'i . ~(1\, s' d··e8 n:~':\t'f-l;:;:!l n'?f ldla,lIfue grupanu fH> .Oţl fii lor sub 
/;}fJdd(ît~;ile tă~i/(~r' V~~il~';," ~.~ 1 şi inş,:iătnrki; lihertare ~~e:;~;.:i\;r· ',ti. CI s,a inţ',:eagă că nor lW ue- : ;,;,;d"ş sti.:~g. ~H:. I!::ţ:n!\t;.. rt .. ~llh~f)';. 
p;ăsit aici h [,Oi s~!aşui f~iăd:'. a?~elJt'st<;; hbcd~i.te ,mij1(:r;t(lriior, ! bil .. ~. sa dom socofec.la striJiiiă~ abe~ <I~l!~ am scap.i'I~,d: ~";~~S:tll~ţl: 
legilor, pentru a cf~re luprătordor (;h~ro~dor, ?cap&faw;"~h:, P<'ii1- ta/Il de !(!pfcle noastre, atuncI ~am\:nt,th_l~ cu enclgn Irj,plaşt~ah_ Ş,I 
lie eri, inconşlitnţi1or de as~ăz; san!or, mac?bedor şi âctlu:Jelor nu ne mal r~me.ne altce\'1 de .. h~a 8st:m brmâm un stat un',lar ŞI 
" ~'.'" _ .' ,': '",c, U " R 'J"0l'11" ~ ,"t' > tr'ţ' .. le, .. " ndţionaL .... ga~ tie ~(j!,)ilit ŞI chur d,"'c.,; dcea- t . '."". '" _. . . (1\» l, .e l

€ ca_ lJC 
,,1 Jll.c,hl~ ce~ . , . . , 

sta pr.~cmgjn2 s'ar illt:nde P2stc t "L1.btr Ct:1<1 ten:II,H, ele nt ;;,oza:c avc:n I~l ţara: ca ŞI fg:pkri1~ cIta Realizarea lQealulul nomu. natIOnal 
toar..: piaiurilc mănoz:si:: at\:: !"loa- ::a o'~l1PC dt:!TIn1t<~tl Şi h!l!cţi1.1ni d:·ta, sa-l SV;Jr:!m :)·~':;te lVbrta- a fost o ch€st;e de dcmmtate, de 
s~re~ C~i3!' ud.că toate bogăţ;tle i In ~iat; ;liber 8ă ne .vină ,in. ţară ~"ş:e,.ca acolo in, P~li~)~':a. s~ mandrie n(i;:ou:~:ă şi mai alc3 o ~hesti(' 
ţarel, ZI cu ZI, ar trct.e îf1lli~miie S'KD[OVd, tm'SclTl 2\ r{'!~l1U! b(;j- se eg:lcze, fli~temlz.:'ze Şl llbfrl de ex'stcliţăL 
lor, te va st1fol,.;î:l mirusui SP[.:jfl~ '$ev'c; Lhcr să clădească d:nir:t11 de. on ce îndatorin:, să pună 11] Noi n'am avut nici-odată şi nici 
nI rasei si vei muri iotox:cat lor dm Palestina. Cir b;mi mmii- a~lIic,1fe doctrina lor um('pitMistli, nu avem sau vOI1\- avea gân,jul să 
ROfnfine fii uman, şi ajut5-i h;j ncş!t, sirânş: şi aC:uHoţl din ofrduci~ I pe C:lre aici, .ni 1 mai "!f'Jd au cuc"rim teritorii străine, N2ţiunea 
alt Max Gdidstein să arunce in Cl\ie. f;e duc p:..:~te w,:~nlţa. d:n I n!'fve, o scot din b!Jzunarol p:.m- Română ue nevoe să pună la con
.1er Patriadlia sau orice alti.!. jn- CL;t\t!e albastre cu IriuJlghizrri [.'1- t<!1oni!or, pentru a cere fădi Dc- trlbuţie şi să sporească puterile de 
st,hlţie creştină, de"chizân-l în ca rbgafe, sch'mb;,ti in v;:dnIă ruş'l1ilfe românului, să fle uman, producţie ale neamuîui nostru, să in-
acel<::.ş timp graniţde ţărt i si pri- fOlte:. .liber tntnwirile d,'~ jpjmiJ, şi bur; şi mare. f,itreze aliânc in masele populare 
mind ia sl1nul tău pe toti strei~ij IlbE:ra 1f1sulta sf'litlrnf·n:e!of nO(1- ,,". _4' _ .. '....... ........ • C0l1şti i11 ta n,~ţ'onaIă şi !;ă facem unirea 

de mam şi sentjmeLte,' h C(l;j~ stre nq:onale; iibcrâ nemtrnicia, lraricezH ,j Jidanii sufletească. 
şi în svâr(~ul perciulid\,r se P.J.- Sp'"'l ţij!) t .. lmlt(bl şi nmnr:Jl r;t1lall '( Ace-asta e ceea ce dorim noi az.l. 

se'ş~" ur c::a" doC~rl'l '. ." ~ . _. ' La Paris, .j!dar,ul Bt>no::;t L~\y, 5<10-,'-' lu l la UmJl1hc1JlstJ.L· De R,i idealDl nostru lla;lot;~;I, prl'o 

d 
' ··~1al'ttat(:. 11;Jse In!l td!hărie come,cială p<! un ~ 

aşa e nHlIt cerlhă şi trâmbJţată. ElI fr~' lC"Z c' " înt~.eO'irC;~ neamului, VI'S"t d,. \'eaf"ttr'l g;} il dreflturi, n'l Îr:să la ~,l .. · arul.. t'> <\ - -

D~-ti, dă un purăţ o palmă fii Îndatoriri. ECl'Ji la IT l' 1"1 Î'î"ă Ace·,ta desperat, omo;;ră p~ Bc-rloist- intrtgi de bătranii n()ştri ÎnaintaşI, 
uman, miinile şi c.e[ălalt ob:az la tl1.H1.3r:;L bE''',Ji ;I~" ~,~'.::1' lr ,:u_ f Levy, U!lU~ ~~n cd ,mal mari aclvocilţi este realizat cu multl' ŞI mari sacrificIi 
p.entru a primi restui; ((lşa zic "til .,; ,., _. ~_ :' '. ,t,,,,,! :H har(}lJ~l1I Olil Paris, H~iHY Robert, nu se va putea m(>oţine de cât prin 

, . c) m,! ';-"" funcţ1..n ? bU pi'a t·g:~, I In In rl~doar!a s:lla curtea cu iuraţl Zicea', 
('.It ,c a z.!S rj::;tos, De te 'Inr.;a;ă '1 O " ~ d t' 'ă t b J sădirea conştiinţii u:,tlOnale în masele 1 c f 'd 'f oanclJe, c(',mf!ţu şi iw~ti;uţ,u;Ji1e! ,. aLa .. re e Icre ue să apărăm .' , , 
Zi nI, Il uman, ŞI u-te tot în 'd" t '(A 1 w ne fj',".··,l"."Z'll' CI'''_st'lţl, a'U,'lCI' a'· 11', t"'ţ,' cele mal adancl ale popon:lul, pnn 
~ ~t'l 1 l,'i ns n;:11e. rg::ta (J()!:2 plJteri' ", " . l ... u tara )1 e Of de haln~ vecht. roeil- f . d fără şc.wăîre. I concelltrarea tuturor ent.:rgillor spre 

t t
' 1~ . ar i uşor, G?f tUn. ai el,: tgair1t 

fU arguia,a; de-a fost trădător 1 1 d ţ' ~Averile ac('stor o'imeul (J·id,~lll·i) ţelul comun câd lipsa de unItate , . • auru ..:c- (: 111 ti, nu f SlC aşa). " n Şi SrlO~l in Hmpul, răsbo:ului, şi sunt făcute din mizeria noastră, spe- sufletească este pentru o naţiune, o 
d~~~ dl~ C.~lUza tU,l au per:t a~âlj )1'I'(lternilo(e. ranţele lor din durerde noastre". cauzâ de m02~rte sig.mă. 
Vltl;,~, lf!~, uman v ŞI am~e~tJ~za-l; De bun3 ~ea1Il5, n:r.i t.;n pcpaT a\'~~ta~:Olauzde publicului, juraţii au Ap dar numai astf~l. cultivând 
dva'Ja alţII, o suta yor ga-;! b~lIatul n'o duce aş8. depLUte cu ;:;c::st • acestea, ne vom indeplini misiunea 
tau cu ,trl<,:o,l.orul In "piept-- ~jrn· , s~nyr~e!1ţ, dOV3C1ă('ă t0t timpu.1 1. ~.a, Bordeaux, jidanul; ~ohen, nli- noastră pe acest pământ, şi numai 
b?l al lt1btrJ~ ge n~",m ŞI. tara -, rasDomlt1i in t~ntorul ocupat, atl ,leiiză pe francezul ~on!1al. . " astfJl prin ridicarea nat~une1 Doatre 
şl:-I "va, snopi Jr1 bdtr,e, fi tln1:m; hatelnizat cu inamicul, iar ce t - Fran~ezul Spt~5e lldanul~l: N al să vom contribui la binele şi fericirea 
daca 01 Herz va scoatf! altă piesă ra\ţi ehj MpldG . . . te bucuri d~ ru~oa mea, ŞI il omoară, omenirii. 
la iveală d ~ ti ,"," . . < IL" "1,1," J~a, .n~l1nal ce, v,e- In aolauzele lutreguhll oraş, juraţii 
_' j' e n.l •. o .. ~lIsmul cel deau fi GtHll, ŞI ndlcau mamle au ach,tat pe Bounai. Deci sădirea conştilnţii naţionale În 

1:1~1 pur? c~ toate ~a. a .fost un în sus în faţ::! duşmanuluI, căci '" masele adâoci ale poporului rom,1n şi 
S~lr. H1}!mpul OCUp:lţleţ, fI uman, zkeau ej, de ce-ar mai trage Aceste 2 cazuri dovcdcs: până la unificarea sufletească trebue să devie 
ŞI. oac~ Şl surtucul ţl-l va lua cdnd şi jermanii 'erau dj]a' tot ce grad de dezasperare alt ajunf; Fran- pentru noI religia care să ne dirljeze 
dm Sp!Iiare, }n miez de iarnă fraţi. Astăzi tratatul dela V:;:rsail- (!t'zii în lupta lor contra jidanilor toţii paşii tn toate actele vie1ii noastre 
3ceasta secta de fran "mnZOf'l' l' . ţ' acaparatori prin mijloace necinstite, 

A. \.. <1 • , I es~ I.:a o ruşme n,i !ODală ne-au econumke polit!ce şi culturele. 
Romane fI um~n) rabdă frigul, t impus nOltă pe toti tJiidătorii şi pe cari Iloi Românii le cunoaştem indeajuns, fiind victima lor. C. Vlad, instîtutor 

~---------------------PT~ţu' unul exemplar 3 Lei. 
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Baluri. petreceri p~ntru ajutnrarna 
celor inundati! Biruinţa noastră eşte sigură 

Nr. 4 

Feriţi-va de j ~dani 1 

Durerea şi pa.f!!Ibde ce cari su- C~ vrea Liga Apărării N,.ţ i o\1ale vor r('tl~i să ct:rct:r~as!=ă, după cum an 
făr ccl in,;lldali, S ';nt fo :.rte mari, Cr;:ştlne de sub CtJnd llcerC'D. d-lui şi In cept1t, slujbele, locl'ri le in parla
Aceşti !l'noro~·:ti trebue necomiitionlIf Profesor k C. C'1l.a? ment şi ministerele, şi atunci ne ",Jf 

Cum pr;n beuturd şi femel stricale 
a ineeI cat Mozcs Kuhane iTI TUn/şoara, 
~ă fJUngă~easci1 de dolari pe un eml
Erant reilltars fi n America. 

ajutaţ'. Nu aflăm i:lSă di.! loc potrivit Vre,; ~ă implinillscă 1mpropr(<:tar:rC'.?. stăpf,;î\ pt d,p:i!l, rămanând nc,i rc,bi 

1 1 
satenHnr cu pământl1fllc ce se am. Sat~"l:ul Gheorghe B'lrdo!;, d;n jlJd. 

riu cum Î/itdc.r: cei c!lemnji, să alifie pt'ntru totde;1una, ca să muncim ş,1 S3tm~r, rd,tors zilei tre.:ute dIn Arile-
durerile aior suferilizi, Est:! vorba astăz.i în mârdic j:d?n~h.lri 'Căci jidi'\nlÎ :::ă-! hrănim pe d, cum bCi..'rn 2&t;~z', rica. era să fie vlcr1ll1J unu! foarte 
adecl1 să se aranjeze atat î,z Arad dh , n'au ce c1lUta la ară, e! cari nu r:1Ut!- Ltl~IUI aCE~~a in;,ă nu-l puktn noi <1111 hrţ. lGtr'npl d,n c1\n: 1t'fe ie h,te-
partea .'fltcl:>C111a:ilor- ~ollduC~iori Jilrli î cese şl n'~u ,tnU\:cit nicl.ouat::. Pă~llâ d'll.l ~:.; '! a si;, se. Î:1(!"i lilplc. căci aCCiJS 1 il ar luid.i 1 m ~Ie .. : 'll Bar~(l3 f~cus<, C~\~1 1.ş t1n t ă 
deos ()lre de lwţronailfatc SI cr,'d/ntt.1 l Vre a să la dlO mânllc J1J il n "or pă.- II \:s~ mna r}H:tr~a l1oil.~tră ca Il:it 'e, Şi I î lllr'o c~rcl amă III ,lJ ,1 d r,za~l,r ae 

~ 'A •• • ~ .' d. 'l" t . f"· t d b 'l .• J cozOl,ac •• A '''sta, sfl(llld că B:>roOf: arE' 
cui Şi tn 1umşvara dm part"a CrUL'e; ur, .. , ac~s Izvor ne::. a,ş! C ogd e , -- ;"orb, poetului - de L'at mo,rrtt!.?- asupr' S'I "OOJ le '! ' ,-

R 
.. ,. . . - . r IlS 1 ~ b '! f' ă 1,. '" " • , ", " f'., v , (J o; ::lr:, sa {,n"jaCUl 

aşa, catc un bal .enmdlOs 1;1 f.!vonll na 'or". 'n ce ,ump.l: Ul.l103re e ar 1,1C{·~tă piln \I!trlol, tual o'rne de o că este (~!ll a:tI<!ş i!ld2't SI la invitat 
celor IliJpd-f/.iiţf, fllnd "le J I datlllor dm ţc>.di. şi t,1jtdor m;,' d " ori mo;;rtea H'p~d~ p, in ~," bie, ~ pe am~ric:~ n la h:Jtdlll Im'pc .. l al. să· şi 

De te oare, ca s,1 p:det'l a/uh pe lor de p,:ste hotan', 2. Câş,ligarea suf{dea~cd pC.'!t,.u petrea 'li cu ft'mel. 
cel nenorociti avem IlfVc)C nbsolută d;; Ja:'!acii ::u cl.lmpărat a.::cst';· padmi CuIJZ(l '/Gasita a tutaror Româmlor, VftmJ~torui de coz"~i1f1Ci, annrne 

pei
r'cerc? La p'" cerI' , it' pe uimi.:, cu 8 şi cu 6 lei metru! ceh, r.ul pEntru im,on'J;,~~ăd silik nu pCJt M(IZI'S K h,~r.e. a e&tltJt sA c~şt:ge 
, "re se vor (" l~ Ul. â d I 6 comp!icltzka femee! de savLiu dela 

sume e:'o',71~ pe hlJ,',/e, [lElt!""', fT'('~l"- ŞI acum v n emnul nducrat cu ":0 d('oc"rrH.lată să, se îtl.-:crie în Ug;~, '1 • ",_ ~... nr>t:' , e8îi"la II P''3·J)lS,"f;e că vor im-
etr!, rodor-ri. Se l'a plMi apoi şi a şi cu 800 iei metruL E~.te un jaf CJH~ precum chiar şi n 3cl'lora cari snnt părţi prada A::e,St,~ IllsA a d<>;,unţat 
taxd de întrarc din care va ajUll.fze abia se petie.:e sub o,~hH nuştri îa folosul ln:i~rişl În piirtidc!e de ;lSU'lZ!t şi cari cr.z:ll pronrletarulul, Iar proprll't·md a 
o jl1râmtlt/lră in mâf1a celor ce rabda unor str~joi, duşmani ai neamului im sant vJndut! încă jidal:i!of, cerut 2jlltorui [nHef, pel1tru arest;)r~a 
foame şi fdg. Şi cu ce sa.fle! vor f!ostru şi j:dl1i acesta tr~bue să în- L!Jptt. f,o .. stră t;t'bue sti 1<.: deschidă lui Knh 'w', care În tlc\'<;t timp isi şi t inst!ş'se d,\hrii americanului. Hoţul 
primi {;crş(i sarmani {fps:ţi jarâli?atura CO! eze. 1 şi lor o,~hi, să te tr€z:ască şi să le însă, pi{'rz~Lld dt vFste că a fost traddt, 
acreo, când ştiu că cel ce le-a dat-o ,~ă~uri!e ... Codr:~t !~fLte cu RC.tiiâ~1.tIJr, zguduc suLt:t.iI româlles~, şi să-i h-1- a inapojat b11lH lui B1fdo:>, Iar la 
a SPESOt ,,!I(~trecâHdg-şi in frwnrul1or" c"rt DU legănat p, un ... la poporuluI ro- tăras';:.'i, C~~ u-.:ol0 unde se ,tfla ti, ca pOlrchd a căuta.t să se apar-e, ~punând 
şi ved(fi aici este ridicolul _ mii şi mânesc, 1rebue să. intre d:n tlOU în cet~t ai, ca siujbaş!, sau ca aleşi fn că a luat ban!! acestuia numai pu~t!·u 

r d l' slăpân;rea şi folosinţa Româ,lilor, şi padam?nt. să fie ală:uri de noi În U!l moment si numai de teamă ca m l e el. 8ces;~ să lin .. ; P ::lrd&, fiind bUlt. C"zul 

Noe' cl'ed"""'. că ar -f(' 111'1" b,;,"c sa' se vor da obşti!lor săteşti spre explo~l- iupta ce ~~UCffl1. I . l' h .., b CI'" J! ,,_ ., III \.;, i'l{; Sd pU';'::2t pe aza tlOl1:j 

se fa(!ă un apel cMre cei cu plWgrz tare miloa:ă şi înţelcaplă. Se Întelege că şi calt:a acea.sta t'dl' legi pu1tru .'lccekr..:rea jllSliti~l. El a 
. plina, să llU b ncl1 tuiascd şi traiastd Se vor lua din mânHe Jidani!or şi ane\'O!Q~'si şi :ung~~, căcl nefiind l't1ire, fust cGndamnit - pentru crini;} în-

trl desfrânărl şi oraii cel puţin o sd- lazurHe, şi mornf', şi fabricile, p-::itrucă na poate : . .3. fle inţelegere şi hntărâre, ct'rcâril de furt - h 3 lljoi de zile 
ptămân6, iar pe cel surzi dU/fre ace- să S~ Îndestt;lrze sătedl şi avuţme ~\ deci r.U p:Jtere, TOtlSi este o cale Î!1chisoare. 
ştia, sd-i im,fJui? din oficiu Prefectura tArii s11 fie mâ:Hllte de Român!, cari ce n~ poat;: adu:e mult 'folos, pr.::gă- ..... N ......... ., __ ... __ ............. _ ..... _.." .... .,. .............. ___ ..-........ __ ....... ...-.... 01'1< ... 

lp salv!"rea ll'lOf sume mal mari, cu!i vor leftll1i viaţa. tind t'lată sut!nrea române3S(;ă la 
sume, f(Jc(e, fară nici o rătăcir", s(f liga vrea să ia drcpturi!e Jidaniicr• lupta lwtarâtoare de ronne. 

(ome.rciClntii , romani 
un Udan. {~/urzgtt fn bilzlIna~de alor pagubiji pentru ca sa. nu mal umple, ca JSt~Zi 3, Calea cea mal scurtă, aceia care 

şt nu în a aranjatcr!lor de bClJur i . tlegotltJ, llles~riHe şi şcolile, unde nu Ge duce la izbândă sigură, este cdea 
persecutati de 

1 
ma.i au loc Românii. pe care nc!sim Iloi acd inscris/o in Li?", In !Clflll DJ;,;·:;ruvrie OI, controlor, 

ora deci propunerea noastră este ,... , .-Cu un cuvânt LIga \'rea ca România Adrărd Naţionale Cn'.~tiru. K"ffka del;. f,n;~llţl! a fa..:ut Ui\ contro1 
tocmai contraTUI dfla ceeace se pare ' 

/ L 
să fie a Românilor, şi să facă pe Lig:t est~ o mare armată n",tol1~lă, la t(lt\ comerci;.Hjţi dm Sâve'irs,in S,i 

a se ace. umea de bine şi cinstită - ~ 
d 

Jldani să se c~răbănea6că pe încetul ar cărei luptători sunt hotărâti ('11 Il!- totodt!ă a f{\'Clll şi impuneril~ce dare 
ce cre e, care ar trebui primită şi J executată? din ţara noastră, unde t!ltotde<luna riimâfJt să ducă cu indârjire zI cu zi, îngreunănd pe rOP-lânl şi sC'ullnd pe 

n'au fost de cât jefultorli şi trădătcril şi ce3S cu ceas, lupta ndndupllcata strlh;i, de ex. comtrc;«l:.tllÎui român 
La Il/ce un caz nu aron!J'r7Ti:a de C R ţării. pentm s;.'oaterea jidanilor din v!~ta 05ma 0ma~, care este des/ul de 

Cum vom ajunge la această jiută tloastră şi din ţară... ...... .. sarac li f.!ase~·te IJI! J)tnit de 50000 ball! 
Nu ajtlta pe cel lipsit /Jet,ecdll

du-ţi şi clzefllind. ci smerilldu-Ie şi 
gdndil1d ed şi pe tini! te poate ajll"ge 
nemiloasa seadel .. , .... ,'""'. ......... , 

Cum operează jidanii. 
Desigur) !llP1t foarte m!llţl acel", .. c,~rj 

cunosc pe jidânaşu! Kellen Ludovic 
de pe piaţa Cetatea-Veche doar puţini 
vor şti, că acest semit ordinar de pa
tru ~ni dearâodu! exercită comerţul 
de fân fără să aibă brevet şi fără să 
fie tras Iil. răspund~re de către auto
rităţile in du'pt. Acest jid?" viclean 
simtilldu-Re descoper;t de farta sa: 
d~ ditre comerclantll de br.:.nşa lui~ 
ca să scape de orice învinuire, la 3 
Oecern'Jfic s'a fntovărăslt cu mamă-sa. 
se ştiI'; însă că, de vr'e-o patru-clncl 
ani, trăeşte separat de mamă-sa rea
lizând dlştigllri colosale şi solvind un 
Impoz't minllniJ.l, in raDort ct\ venitu-
rile, ce le are. . ._, 

In schimb face coucurenţă comer
cianţilor români de braoşa a\:easta. 

Dureroasă faotă, c:ă astfel de 11-
ghloane se răsfăţează in toate bunurile 

'noastre si atente!lză la nimicirea co· 
merclanţilor noştrU românI, şi pot 
opera nt:!cotlturbaţi ,de niminea Iar de , . . 
~xemplU: lin român care a îndrăznit 
s~ facă O faptă demnă de 1audă, dând 
fân in mod gratuit in zj de sărbătoafe 
Ulmi biet creştin, este supus amt!ndei 
şi la desbatue, jidănaşul Kellen Lu
dovic, concurenlul şi duşmanul bietu
lui cOll1crciant român, este de faţă, ca 
să râdă cu cinism pe socoteala luI. 
Tact~ca şi politica josnică a jidanului 
a triumfat şi ne râde În faţă acest 
parazitar. care a lDşelat statu I timp 
indelungat şl-l va înşela totdNltlna 
când ti va sta ro putinlă, Ar fi timpul 
suprem, ca autoritătile competente in 
drept, să ia măsurile cele ma! severe 
contra acestui tip, impun~ndu-I la un 
Impozit in raport cu d\ştlgurile sil!e şi 
Ia amenda ce o merită, prl11 faptul că 
a exercitat comerţul de fân, timp de 
patru ani, fără brevet Credem că vom 
fi auz!t,! 

Trei sunt căile pe cari, luptând. Lupt<\ C\!3. mart>. se va da lâ a!eg~': t~i 'amtrrl, ·1'?f -Dlrrl, M~rnFttm:"fi--
vom biruL rile din prlmăvară pentru cucerirea găs,şte de 150000 Lei, deşi Dt Mor-

I. Calea eco:wmică, adică să ne Sfatlllui Ţării şt aduct'rea la gl1v~rn m(lr1ştei~ are un venit anual mai mare 
facem '110i R,)mânli ru.gustorl şi fab- a Pr('şe.dlllte[ui nostru, dt PiOf. A!. nu ce j-ori ci de 30 Clei, tot cu a-
rkantl, aşa fel ca să JlU mai avem C. Cuza. ceastă o .'ilzie merge la comt!rdantul 
nevoe pentru nim\c de jIdan!. Fădlnd Noi vom p~trunde în mare număr V. Stan.cill pe care il amendează pedrn 
aŞl le vom da lovitura de moarte. La În parlsment, şi acolo dimpret.n:ă cu IlCplătlfca ia timp a dării peptm bcu
ţară să se facă cât mai multel:Oo. ceilalti bn;;; Romani. câţl se vor giis; furi Cll tO'lfe cd Dl Stâ!lclu,av~â O in
peiatlve săt€'şti, cari să cum pere cele ncvJndl'ţ; J idanilor, vom da asaitul ţelegere cu Di peraptur din localitate 
trebuitoare g\)spodărlei şi vieti s~te- 1l::Hă ... ~tor pentru schimbarea legilor şi ca să plătl'ască darea după cnm va 
nilor de la llcgustor!i Români de facen::a altora, p..: ti.'mdlll cărare' tot vir:.de beutura, totuşi il am~ndeazti 
departe, p1"Dîrucă sătean\ll să nu ma! plm.~!}b!, şi toate pădurile, şI toate dresllndu-l proces~v~rbai de neÎnsinu

aiba nevoe să cumpere nimic de la iZVO:lre!e de b'Jgăţi.\:, c~rl sllnT astăL! area beuturei. 
oraşe. Se vor f[lCe ş.1 cooper<lt!vc tie ale Jid"oilor să treacă in mâlnHe să- Ne tnfrebd:tl Roi D(!re [icfzeauQ a-
desfacerea produselor agrh:ole ale trni!'Jf ~\ R0mf.n'Jor muncitori. ccasfâ de jidan nu s'ar putea {Il/ătara 
sătenllor, cooperaHvc cari vor f; .lIju- Luată dln trei pârţ!. cetătnea j'do- dIn se/vidul Miu/staa/IIi de Fuwnte şi 
tate cu bani de stat. Toamna câ,;d vi/isd se va sfărâma, şi noi Vl'nl intra I tnloclii cu un român care ar şti să 
săteanul arc n~voe de bani, dttp! cu- in stăpânirea bl.murllor noastre înstră- protejeZl! jntert:sele statului şi totoJată 
legerea bucatelor. te va vinde pe han~ luate ţ./rlt1 lnşelăcioJne şi mituire, ou ai' perl>ecuta j.1t: romântlş~1 noştril, 
bun!, după pretul cuvenit, şl nu va Duc{}nd lupta astfel, cu hotărâri' şi Îilţă:t'gem ('ă un estld de jidan şi 
mai fi spec'Jlat ca I'!stA7.1 de negu5io- cu dr[lgostc de neam, biruinţa nOQstră ddl:ă c In servkiu: statllllll să f,e sub 
rul jidan, care cumpără pe njmlc este sigură. Dr. H. V::l!>lHu .m contre! sev€'r al unui român, şi 
munca Românului, şi pe um',ă o vinde _ ..... _ ..... """" ro" .... ' ....... _.. •• nicld.:cum ia un serviciu d~ COllducere. 
ClI cât vrea el f~când I'!verl de pe IJ N JÎ credeOl că OI adm\llistrstor 

zi pe cita, Balui JsncialiauBi In~ustrI3ii!Gr şi fm,;iL"ilr ca bUll. rom~!l 'ar găsi tlll 
român, care ar face serviciul c~ .. 1 in
d~plineşte KaHka, hlr h·:heaua aceasta 
s'ar Ptitf'! duce Iii AJmiolstraţia F[
nunda.ă nr'Tncredlnţândul-se nIci un 
serviciu de conducere, căci ori şi cum 
ar fi românii r.oştril, 1101 credem cA 
ar ?wa o atragere cu mult mai buni 
şi cinstită \.!ătre statul român decât 

ildanllt. 

Orăşr;nii de asemenea vor ocoli pe Cum~rGiant,dlnr Hnmanl dIn Brad '1 Juf'. 
jldani, necumpărând nimic de la el, " 
şi îşi vor da copill la negoţ şi Ule
scrii. Cu chipul aceste jidanii se vor 
trezi intr'o bună zi cu totul deosebiti 
de noi; şi lăsaţi să t~ă:a5că şi să facă 
afaceri numai ei intre el. suntem Încre
dinţat' că-şi vor lua el slngllri tălpă~ 
şlţa, umb!ând lumea cum 11 este dat, 
tar nu să se adune iu prr! mare ml
mir tnh'o singt.ră ţară, cum au făcut 
la noI. 

Calea aceasta insă este lungă: şi 

merg!nd nu ma! pe ea singură, noi 
cari abia acuma începem să ne orga
nizăm, in timp ce jidanII sunt orga· 
nizaţl de când e lumea, şi ajuttLtl de 
comunitatea lor Kahalu!; ni este teamă 
că pânâ să ajungem noi să le putem 
ţtne piept iolocl1indu-i in comert. el 

Uila di:~tre celea mai frumoase 
nlanif~st~ri a vlctel sociale româneşti 

din Arad v<! fi it1 anul acesta balul, 
ce f;t' va ar<:,oja la data de Sâmbăta, 
6 Februarie a. c. 1n sala m ;jre a he
telului .,Crucea Alba"'. 

Având concursul tuturor conducă

torilor vleţei sociale româneşti din 
Arad:ş! imprejurimi, conducătorii ASQ
ciatlunet ati putut să ar.igure dej:.\ 
depe acum tuc<:esul aeestu\ bal. 

Toţi comHclanţil, iodustri;::şli şI 

meserjaşH români din oraş şi intng 
tinutul, Indeosebi acela dIn părţile 

Bradului, cărora necur1oscându·E-se 
adresa exactă, n-ar primi invItare 
specIală, sunt prin aceasta illVit1l-ţi la. 
bal. 

OI fld minlstrator financiar trebue 
să ia mftsuri plmtru tndreptaie şi mu
tarea din capul srrv!cllior fnlocuindu-i 
cu români, tInind chiar ront de sta
tutul funcţionarilor, unde nu se pot 
face 10airltările numai după vechimea 
ceruiă, totuşi le poate pune în fruntea 
unei secţii sau percepţiei câte un ro
mân pentru a sf!praveghea pe ar;eştl 
străin!, car! DU dore~c decât râul la 
tot ce-i românesc. A. H. 
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Să ne cunoaştem oamenii. Să ne treziUl, I1.0111âlli! Pohod na Arad et Şopron. 
Act:m câţiva ani, DI Vass, ş;:-f ingj~ Nu rn'adresez în acest ape! vene- Nu dLlceţi ]u!lla contra săracului Au nu şti, că putr~ am si 

te răstigue:ic!.. (~f, ~ript.) ner <.11 s~rvlci111111 tehnic, a f()~t l'lsăr- tkHor, ce au inVi1l1at t)[.'1, au d,;mo- roman şi facf'tH complect dreptate şi 
cinat de către 1)1 prekd al judeţului, fa!i;wt-o, provociilld fofinitete ,~gjt.,ţ'tlni numaI jduiţi ţi1ra alăttlri de j'do."jme. -- CGntiouare. -
oevtru ap!"nari'.3 câtorva chestiuni la ÎI1 popul2lţla rom.1nc?scă, şi aş:! destul Ţărani, mU1Jcitori Industriali, flmcţi-
. { t ~ j t '" X' t' ooati prGf ~sj on! s, ti nev0Î 0."1 s. j oricine II. Villţa in temniţă. frontlen], ue unde ntofC"If( u-se, poa e <.:e n;:Call ?: " 
că f,tod v;u emo!IOni:t şi adânc pătruns NI m'rldres:>z po1itki"nllor, cari in- din noi e sărac să nu urâm pe cei La ora 1 p. m. se fncepe p!hrbarea 
d~ senthwlltui naţil;I1!>L şi~a expririlat difcft:,:nt partideior căror aparţ'll, s'au ttl?i b:'g,lţi (Iintre români, chiar dacă şi anume plutonierul ordonant (Szabo, 
-dorinţa Id ftefbint~, că ~i.I' fi h~ri...:it organ;zcd în bande d~ h ţi s:'\ jdu- drl'ptaka CIr fi cu noi. Ârvay) demâ,:oă "plimbdre. La po-
dacă ~::jr rcir,tClarce ungurii. Inaint~ ia~·:;t î.1 conlplic,tat<3 wnetlci!or, bo- Sa·j smulgem p;! toţi aceştia din nmca ac(a~t(l. f5e d~s,uie uşile ctklor 
de toate, primnl ad ce l'ar hcc, ai' ti IPţ·a 2,ceSH:i ţăn O:O;1Sltă ŞI sa ~lJg;.i, ghi;:;.rde ji(1Gvimei care îşi aral1je~ză şi la porunca d,.;iă de păr.:ahbij in-
d ar împLŞ;;a pe Dr. L .. ,ţcll şi Dr. ,~a nişt:: bpit"ri, ultima piclltura de a.:ulIl <1fJ.~er!le pe" ."~ilte,le lIoslru ce- . arrnaţi ti",-carc rob a ll1l Dul.! pleilcă 
Chicip. A:.1GI p·ttutir-:deni ,;c !ăl1l1a ;:~ t sân::;c . a "rol!,arlultjf Hevoiaş (rdndcă lor mulţI ŞI !_ll'':(:,]!t~; wr d:' nU vo~ J jos pe coridor, pl:n~nd!l-si' În ord după 
fapta tiU,Ca :i frJtdui săn, ca <lWi1C1, pnl:k:'l'llll n au ~ltă m:s~f!e Ş1 nu ur- rt:nunţa li! tuv~Îă~la lldo',el.ls:~, atuncI numărul nit:!. De reguiă se fâCl;'iHJ 
ve d:!d r,H'1.1n i i in al r,tau la Tigza, GIr tll ;';res\: altcl'va); lt1L lţl'lIea rrJma 11(:,;6, ă h: lme sl1 j u pt~ I mai m; )~~ ce nvni uri, cad eri1,U foarte 
fI anJn 'at b--mbe în herghdla de cai Nil mâ adrtsez nkî celor pret'nşi şi COiltr.a jd,Jviţilor tmb0găţlÎI ca?:! mlJlti rcbi, după-~urn amintlseaJ, ad~ca 
din Mt1.oh;·gyc!], ca 6â T~H cadă in umilllifar:şli, cri, îl1(;epâ·:d cu prde- C~)f;t;a yd'.inilor, pentru ii salva ne;w:ul I şi robii a:h'şi ca refug'aţ\ d"la S,hiU 
nijrli!\~ rOI11c:ll1lnr. Un asttel de om, stlr:\ Uliht;'rf,~tari şi par'lâ la ultimul ŞI oogaţ,a hii. şi Dt:v"I. O r-pain,ă mă Cl'fHinde, când 
infectat de ŞIlVIDISlIlid crud, este ac"ma an ,ilaud, rFntru Il compL'icea venetl- !JClitru ace<:osta tifb;!;e ln,·ă ca cd r \-!id. că vre.o cind Î'lşi eratI f~rec,.ţi 
in funcţ i l1,",'<i statull1i, e~t,~ ş::f Ing~ner dln r , Îşi di~j)f, ţl!'C:;C u':!inml ŞI popo· put n Ilot muncitori inîeleduaU şi ma- I la pkiollrp. şi eram mult curios, că 
al sefvi,'lt!lui teh,lh: d!q Aritd. A,:t-st rul, cel mal ntnorocit şi S{l!'il·.: popor. nuuli: r,gri:'(111 şi imj'.I::;triali l:ă fim penlru-:.:e? 

'()rn, tl'a sl:îl~\t nh:wl.L!fâ ('U rom::mi, Cit şi cum aţI iubi pe ai tăi,: pe tau, solidari, strârşi lln;ti îll jurul id€:lbr Pleal~â cO"\f0iul prim după, c,~ se 
~i din r,~a v'linţă, r:!Cl dllpă al ş·;"dea mam·l, fr.,ţi, Sllrori .rL1de, consă!cm, de nat',onalitate şi d··mo.:raţie sin~('ră \Hlmara şi phtollierui dâ porunca 
an d. t" unke nu a afl;·:t d,: cu dl!1ţa c(1l1j"deţtulr şi COP!lti!\tlllc.U de b3ştm!\ rom1'lntJ.scă, fă'ă Jmc;,tec de cosmo- "poate alerge~ 1 Se des:u~~ uşa de fer 
să ln"t'ţ! limba datului, ci to?Îe hcra- _. t(ţi I1Bi uevo1;:şl şi mai l;ecăjlii poiHism şi {:omunisl.ll. care însemnează din spre cLlrle şi iese. Peste 1!~ ori! 
rile s:,l~ le ff'zo:\:ă U'I tr;w:i!atur, un dec:,h: Il ,ti 1Jl1i! venetiC - nu lilsemp mormâl:lul aceste! ţări şi ll<'tiuni. Iar se reÎotor~ şi f~e.care Hiră SI! gră-
functlon~f platit de st<:t. OM:" DI pr,~- n'.;az;'1 u'j,a(;1tar!~rn; Cf"! ş1 cum I1I.t n dela Olt, Îascâ ceva ftă la [oclli ~a!j apOI se 
1t'ct al juriltllllJl are C;!Or>ştillţă că acest fi o dilto, fi:! r.~turaIă ca, Î!l .. d;1t~ de __ ............ ___ 4 ... ., ..... .,.._ ............ ""_ ......... __ ...... .,. ........ __ I'Iumi:ira de nou, iar plutonierul de-
dO"1I1 S',;lr fi pft<zent.1t c:llldv,l la cx,\\- '~rlcine, 8,1 te R"'ndeşti la ~i tăi, să-, . mâ!~(1ă ,.pot merge sus". Se Urcă apoi 
meRul de limba roll1:11ia, C'l altii f~lt1:::- ft'rh~~ştl.ne a~:~ştiJ. şi. ap~j, da':ă ~ Educatia viitorului C{ltăţ~;.m, se in,,::uie uşa pe fiecare iu cela. sa şi 
tlOllari?1 N)i credem că ou! posibil ŞI dac~ e t12VOle, sa te O;,.llPl I t Uff11e.n§ Rit convoi: Oupă-ce!=.e plimbă 

Activilaka lui se măr~1np~te ta a~cea d:: ;dt\t.,.oc:, ~~. p, "ti O~amllrl şi c~pete spa~te, a'~te de şi aceştia 1/2 oră se purcede totase-
că, 90 la ~\Aă din lucrâitle :;ale le N,A. ,dă ad:, ~,z a.,<.::;;~~ra. ; c t", vioknţă _..;. î'lceo să devină dU1 ce menea. La urmă vine convoiul de femei. 
lucrează în PiHtku:ar că,;1 numai aşa aCl'şt,la l1illNI!. ~o,lrtea 11 mal poate În ce m'ai rare. t;1 rândurile luptăto- Era lung şirul şi acestor neferlcitt', 
se poate intt:l~ge şi h'ptul ca şi-a edj· ,1O:itl Ft'~<,asca'l D·zeu de o mo .. Jte rih r a 5trl;băt~t puls,)l unor alte pro- di.d după-cum m'am informat mai 
ficat Clisa În A,,;d pe c:!rc de a!HrI rH~I,ztur~la. de, o mO;lrte LI'.! ştrl,'aIig: c::dee. U:1Ul (IT fi SI edllcilţ:a copilu- târziu dd.l un rr-,b condamnat la 15 
a scrJs- o p,; lwmd ~~ s lHorel 6~ le. Pc· ii e t~P:" Ori ~ uC ~ILJ.m:)" - ~dl:~\ toti lui, I::'uuc;;ţ; a 111 i r. iţiLl!nIă. ani. erau 60 ·-70 la număr. 
!âfl~ă t"i:\te ~1'E'stea a primit $1 IOj'-lot at'e~tL.1 Ii.I ([Iv alt~,tva iJ! In f !l'?ld~ lu: Să s~ (1ca cop!lului educaţie în sen- Isprăvilldu-se şi distracţia acestora 
pentru c,~d, ţl~llă când cel tndr,'ptăţ:ţ; clecat. hă cll(:me vlz!tm~a uneI n.orţl sul dlspn:'tului şi boicotului pentru era ora 3 p. m. şi mă cugetam ce o 
voluotan i români, c .. ri an 5ufmt şi Cllmpl:te. . , . . evreu; căCI cei carr ne-au trădat iui, se mai urmeze. Stau pe gânduri 1... 
nu lupt;;t pt'ntm intrq~in'a llt.:;:,mului IVlă ad'"sez vouă, s01;:ontl cr~s~Hll ŞI sfldl::ară 3&tăzi cu nutrI! de pa:aţe Deodată vine piutonieru\ Arvay şi 
rom'ânt's-,: au fost respinşI Ni St; strll!'g<' buni român!. vonă ţăran', V~I!~'Ci apă- satisfili;ute, izr ma;ne vor scuipa pă- mă chiamă in cancelaria te:nnltpi: 
lnima de durere vllzand acest", ne(!n"p- ral.ori şi lucrători ai pămâl1tullJ1 a~e:;,tt:"i mâ"cul cărtl'a mai Întâi i-au luat rodul. Aici mi se face descnerea naturdului 
făt ' strlgăto3r,~ la ceruri. Rom<i.nlll t.IC- ţări, pastrători ai tpljjţiei româm'şh, Să s'c Învtţe copilul să lase litera- ŞI mi se pun moi multe întrebări la 
vine straIn cu totul în tara lui. După vouă, \.moţi şi Învăţători, 1,1 care sa· tur., prlmeidlOa;;ă d.!bilor neis;Jrăviţi cari dilm raspuns hotărât. Apoi mi se 
zJle g-.ek, pline de zbucium şi dUft>rl fletul romanesc ŞI creştHlesc 1111 e mort şi să 6LOrm0i1~ască îndelung col bul confiş;:a tot Ce! am avut la mine: ban', 
suferind dt:a!ungtll veacurilor, păstrând ind;, vDLti ftl!lcţion:m m1ci căd la vremilor trecute, tltld~ va găsi pilde SCTlsori, portofoliu, creon şi numai 
in ptl'pt~1 n.)stru inima ŞI in InImă mUlţi din ~ei mari li adormit COnştlllita de t\!levăratâ bilrbăţie. peria de musteţă şi oroio~iul mi l-a 
dr<ogoste<l de ţară, azi văzându·ne- rea- Torn:lnească şi creştilll:",:r:ă. mă a,dn:-:- Să se disc:plilleze sufletul şi voinţa Iă:;;iit; in fine imi ia măsura 164 cm. 
!iznt vlStl1 no~tru de mult dorit. ne St.'l. vouă, meseriaşi ŞI comerCIant' conilu1ui Iar comoara d(' ilLlZ1i pc care Fiind gata pregătirile necesare, plu. 
slmţlm mal straini ca odinIoară, văzând rornân!, - câţi mal sunteţi pe. p\a- o purtA; fiecare ~ă·i tie cel dintăi touir:rul aduce o ştergare de pânză 
fledreilF:ţdc ce se comit zilnic, E foarte !Urii.? sctlmpei nOilst,e, ţatlşoare înGiemn; făurlţi.j \luzi despre o vietUire dură si mă pofteşk sus la ptajul 1. 
dureros ca un bun rom:!n care a lup- VOil?, I11tclectualL can nu v aţ: v~.ndut sel'!"" Îutr'un cadru corilt r0'11(\nes: lmi d~schlde cela No. 28 poftilidu-IIlă 
fa! cu tr~j) Şl e'lf!n pentru intfq~ir~~a sul":I';! ~e arg'uri ,ui Iulia, selvl.lIuu·i şI !lpitH pe cr~er imagini dIn lumea să intru. 
oe3muiu\ ~ă nu flc favorizat În prjmt<! drept jnl;tn!lne~t murdar de opnmar~ nouă pe care o va stăpani dânslll. Intru".! Uşa se Încuie, Iar plrcă!abul 
rând, cI Oi<ii c~rand un minor:~lr ,P~- '" româ.nismulul. '._. v~uă, pr?f.:; .. !(:nl~t!: S;l se inhltrez.e 1n mintea copiluluI pleadl. Ia ale sale. Prrmul lu.:ru mi-a 
cătos., care n!CI oda!! ~u va. 5 1 mţl CII DoctOri, ~vocatl" In~n1erl, el,c.,et~. ;;a~1 ido::ca că "prietenul" deR7.1, îl va SlI- fost studierea celei. Illcep la lucru . 
.noI. Credem că ar fI bme ŞI de folo"" nu IU'::!lltl cu rnş·ts secretarI Jldam, gruma mâille·' siliţi-I să-si urzeasC'ă Cite!;c rt'gulilmentnl de casă No. 690 
C"i s!. ne cunoaşh'm mai deeaproape ~j r~t le, ~"rvlţl para~dn de ("XP:oht<lr~ visuri din to'rtui drClgostel de neam 1. M, din lB72 Faur, carel~ conţme 
tlamenllşl,să-l apr~,~i,e:n dth)a m,'nte !ll ~C~I~I:l~1 dr! ad:t1e al hă~~!I~r ŞI şi tară. O.?ţi·j să ră!'foii!scă pios filele 16 pltncte. In el se spune tot ce e 
sa dil.m m;,nă d~ a!utor cd?r ce Ine- SOCldăţl,O.1 lor, :ouă mă ,,,dl:StL, vechIlor eeaslove şi din slovele ade· permis şi ce nu. După cum imi aduc 
"cită Ş1 nu ră!!voltonlor noştn. Am ~ău~ tllJer'ml:' ŞI studel:tH'!le, rl1plă din t!UPU~ vărului ş!frumosului să desprindă 1i- aminte numai punctul 2 dă ceva drept 
rit Romania-Mare şi trebue ca 001 să şl ,.!fletul a(~est:'1 ~~eam, :r011ă, femel tanii!. ce va trebUI veşnic mllrmuratâ rt:strâns robului şi anume: rubul are 
'0 şi stapânim. rumânce. ce, cr~şt:ţl. ,~a sanul vo:tru de buzele luI. Răvăşltl-l p?timlle rnă- drept a se adresa la medic şi preot 
44 .- --........ ......... ...-,,,' ~4"l cald dorurile ş. a"pll.:ttlJle român<:ştl, runte şt sfatUl't'I-1 să le inlocuiască t ' '1" ă ăI b 1 ' M 

ă d Idă - nsă pnn mI luCIrea p re a U li'. 0-
..... " \l01l~, tutL'ror, ltl a resez cu o ca prin dorul de vi "ţii nouă, dilr tmple- billerul celei e urmâtorul; un (prici) S j" ZIC E: rugamltltc. tit alături de nevoHe th'amului. pat de fa cu saltea .şi o perit1ă llm~ 
.l4 Să ne recul('g~m şi dacl a~n PăCii.: Dacă părlnţîi vor actiona astfel, a- plută cu pitie, o masă mică şi un SCâun 

Că Mohl f;'BU decIs sâ lmpiedece cu tuit contra sentlm~nttl!lJt rOf,Janesc ŞI tunet zilde vIItorului cetăţean nu vor fară spatt', cană de apă ŞI pocal de 
Cirm~ f'xiJloatan~1l mal ,dcpa! te a cft'ştincsc sa ne p~ăim. mal fi o agonie enervantă, stropi de tinichea şm:Clţulte, şctlip:toare, lighian, 

pădurilor Î\I[' {ţIn partea jldaniior. Nol Să n~ trezim din n\'pă~area 10 care amar nn vor m;l! picura in suflete abort şi mătură; toate aceste sunt 
credem că Motii, cari ~i-au apărat trăim. când rămanem suni la tot Sbll- desnădăjduae, orbitele nu vor mai fj petrecute În inventarul af'ş'it pe părete. 
cetăţ It'! br, cou:rll, cu vi~ta contra ciuml\l şi 6uferinţa 1'1 care se zbZlte pl llse i'n faţa neputinţei de a scăpa După swdiarea ceiei urmeilză desclf-
multelor arll1<lte, vor şti să tdun.fi'ze tl;rJi3 ne::t!nului nOf,tfil. de atâta străinătate. ran~a hierogliklor ce se etlă gravate 
$\ de d;).tl ace:1sla în lupt<t lor contra CultivaţI prClfU!1d idcia şlsentîmen- Părinţi, nu vă facetI Huzlt şi nici pe dosul llşd cu CI;V!lo uma!tă ascuţită. 
jldanl!or şi a blovjţllor. tul tl.'lţlonal. ToaH! D?ţiuDile Se luptă idl)!ll Educaţi-vă copil aşa cu!u e:er~ _ căci deşi amintlsern. că robul nu 

p~ntru ex:stenţa lor şi nu renilnţă. in glasul pământului, glasul slraoumlor are la sine l~imic. - t0tuşl minka de Că alegerile generale pentru cRmeră 
şi senl\t se vor tluca in luna lui 

Ma\. Dar c~·te comuiDle? La PaştI! 
Poate la ale calio!' l 

Că la baltI! aranjat de către iidovl
m~a din AC-Id În z'na de 9 Janl1-

arie a. c, in Cruc~'a Albă, (''treii ar fi 
~mel1inţat pe tm crqtin care a În
drllso\t să între cu svastica pe piept 
10 b{L L'a SOiilat !;ă sCOCItâ 5V,\l::t!ca, 
ori să p{;,ăscasl;ă imediat sala. Ame
nintărih~ lor însă au fost zadarnice, 
căCI purtătorul gv;,;:;ticd nu s'a spe
riat de (: meninţările p erciun::lţ!lN, 

Nu crede jidovimea că a devenit 
prea obraz!1lcă? 
II n.- t, ......... ·" •• .. ". t ............ 

CE Tit T E III, Ins~l·ieti .. "i 
In lisiel. elee'torale comu
aale şi judetene până la I 
Februarie, cu drept de con
teste'!:iiufte piinI. la'O Feb-, 
ruarie. In baza ari. 158 din 
legea pentru unificarea ad
min;stt"ativă, urmând ca ta 
această dată să se Închee 
·Iistele p.rmanente. 

LlVoareil strainilor, la viaţa lor pOlitică de d'Ileolo de mormânt. escroc toate le afiă şi mai dă semn de 
cu1tllri'llă şi ecotlomică. Marius Nestor. viaţă şi intre zidunle Întunecate. Am 

Să f'>"';t:;m să dispare discordia ce _ .. _ "_'" __ -. "_ ___ cetit o mulţime de nume şi date aşa 
există ÎlItre no:, când luptăm fără b. va. era scris pt! un~unşte: "A.ci 
motiv români contra români, când ne "Salonul !-iterar" No. 9. a implinit K1Ialy Ivan P/~ an· ş. a. 
divizăm În grupUfÎ şi grupuh:ţe poli; ba era făcut şi calendarul, ca bîetul 
ticc, car~ nu au il!~ scop decat înbo- A apărut "S:tlot1111 Lltepr" No. 9 năcăjit să no-şl uite zilele. Mă oit 

. f " de sub djr;~cţia lui Al. T. Stamatlaa, d găţjrra ~ pnl1 urt ŞI cnme - a apoi la fereastră, carea se deschi ea 
cu următorlli c"prins: ă Partizanilor. numai de jumătate şi ca se nu sar D Nanu: Două aspecte şi o sin- 3 d Partidele politice la noI in ţară nu fiara jos, era provăzută cu sul! e 
°UTă concillzle. 3 4 i d' t au rost de a fi, ct'\ pl;tin ÎIl forma in • ft!r cam de - cm. Il 13me ru. 

t V, Demetrias: lamă. 
care trâesc. Mă intorc, mă plimb, timpul insă trece E. Şte/ancscll-Est: Poeme de argint I 1 

Ele nu prc.,.;ntă Interesele claselor din lună. cu greu, căci îmi lipseşte Între 8. te e 
de care vorbesc şi,. c.hiar de ar repre· Ch, Ad. Cantacuzino: Utanies de şi tigareta. Abia se fac 6 oare, c~nd 
zenta aceste jntereil', e rIdicol Şi du- flOfE"al. soseşte cina, o aduce un ţigan şi imi 
Jcros să ducem răsboi intre fraţi, O'iY de Maupassant: SIngurătate, aprinde electrul. După-c~ isprăvesc 
at\lnCI' '~a~\'d j",<.<micul dl'n afară si nlai G 'f I h· vIne un părcălab şI &tâl1ge electrul, ~.. ..., . eorge Duml T.SCU: ne mare. I 
al~S cel dinăuntrn ne jefucşte pe toţi. Ch, Baudelaire: Omul şi Marpa. iar eu mă desbrac pentru cu care. 

Proprietari şi Capltalişti români, nu D. Anghel: in furtonă. (Va urma.) 
tlitaţi că~ dacă nu voi, dar urmaşii' Al 1~ Stamatiat/: Poema morţii. 
voştri negreşit vor fi jefuiti de bogăţia Insemnăr! şi ştiri literare. 
pe care o acumulaţi. BibHografie. 

Nu vedeţi că averile voastre: casele Exemplarul de 8 pagial 4. lei. 
mO$ii1e voastre şi lucet incet acţ 1 unl1e Redacţia şi Admin:straţla: Strada 
de care dispun~ţi in Societăţi anonime Ion Calvht No. 4 Arad. 
sunt şi vor fi cumpărate de j.dovimea Cel ce urmăresc cu iubire această 
barbară şi bd\păreaţă, jidovlmea cri- revistă sunt rugaţi să-şi achite abo-
mil1ală ce a trădat şi dez.ertat, iar acum lJam€ntul prin mandat postal, păstrân· 
htiZlm:şte pe spatele mizeriei noastre. du·şl cuponul de adeverinţă. 

4$ "*-"'_ ....... t .. 4- 4-' u-t te 

Nimic dela 'Jidani! 
Incurajati 

ne gustorii români 
ce-au maÎ rămas. 

. ) 

l' 



•• ' •• ,.,.,! rrr .... n~.q ma""t 

Fag. 4 

Monumentul lui Juda Jscnrloful 
Mult [şi vor mai blde joc oare jidanii 

de poporul fUS? 

L:t Kiew s'a desvelit cu mare pompă 
mO!lUmentul ridicat lui Iuda lsctlnotul 
de către membrii societaţH bolşevIce 
"fără Du mnt'zeu". Monumentul repre
zilltă pe Iuda in mărime naturală ru
pând crucea cu mâinile, Iar în picioare 
calcă evanghelia. 

Monumt"ntul a costat 50.000 ruble 
aur, care au fost, adunate prin sub
s('ripţil obligatorii dela muncltorH diu 
Kiew. 

Cu oLazia dezlfclirii acestui mona
mellt, s'au produs grave tlezordin! În
trucât o mulţime de ţărani buni Cfeş 
tini au venit la KIt;W ŞI au atacat pe 

• membrii sodeti3 tii ,.fără Du mllczeu", 
ce aSistau Ja desvd:rea statuii lui Iuda. 
A Intervenit armata, care cu mare 
greut;jte a nuşit să isgonească pe 
ţăranii din Kltw. 

In cursul incăerării dintre ţăranii 
creştini şi muncitorii atci au cazut 
morţi şi raniţi dm ambele părţi. Alltorl
tăţlle şi armata au fost de partea ji
danilor "fără UUmilfz\'u·. 

"L~g&»!i&W§Wij$?"WSiMJk!iQJMK..qa • = 

To('i d01lLn~'i, co/ri IJU· prilnit 
'Zi()n~l de prob/.l , sunt 1''U-

gatz' St~ ne înCU1WF.tânteze, , , , 
dacă doresc ,,I)ti-l oboneze 
~i - după pas/baz'tale, sd, 
ne trt'r;nită s,i cost'U l lui-, 
ctwi a.lţfel ucestrt este l.dti-
?nul "'rtV/mâr, ce li-se rna~ 

, ·Z 

VOiNŢA POPORULUI Nr.4: ! 

ŞTIRI DE TOT FELUL. Cum as inmulteşto omenirea. Pe 
globul nostru de pământ locuiesc 

............ astăzi cam o mlie şi optsute de mi-

. .. ,.. 4 d. Ii va aVt'3 loc În biserica Si. Spl- sunt 555 de milioane, iar restul negri 
Comunicat. I Chemare. Duminecă 31 Ianuarie ora Iioane de oameni, dintre cari albi 

Nlm unul dmtre aderenţti "Llgal Apă- ridon din calea Şt'rban Vodă, Bucll- ŞI gaibenl. Numărul oamenilor se In
rârij Naţionale Creştine", nu se va an· rtştl, cuouma religioasă a viteazuluI mu1teşte mal cu Geamă in anii din. 
gaja particular pentru nici o persoană nostru ostas, vaş'l1cul luptător pentru urmă foarte repede. După o socoteală, 
ori partid politic referitor la aleg"rîle c:lllza nat,onaIă, Maior Oh. Bâgulesca, PI! zi se nasc in toată lumea cam 

1 . J d t 1 l" . sImbol de slmţlre românească ŞI pu-
comuna e '1 U e .. en~ a cari iga nu·'1 tunică energie, cu Dra ELena Dimit,iu 50 de mii de prun;:l, cei mai mulV 
va avea candidaţII el. cunos.:ută prin aUtudinea-1 hotărâtă Însă colorat\, nu alb!. Dacă iomuiţirea 

Singuri cenducaforli "ligei .... au drep- în su~ţinerea mişcAre1 românfştl. va merge tot aşa, apoi pela amI. 2000.· 
tul să rlecidă cu cine să voteze tot. lală o zi fraţi Românl, când noi după Cristos oamenii se vor inmulti 
membrii "Ligei" la aceste alegeri, fiind toţ! cei ,~e.-un sufle~ şi de-o h-ge, vom ca viermii şi abia-I va putea hran~ 
cu considerare ~i având in ". d. e ovea pf1l('Jul ~a pnn prezenta noastră, pământ·ul. 

... ", ,e .er nu sau prin sens, să arătă11l că suntem 
c:::nchJaţJI partlds:or pOlitice, CI vred~ in stilre să Cinstim pe marele nostru -
nicia candidatilor din punct de vedere Îndrumător cel puţin oda'ă după atâ- A isbucnit Vezuyul. Muntele Ve:z;uv 
naţional românesc ,i al cir,stei. t'a ani, În aceiilşÎ măsură În care ne- dm Italia, a ÎOCl'put de câteva zile să: 

Ca ostaşi bine disciplinaţi 8~ fim mtrnic~~. duş~laril~r din Iău~ltru.' ~i dTunCt! din nou foc şi fum p" uriaşele 
a ro anilor llst alJ]~ţl ca ta I salt' guri, llumite cratere. Satele dtla. 

deci cu toţii În a~teptarea ordin"lor m , 1 r' '~ li ZI !lIC 
• • • y el să-I doboare. poalde lu i trc mură toa t;:: de groaza~ 

supenOfilor nostri. Fraţi B..JsarabeLIi, BucQvint'ni, Mol- ca să nu fie acoperite tiin llOll de 
,,1.. A. N. C." Regionala Arad doven', Olteni, Băqăţem, Transllvăntni, cenuşă, ca de at~lea ori iu trecut. 

in 26 a. 1. c. va /ilie fll Bucureşti 
la sediul L. A. N C (Calca Victoriei 
86) Comitet/Ii Central Executiv o şe
dinţd I!I core se vor lua hotărJ,ri de
fillllÎve fn ce priveşte: 

1) l/legerile generale la camerâ şi senat, 
2) infiinta" a Băncii Apararea Na

ţionalil, 

3) ziarul cotidian n Apărarea Na/lo
nulă" (te, drspre. reace se vor da prin 
ziar.', lamuririle llecesart. 

... 

Munteni şi Dobrt!genl, de prm înde- .•.• . 
părtate sate şi oraşe, veniţi În Z1tl1 Un )Idan I~I necinsteşte fetele lut 
de 3i Ianuarie să strângem m~na frâ- I proprii. Il Arad a fost descoperzt un 
t~şte, În nOtla şi cinstita casă dm J:dan cu nllfLclt: Mhofiţ Roz~(!berg (c~ 
Şerban VOdă, acelui ce Întrupeaza num~ frumos 1lrd) - lledes,.:opeilţ! 
~l[lstt'a, ered\liţ,l şi nădejdea noaslfă vur fi ei eu grăma.da ~ ure făce~ 
a tuturora. dr~goste cu proPrIlle Im fţte de am 

tit d,~ vi!:', una era de 22 "ni aiia de 10. 
Se adu'.::e la cUlIoştih(a p1bli('ă d: Cu C\!,l mai In date avea rc!aţluni 

"Uga Apărărel Nat
'
onil!e Creşt\n~", de dind era de 16 ani şi acum de 

dtl!va luni este În altă sta!"e, a devo."-
nu mai p{'rmite nimănui de a pune mt grea - sLue b nec'Jv,~lltată (?). cu 
În vâlll:Jre: fie obe.:te, fie călţi cu cea lpai mică llU demult a î.IC.:pUt... 
semnul "Svastica" fără voia Ugei, ivtw Iubiţi creş.tini înţă!l.:gl?ţl voi ce bl's\Îat 
cât acest semn şi'l au însuşit în mod pnare fI l;n jid;:n şi ca tată şi f"ţa de 
oflcjal. tetele lui? Atund CUin ar put<!a avea 

- Liga Apără·~ii Naţionale .. inimă faţă de nevc5\de ŞI copilele 
Creştine va lua parte la aiti- - Rugăm calduros pe toţi acei ce ll{ viHovatt: ilie cn::ştinilor tli!~,tfii? 

1 1 · d l' -1- alt primit gazeta şi vor să se aboneze. Câte fetc romante săI mane :iU !)ă-şi 
garl e genera e, păŞlll cu lSLO mulţumească nefencire:.\ vitţil, ruina-

Adm. Diandui. pi'oprU in toate judeţele, şi a ne trimiti' costul, acesta JiiJ;d sin- rl!3 vi:torullll lor, pierderea cln~t..;i, a 
~~~ l' gurul sprijin al ziarului nostlll. llcvlnovăţiellor şi în fme cn;dde boale 
tri'm/te. 

est.e speranţ:1 ea i1e anga. toa- • de cari sufăr o viaţă intn'zgo tica\o-
fi A V A Ş E. te sforţărila jldanilor şi a ji- Ziarul "Românul" din Amerka a ŞiJOf de j;dani, cărora 1;:-;1 cilzut pradă , 

Din ,"'as1ut. BalUl anual al cer- doviţilor, candidaţii HLig ei" Ilu::.t ir:îţial~v.a unei Sl1bscricri pr:ntr.e şi caii ş'aubătlltşt-şlbatjocuctcele 
CUltll s1l,denţd)"; Vaslllian "Peneş Cur- vor ec:::\ bi1'u~torit cUi~el'ind cal românII dm 111me,a nouă, c. u care să lloa:;trc t 
canul", a avut loc ca de oblcelu În 'ţ 1 ~ d l Să ia aminte act'ste bestii că răz-
Z'ua d~ 6 lanuarie a. l;. în :;a!U:l.l1ele puţin 50°10 adecă jllmăwte d.in se p ăteas,ca. ;'Itorla sta tu Ul român pe bUl1area are să h, cruntă şi 121':;' cru· 
Pabtu1ui de Justţ!e. d t 1 '1'" li,' t,·:y! ..., ... . ba:l.a araOlamentului semnat de 01 Ti- ţare. Fie siguri că-şi YQI lua p<.deaP-s&., •. 

Tot ce ari;! V clslului mat şeled, a mao. a e ... e ţ<tre, tI r Q5 • tulescu. Rl'VeIlind asupra acestei lni- i)lneml;f)taLăl . 

căutat să i-a parte la acest bal, muni- _ OI O L ... 'f" 1 rt!- ţiative, ziarul ,.Romonul" face o vebc- * 
festându" si astfel dragost~a ce-o are . r. upu lin 'Işe a pa. mentă critică românilor din America - Pfnhtl fi arăta mai bin", cine 

fa\~t~~ :~~ldo~t;~~~l~l~ă~~~lh~,~. petrecut r ~~l;t 1!~~:ll~)~~r:c~;lIî\! d~o~~~~!~'~:l'l1~.: pentru Uul elim şi-au maniftstat până ~~~~!1 ji(d~~!~~,~~) s~l~t;~:ti~;i:Jl~~ln~i~lt?r~~; 
până j~ ZOrii zilei, tal~ :rsu:a. ca ~asP,e, pe Pt.:",lu~atl~ ~cum patriotismul şi apelează la zia- fă-cule de SOV)et~ în Rl1::;lJ, statigtică 

Venitul nett al balului a fost de Lelo,. f,d<lrU, A,cl.:st l~\Ja~ la H~Oţ t p.. rul "Alilerica" pi'l;tru ca împreună să Slilbil:tă după dati;IC SOCiet3\ii secrete 
17.000 Ld. Nu putem trect' cu vederea ~eful ţarăflist Şl,;~ blStflCă, bl. l~~l~;ar ducă o campanie in ace<istă directit'. Oda. "A!l f05t exrcu(;:;ţi d~ la Oc-
frumosul gest al Din! C R'lescu pro- a ţmut. in blSffkă ~o vorbJr(~ Jau ,:~n- Z\uul "R o m â fi U i ~ ma! anunţa '('ă tomvril' 1917 inco<J(;e: 28 episcopis 
prietar. că a dat tot ViDul gratis, cât du-l ŞI rtcomandandu-l popnrei1\lor 1215 pr~cţi, 6775 invă(<ituri şi pro-
şi ,d Dlui C. Uungureanu, Ull naţlo- pe ~reotlll 10l:al, care este ta.tăI Diul aproape 100 de rom~l1j au şi răspuns f,son. 8800 de medici, b4.650 o1iţt'f1 
nalist convins. care a dat şampalila "şd ~r. Lupu., .. ,}j . . apeld'J i , ob!lg~i:du-se să plăt~a5că 260,000 de soldaţi, 10500 nf:ţeri de 
de a~emenea gratis. Pel~tru D~eu lOb ţl1 mei ţ.;r~nl! Ur.de allllal câle 25, 50 sau 100 dolr.:i. poliţie si jandannnie, 48;;00 oameni 

Au mai dat concursul mat<:rial şi am ajuns ŞI unde mergem r . ... apa: ţinând aceloraş corpuri, 12Y::0 pro· 
moral Şl următoarele One: * - Reuniunea Femeilor RomtÎne din prletarl fllndul, 305250 burgh;,zi z:şi 

Vulenti. MuntealJu, Pr. Ulea, Buz- - Deplangi.'m ClI o sinceră dUfl'Te Arad cu onoare Vă Învită la botul jnte!edui'lli, 19..13[:,0 !LH:făto. i din Of(işe 
dugan, R1ZtSCU, Miro,escu, Vâscu, şi jale adâncă trecerea la Cele ett::rne ce se va 2.ranja la 30 Itnuarie 1926 şi 8[5100 ţărdni, îLl total 1.76(~, 118. 
Cr Istet!. A ceşti a pe lângă vre-o :2 sau 3 mi..: 

Drele: A. Molssuc, Meza. Ulea. Că- a modelului de preot couştknţlos şi În sala. m~:re dela "Cruce., Aibă" cu !ioane de băl bâţi şi femei arşi de vii, 
tănescu, Raş-:anu, Elena Moi::;suc, Peteu, cinstit din cotItur.a R"vn3 j. Ar .. d, ince0ere la orele 10 seara. Preţc:ri de strargll!aţi, înecaţi, jupu;ţi de vii, tăiaţi 
Pavel, TOltiiţl, Motaş, Ene, Popa, Foarte m111ţi dIntre demr.ii prt-oţi întrar~: dt! familie 200 Lei, de pcr- în bu\:ăţt de către hdiini. 

M * Coman, Rlzescu, Mateescu, Z. Ibai- aşa zişi r,m,1dernj" ;ir putea lua ex,'m- SJ3'lă 130 le!. Doamn€le lwnt rug:itc 
lescu. pili dela în Domnul răposi.ltu! Sil!('sie a se prezenta cu preferinţă în costum D. Dr. G H E O R G H E RUS U, 

Dnil: Rzescu, Mironescu, edvocat. loja. tn cet.aCe priveşte adevărata che- naţiorlal. fost membru in comitettll de redacţie-
Prefect Raşcanu. Căpitan Nicola'de, al ziarului I;ostru, îş! i.lr~ biro!:l de 
C, Ungurcallu. Lo...:ot. Vâscu, Ing. N,- mare şi datorinţa lor. Sperăm că nici o familie romtne:l~ 

C 1 "! ti l' d" ţ. ă I advocatură îl; Bucun:'şti str. Tra~c:n 159 
şules,~u, TO[111da, Prof. Bâl~nescu,Prof. u aCflml e recunoş ti el u am a- se nu V'i tpsi dela acest b'll, cuc ' 
Cotoraliu, Iancu Gngir, Judecător 1. râna rece de pe mormântul în veci este totdeauna cel mai reuşH dintre Aderer,ţi! noştri cari i-se vor ~;dresa 
Bră,lianu, Jud. Crislea, Buzdllgan. Preot neuitat ului cucernic prtot. toate b !illfil::! din Arad. în ch{:stÎunl de rezolvit În Bunln~ştl, 
Ulea, O"r,dore, SugotelY, Fotii.lde, P. vor fi serviţi pe lJligă onorarii reduse, 

MUj~~a~~; V~~lh~~~ab~~~~~i~~~e~l~\~ 1~1 ASe U L T ATI R (1 ~~, la fJ a! ~~I iar cei săraci f:rătL:it. 

Pli~~~C~l;nC}a~'li~e ~~~~e~aati dpl~i~~~l~ liH~.. In Bucureşti va lua f:lnţă cât de curâH1: ~~~ ~j - Vechea revistă ilustrată "Cosin-

(MB~;~~UIR~g f~III:~. inăllime, gralie ~;~ Ii!i, n C 9, ~.: np~; ~"'.' 'f ar n ~ ~ ~ tie" ~ a, I ~ [j~ ~:~:::ia~nt~:;l~:~i~~~ ::~;e 1~1 !cu~' 
stud. A Molssuc şi A. Apostol. t,j ~l U li liIII U H :.; y IJ il li II I U dG ia il !ot ... ~~:Ji în Cluj subt acei3ş conducf;re şi având 

Comitetul aduce vii multumlrÎ tutu- ţ~i. ~,:.~ I~ coiaborarea ct:1or mai de slam:l scrii~ 
rora acelora care au biuc-voit a con- .fi CU un capital de 20 de milloBne lei ~~~~: tori. Cereţi numere de probă gratuitft 
tnbul cu CE:'I;\ la reuşita acestui bal. F1\: ~ 
Banii .:âştigaţi sunt pentru sporirea care va sprijini numai comertul şi industria rom2.ncască [l, .... ~ ~.~ din această e~cdentă revistă de fa-
fondului ae clădire a căminului stu- şi va lupta din răsputeri impotriva .celor ce îm9ic- W:~ 1(' miii"" indispensabilă b fiecare casă. 
d.n~::. :r.:.:;:. din.~,,;:' " ~'~ decă desvoltarea econohtică a nnţiel no, stre. ; ~ Adr~~: CI~ia la 5~~a ~ ~~ 
Ca umbră, să ştii - e iubirea lntemeatorii+. a~es~ei x. bănCăÎ rOtafg~. pe. toţi bunii Români să ~.·~.fi.:, De vânzaFe 
Ca umbra se schimbă. la soare. semneze ac,wm ŞI s" sar as el In ajutorul neamului nostru «i ~. :~ 
171tăreşte-ţi pu.terea şi firea primejduit de \iftele jidoV6Şti. Acţiuni se pot subscri~ prin 1] ~ una r Dt il sar i'"' a i b 

Şi fti răbdătoare. toate băncile din Ardeal şi B.mat s~u deadreptul prm-~~ - de fasă NOTilus furloso 1 foarte 

O umbră··i, să ştii,.o Iubire; Biroul de organizare al băncii>.-I"~ frumos, de 4 ani cu licenţă 
De-j eşti urmator te alungă, l5f de montare. Adresa; 
De fugi, aleargă scoasă din fire din Cluj, Strada General Grigorescu No. 36. ..~ ~ MI HAI N 1 C O ARĂ 

CU dr(rg ~ă te-a'j'ungă/ care la cerere trimite nrospect rriliste de "ub~cr-Ip.t.e ·~·iI!! •• - - ~ T" Banloc (Tim,-Torontal) 

Cenzurat; Prefectura Judetului. Tiparul Tipogl afiei Die..:ezall\! Arad., - 370C 


	Vointa Poporului_bw_014
	Vointa Poporului_bw_015
	Vointa Poporului_bw_016
	Vointa Poporului_bw_017

