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f t ..... 1 Agentul de Ilo li ţie, Rottenbero. care n'a II. 
seceră ur una. voit să aresteze pe agr68ori, afirmă că Sistemul terorist al jidanilor i"i 

muncitorii a'A atăcat pe profesori si ar"'tă fioarte cura~ nd roadele. 
numai strâns cu usa, recunoaste ' '" 

adevărul, ' Fiecare băţ două c.pett> având, şi 

Cine seamănă vânt , 

Atsntatul evreilor dela Cernăuti in desbaterile tribunalului Rottenberg (agent de politie) spune, atentatul contra profesorifor rom'-ni, 
că atras...de scand.lul din strada Sf. I pus la cale cu atâta dlavoleascl rafi-

Contraatentatul = elevul N. Totu ÎmpuşCă pe autorul prînCipal Treimi a sosit imediat la faţa locului I nerie de către deputal· evreu Meyer 
David FaJik - Asociaţiile studenţeşti şi întreg românismul şi a luat măsuri de ordine pentru apă- Ebner, - aduce roade neaşteptate de 

cere eliberarea provizorie a lui N. Totu I rarea dlui D~aconescu. .• ! dânsul. 
p're~. : Aţi recunoscut pe cmeva In I C~m a fost Împuşcat. D. falîk, 

L dat a scos felinarul şi-a dat cu el in 1 mulţime? .. 1. Inamte de ora !, termmAndu-se şe
profelior, Profesorul s'a apărat cu I R~ttenberg: Au fost mal mulţi lu- , dmţa, pubh~ul a Jncep~t să părăseasc~ 

Miercuri, in t O Noemvrie, s'au re- geanta de acte. A stri2"at după gar~i~t crăton.. ' '. , .! sala de ş~dmţe .. AM m~l rămas marfom 
luat tot În Cernăuţi desbaterile În pro- şi când a venit acesta s'a dUi cu birja Proc., Elevt de hceu n au fost. I neascu!taţl, can trebUiau să semneze 
cesul agresiunii jidinilor uupra prote- , mai departe I Rotfenberg: Nu, n'am văzut pe I că vor veni Luni la şedinţă, Dupil ci-
sorilor români. l' . nici unul. I teva minute s'a terminat şi această 0-

Tribunalul, care avea să decidă I • .Avo~a,t KremLn~zer: A,c~1 care a să: Strâns însă cu uşa de procuror I peraţie. Intre cei din urmă cobora 
într'un mare proces naţional românesc, ~It In ~Irl~, la vorblt u.cralmceşte~ Dtlp~ mărturiseşte că au fost şi tineri şi chiar i treplele dela etajul II al piflatului in-
era alcătuit ca şi la întâia desbatere, Impre~l~ ta e, aşa ca era ucramean copii. .! culpatul D. falik, împreuni cu fratele 
din 13 OcL, din acelea~ nume streine, Blrjarul: da. Proc.: D. Diaconescu nu ţi- a spus . său, şi acesta inculpat 111 proces cu 
majoritate evrei, sub prezidentia drului ProcuroruL: In jurul trăsurii n'aţi i să arestezÎ pe cineva? i mama şi surorile sale. Pe platforma 
SczYi.istie, care nici nu ştie bine româ- văzut elevi cu şepci? Rottenberg: Nu. • . ! dintre scări, un tânăr inalt aştepta co-
neşte, Alierhand. Segall, Mandelbaum, Av. Ursachi: N'a mai venit la dta Proc.: AI \ăzut un soldat In mulţime? I borârea m3rtorilor Când a vălul gru-
Kinsbrunner, Wagn\!r, -" alături de un domn carc 1r·a spus s o iai în ga. I Rotlenberg (după multă gândire): I pul cu FaJik, s'a urcat câteva trepte, a 
Rădulescu, Tr. Popovici apără pe elevii 1 10p pe strada Templului? li' Nu, n'am, vazut I pus mâna pe balustradă, cu .dreapta a 
evrei. Bir 'arul' Nu Av. Vllntu: Martorul spune că a I scos din buzunarul paltonutui un re. 

Intre advocaţii părţii civile, apart A 'j U ' h" ă ă ' '. \ văzut l~crători, De unde ştie că erau I volver, 1· a îndreptat asupra lui Falik şi 
şi di Paul Iliescu, ales dt'putat al L.. v. ~sac. 1 roag s preclz~ze m:a . lucrător!? I a tras. Glontele a intrat pe sub COit-
A. N. C in Bucovina, cunoscut din odata ~a~a I:?1~,c~ne~~~ă era smgur In 1 Rottenberg: După îmbrăcămiute. sta dreaptă în abdomen, i-a perforat 
marile procese studenţeşti. I momen U SUlHt 10 Ifj".. ! Preş,: Ştiţi de bună samă că au stomacul, oprindu-se În şira spiHăriL 

Pe banca acuzatilor, se înşÎrue prin- ~u~ă. ace,asta se ndlca .avocatul ! fost lucrătozi? Victima s'a prăbuşjt la pământ, putând 
cipalii autori ai atentatului: David Fa- I părtll, CIVile yantu, care d~c.l~ra. că J.a! Rottenberg: Presupun numai că au numai ~ă spuliă: "Sunt Î"0PUŞC<lt, adu~ 
lik, ~eno Schachter, Mar~el Au~Iănder, , lOS?ţlt ~ Dlaconescu. Ia birJa Şl a spus j fost lucrătorÎ. ceţi un medic". 
eleVI de el. VIII.; Peter Llgnormc, Fntz I blrJarulu l să plece pnn strada Temp-! (Se naşte o discuţie între av. Vântu 
Gelles! bacala~:eat~ ş, . a. . ". llului. i şi apărare pe ches!ia dacă erau lucră- "Eu l-am Împuşcat" 1 

Atat acuzaţII, cat ŞI pănnţl1 ŞI ru- DI fliescu. Martorul a spus că în I tori la mijloc). Ofiţerul de poliţie Ungureanu care 
deniile lor, cari umpluseră sala. erau trăsură s'a urcat un băiat In mamen:.. ! _ Al'. VtÎnlu. am imp:e,ia că totul era În cipropiere a sI pga tI: r. Cine l_a 

~_. -vesel.i. Pe lâ;,&ă juckcătorii, - ~dm~ni tul când a lovit soldatul cu felinarUI)1 era uranjat şi lucrătorii au fost ,t~imişi I împuşcat?" 
~e-al lor. -. ŞI m~ui!lmea apăr~tonlo~ mai era băiatul în trăsură? încolo. (Către mirtor): De ce n al are- j At,urici i tentatorul a r.ăspuns: ,,~~ 
Intre can ~I rom~m cu~păratl, !TIa~ Birjarul. Mai era. stat pe cineva? , . I-am lmpLîşcat, eu sunt vl.novatuL AICI 
avuseseră timpul ŞI POSibilitatea sa-ŞI Il . Să ă 10 ul d că Rottenberg: N'am putut !'ă las Sin' I e reiolverul meu: arestaţi-mă", 
in8truiască şi martorii. ca să fa.ioneze Id lteslcu . I S~tun mal ar a o gur pe profesor şi apoi n'am ştiut pe Indată doi sergenţi s'au repezit, 
f I 1 so a u care a OVI, avea S u nu . '1 1 I "1 d A 

als, pe placu or. b d" Il> ă I h"? ClOe să are!>tez. ! l-au Udt reva veru ŞI -au con us Hl 
S'a observat imediat, că totul e an ~ ~a en a c lplU Av, V{inlu: Rog să se consemne că 1 sala de şedinţe a tribunalului unde l-au 

bine pregătit ca juslitia să nu se poată BErja/ul: Nu. martorul in loc să aresteze pe agresori, I pus în fiare. . 
exprima obiectiv. Procurorul: Deoarece constat că de- S'i mulţumit să păzească victima. I JUdecătorul de instrucţie WillchteJ 

poziţiile martorului sunt pline de con- ! . . . ~ l'a toUpus primului interogatoriu. El a 
Sedinta de dinainte da amiazi. 
I • 

AUerhand provoacă 

La fixarea zilei se iscă un incident ' 
violent intre dnii MorăreliCu şi AlJer
hand. 

Se naşte tumult, din care se aude 
numai glasul dlui AlIerhand: ,.Ce cre~i I 
unde ne găsim? Mergi la Nistru, acolo 
e mai mult lucru pentru dta. Păzeşte-te j' 
să nu ţi·se Întâmple ceva". , 

OI Marareseu: Si dta la Palestina! 
Scandalul ia proporţii mari. Preşe

dintele se strădueşte zadarnic să resta~ 
bîlească liniştea. 

Ca apune dl prof. Huţan 

OI prof. Huţan 5pune că a sosit în 
momentul când· dl Diaconescu era, în- , 
cunjurat de un grup mare de eleVI in 
faţa palatului n.aţional. N'a putut auzi I 
ce a voroit Oiaconescu cu elevii, atâta 
a auzit numai că, dupăce Diaconescu 
a intrat în restaurant. elevul Falik Da
vid a spus: ,.Eu nu mă las, ţi-oi arăta 
eu", Dupăce profesorii au ieşit din 
Palatul naţional, mulţimea a strigat: 
jos Oiaconescu, jos regăţenii! 

Birjarul Fuhrmann vrea ,li min
ţească. Advocaţii evreilor vreau 
să Încurce. 

traziceri, rog Oooratul tribunal să di- Depozlţla serge~tului de strada s;:,us că se cheamă Nicolae Totu şi 
spună tele~rafic citarea dlui Diaconescu Matuuanu. este Înscris ca eltv parhcular la liceul 
pentru Vineri pentru confruntare. Massianu spune, că a ajuns la tră- Internat din li.lşi. Spune că a venit la 

Depoziţia altui birjar_ 

Gustav Grulvil (de profesiune bir
jar şi de religiune rom. cat) spune că 
in ziua mamfestaţiei era fără trăsură 
lângă poştă. Deodată.a Vă7Ut venind 
în goană o trăsuri din piaţa Unirii 
spre piata Daciei, iar după dânsa o 
mulţime de oameni strigau: "opriţi pe 
bandit. « Inaintea poştei au sărit oa
menii şi au oprit trăsura. Unii din ur~ 
rnăritori au inceput a bate cu bastoane 
pe clientul din birjă_ 

Preşedintde; A bătut un soldat pe 
profesorul Diaconescu? 

Martorul: Nu, era un civil. 

sură şi a văzut că Diacone"cu se ţinea Cernăuţi ca să omoare pe unul din 
1 de cai strigâod: Apăraţi-mă că mă o· acuzcţi. 

I moară studenţii. Lumea striga, huiduia Inuebat din al cui indemn a făcut 
şi arunca cu pietre Pe drum spre po- fapta" il spus că a făcut o din ini;iativă 

1 Iiţie d DÎaconescu i-a spus că cunoaşte propne 
, pe studentii agresori Elevul Totu a mai declarat la in· 
I Proc.; Ati văzut În mulţime băeţi strucţie, că întâi renunţase la răzbunare, 

cu şepci ? dar oi citit pe un zid .~~~crîpţii ofen~-
Massianu: Erau mulţi cu şepci şi toare la adresa familiei Regale '1 .. 

mulţi fără. ţării şi atunci s'a decis dm nou si 

I ' I . G tragă cu arma 
tnterogltoru comllaru UI anea. Victima a fost transportati imediat 
Comisarul de politie Andrei Ganta la spitalul izraelit, und.e a doua zi după 

a fost însărcinat, a doua zi după scan- masă a incetat din viaţă. 
daI, să fac~ c~Tcetările Dsa se refe~ă C:Jm a ajun. N, Totu la IasI. 
la cele sCrise In procesele verb3le, Şhe I ' 

I numai atât că Îfltrebând pe d. Diaco. 1 Instrucţia a precizat că, plecând din 
• • y neseu cine J·a lovit În faţă i-a SpUi! că laşi, atentatoruJ şi-a vâRdut nişte haine 

Şedmţa de ~upă amIaza. , Falik. : şi o parte ain cărţi, ca să iJbi bani 
Cererea de strărrutare a procesului. din i A. v • .A lIerhand: N~ vi s'a făcut. Ia I de d~um. ... y' 

. . - rt ni. t inflwintatI poliţie reproşul dece n aţi bătut p~ m~ I NIşte cunoscuţi al să dm Cernauti, 
prlcma ca ma o un , .' culpaţi ? între care studentul Cosmiuc, deşi au 

D. P. /liescu, în numele părţii ci- D. Ganea: Mi-a spus cine cineva fost rugaţi de Totu să-i dea voie să 
vile cere cuvântul inainte de a se coo- că am fost prea biând, dar cine mi-a doarmă noaptea de Luni la ei, in ca· 
tin~a cu aicuitarea martorilor. D-sa spus nu ştiu. 1 m~t~ la lăminul studenţesc. nu ~.au 
constată că in urma modului cum au intrebat de procuror asupra impre- pnmlt, deoarece regulamentul cămmu
decurs astăzi dimineaţă ascultările are siilor ce le-a căpătat în timpul anche lui inlerzice strict gă%duirea persoanelor 
impresia că martorii fiind influinţati din tei, d. Ganea spune că are im~·resia că pin atai ă. , . 
afară nu spun adevărul şi justiţia scandalul a pornit din moment ce Fa- ASlfel, Totu, care n avea cu ce iă-Şl 

ă 't nu poate să fie în măsură ~e li IOe lik a spus în faţa palatului naţiomtl că plătească, o cameră la hotel, a răma~ 
Birjarul Fuhrman spune. c avem d t Ad - d elo ]00°/, djn canuldiiţi au căzut pe săh ŞI a petr~ut noaptea de LUni 

la dânsul un domn singur, s'a suit în pronunţa în ,m~, . ~xac. uc_an - Av. CrsQehi: Cine a intervenit în spre Marţi afară, pe o masă. A doua 
birjă şi i-a spus să plece la ~oala giile sale ]Usdţlel. cere . ~tr~mutare.a timpul anchetei la d~!a, ca să fii mai IIi, spre a intra in sala unde se judeca 
normală. In acel moment în piaţa Uni- acestui proces p~mt~u legItima ~ SUSP1- moale? I procesul, el a recurs la un truc: De 
rei era completă linişte. In str. Poştei ciune ş~ chiar .. a mamta! ?ceasta cerere D. Ganea: Nu-mi mai aduc aminte I oarece poliţia făcea controlul celor ce 
domnul din birjă i-a spus să mâne re· I telegrafiC CUrţII de ca,s~ţle, De ~ea I d dl ă 
pede. Atunci abia a observat că era roagă ca până la. decIlJU~ea. C~rţl1 de precis., dar ştiu că de două ori a in· I intra.u in sala e şe mţe, an~m.e ca s 
urmărit de mulţime Domnul a vrut să casaţle, onoratul tflbunal sa-şI su!>pende tervenit deputatul Maier Ebner.. I p~e~mă e·y't:L. ~tuale mam.f~iitaţll .'1 desor-

I 
d' Apropiindu-se ora 7, preşedmtele . dlDl; Totu SI-a lăsat palana fi paltonul 

ridice coşul, dar n'a putut_ Atunci un şe Ipnl/ao'curorul spune că şi d-sa are im- , suspendă şedinţa, amânând·o pe Luni '1 iI!-tr'o cam~ră. ve~ină şi,. în ca~ul goi 
ba"jat a sărit in birl"â. In strada Sbiera 1 - - h rt e m"'na d"ndu se 

pr~l'a ~lI; s'au făcut depoziţii false. • ora 9 dImIneaţa, j Şl cu o a J In 4 1 - a • mulţimea a incunjurat trăsura. Un &01- ...... \.4 
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Parina 2 VOINTA POPORULUI No.43 

dr~pt funcţionar la grefa tribunalu- I M · S t M e mă la telefon pe dl Kaufmann, că in 
lui, a intrat în sală, odatA cu un grup n aramureş ŞI a u- ar numele dlui Zima Tibor (proprietarul) 
de trei avocaţi. t d .... t O •• t . . este rugat la Împăcare şi să aranjeze S au escoperit pană acum pes e 7 mll s retnt aferul. ameninţându-l că numai strica 
Totu a renunţat Întâlu ]a răzbunare .. 1 CU acte falşe. îşi poate prin atitudinea sa intrasigentl. 
numai prlvocări:e dela desbaterea pro- Pentru tranşarea acestei chestiuni 
cesulul si ofenzele aduse românismului este poftit in biroul administraţiei ga-

'I-au Îndemnat din nou. A mărturisit in Parlument dl ministrll O. Gogu, zetei, acesta răspunzând că nu per-
Din depoziţia făcută la instrucţie şi a. promis expulsurea lor cu ajutorul L, A. N. C. tracteazl chestii oficiale decât in bi-

chiar din primul moment, rezulră că I roul s~u, Kovacs promite că va trece 
Totu renunţase la ideea atentatului. Decand Liga îşi are trimişIi ei, 1 tn ţară înclt nu îndeplineşte con- e] pe la biroul Uzinelor. 

Infăţişarea avocaţilor minoritari însă, in Parlament chestiunea jidoveasca . diiÎunile legii. Observând, că e vorba de un şan-
in şedinţa de după 3miază şi înfăţişa- a ajuns să fie un permanent obiect * taj. dl Kaufmann cere voie dlui Primar 

~ijre p~o~~~~C:~~is~~~t~~as!ă~iţ! ~~rÎ~:ă pe discuţie. Vrednicii deputaţi ai D, ministru O, Goga, răspun- ~~-jdf~~~!/ ~~e~: ~~~o~~~~ct~~~hl~ 
de a pune în atmosferă ridiculă chiar L. A. N. C' zi de zi descopăr in zând la interpelaţia dlui deputat evitarea scandalului. 
pe profesorii români bătuţi, l-a deter- faţa ţării primejdia, care ameninţă A. Gavanescul face distincţie intre Din întâmplare, aflându-se în birou 
minat să revină la prima sa decisiune. statul nostru naţional, aleşii na- şi o altă persoană care ascultase con-
La aceasta, spune Totu. a contribuit şi ţiunii sunt aduşi in faţa conştiin~ evreii care lntr~ in cadrul preve- vorbirea telefonică, acesta se învoieşte 
faptul că pe zidul unui local public '1 f' l' d derilor tratatelor de pace şi cei ce ca împreună cu funcţionarul, dl E Jac 
din piaţa Centrală erau scrise, mare, cu ţel or navlona e ŞI nu o ată s'a nu se pot bucura de drepturile să rămână ascunzându se în cabina de 
cărbunele, cuvinte ofensătoare la adresa văzut că intreg ~arlam~ntul aplau- prevăzute in aceste tratate. Ace- toaletă. 
elem,e~tului românesc şi a Regelui Ro- Il dează pe oratom noştn. ştia au venit şi s'au stabilit prin I ' ViŢle l5ovacs, c~re a fost a,şezat 
mânIel. ' ,. " dmadms langă uşa 10 dosul clrela se 

. . I Din ,edinţa dela 17 Nov, a Par- acte false ŞI pnn fraudă In ţară. 1 ascundeau martorii. Kovacs ameninţă, 
Raiul lUI Meyer Ebner, ~a pregitltor al 1 1 tI· • Numai în J·ud. Maramureş şi în că d că nu aranj'ează chestiunea gazu-atentatuu/I I amen U Ul • a 

• I • Satu-filare am constatai prezenţa lui în mod favorabil pentru gazetă~ va 
Chiar unii dintre minoritarii din D. A. Gavanescul, profe~or Unt- unUl numar de 70.000 de evrei scrie că ~azul yzinelor este vd.e cahta~e 

Cernăuţi, nu-şi pot ascunde sentimen- versltar, depu~at L. ~, N. C., ,a I stabilIti în asemenea conditii ne- pro~stă, ŞI că ştIe el o pe~soana In posesia 
tul de vie nemulţumire împotriva d-Iui cerut cuvântul 111 chestIunea străl- . 1 I E' t t 'Ix A d une.1 pat~nte, care ,reahze~ză gaz su-
Meyer Ebner, pe care îl socotesc ca pe '1 D ă t d .. lega e. 1 sun o s aVI CI> tn es- penor dm petrol şl-1 va Introduce pe , ,m or, sa spune~ c su e e mn lt t . v • • 

adevăratul autor al nenorocitei slluaţil d t .a' , t t . 'ţ ! ilO area noas rA eCOnOltuca Şi con- acela în oraş, [l face mcă odată atent, 
create la Cernăuţi. e s 1 lnl ~u ,recu g~ ama pe . stituie şi O primejdie pentru ordi- că nu e consult, să se pună rău ,cu 

In adevăr, se face dovada că, Încă ascuns, apOI şI-au procur at acte I nea şi sfawanta statului Am dat presa, aducându-l exemplu pe cafeglUl 
inaillte de examenul cu prilejul căruia false, în baza citrora s'au aşezat I O d'ne ? j'e A • t 'te t t Leipniker, căruia i-au jucat o festă, 
S'au petrecut cunoscutele gr""ve turbu 1 " 1 A d b' r. / Sa l wre[!lS fa oa e f·' d ~ l dăd ţ , pelltru 
rări, d Meyer Ebner a publicat, - în ţa ,li. • 't aşezan e neregu ate a e straIn! or, inserat cu ocazia târO'ului de mostre. 

'" - a nOi ŞI sflecu ează, 111 eose I I v '[ I '" l v' 'l lin ca nu e use anun un 

O b . 1 Cl>l1ImCa, care a ajuns cu 0- , A d' 't t' t \ o. , 
t, stjudische Zeitung" în "Morgen IaU" 1 ti' dă â' '.1 t şl can VOlu avea SI ua la exac ă I Oe încheiere îi spune: "Te JOCI cu 
'. alt· vreeştl· loc 1 c r· au· U,UI pra pc m 1111 e aces or t t "t' . . 1'/ ŞI !Il e ziar.' e a t', al; ,.,. Iau uror, nu t'OIU eZi a, mCi un I canera.· 

fost trimise ministerului de interne, - venel~cl Vlc!el1l, moment, ca să-i expulzăm de pe O. Kaufmann i-a răspuns, că per-
o serie de articole foarte ciuacteristice, Vmovaţl de această stare sunt I t 't ,·t t Ş' A t ~ ! soana lui poate fi atacată, dar nu tot 
AIn c"'r,' rl'dl'cull'zaAnd examenul anunţat .. d " ,. 'ţ' en om e noas re. 1 m aceas a ' t't" bl' ă .. evrell e aICI, can pnn asocia la "v ~. t aşa o ms 1 utle pu le. 
îl prezintă anticipat, ca pe o simplă l' 1 U ' 1'" p:;. .t. t .. " prwlI1ta sper Ca VOIU avea to 

, fă' lă ă . ă or,,, munea '.,vrCllor t~mCl>n em ,., l d t . Illsereaz v anun'url neCOJnan malmut rea suspecl, care nu meni i'" d a ~ ţ , SprijInU -voas ra. a \ -
să fie luală în serios. 1 In eamnă s se aşeze 111 ,ara" date şi cer achitarea lor În 

Sunt în momentul de fllţă, în Cer- I noastr ă, U. E. It. le procurA acte Par~am~nt,ul a a~laud~t" ~nde- suma de lei 140.000 
năuti, minoritan evrei cari. - de a- , false şi le face toate înlesnirilc ~ung decJal aţla dlUl m1l1lst! u de I lncepând din luna Februarie, Aradi 
cord, de altfel cu d, Straucher minori- II aşezării aici, aşa cA avem azi ţi- mfcrne. Hirlap începe să publice anunţuri de 
tar evreu şi d-sa, - nu se sfiesc să nuturi în care evreii sunt în eu- * ale U. C., fără să li-se fi fost coman· 
să arate că d Meyer Ebner a voit şi al" 1 dat. Prezintă factura de Lei 140,000. 
pregătit vinovate manifeslări de mai mAr atât de mare, încât bieţii ţă- După aceasta 111 replică dl I Erau taxate fel de fel de informaţiuni, 
târziu, cari i.U culminat cu, baterea, rani români au fost sco~i afară Gavanescul a insistat să i-se puna. articole şi arlicolaşe, unele chiar ata
icuiparea şi huiduirea profesorilor Dia- 1 din sate şi din moşii. la dispoziţie actele necesare pentru curi contra Uzinelor comunale. Stiri că 
conescu şi Ţoppa. Remarcă prezenţa evreilor din desvoltarea unei noui interpe- cutare consilier li călătorit la Budape-

III. Austro- Ungaria, a caror aşezare I lari.- stil, -1neă-ef'au taxata,----Q- -apa trebue 

Nu este cazul unei crime ordi
nare. - Studenţii români şi tara 
intreaga cere eliberarea pravi-

lorie a lui N. Totu. 

2 

Din tainele presei minoritare din {irad 
Incercarea de· şantaj a sazetei "Aradi J-{irlap", -

648.000 Lei consumatie de ,gaz neplatit~. 

Cele cinci asociaţii studenţeşti din 
Cernăuţi, o mare adunare, disculând 
atitudinea pe care studenţi mea română 
trebuie s'o ia, faţă de ultimele fapte 
produse în Cernăuţi. . In oraşul Arad şi judeţ, cu 70% 1 Negăsindu-se nici o urmă de vre-o 

Adunarea s'a ţinut chiar în sala de . populaţie românească nu există un sin-I deciziune, În baza căreia să se fi putut 
mâncare a Căminului universitar, spu- gur cotidian românesc. acorda această reducere, noul director 
nându.şi cuvântul numai românii, adică "Voinţa Poporului", organ al LANC, şi-a ţinut de a sa datorinţă să denunţe 
necerându-se nici un vot studenţilor , - când singur, când secondat de un cazul primarului de p@ atunci, d·lui 
aparţinând celorlalte naţionalităţi. confrate oficios, care apare şi dispare Dr. Ioan Robu, care a ordonat să se 

Principala chestiune În desbatere a periodic odată cu venirea şi căderea calculeze preţurile normale retrograd t 

trecută prin sitli ş. a. 
OI director le-a spus că acceptă 

facturile, numai dupăce Comisia de 
recepţie dela Primărie le va fi aprobat. 
In 12 August, dl Kovacs, administra
torul, Însoţit de redactorul Mayer, se 
prezintă la locuinta dlui director Kauf
mann, fiind acesta bolnav şi îi predau 
procesul verbal de recepţie, datat la 
12 Iulie 1926 şi iscălit de dnH Rein
hardt Iuliu şi Paul Rozvan, prin care 
se recunoaşte pretenziunea de 140.000 
Lei a 2azetei "Erdelyi Hirlap" faţă de 
Primăria municipiului Arad. 

Intre timp, disolvându-se Consiliul 
orăşenesc şi dl director plecând în con~ 
cediu, această pretenziune n'a fost de
comptată. fost aceea a naturei atentatului săvârşit guvernelor, - este singura publicaţie până la ] 922. I 

împotriva acuzatului de căpetenie În ,românească statornică aici, implinind 
procesul cunoscut. 1 patru ani de existenţă. La târguială: dânşii cer să O nouă. încercare de şantaj, 

Studenţii români s'au pronunţat CU! In schimb aceasta regiune suportă achite diferenta prin Insera- deferită parchetului. 
o impresionantă unanimitate, stabilind Chel. tuiala alor patru cotidiane evreeşti- rea de anunturi inutile. Reintors din concediu dl director 
ca mobil al zisului atentat alte ele- maghiare (Aradi Hirlap, Aradi K6zl6ny, 1 Fiind somaţi să-şi achite datoria, Kaufmann a fost chemat într'o scarii 
mente decât cele cari constituesc cri- I Ar.di Ujsag, Aradi Friss Ujsag), unul aceştia Înaintează o petiţie Primărîei, de către redactorul Mayer "într'o che
ma ordinară, I tot unguresc al partidului ma~hiar 1 in care cer să li-se compute gazul cu stie foarte urgentă şi care îl priveşte 

Precizân. că atentatorul reprezinta (Magyar Ujsag), unul bisăptămânal lei 4, metru cubic, iar diferenta să o foarte deaproape". Sosit în redacţie al 
sentimentul naţional ofensat şi demni·

l 
,erman (Arader Zeitung), precum şi achite prin inserate, Unica f.1brică de I Mayer, i-a arătat un lung articol în 

Mea jigniti a elementului românesc, ale altor vre-o douăzeci publicaţii săp. gaz fiind U. C" ce rost comercial ar I manuscris, spunândli-i că trebuia să 
membrii celor cinci sOCÎetăţi studenţeşti tămânale, ori bilunare. fi avut cheltuiala cu reclame, astfel 1 apară însă din consideraţie faţă de 
au decis să pornească o mişcare me- I De unde şi cum se adună cele consiliul comunal pe baza decizi unei perso~na dsale, a fost suprimat. 
nită să determine curentul pentru pune- vre-o douăzeci pănă la douăzecişicinci comisiei tehnice a respins categoric Imediat a trecut apoi la obiectul cu 
rea În libertate prOVizorie a atentatorului. milioane de lei anual pentru susţinerea oferta. decomptarea facturilor, atră:., ându-i a-

Pe de allă parte, prin moţiunea pe atâtor gazete, bănuim din faptul pe I Din acel moment, în bulul tuturor tenţiunea asupra faptului, câtă bună-
care au votat-o şi au semnat·o cu care îl relatăm mai jos. recercărilor, ziarel~ Aradi Koz!Bny şi voinţă au dânşii pentru dsa. 
acest prilej, un număr de o sută două- Aradi Hirlap, n'au mai plătit nimic, Bietul director văzându-se din nou 
zeci de studenţi români, adunarea pro- ColnsuCmaţla d1e gl~6z0 II a . UzI- contul lor aligând azi suma de lei in faţa unui asalt: a plecat la dl pre. 
t t v .. I ' t't d· . ne e omuua e. el me~ 648856 . C' , . . t ' d St es eaza cu energie Impo nva alu mei t bi A I d 8 1 l ' şedmte al omlSlel m enmare, r, • 
sfidătoare pe care o păstrează încă ele- ru cu C In oc ee. Angel căruia enarându-i totul, i-a cerut 
meniul minoritar evreesc din Cernăuţi In Septemvrie ] 926, când actualul "Te joci cu cariera !". Apa sfatul.' 
impotriva articolelor ofensatoare, publi- director al Uzinelor Comunale, D. Ca- şi gazul sunt bune sau rele, Pus în curent cu cele întâmplate, 
cate de ziarele evreeşti şi împotriva mi! Kaufmann (german după tată şi după cum vrea această presă. Consiliul orăşenesc a deferit cazul par-
poziţiei de boicot, adoptate cu ocaziu· român după mamă) şi-a preluat oficiul, Din acel moment cele două gazete chelului. A doua zi dl procuror a des. 
nea vizitei oaspeţilor italieni la Cernăuţi. a observat că gazetele Aradi Hirlap şi au declarat rălboi directorului U. c., cins in redacţia numitei gazetd, seche-

Un apel către autorităţi si către Aradi Koz!Bny, cea din urmă proprie- ba că apa este tulbure, ba că gazul strând dosare şi cărţi. 
opinia publiCă ' tatea lui Stauber, cunoscutul insultător nu are caloria şi presiunea necesară, 

al Dinastiei române, - plăteau metru - vina e totdeauna directorul, care nu 
cub de gaz aerian cu lei 1'60. preţul se pricepe, Moţiunea, redactată de studentul 

T. Cristureanu, preşedintele soc. aca· 
demice ,.,Junimea", se incheie cu un 
apel adresat oficialitălii şi opiniei pu
blice române, cerând .. să se pună ca
păt cel puţin aci, în acest instreinat colţ 
de tară dezordinei şi anarhiei minoritare". 

normai fiind lei 8, atunci când marea Bineînţeles, până când puteau con
industrie cu o consumaţie lunară de suma gazul cu preţurile ridicole, sub 
cel puţin trei mii metri cubici, se bu- directorii anteriori, - toate fuseseră în 
cura de o reducere de 25%. Numitele perfectă bunăstare şi ordine. 
gazete nu intruneau nici măcar această Dintr'odată campania încetează Ko-' 
calitate. vacs, administratorul dela HirJap, chia-

- Rugam din inimă pe toţi 

Ono abonati Să binevoia scă a-şi 
achita abonamentele,neuitandu .. şi 
niCI de fondul de rezistenţă şi 
nici de auto mobil ul "ligei" 
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SE ZIC E: Activitatea Ligii in Parlament 
Că in apropiere de staţia Chişinău, 

Basarabia, nişte călători jidani din 
~I: II, neavând biletele În regulă, şi 
fund traşi la răspundere de dnul con
~ucto.r de tren, l'au aruncat pe acesta 
l0S dl~ t~en, a fost rănit mortal şi dus 
I~ nesl~Jlre la ipitaL lată cum înţeleg 
"J.upunu. să asculte şi respecteze or· I 
dtnele ŞI legile tării noastre! _/ 

Că în Bucureşti un jidan cu numele 

In ziua de 16 dl profesor A. C. i sorţiu au dat foc înainte de patru luni 
Cuza a oprit pe jidanul Ebner să vor~ altor mori. 
~ească în contra profesorilor din Cer- Personal dl deputat Cârlan a inter
năuţi, bătuţi de jidani. Ajutat de dl venit la ministerul de interne de două 
luniu Lecca, a alungat pe Ebner dela ori, şi ministerul, văzând că are drep
tribună. tate, a ordonat cu Nr. 28.774 să se 

DI ing. Florescu a cerut anularea oprească clădirea morii şi cu toate 
mai multor contracte jidoveşti de pă- acestea moara se clădeşte înainte. Dl 
duri. deputat Cârlan a adus la cunoştinţa 

- In Buteni rn anul r acesta s'au 
stabilit cu acte in regulă dela Ministe
rul Internelor, nu mai puţin dedt 15 
familii de evrei din Galiţia. 

* 
Sfinţire de steag_ Duminecă, 14 

Noemvrie a avut loc în comuna SiIagiu 
judeţul Timiş. Tornntal, sfinţirea drape
lului Ligii Apărării Naţionale Creştine 
de faţă fiind dnii Alex. Ţieranu preş. 
regional, Chiroiu şi Florescu din Ti
mişoara. reprezentanţi ai comunelor în
vecinate, între cari notăm pe N. Brancu. 
din Drăgoeşti, precum ,i număroşi 
săteni. 

Ofen~.erg Samuel a trecut la legea 
gr. or., .fllnd botezat de dnii preoţi G. 
Creţu ŞI Popescu, primind numele de 
Alexandru-Constantin. Frumos şi rău 
fiindcă în legătură cu aceasta ne adu- I 
~em aminte de alţi mulţi jidani, cari 
mcă s'~u bot~zat şi apoi au speculat 
legea ŞI credInţa noastră şi au demo
ralizat simţul adevărat creştinesc, iar 
la moa~te ~~ cerut să fie îngropaţi 
după ntul Jldovesc, spunât1d În testa
ment scopul ticălos, pentru care a tre
cut - de formă - la creştinism. 

Protestăm deci din nou şi în contra 
botezului şi În contra schimbărei nu
melor jidoveşti! 

Că actualul primpretor al plasei Hăl-
magiu n'a luat parte la serata aran

jată de intelectualii cre,~tini din HăI
rnagiu, din motivul că favoriţii dsale 
<:u "favoriţi-perciuni", n'ar fi fost in
vitaţi" ba că În ajunul seratei s'ar fi 
dedat unei propagande ostile, neputând 
înţelege că pentru ca să fii intelectual 
nu·i îndeslulitor să ai perciuni. Un aşa 
gest nu l'am face nici să fi primit 
chiar 4 vagoane de lemne. 

Că Bid6 j6zsef preot rom. cath din 
Peregui mare, a fost destituit din 

comitetul şcolar, din cauza purtărei 
sale necuviincioase faţă de învăţător ca 
şi functionar de stat şi şcoala de stat 
românească. 

Mai este şi un ~ preot gr. or. în altă 
comună, care a păţit la fel. Credem că 
nu le face cinsle aceste destituiri 
ori da? ' 

Că locuitorii din fruntaşa comună 
Socodor, una dintre cele mai mari 

comune a ţării noastre, caulă cu orice 
preţ un medic român--creştin în locul 
celui jidan Fony6. 

Aviz dlor medici! 

Că În Ga!u la antistia comunală II 
este o "conţipistă" care. nu vor

beşte rumâneşte şi care după ce cineva 
i-se adresează spunându-i ceva chestie 
în româneşte, rânjind ironic spune: 
"na most mondja meg egyszer de ma
gyarul, mert en nem beszelek roma
nul". Pretindem ca aceasta domnişoară 
MUller, fiindcă n'a aflat de bine să în. 
veţe nici până azi limba Qficioi$ă a statu
lui a cărei funcţionară este, să fie fără 
amânare şi înlocuilă cu un biet funcţio
nar român, de cari avem fără posturi 
aşa de multi, tiind toate pline cu 
străini duşmănoşi. . 
Iutrebăm COmlJania de jan-

darmi din Timişoara I 

Dl ing. Florescu, cere să se dea dlui ministru de interne În Parlament 
lemnele necesare săteniior din Silagiu, acest fapt şi a rugat să ia măsurile 
din pădurea Dumbrava. Aduce la cu- necesare contra subalternilor cari nu 
noştinţa Parlamentului, câtp.va cazuri respectă ordinile ministeriale, de altfel 
abuzive săvârşite de jldani în pădurile dl deputat Cârlan va desvolta o inter-
statului. pelare mai largă în această chestiune. 

DI Zelea-Codreanu, cere dlui Goga • 
să pedepsească pe jidanii din Telineşti La 18 1. c. şadinţa se suspendă in 
pentru tipărirea unui manifest anti- semn de doliu pentru repoiatul Ale
românesc. xandru Constantinescu. Toate partidele 

DI prof. univ. Găvănescu cere ex- . recunosc meritele lui Constantinescu 
pulsarea im~diată a tuturor jidanilor, I toţi îl plâng, numai Liga tace, neavând 
cari nu au acte în regulă. I ce plânge în fostul ministru de do-

• menii. 
In şedinţa Camerii Deputaţilor din I • 

17 Noemvrie a. c a făcut dl deputat La 19 1. c. dl ing. Florescu comu-
Gh. Cârlan o interpelare dlui ministru nică încă o serie de ilegalităţi săvâr
de interne asupra clădirii unei mori şite de jidani. 
de către un consorţiu jidovesc din ora- • DI deputat Câr/an, cere să se facă 
şul Suceava lângă mănăstirea care o statistică asupra animalelor de casă, 
adăposteşte ~lO.a?tele sf. I.oan. I pierdute prin ~jferite epidemii, cari în 

Contra cladlrJl acesteIa s'a opus anul curent ating suma de un miliard 
consiliul sanitar, fiind contra legilor de lei. Intreabă, că ce măsuri se vor 
sanitare, a protestat egumenul mănă- lua pentru a feri pe ţărani de aceste 
stirii, a protestat Comisiunea MOBU' enorme pierderi (cererea săteni lor din 
menleror istorice, au protestat locnitorii Sălagiu). 

vecini precum şi parochia, mai cu Cere desfiinţOlrea pompierilor volun-
seamă deoarece jidanii din acest con- tari din Timişoara. 

ŞTIIII DE T01.'FELUL 

M. S. Regina 86 Întoarce În ţară., 
Chemată grabnic în ţară de către dl 
General A verescu, M. S. Regina se 
află in drum spre casă. 

Cum in programul M, Sale întra 

Sfinţirea steagului a fost oficiată de 
păr. Moise Aron în curtea bisericii. 
unde corul condus de dl învăţător Râm
neanţu, a dat răspunsurile la sfânta 
slujbă ,i a cântat cântece patriotice. 

După terminarea slujbei au vorbit 
dnii Tieranu ,i Chiroiu, arătând însem
nătatea LANC. în viitorul cultural ~i 
economic al poporului român. 

Seara a fost la şcoală concert şi 
teatru pentru reuşita cărora au dat tot 
concursul doamnele şi domnişoarele 
din localitate împreună cu domnişoara 
învăţătoare. precum şi ceilalti săteni 
cari ÎIl frunte cu preşedintele organiza
ţiei Gh. Sârbu, merilă toată laudă pen
tru felul cum au ştiut să facă o ser
bare fără lipsuri simţite. 

Ar fi bine ca şi celelalte comune 
româneşti să ia exemplu deja comuna 
Silagiu şi să se grăbească. a-şi sfinti 
steaguri cu svastica, semn al drepturi
lor Românilor în ţara lor, - Fi. 

• 
x Cereti statute, svastici şi faceti abo

namente pentru .. Vointa Poporului". 
care astăzi este cea mai veche şi cea 
mai răspăndită publicatie românească. 
din Arad. Dati anunturi la administra-, , 
ţia ziarului şi rugaţi primăriile, Mncile 
caoperativele; sl'i-şi trimită aci publica
{iunile de lipsă! 

Se apropie t'ăfuiala cea 
mare ... 

In Rusia mai multe sute de cOlonl,tl 
evrei au fost ucişi de ţăranII rUşi 

~i o oprirI! de o zi la Paris, dl Gene- In Iudeo-Rusia. se pregătesc din nou 
rai Angelescu, mare,~alul Palatului a lucruri mari. Toate veştile ce ne Se-
plecat ia Cherboarg, unde se va coborî de sese de acolo, ne arată că. poporul rus 
pe vapor regina pentru a o întâmpina. ee pregăteşte de o formidabilă luptă. în 

Se pare că situaţia internă comportă contra jidanîlor, care i.a tâ.rit în neno. 
O mare grabă, căei misiunea sa este roci rea. in care se sbat neputincio'ili de 
de a ruga pe M. S Regina, să renunţe aproape zece ani de zile. Credinţa stră-
la oprirea în Paris. m0'ilească. pâ.ngări ti: biserici tnchise şi 

.. prefăcute ÎII magazii, episcopi ,i preoţi 
- Comisarul guvernial al Munţi- împuşcaţi, foamete ,i moarte pe întreg 

lor apuseni - ţara Moţilor _ nepri- cup~insul mândrei Rusii de odinioară, 
mind nici un sprijin, nici un ajutor Primul Institut de Credit pentru spri- - lată ce le·a, adus ru.ilor stă.pânirea 
pnntru alinarea durerilor acelor bravi, jinul comertului şl industriei crestine. lui Leiba Trotzki. 
dar nenorociţi eroi, a demisionat din Se aduce ia cunoştinţa general~ că Şi aceasta au Înţeles-o acum ruşii. 
postul ce·] ocupa. Nu ne vine să cre- Banca Apărărei Nationale, SOcietate Semnele au început să se a.rate. 
dem această ştire! Nu ne vine să cre· anonimă cu capital statutar de Lei Ziarus rus .Vozorjdenie. publici 
dem că nu se mai găsesc miniştrii în , 20.000 noo (prima emisiune de Lei declarapiile unui ,călltor sosit din Rusia 
Tara Româneas' ă, cari să mai aibă: 3.000.0(0) ţri-a instalat birourile în care afirmă. ur~atoarele.:. . 
dragoste adevărată şi milă faţă de cei Bucureşti, str. Regalâ Nr. 18. I ~c~m o l.un~ a SOSit din Amerlca 
oropsiti! Domnii aeţionari sunt invitati a ri. în h',USla SOVietică un grup de 200 de 

• dica titlurile provizoriU între orele 10 I evrei c~ apa~atele necesare pentru 
Procesul jidanilor din Timişoara, pană. la 12 dim., prezenlând chitantele ! munc~ ~ampulU1.'. A • , 

ce insemnează faptul că conduuiitorii I 
Comunităţii Evreeşti din Lipova şi-au 1 
exprimat parsonal mulţumiteJe faţă de 
ş('ful de secţie de acolo, plutonierul I 

l\Ii~ca Augustin, pentru munca încunu
nată cu succes în urmărirea acelora, 
cari - zice-se - au spart câ.teva gea
muri la sinagogă. 

cari au vrut să ucidă pe studen1ul de vlirsămllnt. . . EI s au stabilit In colibe in Judeţul 
Beş1iu, a fost amânat pe 14 Decemllfie, Subscriitorii din provincie, cari nu Al!ani.er din. gubernia ~~er80n. In cursul 
din cauza lipsei martorilor citaţi. au primit până În prezent titlurile, P!lm~~ Il?pţl dela sta?lhrea !or a~olo, 

In ce consti acea mulţumită. şi ce 
rost are? Janâarmui ~i-a, făcut numai 
datorinţa 'ili dacă a comis un exces de 
zel, mulţumita i-se cuvine din partea 
superiorită.ţli lui. Jandarmul nu poate 
fi pus direct in slujba Comunită.ţii 
Evree~ti. Ori, jandarmul dela Lipova 
este pus direct în slujba evreilor? 

• sunt rugaţi a comunica Direcliunei ţăr~llll dl~ satele veCine au ,](lCOn.l~r~~ 
_ Din Brad ni-se anunţă, că de arătând numărul listei sau nUnJele co- colIbele ~l le-a~ d~t foc. ToţI colomştll 

curând s'au pripăşit acolo de cine ştie lecfantului prin care au făcut vărsă- au fost carbolllzaţl. 
unde două familii de evrei: un pan- mântui. Tr~ctoarele şi plugurile evreilor au 
tofar şi un ovreu. Nimeni nu ştie de Se atrage atenţiunea odată cu acea- fost distruse.. . 
unde vin şi ce acte posedă. DI primar sta că. pentru Vărsămintele întârziate O altă colofile de evreI care s'a 
este rugat să ne dea desluşiri. se va percepe dobândă. - Direcţiunea. aşe.zat in gube~~ia To.vricescaia dill Cri-

* I 
mela s'au stabilIt tn bordee. 

- Institutiunile de binefacere sunt Ţăra.nii ruşi În cursul nopţii au 
Logodnă. Dşoara Mărioara Chiriciu rugate, ca să-şi comande de cu vreme astupat e~irile bordeelor cu pământ în

din Şiria şi dl Petru Sănciuc, şef.jude~ stocul de ghete ce-I vor distribui de mormântând astfel de vii înci alte sute 
cător, logodiţi. Crăciun copiilor săraci, la magazinul de colonişti evrei 

Multe felicitări I de ghete IUSTIN OLAR et Co. din. 
Bdul Regele ferdlnand 47. Se vor I 
computa cele mai moderate preţuri. 

• 
Noi trebuie să urmlirim cu aten

ţiune /rământările din Rusia. 
Logodnă. Dr. Ioan Băneşiu, adv., 

Nădlac şi dşoara letica Lucaciu, Şeitin 
logodiţi. Felicitările noastre 1 

- Rugăm ca fiecare abonat să • 
Viaţă lungă. In Carcaliu a incetat 

din viaţă Ilpovana Maria Ustav în etate 
de ] 35 ani. N'a fost bolnavă niciodată 
şi dintre cei 7 copii ai ei ni dunul n'a 
fost bolnav. La înmormântare au luat 
parte 82 de nepoţi şi strănepoţi. In tot 
timpul vieţii s'a hrănit cu peşte, zar
zavaturi, iar rachiu n'a ~ustat niciodată. 

Sute de mii de evrei, vor Căuta să 
se refugieze din fata pedepsei meritate, 
trecând Nistrul, în tara noastră. Si să cdştige cel puţin încă un nou abonat _ v. • 

la ziarul nostru intransigent national- I . Casatorie. Duml~e~ă 1.4 f':lov. a. c. 
• ' v .' şI·au serbat căsătorIa In blsenca gr.-or. 

creş~tn, c~re lu~ta tieop~tflV& contra I rom. din Lipova dl Nicolae Onele şi 
strămulUi parazitar ca fiI contra Ro· dşoara Valeria Vânătu din Lipova. Naşi 
mânu/ai înstreinat - necinstit 1 au fost tii Const. Istrate !,Ii dna. 

fim la pândă.' , 
Răfuiala cea mare se apropie. 

f 

Nici un ac dela JidanLI 
LZ -

IC_ 



Pater Olasz S. ]. 
Pater o 1 as z este un preot 

romano-catolic din ordinul jesuili1or, 
un sfetnic al episcopiei din Satu Mare. 

Un om cu o inteligenţă sclipitoare 
şi cu o cultură vastă şi bine ingrijită. 
Filosof, pedagog. scriitor şi bun ora~ 
tor. Indrumător cinstit mai ales al ti
neretului maghiar prin scris şi vorbă. 

De o bucată de timp cutreeră toate 
centrele mari din Ardeal, unde ţine 
conferinţe cu diferite obiecte stăruind 
un viu interes între toate confesiunile 
creştine. Vorbeşte despre ştiinţă şi cre
dinţă, despre politică, despre moravuri. 

Pune frumos chestiunea minorită
ţilor în discuţii şi atacă făţiş şi obiec
tiv chestiunea jidovismului. 

Zilele trecute a ţinut două confe· \ 
rinte la Cluj. Biserica arhiplină. Aproc
simativ a avut 2000 auditori. Vorbind 
despre minoritatea maghiară şi jido
vească îşi Închee conferinţa cu aceste 
cuvinte: 

"Vă este frică cii vd veţi prăp'rJdi 
minoritate ma~hiară? 

Prefer să. murim ca maghiari de 
mâna .. iu{lmanuluic român-creştin, de
edt de mâna "fratelui" ungur-jidan, 
tiie; du~manul român cre, tin, cdnd i· se 1 
va umplea inima de Căinţă va veui la 
mormânful nostru, nI! va pune o eruu I 
~i regrtiâ,nd va spune t Dumnezeu să.·l . 
iertec, pe când fratele ungur-jidan ne 
va ,mori ca naţie, fără să aibă re· 
gretul. • 1 

Prefer mai bine să pitrim pentru 
triumful naţiei româneşti cre,tine şi I 
prin dJnsa, decât pentru jidovismul 
internaţional (. 

Căp. Gh. Be]euţă, 
invalid din ruboiu. 

Pentru automobihll de propa
ljomlit al Cercului de 8tudl1 

"Voinţa POf)orului (4 

A mai incurs dela: 
Coţioiu, Bonţeşti 
D. Câlb 
Cr. Cornelia Moga, medic Arad 
N. N. S. M. 
jelecutean Teodor, dogar Măderat 
Torni Petru, Beba-Veche 
Bălan Gh. 
R. Stanca 
Gh. Scorţariu 
Dim. ZasJău 

Colecta din Sub-Cetate jud. 
Hunedoara: 

Lucacin T. Alexandru, impiegat 
de mişcare C. F. R. 

Lei 
20 
20 

100 
200 
50 

100 
100 
]00 
40 
80 

]00 

VOINTA POPORULUI \ 

Jalea ţăranului moldoveant') 
Tu, mtlTtir al muncei sfinte istovit de suferinţt, 

Intre grijile amart li 'ngropafelt dorinţe 
lama tu te lUPţi cu Eerul fără. hrană, fărd foc / 
Vara cu călduri cumplite, rătăcind din loc în loc! 

Dt arşiţă ,i de vdnluri fata ta est, 'negrită " 
Pentru-o traistă cu grdunţe munca ta este robită 
De docolul fără lege şi de patimă ofilit, 
Care e robit " dansul de străinul ipocrit. 

r,ată haina ta, plugart j i-, căma,e asudată 
Peste care 'n tinertte ,urtai ranita ~nc.rcatd 

Ca soldat, ca santinelă lângă steag şi la hotar: 
Iar acuma porţi în spate pe jidanul cămătar / 

Te·am v~zut prărind pămftntul pe-, mo~ie jidoveascd 
Ct era sub Cuza Vodă răZăşie romd.nească. 
Iar la " Baia ti unde Stefan strălucea biruitor, 
P4~ărea pdmantul (ărei jidovul rătăcitor I 

MămăliEa din făin'fl. ca liciunelt de neagră, 

Cea mai zr.asnică ofrav. a infernului pelagră. 
Estt hran. celui cart a hrinii fntrtaga lume, 
Şi 'n răzlloaie-un şir ie veacuri a purtat u. falnic numt! 

E o jale J , ru,ine 1 ca În tara rom8neasci 
Un ţăran s'ajungă slugd la o curte jidovească.: 
Iar ţăranca si robească la o liftă de ;idan, 
AIăptându-i stârpitura, ea nepoata lui Ştefan! 

Fruntea sus li cu mândrie voi, plugari ai Rom4niei! 
Infiera(i pe toţi jidanii cu stigmaiul infamiei! 
Şi privind in ti ruşinea de,teptatelor popoare, 
Ca şi pirul de prin holde, sd-i sveJTliţi pe$te hotare. 

1. POL/eRON/ADE 

• ) Care durere este a tuturor ţăranilor • 

• 
TRIBUN.·\LUL ARAD, SECŢIA I. 

Pj. 2S - 9~5 

In cauza Asociaţiunei dll tnrlsm t La 
Drumc, din Arad. 

Decizlune: 

Nr. III 15833-2-Dp. 

- ....... 

Publicaţiune de licltalie 
PentlU asigurarea combusd

bitului ce-l necesita Uzina electrica.. 
comunală a municipiului 1n anul 

Prin sentinţa No. 32 din 17 Aprilie 1927 se va ţinea o a doua lici-

Nr.43 

No. 1279-1926. 
Publlcatlllne , 

Primăria Gomunei Sfânta-Ana, 
ţine licitaţie publica. în ziua de 20 
Deoemvrie 1926 la orele IOa. 
m. în localul primăriei pentru vin
derea unei cantităţi de 335 litri 

1 

rachiut din care 300 litri rachiu 
de comină, restul rachiu de prune. 

La licitaţie se va putea con
Cura numai cu oferte tn scris, în-
chise, sigilate şi cari se vor de
pune la primarie până 1n ziua Ii
citaţiei orele 9 şi juma.~ate dim
preunA cu un vadiu de 500 Lei, 
1n numerar sau efecte de valoare. 

I licitaţia se va ţinea pe lângă 
. aplicarea disp, 7:3-83 din ~egea 

I 
contabilităţij publice. 

Sfânta-Ana, la 16 Nov. 1926. 
Ardelean, Hul M., 

nOlar comunal. primar corn. 

AH ON A~.I.EJNTEJ 
pentru 

VOINŢfi POPORULUI 
se pot face în Arad la 

1. Administraţie 
Str. Emioucu 17. etaj n. 

2. librăria Diecezană 
3. librăria Concordia 
4. libraria Martin 

Cereţi chitanţe provăzuie cU sigilut Adm. 

In interesul D~Voastră cercetaţi 

Croitoria de domni 

Gheorghe Mariţa 
Arad, strada 1. Brătianu No. 13 

(Vis-â-vis de pOştă) 

Aici se pregătesc uni for rn ele 
.pLelevi. Depozit propriU de stofe 1926 Pribunalul Arad a acordat pers. 

jurid. Asociatiunei de turism .La Drum ( , taţie publica cu termen de 45 t 
din ArO\d şi a fost înregistrată sub No. zile, la 15 Ianuarie 1927 ora 10 I ':.-,-------
95 In registţ"ul pers. juridic de pe lingi!. a. m. în Biroul licitaţiilor publice 
Pribunalul Arad. al Primăriei municipiului Timişoara. 

Titlul: Asociatiunea de turism ,La Se necesită 8000 tone lignit, 
Drum •. 

Scopul: a) A face excursiuni in ţară 15.000 tone că.rbuni de calitatea 
şi străinătate, b) A desvolta gustul ~i cărbunilor din valea Jiului şi 8000 
dragostea pentru vieaţa ln aer liber ti tone lemne de foc. 
pentru frumseţile naturei, c) A se în- Ofertyle se vor prezenta sem
griji de buna primire a excursioni,tilor nate, închise, sigilate şi provazute 

CROI'I'ORIA p~r. DAJ\lIE 
ELENA NEGUŞ ŞICLOVAlY 

ARAD 
Strada Turnului (fostă Lovarda) Nr. 3 

(vis-a-vis cu Cazarma pompierilor) 

Simion Petre, impiegat de mişcare 
C. F. R 

Popa Teodor, telegrafist C. F. R. 
Eugen Lazar, conductor C. F. R. 

ce vin din străină.tate sau din alte părţi 
20 . ale ţării, d) A inflinta hanuri îu Munţd cu O garanţie conform caietului 
20 Apuseni şi un 6t\mÎn în Arad ppntru de sarcini, adecă pentru ofertele 
20 găzduire a excursioni,tilor, cari ne vi- de cărbuni numarar sau efecte de 

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

Colecta din Chişineu-CrI$ : 
făcută la iniţiativa dlor Gh. 

Olariu ~i P. Şerban 
Gh. Olariu, funcţionar 
P. Serban, funcţionar 
Dr. Ioan Codrean, advocat 
R. Tisu, dir. C. F. R. 
Gh. Ispravnic, comerciant i 
Victor Popescu, funcţionar 
Iv. Berda, funcţionar 
Sim. Mihuţ 
Anuţa Codrean 
Gh. Stan 
1. Cohan, arhitect 
Pavel Traian, corn. 
Nit. Balta, cond. C. F. R. 
Ilie Daul 
lustin Popoviciu 
Suma anterioară 

100 
100 
300 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
80 

200 
80 

100 
30 

Lei 28.475 

zitează.,. e) A întemeia. ~D ~er~ tur~8tic I stat în valoare de 1.500,000 pen
cu mel~lr~ea de a st~~Hh '1. ~n.tre.ţ\nea. tru ofertele de lignit în valoare de 
legătun wtre membru ASOCIaţIei ~I alte, . 
Asociaţii similare din ţa.ră şi străini- Le! 500,000 ŞI pentru ofertele d~ 
tat~, f} A menaja şi repara clile de lemne de foc 1n valoare de Lei 
excursiune din vecinătatea Aradului ,1 500,000. 
in special ~in M~nţii Apuseni, g) A face La licitaţie se vor admite ex
cunoscute I.n .strt1,nătatn .tara, costumele, clusiv producenţi, intermediarii fiind 
cântecele ŞI JOCUrile naţIOnale, h" A t .. 1 A 

Sediul: Arad. esc IŞI. ma om vor semna a 10 
Data constituirii: 13 Aprilie 1925. ofertă, că cunosc caietul de sar~ 
Actnl pe temeiul căruia s'a obţinut dni şi i-se supun întru toate. l 

pers. jurid. Sentinţa Drib. Arad No. 25 Tim i Ş O a r a 16 Nov. 1926. 
din 17 Aprilie 1926. . I Pria'tăria Timl oara. I 

Numele persoanelor carI compun 1 ş 
organele de direcţiulle ,i administraţie 
preşedibte: Ioan Piso, directorul reg. Publlcaţiune 
silvic Arad, membrii în direcţÎune ~ Pentru aprovizionarea Spitalu-

Bibliotecă de împrumut 
la "librăria Concordia" Arad, 
strada Mihail Eminescu N· rul 10. 

OLANDEZE ORIGINALE 
tulipane şi cepuri se pot că
păta În mare asorti ment la so
cietatea comercială pe acţiuni a 

AGRICULTORILOR 
Arad, Bulevardul Regele Ferdinand 5 

(Colt cu str. Mircea Stănescu) 

Marele magazin de pielării I Traian Mager profesor, Georgescu Petru lui Judeţan, Spitalului de copii şi 
IIOCot.-col., Nicolae Petrescl1 inginer, Institutul Obstetric din Arad cu 

De tot: - -L-e-i -3-1-,5-3-5 Dr. Alexandru Stoinesca adv., Nestor 
Blaga protesor, Dr. iuliu Vicaş, medic carne, pAne, lapte, coloniale şi zar- VICTOR BOŞNIAC 

Editor-propr.; T RAI A N MA GER 

Fabrica de oglinzi 

l~RIFU BARBES 
Timişoara II Calea Dorobanţilor 

"C O L U IVI EIA" 
execută cele mai solide oglinzi. 
Adresa tel.: "Oglinda" Timişoara. 

Arad, Piaţa Catedralei Nr. 16 Dr. Dimitrie Cosma. medic, Semproniu' zavaturi, pe anul 1927, se va ţinea 
~uca It •. col. şi Dr, Cornel LUţli adv. Iicitaţiune publica. cu oferte închise 
toţi de naţionalitate română. şi cetăţeni tn ziua de 22 Decemvrie '. 1926 Furnizează cele mai solide şi ief
români. ora 10 in locaful Inspectoratului tine mă.rfuri din această bl'anşe. 

Direcţiunea Asociaţlunei de turism S ( ) 

~~'l: ~;~~;eadi:c!~~~ ::cissoî:ea~!rm~: an~~~~~~î1e ~~~~~~~te ~~l~~r::ui~\JU\~:~\/I~!DifiIEBI'" 
de 15 zile sl insereze decisul de faţă. de sarcini se pot vedea la susnuf '"'. 
in ~Monitorul Oficial«, ~Universulc şi mitul Inspectorat în fiecare zi qe ~,\\L''' ~ S T E 
~ Voinţa Poporulului- iar exemplarele 1 cIt I 11 12 • ~.. : ' .. ,~' '" r,t • "" t u ru n re ore e -, \ ./.!o. ,'" li a" In S 1\ r a 
de foaie prin o cerere să. le prezinte L' . ,," r::o\.'·· , 
Tribunalului Secţia pers. jurid. Arad. lcltaţiunea se va ţinea In con\.. . '\ ... ! t • os eli te 

A rad, la 9 Iulie 1926. 1 formitate cu Art 72 - 83 din le- .' ~" ~." .re săptiimA 1'I x • 

(S8) Dr. Sever Barbura, (5S) Ţiucra. gca asupra contabilităţii publice. ....o4:dleor ...... - n 
=:;::===:::;;;:::::..===:::;=~:::::::;::;::==~_ . .!.pr~im!.!pr~e!:,e:dî:m:te~, _____ gT!.:;ef:ie~r. __ · ___ ....:I~n:sp~e::c~t:o:.:ra:t:u:.:.l..:S::a::n::.i ::ta::r..:A~rad. ... ,-",~,:. \\'\\ -e\-e a \ 9 

CeJlt1!lltr8t :lir_flM.Ca J\ldi~\ll1ill. ~_- d l\'e1\'\\\t\J 'uO 
,o-/"/ -~-el'l \ oSa. ,,11,\13 

/ .. \ 1l~3\O.~ 
___ z-
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