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Pentruce suntem 

APARi: SĂPTĂllĂNAL SUB CONDUCEREA UNUI COMI'UT 

naţionalişti 7 noi sta cu braţele Încrucişate? 
Asţăzi, cA.nd streinul viclean, duş
mi\nos şi laş - avAnd toate mij-

Acesta este crezul nostru cel 
din urma, crez sfAf1t pentru a că
rui Infaptuire, nu vom conteni 
lupta decât atunci când ni se vor 
opri şi ultimele bătăi ale inimilor 
noastre. N. Ca.lan. 

O anumita. presA ţipi\ 1ntr'una 1 1n chiar propria noastri\ ţară. U mi- loacele materiale - stăpâneşte 
Impotriva -»naţionalismului reacţio- !iţi In simţi\mintele nO.'l.stre dc po- totul, mai putem rll:nânea cu ple
nar 1- O anumitA finanţa, stapAnă por nobil, viteaz şi mândru, iati\ oapele plecate? Nu, ar fi o crima. 
de fapt a aceleaşi prese, se bo- de ce naţionalismui a prins, prinde de moarte. Un blestem. O mişelie 
ceşte pe toate ct\ri\rile - strigAnd şi trebue si\ prind~ rAdAcini şi mai nemai auzita.! 
în gura mare - ca, naţionalismui adâ:1ci tn ţara noastr~! Iată de ce dar naţionalismul a Echipe de răsbunare 
n'are ce căuta într'o ţara. tnabu- Ni-se pare că avem o ţara., prins, prinde şi va prinde şi de 
şitA de toate seminţiile pamântului! dar nu e a noastra, Şi chii1.r de aci Inainte rAda.;ini tot mai ada.'1ci Liga Aplrărei Naţionale Cre~tine 

O întreagA minoritate etnica. am avea-o, nu noi suntem aceia In na~ia noastră. Iata. de ce nu va înfiinţa echipe vOlante, cari fără a 
jigni ori ştirbi autoritatea forurilor fn

- jidanii - maidanul ba.ligăros cari o sta.panim J ne-am perdut şi nu ne vom pierde sArcinate cu paza ordinei publice, a 
din care răsar ca ciupercile şi Cu o industrie aproape com- o singuri\ clipă f1Adejdea. E con- avutului privat şi public, trebuie si 
anumita presa. şi anumita fmanla., plect ruinată. Cu nişte cai de co': ştiinţa naţională care-l impune. E apere în conte1egere cu ele cinstea ~i 
le ţine isonul!, municaţie peste tot distruse ori spiritul mare ocrolitor al celor viaţa neamului romAnelc. Ne indrep' 

Şi cu ata.t mai mare este ti- impracticabile. Cu administraţia 800000 de morţi scumpi ai noştri tăţe~te la lucrul acesta faptul că. jidanii 
ne atacA in continuu ,i in toate păr

ci\loşia acestei minorita.ţi, cu ca.tnoastra. mai pretUtindeni cordusi\ . care vorbeşte. E voinţa lor care tile tărei, şiroaie de sânge româ.nesc 
dansa - angajAnd mereu In slujba de oameni pi\ci\tOşi, corupţi, in- Qe porunceşte. Sunt dllnşii, marii curg zi de zi vărsate in urma Jovitu
miirşavelor lor interese pe toţi cei conştienţi, imorali ori lacomi. Re- '1 copii ai neamului, care o cer de rilor b3rbare a jidanilor contra celor 
care se mai pot prostitlli în ţara negaţi care mai mult a>.;culta de , dincolo de mormânt. Dânşii cari mai huni I}i cmstiti români creştini. 
asta - ti asmuţa Impotriva noa- intere.,ele lor decât de ale ţarii, J nu-şi mai pot ga.si somnul. Eroii Astfel de cazuri s'au întâmplat in Ba-

sarabia, unde dl înv. Bodruga a fost 
stra. prin totfelul de intrigi, min- ne mai putem lnchipui oare ca care nu-şi mai afii\ liniştea şi pa- a,a de crunt batut, C!\ abia a'a refnsi-
ciuni ori fi\gadueli ~i mai ales cu ! avem o ŢarA Românească? Nici cea sub crucile lor umile, atâta nă!oşat dupi luni de zile petrecute 
bani suni\tori. Datorita. acestui din 1 prin gAnd sA nu le treacă. Când vreme cAt vad ca de geaba le-a Intre chinUri grozave de moarte În spi
urma. argument... aurul - cel mai I corupţia, degr adarea sufleteasCi\, fost toat a jertfa - noi, nevred- tai; la laşi unde elevul Herghelegiu a 
convingator din toate - ne e dat inconşţienţa prezideazi\ la desti- nicii lor urmaşi, tot slugi In ţara fost bMut până la nesimlire de o ceatl 

de jidani, in Bucure,ti i-s'a făcut cu 
sa asistăm astăzi la cel mai du- nele acestui neam, mai înseamnă. şi pe pa.mAntul nostru ri\mânand fier roşu-fierbinte crucea-svastică. pe 
reros şi desgust Mor spectacol! ca. ţara poate fi a noastrA? Nu, ~~ streinii înfrăţiţi cu indobitf}ciţii fruntea unuiSludent şi alţii b&tu~i pil.
Sa vedem cum atâţia şi atAţia nu, nu! de toate clasele - fiindu-ne atot- I nă la IÎl.Oge, tn Maramure, invăţători 
Români a:junşi slugile inconştiente Principiul minorită.ţilor a ras- puternici slăpânitori. fi alti intelectuali au fost loviţi fărl 
ale duşmanului intern mistifiCi\, fal- turnat toate vechile, tra inicele şi lalA de ce dar, noi toţi cei milă de Iiftele jidoveşti, tn Tlmifoara 

au fost schingiuiţi tn chipul cel mai 
şi,fică, se renega, batjocoresc, ame- conservatoarcle aşezari ale nC(l-; cari mai nrtdăjduim tnc&. tn rn<În- barbar posibil studenti dela politechnicl. 
nlOţă! mului nostru. Principiul autodeter- t tuirea neamului - conştienţi . de lată citeva CiZUri de salbăticie şi de 

"Ce ne mai trebue naţionalism mini\rii atArnA ca o sabie a lui datoria noastră cea de pe urmi\./ acestea se tntâmplti zi de zi fi pe tot 
astazi? Tocmai acum cAnd In;rAnd Damocles peste capetele noastre Conştienţi şi de forţa şi devirtu- locul. ., . 
În vechile noastre graniţi tireşti - dAnd prilej tuturor aventurierilor ţîle noastre - suntem hotărîţi ca 1 Co~tra acest?r ba~barll! can au un 

ă 't ţ .' '1 "'·'1 d· 1 t 'ţ' A , f 'd b' ~ I scop bmedetermlnat ŞI can au umplut ne-am m . nara, cum poate n am ~PIOI11 ar, 011 SIOIllŞl1 or .m umea ntrum·1 Intr O putere orml a II Ilo de groază şi revolta populaţia pacinică. 
fi tndrazl1It si\ vIsi\m vre-odati\!? mtreaga., sa nu ne mal lase o - sll ne spunem cuvântul nostru - intelectual ori ţăran deopotrivă _ 
Ce vrem d!!.r când nimic nu ne clipă de linişte. Diterite iredente 1 riefinitiv, categoric şi cAt mai de con~tie de datorinţ.a ei nalional-creştini\. 
mai lipseşte - noi tiind Invinga.- întreţinute cu banii cAştigaţi, fu- I vreme cu putinţa, in ţari\ la noi trebuie să reaction'm. 
tor~i ! Şi apoi realizl1.nd v!ctor;a raţi ori colectaţi In. ţ~t i\, nu mai 1 şi pe pama.:lt~l no<;tru.. ~n faţa ~u tna~ put~l~ sufer~ ca .noi român~i 
mal putem avea vre-o donnţă?" contenesc Lupte zlll1lce au loc duşmamlor ŞI dmăuntru ŞI dmafarl1. ~l fim batJo~ontl, bătutl '1 speculaţl, 

• •• ' • > • ,. , • " Iar femeile ŞI fetele noalOlre să tie mur-
. Câ: a IpOCriZie In aceste deco- pnn dlfer~~e pun~te del~ !?ral1lţa., ~n ,de unde ar ţ em ŞI oncare ar d!\rite, il1şelate, necinstite de cel mai 

run de cuvinte I Ce desfruntate mtre bravll noştrI ostaşI ŞI insal- h CI. murdar, cel mai imonll, cel mai tic 1\

neadevăruri 1 Ca.te vorbe - atâ. bi\' a.ciţii mercenari ai finanţei in- Numai adevaratul naţionalism los şi obraznic popor de pe lume I Nu 
tea minciuni I ternaţionale - Ina.ţând pe zi ce ne poate isbavi. Acesta ~i numai ne .multumim ca pe aceşti neoameni 

Am câştigat victoria da o trece hecatombele de cadav:-e. acesta ne e tot crezul de mai bine S~~I t!a.ţem II~ ţTIăsP\undlere pe c;,lea Ide-
, , d " d ' gn, CI Irega Ita.1 or or e vom rllspun e 

recunoaştem! La ce ne foloseşte Adauga-nd ceas cu ceas l~ numă: e. d.oua. mn ~ am, ,de. când sA- cu i1egalităp, atacurilor lor cu contra-
lns8.? rul celor 800,000 de eroI CaZUţI laşlUlm pe aceste plalUfI. atacuri şi apoi sa pofteasca ei, mize-

Am făcut sforţări ne mai tn- tn ri\sboiul de Intregire al nea- Intcrnaţionalismul cu ale lui ~abllii de ~i, săy ne T~clam~ pe noi la 
chipuite, supraomeneşti 1 Cu ce mului. boale otrăvitoare n'are ce cauta l,nSfar~tele )udecato~e!tt, cart yIn, multe 
ne·am ales? Şi dacă Intreaga pr0prietate I . p. d' t I cazun pe lân~i\ orlcat;\ bUll.avomtă , r:u 

'" .. ," a nOI. 11 ~ vie ne s, au Ce ~.ce pot bă ne satisfacA, pedepSind oncat 
ŞI ap~l cele m~l sfinte dreptun fun~rar ă ur?ana es.te smuls~, pe se petrec pnlJ. alte ţan <l3ă.zt I de aspru pe cel pacatos, criminal, aşa 

pe care ţl-Ie da Victoria, sunt ele neSimţIte d!n mA.11l1.~ Ror~~m;or: I Acesta este strigatul de dcs- cii. noi trtbuie ~ă ne IUdm ,~alisfactie 
ale noastre? Nu, desigur. Daca. padunle, boga,ţllie mtmere ş~ I nadejde dar şi de mândrie al ln- conf~rm ~evoltet, noas~re legltJm~,. cu

Am ca.ştigat victOria şi totuş 1 nenumaratele produse ale solulUi t tregei conş!iinţi româneştI. Voim Vent,la faţa. de lmperlll1entui cnmmll.l. 
am semnat o pace de Invinşi sunt speculate de C1\lre streinisrnul sa fim sla;Jânii şi de fapt nu nu- Cd ><CI, dd' e· v cum?t cju ce va Pbutet~ p,~-

A ' . I I ' 'b f· ...., ,. . epsi upa men egea pe es la 11-
m luptat en cot la cot cu neUl at, in tpt cu forţa 111 tt upul mal de drept al unUi pâmânt pc dovească. din Teiu;! care a necinstit 

puter~icii n,oştri aliaţi Impotriva I ţ~rii ! ,Daca chiar ş~olile ne sunt 1 care nişte stră.buni iluştri - frli- pe o fiică. fecioara' n~vinovată, ~ u~ui 
ungUrilor ŞI bulgarilor şi totuşi cotroplte cu cea mal turbată fu- măntAndu-1 cu sAngele lor - moţ ?SHmana fa'i! ŞI m,ama el Cll1-

astazi vrăjmaşii de eri se bucura. rie, de c~tre veninoasele odrasle dânşii ni l-au lasat moştenire noua s~I!ă cu plete.le cârun~~,~ f,ţa tncre-
d I 1'\'. , • l '\ " . .. , 'b ., . tita de durerile vremII lşl a~teaptl pe e mu t o pnetcl1le dm pal tea ma- a e nOUl or noştn "clrcumconce- ŞI mCldecum goldstem') anCl1 on ' 'f t~ d I . • ·t '1 " . ţ' .. " " , , " ... ' uOlca el a Il, o oru mameI nepre\ul , 
fi or noştn aliaţi. tii em tranton - apOI mCI va- hldermanu poporulUI J1'10vesc. care prin munca ei istoviloare va ago-

Daca am fi1.urit eri victoria, Iuta româneasca nu mai ,poate re- Trebue ca tot ce se reface ori nisi în câteva luni de vară atAta, ca 
c~ne se bucură de roadele ei astăzi? zist a deselor şi inverşunatelor ata- se consolideaza in tara asta, să î~p:eul1i cu "mama" ,să-şi poati. ami: 
Noi ori streinii? Vechii români sau curi ale adoratorilor lui Moioch de aibă la temelie interesele romt1nis- rt vleaţa in lumle, de Iarnă cu un trai 
nouii noştri concetăţeni, botezaţi l' pe la diferitele burse dc pe con- mului nu ale streinismului. Agri- ned~mn t~e dom'17zlc. ,pe a~eats.ttă fblt~ .' neVlOova a e am a neclnl 1 -o e-
cu cuţitul, fl\cuţi noul plocon cu tment. cultură, finanţe, comerţ,' industrie, stiu de jidan, fiul marelui moşier per-
fo:ţa de catre prea puternicii aliaţi, , AstAzi, când specula, mita, cultură, totul să aibA pecetea noa- ciunat. Ia care a fost angajată la lu
prm cel ~i Injositor şi ruşinos corupţia ori desfrAul şi mai ales stră, a RomAnilor. Tot ce se cla- cru~ c{tmp!llu.i dinpreună, cu ,alti bă~: 
tratat. Pnn cea mai nedreaptli lipsa de pedepse, provoacă un deşte ori se preface, sA aib~ la baţi, fe~el ŞI fete, MOţl dm Munlu 
pace impusa. vreodata, şi nu In- exod înspi\imAntător pe plaiurile bazA dreptatea, ordinea, cinstea, APCu~em? I . t 
vin!:lilo d t' i\t ·1 I . tr N· 'T· d' 'j' '" t 1 me care ege, ce avere mal poa e 

"f • r" ,ar... f1~mg on or . . din e. Istru Ş\ .. lsa . a tutu.ror lSCIP ma -. nu mmClUna, J.': u, reda virginitatea unei fete cinstite, ne-
JlgnJţ~, tr~aţt de catre tOţI ~I talhanlor, asas1l111or ŞI excrocllor specula, mita, trădarea, desfraul, vinovate, pe care a pângârit-o bestia 

de pretutmdeOl. Calcaţi în picioare I din lumea tntreagA - mai putem cama-ta.ria ori crima. ordinară? 
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Procesul studentilor in[iueri imnotriva jidanilor. I Aradul este cal mai 
scump oraş 

Şi biata mam ă. când va şli cl! cine 
se reintoarce la ea 1 tn loc de sfânta 
ei fecioară, care ti era bucuria spe
ranţa şi mângăerea ultimelor zile, ce 
mai are de suferit, va veni un trup Uehlziforul dlui prim"rocuror nl'gil RrfHleMeu. Dacă mânânci in restaurante şi vrei 
pângărit, un suflet nenorocit, Care pro- Apiu'8rea advocuţilor jhlanl şi jldo\,jţi. să te saturi de jumlttate, atunci trebuie 
b<ibil va curma ,i ultimele zile ale ci- ~~ să. pL~t~!tli pentru un prân.t c~l P- uţin 

. Timifoara, 15 Iulie 1926. ., runlel matroalle. 80 - 100 Ici. Bielul ţăran hi vinde 8-
Tolatunci ni se comunică că. o fată In ziua de eri, a decurs in sala de Acestea reies in general -din de- proape pe nnnic produsele lui aşa nu-

creştini a· fost răstignitl pe cruce, desbatere a Parchetului de pe lângă. poziţiile martorilor audinţi sub presla-
d 

. f l' mitelor pilă.riţe-clJfăriie, ca apoi acelea 
upăce mal nainle Ul;ese pu In Tribunalul Timişoara, procesul pus in rea jur,ltnar1tuluÎ. Este foarte caracte-

amtţiti de o altă bestie jidovească, curgere contra jidanilor Reiler Ernest ristic şi intert:sant, că jicL:mii cei cari să vând! articoli mai departe cerind 
care ca sA i fie plAcerea bestial!!. pe şi tovarăşii (vre-o 18 indivL-i) cari In au stat p~ banc.! acuzarii, in lOt timpul dela fl.!meile casnice demulteori foarte 
deplin satisfăcută a zgăriat pieptul şi scard zilei de 9 spre 10 Decemvrie procedudi probatorii au avut o atilu- sărace un preţ întreit şi incncit; de 
picioarele nevinovatei ~opile şi exalta 1924, au atacat pe podul Regina Maria dine dt se poate de obraznic8., nepi- aceia ar fi bine ca aceste cohriţe să 
de placere văzând curgând sângele de lângă cartierul fabrica in modul sătoare şi arogantă fdtii de 011. Tribunal . d . fie împiedecate de a putei ap~.rea pe 
nevinovat e creştm. cel mai mişelesc ~i banditesc pe stu- aşa al at:lt dl pre~edmte, cât şi dnul 

Gânditi-vă dv. iubiti cetitori câte denţii ingineri dela pohtehnfcfi, Besliu prirnprocuror in tllCli multe ri"tnduri au piaţA nainte de ora 9, adecă numai 
femei şi fete cinstite cad jertfit desfrlÎ- Constantin, pe Cdre l'au lăsat de ju- trebuit să se scandaliseze de purtarea I dupace femeile harnIce, ba chiar ~i 
ului vieţei imorale jidoveşti I Câte fe- , mAtate mort, într'un lac de siinge, În lor indlferentă şi lipsită de respect. La I cele mai putin harnice, lene,e, 
mei sarace, câte fete de prin birouri, I nesimtire ~i care-şi poate mulţumi sc:i- orele 12 d. preşedinte Închide proce- I ,'au cumpărat cele trehuincioase pen
cănţăIării, câte fete ţărance sunt batjo- : parea cu viaţa numai graţie interven- dura prubatorică şi pred 'i cuvântul dlui tru pregătirea mâncărilor. Poliţia ar 
eorite de jidani, cari n'au nimica sfânt ţi ei alor 2 sergen\i de stradil, cari fă- primproceror Virl:o:il Bradescu, repre
când este vorba de satisfacerea pofte- ceau serviciul ~i piueau din OIdinul zentantul Min. public, care in miîlocul trebui să intervină în chestie in inle
lor lor sălbatice? 1 erganelor superioare sinagoga jidănea- curiozităţii publicului românesc, se ri- resul lumei cinstite şi sărace din ora,. 

Pentru-ca să ne putem apăra con- scă. din acel cartier; şi pe studentul dică şi incepe expunerea rechizitorului Conlra proprietarilor de restaurante, 
tra acestor criminali "i pedepsi fără Nicolau Ion, care datorJ1ă fortei de său. cari speculeaza cu neruşinare pe bieţii 
Cruţare pe cei dovediti cu fapta, vom care dispunea, a reu~it sa scape cu Oratorul spune, că acuza sa este f o •• I I It bl' ~ 

d 
uncţlOnan ~I cela a, pu IC consuma-

fnfi mfa necQnditionat echipele volanle Vii ţa din ghiarele ji oveşti nemiloasf:'. cu ati\t mai u 1oară, întrucât martorii 
SI d t 1 · B l' K ti' tor, ar trebui luate cele mai severe 

amintite spre bucuria tuturor celor ne. u ~ en U IIlg. es IU, CalU a pa· au dovedit toiul. Având însă In vedere 
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Ma dreptăţiti ~i baljowriţi, precum şi a m/ltlt [n nesimţire ~i mutilat, rănit te- Ca ceata de jldani au făcut planurlle mAsuri. Este totuşi o batjocura că a· 

celor con,lii de mândria noastră na- ribil la fală, a fost riJicat de către cei l de atac şi omor într'un local atât de lunci când ei cumpără cu un leu 2 ne 
lională. O. B. doi vardişti şi a tost dus la Comisa- infect, iar locul de operaţie l-au fixat porumbi (cucuruz) ori 2 ardei (piplrci) .aIUI 

riatul din Fabrica, unde i s'au dat pri- racmai pe podul Begheiului din apro· . ă t' d J tnţ~ . ~ f ~ ţie sărman consumAtor s· I ea 
mele ajutoare, Iar dupa O su erin' a pierea parcului Regind Maria, deci în- naţ 

Dati-va C~Dii la inoustrie si COIn~rt 
indclungată, petrecută prîn spitale şi tr'un loc aproape nefrecuentat de ni- bucată de porumb cu 8-10 lei, fiind-' fi! 
sanatorii, eri a putut parlicira şi dîlll- meni la ~reie ini:li.ntate, şi fiindcă. vicli~a \ că l-a fkrt iar ardeiul (piparca) cu în 1 
sul la procesul jidanilor, care În noap- I a fost dm noroclre SCăpată dm gllla- 5-8 lei, deşi n:ăcar nici n'a şters-o: Că . " 

Numeroşi păl inţi, cu deosebire tea aceea de Iri5tă ~i dureroasă amin- rele agresorilor de către cei doi ser-l de murdăria cu care-a fost adusă dela . 

d l
· d" 1 tire, au ll~v;1lit asupra lui ca ni~te genţi holi!idlÎ, afh'tnd viclima in nesim- D b I • d dtlS 

C a sate, acum cân C01Jlll OI' f . . v y ţaTlI. acă. unu ţăran poate vm e 
t iară silibatJce, pcntruca să 1 răpeasca ţi! e c; zut la păma.nt şi scaldat în lac I nea~ 

au terminat clasele primare, 1n I ce are mai scump, viaţa. de sânge cu faţa sdrobită şi cu o lm- produsul lui, pentru care a muncit cu uita 
dorinţa de a asigura copiilor un Desbaterea a fost deschisă de dnul punsălură de cuţit între coas!e, deci sudoare. d(cum l'a sămănat în pămân- altf~ 
viitor mai bun, caută care profe- pre~ectinte dr Iosif Farcht'scu, asistat I fepta criminală este a se calificd de tul, adeseori neroditor, (care este pu- rev( 
siune e mai potrivită acestui scop. de dl judecător dr G. Neagu, la ore-le I tenta!ivă de asasinat cu premt!ditare, ţinul lui capital) şi pânii. l'a transpor- e,;te 

Dl R,'tefan Vulpe, directorul că- 9 a. m. procedând imel1iat la continua- cere pedepsIrea vinovatilor cu pedeapsa tat cu trăsura scumpă ori cu trenul la Că. 
rea audierii martorilor propuşi din par- corespunzlHoare a tentativei de omor Il . 

minului de ucenici din Timişoara- tea ambelor p,~\rţi. Sala de desbJlere cu premeditare, rezervându-şi dreptul I oraş, piertil.ndu-,i zile de lucru şi 
Cetate, într'un apel lansat căiro I era tixi!ă de plIblic românesc şi de la replică. I totfeliul de spese, zic Î';li vinde produ- .. ~~~J 
populaţia dela sate, indeamnă pe studenţime, care a venit ÎJl faţa Tribu-I Lil ora 12 şi jum. se dă cuvântul Sili lui aşa de ieftin, este abso- . nici 
ţitrani ca sit-şi dea copiii la in- nalului pentruca prin prezenta lor să de ('ă're tii preşedinte apărătoruiui ji- lut n,.:cuviincios ca publicul consumă- mis 
dustrie şi comerţ. Accşd doi faC-\ pro~estel~. i~llpotr~v3 obrilZll~ciei _JH~m1r: I dovilor, Dimitne Botez jidan bOlczd tor să fie lasat în voia exploătatoriiur <:are 

gllllte a Jldammcl, care a Ifldnc!zlIIl Sa i romlîn de origine (?) Sl)re ruşinea nea- T îtl]al tori economici lloig'ură cel mai t . ~ d' t d . t speculanţi ot aşa este şi cu celelalte a ace ŞI sa omoare pe OI s u en\1 I mului româl1e~c, fost magistrat fi frun-
strălucit viitor, şi e In interesul .ing. români. Lt\NC şi de dilta aceasta taş al partidului tarănesc din l5anat, mâncări. '~rt~r:! 
nostru ca industria şi comerţul şi-a făcut datoria sa. patrioticA, fă.când 'CMe- pentru ca s'~:~i ciWige simpatia Pretindem deci caoonsiliul or.3~~ de 1= 

sa. ajungi\. pe mânile fiilor de 1'0- un denunţ la ConsilIUl .de rasbOl .dl!1 1 circumcişilor şi a..:,tfd să-şi asigure p:o- ori mai ştie !:ifll.ntul care comisie, că dina~ 
m

tlnl'. lo('alltate împo:nva aulorIlor morali cir fesiunea sa de avocat vestit înainlea ~ j If V' j I ." sunt f\Jarte multe, Sii.-~i fac! datorinţa Ci. 
~(o .en~s pre?e( inte e comulllt,qll 1 jidovilor din TI,ni:;;oara, a trădat C<luza ~ 

Indemnt\,m şi noi pe sMeni lldovf:'şh din ~ lI~lIşoara. ~are it dat or- româm'ască nt:pă.sător numai să satis- . şi să înfrâneze pe tOţi nesătuii spe- c 

să-şi trimi1it copiii la meserii, (acolo d~~ acuzatulUI ~rn_cst ~elt~r ca să mo- facă dorill1elor şi intereselor jidove::şti ! culanti iar publicului, car~ Încă este popc 
unde sunt angajate şi calfe, să bll!ze/e f~ltele l,daneş\~ ŞI. ~A. fO~l1leze şi ale sale proprii, 1 aproape totdeauna nesătul - dar nu otra\ 
aibă dela cine-şi însuşi meseria. I o c~at.ă .~H1t~e cel mal ~OII1lCI. ş~ .cu- Incepe l1părarea sa cu Rceea, că '1 după parale ori imbogăţire de pe o zi r':'(ilr 

ragloşl JI~al1l.'. pentr~ apararea ~şi:lZlSe- deşi a fost ameninţat de studenţimea pe alta ci după o mâncare omenească _ lmp 
Nota culeg.) PArintii pc lângă 10: bunUri Jldoveşl1. I?a. a _ ajun~ dr anonimă., cu toate aceste doreşte pAnă I mode 
opera naţională ce o fac, trimiţllnd Vertes, Adolf cu ~brăZI1lcla ŞI nep~sa- la moarte să-şi indeplineasca conştien- I să i se dea ocaziune să o poată afla... de z 
copiii ca să inveţe meşteşuguri, rea pană ~colo,.ca cu ocazlune~ mte-j ţios profesiunea sa de avocat român. 
mai sunt scutiţi şi de o mulţime r~gat~rulUl luat III fata ono.r. Tnb~l1al, Incepe cu critica rechizitoruiui dlui O contr':lbanda-
de cheltueli destul de grele. fIInd llltre~at de dl preşe~lnte, ca ce \ primprocuror, a cărui operă de acu- ~ 

1 a d~.termlll~t să .orgamzeze. aceste zare indrăsneşte a o numi un roman fantastică de mătase in Ardeal. 
Azi când "Liga Apărării Na- cete l1d<"l~eştt, atu~ct . cân~ . n01. avem bun pentru literatură şi in modul cât 

ţionale Creştine l! are deja un vot arm.ată,. Jandarmerie ŞI polIt.le bl!l~. or- se poate de ironic. face mereu pe ma
consultativ, iar mâne, poimâne va gamzata, v răspun,suI ?brazmculm Jlda~ rele orator, tmpodobind rostite le sale 

d 
.. ~ . a fost, Ca învăţand din trecut nu mal . t t' 1 . .. . b'l . 

avea vot eCISlV m ce pnveşte are incredere in auroritătile româneşti. cu nIŞ e ges ICU a\.1U1lI unposl IeşI 
. ta ca co . t', . d t - . . .. prea exagerate. Dm toată apilrarea sa 

aJu rar merclanyLor, In us rJa- Ace~sta a f?st plrerea pn:şedl~teiui dl~ nu se evidentiazA nimic pozitiv~ ci din 
şi10r şi meseriaşilor roml1.ni din TimIşoara ŞI ~ aceasta e~t~. pare~e.a ş~ contră cu terinini şi apucături foarte 
partea băncilor şi prin guvern din re~~ectul faţa de autontat.I.1e ~Ivlle .ŞI pollticoase i de loc Îuridice tinde 
partea tuturor şi diferitelor credite, mllllar~ româ~e a tuturor JldanIJ?: dm mereu a ind~ce justiţia' in ero~re po-

Româma, can sunt nemulţumltl de . . ' 
vor putea ajunge şi copii noştri soarta ce a hărAzit-o bunul i îndura- veshnd mereu de alte ev.emmente pe-

. d t d ... . . . . ş.. trecute in acea noapte, Iar la urmA \ 
mat epar e eClilt numaI UCentC1 tul ~z~u poporul~l ales de. a VieţUi in ajunge la concluzia, că jidanii aflati 
şi apoi calfe pe viaţa întreagă, Ronunta aceasta mtoleranta.. pe banca aCl1zilrii nu sunt întru nimic I 
cum era pană acum. Acuzatul Ernest Reiter după decla~' vinovati, deoarece dovezi materiale nu 

Avem Cămin de ucenici şi în ratiunile şi fasiunile depuse de mar- s'ar fi constatat ' 
Arad. strada Fabricei No. 10, 1n torii oculari anterior interogaţi, s'a şi 
f 

pus pe lucru pentru mobilizarea forţe
runtea căruia stă vrednicul direc- lor jidăneşti şi dupll o alergare de 2·3 

Este curios, că reprezenta numai pe 
doi jidani, totuşi vorbeşte şi apară pe 
toţi jidanii aflători pe banca acuzării 
~î in fine le cere achitarea. tor 1-'abic, catre care vă rugăm zile, a reuşit in fine să adune o bandă 

sa. vii. adresaţi cu toată încrederea de vre-o 18-20 indivizi, dintre cei 
ca şi ca.rre un prea bun şi ade- mai curagioşi şi voinici jidani, cari apar 
vărat părinte. O. B. pe banca acuzării ca nişte nemernici 

şi din a că.ror privire se poate constata 

La ora 14 p. m. preşedintele sus
pendează şedinţa şi anunta continuarea 
pentru ora 21 seara. (Va urma) 

şi ceH adevăratul tip criminal Lambro-

Din Baia de Cris. I 
zian. In noaptea cea critică de 19 Dec. Svastica tn Franţa. Ziarul jido

. 1924 individul şi seful bandei jido- vesc "Frankfurter Zeitung" publică tur· 
Evrei pedepsiţi pentru speculă. ve~ti şi-a instalat Marele siat major al bat: "Senatorul francez Delahaye a 

său în localul de cabaret, dintre cel spus în Senat, cd jidanii sunt mai pe
mai infect ce-I poseda oraşul Timişoara riculo# peutru Franţa, decât gemanii" •.. 
şi acolo au pregătit planul de luptă ,.,lnvătăturile inţelepţilor Sionului 
împotriva studenţi mei politehnice. Au au fost descoperite şi de către Senatul 
pornit la atac prin oraş, înarmandu-se francez, iar Svastica apare ca semn al 
cu sticle de sifon şi cu bastoane şi rasei in toate c10setele eafenelelor de 

D1 judecător Vlad Enescu a pedep
sit cu câte 15000 Lei pe indivizii En
gelstein Iacob şi Bernath Salamon, 
fiindcă vindeau tiranilor zahărul cu 
38 Lei la kilogram, când pretul de 
piaţă era 36 lei. 

Se zice că indivizii au alergat la dl 
advoeat român dr Iacob Oncu să~i 
apere. 

1 cuţite, şi în astfel de împrejurAri au pe Boulevard". 

I 
întâlnit pe nenorociţii studenţi Besliu Avem convingerea, că nu peste 
şi Nicolau, care au căzut victima bru- mult le va trece pofta de astfel de 

I talitiiţîi ticlUoşi!or jidani. I glume. 

Au fost arestaţi J J evrei şi se mai 
a. teaptă vre-o suld de arestări. 

Serviciul de siguranţă, din Cluj a 
descoperit o contrabandă de mătase 
de 80 milioane lei, comisA de negu
storii din Cluj N. Friedmann, Bernat 
Abraham, Filip Regere şi Iacob Torok 
cari au fost areslaţi. Au mai fost are
state femeile Suzana Kovacs, dna Ca
rol Nemethy, dna dr AI. Benedek, 
lelma Leb, O. Finta, L. Bernai şi 
Bernat lIonka din Gherla. Tododată. s'a 
dat ordin de arestare împotriva lui 
Moriţ Malek, Pinkas Israel şi N. Zei
nitz din Sighetul-Marmaliei, care a avut 
În afacerea aceasta rolul de intermediar 
înlre negustorii evrei din Cluj şi ne
gustorul Mendelmann din Cehoslovacia. 
Numiţii au fugit însă peste graniţă in 
Cehofblovacia, inainte de a fi putut fi 
arestaţi. 

Se 'anunţă. că mai sunt pe cale vre-o 
sută de arestări, firele contrabandei du· 
când in mai multe ora~e din Ardeal, 
printre altele În Arad, Oradea mare, 
Salu-mare, Sighet, Târgul-Mureş ,i 
Timişoara. 

Este vorba -de cea mai fantastică 
dintre contrabande câte au fOlit desco
perite tn anii din urmă in Ardeal. 

Rugăm pe dnii abonaţi, cari ş·aa 
plătit ~i i~i vor plăti abonamentul sti 
ne câştige fiecare cel puţin un nou a· 
bonat la fel! 
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SE ZIC E: 
Că dl preot Maniţiu din Seleuş care 

se bucură. de dragostea şi increde
rea tntregei comune, a început o aCţi
une C8 Să fie expropriată poporenilor 
Sf. Sale ~i partea aceea din moşia lui 
Dogany Ale.x, pe care .. p~lI~ acum in 
mod ikgoll o fOlosesc jlddnll din Pân
cota i.u bieţii ţărani îndreptăţiţi la im
proprietarire dm cauza ~ceasta au pri
mit plină acum nu 5 Jug. dupiicum 
li se cuvine, ci numai 3 jug. Intrebăm 
in interesul cărui jidovit este, că patu 
riIe ţăranului muncitor se lâncezesc 
lucrându-şi propriul lui pământ, dar r 
recolta ori preţul ei să intre totu, in 
buzunarele unor perciunaţi?l 

Să răspund .. cei cu musca pe naS I 

CI sunt tra.tative ?e fuzi~ne intre par
tidul naţional ŞI cel liberal. Nouă. 

nu ne vine a crede, fIindcă doar' până 
mai eri aialUeri nu existau hoţi, mişei 
punga,i etc mai • mar! în t~r8. . pentru 
nationalişti, decat liberalII, ŞI. acum 
oare să-j vedem pupându-se? ZIC 1nci 
odată nu ne vine a crede, dar totuşi 
minuni se lotAmplA multe pe lumea 
aceasta şi, şi mai mulfe În Români~· 
Mare. Nouă la tot cazul numai folOSI 
ne poate o astfel de încuscrire, că 
atunci cei cinstiti cari ţmeau -
Inţeleg poporul - mort ~ la partidul 
naţional, se vor vedea inşelc.ţi din no~ 
~i se vor convinge cA locul lor numaI 
în LANC poate fI. 

Că actualul revizor pe timpul ungu
rilor, fiind invăţator tn Zirand, dă

duse ordin servitoarei Sit nu fndrăs
nească si vorbească româneşte. P~ntru 
uitarea aceasta de sine ş'a luat de 
altfel la timp ră.f<plat<l, fiind în timpul 
revoluţiei de dou<'\. ori devastat. Azi 
e~te şeful invăţătorimei din judet. Bravo! 

Că in contra bandelor de comitagi 
bulgari, cui în timpul uHim înlrând 

adeseori în C3Idrilater (Dobrogea de 
sud) jertfeau şi omorau populatLa paei
nic! din apropierea frontierei S'.IU luat 
nisuri drilstice ~i anume orice handă 
;are va incălc .. hotarul ţii va străbate 
nhiuntrul teritorului românesc, vea fi! 
iuprimatil. pe loc. Nici nu merită alt I 
ra1ament comitagii şi jiddnii hol;;;cvici 
it: peste Nistru, caT! sunt cei mai or
linari şi periculoşi bandiţi. 

Cântec 
În dialect popular. 

Codrul frate cu Romr1nul 
Amândoi 1şi plâng destinul. 
Unul creanga şi-o fndoae 
Altul faţa $1-0 inmoae 
Şi vlirsÎlnd lacrimi de s{/nge 
Zi de zi mai mult se frânge 
De povara ce-I apasă 
Ce-i Iăpeşte masă, casă, 
De buba care-l despoae 
Care puterile-i moae 
Care-i ia din moşi mOşia 
Ca să-i dea în schimb robia, 
Robia cea păgânească 
Robia grea jidoveascA 
Care-i plină de nevoi 
Pentru noi ce suntem "goi" *) 
Care-i iadui şi păcatul 
Fdurit de necuratul 
Care-i plângere şi chin 
Viata 'ntreagă un venin. 
Frate! scuturd-ţi durerea 
La tine-i toată puterea. 
Cu voinţă neclintită 

Cu tărie oţelită 
Scutură din a fa ţară 

Aruncfmd peste ha/ară 
Ciuma neagră pc'iglÎnească 
Lipitoarea jidovească. 
ScoaNi-te şi nu mai plânge 
Nu viirsa lacrimi de sânge 
Căci de lifta jidovească 
Ai cin' să te mânfuiască, 
Este "Liga" creşlineascd 
E 'nfră;irea Românească, 

Ura profesorul Cuza 
Care-i este Călăuza, 
El ne scapă de robie 
Mulţi ani D-zeu să-I tie 
Să-şi vadă visul implinit 
Şi să fie Jericit 
Că urma$ilor le-a dat 
Pământ românesc curat 
Ura! mulfi ani A. C. Cuza 
EI ne este căLăuza 
,~i cu "Liga" creştinească 

Mulţi (lni Domnul să-; trMască. 

C. fa 13 Iunie 1926. 
RELIU DAB/CIU Jml. 

r\ă cu ocaziunea serbarii hramufyi bi- I 
1000' sericii gr. or. rom. din TImIşoara j 

,oporul a fost ospătat d\! b:wturi!e- 1 
Itrava unui jid]n, care !Ji-a deschis 
>;,<lIra" inaintea sf. biserici, unde Între _~_ 
imp s'a dansat şi demoralizatorul dans I "Goi" numele de batjocură ce l-au 
~odern "Schimmy". Are cineva ceva dat jidanii creştinilor. 
le zis? 

"1 primăria pancota n'a luat la cU 4 

) noştintă faptul, că suntem În Ţara 
:omânească şi În conce:;inp fş-i afi
~aza inscriptiile in doaua limbi: in 
li, tn limba lui Arpad şi din milă şi 
I limba Valahilor. 

Cine stăpâneşte oraşul 
Timişoara? 

Toată lumea va răspunde: jidanii. 
Noi ne facem datorinta, ca sâ arătăm 
ferul abuziv, cum inteleg fii lui EI Şad-
dai să şi arate pnterea:. .. 

Lâ.ngă şcoala de arte ŞI meseru s~ 
află liceul jidovesc. Aceste dOUă şcoh 
sunt despărţite prin strada Carmen 

Sylva. "d _. fl Y d b' e Intr'o bună zi, 11 ann a a e ~n 
să inchiză strada Carmen Sylva, pnn
tr'un gard de scinduri, fără sâ ceară 

Scrisoare din Buzias. 
I Barbaria finantului Daniel Sandor, 

care bate pe un ţăran român până 
aproape de lIloarte. Il înjură ungu
reşte ,1 întrebându-l ce e, de câte 
ori acesta răspunde el e Român,-

îI ia din nou în bătăi. 
Pedeapsa de 5000 Lei, ce i-a dat-o 

judeCătoria, e prea putină, 
cerem destituirea rabiatului. 

PubliCăm, fără alt comentar decât 
titlurile, scrisoarea plină de durele a 
unui ţăran inteligent din comuna Sila
giu, plasa Buziaş. 

Domnule Redactor, 
In 30 April a. c. am plecat cu Ni

colae Borca, Ioan Ionescu şi sofia ace
stuia Ioana, Să ducem cu caruta un vas 
cu vin la Timişoara. Aproape de Buzia, 
ne-a ajuns şeful plutonului financiar, 

I 
Daniel Sandor cu finantul Beres Ioan 
şi ne· au oprit. Daniel a ordonat finan- I 
ţului s~ se coboare din trăsură, s~ vadă 
hârtiile de circulaţie şi ce este În vas, 
care dupăce celcetă a raportat şefului 
SăU, că. toale sunt in ordine. 

Finanţii ar bea vin. 
Daniel a cerut să-i dăm vin, ca să 

se couvingă. Eu le-am răspuns: Dom
nilor, nu vă faceti de râs. cu adevii.rat 
e vin, noi n'avem cu ce scoate şi nici 

I 
vas cu ce să vă dăm! Poftiti Dv. şi 
veniti aici M vă convingeţi la 

La vorbele acestea, Daniel nea luat 
scrisorile ~i ieşttndu-ne în cale la bise
rica româneasc1\ În Buziaş, ne· a dus 
pe toti la birou. Nicolae Borca, al 
cărui era vinul. a intrat in birou şi 

I întrebandu-I că cine a zis ,,'lU va fa
ceti de nîs", acesta spunând că eu, -
m'au chemat pe mine. 

Ce S'a petrecut după 
Uşile încuiate? 

Dupăce am întrat, Beres a incuiat 
u~a şi s'a pus de pazA, iar Daniel m'a 
luat in bălae, nainte cu pumnli, apoi 
cu o baionetfi ameninţa să mă stra
pungA. Mă înjura ungureşte şi mă toţ 
intreba Că. sunt român (el e ungur) ŞI 
după fiecare răspuns al· meu, mă lo
vea cu pumnul În obraz. Aceasta s'a 
repetat de trei ori. 

La sf8r,it a luat puşca de pe pe
rete şi cu ţeava m'a lovit in cap, de 
a tnceput să curgă sftngele şiroaie. 
Dup l ac~ca m'a dus În bucătărie po
runcind servitoarei s~-lI1i dea ap ... Să 
mil. spăl. Imi filcuse o rana deaiupra 
ochiului stâng, adltncă p:lnă la os, de
sprece medicul mi-a dat un certificat. 

La judecată 
In 3 Iunie şi 1 9 Iulie, la judeclHo

ria de ocol din Buziaş, martorii N. 
Barca, 1. Ionescu, sotia acestuia, preo
tul Aron Moisă, l. Dragonescu şi sotia 
au mlirturisit cele spuse de mine. 

D. judecător Şerbanescu, a aflat că 
Beres nu este vinovat, i3r pe Daniel 
Sandar l-a pedepsit cu 5000 le~. Am 
făcut apel la Tribunal. 

Ştiri de tot felul. 
Contra slIonurilor rlispândite, aflăm 

cu bucurie ca. starea sănătăţii M. 
Sale Regelui, a prea iubitului no
stru Suveran. trecând peste o criză 
uşoarn de mOrb - flebită - este 
dintre cele mai bune. 

Luăm cu plăcere la cunoştinţă că 
dl dirigente al poştei din gara Or~ova 
despre care am scris şi în N o. 2~ -24 
al ziarului nostru este un functIOnar 
conştiu de datonnta lui, cinstit şi bun 
patriot. 

• 
- Rugăm pe toţi ono abonaţi 

să ne trimită de urgentă abonamen
tele 1 

• 
- Simţim o deosebit! bucurie 

ştiind ales de preot al paroh iei Fabric
Timişoara pe vrednicul părinte Trdian 
Golumba dn Moşniţa. 

Sincerile noastre felicitări I 

* 
- II facem atent pe agentul de si .. 

guranţă din Lupeni Dudulcanu că ne 
vom răsbuna pentru arestarea ilegali 
a dlui Simion lIişan, funcţionar cfr., 
iar deocamdată protestăm din răspu
teri contra procedurei lui de agent al 
p.esigurantei. 

• 
- Rugăm pe fiecare abonat d se 

intrebe pe sine că achitat-a abonamen
tul şi câşligat-a şi alt abonat nou şi 
daca. răspuns:J1 va fi negativ atunci 
să se grăbeasCă a Îndeplini ambele a
ceste datorinţe, trimitind o sumuliţ ă 
cât de mare şi pentru fondul de prQ
gandă a ideei national creştină. 

• 
Malaria se intinde In urma ploi

lor prea multe, s'a răspândit peste Bă· 
nat, in număr foarte mare, soiul de 
ţântari, numit; anopheies. Acest soi 
de ţânţari rispandeşte boala numită 
malaria, care se arată cu ferbinteli 
mari sau friguri. 

Atragem atenţiunea publicului asupra 
acestui pericol, deoarece cele mai multe 
îmbolnăviri din timpul din urmă, sunt 
cauzate de aceşti tintari periculo~i. 

Malaria se vindecă cu praful de 
chinină, ce se capată la farmacii. 

Ar fi de dorit ca medicii de prasi 
să atragă atenţiunea publicului şi să.-Î 
pună. Ia dispoziţie cantitatea necesari 
de chinină, pentru a preintimpina răs
pândirea acestui mGlb periculos. 

• 
- Cu inima indurerată fi cu ochii 

plini de lacrimi anuntăm trecerea din 
vieală a dlui dr. Eugen Costina, adv. 
in Arad, care a fost prieten bun al 
tuturor celor buni şi pe care îl deplâng 
toţi câţi l'au cunoscuf. 

Să odihnească in pace I 

* TotodatlL am făcut arătare şi dlui 
Crângu, adm. financiar in Timi;loa~a. 
Dsa a promis, cii va cerceta cu ill
spectorul faptul şi-I va strămuta, dar 
cu toale că s'a adeverit vina lui Da· 
niel, şi azi face serviciu in Buziaş. 

1 - Rugăm on. oţicii po~tale~ P7 

Cu stimă: 
Traian RJmneanţu plugar 

Apoi Măria sa nofalUl şi cu birăul 
I cârdăşie cu urmaşi lui Moise, În
lină pentru intreg tarşoşagul şi mai 
es pentru Magyar Szfivetseg De si
ur ace,ti reprezentanţi ai autoritfiţilor 
JrIJl şi viseazil. Orszagul Ungureic. 
are când se vor trezi? 

autorizaţia primă!iei. ., Lumea va arca uu non proces urias Aceasta s'a facut acum dOI ~n:.. r 
De atunci strada stă mer.eu in~I~lsa. J 
Zlldarnice au fost protestănle vec~llIlor, 1 
zădarnic a cerut !şcoala de arte şi me
serii ca sâ se deschidă strada, ea ră
mân~ Închisă In mo~ dem~~strativ. I 

factorii lor, precum Şl pe dnll prlman 
prin mâna cărora trece ziarul nostm 
până. ce ajunge la adresat, Să se gân
deascâ la Dzeu sfântul şi să,i întrebe 
conştiinta lor de oamenii Că este lucru 
cinstit, bun şi frumos să nimiceascl 
ziarele noastre? Unde este simţul de 
ruşine şi de cinste fi frica de Dteu? 
Auzi dle "Pafi" de pe valea Mureşu
lui' I Răzbunarea noastră va fi cum
plilă şi necruţătoare I Iă criza de numărar este anume isco

, dilă ca bieţii ţtlrani să fie nevoiţi, 
i-~i vândă pe un preţ denimic grâuţul 
r câştigat cu atâta trudă, cu at,lta 
Idoare la cine ştie ce rătăcit de prin 
aliţia, sprijinit insll. de băncile M<lro. 
orosch Blanc şi durere şi de cele 
,a zice "românesti": 
Dne până când' ii vei mai răbda! II 

Il Domnii învăIMori numai atunci pri
I mâsc ajutor-pamânt şcolar - daci 
n'au nici o avere imobilă ba chiar 

ci soţiile lor. Câtă ipocrizie I Va să. 
:ă un sărman apostol al neamului 
~bue sli. flămânzeascA cu orice preţ, 
ci doarl din salarul lui mai bine 
~ bac,iş nu poate trăi. Vom reveni.! 

,dacţia şi administraţia gazetei 
'oinţa Poporului" S8 află În 
rada Mihail Eminescu Nr. 17. 

Ne tntrebăm, oare an ConsJlml Co- I 
munal nu se află nici măcar un 
unic român curajos, care să pu
nă intrebarea decând s'au făcut ji
danii stă plini ;i peste strbile publice 
ale oraşului Timişoara? I 

nq 
" "en .... A In 

Caut un 

servitor de scoală 
rom â n 

Adresa la Administraţia ziarului. 

• • u , , . p 
$ al • 

Uciderea mişelească a halmanului 
Petliura la Paris de către evreul 
Schwartzbart, despre care am mai 
scris în trecut, - va fi prilejul unui 
uriaş proces. L1 Paris jidanii au. format. 
un comitet pentru apărarea uCigaşulUI 
Schwartzbart, din care vor face .,erou 
national'" evreesc, chemând întru apă
rarea lui un ap5rător renumit din 
America, altul din Anglia, afară de cei 
din Franta. 

• 
- Din Rusia bolşevicl1 primim ştiri 

tot mai alarmante; trupe rebele fnain 4 

tează spre Moscova. Ţăranul rus se 
opune cu tndârjire, reprezentanfilo~ gu
vernului sovietic care vrea sA le la cu 
forţa producţia agricolă. Se crede că 
se va schimba forma de guvernamânt 
sovietic ,i se va proclama republica 
democrată. 

* 
La rândul său credincio~ii lui Pet

liura vor pune şi ei tn linie de apă-
rare ce au mai ales, mai renumit. . - Se consideră de abonat fie-

Si nu va mai fi un proces intre care ono eetitor căruia i s'a trimis 
două persoane, ci un proces uriaş În- ziarul cel mult de 3 ori şi nu l'a 
tre douĂ. credinte: cea creştină, sub- returat (In atenţi unea acelora, 
s~pată. şi atacată pe tot globul de cea cari după. multă vreme i ani intregi) 
evreească! fiin~ provocaţi cu advoca~ul să-ţii 

- De mult n'a avut lumea un proces achIte abonamentul ne scrIu că n~ 
mare cum va fi acesta, care va vârsa l'au abonat, SIi. fi fost aşa de bun~ 
lumi~l bogati, asupra vicleniei ş} pi4 I Să. nici nu-I fi cetit, ci SA ni-I fi 
cătoşeniei evreeşti de pe tot pămantul. returat măcar odatA.) 
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- Şcoala PolitechnicA din Timi
,oara aduce la cuno,tiintii, Cl\ "Exa
mr!nul de admitere pentru secţia elec
tro-mecanică şi miniere dela şcoala 
Pohtecnică din TiTi,iora. va avea loc 
la 11 Octombre 1926 ora 8 a. m. 
Condiţiile de admitere precum şi pro
gramul examenelor sunt publicate tn 
Monitorul Oficial-. Director Ion Parta
rane5CU. Secretar Bi.rsescu. 

• 
- Inscrierile la Academia de drept 

din Oradea, vor avea loc dela 4-20 
Octomvrie~ inacrierile exceptionale În 
cazuri motivate pânl ta 15 Noemvrie 
1926, dela orele 9-11 8. m. Exame
nele intregrale, de coringentl,!fi exa
menele finale de licenta. se vor dne 
dela 20-30 Octomvrie. Inscrierile pen
tru examene se vor face la decanat 
dela 11-18 Octomvrie intre orele 
9-11 8. m. Cursurile incep la 1 
Noemvrie 1926. - Ca in anul trecut, 
va funcţiona fi În anul acesta cantina 
(popota) studenţilor la care vor primi 
masă. gratuiti (prinz şi cină.) 60-67 
tttudenţi. 

• 
- Ioan Sandru fost vicepreşedinte 

a organizatiei iANC. din comuna Se
leu, din cauza tinutei lui necuviincioase 
şi nedemne de un membru al LANC. 
a fost dat afară din organizaţie 
'P M 

România 
~!!lite.tu!_§~~~~r ~Jat!.tJ.l!!!~~!!!~ __ _ 
Nr, 788-1926 Arad. (a 9 Iulie 1926 

PubHcllt lune 
Se aduce la cunoştinţă generală, 

că in ziua de 12 August, 1926 la o
rele 10 a. m. se va tinea o nouă li
citatie publică cu termin scurt, tn loca
lul Prefec1urii jud(ţului pentru derea 
1n intreprindere a lucrărilor de repara
tii la edificii le şcotare din comunele 
Corobanţi (Iratoşu! Mic), Radna, Sân
Nicolaul Mic, Maderat, Buteni, Satul
nou (S,moneşti), Paâureni (Erdei~), 
Zimandui nou şi Tumu 

In baza devizelor verificate de Ser
viciul tehnic al judetuhli Arad. spesele 
de reparare sunt: la Dorobanţi 120_000 
lei. Radna 136.000 lei,Sâ.nnicolaul-mic 
86.295 lei, Măderat 33482 lei, Buteni 
220.{)()) lei, Salul-nou 54,000 lei, Pă
dureni 38.000 lei, Zimandul-nou 51.100 
iei ~i Tumu 168 753 lei. 

Devizele, condiţiunHe şi planurile 
relative la aceste lucrAri se pot vedea 
fn biroul comitetului şeolar judeţan la 
Prefectura judetului, camera nr. 34 şi 
la comitetele ~colare rurale din comu
nele respective in zilele de lucru tntre 
orele 10-13 din zi. 

Ofertele. se vor Inainta separat de 
fiecar.e şco:la. 

Lic.tatiunea se va ţinea În confor
mitate cu kgea contabilitAtii publice 
(art 72-882) şi condiţiumle generale 
pentru intreprinderi de lucrari pubhce 
~i cu oferte închise ,i sii{ilate pe car 
concurenţii le vor Înainta comitetului 
,colar judetean fn ziua licitatii la ora 10. 

Amatorii vor depude deodatâ cu o
ferte ş.i o garaf'tl de 6% la valoarea 
lucrărilor in numerar iaU in efecte de 
stat. 
Preşedinte prefect: Secretar: 

Boneu (il) Spdtariu (ss) 

Dela primăria: P"egulMare 
No. 332i926. .-----

Publicliţlune de IIcltK.ţle 
Primăria comunei Peregul-Mare, 

tine licitaţie publică cu termen scurt, 
in ziua de ~ 1 August 1926_ oara 4. 
p. m. la primăriJ. comunalA, pentru 
darea In întreprindere a lucririlor de 
clAdirea unui coteţ pentru vierii şi di
ferite reparatii la edlficiile comunale. 

In baza devizei verificate de servi
ciul financiar şi economie al judeţului 
Arad. spe-.ele sunt I00.{)()) Lei. 

DevizeJe, condifiuniie şi planurile 
relative la acestea iucriri, le p<>t vedea 
la primăria comunală intre oarele 
10- 12 in fiecare zî. 

Ofertele le vor inainta primăriei 
comunale. 

Licitatiunea se va ţinea in confor
mitate cu legea contahi1it~tii publice 
art 72- 82 şi condiţiunile generale 
pentru intreprinderi _ de lucrAri publice 
,i cu oferte scrise si sigilate, pe cari 
concurentii le vor inainta primăriei 
comunale în ziua licitatiei, la oara 
4. d. m. 

Amatorii vor depune deodatA cu 
ofertele şi o garanţă de 10% la valo
area lucrărilor, tn numerar sau efecte 
de stat. 

Peregul-Mare. Ia 30 Iulie 1926. 
Primăria 

~la~~!iiiB !II 

o nou ă 

F rize ri 8 ro mânească 
Cu onoare aduc la cuno~tinta 
On. pubiic şi fo:tilor mei clienţi 
CII. mi- am redeschis A tel i e r u l 
d e c o a for pentru bl.rba(i, in
stal.t sistem american rang 1., 
In Strada HOR 1 A N-rul 2. 

AUUELBODROGE,\NU! 

I ....... ti~l 

IOAN FILIMON I 
PrivĂlie de manufactură, stofe, I)âu"ă, cIorapi etc. 

!I~II 
·~1iJI1 

Inspeetoratul .uneU Reg. XII Arad 

(JOD~a.ra 

La Oficiul de PIMare din Arad, 
Bulevardul Carol No. 48 este vacant 
postul de subşef de birou cI. 1., 

Prefectura Judeţului Arad 
Strviciul Administrativ. 

No. 18107-1. 
Arad, la 6 Aueuit 1926 

DECIZIUNE 
Noi, Prdectut judeţului Arad. 

având ca salariu de haz!\' 800 lei, Având tn yedere ordinul Ministeru-
plus accesoriile. lui de Interne Nr. 11.635 P. - 1926, 

Examenul pentru ocupllrea ace- prin care se aprobă ceret'C'a noastri 
stui post va avea loc la Inspecto- Nr. 17141-1926, pentru ţinerea unui 
ratul Muncii, Bulev. Carol 48~ tn examen, pentru ocuparea primului rrad 
ziua de 2 t August a. c. orele 9 .1 functiunilor administrative: ~terioare 

ale Min. lnt.) pe z.iua de 14 Auguit 3 •• 
dimineaţa. c. la Pe:refectura iudo Arad, tn bllla 

Candidalii trebue stl posede di- iuscitatului ordin cât şi 4 prevederilor 
ploma de bacalaureat, sau A unei art. 37 din lelea pentru statutul lunc
şcoli echivalente. In cazul, 'când ţio~arilor fUblifj. ~i.t _'Ii art. 74 din re
nu se vor prezenta Cl.ndidaţi cu i:u amentu ace el ~l. 
titlul cerut mai sus, vor fi admişi I ~ECIDEM : 
absolventi a 4 clase secundare. Art. I . J~ Ziua ~de ]4 A~g.?st a. c· 

y . . I orele 9 dlmmeaţa 10 sala mlCn de .e~ 
O~at~. cu cererea de mscnere, dinţe din localul Prefecturei judeţului 

candldaţu vor prezenta: Arad, le va ţine un examen pentru 
1. Actul de naştere, ocuparea primului Irad al funcţiunilor, 
2. Certificatul de studii administrative exteri~re ale Min. de 
3. Certificat de s~n~t'ate Int., (adm. jud. - co~unală.. :- politie) 

. . ' - . Art. H. Pentru a fI admtşl la acest 
.4. ~ovada satlsfacere1 servlcIU- examen candidaţii (bârbaţ; sau femei) 

lUl ffithtar, trebue Il aibA vâr~ta de 18 Ini impU-
5. O declaraţie de limbile ce niţi şi să fie absolventi cel pulin a 4, 

posede, clase secundare. 
6. Eventuale certificate dela alte . Se vor ,?utea ~re~enta la. ex~men . 

. '. . 'lI1 absolvenţi numai al cursuluI pnm.r, 
aut~f1Uiţl an refen~ţe dela persoan~ cari vor putea fi numiţi, în Iip'ă de 
particulare, CU can au avut relatll candidaţi cu studii mai luperioare, 
de serviciu. agen,i In condiţiunile prevalute de art 

Cererile se primesc pa.na la 20 122 din regulamentul pentru aplicarea 
August a c statutului funcţionarilor publici. 

~ .. d' b Ar! J/I. Ctrtrile de insc:ritre se V()f 
~x4~enul va. consta 1n ~ro ~ adresa pre/ecturei judeţUlui "specii" 

SCrise Şl orale, asupra orgamz~rel până în seara zilei de 13 AURust 1926 
Ministerului Muncii, şi Oficiului de şi vor fi insotite de actul de na~tere ti 
plasare, limba romAnă geografie, certificatul studiilor ce posedă_ . 
şi Istoria. romAnilor. . Art. IV. Examenul _ va .con.ta dll\ 

9 ~ I douA probe: una scnlă. ,1 una orali. 
Arad, la 6 August 1 2u. ! Art. V. Materiile ce for forma su. 

Inspector central: biectul probei scrise ,i orale sunt: 
a) Cuno~tin,e generale alupra isb 

P. Popescu. riei romi.nilur. 

i Peşte proaspăt i 
•. t d' A • : ŞI săra - 8 vanzare: ,- . 
• sose~te : i tn fiecare săptămâni la i 
! Gheorche Dehelean t 
• Arad, Piaţa Peştelui No. t 9 .• 

b) Cuno,tintele generale alupra geo· 
grafiei romlniei din punct de vedel~ 
al impar\irei administrative. 

c) Cuno,tintele elementlre de con· 
tabihtate. ' .. -

d) Notiuni de aritmetici-
Art. VI. Comiroiunea examinlto.u 

se va compune din dJ Prefect al jud! 
ţului respectiv ca pre,edinte. dl Su~ 
prefect fi un delf!f:.t al primlriei or~ 
tului de retedinl& al judeţului ( 
membrii: 

Prdect: 
Bon,eu iS. 

Şeful serviciului: 
1'. Petru;. 

_._-------------"....---------------
Pentru germani - Neuheim 

Pentru români-Băile Lipov. 
Izvoarele ferruginoase bogate in acid-carbonic şi radium iunt predestinate 

vindece cu succes: 

1. &:lalele Cordului ~i a vaselor sanghine, arterioscleroză., etc. 
2. Boalele de femei (ginecologice) inflamaţiuni cronice la ovar fi adneJ 
3. Reumatizm. 
4. Neuras-.enie şi boale nervoase. 
5. Boalele organelor de digestiune ~i a sângelui (anemii, etc) 
6. BOAlele rinichilor şi a clilor urinare 
Hotelurile şi Biile sunt deschise dela 1 Mai pânl la 15 Octombrie. 

OereU pre •• sohl Dlrecţiunea Bailor I.iillOVa, (lângă Ar3~ 
Arad, stt'ada ~:s t· N l'u e 1anU O. 16 

...~._ ••••••••••••• • •••• I •••••• l ................. ~ 

f) .. O 
ii O 

Cel Dud Ierti a izvor tl8 aprovldollare. 

... __ $IW_._$ ... ~_. ___ .I~/W.· ____ .~\W, ____ .~;w, __ • __ s~,.w. __ .e ••• ~.~(w •• _ .... _w .. w.-._-•• :.::: •• :,:v:.:.. I ~ 

l'~ Atelierul de broderii, ţesături ,şi cusături na~ 
ţionale al doei 

Cristina Săbău 
I 

A RAD, Strada Oojdu Nrul -17. 

Confectioneaza: 
Cuverturi de pat,. perdele, f* de masă, 

lingerie etc. SpeciaHtiţi de batiste. Bogat 

asortiment de modele arti,tice pentru broctat. 

lmprimaţiuni de modele pe ptnză. 000 

., ., • IDft' ... 

Ccnsarat: Prefectura Jude~ull.li. 

8 
§ 

DIREGŢIUNEA UZINELOR de GAZ 

Ar: ' 

1; 

a orasUlui Arad . , 
Se afla. in situaţia plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie fnaltă,cu a cărui ajutor putem ca In 
timpul de pace ieftin a lumina) încălzi, pregăti mâncă.ri. 

a etica rufe §i a ne scălda. Instalaţiile necesare şi 

montările le execufăm pe rate §i pe preturi de regie. 

•• 
Uzinele Comunale Secţia gaz aerian: 

~r. Muclu Scevola 9, 1 tt 13. - Telefon: 27, 25, 16. 

•• 
Biroul uzine lor 

;;:U No. 4, stă la dispodiia Ono public la ce prlveec 
comenzile etc • 
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