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sa"" Dbil'ele roma"" Ilesc." c menit În Cernăuţi. Aceste huidueli cre-U' Asistă dl Preşedinte general, prof. A. . Cuza şi delegaţi din scură când, la un moment dat, apăru 

I 
toată Bucovina. - Proclamarea dlui Srăileanu ,ef al organj- Între profesorii urmăriti de ceata scan-

zaţiei din Bucovina. d 1 "1 ' f I d 1 Ită ' Pân.' când ... ă tot curga, a agil or ŞI pro esoru e a a coml-

I siur,e, dr. Constantin Topa, cunoscut 
numai silnge romf,ne~c' Sâmbătă, în 9 Oct d prof. A. C. ~ dinte al partidului mţional din Buco- ca membru al L. A. N: c. Acest mo-

Cuza a sos t cu automobilul de la Sto ! vina ment a fost îndeajuns ca să surescite 
In Bucureşti, jidanul1Iax Gold

stein, ocrotit de duhurile rele, 
strecoarA, maşina infernală In Pa
latul stetnicilor ţării. Şi în fumul 
înnectl.cios de ecrazită, sburară 
mădulare crunte de corpuri ome
neşti grozav mutilate. Mîşeleasca 
fapta. voia să fie semnalul de in
cendiare a ţării întregi, prăbuşirea 
din temţ;1iile proaspete tncă ale sta
tului nostru plămădit prin jertfa 
neprecupeţită de sânge a unui 
lleam întreg. 

A curs din belşug sângele ro-

rojineţ de la fiul său, spre a lua parte Ca preşedinţi ai organiziţiilor jude- pe scand,dagii până la ddir: fluerături, 
la consfătuirea de a doua zi a L. A. ţene au fo!>t pn;clamaţi: avocat Dăni- huidueli, aruncâri cu pietre, fără ţel, 
N. C. În Cernăuţi. leanu pentru CâOlpulung, prof. Piţul ameninţări la adresa profesorilor şi I Adunarea ",'a ţinut în Ilicalul Aso- ,pentru Suceava, praf. Repta pentru lo .. 'iri de bastoane în cine se nimerea, 

, ciatiei germane creştine din Bucovina. I Rădăuţi, praf. univ. O. Cuza ptntlu iată aspectul, până ce poliţia, alarmată, 
. De faţă sunt deputaţii L. A. N. C. din: Storojineţ şi prof. C. Zoppa pertru a trimis la faţa locului' un detaşament 
I Bucoyina şi anume d·nii: T. l\iescu, ' Cernăuţi. de gardişti 

I prof. Cârlan. (O, Zelea Codieanu şi-a \ Biroul regionalei din Cernăuţi a . 
, , ă A I f 't ' , f I 1 v Interventia politie: I scuzat absenţa printr o telegram). u I ost constJ UII }fi e u' urmaior: , , 

i mai luat parte toţi preşedwţii organi- I Preşedinte: Tr. Brăi\eanu; vicepre- Aceştia sosind În pas gimnastic, 
! zaţillor judeţene cu delegaţi din fiecare şedinte 1: prof C. Cătălin; vict"preş. dupit. energice somări, a reuşit să. pună 
! judeţ, d. praf. univ, Tr. Brăileanu, Ş a. Il: G. Cuza. Ceilalţi funcţionari în co- 1 mâna pe câţiva i'1diviLi instigatori, con" 
; S'au di8cut~t 1': ..... c1lt'ştIUni de mitet vor fi 11umiţi de către preşedinte. ,1 ducându-i la secţia depe Piaţa Unirei, 

manesc atunci. 1 
In anul 1 Q20; Când nu era 

vOiba încă de mişcări antisemite 
in România. 

organizaţie il,'. ci p:midului în Bu După aceasta s'a discutat sălbatica \ unde s'au prezentat şi toţi profesorii 
covina, precu;.1 şi chestiun,a înfiinţării' agresiune săvârşită asupra profesorilor molestaţi. pentru a da declaraţiile lor 
unui ziar. După aceea s'a procedat la ! români dm Cernăuţi şi S'd înfierat în în cauză, MUlţimea i-a întovărăşit pe 
proclamarea preşedintelui regior:alei şi cuvinte vehemente acest act feroce. S'a toţi până la această secţie. 
a judeţelor din Bucovina. i votat o moţiune în acest sens, şi în- C t b'I'! h ta la pol't'ls 

C d· 1 ' !' f t I d 'd A 1 e-a sai Iane e I a preşe mte a reglona el, a os ! treaga a unare sa us 10 corpore a ' 
proclamat dl Tr. Brăileanui fost preşe- poliţie pentru a o înainta. S'a stahilit în mod absolut indis-

.. 
i 

tă: In Iaşi aceiaşi conaţionali ai 
Mişelescul atentat al jidanilor din Cernăuţi 

cutabil, că totul a fost înscenat de un 
"comitet adhoc" pentru a demonstra 
contra elementului românesc. Dovadă 
despre aceasla, agitaţiunile minoritari
lor evrei contra profesorilor români, 
cărora li se striga în gura mare că 
sunt "Cuzişti, cari trebue puşi la ada
post": dovadă încercările unor indi-

tă' lui lVlax Goldstein imping la moarte, 
! 

ruşinoasă pe nenorocitul prefect 
tU: de po!iţie, r.,'Ianciu. A curs şi atunci 
Id' numai sânge românesc. Râdea 'n 
10:, pumni Iuda. Banul evreesc aduce 

I!:'-' 

Elevii evrei secondati de canalia de strada. atacă com1SIU
nea de bacalaureat: - "Afară cu Românii!" urla strada 
În jargon. - Autorul moral este org. politică evreiască. 
Obraznici şi in faţa, justiţieI. - Cer anularea examenului. I 

vizi, de a sugera mulţimei ideea, că 
. profesorul dr. C. Ţopa ar fi maltratat 
, pe un copil de evreu şi cea mai palpi
tabilă dovadă următorul moment: 

. dezonoare fetei, dczonoare şi 

- moarte bărbatului. 
• Oraşul Cernauti, SitUllt aproape gia atitudinea elementelor vârstnice, 

)l In Ţeleneşt,', rubedeniI'le lui I de .gra, niţa POl.onie.I.', este azi c_el :, cari au dat concurs acelor tineri, insti
gându-i la fapte direct criminale. 

Troţchi, bestializate de fanatismul I m~l m~ect CUIb Jldovesc, doal ă I Autorii morali ai acestui mişelesc 

Lovirea profesorului Diaconescu 
Profesoru Diacon~scu eşind dela 

secţie, a fost primit cu nesfârşite hui
dueli şi sudalme, sub pretext, Că. ar fi 
arătat căt este pevreofag" şi luând o 
birjă pentru a se transporta la hotelul 
său, a fost atacat de mai mulţi tineri, 
candidaţI la baclaureat" dintre cHi unii 
au oprit trăsura, iar alţii l'au lovit cu 
bastoanele. In această învălmăşeală i-a 
fost smulsă profesorului Diaconescu şi 
servieta iru care îşi păstra documen· 
tele referitoare la examen. 

r ă, talmudic, aranjeaza ° greţoasA I ch1ar dm lumea intreagă. De când I atentat, sunt în~uşi deputaţii evrei, 1 
"ânătoare de om, contra tnvala- Polonia Eri.o înţelepte l?ăSUri eco~ I a!~şi cu con~u,rsul guvernului, c?re a i 

are torului Bodruga. nornice 11 Izgoneşte dm ţară, el slhtEPe r.om~~1 să. voteze cu evr~I'1 .! 
'o.! A curs l'ar~ş sânge românesc se refugiază clandestin aici, unde ste Im P

d 
leat

t 
I~ . acest scanEba ŞI! 

(l • ", .. secretarul epu alu;Ul evreu, ner, I 
---! şi prestigiul statului romQ,n, a in- pnn falşd~căr1 de acte. se mcetă- dov~dă, că în dosul acestei mişcări se I 

casat din nou o palma. raşinoasă. ţ~nesc chIar. a doua ZI dupA 50- află însuş organizaţia politică evreiască. I 
oi 
da' 
da 

• ! Slre. ,De aCI se revarsă apoi în - I 
Cl,lm ,'a Întâmplat scandalul , 

In Cernauţl~ acum câteva zile ,pu~oale as~pra întregei noastre Demonstraţiuni1e au fost indreplate 11 
aceiaşi indivizi atacă cu bastoane ţan r:en?roCIte.. în prima liijie contra ComisiunfÎ de I 
Ri pietrii pe profesorii români. SlmţlOdu-se mulţi la ~n, loc, bacalaureat No. l prezidată de profe- 1 Demonstratiile contra prof~sorulul Tr. 
'Y â d 1 d I . Brăileanu _ "Afară cu Românii!" - urla In conrup n ,organe e a mln1s~r~- sorul universitar dr. Traian B'ăilean, I 

J'argon canalia pe uliţele unui oraR tive,. au aJ,uns de ° obrăznlcte român bucovinean, ales nu de mult! Demonstraţiunile nu sau limitat nu-
a 'Y nemaipomenită prezident al L. A. N. C. dm Bucovina. I mai la strada arătati\. ci au fost strămu-
..., din Ţara Românească. L-aş fi I tate şi pe alte străzi. Aşa profesorul 

omorît ca pe un câne (pe profe- Examenul d6 bac\lbureat, motiv pentru Manifestaţia ns Il liceul Aron Pumnul: universitar ~r; Tr~ian Brăileanu! 'preş~-ft' o;;orul român) dacă a Ş fi avut Înscenarea revoltei. l' . ! dlOtele comlSIUnet No. 1, părasmd h· 
"' , J - I?eşl e~a anu~tat, că re,zultatul flana~ 1 ceul la orele arătate~ a luat drumul 
norocul S~ flU de faţă, - a de- Tinerii evrei! bătându-şi joc d; limb~ va fi ~ub~lca~ ~bla" ~1~e!1 8 ~.,c. totUŞI 1 spre locuinţa sa, depe Petru Liciu. 
c!arat în faţa justiţiei, un imbecil şi cult~ra roma~~ască, vcu care. n au VOit ! ~ mulţlm~ de ca~dl.di;ltl inSutlţl.O mul- ~ Pentru a ajunge pe această st~adă este 

an perciunat. să se Impace OICI dupa 7 am de ce-. ţl~le de cunosc;tţl i) a adu,nat J?I seara, I nevoie ca să Ireacă cineva pnn strada 
19 A c,urs din nou sânge romA- tăţenie româl1ă~ pre .... eQe~~ că la, exa- II catre o~ele 8, In ,fcţa ltcec:~I~1 "Aron 1 dr. Ioan Sbiera, Ajungi1nd, pe aceast~ 

- nesc. menul de bacalaureat, 1\ va alunge Pumnul, cu răJt:Jdea ca ~a afle ceva, stradă, care a fost surpnnderea dlUl 
-- * soart~a ce o meritau, deaceea au cău- I despre rezultat., , v! Brăileanu, când se văzu deodată in-
Tl fat ~ă provoace scacdal şi prin acea· ,Ca dlO. semn ~e Iăţl la orele ,aralate \ coojurat de O mulţime imensă de" Vul-

'PAnă când să tot curga. nu- sta fă forţeze călcarea în picioare a ~tlrea că, dl~ totalitatea candidaţilor au ! tUr trăgeri" cari l'au primit cu aceiaşi 
mai sânge romAnesc •.. ? legii şcolare impuse A de statul român. lost re~pmşl 75% . l!rmar:,* a fost că! I dragoSte, cu ~are au fost trataţi şi co-

lLl : It Astlel în 7 Oct., 10 preseara comu-I ~le~nbnl comlslUnel. IIlcepand ceva mal I legii săi dela' examen. 
PelltI.u automobil ul {le pl'opa- nicării rezultatului examenului, răspân- Jnal~tE: de o~.el,e ar,ătate să, părăsească Si aici acelaş joc de fluerăluri, 

dindu-se în oraş ştirea necontrolată,. clădirea !lceu,UI! .cel adunaţI p~ strada huid'ueli, aruncări de pietre prin feres
gundă al Cercului (le 8tudil că 75 la su"ă dintre '.:andidaţii cari 1 a~ socOllt APotnv!t să .fluere ş~ să v~- trele vecinilor nevinovaţi, loviri de bas-

lul A6 

"Voinţa Poporului" s'au prezentat la bdcalaureat, au f,lst I clfe~eze la mce~ut mal.sflO~, dlO ce~m toane prin întunerec în oricine şi în 
A mai incurs dela: Lei respinşi, câţiva interesati conduşi de I ce IIlsă .lot m~1 tar~ ŞI strident, pan~ fine o învălmăşeală indescriptibilă. Ca 

Popescu Nicolae, casier patimă, au început .1gitaţii pânăce au \ ce in fine h~lduehle, lua~ă ,pro~orţu prin minune dl profesor Brăileanu a 
C F. R. Pecia . . 50 izbutit să organizeze din mijlocul .ele i n~aşteptale, Cel adunaţi prImind alu~or scăpat neatins. 

Groza~ Todor, ~eful gării mentelor minoritare nemulţumite, gata' dm partea A elementelor gata la ouce Intre timp, poliţia, cerând de la 
Pe cIca • . . . • 200 \Ia orice scandal, demonstraţiuni contra scanda), cand e~te vorba să~ demon- comandamentul militar ajutor, a sosit 

Căpitan OoanA Gh. Arad 200 profesorilor examinatori, demonstraţiuni slreze contra a Oflce este romanes. o companie de jandarmi, care a resta-
Dr. Grozda Emil, Dotar care a culminat prin maltrdlarea crunlă Invălmăseala dIn str. 1. Flondor bilit ordinea, operând mai multeares-

public Arad • • • 1000 a unui profesor. .' tări de turburători de linişte care în tota-
N' I·f J 1· Profesorii examinatori, luând calea l' d' t 
i le Il or ura, ,eful gă.rii AtI I te o gan' at'a F ttate se recrutează 10 re evrei. 
Adl000 \l oru mora es r lZ. spre strada Iancu londor, in apropiere 

ra . • • politică evreiască. ' 1 de liceul menţionat, spre a lua masa Liceul ocupat de armată 
Suma anterioar(t Lei 21.240 Reprobând pasul acesta al unor ti- într'un restaurant, se văzură deodată În- Vineri, localul Iîceului ,Aron Po~,-

De tot: Lei 23.990 neri nesocotiţi înfierăm cu toată ener- con juraţi de o imensă mulţime de in· nul a fost ocupat de o umtate de mlh-
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tari pentru a menţine ordinea şi a pre
veni repeţirea de 1umulluri În vederea 
fap!ului, că se aştepta pUhli,carea re
zultatului final al examenulul de baca
laureat. 

'r.că o miş<olle 

Mai amintim că profesorul dr. Con
stantin T apa pe drum spre secţie. a 
fost lovit cu basta:me in mod tll1şelesc 
de indivizi, cari au dispărut in mulţime. 

VOINTA POPORULUI No 38 
1 

Sentinţa: I~firmarea mandatelor, ! Con 0Teslll din CluJ- al in valizilor de război. 
Jn conforml!ate cu legea despre de- ! ~ 

lide flagrante (art. 5 micul parchet) 1 ",. . , 
tribunalul a hotărît infirmarea mandl-j' Dl~ MOţJ~nea mvahztlor de .războl dm Ar,deal, ţ3anat, 
telor de arestare si eliherarea aresta· CTlşana ş' Maramureş, votată 10 adunarea dtn CluJ dela 
tilor, Oel'es a fOs; elir.erat pe cauţiune 1 3 Octomvrie 1926, 
de 8000 lei. Falik pe cautiune de 5000 
lei, iar ceilalţi pe cauţiune morală. ! Cerem ca Parlamentul indată după care ahsorh din drepturile invalizilor 

J d t' â t I 20 Oct m Întrunirea lui să votete o lege prin care In cazul când va fi menţinu', şă fie 
u eea a s a am na j o f trecut la :Hl'n;~'erul de r," 'bal', 'Infil'n-b 'c a 9 dim să ~e ega!eze şi maj0Teze pensiile o i- In" 'h 

1" n, or . III, ţerilor invalizi la soidele ofiţerilor activi, ţându-se un suhsecrctarÎ1t de Stat, con. 
urcândl:-se şi coborându-~e ,'upă aceste! dus numai de un invalid sau de un 

11. 1 la ta A rguială · solde I general in acti\'itate. 
I f . r f ~ I • . v 1 Pensiile gradelor inferioare să fie I Cerem desfiinţarea "Asociatiei Ge n aţa JUS ',Iei. ! Ovreii cer anularaa examenului, SI sa i solda re~pcclivă, plu~ alocatia de hrană ! nerale a Invalizilor de Război", caTe 

Upslnlf martorii principali, procesul a' J. i pli\ tească ei pe profesor\{ ax tmin'atori. 1 2.i !nică în blni, ce 5ă dă soldatu:ui in a fost creială pentru su~ţ\l1erea intere
amânat· pe 20 ~ct. Oeţ ,nuţH au fost 1 Părinţii elevilor agresori slăruie, prin li serviciul activ. selor invalizilor şi care şi-a schimbat 

eliberatI pe cauţiune. I presa din Cen'auţi şi la organele oh- Cerem un trMament egal de pen~ scopul din acel de luptă În acel de 
, . j ciale, de pc lâpgă ministerul instruc-! sionare pentlu inva:Îzii of teri şi grade I asistenţă, f1ăscâl1d astfel ura şi desbina-

, Pentru Mtercun, 13 qct. au. fo~t , ţiunei, să atace comisia de bacalaureat. 1 inferiUJre proveniţi din flls,tele armate rea dintre inv::lizi, pun.1.nd capat in
flxale ,desbaler 1; proces~IUI, agre~~unel. I Au prezentat in acest senz d lui Dori. auslro ungară şi rusă <:.fIălOri ca celă, vrăjbirii dintre noi şi holărâ 11 ca În 

Tr,tb~nalul sa. alcătuit dm dnn: dr. ; Popovici, ministrul Bucovine,i" ~ ~ungă 1 ţeni români. Ardeal, Banat, Crişana şi Maramurăş 
~czyzlshe, preşedinte, doctorul Go~d, petiţtulle, in care se fac entlcI lfeve-I Cerem reglilarea dr<.'plului la pen-

l 
nimeni dintre inv.1lizi să nu primească 

Judecător, pru~procuror, Lazarus; Iar renţlOase contra dascăHlor noştri şi ac- sie a ofiţerilor ce au fost clasati ca in- conducerea vre-unei filiale ale Asocia
la bara apărăm docton: Cari A~ler. tualei orgrnizaţluni şcoiare. , VJlili după 1 Aprilie 1923. tiei, Înlru cât nu găsim cu cale, ca din 
hand, Seg~lI. M:mdelbaum, M, Klns- O, Dori Popovici, ministrul 8uco-' Cerem ca ofiţerii invalili să fie avan- ! subvf'"nţiunea ce se dă, fă se cheltu. 
brunner ,ŞI dr. E. Wagner. .. 1 vinei, a declarat că s'a stabi,it existenţa, saţi el ofiţ 'rii activi În bala Art. 74 ! ia~că 800/. pentru a se împărţi restul 

~Ubhc. foarte mare, ~1cătUlt ,dm ! unor provocatori cu prilejul eXi01enu- l' din legea de avan~are a oflţedlor În de 200:(\. 
eleVI ~e .hceu~ r~de de ale mc~lpoţtlor, lui de b3calureat dela Cernăuţi. - pro- I armală, Dăm imputernicire la 3 camar~zi 
părmfl ,ŞI CU~lOŞI: a umplut . mica sală voca!ori cari desigur îşi vor lua pe- Cerem decorarea ofiţerilor şi gra- invalizj şi anume: Căpitanul Gh Be-
de şedinţă ŞI a unpănat condoarele. deapsa 1,1 20 Octomvie c, zi holărâ 'ă delor inferioare invalizi, care au luptat ,leută, căpit. Emil Şiancu şi capo:alu1u! 

Cine sunt acuzaţIi 1 pentru judecarea procesului. pe diferite fronturi române. Albu Gherasim ca t'ă ne reprezmte ŞI 
Memoriul e bazat pe o h)tală lipsă Cerem ca la toate solemnităţile şi ~u,ţină justele noaslre cereri din mo-

Şedinţa se deschide. Apar in faţa 
judecătorilor mai Înlâi cei 5 principali 
vinovaţi, şi anume: David Falik, dt' 20 
ani. absolvent al clasei a VI[!-a; Benno 
SChachter, de 20 ani, absolvent al cla, 
sei a VIII-a; Marcel Auslănder, 17 ani, 
elev al clasei a VIII-a; Peter Li~nor~ 
nik, l;t ani, student (a trecut bacalau
realul); Fritz Gelles, 20 ani, student 
(a trecut bacalaurealul), 

Ac~şti cinci tineri stau În faţa ju
stiţiei sub Învinuirea de gravă leziune 
cOJporală şi delict împotriva siguranţei 
şi ordinei publice ŞI au fost trimişi În 
judeca1ă in stare de arest. 

Alţi patru tineri sunt invinuiţi că 
au comis de asemenea ade de vrăj, 
măşie contra sigurantei şi ordinei pu
blice. Aceştia sunt: 

Leon Kogan, 18 ani. elev de clasa 
a V' a; Eduard BreHholtz, 17 ani, băiat 
de prAvălie în "Delka"; Iosif Weiz. 
berg, 16 ani, elev la şcoala de con
ductori tehnici şi Lean Dikman, t 7 ani. 
electrOlehnician la firma Pesak. 

, Dintre martori au lipsit profesorii 
DiacoTlescu şi Zoppa. 

D. prim.procuror 
cuvântul, a arăt"t că 
am.âna 1 ă, de oare ce 
principali 2i cauzei. 

Lazarus, luând 
şeoinţa trebue 

lip:>esc martorii 

judecata a trecut însă la audierea 
actului de aCUlart'". 

Pledoariile avocaţilor. 

de bună cuviintă f,lţă de autoritatea serbările cu caracter n3(ional, invalizli 1 ţiunea de mai sus până. Ia complccta 
şcolară superioară, pe afirmaţi uni ten- de război 5.1 fie invit.1ti I lor satisfacere. 
denţio'lse. , Cerem i mproprietărirea tuturor in- • 

In baza acestui memoriu se cere ţi. i valizilor ofiteri şi grade inferiuare pre- 1 Notă lnvalidul, care nu a putut lua 
nerea unei ~esiuni extra()rdinare pentru i \ăzule de legea 1. O. V_ ş; care im- \ parte la adunare şi se alătură (aderă) 
elevii. căzuţi la examenul, de bacal3lu j pnlprietărire să se fi!~ă imediat fără la această motiune, să trimită pe adresa 
reat In scsilmea Octomvne, suponand i nici ° reslricţiune şi fără a fi obligati căpitan Gh, Beleuţă, invahd Calea Vic
părinţii cheltuelile, \ a'l munci. tOfiei 38 Cluj, o decl<iraţie scurtă (pe-

In alle cuvinte, după obiceiul jidă- I Cerem ca improprie'ăriţilor,cu pă· I un ~fert de scoală de hârlie obişnuită) 
nesc, se propune un târg şi se obligă ; mânt să li se dea lemn gratuit sau cu: În care să scrie numele şi pronumele, 
ei să plătească profesorli examinatori. I preţ redus, din pădurile Statului sau I gradul militar pe care i! af~, adr~sa 

I Adevarată mentalitate jiuovească. i din cele exploatate de socielăţile ?no. exactă, şi că .. ade~ă la mnţ1Unea l~e 
I i B ! I nime penlru constructii de gospodării valizilor din Ciu] dela 3 Octomvne Intrevederea d:ntre Miniştr i ucov ne 1 

s,.i instruct,iunel ) precum şi pentru foc. 1926", 
Cerem ca invalizii ofiteri şi grade =-============== După ce delegaţiunea părinţilor in \ inferioare să aibă înlâielatea la numiri 

ches!iune a prezenlat memoriul stra- 1 in funqiunile publice la ~radul pe care 
niu, dl mir-istm Dori Popo\'ici a avut I i-I dă graolll miiilJr soc~ltindu-se după 
o lungă intrevedere cu dl ministru al I statuluI funeţiomHllor publici; iar intre-

Până unde merge 
obrăznÎcia unui vândut jid anilor 

instrucţinne): . '. I prinderile particulare ~ă fie silite prin 1 
Dt m1l11stru ~I lnslrllcţlUn~1 aş (legi speciale a pnmi in funcţiulll şi I Ni S3 adus la cunoştinţă de călre 

(eaptă raportul diui M,mnescu, lOspec- j invalil.i de rfllbol. un prieten al nostru, că in seara de 
tor general, de'eg~t cu ,anchetarea ce- i Cerem ca toate brevetele de! 19 Sept a. c. Ia o petrecere aranjată 
lor petrecu,l: la Ce~n,~utl.,. _ 1 licenţa bauturilor ~e se vor ac~r~a d.e l' in Vine:a de către un club sportiv din 
. Dl ministru de mstrucţle .va. cen.:eta II acum inainte, să fie date num-ll In\lah- ! ~ 

Şi personal această gravă 1l1tamplare. zilor şi văduv dor de răzhoi. Brevdele j localilate, un român instreinat - ni-e 
* , aCluale lrebue~c veflficate de o comi- I ruşine să ne murdărim coloanele zia-

Din Cercurile ministerului inslruc- I siune a autorităţilor respective in care rului nostru cu numele lui, - a crezut 
tiunei aflăm că cererea pentru anulare,a i ~ă figureze şi 2 invalizi pentru a evita de cuviinţă ca printr'un cântec insul
axam~nu~ui c~ru1~ conshtue ~ absurdl-l eventualele dbuzurl. Suntem in!ormaţi tător la adresa Românilor, să se facă 
tate ŞI ca 31.'tudl,nea brutala a celora că mai În fntreg cuprinsul ţării sunt 
dela Cernăuţi, a mdemnat acest depar- eetătem de da!'l recent,; eGle vând şi mai mult plăcut jidanilor Kornisch 
tament, la răsţ1~ndire3. un,ei circulări, la biiu;uri spirtoase fMă a ~vea brevetul: e'~ cari prin zâmbete de hiene apro
toate ?coal~le dm ţ'lră, prm ~are se l,au Cerem lărgirea drepturilor câştlgalif bau această mamfestare a acestui in-

I ~ăsun senoase, contra păr~ntllor IIp-. în ceeace priveşte călătoria p. e C. F. R., I conştient. După care avocatii prevenitiilor se Slţ, de respect faţă de autofllăţlle şcolare. S, M, R. şi N. F, R. conferite prin \1 

asociază la propunerea pafl:hetului pen- Dacă licheaua in cestiune crede, 
tru amânarea procesului şi susţin ce- legea 1. O, V. şi penlru soţiile şi copiii' ă ' . t . - ntec .nsultă 

Jl* da.nl-l- al-nrea invalizilor intocmai ca la almata activă. C pnn m onarea unUl ca 1 -
rerile de eliberare provizorie a aresta- La invalili să nu mai fie deosebirea tor ca: .. Az oLijok. az olajok facipobe 
ţil,Jr până la proces, pe cauţiune ma- - 1 _ , 
terială sau morală. SI a nOI. _. de clasa in care călătoreşte. Invalizii jărnak" isi va cimenta mai mult pne-

Intre motive s'a arătat că arestarea ... complect infirmi şi orbi să aibA bilete tenia jidanilor şi a tuturor streinilor 
aceasta ar fi o comedie politică (7); Polonia ii izgoneşte prin inte- de călătorie gratuite pe viaţ~ În(re~gă. 1 şovinişti fără a fi tras la răspundere 
că vinovaţii nu s'ar putea sustrage pe- lepte măsuri economice, ţăranii Cerem ca restaurantele dm găn să " , . • Iă 

.• f • t w' • fl'e concesl'onate iarăsl' I'nvall'zl'\or cu de mmem, apoI se mşa grozav. depse' mer'tate p 'n fuga lor et'" ucralnlen it oaCa 10 cap·, iar ... 
1 I t n ,"" noi le dăm tara pe mână. condiţIa de a le conduce singuri sau in Vom protesta întotdeauna şi contra 

Replica procurorului. asociaţie cu oameni de meserie. Dispo- tuturor acelora cari cred, că ţara acea-
Primul-procuror lazarus a deosebit (n Polonia comisiunea de impunere ziţiile care aproDă art. 48 din legea 1. ; sta, pre_ ospitalieră pentru prea multi 

pe cei arestaţi de cei eliberaţi, cei din- î~lră i~ prăvălie, se uită în jur odată O, V nu ,face altceva decât dă naştere I nechemaţi, e un sat fără c~ni. 
tâi făcându-se vinovaţi de grave le- ŞI decIde: la aţlU~un (cazul cunoscut al resta1:lr~n- I Amintind în ziarul nostru această 
ziuni corporale In special vinovaţi 1 Tu ai mare ne-got plăte~ti atâta 1 tulUi dm Predea!, care a fost la IIclta- , .. ,~ . 

• ...'" t; d 3 . ş' la ă s'a oce .. ionat necuvnnţă a unUl roman care-III bat-sunt tinerii Gelles şi Falik. Cel dintăi I impozit." Nu există apelată, jidanul de pe e Ofl I urm c , ~ , '1 , 

a declarat profesorului Diaconescu: •. A pe o arendă a!~uală foarte nucă faţă locoreşte neamul la o petrecere strelOă • 
• N'am fost ta domonstraţii, dar dacă ~oază, :Şl stra~ge boar!ele, trece gra- de ?fel}ele a~tenoare. Cazul restauran- nu ne facem decât ecoul dreptăţii şi 
eram de fată, te-aş fi omorit". Gelles mţa la Cernăuţi, unde m 24 ore este tuiui dm ClUJ, \ pentru care se plă~eşte legitimei protestări a bunului român 
ci Falik au aruncat cu pietre În pro- cetăţean român o arendă anua ă de cea 50,000 IeI). 1 1 t' ţă 
., • C c d b'tel p t d fac ea care ne-a adus cazu a cunoş lTI • fesorii lor. In Ucraina antisemitismul a luat erem aeI e en

y 
ru ,es er. I ' • t ca mizera-

De oarece pe acesti elevi îi aşteaptă ". E "f"" d d 1 produselor R. M. S. sa fte date In aSlgurandu-l că vom cău a \ proportn un3şe. vreI! lin pe reptu It" r '1 'ăd ' ., d e o pedeapsă mai mare, fiindcă şi fapta ' , ., ,. " exp oa are numai mva IZI Of ŞI V uve- bllul să-şI pnmească pe eapsa cuv . 
lor e deosebit de gravă, s'a opus libe- Socotiţi d~ ,prmClp3.lll auton Ş,I. astfel !or de Tăzboi, având~-se in" vedere că nită. 
rării lor. responsahJiI de dezastrul RusteI, sunt m Ardeal, Banat, Cnşana ŞI Maramu- R v d' t 'făt'le d'n V'nga 

ă " 10' t' 1 t ugam eCI au on I I I măcelăriţi cu nemiluita de gloate de r Ş mCl . o nu sun In exp oa area. ." Deiiberarea tribunalului. 

După jumătate de Oră de delibe
rare, dnii magistrati au redeschis şe
dinţa. 

Prim-procurorul a comunicat că 
profesorul Diaconescu a telefonat dela 
laşi, înştiintând tribunalul, că nu poate 
lua parte la şedinţă, de oarece a primit 
citatiunea prea târziu. 

După ce magistratii au luat oare-
cari informatii asupra situatiei mate
rîale a părinţllor, s'au retras iarăş pen
tru delîberare, 

~"'t . ă . ăt" 1 Oct K' Pilor. Cerem remiza să se sporească cel să.şl facă da tona faţa de statul pe care-
"'<l em r svr lţl. n esa, lev, 0- . 101. 1 l' '\ ă l' d . . 'l"t t t e t. 
t AI ' d . k f t ' '. puţm o· nva IZt or s 1 se acor e slulesc ŞI care-l p a eş e pen ru ac as , 
~ra, exa? rQ\iS au '. os clOcm~ marfă pe credit de către R. M, S. când ca astfel să nu fim siliţi a le denunţ( 

sangeroase mtre răsculaţu contra evrel- prezintă garantii sigure f' t t ~rt' "n p ne 
. , , ... . orunlor compe en e ca pa aşI I o 

lor Şl pohţle, cu man pterden de am- Cerem ca oficiul National [ O V . ă ,. d - t t ţ' hemaţii 
bele pă~tî. să se desfiinţeze întrucât nu şi-'a ai~n~ gnrea t nt e ca re o 1 nec 

.. • scopul practic pentru care a fost creat 
La noi, rabinul Sion călătoreşte cu şi atribuţiile să le aibă .. Se.cietatea Nici un ac dela Jidani 

vagon special pe CFR. întocmai ea şi Invalizilor din Război", Acest oficiu 
miniştri şi Sanctitatea Sa Patriarhul s'a transformat intr'o organizaţie de 
României-Mari. A~a progrese au făcut asistenţă (-U mijloace materiale, ingreU-j 
la noi evreii in ultimii 50 ani de de· indu·se bugetul printro întreagă armată 
mocraţie. de funcţionari intre care şi multe sinecure • 

Sprijiniţi comercianţii, industriaş 
şi meseriaşii români, folosind pr( 
dusele lor, cari sunt tot asa d 

bune ca şi cele streine: 
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SE ZIC E: 
CA la petrecere.'! u;igu;-ea~că aran iată 

de .:ubul meseer;3ş. ~(\f u~.k!)jri 'dm 
Ccnj.:l ,au t"lr:i.:'rll fcXlrte mu ii t(l

l!\i'11. Te'ţi ;;('::12.. cari au ~)lC(·tai r:!
trecere.; r~~mi "'eas.d a:!;".1'1 in 27 
~pt. de catre functi~'n,mi tir. 

Voci din presă asup(a 
al evreilor din 

atacului banditesc 
Cernauti 

C ... >th.·"etattr;ii U!"l~~n lu.b.:l1J·~i nas,. 
4U amen!; t3t cu t,zlae pe .i:T;ml"Tu fun.::- ! ti;-A ca 
tion.ari romani.. r:u~'jlele ,.g~2e!e 

r:J:T"_l: ~= 

Ca II ~·?are3. d;n 10 O.:t a Dueii 
R ... ")$ll III P""')(Y!3., un d .. )mr: c,n 

3dmlI'1$tr<'!TJe, a rH"f\n~,m,J3t Şl in2îs.t;,t 
sa ~ i4 ia pro~nmuj T,:lm.ântse fIIfru 
.2l.r!1:;;1C, şi t".itru r<Jn.:te ce t'.a:et $1 la
}:I'01171 \'j,ame, o:erte de ~$J r;U"-;::3 

Sx;eta!e a feme:k"'T R ,'IT;'; "'e~ ri'I':-e-
,Icni.'!'â rrJl'l h.:..!.ahu$:e~e K:U".Ti,d,,:n, 'RG. 
sen~r?, .\kr},;;er ş.. L, - ce IO~!e 13, 
omue c:m fila o !(·m.L-;ca. O.reuJ ŞI 
SenZ~E~]5~:.lI~ 

sa fl \ âlut slrm!r.ii -c-rţeri, sC'~;ş.i 
de n-u)t h Pl>"t şi mgâ,:;u'ie. - ea.::. 
se .. Lau in mane\~!. - cum IT: Ei S!I' 

YUTrU pl1;peie şi ~âmi gol ai R0zcior 
$Î. Rebf'':lIL)f. 

I se s,2.;;C g:-aye L~~:J::e ::;:::...:e 
s:.s.! n.":.T:~ :lal T0T,~:l. (':1 1Lâ: IT'3.' 

rL:~::1 a::l:-:~L ~.âi-:~ S:'::-.: rr:2j::---~~2."i-~ 

CJ~ ~,~r:e.s. e\-re:~c~r -Cre: ;:-.--::'1 ~ll'-~: 

.-\$a s's. r::A-:::-.s.: ş. 1:-: C~:..L 

ce :z7;fL ."-\':'e\-fi~~",, ~I._~:~nt?·::rt~· 
~ .. :\:lrD:"3.'" şi !c~s.:e 5:'::-S.:t"-e _~=.. __ 

Se~·C·:1~ea.:~ r::;d D:.l ,-o~~ s~ 13 

n·):a c~~;':-e rr:i,-ş.'t\-:;n~il:; ~\~= :S 
c.ale in (.r;:-;:Z,.1ţ1 ~e ~::-~ .:~j~~: 

mâ.-"l. 
o la= 'j mai nostim fi:-la;ul, d:;d de oo.;:>ă -.r 1- i.. ... 

cele P31~U ce· .un ... := <.:.r.ei f::;,:,rTu~' C'11':; 1:: :Cj:.:c,:=....L-:a~ .:cu 
roşii de cari~.;"l. ap.H paru c~pe;e oe 14 IT'jL0~'1e de rcm:!,-;j, ~e::,..:;:, 
one1.:e, cu cjie o mic.â cruce roşie pe I sA C~::Ci~.::a ş: 
frunte. 

!\' ~ cÎ\'iE:.a:n şi L~ ~ate. a Jl Ti::zs.e 
-.-":'~ ... ~--~= ~ ________ ",-,,-...J. 

Pr~a':m cait3 fc;iaare.':'[ rc~i] 

..., 2·~3. D:"'1 :::'i~ ~;";J -O-=.::!:.~ ::.:: 0:0 S ~~ 
l{~i:e a:-e:s;::& Cef T:l~ f. ... lO.i..;-j.~ -:~t*S' f ~lC 

~-3::-~.:je s~ Je ::-,:::rT:·!.)e v-C~ ... ::--:~ ~!e. 

[)~~ ;..:~?:_~-.}~ r: ~ L:l ar .Ş~~ s! i~~-e

:-r~:::-_~:::..e f::-~ ill-:Jic-â de c;.-e i..e ~:;-

~::~2 :~ \:"~::.:t-.2 T::.:7,;..----~~:;: ~bJ cr~Y-:t 

;-,.e D':-:-.e=-~ : .. ::. :'~e D= ~f ~,i ~~ .. ino
rJ=-~ 5-tJ: s: E. p~:-!':~e: ţf:'_-":";'~ pe .:z:-~ J. 
c 2ce~1t c: :-.-:~ -" i:;:':-:- ..j!- s.C''''::':;Jf'"'9 !:).::: G 

La C~e~'~..l~:: ~-.a ~a! ii:- ~=-i: J::t~~·)
~~:~1!2 ~c -::._i..:1e?f..ci C.~ a::es! ~::"-.--.:1 ne 
\'t .1et. Si T,i-::E:.J~:n d. • i::r5t n~u 
(1 ~::,b. .:le I.:.:~-e.. 

S.; ::1J m~ Tlt: c=. ţ"=~:! ~-~ Cl:i 
C! l:~ )::n.r-~ !D.a~e -D~ ro=--~:;~ :lli 

~<.~.-== -de ~~~i..~:I: s! =:l :::,j~i='ek50:-! i 
Se iji:!.~ Si. LU IT. a: ~l:e ~ ~:;::~:â ~ 

Dela AlOC. Cea. şi Me"seria~ilor 
români din Arad. 

S!;!:C,C1! C-.. 17 0:1: G"'7e!-~tJa pr::;u
Tt0.l. c.c'-;/Ct:TieiL 

~~=';"'.a A!o:A.-\=::·e, s;:-i-'f~,.j ~~ 
rr .. ! 1'"> :,.::}.:-.:-_::-t: ;.e c">:n~.::",c::.1 ~ J7-!5e
r:~-5~ !',:.:r.~ -::_ ri,.5-,-7"'7::J ill L"~a de 
S'~~ ::t:l, c=--1:% ~!! ~~:-r}: a~I:t.i"'l J~;-':a 
n':,.~~,~e De !::~a~e :n _~~ 

[rill ~oea;ta r::~n.:.r::=-~~-e ai ~':·---:t:P:", 

y~~; :-,L'':;:.J:: n ;~~~:.:~at () ~n::! a 
~-~:..~ .ţ:-r 5! -c~t:r!~:"'~:-:_!(Ir !":'::-.. i.-j 
,~~ .'~J ~~ i~.r~ ..::-a-e o =.!! .:!:Z*n.al 
~;-.~':~~;te ,;te r...-eJ. ~~ ::)a-:-~=- By!_=-,j ~ ~

z::L. oe:m T~:{.;?t li .. ,,! u.a::-e la 
6:'-:2 Xb~·:rj,:'~,i ~e :'It c~e ';)f: a 
·:-!t~: ?=:,e:-':-J: f-.~:-:~~!1 tr.~X":J;:.r ~ 

?:::-.:~-2 11 ~~ ;..e ili~ E:;:Sl de ~ 
~:~ :~:_~'7J~~!-~I:.~ ... .ii, :~1{-~'~~:..& d. 
;~ii!, ?;io: <U. 1(~ ~ S~ n::f .. Ca.Y. n
d~: '-:Jf (~:~~â o::~ :I:-! es.e-:--~~ lt:=-:-:J:1r~si 

;te p~t'r~ ;a;-~~ b.:_ 
_ _ ~ r 

n.'!::-.:a 151 TiI :::: ;'r ;:1, 

G =~ :~~;. :::::-<o: .. i de :':l)~a::-~ s:. ~";::i 
!D~ "!..:;;B '\!, T?,~~1- '7"::.:t~:: ~ ?~::''3 
s: i:-'::l me:: ~:-:. " ~ :ca;:teJ E," p~ur:i 
yf:'i:L:=~ ţoe p:-e:; ~ ,c~_ 

Sfinjrta P:4lPCre:lui.. 

C)7:~:~ trD:: -:~!: ~t$Je .• :~, ~s:;,l 
~-:q,:~:-&Je .. .:~;;.i-l'l: ll!l ;:~:-e-j~ ?~ 

';Ix D.:s.er .. .::el ~.Q:-:,'f.. :'le ;::~-e ra 
s:.=:'! ~ .:4>;:':-:.L J;,:J:Ji ~.L"'l, D~i~ r·:t~ ;-~:'1 si $~ a-'~1-:..i s. si f;::5-:J~ 

l:. ::::.::-;:3,. 
i~T 02.~= :: ;::!::>iiI. s:.<:~ s: !'! :[~ 

c:.:.' 1~~~ in-cr-c-d 'T!:-E~ ct-=1ii ti~~1~ si ~!!--
1-t.J-e.~~ E. ~-j.i c.:-=: p~=}~:~r:.~ :tt:.tt _'C-'!' ~!:1:)~:: 
1(-m~--l':'i.:--e.E {):-~=_!:c c:.n n:~::..~}~ ţi

I:-;JCi.J.:-L -

,i~::l~ 

Că dl inv. Faur din !\âd'.,ac ar fi f,:'tS( 
ataeat nmple"! şi ba '1,n pâ,,a ia 

$inge de un hderel'lt al m,~':';' el ~;o
~'lKe. m 1: ~ h ] It r (} f 1 1 ă i :-'ce"r'taâ 
fiU ce mult b Deea c(.rrll..l.ni. Cerem C11 

in!j~~-eÎlt.a (",a GU~('r~iă:~~e C(;~p"!lfn!e ~ 

cerceteze carul şi sa ~;.;;,-j Tie re?:-je $i 
dm râcădnâ 01!Ce mls..:~;e de ie-"..ll 

;~L tnrr~tind 11 p:..:~-ari; tR~nj Ş1 

spâ:nurând pe Cl")nc~căh:.rj1 lor, be 
aceia On.::'oe ar fi. Ir,ieK"(em ca un 
frate ~:'cn.-ac să fie n~::o~~ ~~S7'T re~-c~ 
însearr11.â ~T3.:ter şi me,"ia Dai: I~,-,j! 
aar ca $â Gene rr:.g;":~!\;::'l Ci p.}::nii. 
nu VC'1'!1 l()J~!'a n!=-io~.:~k.. 

Cl !~""';;~~n:.3~Orij fermei ."Parriill'" din 

r:in ":'a: rTi.i.. 
C~.-~le 

nC>Stri. 
. , 
17;!r o 

ener.are. Ş LEU Ţte:-': .. , CU~ ~,i':';'~ ş; Ş;'i:l 

derrEs.:a! s:.:"',er:li Le rr::: .,::..,,; m 

pâ':'b:J C1I ji~~:.!:lei lS'O~~ ~lJ ct=:E~ 
s~ :le j ~:-s.be Ll. =-j..:, (:~_:t.r S~ ;Of'" ~-e~ ,: _<~.a
ri}e lor in lt:nl:::J.W tnlLaibO! ş.l .a o,î='p-

c:om~::)a L :':1':'~ ~e f;' ;:'~C ?~.:::

t:':: ':",itre_ Ş4 la p)ciea tor. A..~ft:.i an 
ii"S.::en.itl pov~ei cu aTUtiCll.rea in aer 
,1, Qt':>':tz,teî0f h!'IDej om $!.lH,umla ca-

I e.t-~c~r~"e si c:â_Jer-:J-r j.,! i~-" l'J:I~~.2 

burJt Îflt:legere nu c:n fDS1 tim;, 
1 il ~ j. de-.:i. ! :-:. ~ rr-~a} C;1!5f. pe~~~ '::1 

·de S 
!'~-:!i 

ml.lM De c~:;-t' r:-iele::ii n:'s::>" C" =i 
tg ci :lamitâ. T ,: . .;' Îl Ir::.wer:.:$ r=.!ie in- j 

(:b~P-lli U"'rr-l~:lje aLes~6 cP:JC'f.::lii J~j,:;
ve~~~ i!'res1.ârL :p!'.!crEr~r~ lume aTte
nin;:&la De },a,:,·iiaîw! p:en:r.il a i-~ s::r.a.'
f:t aeclar~Ţll fa"ŞE. 

Ci r..l:'!;'1111 U'eisz C2~C p:e'::2se 
, sePie D1.lcuria OO:af~! - jo h .. :ia. 

Î;rrj sOa reiiilOTS p2J:!n S.:t:r=b1;t ia IrU' 
tri Şi CD c}(y;-_:uJ m 3.J mllre .i L,t:.:~ !&'f!. 

tominea..'Că CSlf" ceJ. D:l:1â, biinc.a. ure 
hri::tf$le lJ;))lOriJe el, pe H:.ţi trâ~;i{~ru si 
nebunii :._ 

Public-Illui doritor de carle u stă 
la dispo l:;ie G Dona şi bine asor..ati 

Bibliotecă de imprumut 
la ,. U~;ări.a C O TI C Ot d j a" Arad, 
strada M .. .:haii E~1i l'·nl~ lU. 

,. 
IOAN f 1 L 11\\ O~ 
Prbl"ălie de manllf.actllr~ 

s:e':e pi:;ze., OO!E/Dt etc. 
Cel ro!l lt..~:n U,':'f oe o;,; = ".~:,,:-.are 

Dt! :! \"f":.:J! o ZJ ~:-: ,z:-: C.':;I3. 

j~:i i V~r7jl1 5::~!~!e;C';f i:::·=aŢ'::r"e 
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Stiridetotfelul l IN A~II~IUCA I Administrator I 
,-- dacă voiţi direct să i m por ta ţ i ~ 1 

Cursurile de adulţi. 

t Ana Comsa, buna mamă a P. S. or! e ~ ~ o r ~ a ţ it. negustori, fa- I de mo~lc, se cauta. la moşia dneî i 
Sale Epjscopul~l Ilo.:tru a trecut la cele bncanţl ŞI particulari, adresaţlvă la "itd. C. Şomllnescu. Se prefer per-

In conformitate cu dispoziţiile 
art. 89 din legea tnvaţa.mântului 
primar, tinerii de ambele genuri 
dela 12-18 ani, sunt obligaţi la 
şcoala de adulţi. Scutiţi sunt nu
mai aceia, cari pot dovedi cu cer
tificat şcoiar, că au terminat cu 
succes clasa IV-a. 

eterne Duminecă. iu 10 l. c. G E O R O H E MOR N A I L A ~soanelc cari se pricep ŞI la vie . 
. ImpăErt~şim ,i nOri Jd'altea ~. S. Ptl.- 19 W. 34. St. 6 Floor, New-York N .j. A se adresa la Bucureşti, str. C. 

nntelUi pISCOp. pro un nUoJlat. USA . A. RosettJ' No. 31';.. 
Fie- i ţă.rAna uşoarA l . . menca. <.J · - - -------------
Botezul fetiţei .. Sv <sUca". In ziua 

de Duminecă 10 Octomvrie ora 5 d. a. 
a avut loc În biserica Banului din Bu· 
zău botezul fdjţei "Svastica" a dlui 
Grigorie Popescu, comerciant şi mem
bru al organiz .. ţiei LANC. locale. Naşă 
a fost Liga, reprezentată prin dl adv. 
AI. O. Dobreanu, preş~dintele organi
zaţiunii noastre. 

A luat parte la această ceremonie 
un mare număr de aderenţi ai Ligii din 
Buzău şi jur. · . 

Svastlca ornament bisericesc. In 1 
satul Piirgg din Steiermarck Austria,. 
stă capella sti. Ioan în care s'a desco
perit sub tencuiala altarului urmele 
unei picturi din sec. XII. 

Printre motivele ornamentale rolul 
principal îl ocupă grupele svasticei. Se 
vede deci clar, că svastlca a fost un 
ornament bisericesc. Amintim, că şi pe 
mormintele primilor creştini din cata
combele din Roma, se văd numai sva
stice şi nu cruci. 

• 
Numiri In personalul de control 

din judeţul Arad. R('\':·.~ :',)Iar in
amovibil: Do:ivid B?'" .,ubrevizor, 
Subrevizor de birul... .'avel Dârlea f. 
învăţător Covăsinţ, Subrevizor de con
trai: Traian Givulescu inv. fn Paulîş, h 

pentru circ. Aradul-nou; Vichentie Gu- 1 
leş inv' în Arad pentru circ. Pecica; 
Iuliu Pagubă dir şco\. Socodor penlru 
circ. Chişineu: T;!odor Ardelean inv. 
Somoscheş pentru circ. Cermeiu; La- ~ 
zar Igrişan fost subrevizor pentru circ. ! 
Sebiş: Iuliu Dragoiu Înv. În Dumbră- . 
viţa pentru circ. Radna şi Mihai Vidu : 
fost subrevizor pentru circumscripţia 
Hălmagiu. 

* 

Fondată la 1887. Fondată la 1887 

~,V 1 C TOR 1 A" 
Institut de credit şi economii soc. pe actil 

SEDIUL CE~rrR1IJ: AR\D, B. REG. FERHIN1ND 1-3. 
Telefon 177 ~i 763. - Adre,a tel ... ~ra.fL~ă: «V i c tor ia. 
Secţia comercială. ~i dl'vize; Bulev. Regele Ferdinal1d 1. 

No. 29. - Tdefoll: 330, 520 ~i SGO. 
Suc urs ale: Chişineu-Criş, Şiria, lneu, Radna t Rovine (Pecica) 

. şi Buteni. 
E x p o zi tur i: Săvârşin şi Grănicerl (Otlaca) 

Capital 80eletsr ,1 fonduri ltroprll IJel 50,000.000'-
Resurse ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ u 3~O,OOO.OtlO·-

EXECUTA TOTFELUL DE OPERATIUNI BANCARE 

~rim~şte de~un~ri spre fructifica re I Are legătură de cont- c. cu toate 
In Lei, Dolari an alte valute străine băncile din ţară şi coresp. în cen 
pe libele şi în cont curent pe lângă trele mari ale lumii. Bancă autori-
cele mai favorabile condiţiuni. zată pentru operaţiuni de devize. 

SGEFRn i!RBB 
InDUSGRIE DE CEHR11. 

Recomandă 
fabricatele sale proprii din ceară, 

luminari, etc. 

strada EIlliIl.eSCU 11 

Şcoala de adulţi va avea 3 
clase. 

In el. 1 vor fi înscrişi cei ce 
nu ştiu scrie şi ceti; 

In el. J[. a se vor înscrie cei 
ce au terminat clasa II· a şi a m-a 

I a şcoalei primare; 

l in el. m-a aceia cari doresc 
so. obţina certificat de absolvirea 

1 cursului pnmar. 
Inscrierile se vor face In zilele 

de 15- 20 Oct. la direcţiu\1ea fie
cărei şcoale primare, iar cursuril~ 
se vor incepe la 1 Noemvrie. 

Părinţii, tutorii ori stăpAnii cart 
nu-şi vor inscrie copiii, vor fi 
amenda ţi de Min. instr. cu amenda. 
de Lei 100-300, iar copiii vor 
fi scrişi din oficiu. 

Dr. Anghel m. p. 
preş. comisiei interimare şi al 

comit. şcolar corn. 

Camera agricoLă a judeţului Arad 
Strada Luther nr. 3. 

Publicaţiune 

• In conformitate cu Capitolul 2 t art. 
2) 1. a Legii Camel'ilor de agricultură7 
rugăm pe toţi Domnii specialişti cu 
studii superioare agricole, zootehnice şi 
silvice, cari dispun de o vechime în 
specialitate de cel puţin 10 ani, a-şi 
preLenta documentele iuslificatoare, pen
tru a putea fi luaţi În corpul experţilor 
autorizaţi. 

Termenul prezentării scade cu ziua 
da 31 Octomvrie !. c. 

EvreU din TeHne!iti intenţionau II 

să se răscoale. AutorităţUe superioare 
din localitate au fost informate că evreii 1 ~------------_. __ ._---_ •• -------111 
din ŢeJineşti (Orhei) şi-ar fi procurat I 

Preşedinte, 
Dr. Marşieu 

Director, 
(indescifrabil) 

orme şi explosibile, pe care unii din, 
ei le.au ascuns cu intenţia să se râs· ( 
coaie, pentrucă autorităţile fac să se 
respecte legile. 

faţă de gravitatea acestor informaţii, 
la faţa locului a plecat îndată un 
subinspeclor de siguranţă, Însoţit de 
comisari şi agenti, cari vor face o 
anchetă amănuntllă. 

* 
Obrăznicie jldovească. Evreii Fa

biş Iosif şi Pt::r! Bia dill Vişăul-de-jos I 

În 20 Sept. în ziua mare, au mers la 
fundamentul şcolii care acum se clă
deşte, ".a ridicat mai multe care cu 
pietrii şi le·au dus să-şi fdeă pivniţă. 
l-a reclamat clericul Dunca. Când înv. 
Gavril Pop, a refuzat mita de tăcere, 
.. u început dânşii a se obrâznici zi
când: ,)Îr.zadar ne veti reclama, că noi 
pe toţi domnii ii avem la buzunar." O 
aşa obrăznicie n'a mai pomenit biala 
aslă ţară. 

• 
- Rugăm pe toţi On abonaţi să 

binevoiască. a· şi achita abonamente/e, I 
căci altfel SUtltem nevoiţi sau să le ln-
CaS3nl pe calea legli, sau să 1 
încetăm aparUa ziarului, ceeace insă 
nu credem să-i fie dorinţa nici unui I 
Roman bun şi cinstit. 

• 
Abonatii nostri din Amerîca sunt 

ruga~i să 'ue c~muni(e adrese de ale 
cuncscuţilor, pentru ale putea trimite 
numă.r !.le probă. 

• 
Aderenţ,i noştrÎ sunt rugati să. ne 

trimită adrese penlru AmencL tot in 
ace'a~ ~cor> 

• 
- Chioscurilor de ziare nu li se 

vor mai ttimHe nici un număr în viitor 
dacă llU vor achita până la fine a lunei 
ziarelor primite şi \-ândute până acum, 

it 

x Dr. GEORGE RUSU advocat in 
Bucureşti str. Traian 159 ~i·a mutat 
biroul in StT, Lucaciu "ro 99 Bucureşti. 

• 

Telefon 604. 

BunZA 
PROPRlET ARUL FIRMEI 
CORNEL BURZA 

COMERCtANTl DE fIER , (Engro şi detail) 

In depozit: unelte, sobe de fier turnate, 
vaSe de bucăf.irte, maşini economice, cazane 
de fielt rachiu, plugU/Î, grape, tnere şi 
.. obiecte de specialitate. 

Concurs. 
Se publica concurs pentru ocu

parea a două posturi de funcţio
nari cu un salar de baza. Lei 400 
plus cotele respective şi a unUl 
post de om de serviciu cu salar 
de baza. Lei 350 plus cotele re
spective. 
. Candidaţii trebue a prezenta 
cererile 1mpreunate cu actele pro

I văzute la art. 7 din Regulamentul 
legii statutului funcţionarilor pu
blici. 

Cererile se vor înainta pAnă. 
ta 25 J. c. ora 10 când se va 

D 1 R E c 1 

UZINEI.iOR 
u N 

DE 
A ţine examen de capacitate cont. 

1 art. 4. din legea statutului funcGAZ ţionarilor publici. 
Arad, la 9 Oct, H)26' 

E 

ORAŞULUI ARAD 
Se află în situaţia p!ăcwă, ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie înaltă, cu al cărui ajutor putem, ca În \ 
timpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâncări . 
a călca rufe şi a ne scălda. lnstalaţiunile necesare şi 
montările le executăm pe rate şi pe preţuri de regie. 

UZ IN ELE COMUN ALE 

SECTIA GAZ AEI{{AN: ,A,ltAI} 
Strada Muclu Scevola 9, 11 ,i 13. _. Telefon: 27, 25 şi 16. 

Serv. apelor Regiunea V II Arad 
Str. Gheorghe Popa No. 4. 

PEST.l:C 
p r o a 8 p ii i ~i 8 l' r a t 

soseşte 
în fiecare săptămână la 

Gheorglle Oehelchll 
Arad, Piaţa Peştelui No. 19 

TI 1 R () U LUZ 1 N E L O It Marele magazin de pielării 
din strada Eminescu No. 4, stA la dispoziţia Ono public VICTOR BOŞNIAC 

în ce priveşte comenzile etc. Arad, Piata Cated.ralei Nr. 16 
< 

I _~_-:,""""""::::,-::-~_~-;--,-::--_"'''''' __ ''''' __ ''''''''; ______________________ ;~~L'..I,I 

Cenzu~at :Prefectura judetu!1:lL 
I
I Furnizează cele mai solide şi ief

tine mărfuri din această branşe. 

.A ti.. 

P1HV 
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