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La Putna! Studenţimea desaprobă pe dl dr. Istrati, 
Acolo se cuvine, sl:i fie azi rămânând credincioasă dlui A. C. Cuza şi org. LANC. 

Ilie Gârncaţă, C. Urziceanu, Radu 
Mironovici, Corneliu Georgescu, 
Aurel Eremenii, Ion Braicu, Victor 
Silaghi şi C. Calmuschi, prin care 
se dezaproba articolele dlui Ion 
Istrati, aparute-- în "Cuvântul", se 
respinge orice tendinţă. fascista şi 
se declară perfecta solidaritate a 
grupuiui cu doctrina d!ui A. C. 
Cuza şi cu acţiunea intreprinsa de 
L. A. N. 

cel puţin cu sufletul Iiecare ro- 1 Omul de eri şi de astăzi. amintit vre-odată de el, nici nu 
mân, în a carui inimfl. mai este I fi b't . t . d Citind în uitimele zile în ziarul sar t vor 1 pnn re nOI espre 
un sânge şi un simţ naţional. "Cuvuntul" articolii aşa zişi lamu- persoana dsalc. Dar aşa cu naivi
Zi istoricfl. va rămiinea ziua de 8 ritori ai dlui dr Ioan Istrate fost i tatea noastra ne-au purtat de nas 
I\.ugust 1926, când s'a desvfl.lit membru in comitetul execu;iv al I cum i-a placut,. cu ~or?e dulCi. 
la Putna bustul lui Eminescu, a LANC., am rămas foarte uimit de 1 Dar sa nu-ţl tnchlpUl dlc dr 
celui mai mare poet şi om politic ideile dsale de astăzi. Istrate vreodată, ca studenţimea 

. " d d ::\u de mult, când dl Istrate va fi indus!l a doua oan'i în eroare. 
al neamulUI nostru Şi cân au e- t x. d .. A CI' Sa nu crezi vreodată că jocul Ml·Zerl-e ţ. 1 w ,. . d "1 d era nca. stu ent al Ci 111 llJ spu- na IOna a •.• 
lllat, .pentru p. nma atfl., mn e " e 1 nea că LANC este gruparea vii- dtale de cuvinte din "Cu\'ântul" 

It. ţ t . . d X.dX.·' 1 ' Din viaţa muncitorilor tipografi 
arcaşi rOmi:lJOl - speran a Vll 0- \. toare a poporului românesc şi ca va mal pnn e i"a. i:lJCll1l ntre nOI, români din Arad. - Tipografii 
rulul şi mângaierea în prezent a pe dl Cuza nu-l vom rărăsi nici- cum a prins jocul din trecut cu rom3neşti închise de teama 
scump ei noastre ţări - pe dinain- odată, ci ti vom sprijir;,j din toate care ne-ai legat la ochi. concurenţei 
tea mormântului sacru a Sfântului puterile noastre. . De.şi te adresez~ publicului l:,a,:e, Oricât de optimiţ;ti am fi, realitatea 
şi Marelui Stefan neintrecutul şi Cu, un cU\~ânt ?l "dr Istr~te era pnn ~Iar, în credmţa, cA. Ideile I ne fo ţează să. constalăm, că ne aflăm 

J , I unul dmtre cel mal lnfocaţl ade- dtale sunt şi ale tuturor tinerilor, între două focuri Nu vrem să. vorbim 
nebiruitul ostaş şi rege al neamu- renţi ai dlui A. C. Cuza, incM si\. nu te încrezi niciojata la aşa de cel exter,n, . c~re, n~ în~inge hotar.ul 
lui românesc. ceva deoarece tine/imea nu te va I de ~pus, mlaZ::l·ZI ŞI. rBs:;nt. U~ altul! 

oricine Îşi închipuia ca acest om '.. .... . cel Intern, poate mal de actuahtate şi 
Se mai cuvine ca în eceasta zi va ramânea acelaş până la moarte. ma~ aJu!a fn nouzle-t! Idel de cart mai ingrijori\tur, hr3zdează ţara tn lung 

sfântă, tie car e rom â n să Pe atunci dl A. C. Cuza era 1 Vlel Sa te foloseştt pentru a o şi 'n lat. II cunoa~tem cu totii, după 
t 1 " fi b' ţ' . l' pentru dl Istrate omul ideal al pa- atrage. . 1 cum. ii cunoaşt~m. şi co~plexitat_ert. in na ţe rUgaC1Ul11 ler mI Şl p me t .b - -triei atunci erau alte timpuri pe Dacă sentllllente,e dtale s-au acel> caz ar tre UI ca sa n~ strangem 
dc smerenie ci\.tre Atotputernicul .' ., ' h' 1 A. toate forţ~le, toate sursele ŞI in primul 

can dl dr Istrate ŞI le-a Uitat de se 111l )~t. aşa de mult IncAt dl~ rând: credinţa şi cultura. Ce facem 
Sfapânitor pentru odihna suflete- mult. cel mal mrocat adorator al dlUi I inSi noi Romanii, cari suferim de bine 
lor celor doi luceferi ai neamului De multeori ne spuneau unii A. C. Cuza, ai devenit cDntrarul, zisa "boali româneascll." ? 
nostru, cari sigur cu măhnire şi' streini ca să nLl ne încredem în sunt sigur cfl. tinerimea nu te va Nu vreau să par iezuit, prin faptul 
tndurera+i privesc la noi, r el Că~i de siO'ur se va schimba urma, si ;hiar pot afirma aceasta 1 că ~eviez dela această pr?b\e'm~ de 

v u - .', b . .,.. ordin general, la una de ordm mal lo~ 
maşîi lor neputincioşi, pc cari ne-a tmedlat ce va a\'ca o cancrit 1n ,('a. va ritmitnea Ş! pe m:ll (kp:1ne I cal S'ctl zice. dar lolul este formet din 
ajuns blestemul lor: mână. şi atunci nu se ya mai aderentfl. a iubitului ei profesor pă;ţi.· . 

gandi la. cuvintele dsale, ci se va A. C. Cuza. Oite semne de întrebare ,i cRte 
folosi persona! de naivitatea noa- Spui că dl A. C. Cuza s'a fo- strigăte nu ne pecetlu:sc zilele I Un 
strA. caci prea ne-am fost pus în- losit de studenţime pentru propa- teatru de vest, o cultur~ romAneascA 

, •.. Cinea îndrc'igit strt'iinii 
Mânca-;-ar inima câinii, 
Mânca-i-ar casa pustia 
Şi neamul nemernicia .. " 

O. B. 

Dela prezid9nţia L. A. N. C. 

CONVOCARE 

In baza art. 9, al Statutului, 
Marele Consihu al "Ligii Aparării 
Naţionale Creştine", se va Intru ni 
la laşi, în ziua de 15 August 1926. 

La ordinea zile i: 

, A . ' 'd 1 . ;> T la gramţa de apus, un ziar permanent. 
crederea m el, veţi vedea ca se gan a e eetol ala. . e desaprob Intrebarea ne-alTI pus-o fi noi şi răs-
va schimba cu totul. die Istrate, deoarece studenţimea punsul i-I dăm f!\ţiş. 

Ei bine, sfidam pe acei oa- n'a fost rugatA. să faca propandA., Micile interese ale unora, cari totuş 
meni şi le spuneam cfl. aceasta ci a facut-o din propria ei pornire au atitu~iJlea că. dau, directive vieţii 
este o imposibilitate deoarece dl sufletească·, A fiicut-o pentru iu- no"~tre \I1tele~tu,ale, pe:~cltteazii. cauJele 
1 t · +' t • b" . d t " " d mari. Avem Irel Ilpografll româneşti în A-
strate "ŞI yll1ea cu. atâta sent1- 11 ea e pa IIC ŞI pentru ~ago- rad, dintre cari două SUflt moarte şi una 

ment dIscursul sfl.u, ll1cât aproape I s!ea ce o avea pentru aparatorul muribundă. Totuşi materialul românesc 
ti curgeau lacrimile pe taţă când el, dl A. C. Cuza. necesar, trebue să iasă, şi el iese din 
amintea de dl Cuza şi 1. Moţa Dar dta, dupa câte observ din zaţurile culegat.orilor ev-.ei ~i ~n~uri 
(c&.nd cu eliberarea lui Moţa) dar scrisul dtale din Cuvântul" cam de sub t~a~cunle patrollllor_ streml de 

, .' . "'", . cugetul ŞI I!lera romAneaSca. In acest 
~e vede că acele dls~ursull ~u baţi .şea~a ca sa plh"',eapfl. I~pa, caz, o gaz, tă românească, fie ea de 
fost asemanătoare cu dlscursunle că t1l1enmea sfl. fie sohdar~ ŞI sfl. principii pur naţionale, e nevoită să. 
dlui Dobrescu la Fagăraş (care I se desbare de bătrâniJ crezând alerge la ajutor strein ~i... e r u, i ne. 
tnca se induioşa pânfl. ia lacrimi poate cli vei putea mfl.guli studen· Ne râd în pu~ni ~treinii, tipografiiI~ 
când vorbea mulţimii), iar noi ţimea spre a o atrage In planurile n~ rămân pustll . Şl cultura noastra 

1. Darea de seama 
dintelui. .. 

. . 1 d . d 1 . l'\ +' .'... pierde conSiderabil. Dar afară. de pro-
a preşe- aveam naiVItatea să- cre em ŞI ta e, ŞI ca Si:lJ te pOyl SPllJ1l11 pe blema culturală mai este una de ordin 

să ne gandim la viitorul om care ea la nevoe. social economi~: luCftltorii noştri rc't
simţea aşa precum simţim şi noi. Speranţe deşarte I Tinerimea mân pe drumuri, căci tipografiile streine 2. Alegerile parţiale dela 6 Sep. 

tembrie. 
3. Chestiuni generale. 
4. Desfl.rvârşirea organizaţiei şi 

intensificarea activitaţii L. A. N. C. 
In conformitate cu textul Sta

tului, şedinţa se va ţinea şi se 
vor lua hotărîri cu ori cii.ţi mem
bri vor fi prezenţi. 

I Dar iatA. cfl. schimbarea la faţfl. nu va sprijini pe nimeni şi mai au W1jă de a .n~ angaja decât lucrători 
s'a produs în curând şi s'au do- cu seamă dacă se ştie că se de-aDI I?r, strel\m. ăt "t' f' a" 

, , h" b 1 d eCI, avem ucr on lpogra 1 romant, 
vedlt de adevarate cuvmtele mul- S? lm. ii. aCe om aşa de repe ~ tipografii româneşti şi material româ-
tora ca se va schimba. S'a şi ~l la mtervale aşa de. scurte. Cfl.Cl r nesc - totuşi nu Se lucrl!? 
schimbat îndepartâ:1du-se de acela mtr'un om care aZl spune una, Nu vreau să fac aluzie la nimeni, 
pe care îşi baza toata puterea sa 'flâne alta, u ~u poţi avea .nici o c.ăCi oric~ atac ~pre un~1 de:ai n~~tri, 
asupra studenţi mii, căci numai in- mcredere, CaCl se foloseşte şt el de fie el. oncum, 11. socotl1~ JI1opol~n. 

it d 1 dl' A C C metoda tuturor politicianilor de a Soc?tlm totuş ca mfernala ~ăscoClfea 
Domnii membri ai Marelui Con

I siliu cari nu ar putea sfl. asiste, 
I sunt rugaţi a· şi comunica obser
i vaţiile lor prelJedintelui. 

1 PREŞEDINTELE L. A. N. C. 

voca.~. nume e UI • • uza, . .. . unUl patron. care pentru distrugerea 
s-a ndlcat el la o vaza oarecare vorbI ceva şi de a uzta ce a I!orbzt~ oricărei concurenţe, - acum, când o 
între noi şi prin noi tn public, şi , In acest fel, d~~ Istrate, nu tţI con~ure~ţ!\, române~scă. şi unitară ~ste 
care vază şi-ar pA.stra-o şi astazi veI putea atla spflJll1ul in studen- de Imediata neceSitate, - a incl1mat 
dacă. nu ar fi procedat în acest ţime, CMi această studenţime nu o altă. tipografie românească - pentruce? 
mod neobi!=lnuit la ceeace nu ne o vei putea convinge odata ce - n\~ petnttrufva. OI pune t itO fJu"cru!aţ:1 

Y l' I a o .sa o ara. ucru, o ar .. VI a, 
I A. C. CUZA 

aşteptam la nici un caz. s a conVInS ea decontraru. "acaparându-o dinaintea- altora, cari ti 
Noi, studenţimea din Cluj l'am Eugen Ceontea, student ClUJ. d,ideau ,viatA. la~ . fal?t~1 că "li~a i~pus 

I 
I 
I 
I 
( , , 
. 

tost proclamat preşedinte numai Studenti mea din lasi. lucrătOrilor condlţl~m .lmpOSl?.t1e şt re-
pe b za cl:i il ştiam de cuzist 1n- . , nunţar~a ~a orgamzaţle - flln~ ast~el 

Bărbăţie şi hotarire, nu frica şi !' ta" d re t nesch'llllbat al In numele grupului tinerilor excluşI dm atelter - îl socotim, 10 

C . loca· ŞI a e 11 vremea de astăzi ca cea mai gravă. 
cap plecat! fl.cl bine zice cântecul : LANC. Daca noi, eventual, ştiam din Iaşi, aderenţi ai Ligii Aparării ap:~sare a acestei' clase sociale, şi tot-
Cei ce poartă jugul şi a trăi mai vor ca Dsa se va schimba aşa de re· Naţionale, ni se trimite un comu- odată un miraj, ivit pentru prima oară 
MeFifă Să-I poarte spre ruşinea lorl pede, atunci nici nu s'ar mai fi nicat semnat de dnii Ion I. Moţa, pe lume, de adreptul tn ora,ul nostru. 

PREŢUL UNUI EXKllI1]JAU 3 LEI 
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Angajamentele materiale, nu sunt dea 
juns: cele morale trebue să ne strângă 
forţele spre idealul unui stat unitar. 

Iclod, 

VOINTA POPORULUI 

pământul făgăduinţii. 

No 27 ... 
numărul jidovilor În 1915 de 155, lor 
în 1925 de 21O· ... '). 

Bilanţul este clar: faţă de un SP<r 
de 28'28 la SUlă al jidovimii se con· 
trastează dureros pierderea de 30 b 

v 
S'a aruncat de multeori vina în 

cârca publicului. Cele enumărate mai 
sus, sunt cJ.leva din cauzele adevărate, 
că ahltea ziare minoriure subsisl& 
evit de·a spune cuvântul există, - că 
editura maghiara ne amel\int[t si că 
slova rom'lnească iese pocită şi stri\'ilă. 
Ce pot face cei câ~i\'a idealişti, ori"lt 
talent şi putere de muncJ. ar rOse,jd ei, 
cari pot fi rmm:1fati pe degete şi Ciri I 
in loc de sprijin au parte Ile di~p,eţ? 

- Ul'Imhllea ji<lorcasl'fl a lui Ti~l'bler llor. -
"VIădicie,. şi admInistraţie jldo'iească. - Cum se prăpădeşte ţărănimea 

noastră, Cărora le-a rămas numai ochii să plângă. 
sută a românilor. Cauzele sunt celt 
expuse mai sus, spirtul ucigător pro. .ch 

Intre Cluj şi Gherh este situan co
muna Iclod. ţ'e şesul mitnos ce se in
tinde :n această parte a vdi Som~su:ui 

, vinei la locurile În drept ca această 
sesiun~ a rabinu!ui Să se flllregească 
la cel puHn 20 jug-here, din moşia 
crc~!inujui. baronul Banffv Adalbert, 

dus in fabrica lui Tischler M6r, lupta aci 
dusă de jidovime şi maghiari cu con. dur 
cursul autorit;)ţilor stiltului român, in- gar 

Inainte cu "r'o 4D ani in comună 
era n' ,rnai o şingură familie de jidan_ 
Incetul În~ă num;-lrul lor a C,eS'::Ul aşa, 
că la in":ef",utU! anului 1915 ecou 155 
jiJani, fa~ă de 1429 romani. 

con>:tienţa românilor intelectuali dir lui, 

Câte vreme 3cea~ta este situaţia n-
comună, cari s'au făcut siugi plt:catt bol 

binuÎui. in a.::elaş timp biserica româ
ne3S'::ei. din I..:'od cu toale solicitările" 
nu primfş e ~jmiier deşi azi mâ:ne nu l' 

are un de s :-~i ingroilpe mordi săi, - i 

jidovilor, mu 

Ce dulci sunt amintiri!e! Şi ce im
nice ne anar ele de ast8d:lL'i, Cunoa
ştem ArJdul de sub vechiul regim, ca 
cdztea cultural.. el Vaiahilor ti.: eJ,
r,ioar,i. Trei t: p,:-tgnfii româm şti ir:fi.1-

reau, dou:;' cU'ldiJne Io,,;â,l: şti i,j 
inAlţau cu\','Lnlui de kc. C'! !(la!e că 
lumina Bucu~eş!i;()r era o~, ::c_ ia Yd;:h'. 

Lupta şi acţiunea streinilor este cit . stat 
inţeles, insă este de nei:, ţeleasă ţinut! aici 

"VIădică jidovesc." 
,c:1nlărcţul ~i t'is~ricl nu au primit i 
I ni.:i un petec de 10":; totasemenea şi I 
i comuna sora Iclozd de pe,;te Someş, 
i unde este rr~o~I_r tot Tischler M0r. i 

1 
I 

reprezentan ţilor autorităţilor slatului r(). 
mao. Este aproape imposibil să carac· 
terizezi crima lor faţa d;! sângele, 
neamul româneSC, 

Le-am s:'u~ ~'ceste ca un strigăt <i 
durere, in 'nădejdea că se vor afia su
flete rOnl:1neşti şi creştineşti, c:ori SI 

bol 
Ştll 
voi 
lIig 
dUI 
11lâ 

\'i\ Îm-jt s>\ fac.:ţi comp.::lr~ţje : 
Mi se p:tre că mai trriesc cilţi\'a 

dintre apostolii de-alUnci. Lărgirea p3· 
triei nu poate fi o :;c11:>ă a aceste: stăd 
de lu..:ruri. 

Acum iid.nlilh'a incuibându-se În 
mod in"p~i!!1ân:a;0r î:1 ace,1~t;' comui·ă, 
şi-a 3dtl~ r..:bin (pe (are :-2i pr'ztrdat 
pop"ru i Ul HJH1 c!:1 ~:'-c ca ... Vlddi,;,j-. şi 
lO(U\:şe la "vl:'diC!e~), şi·a făcut 
s(tJQlit de boeheri, d(C~;e;e de i:t'1:r1âne ! 

şi croitorie, în cari se I w..: rCJ.l;i Dumi· 1 

Romănii sunt declaraţi bolşevici 1 
când cer respectarea reiormei agrare 

sară În ajuw:ul rO!TI;,;niior Jestinaţ dOi 

pelrei şi C,t, doară, se va mişca COft. .. D 

neca, cu uşile iadl!:'-':, \1, AutOrită. !i!e in dre_ pt, cari, trebue s'l 
ştlinţ'! romanească, amOrll!ă pâr-,ă acul cu 
in factorii cu cădere ai judetUlUI Som~ Ba 

Dar suntem răgu~iti de a mai <:triga. 
Patronul semintlei jjJăl1e~ti din !cIad subliniem, induse p.Jate in eroare din 

este fa1l110SUt iid.i;" Tischier Jfâr. cei I p3rtea Cdor ce au Interesul ascuns de 
cu păduriie bi,ţi;or moţi din .\tunţii! a conrupe şi J di~t'uge poporul nostru, 

K"ldejdea ne nutreşte. - Dixi e s'a 
sah'ari animam meam. 

Zilt'ie de m.tne şe ,'OT răzbuna, in chip 
firesc, singure şi amarnic. n-ş. Apuseni, propri..:tar mare in Iclud, 110- nici când EU au dat drepltll puporului -_.---

bul nnghiar cu pronumale de ",nllgy- l amărît şi l-au 1;~o!nÎt numai cu promi- .,,) Şun! socoli,i numai jidanii cari dom~ 
iklddi"', s:uni in ce prlv'::Şte reforma agrară, In ciliaz:l pe·m.menl în comuna lcil'd şi nu ~ 

Catiti si faceti la fel! in vreme ce CârC!llmarul sedt Weiss· aceast,). acţiU:1e a lor au fost in,;tigate cei mulţi cari numai c'·te odatli, la intervu 
", GalJa, zis Mnj-ă. otravt'şte cu spinul şi seeond.ih: ef..:ctiv d~ lll)tarul jidan al periodice, stau in comună. 

Subsemnaţîi, ca secretar şi c?osier p~odus in fabrica lui Tischler .\'\0r or- comunei, exponentul lui Tlschler ,l\t6r. 
a Comitetului secţiei L. A. N. C. din ganisrllf'le viguroJse aie ro11.-,nior, văr- In luna l~\ar;ie din anul curent po
comuna noastra Saravale, inighebat~ s,i.nd În acelaş timp în suÎlclele ce!or porul nevoiaş, IIp~it de p:1mânt, - la 
la noi in 24 ~\ai a. c, când 4-4 de ro- seduşi cu maniae s3tanice gându:ile care are dreptul - a ieşit Sa cuprindă Un jidan obraznic: 
mt'lI1i. infoc:iţi naţi,-)J13iHi, ne am in- şi principilÎe sale ucigdŞe. pre:,~ndu-se tertnul ce i-se cuvine din m'~şia lui • ~ IL' . h 
scris ca membrii ai Ligei Apărării în Îndrăzne2.!a SJ. s1\ dea directl\'e in Tisch!er 1\\0r. ins9. numai cu acel scnp, '1 Jupanu. elplllC er, 
Naţionale Creştine, de: sub inteleapta cele culturale şi chiar bisericeşti celor ea vA-zând autorităţile in d'ept acea:-:til. \ Rom,inul nici cerfi nu mai poate 
condUCere a aposto!uiui neamUlui ro- amqiti de beutura lui, l,i.- ânJu-le dis- măsură voinic!, să ieasă la fata locului În ţara lui! 
mânesc, Providenţidlu! şi marele bar- cursuri formale lmDreun1l. Cll fiul său, şi Să-şi implineascl\ promisiunîle ~i 
bat de stat, inimosui A. L. Cuza, ves- individul Hră C,:1p;·.'Liiu, Ado!f, (de alt- datorinţeie. Imediat s'a pus În mişcare 1· Acest par:!sit infect, este proprie-
titul profesor uni\'ersilar dela laşi. Con- cum cei mai mUlţi dintre jidanii ace- clica moşiertlor jidano-maghiari din tarul caferoelei "D aci a", undt 
vin~i fiind că numai sub conducerea ştia n'au ocupaţie), - in aeea~hl. vre- comuna şi În loc să iasii. autorizatul ~ muzica cântă aproape numai ungureştl 
acestui trimis a lui Dumnezeu vom iz- me un român, invalid, nu poate S,\ ConsLiieratu:ui agricol, dup,\cum dorea şi jidoveşte, unde chelnerii nu vreau Si 
buti a cur<\ţi ţara nO"lstră rom:inească ţină crâşma şi să·şi creas...:ă c.:i trei poporul, s'a in.::ercat intimidare prin vorbească. româneşte, unde pentru (_ 
de buruiana jidovească, care in aliar:tă băcţi ai ~ăi, c~d îl omuară concurenţa jandarmerie, făcându-se apel şi la Par- cafea neagră se pl1.teşte 13 lei. 
cu alti du~mdni uneltesc şi urgesc pla- jido\'eaSCă, sprijinită. prin reavointa chet. Consilierui agricol al judetulu! Acest perciunai "Lipi'" - cum 1 
nul de robie a românului in ţara lUt autorităţilor. ie~ind intr'o seară târziu în comună a numesc prietenii lui - şi·a permis si 
str'lmo~ească, câ~tigd!ă dup~ multe şi Notarul jidov. promis lU<irt'a masurilor grabnice, cari impiedece cu fona pe 2 români da 
crăncene tupte, in cari sa scurs ahta t11.5-.\ n'au urmat nici pană acum. jurul Cluju:ui, cari aVl!rld autori!atie ~i 
sânge românesc şi au jtrtfil peste &.Xl Dar Tischler Mor lucreaza în mare,! Poporul es(e poreclit de bolşevic, colecteze p.entru biserica dif!._ sat1fl_Jor, 
mit de viteji. nu P'Fln ~rQumari , jidani~ _Ci P:ri'It-"~ ipr('i~t, nect1\'fincios In urma tu~uror au lndrilsm~ să se abatA ~! rr::: ,il. m.~ 

Vesfim cu mare bucurie şi satisfac- gane d~-ale statu UI. DI! trel am a so- : acestora - din nartta românilor, a spetii cafenelei "Dacld·. rugându~i re-
ţie sufletească, că şi în vestila n0JS!ra i cotit a fî bine, ca să fie şi nOiarul din autorităjilor, c-iri 'durere nu cunoe de- spectuos sa contribue, care poate ~ 
comună S3ravale s'a organizat o mică comuna Ic!od jidan. Socotit ~i hcut. desubtururile situatiei, căd nu cred că vrea, şi ei cu obolul lor, 
oaste de a lui Cuza, constituindu se NOlarul român amovat fiind, a venit in cunoş1inta acestora d fie in aşa Când colectanlii i-au spus jupânului 
prin alegere, dintre cel IliSLr!ŞI un cel jidan, ai cărui consiliu este trium- măsurA st.:.oânilori banii lui lud" ca ~Lipi" Că ei merg şi colectează şi la 
comitet de conducere in persoanele ur· viratul jidăne~c din Idod: Dux-Leb - s,;-j poată f~ce si uife de sângele' lor Mai. Sl Regele, că au drept şi dat~ 
mătoare: Rozman, administratorii fabr:cei de spirt de român. rinta să colecteze, el - Itig - a Zl! 

Prt'şedinte: Is?c Oarşii. agr.. vice- şi ai mo~iei iui Tischler .\t6r. Acum fn i bătându-se pe piept, eu n'am nici legt 
pre~edi:lţi Ioan Giulvezan agr, ~i Filip fine nu mai p.)ate sufla nimic nejidli- O statistică ingrozitoare: scade nici rege, el - ~Ioimu - nu recunoa· 
Br,\ndescu agr., secretar Vasilici\ Chita nese in cornul' ă şi s' dU des.;his larg numărul românilor in măsura ce şte rege. 
agr., casier filip Giulvezan agr. D2Iriere!e comunei pentru prip,~irea le- se înmulţesc jldo\o'U, Auzi!i, c'Îl" obntznicie! 

Membrii În comi!d: Stefan Pop;;tl, prei pamem;te, care se scurge dela 
Ioan Oarşă, Petri.:ă Matei, Vasi!ie Nî- cele patru v~nturi la aCest camin ai Numărul sufletelor româneşti din I Noi am scris de mult, Că nu-i fnr 
coles.:u, ioan Chila, .\i!lan Matei, Petru "poporu:ui ai6-, creiat din gra~ia pa- [Clod, in mare parte ~lugi la j1dani şi mos să se cerşeascl pentru nici ur. 
Bădău ~i Gheorghe Crăciun agncUJlorî tronului Tlschier ,\\or. I moşierii maghiari ,armeni), oropsiţi şi l scop, molest'ind lumea cu prea multe 
in loc. Populaţia româneasc9. trebue tinutl fă,ă sculul conducătOrilor sai fireşti, I colecte. făr' ar trebui să se afle altfe, 

Deodaiă cu constituirea noastrii. in în s;năcle, căd numai aşa se poate !n interval de 10 ani a SCăZut cu l de mijloace de a aduna banii necesari 
organizaţia LA~C. am depus cu totii exploata munca ei, numai aşa pot afla 14'32 la suta"*}. ! pentru .';coli, bise~ici _ etc, d~ e, pm 
şi jurământul de fidelitate, iar cornite- pentru fabrica de spirt muncitorii ro- Ar parea poată naturală aceastA scă- I petr:c_en,. arun:un şi apelUrI pentn 
tul regional biinăţean dm Timişoara. mâ1i plătiţi cu 20 iei la zi - cugeta dere În urma rAsboiului cel mare şi a I dOn:1tl~~1 ben~~ole_ e:~, da~ daci totUj 
prin decisul său din 3 Iulie 1926, a expozitura lui Tlschler Mor, şi lucrând cltastrofelor indurate În acesti 1. O ani. se mal, mlâmp:ă c~ '.i I~e c~~ev~ cu .c~ 
aprobat organizarea şi constituirea din greu şi costisitor, miş':!:id toate Dar această părere este gr'eşiti, dÎn lecte ŞI cere ŞI dela JidanII I.~l • Ltpl. 
noastră ca oşteni a L\NC. in temeiul pietri le, a făcut ca sa rămană scutit de motivul că invecinata comună -soră. ~en~ruce t.rebue y~ fie ~cel .JIdan f a~ 
procesului nostru verbal dresat la noi expropriere - dF~ are moşii nenu- peste apa Someşului comuna Iclozel' oe lmperunent ŞI ~u voma ŞI cu ap 
tn Sara.'ale la 2-1 Mai 1926, prin ceia- rnărate şi în alte locuri, toate c>i.minuri unde nu sunt jidani (acum nu este nici c~m. am. spus o mal ~s? Pe~truc,e nu
ce ni s'a incuviin,:at funqionarea noa- jidoveşti, Tischler Mor - În Iglod 510 cMciumă), nu sunt mOşieri _ trăind tr,lmlte ~I r:.e scârboşll ~e }ld~m! ca~ 
stră, În cadrul legilor În vigoare. spre I jug here, toate intravilanele. mai mul~e populaţia, pe hotar slab, viaţa fru-l v,m cu cutttle & - ?erşunle - Şi-ţl sgor 
consolidarea scumpei noastre patrii l şi extinse În comun;i, imbolnăvind prm moasă ţărăneasc~, ,arată cu totul altă. ne nasul., cerand 1~ fetul acesta pen!fi 
România-Mare şi spre apilrarea legii I aceasta complect atât tăranii, cât şi . înhţisare sub acest aspect careva sm3gogă on alt local, de unii 
noastre strămoşe~ti şi a Dinastiei (0- I desvoltarea comunei. Ce e mai curios I An~me, numărul sufleteior romaneşti 1 se impart blesteme asupra popoarelll 
mâneşti. însă. Tischler Mor ţine şi azi in pose- in 19 j 5 era 327, iar în 1925 este de I creştme_? ă' • • Il! 

Sararale. la 18 Iulie 1926. siune inlreaga sa meşie. fără a se da 378, şi deci se dovede,<te o creştere de 1 ~ce_la n~-I fa; sânge r. u .lupanu 
, . . cota expropriată poporului lipsit, pen- 15-53 la sulă la populatia românească "Lelp~lC.ker. făr. le _ arunca ŞI el, ob&-

. _. Sh~aton: I truci autoritriţi!e in drept nu au avut din Iclozel în acelaş interval de I I~I lUI, lar Ro~manaşllor le dă ghlOntur 
lasilte Ch,lta. secretarul L. I timp până acum Să_ ~xecute ce!e de- 10 ani_ t i ŞI le spu~e ca n~ r:cunoaşt~ rege. . 
A, N. C. şt FIlip Gtulllezan ' creta te legal cu pnvue Ia moşIa nu· ~., . '1 Te aSIgurăm lupan ~ LIPI ~ Că ve 

, 1 L. A N C LU~f!d H1 . cO,nsl~erare creJterea ft~ l pll1ti scump lli amar murdăria ta ~ 
casl~ru . ~. ., din mituiui jidan. I reasca ce a ~IPSlt dm Ic~od, lmpreu~a, obr~znicli!e ce le ară~i {,;.ţă de oameni 

din comuna SaravaJe. V d' 1 i ··d i d Y ,1 cu perderea ndurată de r pt po'n 1 ta ' Iă ICU u JI ovesc ·se a seSle; I . "1. ii. " yU a: nOştri, şi ai vrea tu, mişelule, să vor· 
. românilor nici loc de cimitir. rom,rneasca dm Ic/od arata an lofal o beşti şi române~te şi să dispui să cânt 

• - • ... \ _ . _ pierdere de aproape 30 la sutt, intre muzica in cafenea şi româneşte, dar ii. 
NOUl organizatii L. ·A. "1. C. Şl pentru a vedea Iroma, c,u c,are l anii 1915-1925, pec,indj-idovimea din 1, - , '1 fi prea târziu, căci ori nu va mal ~ 

, . . , este t:atat, aces.t, popor nenorOCIt., ajUns t IcJod a crescut cu 2828 la sută, 'iind :. "el' mal' f ~ 
- d d ă f I J' cafenea, ori nu • i tu, asta " Barzava (jud. Arad) 1 pe mana. II ~nI,.or. nu cre ~ le ~s-e-,Iva fi rasplata ~ O. B 

P , . P -',' C - - f menea sItuaţie m Ţara Romaneasc& ca i I 
re~edlnte . °PO\'ICI _ onolan, ViCe-- cea din !clod, ce priveşte sesiuniie bi- I "') In anul 1915 numărul Romanilor era de 'Ii .$ 

preşedmte Talan Tcdor ŞI Avram Rus; sericeşti-cuiturale create in cursul in I 1429, iar In 1925 nu mirul este de !25IJ, Sunt 
secre .. tar Cr~an Ioan, casier Târsală II făptuîri! reforme~.~rare. ~a,binului_j!- Il socotd ~i aceia, cari pentru a-~i asigura tra- t CROITORLl PT. DÂ~lI 
lovut; membrii În comitet: Morar dan (ZIS .. vlădlca - stab/lt! nl1maz In iul sunt servitori prin Bucure-ti, Cluj ori ! 
Gheorghe, Ciucurit.\ Iosif, Drilă Toma i 192,2 in lclod -. i s'au dat _ 5 jughere, , aiurea. Datele din 1915 sunt luate din numi- : ELE IV A NEG U Ş ŞI eL O VA.~ 

• I cerand un anumit domn Htrsch, care 1 rAtoare.a oficial., din ~matismu~ eparhiei de I 
ŞI PăSCuţ Todor., .' pe biletul său de vizită se numesc .. Ici- Gherla, iv cele din 1925 sunt rezultatul nu- IAR A O 

Localul orgamzaţlel va fi la dl Ca- r.iJyi tanăcsos", unui archiereu român - mlrătoarei fâcute prin preotul locului la &r I Strada Turnului (fostă Lovarda) Nr. l 
riolan Popoviciu. risum teneatis amici - ca acela să Intre- 1 boteaza anului curent [ viS-A-vis cu Cazarma pompierilor) 
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Vasile Lorandt fost Baruch Lasz16 SE. Z .1. C ~: 
, CA tovarăşii aderenti al InternaţlOna-

Un jidan bolşevic care face milioane pe spinarea statuluI. Iei a III-a Mihaila Petru, Garbovan 
, . . "1 

I 

Simion şi Iosif Petruţ (pa~at. de aşa 
Acest jidan puturos zic~mdu-ş~ na~el~. Acest m,dlvld~ t~ decurs de 4 nume frun:oase) din ,Lupem. sau im-

.che rumunul mai .bune oameni /,. (~l am şI-a depus In .bancde cehosl~vace bolnăvit ŞI umflat teribil dm cauza 
aci se înţelege sub "bun" prost. idiot,.) şi austriace cel put1l1 3,OOQOOO Iei. I reuşitei organizatiei LANC in valea 
dupăce pe timpul bolşevismului în Un- Ferma .Ciala de lâng~ Arad, ca~e . Jiului. S\\rmanii de ei! să ~nu se umfle 
garia a fost mâna dreaptă a guvernu- < este propnetatea statuluI constfi. dm prea tare cA ne temem Ca vor crepa 
lui mai târziu conducător de trupă. 5(10 jughere vie pentru ultoi, 150 jug. şi ar perde mult. .. Internationala a III! 
boişevÎcă., iar dup:~ stârpirea bol\levis- vie americană şi 300 j~g. pământ ară- ca l~, ,Adm.inis!raţ!a financiară este. u~ I 
mului s'a aşezat ~a agronom în ~averea tor cl. I, în total 950 Jug., pe c~r.e se v~' fot1Sztvl.selo fnts" care are ?b!c;1 
statului din Mezohegyes, sperand că află un castel cu parc, 20 clădln re- Sa-~I bată JOc de ,.Nagy Romanld . l 
aici nimen,ea nu-I va cun.?a;;te~ gUI~.te cu apar.tamente .n.~cesare pe,ntr~ ~~gă.m pe domnii fun~tiol1ari, superio-j 

Că moara "Fratii Neuman" din 10-
eali/ate au dat gratuit făin1 copii

lor sli.rmani 1;iÎ sJ&.buţi afllitori pentru 
recreare ori lnsâo'loşare În comuna 
Petriş de hî.ngă Săvârşin. Frumos ~j 
bine! Dar donatorii sunt totuş plugarii 
romani, căci ei muncesc pimântul, iar 
moara fraţii l"4euman cu perciuni, cum
pără prin speculaţie grâul vechiu cu 
Lei 750 mm. şi vinde cu 500 Lei mm. 
tar~ite. 

Din 1 mm. de grâu se scoate 45 
kgr. ~- a 18 lei total 810 lei - de 
fflină de pitine, 20 kgr, făină fina 
de O cu 400 lei şi 30 kgr. taritte cu 
150 lei. total t 360 lei. Iată de ce se 
rentează să te faci din baron morar, 
SdU sA. le facă pentru meritele de a fi 
ştiu! specula bine .din f!1(~~ar baro~: 

Ţ;jranÎI însă recUl10scand 111 el pe ma! multe zecI de familII de munclton, rll lUi, să observe mal deaproape pe 
bolşevicul Baruch Laszl6, din recuno- multe cI"diri pentru prepararea ultoilor acest individ şi să facă să i treaeă 
ştilHiI. fal.ă de trecutul lui păciltos au unde lucrează sute de muncitori, şcoală pofia de a-şi mai bate joc de ţanl, I 
voit să·1 omoJre cu on: familie Cll tot: I cu 2 pllteri d~dactice. crâşrnă, apoi î~ care.j d~ ~âine~ d~ .toate zilel~< 
Ifîg însă nu, s'a gandlt 'p~ea mul! ŞI < prezent 26 cal, 18 vaci, porci etc., mal Va fi li l. obr~zOlcla ace~tuI~ urma-: 
dupilce a Iil<lllcat o straşnl~a d~ balac I multe magazine, avere de multe, multe rea pactuluI r.u'lnos. cu .~l1(nont~ltle ~~ 
luându·şi bănişorii adunaţi prin su- milioane. . I svonul ca, tOţi funcţlOnaru unguri, c~n 
doarea altora şi-a pus muem pe Iată cum se explica. milioanele lUI n'au voit să depue la timpul său JU
.Dna" ~i pmăţul de faiă într'o trăsură depuse pe la banci :;li cele s pesate - rământul, ci au preferit srl rămână mai 
cu 2 cai galbeni şi haide înainte înspr~ neglij<lndu-şi datorinţa - an de an bioe fără. post, vor fi reprimiti în ser
Balcani, Ci trecut granifa în mod.. ŞI pe la băile din Iara şi prin Boemia, viciu. 

Deci dragii mCI pănnţl a copulor 

s'a aşezat la Arad. Au~tria, căulându-şi "distractie", Noi protestăm in contra unei pro. 
Sub regimul trecut, prin inter~ent!a Personalul lui este: L u.n cont~bil ceduri de felul acesta, fiind siguri că 

nu ştiu a cărui jidovit a devent.ţ dl~ , Gr. Popa din Dej, ?căpat dll1.teologle.:. I acei funqionari au ,:,i alte scopuri după 
Itig "BarLlch" jupan "Lorant" llda~1I1 I 2. Gr. Vertes caSier, aceşt~ domm, 1 ce îşi vor fi reocupat posturile părăsite 
şi jidllviţii îi zic "Domnu Lorant" Iar 1 funcţio:!ri de încred~re a lUI Baruch in timpurile critice şi tulbure de altă
subaltemii lui şi servitorii îi zic "Mă- sunt foarte muncitori, ş' au citştigat în dată atunci când ţara, scumpa noastră 
ria Sa", "Nagysagos ur" şi din "Lasl6

lt 

'1 decurs de 4 ani ~- din leafa lor ţară' avea mai mare nevoe de functio· 
zis ~Laci" (citeşte Loaţi) - (a.~a-i zicea câte-o avere de 60-80 jugitre. . nari buni, cinstiţi şi patrioti. Noi bă-
şi dl senator Clceo Pop dlui ministr~ 3, Fra\ii Szilagyi şi Kicsi magazinen, nuim, că astfel de funcţionari, nici azi 
Goldij Vasilie, adecă tot Loaţi" deşI I supraveghetori nici nu po~ed limba ro- n'ar putea fj buni patrioti ci mai cu
eu cred că corect tradus ar fi şi într'un mână şi din cauza aceasta rareori se rând pa trih o ti, sperâ'1d că ocupân~ 
caz şi in celălalt Vasile În Vazul şi primesc ca muncitori şi romCtnii, ci ei anumite posturi, vor putea face cu mal 
Laszl6 in L;(dislau şi in cazul acesta I bieţii de ei f1amânzesc pe străzile Ara- mare succes o propagandă corespun
actualul domn prefect ebte foarte la I dului, fiindcă. n'au ce lucra. zătoare simtemintelor lor, adec'"! o pro
locul lu.i când s.e. mUlţu!"eşte ca nu- I Noi rugăm autorităţile in drept să pagandă antipatriotică., dăunătoare ţă_ 
mele lUI de Vasille să fie pe ungureşt~ ) intervie de urgenţ;!, sti.-I trimih\ pe rei şi neamului romlÎne:bc. . . 
nt~n~ai "Vazul" şi un. Lasz!? ca a dlU! jidanul Brauch acolo de unde a venit Că cu ocaziunea des~openre~ ~omplo
mmlstru -) a .. devemt V.aslle, a~a ca. _ de cel puţin 4 ani, ori poate ~erg~ tului contra regelUI Spaniei foarte 
e! "sunyalm". Jldanul aZI se scr.le Va- şi mai departe. Să facA sch~.mbari. ŞI multe persoane au fost arestate şi peste 
s!le Lorant ŞI se ceteşte tot a~a Ş.I acea- referitor la celalalt personal fundeă-I o 400 ofiţeri şi soldaţi. Aşa se vede că 
sia o. face cu sau f.ar~ auton:at~:! n~ ruşine să fie o a.stţel d: ferm~. a s.ta~ şi Spania îşi are jidovhii ei, cărora.nu 
se ştie, e trc!aba lUI ŞI pe nOI mCI nU-l tului român adnlllllstrata de Jldam ŞI le convine guvernarea severă, dar cm
bine sa ne intereseze, că. iară dăm de streini iar bietii români nici ca mun- stită a patriotului dictator Primo de 
o porc~rie, citori ~ă nu fie primiţi. Rivera. De altfel instigatorii revolutiei 

N~ lI1~ere?eazA_ insA deo~a~dată - De ce atâta nepi'isare? De ce atâta vor suferi pe lângă alte pedepse şi 
numai ~tat ŞI ~ugam pe cel In ~re'p! batjocură la adresa neamului şi a sta- amenzi foarte grele dela 100-200,000 
să ~e raspund~ d~ ce a fost numit ŞI-I tului? Până cftnd să mai avem răb- pesetas. . 
sustlllt~t acest ]\~p:tn"lnsrector agro- I dare? şi si:\. mai zicem: Ca. .\\illÎstrul de interne, dl, Octavla.n 
nom" Hl dOlllCI1lul statulUi, PCPlllena Goga, a dat ordin prefect~lor ~ă ţie 
Ciala? EI, jidanul Baruch, azi Lorant, " .. Să nu dea Dzeu cel sf(int zilnic contactul cu populaţia ŞI să 
la auzul cărui nume inainte cu câ(iva Să vrem noi sâl'ge, nu pi1mrlnf ... " meargA din comună în comun~ să. 
ani tremura pielea pe bietii creştini, pe asculte plângeriJe şi nevoile tăram.'or, 
cari i-a săracit umphindu-şi el buZtl· O. B. să aprecieze putin\a de î.mbunăt~ţlr~a 

administratiei şi să comunice, apoI mi
nisterului cele constatate. 

din Petriş, rugati-vă pentru sănătatea 
plugarilor rom[lni, căci aceia. muncesc 
şi sunt siliţi a vinde grâul leftm, c~ 
să câşlige Itig, care n'a sama-nal şi 

I 
n'a secerat, n'a asudat in arşiţa soare: 
lui şi n'a zgriburit de frig tuamna ~I 

I 
primăvara in vremuri plOIOa.se. Jldanll 
Neuman nu merita nici o recuno,Iinţă, 

I lor nu li-se cuvine nici o mulţumire, 
din contră ... 

Proprietarii rom:mi ar trebui să se 
asocieze ei intre ei şi cu inţeligenţa 
studenţilor dela U niversil~te. cu. spriji
nul lor şi al altor româm cu simţ ro
mânesc Să exporteze ei grâul ori mai 
bine făina făra. intervenţia "rumunilor" 
botezaţi cu cuţitul. . 

Că o doamnă englezi!. a donat pn
măriei din Bucureşti suma de peste 

, 300 mii lei din care să se intretină un 
I loc de adrlpost şi pesi~ne pentru ~âi~ii 

de rasă nobilă., bolnaVI sau PUşi 111 
[ observaţie. Câţi oameni Săraci, bolnavi 

şi orfani n'au nici adăpost şi n'au nic~ 
o bucălică. de pflÎne măcar, dar de el 
nu-i cine să se ingrijască, nu-i pe cine 
să-I doară inima, dar iată că. de Câini 
se vor ingriji oamenii, dacă. nu şi altii, 
cel puţin porcii de câini, de cari Dne 
multi mai sunt în România Mare! 

Nu zicem nimic contra, trebuie ln
grijite şi animalele. dar credem că în 
prima linie nu câinii de rasă., ci ace
lea, cari ne dau o parte din hrana de 
toate zilele, ar fi bine Să fie amena
jate şi nu lăsate demulteori pe mâna 
unor piistori (de păstori se angajează 
oamenii neputincioşi, săraci, bolnavi, 
orfani, copiii nim9.rui din azBe) prea 
duri, criminali, cari tratează cu vitele 
încredinţate lor aproape aşa cum tra
tează şi oamenii de rasă cu ei. 

Un bandit ordinar prins de 
jandarmi. 

Din Pişcolţ ni se scrie Că acolo a 
fost prins un căpitan de bandiţi cu nu
mele Horvat, care cu ani înainte bă· 
gase o groază în oamenii din comuna 
Pişcolt şi satele din jur, prin nenumă
ratele tâlhării, spargeri <1i chiar moarte 
de om impuşcând pe pădurarul din 

pentru ceeace merită să fip. distinşi de 
Corp. de jandarmi ca fii buni, credin
cioşi şi con"tii de d ,torinţa lor. 

Comuna Pişcolt le-a dat din recu
noştinţa că e o primă de 2000 lei. 

In ce priveşte pe fun~tionarii ab~zi~i, 
ministrul a hotărât s:\ fie alungaţi dm I 

slujbă, şi înlocuiţi cu postul~nţ.i noui, Ce a făcut Polonia ca să se 
iar nu mutati, cum era obiceiul de apere de jidani? 

Bravo lor, astorfel de jandarmi cari 
ne fac cinste \li cărora le putem încrede 
spre pază avutul şi viaţa noastră. Ips 

comuna Curtinşeni, care îl descoperise Câtă răutate 
că făcea şi contrabandii, trecând vite I Avem naintea noastră o copie de 
peste frontiera româno-ungară. Acest x A • t' V Consistor 
înfricoşător bandit scip;înd din închi- pe o acuza mamta a en .. 
soarea din Aiud În 13 Iunie a. C., unde din partea unui domn înv. contra !lnui 
a stat 3 ani de zile, a fost dat peste domn preot. Este acuzat dl preot că 
frontieră neavându ~i actele în regulă. face de pe amvonul bisericii propa
In 21 Iunie ~nsă reî.?torcând~-se gandă contra jidanilor şi îndeamnă pe 
in mod c1andestm în tara a aparut ..,... ... d lă 
iară. în comuna Pişcolt şi celelalte 10- i credll1c~oşll ~ăl ŞI ye .. COp~~1 ~ şcoa 
curi vechi pe unde operase in trecut. 1 să nu mtre m pravălllle Jidantl~r, ~~ 

Primul lucru i-a fost că a trimIs 1 în anul trecut a dat crucea sf. Bisenci 
pe o femee ? ~crisoare În ca~e pretin- t şi 2 lumini ca să joare fasciştii cu ele, 
~ea dela antlsha comunală, Plşcolt. 40 ă i d amnă pe poporenii lui să dea 
Jug. pământ negru, 4 bol, 2 cal cu c ne. . .. 
trăsură, 2 vaci ~i fata cea mai fru- pentru scopun faSCiste Ş1 111 trec~t pen
moasă din sat, la caz contrar primarul tru studenţii închişi cari şi aZI mor 
şi notarul VOr fi omoriţi. Dela postul de foame ... 
de jandarm.i mai cer~a ca fiind apro- Iubiti creştini, dupăce ati cetit ace-
bate luc~~nle de .m~l ~us cerute,. să·1 t spuneţi drept ce părere aveţi 
incunoş!llnţeze pnn mhgerea unUI steag s e acuze, _ , 
alb pe locul unde locuia el. Dela L. dv. despre un astfel de .tnvaţ~t~,r.? 
Bardoşi şi I. Uraj sub ameninţarea cu Noi credem ca acel neruşlOat ŞI Jldo
moarte cerea 200,000 lei, iar populaţiei vit ar trebui eschis dintre apostolii 
îi scrisese Că ea va secera numai, de neamului cari sunt bietii domni învă
treerat Însă va treera el cu foc, cu tU '1 ' 
foc roşu întreaga 1ume... t on. • .. . 

Vă puteţi închipui groaza nemai- Cală. râ,utat.e ~n 1I111.na un UI astfel 
pomenită., care intrase în bieţii oameni de neom 1 Să-I fie ruşme 1 , 
şi de care i-a scăpat plut. Iga Gheor- Suntem siguri că yen. Conslstor 
ghe şeful postului dimpreună cu cap. episcopesc, precum ~l I~spect?ratul 
Gâsca 1., jand. Oroza şi Muntean, cari şcolar din Timişoara vor ştI să-şI facă 
ziua şi noaptea timp de 10 zile au ur- datorinţa naţional românească faţă d~ 
mărit pe periculosul bandit, - l'au J acel .•• rll.utăcios ,i du,man neamulUI 
prins şi inaintat Corp. VI armată Cluj, ,i tlrei. 

până acum socotind c.ă u,n f~ncţio~a~, A cerut jidanilor să deelare că 
care s'a făcut nevredmc mtr o loca h- renunţă la drepturile acordate prin 
tate nu se poate indrepta şi ajunge 
om • de omenie in altă. localitate. "clauza miflorititţilor". 

Daci!. lucrul acesta este adevărat dl A impus la contribuţii grele 
Ministru de interne poate sa-şi recâş- comerţul acaparat de jidani) - pe 
tige simpatia şi dragostea ce o aveau care i-a ruinat. . 
toti românii fată de el i!1.trecut.~ 11 fa- >\ dat afară·pe jidani din func-
cem Insă atent pe dl Ministru Ca dela ,~ , . "1 t l' 
cap se impute peştele şi a.l~ngarea l' t~ul1lle publice, dm regII e s atu Ul 

functionarilor păcătoşi - ~~UZ!Vl -A ar , ŞI ale comunelor" , , 
trebui făcută pe întreagă Imla lllcep~n~ l' A avut curajul să legltercze 
cu cei din ministeriu - prefectun ŞI »numerus clausus". 
pân/i la ultimul diurnist. Vom vedea ce I Prin biruri, bine chibzuite, a 
se va face! . b t' "f: ă .. d i să plece 

Că în zilele trecute credinciosul Zaharie IS u It sa: ac pe Jl an 
Gheorghe domiciliat in corn. APa-j în Palestma. .. 

teu jud. Arad, având să Înm~r~ânteze Când se va face oare, ŞI. la nOi 
ficuta să in etate de 14 a~l, I~ ~ale I ceva Î'l acest sens; CăCI prea 
spre cimitir dl. preot AtanaslU Caplt~n ne sufoca. jidănimea şi ne sec~
a p'lrăsit conduct~l mortuar desbr~- tueşte şi avuţia şi vlaga noastră 
cându-se de ornate ŞI a plecat către casa, . ;> 
pentrucă n 'a fost lăsat să se urce in naţlOnală. 
căruti unde are obiceiul să cetească ~ ____________ _ 

sf, e~anghelie şi să tamâieze cu cadel- II 
niţa, spre . coa~nele ~ boilor v d~la. carul 
mortuar mal lovma cateodata ~l şlregla; 
Preotul nostru Căpitan At. nu·şia îm
plinit serviciul până la cimitir însă taxa 
a primit-o complect, după. t~rgul fă
cut· că la noi aşa e obiceIUl să se 
târgue preotul cu credincoşii la inmar-

t mântări ca pe boi in !ârg, luâl1d~ le 
câte 700 (şaptesute) Iei pentru o sim
plă Înmormântare. Ar fi timp~1 ca. Ven. 
Con. din dieceza Arad să. se mtereseze 
mai mult şi de preotul nostru, care I 

este lăsat liber a-si bate joc de săr
manii credincioşi: Păstorule ~red.nic 

I nu-ţi părăsi turma el se impră~he. Oile 1 
Un credmcIOs. 

Direcţiunea şi angajaţii Uzine
lor Comunale a oraşului Arad, au 
durerea de a anunţa pierderea 
neuitatului lor colaborator 

GAVRIL BORBELY 
,ef- mechanic 

care in urma loviturii unei mâini 
criminale a încetat din viaţă. Ia 
30 Iulie 1926, in etate de 33 ani. 

Sfi'trşitul tragic al acestui dis
tins colaborator, Iasă adânci re
grete in cercul nos~ru, d~oarece 
prin munca sa preooasă ŞI-a câ
ştigat stima şi aprecierea tuturora. 
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Ştiri de tot felul. - In Rtisia au inceput certe I No. 16442-1926. 
şi lupte sangerioase între condu

ConveniTe colegială de 30 de ani 'catorii bolşevici şi aderenţii lor, 
au ţinut În ziua de sfi lIie fo,tii elevi ni se pare ca. nu peste mult va 
a şco alei ~ormale confesionale din Arad, apune şi soarele comunismului 
absolvenţi Î!l anul ~89.6. ... . spre durerea Iţig - şloimilor 

La sfarşltul sftel Ltturgu s a fAcut. .' .' 
parastas pentru profesorii ţ:i colegii re~ 1 can sperau că mâme - pOlmâne 
posati, dupi care s'a tinut convenirea 1 vor guverna lumea. 
în sala festivă a Seminarului, în pre- • 
zenta dlor dr. T. Botiş, director semi- In Mexico au fost confişcatc 
narial, Iosif Moldovan, inspector ~co- I toate averile bisericelor şi din 
Iar şi David Balint, revizor şcolar, de 
faţa fiind colegii: Gheorghe Făşie, Ro· cauza aceasta s'au produs de-
mul Popa, Patriciu Covad, Iosif Popo- monstraţii contra guvernului, ba 
viei, Iuliu Dragoi, Tr. Glvulescu Arad, în unele locuri chiar ciocniri sân
lustin Mureşan, Traian Carabaş şi geroase intre credincioşii rom. ca
Gheorghe Subu. tolici şi jandarmerie şi chiar şi 

Tr. Givulescu a schitat munca de-
pusă de aceşti colegi pe altarul cultu- militie. I 
rei nationale în cursul celor 30 de ani I 
T. Boti;; a vorbit foarte însufletit, în-

Pa b licati n Il e , 
Se aduce la cunoş! inţa gene

ral~, că pentru darea in intreprin
dere a tăierii şi despicArii lemnelor 
de toc, ce se vor procura pe se
zonul anului 1926-1927 In ziua 
de 31 August orele 10 a. ffi. se 
va ţine ieitaţie publică cu oferte 
lnchise în biroul Serviciului eco
nomic şi in cont. cu art. 72 şi 
urmatorii din legea asupra conta
bilitAţii publice. 

Caiet.!l de sarcini se poate 
vedea la Serviciul economic în 
orele de serviciu, 

Arad, la 22 Iulie'1 926.· - n' -

8elvidul economic. de muncă. OI director seminarial dr. I Nici un ac dela JidaniI 
demnând la colaborare şi pe mai de- 1 -------------------""'"'"';; 
parte cu Biserica lui Hristos, iar dl in- I 
spectoT 1. Moldovan a stăruit foarte I 
convingător pentru desrobirea culturala. : 
,i economica a neamului şi patriei. I 

A mulţumit P. Covad promiţând a 
munci cu aceiaşi nlvnă pentru binele i I 
obştesc, ca şi până aci. I I 

La orele 13 a fost o agapă cOle-1 
1 

IOAN FILIMON 
Prăv;,lie de manufactură, 8tofe pânză, ciorapi etc. 

Nr.27 

1 Primăria comuuei RovÎne (jud. Arad), , 
I 

1 ~o. 939-1926. 

Pu blleH ti une 
Nea\'rind rezultat licitaţiunea 

fixati\. pe ziua de 9 Iun., pUbliCăm 
o nouă licitaţie pe 13 August 926 
ora 10 a. ffi. In consecinţ~ toţi 
acei cari doresc a furniza pc sea
ma primăriei noastre cantitatea de· 
293 fi cb. lemne de foc uscate 
şi de prima calitate, sunt invitaţi 
a înainta oferte scrise şi sigilate 
acestei primarii până la ziua şi 
ora aratată mai sus, când se va 
ţine in aceasta cauză licitaţiunea, 
pe lângă respectarea dispoziţiuni.· 
lor legei contabilitatii publi~e. 

Ddailuri se dau tu fie care zi 
în orele de serviciu la primăria 
comunei. 

Rovine, la 13 Iulie 1926. 
Primăria. 

România 
Comitetul Scolar jude:an, Arad 

-- - - -

Nr. 788-1926 Arad, Ia 9 Iulie 1926 

Puhlicatiune 
giall la "Cornul Vânătorilor", după IEI l' 
care colegii s'au despărţit cu dorinţa I . li::~,t, li 

de a se revedea şi la 40 de ani. ! 
Cu această ocniune !a'au colectat i Se aduce la cunoşfinră generală. 

1600 lei pentru ridicarea unei statui I că în ziua de 12 August, 1926 la o-
fostului profesor dr. P. Pipoş. I rele 10 a. m. se va tinea o nouă li· 

* IAd str d Metian n N o. 16 citaţie publică cu termin scurt, in loca· 
- In 15 Iulie a trecut la cele veci- i ra, a a . lui Prefecturii judetului peniru derea 

nice fruntaşul comunei noastre Simeon I Cel mai leftia. izvor de aprovizionare. în intreprindere a lucrărilor de repara· . 
Buda senior. Inmormântarea i-s'a făcut \ tii la edificii le şcolare din comunele 
1n 17 Iulie asistând un numeros pu·. I Corobanţi (Irato;;ul Mic), Radna, Sân. 
blic. Vredniciile, frumoasele virtuţi ale ! • I Nicolaul. Mic, ~~aderat, But~ni, Sat~l. 
acestui sepluagenar au fost relevate în 1· :a un.... u ... ., dJun : cn :.... "'. $ ,. nou (StmOneşh). Pădurem (Erdel~), 
cuvinte alese prin predica rostită de At ,. I d b d .. t ăt .. ăt' Zimandul·nou şi Turnu. 
dl preot pontificant Ioan lercoşan şi I . e leru e ro erll, ,es uri ,ŞI cus Uri na- In baza devize lor verificate de Ser. 
dl dr. Stefan C. Pop, fost ministru,! tional.e al dnei viciul tehnic al judetului Arad, spesele 
carele prin verva-i oratorică a stors! , de reparaTe sunt: la Dorobanţi 120.000 
lacrimile ascultâ.lorilor, Răspunsurile I lei. Radna 136.000 lei, Sânnicolaul-mic 
funebrale le-a dat în duioase accente I C"r 1- S t 1- n ~ S a"" b aW u 86.295 lei, Măderat 33482 lei, Buteni 
oorul tăraniior de sub cond ucerea inv. ' '" "" 220,OClO lei, Satul-nou 54.000 lei, Pâ· 
de stat M. Musca. La groapă pe dece- dureni 38.000 lei, Zimandul·nou 51.100 
datul l-a parentat îl1 termeni duioşi dl A RAD, Strada. Gojdu . Nrul 17. iei şi Turnu 168753 iei. . 
inv. Iuliu Grofşorean din GalŞl ară- Devize/e, condiţiunile şi-'Ţ1t'ăfwrifl! 
tăndu·i calităţile lui de bun român şi I "" I relative la aceste lucrări se pot vedea, 
un vrednic protector al şcoalei romlne. I ()onfecţioneaZR : I în biroul comitetului şeolar iudeţan la 

In veci amintirea lui 1 Cuverturi de pat, perdele, feţe de masă, Prefectura judetului. camera nr. 34 ~ 
Pâncota. Un asistent. el Iingerie etc. Specialităţi dt! batiste. Bogat 1 la comitetele şcolare rurale din comu· 

• Inele respective in zilele de lucru intre 
"Politica" - un nou ziar evre- asortiment de modele artistice pentru brodat. orele 10-13 din zi. . 

esc. D. Wurembrand, deputat guver- lmprimaţiuni de modele pe pânză. 000 1 Ofertele, se vor inainta separat de 
namental, mare proprietar şi mare negus- : fiecare şcodă. 
tor, cu locuinte în laşi şi Bucure,~ti, al." SI ., N' te'., ...... uun, -....... un un. ca " b. i Licitatiunea se va ţinea în con for· 
scos la Bucureşti un mare ziar, numit 1 O ". . mitate cu legea contabiiităţii publice 
,.Politica", in fruntea căruia a pus pe i y I (art. 72-882), şi c~)lldiţiunlle. gener~le 
un anumit Hefter, tot evreu. Aşadar, 18 DIREGŢIUNEA UZINElOR de GAZ o f pentru intrepnndcr1 de lucrim pubtlce 
pe vremece ziarele românesti, crestine, I ' D şi cu oferte închise şi sigilate pe car 
pier unul după altul, cum s'a inhi.mplat : O a orasu1u"1 Arad. O I concunmţii le vor inainta comitetului 
mai nou cu ,.Neamul Românesc" al 8 ' ! a 1 şcolar judeţean în ziua liCitaţii la ora 10. 
dlui N. Iorga şi atiltea altele din pro- I Amatorii vor depude deodată cu o-
vincie, se înmulţeşte otrava scrisă a Se afla. în situaţia plăcută, ca să. servească Ono public D I ferte şi o garantă de 6% la valoarea 
jidovilor. Să ne ÎFltrebăm: De ce scot O cu gaz de calorie înaltă, cu a cărui ajutor putem ca In O lucrărilor în numerar sau în efecte de 
jidanii gazete pentru creştini, nu este, I a timpul de pace ieftin a lumina, încălzi, pregăti mâncări, C~ stat. 
oare, aceasta o faptă criminală, cu I O O Preşedinte prefect: Secretar: 
scopul de a ne fura pe nesimţite până 1 a a călca rufe şi a ne scălda. Instalaţiile necesare şi a Boneu (ss) Spătariu (S5) 
şi conştiinţa naţională? . montările le execufăm pe rate şi pe preturi de regie. O __________ _ 

~omâni,. creştini, spriji~iţi gazetele 00 •• • P t • 
creştme, nOl suntem SăraCI - ce e aC: e Ş t e p ro aspă : 
drept - dar suntem multi s: în faţa D Uzinele Comunale Sectia gaz aerian:. • 
bogătiei lor, noi putem pune umărul. II a o • . - t d A are' 
Nu cumpăraţi şi nu cetiţi gazetele lor: Arad, Str. Muciu Scevola 9, Il, 13. - Telefon: 27, 25, 16. a • ŞI sara - e vanz T •• 

Adevărul, Dimineaţa, Aurora, Politica, I a +. : 
Lupta si celelalte de soiul lor! 1 a 00 • sos e ş' te: 

Naţionalismul integral şi creştinesc . aBi r oul uzi n e lor Alt 
il reprezintă gazetele Ligei, mai apoi O • in fiecare săptămană a • 

din str. Eminescu No. 4, stă la dlspozit,fa Ono public Îa ce privesc O • • Universul, Cuvântul, dintre marile co- O ' • _ 
tid' 3 comenzile etc. a : • Gheorghe DeheleaD t 
lane.. DOi: Arad, Piata Peştelui No. 19 .• 
- Jidanul Steinjeld Ema, care 10-

cue~te în Piaţa A. Iancu ori str- Me- .................. I •••••• , ................ ~ 
ţ~anu .. No. 2 ţnCă fa.ce parte dintre >ce- Pentru germani - Neuheim ~ 
tatenll rumunt_, can n'au drept de ee· 
tăt,ean ori dacă totuşi şi l·au câştigat I Pentru .·omâni-Dăile Lipo,ra! 
prIn fraudl. 

Azi el le face fel şi fel de neplă- I Izvoarele ferruginoase bogate în acid·carbonic şi radium sunt predestinate Să 
ceri românilor în apropierea cărora 10- vindece cu succes: 
cu~şle, ~oi il înse~na.m şi pe jupânul 1. Boalele Cordului şi a vaselor sanghine, arteriosclerozl, etc. 
acesta .Şl ne vom !nteresa de unde" 2. Boalele de femei (ginecologice) inflamaţiuni cronice la ovar fi adnexă. 
c~nd. ŞI cum.a venIt, c.am grea ~fa~~re, I 3. Reumatizm. 
c,:, .~Igu~ va !l având. '1 dnealul lIdo. 4. Neurastenie şi boale nervoase. . • . .. 
Vlţl1 SăI, can 1\ susţm. ! 5. Boalele organelor de digestiune Şl a sangelUl (anemll, etc) 

* . 6. Boalele rinichilor şi a căilor urinare 

o 
Frizerie 

nou ă 

rom â nea s că' 
Cu onoare aduc la cunoştinţa 
Ono public şi fo~tilor mei clienţi 
că. mi-am redeschis A tel i e r u 1 
de c o a for pentru bărbati, in
stalat sistem american rang 1., 

. in Strada HOR 1 A N-rul 2. 

A UUEL BODROGEAN( - 01 dr, D. C O,S M!,- medlNej 1 Hotelurile şi Băile sunt deschise dela 1 Mai pân! la 15 Octombrie. 
la Casa Cercuală, sosmd dm concedIU f •••• • .... v 1 d ) ti .. ::;;::;;;;:w~n .. 
şi reia consultaliîle. Boli interne, Raze' Cu·e1.i proepeote! DncrţlUllea Bailor LlP<)\ a (1anga "i,ra . 1 ~iiAWitjik#l!tJtig~om. 

Rontgen. Dela 10-12 şi 3-6. 1 .................. 1 ...... 1 ............ ..,;._.:.., • ..:....;.._.-.:.., • .:..-· _____ ~-"":'7--:-<~:-:-A::7'" 
Cenz .. rat: Prefectura Judeţului. Tipografia Rethy, Ara~ 
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