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La lUl)tă-

Aşteptăm atacul!' Vom ră- fii "mi. H. L. ~ula' in B~nHt. 
spunde repede şi cinstit. P 

Suntem cu adevărul, şi dispre- 01 prof. A. C. 'Cuza, preşe-
ţuim şarlatanlile partidelor poli- dintele LANC. Qupă grdndioasa 

ALEGERILE. 

Peste puţin timp masele vor fi h.c! Întrunire din Lugoj şi-a. continuat 
chemate, pentru a hotărî asupra Avem un ideal! Şi spre înde- turneul, vizltând Caransfbcşul şi 
sorţii, ce trebuie să aibă ţ.J.fa. plinirea· acestuia suntem gata 1. Teregova din judeţul Severin. 

In vederea a!egerllor1 lncepe orice sacriflciu ! Trecând p\~ teritorul judetului 
p ro p a g an da ele ct o r nI ă, a~ -, cm~ se pru,:- Deci, pentru neam şi Rege, la Cantş, prima întn.ll1tre s'a ţinut 
dică - lupta pentru biruinţa tică de atâta amar de vreme, L. luptă! l. C. Ghica. în A.nina. OI A. C. Cuza a vor-
unor principii şi idei, cuprinse în A. N. C. îşi \'1\ fijce datoria pe bit despre che!:itia evreiască unui 
programe1 - susţinute de diffrite deplin, luptând din răsputeri, - -- .. ..,. -- ....... ._ ... _0" fl)arte mare rwm~r de muncitori, 
partide. cu tot calmul, - ca adevărul să 8iitând tnsernnăt~tea ei indeosebi 

J udecătorul suprem adică po- învingă minciuna, ca lumina să ~~'1!:!Ii!~"~ ""il U~nH!'! ~,tl~I·.~nn . .,. il din punct de vedere muncitoresc. 
i pornl r - eseultă, aprobă De toţi, gonească din nle mai ascunse ~i~UtH t~u l~J ~auH~ U lIU~U". Intrunirile ţinute apoi în Ora-
cântăreşte faptele şi vorbele fie- l:o:ţuri Îr1funerecul! viţa, Răcaşdia, Cacova, au fost 

N 1 .".1arele bilzcjacălor al culturei româ- . t 'd i fi' t 'f căruia, iar apoi când campania oi uptăm, nu pentru noi, ci un pn eJ e nsu ,fţ, e mam e-
electorală fncetează, el se pro~ pentru intregul pOGor Româw::s\:r riilor ardeleni şi ban ăţeni, al ce prin st2tţli prntru LANC. DI A. C. 

• • 1 dct10fiile sale a adus o ameliorare si- C f t . t . ., nuntă aşa cum ti spune conş- care estelnşe at şi robit de jido- uza a os ovaţIOna ŞI primIt 
tiinţa. vlţi şi jidani 1 tUGţiei atâtor institutii culturale dela pretutindeni ca un adevărat apo-

Şi astfel soarta ţărei este ho- Noi ne-am strâns in jurul unE:i noi sub regimul de opresilme. a Îllce- sfol al românismului. 
.. .. ...1 • tCit din viatli Miercuri după masă Într'un C ' A d d I ' 

1, tarita. iud pe care, - am jurat In faţ:! onnnuan [umu pnn co-
Dcsigllr, lupta aceasta dccto- Sf2ntului Altar, - s'o adl:cem la sanalorill din Bucureşti. Vasile Stroescu muncle jurjova, Ooruia, Gârlişfe 

r31ă, implică mai mulţi comb9.- indeplinire, ideie ce se rel.urnă nu mai este. Ne-a părăsit după ce Câlnie, Vasiova, primirea s'a fă
tanti, fiecare susţinând, un prin- în cuvintele România a Româ- şi-a văzut visul cu ochii în frumoasa cut, ca şi în celelalte comune 

& 1 elate de 82 de QTzi. d 1 .. cipiu, O doctrină, o ideie, pe tare ni Of! e o mu ţime nertumarată, în 
,r N Guvernul, căruia i :!a adus la cu- f t ,. t spre bfnele obştesc, caută să le oi nu vrem.să Iăs3.lTI pradă . run e cu preoţII, ntre salve de 

facă să triumfe. neamul nostru, hfrei jieoveşti! noştin(J moartea marelui !omon şi om treascuri şi de renumitele coruri 
i Lupta care se dă în jurul idei- Acest adevăr trebUle să-i ştie d:; ?'ne, cI hotărât să-i facă jarzerarii şi fddare ale bănăţeniior tngâ-
.. lor. trebuie dusă. cu multă iscu- tot românul, şi-l va şti! TWţlonale. _ A' nate de glasul duios al clopotelor. 

sintă, cu multă obiectivitate şi tact, Nu vom intrebuinta butoaie cu , Se ştie, ca pe /an/Itl manie sale acte Cuvânt.firile olui profesor A. C. 
~\..~'p'ă5:trâIlG in liinbtij, () llDi:d mode- 1 ia~;ll;;" la. V"Li .. h,:itul :l1i:::.:.n~~, [.-:. blfle/iIC::R, \ as/le StroeSCll a fost Cuza au fost c:.scrdtate cu. însu-

rată şi urbană. - provenite dela jHiani, - şi nu cel ce a .prezidar, c,u preşedinte de ~.:î~:'-'I flt::ţile tie POPOflll adn!Iu-l' din toate 
Nu trebuie pusă patimă, nu tre- vom promite demnităţi şi min- ~UJ, I!Tlmul parlt.nlent al Romamel părţile, şi vlile aprobări şi acla-

buie degenerat în trivialităţi şi tiuni, aşa cum fac partidele! ll1frel!lte. .. maţiuni au dovedit, că întreg 
i culminat în vio!enţe! Nu vom tocmI, nici chiar agenţi, !'entru ~o, A arădanll V. Stroesc~ ră- BănCltul este alături de Dsa, sub 

Intre oameni de idei, cari vin pentru a lnvrăjbi creştinii în- ma !le veşllIC In memorie. Palatul mter- steagul desfăşurat de LANC 
cu cugetul curat să lumineze po- tre ei! flofului de fete s'a cladit din donatia După O foarte succeasă ~du-
porul, - trebuie inainte de toate Nu! sa d: 100000 coroane., , . nare poporaIă ţinută in Bervovia 
luptă cinstită şi pe faţă! Vom luptă cu cuvântul, vom Dm. d~~de s~le. blOg~ajlce retmem unde populaţia dornică de a as-

Lupta cu cuvântul, spre dobân- duce lumina până şi în bordeiele pt. ~etltOnt 1l0Ş~fI, l1Z al :aror sUf/,ei ~a culta cuvântul marelui luptător 
direa triumfului adevărului! cele mai îndepărtate. tr~}l pururea VIe m:nzorla marelUi dlS- naţionalist, care este d. A. C. 

; Acesta-i rostul campaniei elec- Şi astfel adevărul va triumfă pa~f, ~rm~toarele. • " Cuza, neincăpând în sala desti-
9W torale! aşa cum a triumfat cuvântul Mâi1-1 a~cut, '~ 1844 l~ ~onacuJ ,?oŞ!el nată,. au stat în ploaie în tot 
~ Dar la noi, oare tot aşa va fi? tuitorului Hristos! St~lm~enr, JUd[fU~ Ba/ţt, propnetatea cursul adunării, atat in comunele 
~ Cu siguranţă că nu! ~ In faţa noastră nimic nu va pu- ta_~lul ~{}l1, V~s:le ~!ro~scu, era ,al Oătaia, Ban/oe, Ghilad şi Jebel 
~ Precum am spus-o, pentru ca tea sta in cale, căci totul cade dOllea dintre, irel/Jall. !"lco~ae, Vasile, din judeţul Timiş. 
~ să decurgă in linişte campania în fata adevărului. a.~leorglze, ~I t,el.s~lrOTl. pnmel: .stu- Poporul bănăţean şi aici a dat 
~ electorală, şi luptătorii diferitelor Da! Vom.fi cu sânge rece aşa du ~e /ăC,llse la ilct~l 1 ~m Ch/şmău, dovadă de acelaş sentiment de 
~ partide să fie la înălţime, trebuie cum este cJneva, când ştie că ap[~I.l1l !.ceul ~uperLOr dlll O,desa (RIl- alipire faţă de LANC., care este 
~ ca in arena politică să stea idei, dreptatea e de partea sa. he lei!, lIlsă n a Ur~lQf r:zal departe. considerată şi de cel mai puţin 
~ iar combatanţii să lupte pentru Săteanul şi orăşeanul, ne vor Dupa ce a CăIătO~IfA prm ~oată EI;- cărturar tăran de unica scăpare 
~ izbânda lor. vedea, ne vor ascultă şi nimic in ~ofa - a fost Ş! 1Il Afnca - s a a neamului românesc de sub stă-
~ lume, nu va putea S[l-i oprească, In ors, a~~sd, Ufl,d: a

A 
moştenit mari pânirea jidovească şi a jidăniţilor. 

!7i să urmeze drumul bătut de ~~opmt.atL Ad,!wl1st~andll~le pe~sonal 01 prof. A. C. Cuza a arătat 
~ L. A. N. C. lŞ~ mărr~e. conszderabil ?vere~. N a as- 1n toate locurile mârşevenia par-
iJ Noi nu ne temem de violenţe, ori pirat nIcIOdata :a s[l1)~e ŞI otloruri, tidelor politice, cari toate sunt e de unde ar veni ele, căci suntem Stătea la o par~e. d~ ~wţa ob$t.ească jidănite, contribuind la întărirea 
!7i căliţi pentru aceasta. Guvernarea fl1~if[catt1 ~ ~asa!ablel, ca:e tlU-I per- şi lnmulţirea jidanilor în ţară. ,. 
I 
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Conduşi fiind de interese jos
nice, şi personale ce trebuiesc cu 
orice preţ satisfăcute~ -- cu si
guranţă că vor pune toată patima, 
violenţa şi înşelăciunea, vor în
trebuinţa tot felul de mijloace, 
permise şi nepermise, spre a ln
şelă încăodată voinţa şi increderea 
maselor, - aşa cum au făclit in
totdeauna. 

liberală, ce a durat 4 ani de zile, mltea să ŞI l::;plllleasCă VISul.' "ş~oala Duminecă în 18 Aprilie a. c. 
a dat prilejul, s'o dovedim cu pri- mOldO;,efleasca la ţara. Illtro ZI p/e- ulLma zi a turneului din Banat 
sosinţă. case .. l~ TlOU peste g:an1fă IăSâ~dtl.şi s'au ţinut două frumoase intru-

Alegerile dela 25 Maiu, vor fi ~oşll~e In ~r:ndt1 ~ftt1lă la tăr.a~/, cari niri în Timişoara şi Pesac . 
cauza unei lupte îndârjite intre s a~ lfl.~ttmt In curand mulţunuta gene- D. praf. A. C. Cuza a arătat 
jidani. şi jidoviţi, adică partidele rozltăţl~ sale. ~, ~ şi aki că elementul evreesc în 
politice deoparte, şi Liga di rppre- . A ,aJutat lflirueatv~ tlner~tuJ' şcolar apucăturile sale de a stăpâni lu
ună cu intreaga naţiune româ- Şl 1lI11~ersltar. A ~ustl1lut baneşte ŞCo- mea întreagă, nu cunoaşte nici 
nească, de alta. liIe ,dm RegA Şl, Ard~.ai •. A fost p~e- o margine, Hustrând cu cazul 

In vinele noastre curge sângele ş:dmte, al Sfatuim Tăru, drn B~sa,ablQ, grevei dela VOR. (Uzinele şi Do-
strămoşilor noştri, sânge latin. ~Qfld ~ ~. prc~[amat Untrea. ~,a sC~p'at meniiIe Reşiţa), la care şi cauza 

Latinii erau un popor care nu In ulllmll a~l de u~cle dece~tll Apol/IIC: şi susţinătorii grevei sunt tot ji
ştiă nici ce-i frica) nici ce-i robla t pro!utlde, zar, sănata~ea fI v~~st~ Il danii, in frunte cu Feidt 1, după 

Avem deplină încredere, că stră- retmeaa u~~orz m~lt timp. ltl strarnata~e cum l-a numit pe directorul U. 
nepoţii lor, ne ştiind ce-i frica, Funerar~r1e Tla!lO~a/e l-au. fost uite- D. R-ului, asigurând in acel aş 
vor dovedi încăodată cu priso- ~ul omaglU al contlmporamlor. timp publicul auditor, că naţia 
sinţă, că nu vor şti nici acum ... - românească nu va tolera să mai 
ce-i robia. fie şi un Feidt al II-lea. Rep. 

Preţul unui exemplar 3 Lei. 
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Un strigăt de alarmă. 
Către preoţii şi dascălii români. 

Inconjuraţi de mulţimea săie- "Preoli cu crucea!'n frunte, 
nilor, voi: preoţi şi in v ăţăta ri şi dascăli cu lumina" veniţi sub 
le cunoaşteţi mai bine ca oricare steagurile Ligii - m'ascultaţi
altul nevoile şi durerile. Voi le căci printle noi sunt de aceiJ 
ştiti dorinţele, amarurUe şi bu- cari zic, cum mi-a spus şi mie 
curiile. Voi, cunoa~teţi traiul şi unul, "aia nil e pentru tine". 
sujjeful lor, căci vouă - rreoţi Ven;ţi, căci numai pentru noi e, 
şi dascăli - Românal nostru pentru Români - grăbiţi-vă Ira
năcăjit, ţăranul, îşidescarcă su- ţilor şi a/erlZati strigând: 
fletul, cerând un sfat folositor "Trăiască praf. A. C. Cuza". 
orldecâfeori peste el s' abat in- JI Trăiască Liga A. N. c." 
cercări grele .pe cari nu le ştie "Ura! A noastră e izbânda. 
desnoda. 5pre voi se 'ndreaptă RELU tnv. 
aproape In fiecare zi Iăranul şi _.. ........ . ...... ' ,.... -
fărd ca să-I intrebaţi, vă spune, Cine sunt medicii 
vd povesteşte atdtea momente 
din viaţa lui, aşteptând să-i ră-I. din judeţul Timiş. 
spundeţi ca să poată culege ln- • • A 

văţafură din acel răspuns. 49 străini şi ,numaI 2 romani. 
Să las acestea şi să trec la Bieţii copii de Români, nu pot ajunge 

altele. la pâne dinpricilla ovreilor. 
In timpurile' fostei stăpân iri 

maghiare Român al era aşa de 
strâns legat de dascăI şi preotul 
silu. In ţara lor, subjugat; de 
stăpânire strdind, preotul, dască
lul şi ţăranul işi p/ângeau ama
rui laolaltă; iar atunci când era 
vorba ca sd-şi uşureze şi ei treul 
erau mând 'n mână. 

* 
De ce oare n'ar putea şi acum 

să fie aşa? De ce azi tu, preo
tule, in goana dupd avere şi mă
rire uiţi pe fratele; iar tu, dască/e 
sărac, cu 2-3 chitante de plată 
in buzunar, treci pe lângă el
pe lângă ţdran - raspunzându-i 
numai la salut? 

De ce in inimile noastre să 
nu fie mai mult idealism, mai 
multd dragoste de bine, de ade
văr? De ce cautăm să IZe îm
pungem cu venin unii pe alţii, 
de ce sd. ne ruindm, sa ne cer
tăm ca niştc"ţigani" (iertati-mi 
expresia) pentrucă nu suntem de 
aceeaşi credinţa supuşii aceluiaşi 
partid? 

De ce "eu" În năcazul tău 
sd-mi preamăresc partidul, al 
cărui cap e francmason - iar 
tu, pentrucă nu - tin cu "ai tăi
- toţi jidovi cu basmale !oşii
să-mi dai in cap? 

Oare, mă ·'ntreb, aşa cum 
In era maghiară luptam cot la 
cot pentru naţiune, acum Il' am 
pulea lupta? Nu găsim noi unde 
stI ne ducem decât la partidele 
)idoveşti, sau jidovite? Să ne 
certăm noi, ca sd ridicăm în 
sia ve pe Filderman, Staub, sau 
pe Cristescu, pentruca ajungând 
la putere iar "ei" să ne jupoaie 
iar pe noi? 

E rusine. 
Da. 'E cea mai mare ruşine 

ca stI ne batem fraţi cu fraţi de 
dragul unor spurcaţi cari nu se 
spală cu săptamânile; când noi 
preoţi şi invaţători - am putea 
dq. mâna ca fraţii, ba mai bine, 
şi in fruntea intregului popor, a 
satului întreg sti îmbrăţişăm, prin 
jurtimânt, steagul naţiunii, stea
gul treicolof al svasticii străbune 
şi cu toţii inscriindu-ne În LANC. 
să luptăm numai pentru naţie, 
nu pentru persoane şi partide. 

Şi ce frumos ar fi. 
Să pornim deci. Să nu şovdim. 

S'o facem cdt mai curând ca sti 
putem lua parle la triumful celor 
cu deviza: " Hristos, Regele şi 
Naţiunea", asupra uzurpătorilor. 

Primim următoarE"a scrisoare: 
Domnule Director. Alăturat Vă tri

mit lista medicilor de circumscripţie 
a Bănatului. Toti sunt ddinitivaţi şi 
plătit! de- stat; noi românii, mai putem 
spera doar vre-un bine în această ţară? 
Deşi au căzut la examenul de limba 
română, ei stau neclintiţi la locul lor 
- deşi noi cerem locurile lor - nl~se 
răsounde: nu sunt vacante I 

Deşi noi nu ştim de unde să ne 
câştigă m traiul, aceştl străini mal sunt 
şi definitlvatl l~ casele cercuale (Ia 
sate) şi la C. F R. 

Despre el mi-a spus un funcţionar 
român (străin de limbă) că: ne uresc 
nu numai că nu ne Iubesc (înţelege: 
ţara, totuşi el se arată loiali şi - gata 
la prima ocazie de a ne răni. 
Dacă nici legea nouă administrativă 

nu ne va ocroti - nu-i va scoate 
la locul lor - penzie, atunci noi 
Românii inzădar am învăţat bur
sieri ai statului - sllntem_.--"pierdu-ti 
prin ticl!.loşia noastră. Nu ne putem 
plăti nici abonamentele la ziarele săp
tămânale ce le cetim. - Cu stimă 
Dt. P.L. 

• 
Publicăm şi lista medicilor de cir

cumscripţie din judetlll Timişului: 
Plasa Aradul~nou: Dr. Mihai Bir

kenheuerl, Dr. Nicolae Krlzsanlcs, Dr. 
Enric Tausz. 

Plasa Buziaş: Dr. Richard Kleln, 
Dr. Edmund GrUn, Dr. Zolta" Foga
rassy, Dr. Adalbert Zwiro. 

Plasa cmtrald (7 imişoara): Dr. Ni
colae Lauer, Dr. Carol Braun, Dr. Sa
muel Gelleri, Dr. Wilhelm Rieder, Dr. 
Edmund Kovacs, Dr. Victor Albetz. 

Plasa Ciacova: Dr. Bernhardt Stein, 
Dr. Marcu Duda, Dr. Friderlc Schiller, 
Dr. Iosif Leszl, Dr. Bela Savor. 

Plasa Deta: Dr. Augustin Fischer, 
Dr. Ludovic Kardos, Dr. Ferdinand 
Bruck, De. Armin Vertes, Dr. Mihail 
Muntean. 

Plasa Lipova: Or. Adalbert Mon
spart, Dr. Gen Deutsch, Dr. Izidor 
Kuliner. Dr. josif Perlusz. 

Plasa Glllulvăz: Dr. Andrei Goco
lor, Dr. Ladislau Diamanant. 

Plasa Periamoş: Dr. lovan Koreck, 
Dr. Ioan Griin, Dr. Ioan Szika, Dr. Io
sif Szentirmai, Dr. Hugo Gerber, De. 
Nicolae Dian, Dr. Eugen Baracs. 

Plasa Recaş: Dr. Adolf Friedmaon, 
Dr. Eberhard Holllnek. 

Plasa Sânllicolaul-mare: Dr. Enric 
Kassovitz, Dr. Augustin Ohler, Dr. Ioan 
Gillich, Dr. Petru Zimrner, Dr. Ghe
orghe Actel, Dr. Ioan Fendler, Dr. Ioan 
Gheţla. 

Plasa V/nga .. Dr. Alexandru Szekely, 
Dr. Augustin Seleş, Dr. Ioan Reich, 
Dr. Ioan Sprintz, Dr. Cornel 06r6g, 
Dr. 10iif Parche. (E f. interesant 2 ro
mâni, nota cul.). 

• 
Adevărată batjocură pentru biata 

noastră ţară. Ne scot străinii din 
comerţ, industrie, ba se vâră până 
şi in slujbele statului. Vai de bietul 
Bănat, de sănătatea fraţilor noştri, 
ajunsă pe mânile criminale ale 
ovreilor. 

SEMNUL NOSTRU 
al "L. A. N. C. U electoral este 
o linie orizontală (dreaptă, 
oablă) - In acest semn 
vom învinge I 

Frati Români Creştini 
Fiţi atenti că ceasul al 12-lea se 

, apropie după o subjugare de 4 ani 
din partea partidului liberal, după 4 
ani de grele impozite pusă pe umeriI 
D-vs, după 4 ani dela darea dreptu~ 

rilar ln masă jidanilor ca să aibă 

aceleaşi drepturi ca şi noi la acest 
pământ. fără ca să'1 fi udat cu sânge 
jidănesc aşa cum l'au udat fraţII noştri 
căzuţi pe câmpul de luptă, j2f văduvlle 

şi orfanii de răsboi l'au udat şi'l udă 

cu lacri mile lor du pă soţi şi părinţii 

dispăruţi şi care mal plâng şi pentru 
că li S-lU răpit dreptul dela bucăţica 

de pământ care li să cuvlnea şi pe 
care i'a aparat, improprie-tărind pe 
jidani şi pe cei fără drept la împă
mânten!re partidul politic, găsiţi cui
băriţi prin diferite târguşoare cât şi 

pe cei de prin sate, mai cu samă În 
Basarabia. 

Din câte ati văzut şi auzit, după ce 
lipitoarea Jidănească sa văzut cocoţată 
unde nu credea, au mai pătruns in 
armată ca ofit~ri, Doctori, ca Ingineri 
la c. f. r. ca functi~narl la stat, luând 
locurile românilor băştinaşi, Functio
narii tre7.itivă căci existenta voastră 
şi li copiilor voştri este ameninţată, 

iar voi săteni să aveţi in vedere că 

copii voştri făcând armată, vor deveni 
ordonanţe la jidanii ofitEri si vor 
creşte ÎIl br .. ţele lor puii de năpârcă. 

A~llma în timpul din urmă Jidanii 
au pretenţia la conducerea ţărei, În
cep~nd cu Primăriile, aşa după cum 
s'-a-,",t.ttt-eă-ioat"e- p3rttd::re-<ltl prezen
tat listele lor la alegerile comunale 
cu jldani, iar acum la alege-riie gene
rale ver fi puşi pe liste le - pentru 
Deputaţi sub flUme româneşti ca să 
ne înşele, vor fi oare români să voteze 
acele liste? ar fi o mare ruşine. 

Având în vedere cele de mai sus, 
cum şi semnalul dat la timp de Liga 
Apără rei Nationale Creştine, ajutată 

de studenti mea Creştină copii şi ju
ratii noştri care de 4 ani duc lupta 
şi ne chiamă în ajutor la care chemare 
am fost toti surzi, acuma avem de 
ales, sau ne unim la luptă dacă nu 
voim ca tn curând să vedem fălfăind 

pe Institutiile româneşti ca în Rusia 
În locul steagului Trei Culori româ
nesc pe acel al Palestinei. 

In acest caz unitivă cu totii ca un 
singur om să punem cu toţii umerile 
la carul pe care'J trage de 40 de ani 
marele român profesorul A. C. Cuza 
şi in care au infipt acuma steagul 
L. A. N. C. pentru deosebirea neamu
lui românesc de jidanl, in acel car 
vom găsi dreptatea românească şI unde 
studenţimea copii şi fraţii noştri incă 

ne chiamă, aşa că punând cu toţii 

umărul la carul Ligel, il vom scoate 
din noroiu unde i'au inămollt partidele 
politice şi cu jidăniţil pentru arginţii 

lui [uda, altfel va fi prea târziu, e 
prea târziu t 

Acei din români care ati depus ju~ 
rământul de credinţă M. S. R. Fer
dinand I şi steagului Llgel Apărărei 

Nationale Creştine, chemaţi după voi 
tot ce este bun român, ca cu toţii 

să scoatem carul la mal, contrariu'l 
va lua apa, iar noi ne vom ineca, aşa 
după cum s-a înecat Rusia, şi jidanii 
vor rămânea pe mal şI vor zice de 
acuma am sdlpat dija de goi, deci 
treziţlvă români acuma tn ceasul cel 
din urmă. Un jiu de satean. 

Cuvântul Domnutul 
"Voinţa Poporului" pusă într 

apararea naţionalităţii şi a creş 
tin izm ului, credem că facem ti! 
lucru creştinesc şi folositor obşte co 
când deschidem o coloană penb Ha 
"Cuvântul Domnului II desprin od 
din sfânta Evanghelie. La invita no 
rea noastră Păr. prof. de teologi sti 
Caius Turicu şi părintele F. Ca tăI 
dreanu, cu cea mai vie bucuri 
s'au angajat, ca cuvintele sfla ne 
Evanghelii din Dumineci să 11 De 

facă cunoscute şi să le tălmăciasCi ca 
pe inţelesul tuturor, mulţumindu Cii 

se ca singură răsplătire pentn or 
această muncă a Lor, cu bucurii tic 
suf etească a păstorului bun, cart 'te 
are o turmă tntelegătoare, cre· ctJ 
dincioasă şi apărătoare a legi m 
strămoşeşti. re 

tu 
Voeşti să fii sănătos? In 

Un medic, numele lui Of. Domin\( ~u 
Stailca, a dat un strigăt de durere,t 
Et arată prăpastia spre care mergem pc 
cu boalele lumeşti, cu tuberculozi de 
(boala de plumâni) şi cu numărul ce ~l 
mare al copiilor morţi. ~u 

E Dumlneca slăbănogului, care avea 001 

38 de ani in boală. Ascultaţi cu luare 
aminte sfânta Evanghelie de astăzi şI ce 
priviţi apoi tn lumea de astăzi. C~ ce 
mulţime multă de bolnavi, orbi, şchlopi,ci 
uscati şi altii şi altii, de par'eă nl-a rr 
pornit neam:.!l să se preschimbe într'o D' 

ceată de slăbănogi asemenea celor 
dela scăldătoarea Vitezda. 

Voeşti să fii sănătos, a intrebat 
Iisus pe slăbănog. Răspuns-a lui bol
navul: Doamne, om nu am ... să mă tI 
bage în scăldătoare. Atâta lume a tre
cut pe lângă el şi nimeni nu s'a ml
lostivlt 811-1 duca tn apA. ~-,-,- ~, ,-

Noi insă avem om. Dumnezeu alu- f 
minat mintea omenească de s'au des· ~ 
coperit fel de fel de medicamente. 1 
Avem şi medIci nu numai cu multa f 
invătătură, dar şi cu multă dragoste J 
cătră neamul lor. Dumnezeu nl-a dat I .. 
şi medicii şi medicamentele tămădui- , 
toare. Arătaţi boalele voastre medici· 
lor, arătaţi-le cu toată increderea, ori 
de ce fel ar fi ele. Ascultati sfatut 
medicilor şi intrebuinţaţi medicamen- ~ 
tele precum vi-se spune. Orijiţl ind, 1 
ca numai la medici Iubitori de neam 1 
să mergeţi, căci numai ei vor fi iubi
tori şi faţă de voi. 
, Aceasta insă e numai jumătate din 
tămăduire. Voeştl să fii intreg sănă
tos? Atunci nu-i deajuns numai tru
pul, ci şi sufletul să ti-l insănătoşezi, 
căci boala tocmai din suflet se varsă 
şi in, trup. De aceea cu trup cu suflet 
trebue să te apropii de scăldătoarea 
care se chiamă Vitezda legii celei 
nout!. Vitezda noastră e sfântul Potirf 

Iar tămăduirea o dă însuş preacurat 
Trupul şi însuş scump Sângele Dom
nului. 

Apropie-te de el, dar ia aminte t 
Cu patimi şi cu păcate să llU in
drăz.neştl. Trebue să te apropii şi asta 
inseamnă, că mat nainte de toate să 
te curăţeşti de cele murdare ale su- ; 
fletului şi trupului prin sfânta taină a ' 
spovedaniei. Dacă apoi te-al apropiat, 
dacă ai luat din sfânlul Potir, ai să 
ştii că porţi in tine pe Domnul. Dacă 
te-ai apropiat de el cu credinţă, cu 
frică şi cu dragoste, poartă-1 cu frică 

şi cu cutremur de dragoste. Păcatul 

după cuminecare e ca sărutarea lu! 
Iuda. Cumlnecarea îţi porunceşte pre
cum a poruncit Hristos altui bolnav 
şi precum ar trebui să poruncească 

toţi medicii la sfârşitul bun al unei 
boale: De acum să nu mal păcătueşU ~ 
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moartea culturii romaneşti tn [Irad. 
Comisiunile Consiliului comunal sunt com

puse din streini şi necompetenţi. 

Compunerea celor 12 comisiunl ale 
consiliului comunal din Arad a stârnit 
llaritate şi indignare deopotrivă. Incă 

odată s'a verificat din plin, do in viaţa 
noastră publică competenta şi mode
stia muncii constructive depusă în 
tăcere, IlU mai are ce căuta. 

Datorită plăgii politicianismului, ce 
ne distruge fără mijloc de lecuire-, 
!le-am tr;;zit şi cu aceste comisii de 
caracter cultural, economic şi finan
clar, tehnic, încărcate de incompetente, 
ori ramol iţi. Aceleaşi persoane poli
tice (sic t) sunt trecute tn comisia 

'1 <teatrală, financiară, juridiclară etc. Iar 
culmea obrăzniciei, - că pe lângă 

'i mulţimea covârş!toare de ovrei, figu
rează In mai multe comisii perciuna
tul mojic, Stauber J6z.sef, acela, care 
In fiţuica lui "Arad! KOz.l~ny" a In-

!( ~u1tat grav pe Majestatea Sa Regele 
e,1 Regina noastră, armata şi întreg 
m poporul românesc. In loc să fi tmpo
~l dobit cu hoitul lui spurcat vre-o spân
Il .lurătoare, cum 1 se cuvenea, azi el 

.le ]~făcşte prin fel şi fel de comisii 
!I >onorifice. 
re judecând, că comisia teatrală şi 

şi cea a Palatului Cultural ar avea ceva 
:~comun cu cultura românească, - îa 
li, compozlţlile lor de azi, ar insemna nu 
'1 mai puţin decât moartea culturii ro
'o mâneşti in Arad. 

II 

al 

lIustrele &Olnităţi culturale ale 
Aradului 

1- Amintim aci numai membrii com. 
lă teatrale şi a Palatului Cultural. 
e
i- Comisia teatrald 

--or. Barabâs Bela, adv,; Dr. Iuliu 
1- Borueas, adv.; S1. Ciuceanu, prof; Dr, 
s. Nicolae Krenner, prot.; Dr. Dumitru 
.~ Memete. medic; Nicolae Mihulin, prof: 
, . Dr. Silvil1 Moldovan, adv.; Dr. Bel~ 
tă Parecz, adv.; Paul Rozvan, inginer' 
te Iosif Stauber, mojicul,' Lud. Szanta{ 
al Inginer; Dr. Lud. Szell, adv. şi Z;m~ 
li- Tibor (fără profesiune). 

:i- Comisia Palatului Cultural 
Iri 
ul Dr. Lud. Baross, adv.; Stefan Ciu
n- ceanu, prof.; Rttdolf Farago, dir. de 
,~, bHant;ă; HdahnDLuSdoViC, adv.; Dr. V. 

o dran, a v.; r. ever Ispravnic, adv.· 
m Nic. Mihulin, prof; Dr. Francisc Mo~ 
li- nay j Nicolae Petrescu, ing.; Paul 

Rozvan, ing.; Lud. Szantay, Ing. şi 
in Lud. Varjassy, adv. 

ă- Aceste nume, intre cari regretăm că 
u- .aflăm şi câteva de tot respectul, se 
zi, repetă şi prin celelalte 10 comisii, 
să tehnice, Juridice, sanitare, edlle ş. a. 
et C e caută advocatul, inginerul, medi-
ea cui, caşl specialist in ale teatrului? Ori 
ei profesoru1, specialist în drept, tehnică, 
irI 1.. ... igienă, edilltate? 
at 

Uliul care se re"oltă 

~ t E un lucru rar şi acesta, căci "po
Il_mana" de a te lăfăi in logele teatra
ta lui şi ale Palatului Cultural prea Ispi
să teşte. ŞI ispiteşte mal cu seamă pe 
u- cel bogatI. El sunt veritabilli, "poma-
a nagii li

• Oameni' pe cari DU i-ai vă
it, r.ut jertfind nici odată un ban la un 
să concert, ori teatru românesc, s'au îm
:ăbulzlt la pomană. 
:u D. prof. St. Cluceanu, revoltat de 
:ălocletatea in care a ajuns, a adresat 
u1 azi, dlul primar al oraşului Arad, ur
ui mătoarea scrisoare: 

e- Dle Primar, 
'1.V 
:1 Am onoare a vă ruga să-al primiţi 
el ·demisiunea irevocabil din corn Isi unea 
ti .1eatrulul orăşenesc din Arad, precum 

şI din comisia Palatului Cultural pen
tru 1100 de motive. 

Arad, 20 Aprilie 1926. 

Stefan Ciaceana. m. p. 

Intre altele dsa Invoacă motivul, că 
necunscând 1. maghiară nu înţelege ni
mic din cele ce se petrece în şedinţele 
consiliilor la care la parte. Pentruca 
să afle ce s'a discutat in prezenţa lui, 
trebue să aştepte relatările ziarelor. 

Vom reveni. 

• ........ 

D~IH ~ir~lll rg~l~nHI 8i ju~~te3n 
Arad 

Toţi aderenţH Ligef Apărărei 
Naţionale Creştjn~ din Arad, Şega, Gat, 
Mureşel prin aceasta sunt rugaţi să-Şi 
comunice de urgentă adresele lor 
Dlu! Dr. L. Hă!măgean, Arad. Bule
v~rdul Regina Maria No. 17, preşe
dllltele organizaţiei oraşului Arad ori 
direct la acest bIrou. ' 

Biroul Lanc funcţionează înainte şi 
după ameazi, aderentii cari sosesc la 
Arad, sunt rugaţi să ne cerceteze În 
str. Eminescu N0. 17, etaj II. 

Statute, svastlci, drapele ttei
colore cu svastica şt llumele co
munei cusute cu mâna, se capătă la 
acest birou. 1 buc. svastică costă 15 
lei; un exemplar statute 10 lei' un 
drapel foarte frumos 1000 lei. O:ape
lele se trimit şi cu rambursă. Svastici 
şi statute asemenea trimitem şi prin 
ram bursă, însă numai dela 10 bucăţi 
in sus. 
Următoarele drapele . comandate, 

sunt isprăvite şi se pot ridica: Pod
goria, Şeitin. Cermeiu, Socodor, Miniş, 
Ruda-Musariu, Sâmbăteni, Cuvin, Al
maş. Ghloroc, Mişca. 

Blanchete, procese verbale, pen
tru constituirea comitetelor trimitem 
la cerere gratuit. Aceste procese ver
bale contin şi jurământul, aşa că nu 
mai trebuesc alte tipărituri. 

, .. .-'+' 'W" 

SE ZICEa 
Că Consistorul din Arad a încre

dinţat toate lucrările de canali
zare şi tinlchizlu antreprenorilor jidan!: 
Hanauer şi Maurer. . 

Că un medic jidan din judeţul 
Arad a dat certIficate de prosti

tuate fetlţelor românce de 13 ani. Un 
astfel de ticălos merită să fie spân
zurat. 

Că fiind prins un anumit ji-
dan A]exe Ivacim în Bucureşti 

şi adus la poliţie, anchetat de d. co
misar Borcea, spărgătorul a mărturisit 
că face parte dintr'o bandă bine or~ 
ga~jzat~ şi are complici pe Şloim 
~elb, ZIS Leon Schechter, zis SChwarz, 
ZIS Leon Sprlnchi: Şloim Haind, zis 
Solomon Hersch, Halrn Cicultensky 
şi pe femeile Vera Stoevsky Şelbel~ 
Siberman şi Vera lvanţof zisă Ivanina 
toti veniţi din Basarabia şi Bucovin~ 
rumuni de omenie l ha? . 

Că in comuna Drauţ jud. Arad un 
.jidan şi un jidovit dând parale 

primIte dela băncile jidoveşti din Arad 
cu procente de sută la sută au adus 
la sapă de lemn pe mal multe familii 
din comună. Procesul este la parchet. 
Vom ancheta şi noi cazul, ne vom In
teresa de afacerea aceasta jidovească 
murdară şi vom scrie despre ea mai 
pe larg. 
Că la Ocolul silvic din Peclca este 

funcţionar român greco-catolic al 
cărui fiu a fost înmormântat de p~eo
tul romano-catollc, preoţii români nici 
n'au fost avizati ,i s'au tras clopotele 
numai la biserica romano-catolică. 

• "W" 

Rugăm ca fiecare abonat să ne 
câştige cel puţin inel un alt abonat J 

Cultul arborelui. 
Am fost până bine de curând o ţară 

bogată în păduri cum puţine altele 
pe pământ. C!lma fericită şi belşugul 
agriculturii, - era urmnrea firească a 
acestei im prejurărl. 

l:'Jpuţinându-se astăzi preste tot in 
Europa, indeosebi bradul, ochii lacomi 
ai străinătăţii au căzut asupra codri
lor noştri. Cruzimea exploatatorilor bar
bari, stările turburi de după războiu 
ajutate şi de nesocotinţa tăranilor no
ştri, au făcut ca străvechii noştri co
dri să-şi plece din ce în ce tot mal 
mult fruntea. 

Stânci pleşuve, secetă, potop, -
Iată la ce ne mal putem aştepta pe 
urma despăduririi munţilor. 

In fata acestor stări de lucruri, for
marea unei puternice conştiinte fores
tlere, . se impune imperios. Serbarea 
sădirii arborelui are acest scop. 

• 
Serbarea sădirii arborelui la Arad. 
Direcţia Reg. Sllvică a aranjat Sâm

bătă, 17 Aprilie a. c. "Serbarea sadi
rii arborelui", la care au luat parte 
şcoalele secundare din localitate: li
ceul "Moise Nicoară", Şcoala Normală 
de băet;, LIceul de fete "E, G. B.". 
Şcoala medie "Iosiv Vulcan", Şcoala 
medie de Stat No. 2. 

Tinerimea a fost insoţltă şi de nu
meroşi oaspeţi intre cari remarcăm 
prezenta următorilor domni, doamne 
şi dşoare: 

Ascaniu Crişan dir. !lc. M. Nicoard 
şi dnaj 1, Dimitriu şi dna; Traian Ma
ger, dna Bucurescu, dşoara Droc, dna 
Cornel SăbăU. Nestor Blaga, 1. Lipo
van, N. Popoviciu, St. Manciulea Ş. Q. 

La orele 2 d. a. elevii impreună cu 
profesorii lor, însoţiţi de muzica mili
tară, au pornit în corpore spre pădu
rea Ciala, locul unde era aranjată 
serbarea. Aici, între asistenţi am re
marcat prezenta Olar General Scări
şoreaflu, comandantul Diviziei din lo
calitate, D. Colonel Georgescu, şeful 
de Stat Major şi alţi domni ofiţeri ale 
căror nume ne scapă. 

DI Inginer Inspector Silvic M. 
S. Florescu, secretarul general al So
cietătei Progresul Silvic din Bucureşti, 
DnH Insp Si/v. Pascu Lagler, Novac, 
Cinta, Apostolescu, Dl /n[[. Iva novici, 
D. Ing. Silvic Cotta, Sandi Mircea, 
Ma[[oş, Pelle etc. DnH ingineri fami
lişti impreună cu Dnele. 

D. inginer Florescu a rostit o cu
vântare, prin care arată pe scurt si
tuatia pădurilor din timpurile de azi. 
Dsa compară pădurea cu armata şi 
alături de cei 800.000 ostaşi românI, 
căzuţi pe câmpul de luptă in războiul 
mondial, au căzut şi alte sute de mU 
de ostaşi fără grai - au căzut şi 
aceşti soldaţi, falnicII arbori din 
mândrile noastre păduri. Indeamnă ti
neri mea spre muncă, după care fiecare 
elev plantează câte un pom. D. Flo
rescu intregeşte cuvântarea dsale prin 
cetirea unui pasagiu din cuvântarea 
S. S. P. Miron Cristea. Apoi, mulţu
meşte dlul director pentru frumoasa 
iniţiativă de a organiza astfel de săr
bări reuşite ca in ziua de Sâmbătă. 

Ocolul Silvic a pus la dIspoziţia 
elevilor 500 covrigi şi 20 litri de lapte. 
Imct:1iat după gustare mu~ica militară 
a intonat arii naţionale, Iar asistenţa 
a intins o horă. Dansul a continuat 
până la ora 6 când serbarea a luat 
sfârşit. 

• 
Serbarea sădirU pomilor in Orşova. 

Sâmbătă în 17 Aprilie dimineaţa, toţi 
el:vii şi elevele şcolare secundare şi 
primare, corpul profesoral şi autorită
ţile locale s'au adunat la pollgonul de 
tragere, unde cu deosebit fast s'a ser
bat tradiţionala ,serbare a sădiril po-
milor. . 

Serbarea o deschide d. Inginer sil
vic Boldescu. care prin cuvinte pline 
de entuziasm a arătat importanţa ser
bărU de astăzi, al cărei frumos scop 
e să infiltreze in iutletul copiilor dra
g~stea pentru iădirea şi ingrijirea po
mIlor, care constituesc unl din cele 
mai mari bogăţii ale ţirlt şi care 
astăzi se află exploatată de străini 
de neamul şi religia noastră. 
Urmează câteva recitări şi plramide 

executate de elevii şeoalei superioare 
de comert şi civile. 
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D. prof. Bâtea, dirijează admirabil 
cazul şcoalelor secundare, care caută 
bucăţi frumoase prin farmecul şi ar
monia lor. 

Toată lumea a luat masa pe iarbl 
verde, in timp ce muzica regimentu
lui şi un taraf de lăutari cântau arit 
naţionale. 

Serbarea a luat sfârşit 1ntr'0 atmos
feră plăcută la ora 7 seara. 

.... t •• o""" .. 

Se deşteaptă tărănimea 
noastră dela sate. 

- Măreata manifestaţie de simpatie a 
bravilor locuitori din Nadăş şi Impre

jurimi pentru L. A. N. c.-
Pentru ziua de Duminecă 18 crt s'a 

pregătit de către membrii L. A. N. C • 
din corn. Nadăş o mare serbare pentru 
sfinţirea drapelulul ligii din acea co
mună, urmând apoi ca o mare adunare 
poporală să-I urmeze sfinţirii dra· 
pelului, la care să l-a parte delegaţii 
regionalei Arad, şi a altor comitete 
săteşti. 

Neavând autorizaţia la timp, această 
adunare s'a amânat pentru mai târziu. 

E de notat, că la această serbare 
s'au adunat peste 1500 de persoane, 
ceeace înseamnă că ţărănimea noastră 
din fruntaş a comună Nadăş şi impre
jurimi e conştie de marele pericol ji
dovesc ce ne amenintă. 

Prezenţa fratelui Zdrănţan din Draut 
în mijlocul lor a ridicat foarte mult 
moralul membrilor Ligel. cari sunt fa
natici în încrederea lor In ligă.' 

u- • .. .., 

Nouile organizatii L. A. N. G. 
Belotinţ. 

Preşedinte: T. Doboş, preot; vpreş.: 
Iosif Uavid şi Gh. Batanescu; membri 
in comitet: Gh. Lupu, Petru Maleş, 
Petru Tomuţa, Faur Isaia, Trandafir 
Chiriţescu, Iosif Niculescu, Gh. Lupu, 
Oh. Călean; casier: Gh. Lupu; secre
tar: Vasile Olariu. 

Lala,int (jud. earas-Severin). 
Preşedinte: Geurge Nicola; vpreş.: 

G. Hatcău; secretar: Roman Ţari
nes cu; casier: Aron Maleş; membri in 
comitet: Aron Faur, Aron Stefanescu 
Milente Hancilă, Aron Raşcă. Localul 
organizaţiei va fi la dl Roman Ţarl
Descu, comerciant. .. .. 'u 
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Ştiri de tot felul. 
Serbarea decorărU unul vrednic 

invătător. Prietenul nostru, Cornel 
Vodă, ·inv. dir. în Buteni a fost deco
rat cu "Răsplata mUllcii pentru învă
ţământ". Din acest prilej, intelectualii 
şi întreaga suflare românească din 
acea localitate, la 11 Aprilie a. c.~ au 
ţinut să-i procure vrednicului inv. o 
zi de bucurie, sărbător!ndu - 1 În 
cadrul unei festivităţI. Predica păr. 
protoereu, FI. Roxin; cuvântarea dlui 
revisor şcolar, N. Cristea; a dlui inv. 
V. Orincu, ._- au ţinut să arate meri
tele acestui distins inv. pe teren şcolar, 
bisericesc şi social. 

'" 

5. O declaraţie de limbile ce 
posedă. 

6. Eventuale certificate dela 
alte autorităţi ori referinţe dela 
persoane particulare cu cari au 
avut relaţii de serviciu. 

Cererile se primesc până la 
5 Mai a. c. 

Examenul va consta din probe 
scrise şi orale asupra organizărei 
Ministerului Muncii, legislaţia 
Muncii, limba română, geografIe 
şi istoria românilor. Intre·bări cu 
caracter generâl d~ doctrina so
cială şi economică. 

Arad, la 19 Aprilie 1926. 
Inspector Central: 

Pdm Popescu. 

AnuiIt. .. 
Biserica evangelică slovacă 

din Nădlac, dă in arendă prin 
licitaţie publică, tare se va ţinea 
tn ziua de 29 Aprilie 1926 p. m. 
2 oare in localul Bisericei, pro
prietatea sa exclusivă hotelul 
"Siovac", pe timp de 6 ani în
cepând cu 1 lulle până la 30 Iu
nie 1932. Hotelului aparţine şi o 
sală mare de dans şi sala de 
cinematograf precum şi un depot. 

Condiţiile de licitaţie se pot 
procura la 

- Noul prefect al Poliţiei de Ivan Bujna, preot-preşedinte, 
stat din Arad, este dl Traian Muţiu 3 Nădlac (Jud. Arad). 
major in rezervă. - Felicitările ----------~-
noastre 1 InstituI Medico-Pedagogic de stat 

'" 
- In jud. Arad s'a format o orga

nizaţie puternica c,eştină-antisemită~ 
maghiaro-şvăbească. Doamne ajută, să 
li-se deschidă ochii şi acestor creşUni I 

POŞTA REDACŢIEI. 
Dl Ion 1. Teodorescu în V. M. Vă 

rugăm să vă adresati organizatiei jud. 
cu sediul în Haţeg. Preşed. OI Leo· 
nel Parasea. Ziar, statute, svastica şi 
procese verbale v'am tr! mis. 

"Casa Cultura/ă- Buziaş. Ziarul se 
trimite regulat dela noi. Numerile, cari 
nu le-aţi primit vi-le trimitem din nou. 
Cu sincere călduroase salutări. 

Dlui G. Siminic in Nadâşi şi diai 
Pelepesc Nicolae in Oprişeni. Rugăm 
să ne comunicaţi, cari ziare nu le-aţi 
primit, să vi·le trimitem. Paralele le-am 
primit. 

_ln~~e<~toI~t~J~, ~~!lcJ~ !_~Hiun~~a_ ~rad. 
COnC~Jrs. 

La inspectoratul Muncii din 
Arad, Bulevardul Carol 48, este 
vacant postul de şef birou cI. II 
având ca salariu de bază 850 
lei plus accesoriile. 

Examenul pentru ocuparea 
acestui post va avea loc la 
Inspectoratul Muncii tn ziua de 
7 Mai a. c. ora 9 dimineaţa. 

Candidaţii trebuie să posede o 
diplomă Universitară sau a unei 
şcoli superioare echivalente. Ab
solvenţii liceului nu vor fi admişi 
decât în cazul când nu se vor 
prezenta candidaţi cu titluri uni
versitare. 

Odată cu cererea de înscriere 
candIdaţii vor prezenta: 

1. Actul de naştere. 
2. Certificatul de studii. 
3. Certificatul de sănătate din 

partea medicului comunal în cir
cumscripţia căruia locueşte. 

4. Dovada satisfacerei servi
ciului militar. 

Ineu, jud. Arad. 

No. 100. 
Public!iţiune. 

Se aduce la cunoştiinţă gene
rală, că pe data de 1 Mai 1926, 
ora 11 a. m., se va-'ţ-ine-lte-itaţle 
publică, cu oferte Închise şi sigi
late, <.:onform art. 72-83 din 
legea "Comptabilităţei Publice", 
pentru aprovizionarea Institutului 
Medic-o-Pedagogic de Stat din 
Ineu, jud. Arad, cu combustibilul 
necesar pe anul 192-6, in canti
tate de cea 500 m. c. lemne de 
foc cal. I-a. 

Condiţiunele şi orice lămuriri 
se pot cere în fiecare zi de lucru 
la cancelaria Ad-tivă a Institutului. 

Inelt, la 10 Aprilie 1926. 
Direcţiunea Instituflllu;. 

Primăria comunei Nădlac. 

No. 902/1926. 
Publicaţiune de licitaţie. 
Comuna Nădlac ţine licitaţie 

publică in 1 Iunie 1926, referitor 
la Construcţia unui local nou de 
spital epidemie. 

La licitaţie se poate concura 
numai în scris şi cu oferte sigilate. 

Vadiul de 5°/0 după preţul 
oferit se va depune in numerar 
sau in hârtii de valoare. 

Deviza caietul de sarcini, şi 
celelalte condiţiune se pot vedea 
zilnic Între orele oficioase, in bi
roul serviciului economic· finan
ciar. 

Licitaţia se va ţinea tn conf. cu 
art. 72-80 legii contabHităţii 
publice. 

Nădlc, la 15 A pri Iie 1926. 
Primdria. 

fluiz Domnilor medici! ! 
Am onoare a Vă aduce la 
cunoştinţă că în atelierul meu 
se află gata şi se pot co
manda tot felul de instalaţii 

medicale: 

fa ESE pt. examinare 
DULAPURB pentru 

instrumente 

p~ ORT IRI GATO RE, etc" I 
cu preţurile cele mai reduse. 

Cu stimâ: 

J I G A. H ERE Ţ I U 
Atelier mechanic 

ARAD, STRADA TURNULUI No. 3 
(Ungă Cazarma pompierilor.) 

"4M!tl;;~~ 

Marele mag~zin de pie15.rii 

VICTOR BOşr~J.AC 
Arad, Piaţa Catedralei Nr. 16 

A V I Z! 
Cu sosin~d primi'luerll am primit un 
mm.'! stoc de mărfuri de primiiuară 
N la marele muQuzln a lui 

Srtffin mfiRI{1 
nu e reclamă, nici fantazie, dar pre· 
tu1 marfurilor e mai mult ca fim· 
t(lzie. :-: S10fe Iei 88 m. :-: (aro 
coscil1e, eponge lillime 100 cm· cu 
\el 98 m. :-: Pânză englezească 
dela Iei 49 m· :-: Sloie de dame 
si de bărbllH dela calitatea cea mai 
eillnă pami 'ICI cea mai superioară. 
1?1apume lucrate de miinii in toate 
culorile. :.: (iorapl de fior pentru 
dame In toate culorile cu lei 95 păr. 
Ciorapi penlru bărbaţi şi copii dela 
lei 19 In sus. :-: mnre ilsortiment 
de ml1runl iS!iri si cununi pt. mlrese. 
I?enlru function~rt:,l0% reducere. 

Stefan marl{i 
prăo3He de modă pt. dame şi bărbatl 

Hra~, ~tr. Metionu fir.lilo. 
Furnizează cele mai solide şi ief-
l;ne mărfuri din aCeastă branşă. ~~~ll:~~I~~~ 

R O i\-1 Â N 1, 
când dati pe la Arad, trageţi la 

Bufetul Elena si Maria , 
A rad, Strada I Decemvrie 

(In locul unde era maja orăş~!1easeă.) 

8 

USA , 

~ 
~ 
g1.i 
~:;;,~ 
'I. ..... ).~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

Veţi fi servili cu cele mai bune mâncări lcei, meulfiri, ~ . 
şUllcă, cârnati et~. Bcuturi speciale, vinuri de ~ 

POdgona, raeMu de comină şi toate lpţ~ 
-:-00 beatw fIe delicioase. ~ 

~ Români cercetaţi acest lr;c şi sprijiniţi pe creştin! t 00 
~~-~< _______ u ... _..:~ 

.J.8D·ftI·.,.ilEfj,. •••• rij"r!Jm ••• " ••• f'i •••• j{j •• rJJ.·ii·.·.·flJ.D..·~~.·.a. • • .: Zugrav de camere si picturi .: • t. 
:: ANTONIU OPREAN :: 
~ J 
• • este singurul zugrav român din .1 B. Arad (Str. Trandafirilor No. 2). .1 :11 Execută cele mai moderne şi .1 

.- ' frumoase lucrări cu preţuri re- .. 

.a • duse. - Cereţi ofertă. (1).1 

.= ............. a ••••••••••••••••••• m ••••••••••••••••••• .J 
=wn 

••••••••••••••••••••••••••••• • • : Direetiuneâ Uzinelor de gaz : .' . • a orasului Brad. • , ~ 

• Se află in situaţia plăcută, ca să servească On public cu gaz 'l 
.. de calorie înaltă, cu a cărui ajutor putem ca in timpul de ! 
• pace ieftin a lumina, încălzI, prfgăti mâncări, a călca ~ 
• rufe şi a ne scălda. Instalaţiile necesare şi 'l 
• montările le executăm per a teşi pe:: 
• -;. preţuri de' regie. -:- :: 

• 
........ 1 ........ ,. 

: Uzinele Comunale Secţia gaz aerian: • 
• Arad, Str. Muciu Scevcla 9. 11, 13. -l- Telefon: 27, 25, 16. • . ........ .. ........ ,. 
• Bir oul uzi n e lor, • 
• din str. Eminescu Ha. 4, stă la dispoziţia Ono publiC In ce privesc • 
• comenzile etc. 6 • • • ••••••••••••••••••••••••••••• .. 

Singura prăvălie ro
mânească de DIodă 
bărbătească a lui :(5) 

Dimitrie fi. milnea Se distinge prin IDărfurile bune şi ieftine 
ca: gulere cămăşi, cravate, după ultim' 
modă. II ltl!tre asortiment de pălării diS! 
ţară şi străinătate. : I Are de clienţi pe 
toţi românii din Arad şi itnprejnrime. ARAD, Str. Meţianu nrul 7 .. .. 

Cenzurat: Prefectura Judetului. Tiparul Tlpogratlel Diecezane Arad. - 401' 

r " ~ • ( , '. , K.....' ~. '" ,.:' ~ . "': ....... :;: .. ~ ... > " ... 
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