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o scrisoare a dllli prof. univ. Traian Hrăileauu mai ţină examen de bacalaureat la dea explicatii asupra regulamenfului de 
Cernăuţi J examen? Ei au curajul să-I jnvinovă~ 

Grave destăinuiri in sarcina Înscenătorilor atentatului 
dela Cernăuţi - Dl Ministru al in str. nu se poate lăsa 
întimidat de interventiile evreilor şi a cozilor de topor 

More judaico: jidanii au încercat să ţească pe dl Ţopa că ~ .influe.nţat asupra 
mituiască pe preşedintele comisiunii I membnlor dIn comiSie prtn pr~zenţa 

examinatoare I sa? Dar pentru Dumnezeu! In fiecare 
Si nici n'am spus că mie, profeso- I zi au fost d-nii Ebner, Friedmann şi 

rulu'j universitar român, mi s'au făcut, I sute de evrei în sala de examen, au I fost profesori minoritari, a fost însuş 
Se ştie că in Cernl1.uţi, la 7 13. Dela liceul Aron Pumnul s'au pre

Octomvrie, cu ocazia examenului zentat 10, iar 2 au fost respinţ>Î la 
d b 1 ··d·· 1 examenul scriptic. Am amintit că la 

cu prilejul bacalaureatului, propuneri, V 
să iau mită, bani, ştofe englezeşti şi I dl ască pentru a interveni În mod 
blănuri scumpe tot din partea unor direct pentru elevi evrei, şi dl Ţopa, 
evrei. Şi ce ar fj zis dl M. Ebner dacă profesor de istorie, n'avea voie·să asiste 

e aca aureat JI ami au pus a I comisia a II-a s'(ju prezentat dela liceul 
cale un banditesc atac CGmtra pro- I din Siret 7 români şi 5 evrei, şi au 
fesorilor români, jicnind adânc şi în . trecut examenul 2 români şi 5 evrei, 
prestigiul statului românesc. iar deJa liceul din Storojinet 15 evrei 

la examen? 
eu le-aş fi frânt oasele acestor propu- Această lipsă de demnitate a celor 
nători, aruncându-i pe trepte în jos? doi domni intrece toate hotarele ima
N'ar fi zis că sunt antisemit? ginaţiei. 

Mai apoi, în loc să-şi li cerut şi au trecut toţi 15. ~i în sfârşit la 
scuze, au căutat şi caută pe toate comisia J a au reuşit 38 de evrei faţă 

de 13 români şi 9 germani şi ucraineni. , 

Cozile de topor, vânduţii jidanilor ţii aceşti domni sunt parlamentari 
au încercat să facă interventii în români, reprezentanţii noţiunii romine. 

calle să obţin' dela minister anu-
favorul elevilQr jidani Sărmană naţie românească din Bucovina! 

]area acelui examen, pentrucA se Invinuirile adusedistinşiIor profesori Şi d-nii Vască şi Procopovici au 
sunt calomnii ordinare curajul să-mi facă mie morală şi să-mi 

plâng dAn"iî, el. profesorii români Am mai spus că afirmaţiile ziarelor 
ar fi persecutat pe elevii eYrei. minoritare şi ale policianilor evrei că 
Alături de deputaţii evrei, spre s'ar fi pus întrebări absurde sunt simple 
ruşinea noastră, s'au mai ataşat născocIri şi constituesc în fdul cum ,i câteva cozi de topor, susţinAnd au f.~st con.str~ite p~ntru a demon~tra 
această cerere ilegală. neştllnta ~I ~nconştlenta. profes~mlor 

. exammaton o Insultă nemalpomemtă la 

Crezul nostru 

Traian Brăileanu 
Profesor universitar. 

forestier. 
Am pubhcat în numărul trecut adresa corpului didactic românesc. Am 

memoriul Înaintat Min. instrueţiu-, accentuat că d-nii Diaconescu şi Gheor- Azi 95 la sută din pădurile I incă de acum 21 ani a văzu~ 
nU de dUre Asociaţia generalA a ghiu sunt profesori şi pedagogi distinşi Romăniei sunt in mânile jidani- dezastru] şi când cu prilejul in
profesorilor secundari, în care ace- ~i că fel.ul lOT de examinare a fost lor cu concursul oamenilor poli- augurărei unor cicluri de confe
ştia solidari cu colegii Jor ultra- uepoşabl!. dl~ toate punctele," de . tiei, cari s'au făcut cozi de topor, rinţe istorice, la 5 Ivlartie 1905 

. . .. vedere. ŞI pe cand aceste declaraţl1 ale 
?18ţl, pr?test~aza. contra procedurn mele n'au fost publicate, declaraţia I inregimentAndu-se In consiliile a spus textual: 
llegale Şi ruşinoase de a se ad- sionistului în care repetă întrebările de administraţie jidoveşti, pentru "S'a păcătuit mult prin ex-
mite tinerea unui nou examen, absurde formulate de gazetarii evrei din I câte un blid de linte. I . v I P oatarea puţin chibzUltă a pă-
~erâ.t1d ca drept pedeapsă, in Cer- Cernăuţi, e reprodusă în întregime .. I?I I Partidele politice şi jidanii au I durilor! 
năuţi nici să nu mai funcţioneze dep~tat Meye.~ Ebner spune deCI In J fost şi sunt Încă duşmanii padu- A 1 1 ) 
f d 5 . . .. d b I depImă conştIInţă un neadevăr pentru ! l'I'Ior noastre, şi ca parlamentar ce care pune toporu a 
tmp e .. am C~n:iSl1 e. aea au- a defăima pe doi distinşi profesori şi ! ' ~ tulpina unui arbore, nu trebue 

reat, elevll de aICi repartlzându-se pentru a înjosi pretigiul unei comisiuni al pădurilor Romllniei, ne vom să uite că el pregăteşte sicriul 
pe la alte comisiuni din oraşele instituite de ministerul instrucţiunii spune dovezile pe faţă şi in par- . It ." 
romAneşti. publice. !lament şi coloanele. revistelor cu agrlCu urei • 

PublicAm acum o scrisoare a Cine este dl Meyer Ebner 1 caracter strict românesc; vrem Cu acest crez Re~al fores~i~r: 
dlui prof. universitar Traian Brăi- 01 Meyer Ebner e deci îndrăzneţ şi sa desfiinţam acele faimoase con- . c~re nu place oamelllior POlitICI 
leanu în aceasta chestiune. 8ub- obraznic- Dar acel aş Meyer Ebner a silii de administraţii forestiere,' ŞI îll~rezato.r in mo~estele mele 
titlurile bineinteles sunt ale s~ris, c~ prilejUI n?uei denumiri a slră- compuse din oameni politici şi puterI, vom deschide lupta. in 

, ZI lor dm Cernăuţi un articol pentru 1 t d 1 noastre. care in altă ţară ar fi primit un răs- jidani, căci e o ruşine ce am I par amen. e asanar.e mora ă, 
Domnule director! puns care i-ar fi Închis pentru totdeauna constatat că ]a nici o societate I p~~tru. E!alva~ea pi:'l.d~l:Il.or .Româ: 

drumul la deputăţie şi iar fi deschis forestiera, n'am găsit In consiliul L ~leI ?lll mâlllle polIhClamlo: ~l 
] 

I~ainte de ~ c~teva . z~leds'aă prezentat alte drumuri. _. A regretat dl Meyer de administraţie, fibO"urftnd mCI Jldamlor - necruţftnd pe nllne-
a mine un tanar, zlcan c e cores- Ebner În acel articol că numele unor 1 

pondent al ziarului "Dimineaţa" şi ar bărbaţi meritoşi şi cunoscuţi ca dr. un specialist - inginer silvic. nea, în scopu de a razbuna con-
dori să-i dau unele desluşiri cu privire Reiss, Baltinester, etc., au dispărut Vrem Hă desfiinţăm cumulul semnul Regal de mai sus. 
Ja agresiunea din 7 Octombrie. N'am fiind Înlocuit cu numele unor "necu- căci e o ruşine ca una şi a- M P. Florescu, 
crezut că trebue să refuz acest lucru, noscuţi" ca Mircea Vodă şi Alexandru I ceea şi persoană să figureze in 
dar acuma îmi pare rău. I cel Bun? exclamă dl M. Ebner. deputat LANC. şi ing. insp. silv_ I 10-12 consilii de administraţie, 
Cum denaturează presa ovreiască Un necunoscut despre care necu-

de rea credinţă noscându-se nici o faptă i s'a dat nu- incastmd anual milioane bacşi-
I.am vorbit corespondentului namai mele de cel bun! şuri, iar funcţionarilor publici sa 

în calitate de fost preşedinte al comî- Dar nu mi-aş pierde timpul pentru Ii-sf3 aplice legea cumul ului, 11e
siunii de bacalaureat şi nicidecum ca a sta .de . vorbă şi a. p~lemj"za cu aceşvli ava.ud posibilitatea de a ocupa 
şef al L. A. N. C. din Bucovina. Cu domm. II cunosc ŞI ştiu ca sunt 1I01a- decât două posturi (corpul pro
toate aceste, după obiceiul evreesc, d-sa riţi să meargă până la capăt. Dar opinia [feserai) 
(sau redacţia "Dimineţii"?) scrie "De publică românească trebue lămurită. l' t '1]' .. 
vorbă cu şeful L. A. N. C. din Bucovina". n con l'a oamem or po IhCl 
Se înţelege că declaraţiile mele au fost Jidanii aspiră la !le!?'emonie asupra Îmlmibaţ.i In cIoaca societaţilor 
ciuntite şi mi s'au pus în gură afirmaţii Cernautilor . forestiere jidoveşti vom deschide 

Acest semn' se numeste • 
"~VASTICA" pe cari nu le-am făcuf. Trebue să se ştie că. Ia .Ce!năuţi e II lupte cu date pr~cise ce vor 

J 1 t d .. ă·f un centru evreesc mondIal ŞI ca aCI se' . ' . " nţe eg ca s u enţll s mam esteze f· b [fă l·t· ă d 't' 1 b·1 face sa roşeasca mulţi dm oa- Este semnul mântuirei neamului creş-
contra profesorilor" _ pentru această Jer e a po I le eca 111 c u un e .. . . ., ~ . 
propoziţie a fost scrisă şi ticluită toată I polit~c_~( din Bu~u.reşti, unde 'probl~m~ ll,lenll no~trl p~htl~): ~and îŞI vor tinesc. 
convorbirea. Inteleg ca de acuma să nu i "ş~flel nu vma.1 Iese dela ord1l1e~ ZIlei. ,edea. cII şe:l~ 1 eah taţlI.' .ca pro: EI nu înseamnă numai emblema an
mai stau nici când de vorbă cu un ACI la Cernauti ~e dă o luptă cran~enă tectofl platItI cu ham aI cauzeI I tisemitismului, ci este şi emblema creş
corespondent dela Dimineaţall. şi p~ntru hegemonI? a do~ă grupur~ eţ- jidoveRti şi deci ca duşmani ai tinismului şi se poartă ~a un simbOl 

Ad ~' " C .." d I . mce, unul care-şI apăra cu desnadeJ-. ' . " evarul. ăCI l-am spus - UI CO- dă' tI' t d't' It I mtereselor naţIOnale Vom da pe spre a se cunoaşte de departe creştin 
respondent intre aItele că argumentul .ed. p~ °t1anf u ~I ra 1 .'aţ'ăt a Ud' ~are:- s~ faţa pe acei care 'până acum cu creştinI pentru a ne putea feri de 
cel mai puternic ce-I repetă agitatorii fi Ica r~ aş ~I amemn ar, _I~ ru!?an , .' . 
evrei impotriva comisiunii pe care am totul. ce~1 stă In c:ale

r 
p~ntru a ŞI afirma s au pI.etms. că a~ a:rut ~O?OPO- jidanii trădători de tară şi duşmani ai 

prezidat-o, este, trecerea celor 8 can- dommatl~nea ne~ng ădltă.. luI naţIOnalIsmulUI, cmstm ŞI con- neamului nostru. 
didati români prezentati dela liceul Aron dAgtreSl~mea ?m 7 Octdom

d 
brtle

1 
dne do~ duce rei destinelor acestui neam, lAt '1 Iă d .. I 

P I t t t d d t t I 
ve eş e ca evreu se cre es u e pu- d d' d d' . ces semn 1 poar omnll; a 

.u~nu . argumen rep:e ~ ~ epu.a u ternici pentru a trece la ofensivă făţişă I ove III cu ate cme au fost ŞI I butonieră, ca ac de cravată, ca breloc 
SlOnJst ~ey~r Ebner ŞI t~p~nt cu htere . fă ă e e ve sunt cioclii pădurilor României. Ia ceas etc. iar doamnele il poartă: ca 
marcate 10 Josul declaraţiei mele ŞI r r z r . . . 

. ~fe.ctel~ .I~ va intă!l. conv~~gerea: Sunt fericit azi, căci ca par- rnălţişor la gât, ca broşă cercei, ace 
Nu este adevărat, că elevii evrei ar au gasIt ali~ţl mtre rom.a~1. O·nu Vas că, lamentar al pădurilor României pentru cap etc. 

fi fost persecutati la examen deputat, ŞI ProCOPOVICl, senator, au . . ' I . .' ' . 
l-am spus că s'au prezentat în toful întrat În arenă, alţi .merceJ1~ri vor ~r.ma. am pe pal tea. mea .chIar crezul ~ DeCI fiecare bun creştIn trebuie să 

19 elevi români
t 

dintre cari au trecut Să poftească mmlsterul Instrucţlel să M. S. RegelUI ~erdmand,~ care ŞI-) procure. 
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Pll!ina 2 

o întrebare! 
Cum î,i bat joc ziarele străine de 

noi şj autorităti le noastre! 

VOINTA POPORULUI 

Banca excrocilor Berkovitz 
luitueşte pe doi înalţi lnagistraţi şi înşală statul cu 

sunlO de lnilioano. 

Ce poate face banul jidovesc - Tot numai bietul functionar 
şi ţăran plăteşte dările cele grele - Un deputat LANC. va 

aduce chestiunea În Parlament 

Este ~au nu este cenzură? Noi nu 
putem scrie ce vrem, ce e bine in in
teresul ţărei şi a neamului, iar gazetele 
minoritare Îşi fac de cap. D. e. în co
loane întregi se plâng teribil În contra 
faptului că trebue să se prezinte ce
tăţenii cu actele lor, la poliţie, la sigu-
rantă etc. Jşi bat joc de autorHăţile De câteva zile s'a descoperit I nii, s'a încheiat procesul verbal, 
statului că malestează cetăţenii cu ast- în Bucureşti o mare escrocherie dar zadar'nică a fost munca func· 
fel de ordine, pe ei cetăţenii pacinici pusă la cale de Banca Berko- I ţionarilor cinstiţi, căci la Bucu
şi loiali, cari vreau să ail;)ă linişte, după vitz, aceasta cumpărând pe ma- reşti s'a aranjat totuL Au fost 
ce şi-au plătit dările - cari le~au plă- gistraţii din comisiile de impo- I anulate procesele verbale, s'au 
tit, că mai mulţi sunt, cari nu şi le 
plătesc niciodată, nu plătf!sC nici un fel zi tare, pitgubea statul cu zeci redaf băncii contrabandiste cei 
de dare - şi tocmai pe aceştia îi pri· de milioane. Şi anume iata cum, 20.000 dolari, iar ca să nu se 
veşte în primul rând datorinţa prezen- acestei banci, care dispune de un zică, ca nu s'a facut nimic, se
tărei. S'ar mai şi prezenta ei, dar mai capital de aproape doua miliarde cretarur general al min. de finanţe, 
bucuros cu milă, cu un os de ros, Cl: 1 
un bacşiş banul lui Juda În buzunar lei, comisiunea din prima insta:1ţa Buescu, le-a aplicat o pedeap:-;ă 
pentru careva biet funcţionar flâmânzit îi constatase, ca ycnit anual su- de 10.000 (zece mii) lei, când 
ori care suspină după o haină mai ma de 20 milioane, după care statul in virtutea legii, putea să·şi 
groasă pentru iarnă, decât cu actele avea să plătească impozitul global. reţină intreaga suma confiscată. 
neeesare. Dne Dzeule de ce mai trebue Deşi, In raport cu capitalul Altădată, acelaş jidan Berko
la tot pasul aCle, că doară ei sunt in- enorm, chiar suma de 20 milioane vitz comandA,nd mătăsuri dela Pa
ternaţlonali n'au pa1rie, n'au datorinţe, 
n'au ocupaţiuni cinstite. Da:! de sigur venit, este o nimica toată, banca ris pe seama balabustei sale Re-
aceasta este ce-i doare pe rumunii nu se mulţumeşte cu aceast;), con- beca, in valoare de jumătate mi
circumcişi. Nu linişte pentru muncă le statare, - şi apelează. Hon franci francezi, - a scăpat să 
trebueşte lor, nu r ci mai curând pen- Comisiunea de apel a fost pre- nu plătească vama, care se ridica 
tru hoţii, pentru specule, pentru afaceri zidată de magistratul L. Davido- la ca/eva milioane. 
murdare, pentru fapte imorale, pentru 
completuri. Pentru aşaceva au nevoie glu, care dupăcum se dovedeşte Multe sunt pacatele acestor 
de linişte, la aceste nu se cer acte şi acum, fiind mituit de către banca, bandiţi moderni, cari se lafăesc în 
nici la prezentare nu·i bine să-şi spue reduce suma de venit net, impo- palat uri şi se bucură de mare 
meseria, şi dacă totuş s'ar afla, iată zabili\. la 4 milioane cinste la noi in ţara. 
bucl~cul este ~ata. şi atunci ~au trece I Pe numele fals de David" s'a Ca.t despre nenorocifii magi-
gramţa, sau mfundă puşcăna - aşa. " . Y 
mai rar, căci oare cine ne-ar putea găSIt la. acea b.ancă . un lIbel de straţi, care aşteaptă să fie trimişi 
spune câti jidani au ajuns în puşcărie, depunen al dlU1 Da vldog!u în va- la puşcărie, am mai spus-o şi al-
deşi pe toţi i-ai putea interna într'o loare de 4 milioane lei. tădată: Banul jidovesc aduce deso-
singură zi fără nici o mustrare de noare femeii, desonoare şi moarte 
conşliinţă ori frică că vei comite o I * barbatului 
ilegalilate - sau conform principiului Acum se descopăr pe rând şi * 
koslet was kostet •.. in contul unei su- I 

muliţe sunt lăsaţi să-şi continue men- alte pungăşii de ale băn~ ii jido- Atlăm cu bucurie, că parla-
drele cu o mai mare obrămicie şi fără veşti Berkovitz, pe care le co- mcntarii nostrii vor aduce in Par
nici un pic de frică ori ruşine. mitea faţă de stat sub scutul unor lamentul 'rării, această excroche-
Că toate acestea se întâmplă, că ei înalţi magistraţi, uitaţi de sine. rie jidovească, cerând ca să vo-

trăesc aşa cum trăesc, deşi ştie toată Aşa, in 1922 Banca Bcrkovitz teze o lege, care să pedeseasci.t 
lumea cum şi din ce şi deşi ar trebui . 
fiecare tras in ţeapă se lăfăesc totuşi a fost prinsă -de cătra . vama Ti- aspru nu numai pe cei ce se lasă 
în belşug de toate bunătăţile, şi în rnişoara cu o contraband!1. de mituiţi, dar şi pe acei cari pro
desfrâuri de tot felul de fapte imorale, 20.000 (douăzecimii) dolal'i, adcca fit:.1.nd de sărăcia sluşbaşilor, ti 
în dauna creştini!or, a noastră şi a tă- 4 milioane lei. I-s'au confiscat ba- îndeamnă la păcate. 
rei întregi, vina o poartă jidovitii şi 
autorităţile, cari nu-şi fac datorinţa. 

Pentrucă îşi pot bate joc de auto-
rităţi prin ziarele lor publice, aici la 
noi, este de vină cenzura care nu-~i 
cunoaşte rostul ei. 

Se poate d. e. permite ca despre 
criminalul ticălos, atentatorul omului 
superior al omenimei întregi, care este 
Mussolini să se scrie că- i un sărman 
martir, fiindcă a fost sfârticat În bucăţi de 
oamenii drepţi şi cinstiţi? Se poate 
spune în aliă parte că oare dacă glon
tele va rătăci în capul lui Mussolini ... 
va să zică sfătueşte indirect acest 
obraznic să-i atace capul, ca repunân
du-I totuş odată, să trim bite hahanii, 
:să aducă laude şi mulţumite lui 1e11Ova 
cum au făcut după aterttatele dela noi 
din Senat, Tatar-Bunar, laşi, Ţeleneşti, 
Cernăuţi, Vişeu etc ... 

Intrebăn1 deci Încă odată: avem 
autorităţi drepte, cinstite creştine în 
ţara românească? şi cenzura - unde 
este - pentruce nu-şi face datorinţa? 

DOINĂ 
Trai amar, plin de venin 
Am avut de mic copil ; 
Ca o floare Între spini 
Am crescut printre străini. 

Căci streinii năvălesc, 
Tara ne·o săcăluesc, 
Şi cum vÎn fără 'ncetare, 
Mult ni-s zilele amare. 

Munţii, ei ne-au desbrăcat, 
Codrii ni i-au răsturnat, 
Ţara ne·o au sărăcit, 
Viaţa ei ne-au otrăvit. 

O. B. 

Plânge mamă, plânge fată, 
Căci n'au nici cenuşe 'n vatră; 
Si noi plângem, fii lor, 
Ajunşi robi jid anilor. 

6b. Câ~lariu. 

fi fost prinsă o bandă de evrei, 
falşificau dolari. 

• carI 

In urma cercetărilor făcute <:le dUre • 
organele de siguranţă. din Cerl1ăuţi ,i 
Bazargic a fost prinsă în Cernăuţi O 

bandă de evrei falsiiicat,ori de dolari. 

Din cine este compusă banda 

Dup!ice au fabricat bOa dolari, Las
chower şi Schiefmliler, au trecut frau
dulos în Româuia, stabilindu-se provi
zoriu la Cernăuţi. 

Aci L'!scho\\'er îşi schimbă pe rând 
numele iu Iosif Le~cher, Abraham 
Gorn, Herman Kelmal1ll. Autorul principal al falsurilor şi şe

ful bandei se numeşte Abraham Las
chower. E~te evreu polonez, născu t In 
Kamion ka-Strumilowo il1 Polonia şi a 
dornicil iat oarecare vreme tn ora~ul 
Brody din acea ţuă 

Tovarăşii transform ară în lei cei 
I 600 dolari falşi, cu care au venit din 

Polonia şi căutară. indivizi potriviţi 
scopului asociaţiunei spre a-i folosi ca 
plasatori de moneda fa!şe, în ţar~. 

Laschower este absolvent al cursu
lui liceal şi acum 5-6 ani a intrat 
funcţionar de birou la o casă deschimb 
ain Brody, 

Pării,ndu·j Pl'ea obositoare munca de 
birou, întră În legătură. cu un anume 
Brockhaller f;1i cu o asociaţiune de fal
sificator de dolari din Varşovia, de 
unde obţinu un stoc de dolari de câte 
20 dolari, falsificaţi ~i pe cari începu 
sll.-i puni in circulaţie. 

E descoperit însă, arestat şi con· 
damnat la doi ani şi juro. închisoare, 
pedeapsă. pe care a executftt·o In are~ 
stul din ora~ul Brody. Abraham Les
chower a fost eliberat in anul trecut 
din Închi~oare şi timp de 6-7 luni 
rii.mâ.nând fărl!. ocupaţiune, a căutat noi 
surse spre a'fi procura bani de cari 
avea nevoie. 

Complicii 
In Brody a făcut cuno~tinţă. cu gra

vorul Iosif Sehiefmiiller. Si Laschower 
propusese lui Schiefmiiler,' să falsifice 
tmpreun1l. dolari. Acesta primind pro
punerea, începură. să facă clişee după 
indicatiunile tovară,ului să.u. . 

In scurt timp găsiră doi evrei polo
nezi, cari umblau fări nici un rost 
prin Cernănţi şi anume pe Kro[]enthal 
şi pe Blezarchievici, elementele de care 
aveau nevoie în bandă şi toţi patru au 
plecat la Bucureşti. Primul domiciliu a. 
lui Laschower, unde se efectua falsu
rHe a. Jost în s!r. Triumfului No. 47, 
apoi îu Calea Dnde~ti N o. 148. 

Cum opera banda 
Stabilită prin Iunie, auul acesta, 

în Bucureşti, banda de falsifica.tori 
şi-au Început activitatea. 
Abraham Laschower şi Schiefrntiller fa
bricau, iar ceialalţi doi, Kronenthal ~i 
Blezarchievici desfăceau marfa falsii.. 

Toti patru, tineri, eleganţi şi po· 
:z;ând ca oameni de afaceri străit1i cu 
capitaluri de milioane investite in iu· 
treprinderi comerciale dădeau loviturile 
- 1& preschimbarea monedeloc false 
- cu a.tâta sânge rece, Încât nu se nă-
ştea nici cea mai mică b~nuială din 
partea celor ce cumpăr9.u valute forte. 

Numai cu ajutorul unor minuscule 
obiecte, cari Întrau În cuprinsul unei 
cutii de chibrituri, ~ falsificau moneda 

de râ'e 50 ~i 100 dolari, atit de bine 
reuşi te, Înclt t cei mai versaţi zarafi nu 
puteau sA distiugă falşuI ~i să rAmini\ 
plăliţi ţlÎ pagubiţi, cum dosi gur că. 
vor fi mulţi iu ţara noastrA, care au 
cumparat do uri d~la membri! bandei. 

F "Isiticatorul Abraham Lasch"wer 
este In stare ca in două ore să falsi
fice o monedă de 100 dolari. Pentru 
a falsifica do ari, Ahrllhrn La!;chower 
~i ajutorul sau Schiefmiiller, htrebui[]
ţau monede b'une, de câte 2 dolari şi 
5 dolari pe care le transformau ia mo
nedA de câte 50 şi 100 dolari. 

Banda a falsificat prin aceste trans
formări sute de burăţi, cari au fost 
plasate la . Bucureşti, Brăila şi alte 
oraşe din ţară. 

Incercarea din Cernăuţi le· a fO;lt insă 
fatală, deoarece prin arestarea lui Las
chower, tll~te iluziile de repede imbogii
tire s'au spu Iberat. 
Dupăce toţi complicii au fost are-

1 staţi şi din primele cercetlri făcute de 
siKuranţa. unde au mărturisit totul, au 
fost trill1 işi siguranţei din Razargic, iar 
de-acolo vor fi înaintaţi siguranţei 
din Bucure~ti. 

ECONO)nCE. 

Să cultivăm sfecle de 
zahăr! 

Instalându-se În Arad o fabrică de 
zahăr, credem că suntem spre folosul 
cetitorilor noştri agricultori, dacă din 
când in când vom da unele desluşiri 
asupra culturii sfeclei de zahăr. 

Deocamdată. publicăm următoarea 

socoteală, care ne arată rentabilitatea 
acestui nou product agricol: 

Comparaţia venitului ~ela 1 jugh .. caEi. 
la cultivarea cu grau, respective 

sfeclă de zahăr. 

GrâU 
Venituri: 

800 kg grâu a Lei 8.-
1000 kg pae a " -.80 

..-. --pieavo!! 

Total: 

Cheltueli : 

Lei 6400 
" 800 
" 100-;-

Lei 7300 

Arătura de toamnă (de 2 ori) Lei 600 
80 kg sămânţă de grâu a Lei 8 J'I 640 
Lucrări de sămănătură ,,300 
Secerişul It 800 
Treeratul " 600 
Asigurare contra grindinei " 200 
Arenda pentru pământ " 3000 
Cheltueli de transport .. 300 

Total: Lei 6440 

Răm(tne cd~tig net Lei 760. 

Sfeclă de zahăr 
Venituri: 

20.000 kg sfeclă a Lei 1.20 Lei 24000 

" 
50% borhot gratuit, adică 

10.000 kg a Lei 0.20 
Capete şi frunze de sfeclă ca 

nutret ce 2000 kg a Lei 0.30 " 
1 a kg zahăr gratuit a Lei 35 II 

10 kg zahăr cu reducere de 

2000 

600 
350 

preţ de 5 Lei la kg .. 50 
Total: Lei 27000 

Cheltueli : 
Prima arătură 
Arătura a doua adâncă 
Sămătul de primăvară, grăpare 

Lei 200 
" 800 

şi tăvălire " 
Lucrarea sjeclei : 

Sapa întăia 8 zile de lucru 
Sapa a doua 10 "" " 
Prăşila 14""" 
Sapa a treia 8 " " " 
Scosul 25.."" 

400 

Total: 65 zile de lucru 

inclusiv intretinere a Lei 130 Lei 8450 
Transportul la gara a 20.000 

kg sfeclă a Lei 20 pentru 
100 kg Lei 4000 

Transportu] borhotului .., 1100 
Arenda pentru teren 11 3000 

Total: Lei 18050 

Rămâne căştig Lei 8950. 
Cultura sfeclei de zahăr aduce faţă 

de cultura grâului la un iugăr cadastral 
un venit in plus de Lei 8190.-
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SE ZIC E: 
Că guvernul Averescu se va rE'trage 

Îndată Ce fi va reu~i si capete un 
împrumut extern, Va urma apoi un 
guvern de colaborare sub Cuza ori Iorga 
- inel o să-·i vedem pe aceşti doui 
matadorî ai neamului românesc strân
gâ,ndu-şi mâna cu prietenie - ~i atunci 
ţara va readuce (va reprimi) la sâuul 
·ei pe 

Nu ,f,im ce va fi, cum va fi, si 
dea Du mnezeu sf. insi. să. fie bine! 

Că cauza scumpetei ar fi taxa trans
porturilor. Va fi fiind că inadevăr 

un prieten îmi spunea că pe la ei îu 
Ardpal costA. kgr. de cartofi 90 de bani 
iar În Arad 3 şi 3 lei 50 de bani. S'a 
în!~mplat Însă că s'a mărit taxa şi pen
tru transprtarea oamenilor - (oamenii 
deşi unii călătoresc în nişte vagoane 
unde până acum se transportau numai 
yite şi atunci nici nu era nevoie de 
cuptoare, ferf'ştrii şi clozete, azi insă 
i!ste nevoie, dar totusi nu sunt, liindcâ 
Se crede eli cuptoal.'e sunt ei bieţii că
iătpri inghesui ţi ca heringii, ferestrii ? la 
ce? cu deosf'bire nO<l plea când se culcă 
unul la altul în braţe, lnţeleg feruei ~i 
bArbati, la lumină. nici /iU ar putea 
dormi bine ljIi i-ar vedea alţii". clozete? 
~oa.r bieţii oameni, cari călătoresc cu ci. 
IV, nici acasă nu prea au dozete, de 
ce să-i invăţăm acum , pe domnie., au 
ei pantalo ni ori cioareci bărbaţii ,i 
câte 4-5 rochii femeile ••. ) - ~i s'a 
micşorat tra.nsportul. Să micşoră.m ~i 
transportul de a.limente, sA. Iăsam co
mercianţii jida.n! sa-şi mânânce hainele 
de modă, mă1Asuriie şi celelalte, să 
vedem care va ceda mai curând ţăra
nul ori Iţig? 

Că domnii deputaţi vor primi o leafă 
. mărită. Frumos şi bine! Mulţi din
tre ei o merită, dar oare aceia, cari 
numai pierd vremea prin Bucureşti fiind 
in Parlament de mărturie - şi cari. 
<le altfel nici acasă nu fac mai multă I 
ispravă - încă merită o urcare de 
leafă? Nu credem 1 Cu deosebire că nu 
toţi Iocuesc În hotel "Pal ace" ci şi în 

~Ie de <1 trpia mână ~i nu toti mă
nâncă prânzuri de gală, ci îşi mai duc 
şi de acasă câte ceva În o trăistuţă! Şi 
apoi Între noi fie zis, unii, nu toti, 
mai fac şi învârteli afaceri, aşa că mai 
picură, dacă nu chiar curge, mai dil 
Dumnezeu, că-i bun şi milostiv!... 

In fine treaba lor. că doară ei ştiu 
ce fac, ei sunt tara şi poporul, deci 
.trăiască Parlamenlul! (inţeleg fără 
parlam entari,) 

Că, în unele comune din apropierea I 
Aradului, unii preoţi uitându-şi 

menirea de luminători ai poporului, în'l 
ghesue banul în punga jiddnului per
'Clunat, deşi sunt În comune şi comer· 
danţi români. Ba, într'o comuna chiar 
li apa de beut o cară din fântâna pu. 
chinosului, pe motivul, că e cuşeră. 
Ce uitare de tine, ce decădenţă. Săr
man neam, condus de astfel de apostoli! 

Că la Hălmagiu nu s'a tinut Te
Deu m cu ocazia celebrării aniver

"Sării naşterii M. S, Reginei. Din a cui 
vină? 

Că dl Kafka. perceptor in circ, Radna 
este foarte bun prieten cu Ti

germann. mare comerciant in Conop 
care plăteşte numai "pe jumătate" im
pozite cât sărmanul comerciant român 
de acolo Rugăm Direcţiunea financiară 
<lin Arad să cerceteze faptul. 

Că la Curtici in urma denunţului no
stru, că individul GrOnbaum se 

ascunde de ani de zile aici neavând 
acte 1n regulă, - aflăm cu plăcere că 
<1. plutonier de jandarmi Popa Petru a 
reclamat cazul companiei de jandarmi 
<lin Arad. 

La această veste, soacrăsa, văduva 
Kohn Mauriţiu şi ea şi-a închis birtul. 
Cum adică, ea nu era trecută pe lista 
cetăţenilor, nu avea brevetul şi totuşi 
vindea beutură. 

Nădăjduim in cinstea autorităţilor 
noa~tre, că in curând se va face lu
mină in chestiunea celor doi indezira
biti. 

VOINTA POPORULUI 

Că în întreagă România nu este un Pentru Automobilul de propa-
oraş mai mizerabil luminat decât d 1 CII d - d 

Aradul, care are străzi întregi şi în lan a a ercu u e ~tu II 
centru fără nici o lampă electrică (de! "Voinţa }}o,orului OI 

c. s,tr~,da, Tu~nul~~), a~east~ o sp~n şi 1 A mai incurs dela: Lei 
stremll ŞI aradanll, can mal văd ŞI alte 
oraşe şi toţi sunt de părere că oraşul . Doal~ma M. Russu, Arad " 500 
Arad cruţă, Da? tocmai când este vorba I Săcul I~cob, propnetar Curhcl 500 
de lumină şi cultură, atunci îi arde de Gh. Cflşan, . 80 

I cruţare? Şi dacă aşa este Întrebăm: Sec,an ?~efan, tmp. de mt,c. efr. 
De ce ard lămpile electrice pe unele Curtlcl" 50 
dintre străzi deja la 4 şi jum. iar vara Ardelean NIcolae 1. ,ef de tr, efr. 
la 5-6? Propunerea noastră ar fi să. Arad 40 

40 
40 

se aprindă lămpile le.. timp când este I Moţ I?~n 1 conduct. cfr. Arad 
nevoie de lumină, atunci însă să avem Mar~h.,an, P~v~l oonduct. cfr. Arad 
O lumină cum se cuvine într'un oraş Leoflnţ DionISIe, şef de tren cfr. 
ca al nostru. Arad, 25 

Sârbii Încă cruţă Însă ştiţi cum? Heghelt Ioan, şef de tren efI'. Arad 25 
în nopţile cu lună plină şi senine Memetea Gheorghe, şef de treft 
peste tot, nici nu se aprind lămpile. cfr. Arad , 30 

Să cruţăm şi noi şi încă foarte mult, Cozma Gheorghe. ~ef de tren cfr. 
dar numai aşa, atunci şi acolo, când Arad 

( şi unde se poate. V~clan Ioan, condct. efr. Arad 
20 
2j 
40 
40 
25 
20 

Că minorităţile din Turcia, grecii, ar· 
menii, jidanii au abzis de drepturile 

lor recunoscuk în tratate. De ce? că 
doară constituţia republicii turceşti deşi 
a recnoscul egalitatea de drepturi tu
turor cetăţenilor musulmani şi nemusul
mani, în practică totuş nu există acea
stă egalitate. 

Bhdar Ioan, şef de tren efr. Arad 
N adrăii Todor, conduct. cfr. Arad 
Ţigu Stefan, conduct. cfr. Arad 
Butari Simion, conducI. cfr. Arad 
llica. Dumitru, şef de tren cfr. 

Arad 20 
Dudu L, ~ef de tren efI'. Arad 25 
Şllşa Eftimie conduct. efr. Arad 20 
Moţ Aurel, şef de tren efI'. Arad 20 
Ciumedean Ioan coduct, cfr. Arad 20 
Suma anterioară Lei 26.560 

De tot! Lei 2::Uoo 

Cetăţenii nemusulmani - adică mi
noritarii - nu sunt numiţi în funcţiu
nile publice; nu li se încredinţează I 
posturi în administraţiile de stat; nu =========:;;;;:;;;;::::;:==;;;;; 
sunt aleşi deputaţi în Adunarea Naţio- . 
nală - cu toate că sunt eligibili; nu 
sunt admişi în cadrele ofiţenlor activi Un proces 
sau de rezervă, cu toate că ei nu sunt Joi, 11 Noemvrie a. c. a avut loc la 
excluşi principial dela obligaţiunile mi- judecătoria din Câmpulungul moldove
Iitare; ou se pot stabili în orice loca- nesc, procesul pentru daune civile în 
litate, sau regiune, cu toate că pactul valoare de 21.615 Lei, intentat de că
fundamental le garantează egalitatea tre dl Grigorie Berciu, învăţător în 
de drepturi. Vama contra jidanului Leiba Ooldbo-

Un minoritar, fie el armean, grec, gen cu şederea în această comună. 
sau evreu, nu are dreptul în Turcia Acest jidan, întovărăşit încă de unul 
să-şi schimbe domiciliul dintr'o locali- a încercat acum trei ani să omoare pe 
tate sau regiune, În al ă localitate, sau susnumitul învăţător, cunoscut ca lu
regiune şi nu poate eăIători în cu prin- ptător neînduplicat pentru cauza cre
sul teritoriului statului, decât în baza ştinătăţii. Iată ce scrie despre acest 
unei autorizaţii speciale dJte de guvern. fapt revista "Apărarea Naţională n-rul 

In consecinţă, există în Tureia două 17 din 1 Dcc. 1923 din Bucureşti: 
categorii de cetăţeni: cI. 1. de musul- • ',' 
maoi şi ci. IJ- de nemusulmani şi mo- ,,111 'l,cerutul r~~:l O,eto m vne .1923 
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Dar ziui procesuilli din 11 Nov. 
e cel dintâi prilej în felul lui pentru 
întreii! judetul Câ rapu1ungului, va arăta 
dacă cumpăna dreptătii VI fi sau nu 
târâtă în mocirla criminalelor proto
coale ale înţelepţilor Sionului 1. .. 1( 

Ţepe,. 

Jidanii recunofolC că nu pot 
trăi fără. speculă şi "afaceri 

Îu vânt" 
Weizmalln preşedintele sioniştilor 

din Anglia, la o conferinţă din Londra 
zice: 

.. Criza este un simtom natural în 
viaţa economică a fiecărui stat... En
glezul are paciinţa ~i răbdarea să su
poarte criza, jidanii însă sunt un popor 
nerăbdător. Nervii acestui popor sunt 
slăbiţi în urma multor evenimente gro
zave şi nu fiecare are puterea să su· 
poarte o criză .. ," 

"Să nu trecem cu vederea, că multi 
dintre jidanii cari vin în Palestina din 
Polonia, şi au mâncat acolo mălaiul şi 
vin cu aspiraţiuni, cari nu se pot sa
tisface. Ei se reîntorc deziluzionilji. 
Aceasta era inevitabil, deoarece fara 
noastră nu a fost potrivită pentru ei, 

I 
neavând teren pentru speculă şi afaceri 
1n vânt". 

Ce vedem din aceste cuvinte ale 
conducătorului jidan. Două lucruri im
portante. 

1. jidanii nerăbdători nu supoartă 
nici o criză. Oare să fie o scuză pen
tru dezertarea lor în massă in timp de 
război? 

2. Jidanii recunosc că nu pot trăi 
fără speculă şi afaceri )lÎn vânt". 

Va se zică aprobă afirmaţia noa
I stră, că jidanii nu au ce căuta Într'un 

I stat naţional muncitor. Nici chiar în 
statul lor jidovesc, 

l Ce caută ei atunci la noi? Specula 
şi afacerile "în vânt"? 

Provocăm pe poJiticianii noştri ji. 
doviţi, să cetească articolul lui Weis
mann din "Wiener Morgen Zeitung" 
din 16 act, a. c. şi să apere pe jidanii 
lor În contra sionistului Weismann. 

Poate că ei vor fi mai catolici ca 
Papa. 

Observarile ţarului Alexandru. 

tivează aceasta deosebire pe baza i pe la amlaz" dOI Jld~llI măcelan, .au 
dreptului fiindcă Turcii şi.au vArsat ! I~c:rcat u!' atac b~ndltesc asu~ra In

sângele În război, iar ceialalţi au fost I v~ţa.toruIUI naţ!onahst Or. ~ercl~, pe 
mai mulţi trădători. can~ Vtne.t dela şcoala dm catunul 

Intrebăm: cum stă chestia la noi? l ~ol,ld spre~ V~ma. . A~acul a avut loc Gazeta bol~evică »Krasnaja Gazetta" 
tocmai invers! In România toţi trădă- I Intr o lunea 10 d~part~re ~ cam v~~-o publică un extras din memoriul jida
torii, toţi românii înstrăinati şi străinii : 3, km de sat. Nl:lmltul Invaţător fIInd oului Gfinzburg, inaintat ţarului Ale
şi în special jidanii au drepturi mai 1 sl~gur şi făr~ miJloace, de apărare, a xandru III. 
mari şi sunt sprijiniţi de autorităţi ... iar I scapat cu Ylaţa nu,?al după îndelun- . ., 
rom A ,. , t't" l' ,. f'" ă gale sforţăn ŞI cu ajutorul unor trecă- Ţarul citeşte memonul ŞI face ur-anll cms I 1, mva IZIl, Or anII ŞI v - . D' , • v • 

duvele de război precum şi foştii vo- I ton: m cauz,a rămlor g.ra~e ~a mana, I mătoarele observăn: La plângerea, că 
luntari sunt desconsideraţi, lăsaţi În voia I C~CI a !o~! pn~s de A ma,n~ ŞI m,uşcat, jidanii nu pot ocupa funcţiuni înalte 
sorţii să-şi bată străinii joc de ei. Trist !, gŞ~:m~garşa,letunlforţă ad~nn~ălţăte CUI ţltef pet J civile şi militare, observă: "Să ajute 
dar adevărat I z I pe a , 1 \ oru a os D d ' 

, . transportat în aceeaşi zi. adecă în 3 I zeu, ca tot eauna să fie aşa.''' 
Oct., la spitalul din Câmpulung-Mol- La plângerea că jidauii n'au drep-

Cine a pus la cale războiul dova. , ,.",. turi, observă: "acordarea drepturilor 
greco-turc? Bandlţll ]Idam - se zice - că au jidanilor de către Europa este lngro-

D ă ă b ' 1 t" I fost puşi .Ia cale şi plătiţi de către 't 1( 

up r z OIU greco- urc, .Iese a "Cahalul" jidănesc din Vama (Buco- ZI or. .. A.' .. 

iveală, că conflictul dintre ei a fost vina) Pentru aceasta ei au fost înain~ Grunzburg se plange, că ]Idanu sunt 
bazat pe lupta între jidanul Rotschild taţi gardei de siguranţă, care va an, opriţi de a se contopi cu poporul ru
şi americanul Rockefeller, pentru aea- cheta lnc dentul şi legăturile cu Caha- sesc de 100 milioane suflete. Tarul 
pararea terenurilor petrolifere din ţinu- lui, iar dl G.r. Berciu, ~ în.aintat proces observă: "Ne-am murdări dacă an: per-

la judecătona OcolulUI Câmpulung., ..' 
tul Mossul. Anglia lui RotschiJd a Desbaterile procesului din chestie mIte acest, lucru '. .'.... 
trimis pe greci în contra turcilor finan- au şi avut loc imedidt. La ultima des- MemOriUl continuă, că COPlll Jldam 
taţi de RockefelIer. Rezultatul a fost batere din Februarie 1924, jidanul a sunt cunstrânşi a cerceta şcolile fU· 

infrângerea gre~i1or şi detronarea re- I fost co~damnat n~f!1ai la 3 zile închi- seşti, tarul zice: "S'a comis o enormă 
gelui lor. . soare ~I, despăgubIrI pe cale de proce- crimă." 

C fl ' ti' I L' N ţ' . dură CIVIlă. L f' "d I IA i on IC u a ajuns a Iga a 1Il1ll- a me, Jl anu se p ange că n 
DI Or. Berelu, nemulţumit însă, a 

lor. Acest Sanhedrin jidovesc a decis anunţat apel prin parchetul pe atunci urma persecuţiunilor, jidanif vor emigra 
în favoarea lui Rotschild, anume: se În Suceava. Parchetul. cinste lui, a în- la America sau Palestina. Răspunsul a 
înfiinţează societatea "Tilrkisch Oii ţeles să-şi facă datoria, constatând fost: uSă dea Dzeu să fie aşa". 
Company", care n'are nimic comun cu mult prea mică pedeapsa, din care Iată observări1e ţarului Alexandru 
turcii, ci este curat jidovească. . Acţiu. cauză a propus o majorare a ei la III. Rezultatul emancipării jtdanilor ruşi 

câteva luni. Totuşi Tribunalul din SUA 
nile se împart: o pătrime Angliei (Rot- ceava a aflat de bine să confirme sen- a fost asasinarea întregei familii a ta-
schild), a doua pătrime Americei (Ro- tinţa judecătoriei _ Câmpulung, Prin rului Nicolae II. 
ckefeller), a treia şi a patra pătrime faptul acesta, pe lângă că s'a incurajat Jidanii au nimicit trupul şi sufletul 
Franţei şi Olandei (între oamenii lui jidanul ucigaş, ,,înţelepţii Sionului" poporului rus, 
Rotschild,) Dreptul, de exploatare s'a şi-au văzut îndeplinit şi cu acest prilej 

unul din protocoalele lor care zice: 
fixat la 75 ani. "Prin înrâurirea noastră, executarea le-

Jidanii s'au împăcat - conflictul gilor creştinîlor e redusă la minimum 
s'a aplanat. posibil." Prestigiul şi tăria Ir.gilor sunt 

Ne întrebăm, că pentruce s'au bă- zdruncinate de interpretările liberale, 
fut atunci grecii cu turcii? pe care le-am întrodus noi în ele. In 

Oare acest război nu seamănă cu cauztle şi chestiunile de politică şi de 
principiu, tribunalele hotărăsc aşa cum 

un progrom condus de Rotschild con- le prescriem noi, văd lucrurile în lu-
tra altor două neamuri nejidoveşti? mina în care le arătăm noi." 

- Rugăm ca fiecare abonat să 
câ~tige cel puţin încă un nou abonat 
la ziarul nostru, intransigent naţional

creştin, care luptă deopotrivJJ. contra 
slriiinului parazitar ca ~Î contm Ro
mânu/ai înstreinat - necinstit! 

: o. . ' '. L • ~. ".' -. • '-~ ~ d 
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ŞTIRI DE TOTFELUL 
Rusi1m ~chitaţi 

mentele, caci luptăm cu 
·foarte mari! 

abona- I 
I 

greutăţi I 

... 
- Aderenţii noştri sunt rugaţi să 

coledeze fiecare pentru fondul de re~ 
zislen(ă şi automobilul ,.Ligei". 

... 
- Dl Ascaniu Crişan, directorul 

liceului Moise Nlcoară, a fost ales în 
şedinţa de constituire a comitetului de 
la 9 Noemvrie a. c., de preşedinte al 
Asociaţiei Profesorilor Stcundari din 
Arad. 

Imnuri reIi~ioase. Un volum in
grijit, litografiat şi împărţit în două: 
a) Liturghia lui sf. Ioan Gură de aur 
şi b) Imnuri de diferite servicii şi ser· 
bări religioase • 

E vaJoroasa lucrare a dlui Aurel C. 
Popovici-Racoviţă dela liceul "Moise 
Nicoară" din Arad, cNprinzând pesle o 
sută de coruri mixte, absolut necesare 
serviciilor bisericeşti. 

Lucrarea dlui A. C. Popovici· Raco
viţă, îndeplineşte năzuinţa unei muzid 
pretabile ortodoxismului nostru în bi· 
serică şi exigenta compoziţională a 
muzicianilor noştri români. 

A fost o alegere cât se poate mai • ... 
norocoa~ă care ne bucură. - ONORATi ABONAŢI! Vă rugăm 

• răspundeţi: Cine, cum şi cu ce să se scrie 
Un nou organ al LANC. • Crezul şi tipărească ziarul, pe care îl cetiţi -

Nostru" se intitulează o nouă revislă suntem siguri - cu drag, dacă Dv. 
bilunară de propagandă naţională, re- nu trimiteţi abonamentul? 

Comitetul ~colar judeţean Ara d. 

Nr. 1247-1926 

rUBLlCATIUNE 
Se aduce la cunoştinţă gene

Romttnia. Primăria Municipiului .Arad 
Serviciul Administrativ 

No. 25445-1926. 

Publicaţiune 

rală, că în ziua de 15 Noemvrie Se aduce Ia cunoştinţa publică, că 
a. c. Ia orele IOa. m. se va la serviciul tehnic al Primăriei Muni~ 

cipiului Arad, se află vacante două 
ţinea O nouă licitaţiune publioă cu posturi de controlori edilitari cu salar 
termin scurt în localul comitetu- de bază de 500 lei plus accesoriile le
iui şcolar judeţean, pentru darea gale . 
în intreprindere a lucrărilor de re- Doritorii de a ocupa aceste posturi,. 
novare la edificiile şcolare din co- pe lângi petiţie, care se va Înainta în 

termen de 15 zile dela data publicării 
muna Dorobanţi (Iratoşul-mic). în "Monitorul Municipiului" vor anex~ 

In baza devizului întocmIt şi următoarele documente: 
verificat de Serviciul technic ju- 1. Extrasul de naştere. 
deţean sumele de reparaţii sunt 2. Certificat de naţionalitate. 
99 1 79 lei 3. Certificat de şcoală dela Scoala 

. D i.J.') dT'1 . 1 I de conducători technici sau Scoala de 
. . eVl~u, con lylUnJ e ŞI p ~nu~ arte şi meserii. 

rIie relahve la aceste lucrăn se 4. Certificat de moralitate. 
pot vedea în biroul Comitetului 5. Dovadă, că a satisfăcut servi-
şcolar iudeţean, la Prefectma ju- ciului milita~.. . 
deţului camera 84 şi la Comite- 6. Certificat medIcal, că este dephn 

ligioasă, culturală şi ştiinţifică, ce apare ... 
în Bucureşti sub direcţiunea dlui lulian I - Adv. Ultr. jur. Dr. Iuliu Boca 
Sârbu. I profesor de drept la şc. sup. de co-

Abonamente pe un an: pentru par- I mert, Arad. Am onoare a vă aduce la 
ticulari 300 Lei, pentru studenţi şi cunoştinţă că de ziua de 1 Decemvrie 
elevi 200 Lei, pentru autorităţi ~i insti~ a. c. imi mut biroul din strada llarie 
tuţiuni 500 Lei. Administraţia: Aleea Chendi nr. 13 în Bulevardul Regele 
Blank 16, Bucureşti. Ferdinand nr. 62 ef. 1. într'un edificiu 

t II 1 d' D sănătos. 
u şc~ a"r r~ra In comuna" 0- Petiţionarii vor prezenta şi lln plan 
robanţl 10 zllele de lucru mtre despre o locuinţă parteră consistentă 
orele 10-13 din zi. din 2 camere şi dependinţe, care plan 

li dorim noului confrate mult spor cu farmacia Kărpăty. 

Llcitaţiunea se va ţinea în v~ ~onstala· din pla.nul temel!ei, ~ piv
conformitate cu legea con tab i1i- mţel, a parler~lul ŞI a. co.pert~şuAIUl pre-
.'. '"' . cum una secţiune pnnclpala 10 scară 

la muncă şi viaţă lungă. In consecinţă, pentru cazul când 
le· îmi veţi face onoarea de a Vă adresa 

t~ţ~l p.ubhce (Art. ,2 - 82) ŞI. con- 1: 50 cu întreg devizul necesar. Pla-
dlţlUOIle generale pentru tntre~ nul va fi executat cu mâna proprie. 
prinderi de lucrări publice şi cu Vor fi pref~rati aceia, cari pot do
oferte închise şi sigilate pe cari vedi, că au .I.ucrat În această. br~nşă. 

- Studenţii creştini adunaţi În ju- biroului meu, Vă rog să binevoi ti a vă 
rul LANC. s'au constituit într'o sode- nota adresa de mai sus. - Dr Boca. 
tate numită "Acţiunea". Scopul acestei I * 
societăţi este de a grupa toată studen- ... Ii' Abonaţii nostri din America sunt 
ţimea naţionalistă În jurul LANC., pro- rugaţi să ne c~munice adrese de ale 
gramul şi doctrina cărei şi-le însuşeşte cunoscuţi lor, pentru ale putea trimite 

concurenţii le vor tnainta Comi- Concurenţn trebue să ştie hmba 
1 · 1 . d + t . l' statului. 

t~tu ~l şco ar JU eyan In ZILla 1- Poslulanţii cari oCllpă vre~o funcţie 
cltăţll la o~~le 10. pubrică, vor înainta cererea prin aulo-

complect. număr de probă.. 

Societatea este constituită pe teme- =============== 
iul unei discipline, bazată pe încrede
rea reciprocă şi pe datoria fiecăruia 
din membrii ei de a-şi servi ţara fără 
nici o precupeţire, aceasta fiind simpla 

Amatorn vor depune deodată ritatea la care funcţionează. 
cu oferta şi garan ă de 6 procente Arad, la 30 Oct. 1926. 

POSTA REDACŢIEI 
Aderentului din Ţfirgoviştea. Nu 

la valoarea lucrărilor in numerar p. Prlşed. Comisiei inter.: 
sau in efecte de stat. Chicin 

putem lua nolă despre cele trimise, 
I câtă vreme nu iscăleşti. 

Arad, la 22 Oct. 1926. 
Preşedinte, Prefect Secretar lor datorie. 

• 
- DI Rusalin Giulvezan şi dşoara 

Mileva Milosav din Checia Română 
s'au logodit. - Sincerile noastre feli~ 
citări şi să fie într'un ceas bun I 

I 
Dlui N. Roghină, Fagara~. Scrieţi 

mai îngrijit şi trataţi subiecte de inte
res general. 

l Domnilor : Tripa~ A. în G., Ma· 
ghe{i P., Cătană V, Duma N., ahile· 
zan ah. f·i Iacob N. Am primit para~ 
lele trimise cu sincere mulţumite. 

Boneu (S5) V. Spalariu (ss) 

OLANDEZE ORIGINALE 

* 
t Corpul profesoral deJa liceul de 

tullpane şi cepurl se pot că
păta în mare asortiment la so
cietatea comercială pe acţiuni a 

stat "Va5ile Lucaciu" din Carei, are ~I. ...... ei~ 
marea durere de a anunţa trecerea ne- AGRICULTORILOR 
aşteptată la cele eterne a iubitului şi Marele magazin de pielării Arad, Bulevardul Regele Ferdinand 5 
preţuitului lor director Ioan Cheri di- C (Colt cu str. Mircea Stănescu) 
rectorul liceului de stat "V. Lucaciu" VI CTO R BOŞNIA 
mort la 6 Nov. 1926. 

Liceul pierde În el un valoros pro- Arad, Piaţa Catedralei Nr. 16 CRorrORlA PT. DA~IE 
fesor şi neobosit director, iar elevii pe 
un adevărat educator şi părinte, plin Furnizează cele mai solide şi ief- ELE N A NEG U Ş ŞI eL O VA fy 
de iubire şi pururea îngrijorat pentru tine mărfuri din aceasta. branşe. t A RAD 
ei. Inmormântarea i s'a făcut Luni, Strada Turnului (fostă Lovarda) Nr. 3 
8 Noemvrie, ora 3 p. m. în Cluj. ~_~ (vis-a-vis cu Cazarma pompierilor) 

Fie-i ţărâna uşoară şi memoria în . __ _ 
veci neuitată I '" I Dacă te dor picioarele sau tălpile 

IOAN RADA Manifestaţie culturală in Ghiroc. 
In ziua de 26 Oct. comuna noastrA 

a îmbrăcat haină de săruătoare naţio
nală. Vestitul cor din comuna Bauşa, 
sub pat.ronajul însufleţitului preot F. 
Murellan şi sub conducerea. dibace a 
ÎllV. Goilă., a fost oaspetele Casei de 
educ. nat. de aici. 

La ora 9 dim. oaspeţii au sosit 
dela gara Timişorii in 12 trăsuri, fiind 
illt.âmpinaţi de Înv. M. Boeşa, prei~d. 
~i cond. corului din loc. La liturgie 
răspunsurile au fost dale alternativ de 
corul din Babşa şi cel din loc. 

Seara băbşenii au aranjat în Casa 
naţională concert, cu un program foarte 
variat. 

Cuvântul de deschidere l-a ţinut 
pl:ir. F. Mureşan. Au urmat mai multe 
coru' ;' ;xt:, t'x.'ec~tate eu o pr.eciziune I 
de(' .. ,- ... 'v. Go!lă s'a dovedIt de un 
m' "., .. , .succes distins s'a pre-
C, .':.- ..:omieă: »Fuga din or- I 

• '.' f • acte, de pâr. Fortunat I 
(,"! . . .h În Bab~8 • 

.;.~, ,< ,lrezentatie a urtnat hora. 
In f- '.4\ de două coruri s'au conto
pit şi a... .:ântat; ,Hora. Sevednuluic şi 
)Deşteaptl:i~te Române«. . 

Laudă şi cinste vi se cuvine, fraţi 
Babşcni. iar vouA Ghirocenilor, pentru 
jertfa adusă, răsplată dela Dumnezeu' 

Coresp. I 
Nici un ac r1Qolo 1;..1- ' .•• 

Cen1:urat :P; 

nu suferi şi nu amâna îngrijirea lor, ci caută. 
atelierul din str. Caragla1e 20 al pantofarului 
care toarnă modelul In ipsos şi ex. ghete comode pt. cei mai suferinzi de picioare 

Buchet:e si cununi ocazionale f. frullloa,se, 

tI ori în ~iferite va:iat~uni, a!lortim~nt bogat floraria J.ifNOSl "'raD 
ou preţuri convenablle 1U str. Eminescu 20-22 /" j1 

ATENTICNE! Firma J â n O s I exclusiv num1i În strada Eminescu No. 20-22 
1 există. _ Celelalte cu uumele Jinoai folosesc nume fals. 

lustin OLJ\RIU & CO. atrage atenţiunea 011. public asupra maga
zinului şi depozitului de Încălţăminte proprii, 
uude se primesc şi comenzi după.măsură. 13ulev. Rege le Ferdinand No. 47 

Telefon 604 . 

BURZA 
PROPRIET ARUL FIRMEI 
CORNEL BURZA 

COMERCIANTI DE FIER , (Engro ,i detail) 

In depozit.' unelte) sobe de fier turnate, 
vaSe de bucrtNne, maşini economice, cazane 
de fiei! rachiu, plugu/4 grape, inere şi 

obiecte de specialitate. 

• 

Secretar comunal: 
Si. O/ariu 

România. Primăria Municipiului Arati 
Serviclul administrativ. 

No. 25444-1926. 

-·'-~l>ilDTicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă publică fi:ă 
la Serviciul tehnic al Primăriei Muni~ 
cipiului Arad, se află vacant un post 
de magaziner cu sai ar de bază de 360 
Lei plus 250 Lei indemnizaţie specială, 
plus accesoriile legale. 

Pentru ocuparea acestui post, pe 
lângă petiţie, care se va înaint~ î~ 
termen de 15 zile dela data pubhcărel 
în "Monitorul Municipiului", se vor 
anexa următoarele documente: 

1. Extrasul de naştere. 
2. Certificat de naţionalitate. 
3. Certificat şcolar. 
4. Dovadă că a satisfăcut serviciu~ 

lui militar. I 

5. Certificat medical că este deplin 
sănătos. 

Vor fi preferaţi aceia, cari vor pu
tea dovedi că în 'această branşă au 
mai fost aplicaţi şi cunosc agendele 
conducerei unei magazii materiale de 
construcţii. 

Concurenţii trebue să ştie limba 
statului. 

Postulanţii, cari ocupă vreo func
ţiune publică, vor înainta cererea prin 
autoritatea la care funcţionează. 

Arad, la 30 Oct. 1926. 
p. Preşed Comisiunei inter.: 

Dr. Chicin 
Secretar comunal! 

SI. Olarill 

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

Bibliotecă de imprumut 
la "librăria Con cord i a" Arad, 
strada Mihail Eminescu N- rul 10. 

PESTE 
P r O a s p ii t ~i 8 ă r a t 

soseşte 
În fiecare săptămână ]a 

Gheorghe Debelean 
Arad, Piaţa Peştelui No. 19 

Succesorii Tipografiei Rethy Arad. 
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