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Ai .ee- fi .*WP*Mi RE 'l6 , 
Atentatul dela Telenesti. ! Din clHântările dClmtaţilor Ligii în Parlament 

Comunicarea dlui prof. A. C. Cuza cu privire la cazul inv. Bu- i - Vorbirile d-Ior 1. Zelea CO(}I'eallu şi dr Valer Pop. -
IH I. Zel.'2' Codreunu proyocat la due1. --druga şi răspunsul dlui Ministru de interne. 

D. A. C. Cuza: Domnilor de- flict cu un d, locote"ncnt, ar fi fost 
pu!aţi, Liga ApArArii Naţionale lovit de acesta, creştinii sunt ucişi 
Creştine a candidat şi la Orhei, ea, de jidani 1n Basarabia şi dv. nu 

Deputaţii noştri au luat cuvântul starea de asediu zicând că bine a 
1n toate chestiunile mai importante. făcut. .. A fost o stare periculoasă de 
Cuv~i..ntarile lor au fost ascultate efervescentă, provocată de indignarea 
cu multă atentiune şi au fost di- populatiei exploată de jidani În tim

a dobândit la Orhei 4700 voturi. ziceţi nimic. pul ocupaţiei nemţeşti. Oratorul ex-
scutate cu cel mai mare interes. plic1\. ~i spargerea geamuri lor în diferite Domnilor, eli nu a-şi fi venit D. Virgzl Madgearu: D-ta agiţi 

la această tribună să SPU'l ceea • D. Ioan ZeJea Codreanu a de- părti ale ţiirii. 
ce se repetă continuu asupra ale- zadarnic toaH~ lumea pe chestia ji-
geriJor în general. latli insA moti- dănească în Tara Românească. 

clarat, ci:l. LANC. nu se pune în Am fost intrebat dacii. aprob spar
slujba niciunui partid politic. dar gerea geamurilor şi am răspuns că 
/Ja spru' 'mi acele partide, cari /Jor nu desaprob şi trebue să fie un motiv vul pentru care am venit: D. A. C. Cuza: Este vorba de că se sparg geamurile la jidani. 
face bine in aceastd ţară iar dl Starea de nemulţumire e provocată 
dr Valer Pop a cerut Întronarea d,e acei cari se pun alături de jidani 
dictaturii In ţara noastra, dupacum ŞI agravează problema culturii ro-

Cu prilejul alegerilor, a 10st I cazul cunoscut al conflictului dela 
aproape ucis de jidani un lnvaţi- Teleneşti. 
tor la Ţelineşti. Este un caz extra
ordinar, o barbarie nemaipomenită 
ca o intreagă populaţiune rAsvră
tită In contra statului să se arunce 
asupra unui tuncţionar, care nu 
avea nici o vinA, care îşi făcea 
datoria. Este ceva ne mai inchi
puit, de o laşitate mizerabilA, mo
dul in care populaţia jidAneascA 
dela ~leleneşti s'a aruncat asupra 
învăţătorului Budruga, care a tost 
dus la spital, bAtut şi plin de sânge 
şi este ceva tot atat de extraor
dinar, ca dv. care pretindeţi că 
sunteţi reprezentanţii democraţiei, 
şa nu pomeniţi măcar un cuvânt 
dc~prc schingiuirea de ciHt"C jidani 
a acestui învăţător. 

:\'.! Dl Virgil Madgearu: Cer cu
. vilntul, domnule preşedinte. 
.. Dl A. C. Cuza: Domnilor, lcn 

m'am prezentat dlui preşedinte şi 
i-am spus: domnule preşedinte, co
municările sunt interzise de regu-

;:. kiment Inainte de constituirea de
finitiVA a Camerii. Daţi-mi voe ca 
cel puţin sA vă prezint o petiţie, 
o pl[tngere în care să expun ca
zul invăţatorului Budruga dela 1 

Ţeleneşti, iar dv. s'o comunicaţi 
Adunării.~ D. preşedinte mi-a rAs
puns: dacA o fac pentru d-ta, 
trebue sA o fac pentru oricine şi 
atunci ieşim din cadrul regula
mentului şi prelungim desbaterile. 

Dv. credeţi că dacă un tnvA
ţător este ucis de jidani cum este 
cazul învăţMorului Bodruga în ju
deţul Orhei, noi trebuie să tăcem? 
Aceasta nu se poate. 

a fAcut Mussolini 1n Italia. mâneşti. 
FiindcA toţi oamenii de bine Şedinţa din 7 Iulie 

sunt de aceasta pArere, majorita- vorbirea dlul dr. Valer Pop: 
tea deputaţilor au aplaudat pe Oratorul descrie cum candidaţii cu-
oratorii noştri iar gazetele scriu zişii Cătuneanu şi Amos Frâncu la 

Pentru că n'am avut altA cale că Parlamentul actual este un Turda, au suferit cumplit din cauza 
de a protesta; comunicltrile fiind Parlament cuzisf. I prefectului Grita. Deci cu trenul n'au 
oprite, de aceia, am venit la acea- In numArul trecut am publicat putut merge dela Turda la Abrud, 
sta. tribunA ca sA protestez în vorbirea diui A' C. Cuza, acum fdndcă au fost percheziţionati şi ares-

taţi. Se citeşte un manifest gwverna
contra crimei petrecute, ~i să pro- aam în rezumat vorbirile dlor Z. mental afişat in tot judeţul Turda, prin 
testez cA n'uţi avut un cu- Codreanu şi dr. V. Pop. care alegatorii erau îndemnati sa voteze 
vânt mAcar de îndignare contra pe colonelul AI. Eliade fost in Regi-
acestei crime, şi rog pe d. 1\1ini- Scdinţi' din 6 Iulie: men!ui de escortă. RegalA., trimis de 
stru de interne sa. binevoiasca a Vorbirea dlui Ioan Zelea Codreanu generalul Averescu şi de Casa Regală I 

I da ordl'nele cele mal' se\'ere auto- D 1 Z C Abuzurile săvârşite de guvt!rn în . on elea odreanu, continuând alegeri înlătură armonia ce trebuie să 
I riti'tţilor locale, ca să se cerceteze discuţia la alegerile din Putna, aratc\ eXiste între diferitele partide În Paria. 

cazul dela Teleneşti. abuzurile săvîlrşite de prefectul Chi- menI. 
tu1eseu, un tip vrednic de pana lui 

Domnule Ministru, cazul dela Caragiale. A interzis aparitia gazetei Aţi călcat evanghelia sublimll. a na-
Teleneşti nu este un caz individual, locale pe care o redactează Liga, mo- tionalismului; pactul cu Maghiarii iji 

d 
tivând aceastil măsură Într'un chip cum Evreii a fost o palmă pe obrazul ţării. 

cazul ela Teleneşti intereseazA A·' c 't t" I"t' +" "1 "t i nu se poate mai distractiv. \1 reIa na IOna 1 0\1 pnvI egla e n 
ordinea publiclt, intereseazi\. ideia Vorbind tot der;pre celebrul prefect ţară, in vreme ce noi cerem dreptate 
naţiunală, interesează autoritatea Chiţulescu dela Putna, un persQnagiu pentru naţia rom{lnă. lăsată pradă 
statului român în Basarabia (a- ridicol in acel judeţ, care tine cuvăn- pradă nedreptăţii 1000 de ani. 
plauze prelungite pe băncile L. A. tări ilanan!e la •.. înmormân!ări; acest Oratorul aratli. ca d. Averescu a cerut 

N C 
' prefect a dat ordin să se bareze şose- evreilor să se înscrie în partidul po-

l·. . şi pe bAnCIle maJ·orităţii). porulul' spre a c d'd COt t d' lele şi să se interzică circulaţia opo- ' al1 1 a. 1 eş e In 
De aceia d-le Miflistru, eu am zantilor; a traS gloante asupra automo- revista Weltkampf, articolele scriSe de 

credinţă că dv. veţi lua toate mi:l.- bilului în care erau C. Zelea Codreanu d" Streitman senator care a spus că 
"~i prietenii săi. I "poporul român e o bandlî de hoJ, roasă 

surile pentru ca sA restabili ţi or- y de '("l's l' b t'" 1 t~' . t~ Dacă Corneliu C(Jdreanu ar fi fost SiJii ~ e,ie. a a cme reprezm a 
dinea morală şi naţională, protund asasinat, s'ar fi ridicat 15,000 să-I pe tăranii romAni din Bucovina; H. 
turburate prin tentativa de asasi- , răzbune. Streitman, senator averescan. In Transil-
nat sAvârşitA de jidanii dela Tele- j Prefectul a expulzat pe Corneliu vania a învins ideia naţională ultragiată 

C de d-v. 
neştl asupra învăţatorului Bodruga l odreanu din judet. Ofiţerii, de jan- Oratorul face procesul guvernlrl'lor 
( l ) darmi dădeau bilete cu învoirea de a 
ap auze . sta c.Îte ... 2 minule in fiecare comună! din trecut şi de astăzi care n'au activat 

Prin urmare, nu am putut să Răspunsul dlui Ministru de interne 
protestez in contra crimei jidanilor I 
dela Teleneşti. Deaceea pentrucă 
este vorba acum de alegerile din 
acest judeţ - şi regret cA pArin
tele Guciujna nu şi-a amintit ca 
bun creştin, tocmai astăzi în zi 
de Duminec&., despre cazul acesta. 

Se produce tumult, atunci când pentru ridicarea economică şi naţională 
câtiva majoritari spun: Povesti I a ţării. 

D. 1. Z. Codreanu ap'ostrofează E nevoie de o dictatură ... 

Pentrucă acest caz meritA o 
deosebit~ atenţie, pentrucă el con~ 
stitue şi un act de ră.svrAtire şi 
o incercare de ucidere a unui 
creştin in mod mişelesc, am venit 
la aceasti:l. tribunA să protestez în 
contra acestui fapt criminal. Voesc 
si:l. atrag atenţia Onoratei Camere 
ca şi ţara 51\ ştie cA pe când d v", 
Vă ocupaţi de toate nimicurile şi 
de toate incidentele fMA absolut 
nici un folos, pe când dv. indeo
sebi democraţii ţărănişti ţipaţi ca 
d. Halipa a fost împiedecat să-şi 
pună candidatura, şi aţi transfor
mat pe d. Halipa în martir, din 
inciden~ul ca punându-se în con-

D. Ministru de Inferne: Dom
nilor douA cuvinte am de rAspuns 
d-lui Cuza. 

I Oratorul arată că. trebue un dictator. ve lement majoritatea şi strigă: Sun-
teţi îndrăzneţi şi lipsiţi de răspundere. . . Toate neamurile latine au avut stăpl

Liga apărării creştine nu face jo~ niri dictatoriale, o proM evidentl\: 
I " ""d ""' l Italia lui MussoIini. Va răsări ,i din 

Cu acelaşi spirit de obiectivi- cu ~lClUnUl paril ; va spflJ~nu Însă~ sânul poporului o mânA de fier, un 
t t

A.' t t 1 t\ partidele care vor face bme In aceasta 
a e cu care .am mregls ra p (\In- ţară. (ApI.) dictator care va da dreptate poporului 

gerea preotulUI despre care s'a 1 Suntem adven~arii partidului ţără- româ~es,c. .. , 
vorbit cA ar fi fost maltratat, cu nă.sc, fiindcă noi suntem extrema .J\~aJontatea precum ŞI ~pozilla, cu
acelaşi spirit de obiectivitate de- I dreaptă şi pulidul ţărănesc, formează Zl:.ta a .aplaudat os~enlat1v cuvl~tele 

extrema stângă. or~~orulul, c~r~ cere lIltronarea dIcta-
clar că vom face cercetare şi în Oratorul povesteşte o scenă comică, I tUTII tn RomanIa. 
cazul pe care l'a arătat d. Cuza. prinsă. Ia telefon petrecută între minis- *5îHC& __ =-_ 

Desigur cA noi ne dăm perfect trul de interne şi prefectul de Pulna .. 
seamă de rolul cultural şi naţional Termină cu vorbele: Validati şi 
pe care-l îndeplineşte un înv1\ţator, Plltna ca astfel să validaţi ·robia copii-

[ar d-v. 
un luminMor al satelor noastre, 
dacă cele pe care le relataţi dv. D. 1. Z. Codreanu provocat Ia duel 
astfel s'au petrecut, vă asigur ci\, In urma acuzatiilor pe care d. Ion 1 
fAcând toate cercetarile, vom lua Zele .. Codreanu le-a adus în şedinţa 

Camerei, prefectului de Putna, Chitu
toate sancţiunile, luând pe vino- leseu, acesta din urmă a provocat la 
va~i de guler şi duct..du-i la puş- duel pe deputatul Ligei Creştine. 
cărie. (Aplauze prelungite pe băn- • 
ci le L. A. N. C. şi pe băncile ma- Tot in şedinţa dela 6 Iunie a 
jorităţei). vorbit şi Dt. A. C. Cuza expIicând 

pentruce guvernul liberal a instituit 

- Toţi domnii cari au primit 
dela mine liste de subscriere pen
tru acţiuni la ban c a "Apărarea 
Naţională", sunt rugaţi ,i pe acea
stă cale, să-mi retrimită de urgenţă 
listele subscrise ori nesubscrise. 
Paralele incasate deasemenea să 
mi" se trimită mie, ori mai bine di
rect la Banca franco Română, Bu
cureşti în contul Băncii "Apărarea 
Naţională". - Dr. BENEA, Arad 
str. V. Babeş 6. 
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Constatări Îngrozitoare. 
Dl prof. Haţieganu dela unÎ\'cr

sitatea din Cluj, a tAcm o anchc:ă 
intr'o ~coalil, medie de fete şi a 
constatat . că din 291 elcve, 154 
sunt atinse de tuberculoză (de 01'
ticl'i), ba folosind. la examinare 
metOda unui savant prof. de univ . 
la clinica de corii din Viena, a 
aflat cEl. din ° sută sunt bolna\'c 
f)3. !\rai departe o statistică fă;;uhl 
asupra alor 364 stud. şi studente 
de univ. din Cluj, a atlat că ~ 17 
sunt tuberculoşi. Iată 1n adevăr 
nişte lucruri grozav de dureroase, 
la auzul cărora trebue să se cu
tremure toate sufletele, cari se in
teresează cât de puţin de viitorul 
acestui neam. Şi constatitrile de 
mai sus sunt cu atAt mai tnspai
mântiltoare, cu cât se ştie că cele 
mai multe fete erau fete de taran, 
deci fiice a paturei, despre care 
se crede că este cea mai robustă, 
cea mai "iguroasă şi sanatoasa 
iar studenţii sunt viitorii conducă
tori ai neamului, a destinelor ace

VOINTA POPORULUI 

• • 
flilei III 

Metode vechi, metode nouL 

Rezultatul cercetărilor comisiunei din 13 1. c. 

No. 23-24 

SE ZIC E: 
Că Venenbilul Consistor din Arad ar 

fj luat În fine măsuri, ca lii preot 
V:·,ţJll din Ghioroc sau si\-şi îndepli
nească chemarea de preot in mud cu

I viin..:ios, sau să predde locul altui co
leg, demn de a se numi rărintele 
sufletesc al cred,ncio~ilor :;ăi \li de a 
ti un conducătur al poporenilor ln frun-
tea cărora l'.!ă. 

Provederea oraşului nostru cu 1 pulzie şi filtrele au fost scoase. 
. apă potabilă a trecut în ultimul I Apa nu se mai trece In rezer-I 

timp prin diferite crize. yoare pentru dagajarca manganu-
In nex cu rezolzirea acestei I lui. Era un mctod toarte sim!=1lu, 

probleme, primăria a instituit o puţin costi:::itor şi cu un debit 
comisiune compusă din medici şi abundent, numai cat apa Începuse 
ingineri experţi, cari in 13 1. c. a a înprumuta o coloare negricioasa. 
excurs la Czinele comunale, pre- Aceasta nu atM din cauza mao
cum şi în diferite puncte ale ora- ganului a~tua!, cat mai mult din 
şului, in scopul de a face cer- cauza stratului vechiu de mangan 
cetari la faţa locului şi a se acrmulat în if.lteriorul conductelor 
pronunţa în chestiune. de zeci de ani. S'a purces la spi\.

De-acum intreaga răspundere cade 
in s3rcina Ven. Consistor, căruia nu-i e 
p.,rmis Să mai dea ansă la înLlmplllri 
de felul celei di:1 sena de 27 Iunie 
c:'md susnumilul domn preot a căzut 

1 jos - mort de beat - in mijlocul 
pietei Ghioroc 5pre ruşinea lui şi bat
jocura noastrA a lu:uror dreptcredin
cioşilor, cari stinh/U, iubim şi adorăm 
sf. noal'tră biserică. Se făcea haz pe 
contul celui "beat~ şi numai credincio
sul Petru Toda, a pus c'lpăt comediei
circusului, ridicând, luând in brate şi 
ducilnd acasa pe dl părinte. 

Comisia a fost compusa din la rea conductl?lor cu mult succes, ! 
d-nii medici: dr Spiru inspector însă acum alt inconveniant Spă
sanitar general, dr Cucu şi dr lâ:1du-se manganul, apa ajungea 
Memcte; inginerii :t\lurăşln, Trim- în contact cu rugina conductelor, N. R. Noi, cari avem o deosebită 
biţioni', chlrni~tii dr ~Ieszlenyj, dr care ii împrummă mirosul şi g_ ustul stimă ta ţi. de ono familie şi toate ru-

T dele atât de si mpatice ~i de m 'lre va-
Bartha şi consilierul 4Voştinar, -. I de ~ugină, - cu toate în claritate \ loare a dlui părinte. nu pubiic~m bu-
insoţiţi de dl Camil Kaufmann, I cilştlgase mult. curos ştiri de felul de mii SU5, însă 
dir. lJz: Com.

1

. şi rcprezentănţii I Cum se extrage acum apa. şi noi suntem de p,\rere ca t(t
i aceia 

presei
' d 1 . t I cari nu sunt demni de postul ce-l 

111 oca,lla e. S' d· i' ţ' " 1 au pus 111 nou n 1unc JUne ocupă, sâ plece şi sa fie înlocuiţI cu 
stui sarm an popor. Apadudul din Arad În I cele 5 filtre vechi, formându-se i al(ii corespunzălOri în toata privinta. 

* Începuturile lui încă 3 noui, care aşteapta să tie Vrem O indreptare a moravurilor prin 
In legatura. cu cele de mai sus I d P o purificare pe toată linia şi în prima 

b
A. a fost construit de o societate en- montate în curân . entru neu- linie pe terenul bisericesc, unde avem 

1re ue sa o spunem cu o 1I1gn-. 1. '" 1 . 1 1 "'(')3 " 1 tralizarca bioxidului de carbon, . 

J
.orare cel p. uţm aşa de mare că I g eZa a amI ~.." cu o capaCl- d l' A dealtfel abt de mul.i conducăton con-

. ., t t d 1000 te' 1 '!\ . se intro ucc so uţle de yar 111 ştienţioşi. Auzi Stinţia Ta dle părinte 
d1l1 exammănle facute pa?rlă a.cum t~ eă c ~. cu 11 ",ar ZI. h' Pda I ex- iapă 1ncă înainte de a fi" Bragl3 I 
la sate s'a constatat ca d1l1tre las cu pompele ~\ amut e a o I . , 1 1 ajuns 

O 
' . '. d . '·1' adâncl'me de (10 m se d ~punea 1· In conducte. n telu acesta se Că alesul jidanilor in Senat, jup.lnul 

1 O ţaram sunt bolnaVI e ."SltI115"' < • ti. C _fumun" Niemerover, nici nu este 
1 t 

' t d . . va forma un strat de var şi pe .. 
(freanţ), ori cum î.i mai zice, cate n r un rez~rvoar pen ru cga.larea I ! ce(;"'ţean român, căci s'a strecurat in 
15-20 de barbaţi şi femei deo- manganulUl, de unde se trecea pereţ.ii . interiori ai. conductelor, cet&ţenia română făcând o "declaraţie 

. f-j ....:-1 ferind apa de contactul direct cu fi· el O ] \ ] 1 • d • t . 

Potrivă. pnn I tre cu mSlp ŞI apOI se n~rsa \ a s~. etlova. e 10va 10 ur .. - e ş!. .• 
î d t A. b

·.. 1 1'> rugina. scapă·1 ! ... ori scarmăI1~-I! 
Si urmarea acestei, celei mai 11 con uc e. • pa era una, n .. Sa 

1 d d b 1 Constatările, probe de apă C· C t r S f t 

P
ericuloase boli de sânge, ya fi c?nsumu. crcscâ.i1 enorm, e ltU a ons an In 3VU, care a os are-r t S-a examinat apa 1nainte de stat în urma furtului de peste 90000 

că in scurt timp nu vom mai avea ajunsese msu ICICIl • a intra in filtru: este destul de I lei În calîtate de administrator al spi-
naşteri, fttră cel mult avorturi. sau Trecerea Uzinelor În pro- clarii are însă o neînsemnată talului din ]ombolea, s'ar fi apărat zi-
ici-~o10 cfl.~e un n?u nascut irca.- prietatea şi conducerea nua~ţa. alburie şi puţin (Tust de când. Că a chel.tui! paralele cu propa-
pabd de Viaţa, on surd, orb, sch,- oraşului fier b g~nda. In legă:ura cu .~ceasta trebue 
lod numai poeitură de .om iar \ ,... ._.".-. _ .... .. _ ._ .. : ... ..... s o spunem, caei nu m:-ll fllcea parte • 
, .' ."" . ',. , .' s a întâmplat 111 cursuT rl\sbOIU1Ul.1 DupA filtru,1'n momentul ·ce 1 de ani de zile din organizaţi •• " •• , •• " 
C.~l call litmâl.1 ~n\laţa, :,or a\e~.o Pentr.u a spori debitul şi pe~~ I int,r~ in .conducte, apa este irepro- Ui.le! .'In r fine. ~i·~ g,)sit. pJs1L~1 
\ laţa sCUr!â.rlll1â ?e totfc.lul, de ahe I tru a mIcsora costul producţle! şaOllă dm toatc punctele de \'e- I unde~1 aSlgu ata llltreţHlerea ŞI.cuaru-
boale, sutennţe ŞI duren, In urma I •. . '.'j-' .t".,. . , d'c I rul: mclllsoarea dealtfel bll1ementată. , . . .. I pIII1 SImpli Ical ea ex I agt:l el, - s a el, G . . Ci\ror~ lŞI ~"or pu~e capă~ vleţl1 renuţat la acest sistem. Comisiunea a extras probe de Ca ~l notar A heorghe Can~?ean ~~n 
lor mlzerablle on tnebunmd vor . , . . " . . Pancofa, a Intrat Jn blsem:a cu ca-

. '.,,' t. ConsIlIUl superior sanitar dm apă, atât dela Cămmul de ucemci ne!e în ziua de lO l\\aiu batjocorind 
aJIJn(Tc sa nu mal Inl.apa In 1I1S 1- B . b . ' d· C 1 \.. .' S . 1 1 . d ' , n. ucureş:!, pe aza cercetimlor ŞI 111 a ca ··lctoncl, pIta u JU e- astfel sfinlenia bisericii ~i a serbăni 
tutele de nebul1l. şi raportului prof. Aurel Babcş in , ţan şi din fântâna publică din înfioptuiril României-Mari. 

* senzul caruia apa din tântânile I str. ~uma Pompiliu. ="Iostrele vor Că mulţi ofiţeri şi oameni de trupl 
Si în fine pe hlngă cele doua I uzinelor, conţine atât de puţin \ fi depuse spre examinare în la bo- . şi-au oferit ?bOlul lor, cos'ul, hra-

teribi:e p:âgi sociale mai exista o mangan., Incât nu este vă',itmit- ratoarelc chimice şi bacteriolo.gice.! nel d~ pe o z~ pent~u imnunătaţ,rea 
t 

. p at c a a· I-·culoa~1'. t . 1'> ăţ·· d . P t . b t . 1 . 1'> Vd!utel - leulUI. Iata un gest, o do-a reia, o e e m I pe I , ::'a, o~re s.<1:a.t 11, - a a m~s cererea en r.u .exammarea . ac eno oglca. vadă de dragoste adevărată de ţară 
poate chiar isvorul celor de mai pnmănel. ca apa sa 11e trecută se tnmlte mostra atat laboratoru- : Seumpa noaslră armată. cart! dacâ este 
SUS, care este alcoolismul, beţia I din ?~lntâni deadreptul în cond~cte. Il~i medical .al. d,:ului A~rel i\Ia1?cr' I nevoe, işi Av~r~a sângele, iar in timp 
mama tuturor relelor, de care su- Astfel 1\lamuthunle au fost 11110- \ dIn Arad, cat ŞI celUI depe lafl- de l?iiCe IŞI Jerlft;şte obolul el pentr~ 
făt" atâţi nenorociţi in ţara noa- 1 cuite cu pompe aspiratoare pro· 1 eră uni\'ersitatea din Bucureşti. I patrie, poate sem de model tuturor ŞI 
striL barbati~ femei, tineri, bătrâni, b I În special celor îmbogăţiţi de pe-o zi 

\

1 pe alta prin fraude, mişelii şi specule 
muncitori, ţfl.rani, meseriaşi şi in- murdare. 
telectuali tară deosebire. In 1 ~!25 T 1-... I I "t.aA ._!! (le fe.te" Că în Bucureşti a fost prinsa o banui!. 
s'a beut în toata ţara alcool de 1 I'O( 1.10118 D P"J' de femei hoaţe. Auziţi, bandă de· 
peste cincisprezece miliarde lei şi femel IlOa!e! care a să\'âr~it o mullime 
s'a fumat de 4 miliarde, va să 1 (le pe lIulltcle GidIla, !Se ya ţinea Dumiuc61 in 18 Iulie. de furturi. Şi ce credeţi cine sunt ju-
zica s'a folosit pentru otf1l,\'Îrea punesele? latit nume'e lor: Leia 

D
· . A· d T' d' A d " Schwartzmann, Tivie Goldensiein, Sur-

trupului şi a sufletului, mai mult 111 acest prIlej SOClaţiunea e UrIsm !Il l'a, aranjeaza 1 1· N d 1 T b N d I " . _~. t '1 .. ~ . .., . 1 > d· lJ. 1 ()". 1 r 1 c 11 u e man, au e u e man ŞI· 
decâ t jumatate din întregul buget o eXCUl :,lUne n .\ untll '.J- usem, cu p,ecart:a 111 11t1" mablu. n orma- I Feige Fleischman zisa Surchi. După 
al ţarei; pentru sftnătate s'a chel- ţiuni la sosirea 1n Hitimagiu d<1 profesorul Traian :t\lager vpreş . ..-\so- nume se vede, sunt toate jidoa\·ce, 
tuit numai 1 miliard, iar pentru I ciaţiunii, care este totod'l:a. şi dicectoîU! acestei ex;u;-sluni. toate de ale lui Mozeş, ele jidoavcele 
şcoală numai 2 miliarde. ruşinea femeilor, venite in capitală toc~ 

I 
mai dela Chişinău, din Basarabia, Să 
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Ho Incepând CU :1umărul viitor ne bl ! "" -"~::-~~"'JSfŞ", ~~!:"~".l'n.f"" J propage moraia, munca cinstită, eul-

vom ocupa mai pe larg cu fiecare ~ a~c?,~ . \ c,,:"j~::,;~:~_ ..... ;-.. '·~-,,, -,':ba~ I tura etc. şi Rici pe departe necinstea, 
dint;e aceste L.îngr~z~o:~~ ~ bţ?li, (.~~"c~~ (:r.;:'~'/~~:~'J:;>;j-,j[:~e1' - ~ I ~:~or:~iza~~a~ ~:~~ăr~~ ~~~ cR~; ~~:' tea 
con ra c,irora 19a. P' n. rn • a 10- 1 lţi'x.·;"',;'--,3ţ~n ,'., \. -> 'ETll:~~:lj' citiţi odată numele deosebite al acestor ace 
nale Creşline, care are dragoste I JI \ \ 6S21>"9')6.~::;';;'-<;} .~ • ....".. \'&-- _J: C"s _. şloime, că. sunti tare frumos: Leia, Ti- apr 
sincera taţii de biserică~ neam şi I . '\ I .1 . /.:::../ ":"'.'~'~:;:~. ~".'~-~~~~t;~:?~ .. :::J vie, Suchi, Taube şi Feiga zisa şi de 
ţant, şi-a inscris in programul sl'iu I az-..r..:/ i[:?,y::""r ,/;.,:," I Surchi, se vede că aceasta uitimă (în .. 
luptă cu oriCe preţ şi cu once "'~:Sf",J.'\ (r-:, / ....- 'ro . 1 toata p,ivinţa) este nemeşă, nobilă de 
mijloace. O B 'c.~ '. ti'....'''· '~i I r (~L:.,:_. O!I~·'_' ,1 aceea are 2 nume, n'ar mai fj pomană 

~ . . ~VJ ~Î>O"'t~ ,\.~ ,/ .. / (' - . ",' ",< \. de porodiţa lor 1 
-------------- I ~';!-,/ : \ ~_::'.:~r:.:<~ / /- \:Y"G:J·::::"I· 

1Y':'-:~ .. '. 1 l .. 

CROITORl~\. PT. D~lJIE 1 . cţ H6~:--;-la:sq ) \ - Rug-iun jllătiţl ahonamen· 
~~;,. > L" / ';. I tu], rilSeUJl1llărâlHl illll.rima-

ELENA NEGUŞ ŞICLOllAN EX}:U~~~~~ ~,..-. __ . tele trimise cu rambursil, 
G,,'-a-v J-a- - - 'Q-'::l ~,.., L~ -.~,~. • t- e Gr"'rlru.id""Scăr,~-,ra""" .. :.:l)--' ''--'G I Iv ~ '- cnre reprezlll a !'Ullla cu cal' ARAD 

Strada Turnului (fostă Lovarda) Nr. 3 
(vis-a-vis cu Cazarma pompierilor) 

:13~ri;;0L~~~E~~~~_2~e~\~,sr8~~<- ne datoraţi l~:~~~:tr!;l~r ~iarului, 
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o societate secretă 
ungurească. 

Dl Barabds Beta ar putea să ne 
servească informa{ii. -

Sub regimul maghiar a existat in 
Arad o societate politică. maghiară cu 
numirea de "Kossuth asztaltarsasag". 
Preşedinte al acestei societăţi era Bela 
Baraba!>, iar secretar al societăţii a fost 
jidovul Schwartz Zsigmond. 

RAVAŞE. 

De pe Valea Jiului 

Rugăm autorităţile competente să 

nu uite cii. jidanul-"rumun" Vagman 
Lipi din Lupeni a fost prins Ci vindea 
beutură în ascuns în ziua de alegeri 
la cameră. 

'" 
Svciali,tii comunişti sunt foarte su

păraţi pe noi că din cauza L. A. N. C. 
- zic ei - n'a ajuns nici un candi
dat de al lor în parlament. Da! dil! să 

fie siguri aceşti duşmlni ai ţărei şi 

neamului nostru că vom zdrobi flri\ 
cruţare pe toti internaţionaliştii, fie ei 
comunişti-jidani, socialişti ori membrii 
a Ligei "Drepturile omului" Luaţi aminte 
frate Gârbovan Simion şi tovarăşii -

Membrii societrlţii "Kossuth asztal
tarsasag" se întruneau În birtul Magyar 
Klr(~.Iy, unde actualmente se afii\ re
staurantul Lovasberenyi, in drum spre 
Aradul nou. Aci Scllwarz Zsigmond 
făcea darea de seama despre activita
tea desf~şurată în cursul săptămânii: 
câţi membrii noui a achizitionat, ce 
sume de bani a incasat sub titlu de 
colizaţii, contribuiri benevole etc. Se 
ţineau discursuri politice, apoi o Întor
ceau pe cântece şi beuturi până ce 
se turmentau de alcool. 

Bela Bilrabas tril ieşte şi este ales 
chiar de senator pentru Arad, ca fă
când parte din partidul maghiar. 

1 "elvtars". Tot aceeaş soarte ii va ajunge 
şi pe *elvtar"ii" Farkas Gabor din Uri

I cani, pe cumnatul lui drăguţ, Berkovits 
i şi pe Rotn Vdmos din Lupeni, ştiu 

jupâmi pentruce! 
Schwartz Zsigmond a decedat după 

preluarea imperiului, rămânând Î1Itreaga 
arhivă şi aVt::re în prăvillia de covoare 
persane a acestuia din str. Brătianu. Pră
valia există şi acum sub firma Sigis
mund Schwartl şi este condusă de O 

jidovoaică. din Kecskemet. care era în
grijitoarea lui Schwdrtl. Mai nou, jido
voaica a adus şi o rudă a ei din Se
ghedin (Ungaria) ca neamul lui Israel 
să fie în Romania ca număr cu unul 
mai mult. Cum, cum nu, această veni
tură a Căpă.tat şi ea drept de şedere la 
noi in tară, s'a măritat aici ",i acum 
au grija să. producă crize de locuinţe, 
În dauna elementului românesc. Ar fi 
de dorit însă, ca 5ă se ia sub revizuire 
paşapoartele şi actele cu care a venit 
l'ub pretext de "cauze familiare" şi 
daci!. cauzele familiare şi le-a isprăvit, 1 
ele neputând dura ani de zile, ci cel [ 
mult c,iteva s:'\ptiLmăni. atunci s~ plece 
de unde a venit şi sit. nu scumpească 
aici viaţa. Pânea trebue s-o dăm co· 
piilor orfani români, n'avem pe seama 
jidanilor venetici ! 

Atitudinea ~lltirOf1lâlleJ.sc:i şi uuşmil. 
noasă a lui Bela Barabils atât din cursul 
răsboiuluL când supril11ase ziarul ~Ro 
mânuI" şi ,.I~opc)rul Român" - cilt şi 
din vorbirile ţinute în recentele turneuri 
de propagandă pentru alegeri - de 
a căror ton agresiv s'au uimit şi un· 
gurii - este binecunoscută tuturor ro
I11'Înilor. 

Se naşte deci Întrebarea: dacă nu 
cumva societatea ~Kossuth aszlaltarsa
sag" al carei preşedinte de onoare era 
Bela Buabjs Îşi continuă şi azi în 
mod clandestin activitatea'? La accils!ă 
presupunere dă de bănuit faptul, că în 
restaurante, sau prin birturi, poti vedea 
la cii.te-o masă mare cam aceleaşi fi· 
guri (meseriaşi, industriaşi, functionari 
şi avocaji unguri şi jidani), pe care le 
puteai vedea Înainte, în numita socie
tate. Răspuns la această Înlrelnre vom 
putea avea numai atunci, câl1d vom 
şti c~lnd şi cum s'a desfiinţat societa
tea, unde se păstrează regIstrele ei cu 
membrii şi ce s'a făcut cu banii in
curşi din cotizaţii? 

Este de notat, că jidanca din Kecs
kemet a lui Schwartz era mereu Cerce
tată de rudele ei din judapesta şi este 
posibil ca aceste rude ale ei să fi tre
cut toate actele societălii în mod clan· 
destin în Ungaria, şi ea să-şi continue 
acolo lucrările, paM la "eliberarea te
ritoriilor ocupate vremelnic de valachi" 
cum au aerul S~l. clevetească tiurii lui 
Horthy. _ b 

Siguranta generală a Statului va pu
tea În orice caz si!. facă lumini""l în 
această chestiune, care priveşte de 
aproap;! pe mâncătorul şi batjocuritorul 
de Români, Bela Barabas. 

JIIM$ 

Marele magazin de pielării 

VICTOR BOŞNIAC 
Arad, Piaţa Catedralei Nr. 16 

Furnizează cele mai solide şi ief
tine mărfuri din această branşe. 

....... , .... ~ eA ............. _ 

Dlui subcomisar G. Butuza din 
Lupenii li poate fi ru~ine Că nu s'a 
ţinut de vorbă. fiindcii. odată zicea că 
mai bine se Înpuşcă - pagubă nu ar 
fi deloc - dacă s'ar ţinea de vorbă şi 
acuma - decât ca să. vie la putere 
guvernul Averescu. Aviz autorităţilor lui 
superioare, cari ar trebui sil-I trimită 

cu primul transport de jidani în Uganda, 
deoarece el şi aşa sbiară În gura mare 
că noi - ţara româneascrt - nu pu
tem trăi fără jidani, fire-ar al .•. să. 

fie cu jidani cu tot! 

Din Orşova. 

Obrăznicii jidove~tl. Obrăznicia jido
vească. ungurească nu mai are margini. 
Suntem batjocoriti, sfidaţi, insulta ţi, 
bătUţi. .. Nici tIIl protest, nici o reac
tiune, par'că ne·am învăţat ca şi cilul 
cu bătaia. P,lnă când vom mai rabda 
toate acestea? 

Zilele trecute au venit s~ viliteze 
Orşov", Cohorta de cercetaşi din Ti
mişoara, compusă absolut numai din 
jidani. ~colile din localitate, le-au dat 
tot sprijinul necesar, g>lzduindu-i chiar 
în localul şcoaleL Aceşti venetici însi. 
în loc de a avea o purtare demnă cer
cdăşească, aU Căutat ca în tot timpul 
să aibă o atitudine provOC;itoare la 
adresa noastrti. a Românilor, atit În 

şcoală cât şi pe strazi, au cântat imnul 
naţional jidovesc şi aite cântecc judeo
Illaghi"re. Nici comanda nu o d deali 
În româneşte... şi toţi purtau insigna 
"Cercetaşii Rom,iniei". Ce ironic. Nu 
s'a găsit nimeni să reacţioneze in con
tra acestei cete de haimanuie, oploşite 
pe pămttntul românesc şi care, lucru 
dureros, fac patte dintr'o societ:1.te de 
el1tâ a tinerimii române:;;ti. Comanda
mentul marei legiuni are de1!oria Să 
anch('tez~ acest caz şi să. pedepsească 
pe vinovaţi. 

Un alt caz. La şcoala civilă din lo
calitate, s'a dat elevilor di n cl. Il. sa 
facă o compozitie despre Ţara Româ
nească, fiecare după puterile lui. Toţi 
elevii au făcut-o, afară. de elevul Ko
racll - jidan - care a avut indrăz
neala Să spue in faţa dlni profesor de 
romilnă I. Feneşanu şi a clasei întregi 
că Rl'lllânia nu-i ţara lui şi chiar legea 
lui îl opreşte de a face un asemenea 
lucru. 

Auziţi obrl\znicie la un copii de 12 
ani! Aceasta ne arată. felul cum sunt 
ei crescuti şi sentimentele pe care le 
nutresc fcllă de Ţara l~omâneaseă. De 
mici sunt crescuţi aşa fel, ca odată 
ajunşi mari, să devină cetăteni buni a 
la Max Goldstein. Pentru ei Tara Ro
m:tnească nu-i decât o colonie, de unde 
storc toate bogă(iile şi le trimit il1 ade· 
vărata (?) lor patrie, în Palestina. 

Faptul a fost adus la cunoştinţa di
recţiunii, care însă nu a luat nici o 
măsură pentru a pune odată cap,lt unei 
asemenea triste stări de lucruri. 

Un al treilea caz, pe care îl aduc 
la cunoştinţa Dir. gen. a poştelor, e 
urmatorul: 

La oficiul poştal din gară se vorbe
şte ungureşte chiar şi de către d. dir • 

Szab6 şi de către subalternii săi, nu 
mai vorbim de jidovii şi ungurii cari 
vin cu afaceri. Ordinele severe cari in
terzic altă vorbă decât cea românea
scă în interiorul oficiilor poştale, dnul 
Szab6 le sfidează. De ce şi p,'tn>l. când? 

Alexandru Moldoveanul. 

* 
NB Noi ti spunem fratelui Moldo-

veanu, că toate obrăzniciile jidanilor şi 
ale streinilor din timpul ultim, sunt ur· 
m~rile. pacturilor ruşinoase făcute de l 

I guvern ori "fripturişti" pentru alegeri' 
cu minorităţile, Auzim că se mişcă şi 

ţiganii. 

Oraşul Arad se maghia
rizează! 

Pe stradă abia mai auzi vorbă 
romAneasca. In localuri publice şi 
praVAlii întreg personalul vorbeşte 
ungureşte ori jidoveşte. Anunţurile 
din vitrine-galantare sunt scrise 
ungureşte. Prin birouri şi funcţio
narii romAni - onoare excepţiu
nilor -, vorbesc ungureşte. Nu
mele străzilor se scrie iar ungu
reşte; birjarii nu ştiu unde să te 
ducă dacă nu le spui numele 
străzilor ungureşte, muzica cAntă I 
aproape numai ungureşte. Sarba- 1 
torile româneşti nu se respecteaza, 
bisericile româneşti sunt totdeauna 
goale, afara de zilele de Paşti şi 
Crăciun, profesorii se supăra pe 
elevi că fac politică naţională (?) 
- sunt cuzişti; RomAnilor le place 
societatea strcinilor, a jidanilor etc. 

Cine este responsabil pentru 
toate acestea? şi cine va fi acela 
care sA pedepsească pe cei pă
catoşi? ! 

M.Ş 

Copie din Registrul de inspectii 
al Casei Cercuale Arad. 
9 VII. 1926. - Am inspectat 

azi Casa Cercuala cu toate servi
ciiie dependite de ea. Sunt vădit 
mulţumit de buna ordine făcută 
în serviciu şi de munca depusă 
de funcţionarii serdciului, cari sunt 
la zi cu lucrările. Faţa de aceste 
constatări la cari 'adaug cuvinte 
de laudă directorului Casei Cercu
ale, nu pot decilt să aduc mulţu
miri personalului acestei Case, care 
poate fi dat ca exemplu de muncă. 
George Pleşoianu (5S) secretar gen. 
al .Ministerului Muncii Cooperaţiei 
şi Asigurarilor sociale. 

• 
Dupiicum se vede, lucrurile pe la 

Casa CercuaUi, nu stau a~a cum zic 
ziarele jidove\~ti şi jidovife din Arad, 
cari n'au de spus niciodată nimic bun, 
decut totdeauna vreau numai să com
promitâ această instituţie de mare folos 
şi pe vrednicii ei conductdori, cari nu 
cruţă nici o osteneală cund este vorba de 
bunul ei mers. 
--~~a"'-"~IiIlIDi1lffliiilliii' _______ _ 

Ştiri de tot felul. 
Nouii deputaţi ai Ligii. Dt A. C. 

Cuza fiind ales În trei locuri, opf(înd 
pentru judetul Caraş, la la~i a ajuns 
dl 1. Gawinescu profesor universitar, 
iar la Neamt dl luniu Lecca, un vechiu 
prieten al dlul Cuza. 
Să trăiascii ! 

'" - Duminecă in 4 1. c. s'a sfintit 
întru arhiereu la Oradea dl dr Andrei 
Magier primind numele de Crişanul. 
La această solemnitate au luat parte 
Episcopii din Oradea, Cluj şi Arad, o 
multime de alte feţe biserice::lti, precum 
şi nenumărati credincioşi mireni a tu-

Noui organizatii l. A. N. C. I turor bisericilor În deosebi, în special , I ai celei gr. or. rOIl",lâne. 
Cermeiu (j. Arad) 

Preşedinte: Chiş Petru; vpreş. : Vlad - Din toată tara vin ştiri fngrozi-
Ioa II şi Antone Avram, nHlcelar. Secre- toare despre ploi torenţiale, revars,lri 

. tar: Teodor Sandor; casier: Velici Mi- de ape, cazuri nenumăra(e de moarte 
l' de om prin trăsnet, Înecuri. Pagubele 
I hain; 4 membri În comitat: Teodor cauzate prin ruinare de case, căi ferate, 
Şandor, Nicolae Vesa, Avram Simeon nimicirea recoltei sunt incalculabile. 
şi Mihaiu C{de. Recolta Însă pe lângă toate acestea 

Batuta O. Arad) piină acum promite să fie foarte bună. 
• I P~eşedinfe.: ~ndrica [oan; vpreş.; _ La vama din Curtici s'a desco-

I Rechltan VaSile ~I POPl Milenle. Sec- perit o fraudă, un furt dintre cele mai 

I 
retar Joia Solomon: casier: Rechitan ordinare. Vagonul nou - de salon -
Ioan; 4 membri În comitet: Crişan al regelui Bulgariei, pe care îl duceau 
Ananie, Izbaş>l. Terenle, Leric Adrian şi - ataşat fiind la trenul accelerat-

I Gancian Alexa. Localul organizatiei va in Bulgaria, era plumbuit dar şi su
spect, astfel a fost deschis şi s'a aflat 

I fi la Vasile Rechit'!n, Nr. 77. Ca era plin de mătase şi zacharin de 
I . ~eleuş, jud. Arad. co~tr!band.ă. Iat~ la ce mijloa~e se 
I Prrsedmte: Delullan Ioan; vpreş.: r~.cu~he aZi, c~ sa. se poată face tetlM-
, Ioan Şandru, Ioan Pătcuţ şi Isai Faur, 1 r~lle: Oare .cllle e~!e hCăI~Slll de h.?t 

secretar jlll~. I?an, c~sier Motocan Teo- ŞI c~le v~ fi p~edep~slt un a~tfel d.e t~l
dor, membm In comitet: Todor Pătcut harA' Par că v.ad ca. t?t vre un l\1g ŞI a 
Lasc Todor, Faur George şi Semlacan J vânt coada ŞI pe aiCI, dAar d~ data 
10. ~J1. Localul organizatiei va fi la Mo- aceasta ~peră~ ~ă v~ .rămanea fară ea! 

I toca!] Todor No. casei 137. O numai de h-s ar .tala tuturor! 

Dela Biroul LANC.I - H(~ l)liltiţ! abonamentul! 

Re iona} i J d ţ A d - In Japonia au fost iară cutremure 
... _ ~ .. _ ~_ . __ ~ __ .~~ e ean ra. i înfricoşătoare de pamânt, mai grozave 
. ..... - -- _._ .. ~.~-~._--------~----= decat cele din anul trecut. In 24 Mai 

Obrăzuicia unui elev de liceu. a erupt vUlcanul Tokocki cu un urlet 
Aflăm ca "utorul articolului "Drum îngrozitor arunc:ind lavă, pietri şi pu· 
Nou" din "Cuv . Ardealului" nr. 21 cioasa la depărtare de peste 30 km. 
este mucosul Illormoloc Gh. M. Flora I Locuitorii din jur, dintre cari au perit 
(poate Blam 1) elev de cI. V la liceul I cu miile. ftig desperaţi ca furnÎCele in 
Moise Nicoară dIn Arad. Il recoman- toate părţile. 
d,l.m prin aceasta În atenţi unea -direc- I Invătatii sunt de părere că întreaga 
ţiullii liceului. şi a Min. de instrucţie japonia se va nimici. scufundându-se 
întrebând. dacă se poate ca un licean în fundul mărei. Sărman popor voinic, 
să colaboreze la ziare politice, lu~Î.nd bun cinstit şi muncitor! oare de ce 
ap~lrarea jidanilor. te prăpă.deşte Dzeu? I 

Rugăm pe cel ce ne-a descoperit • 
acea stii faptă, să ne comunice adresa 

I dsale I 
* 

Romani, 
Boicotaţi Jidanii şi toate 
pritvă1iile lor ~i birourile lor. 

D r. D ION 1 S 1 U BEN EA 

I medic jspecialist in bolile venerice şi 
. de stmge 

Consultează dela 8 -10. 

ARAD, Strada Vicenţiu B1'1beş Nrul 6 
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No. 505-19~G din 17 Iunie 1026. I 
Prima.ria comunei Ruteni. 

Publicnţtulle de licitatie 
Comuna Buteni publica. licita

ţiune pe ziua de 8 Septembrie 
1926 ora 15, In localul primâriei 
Buteni pentru vinderea de veci a 
imobilelor (pământ arabil şi fânaţ) 
comunale, situate în hotarul co
munei Buteni cu No top. 1550, 
2116 şi 3085 din c. 1. No. 312 
precum şi a imobilului cu No. 
top. 1271/a din c. f. 1'0. 691. 

Licitaţiunea se va ţine in con
formitate cu Art. 72-80 din le
gea contabililăţii publice prin oferte 
scrise şi sigilate. 

Un. --_.~ "48 
Palatul Cultural, pentru Bibliotecă 

VOINTA POPORU, Arad ~r 23-24 

-1" SocIale Arad. judectdoria rurală ,~iria. 
--------------- ~. -- - --_ ... ~ __ --' Casa ('("rcu811. a 

P bl- .... - Nr. G. 1011-1920. 
D ICR,I.llle })uhlic,atiune de licitaţie , 

In conformitale cu decizi unea No. 78.0S5--":: 1926 a Eirecţiunei Generale a 1 Pe baza decisului judecatoriei 
Asigurărilor Sociale se aduce la cunOştinţa tnturor patronilor şi asiguraţilor, cA rurale din Şiria :\r. de mai sus 
dela data de 1 Iulie 1926 atât cutizatiiie de boală, cât şi ajutoarele băneşti de \ . . , '" t te In favoa"e 1 

boală. Iăuzie, alăptare şi înmormântare, s' dU fixat după cum se specifică mai jos. m~şc;ltore[e secves ra . . 'J a 
Domnii patroni sunt obligaţi ca de urgen\ă să anunţă Casei Cercuale Arad, IUl ~etru Buzdul:)' Ş? s~ţla dllm. 

toate schimbările de claSă, pentru angajaţii ce au in lucru, spre a fi men\inuţi In Şina contra urma.rttului pentru 
In clasele vechi şi deci, vor suporta toale consecinţele 10.000 Lei cap. şi spese sta\'erite 

pe zi pe slipt. 

Tablou de salariul maxim asigurat, salariul mediu şi cotizaţille asigurării până .in prez~nt, se v~r. vinde la 
de boală dela 1 Iulie 1926: . licitaţIe pubhca. In Şma la casa 

Cotizaţii 4% din I urmil.ritului in ziua de 26 Iulie 
Salariul maxim asigurat Salariul mediu asigurat salariul mediu 1926, ora 10 a. m. şi anume: 4 

zilnic asigurat butoaie cu un fund şi una bil.danii, 
pe zi pe săpl pe zi pe săpt. 

CI. 

1. Fără salariu sau Pe săpt. până la 
până la 6lei incI. 36 lei inclusiv 3.- lei 18.- lei 0.10 lei 0.50 lei 

II. dela 6-10 lei dela 36- 60 lei inel. 8.- lei 48.- lei 0.25 lei ] .50 lei 
III. dela 10-15 inci dela 60-90 lei inel. 12. ~ lei 75.- lei 050 lei 3.- lei 
IV. ldem 15-20 lei Idem 90-120 lei ]7.50 lei 105.- lei 0.70 lei 4.- lei 

toate acestea pretuite în suma de 
Lei 4200. Licitaţiunea se va ţinea' 

; în baza §-lui 107 şi 108 a legii 
execuţionale din anul 1881. 

V. ldem 20-30 lei Idem 120-180 lei 25.- lei 150.- lei 1.- lei" 6.- lei 
Vl. ]dem 30-50 lei ldem 180-300 lei 40.- lei 204.- lei ] .50 lei 9.- lei 

Şiria la 2 Iulie 1926. Caetul de sarcini se poate ve
dea. zilnic în orele oficioase la 
primărie. VII. Idem 50-60 lei ldem 300-360 lei 55.- lei 330.- Ici 2.- lei 12.- lei 

Primăria. VIII. Idem 60-70 lei ldem 300-420 lei 65.- Jei 390.- lei 250 lei 15.- lei 

Indescifrabil 
delegat judecătoresc. 

Primăria comunei Nărllac. 
-------------- IX. ldem 70-80 lei Idem 420-480 lei 75. - lei 450.- lei 3. - lei 18.-- lei 

No. 2851 -1926. 

I
X. ldem 80-120 lei Idem 480-720 lei 100.- lei 600.- lei 4.- lei ~4.- lei 

Tablou de ajutoarele băne,ti de boală, Iăuzle, alăptare şi înmormântare 
dela 1 Iulie 1926: Comuna Niidlae ţine licitaţie pu-

Nr. 234/1926. 

Publicaţiune. 
Publicatiune de licitatie. , , 

Ajut. băneşti Ajut. bline~ti Ajut. băne.'ti bliel!. în ziua de 5 August 1926, referitor 
Se aduce la cunoştinţa. publică de boal!l60° 10 de Iăuzie 75°'/0 de alăptare d~j~to ~~i î~~~:i~lân;~~~e la diferite lucrări de pământ, la intari-

c1\ pentru lucrArile de tâmplărie ce CI. din salariul din salariul 5011/0 din saI. rea dolmei Mureşului mort. ' 
urmeasa. a se executa la CAminul zilnic asigurat zi!. med. asig. zil. med. asig. mediu asigurat La licitatie se poate concura numai 
de ucenici in Calea Victoriei, in pe zi pe sapt. pe zi pe sipt. pe zi pe şăpt. legal spor. total in scris şi cu oferte sigilate. 

. d 5 A t 10 1. 2. - 14.- 2.50 17.50 1.50 10 50 90.- 2000.- 2090.- 1 Licitada se va ţinea în conformi· 
ZIua e ugus. ora a. m. II. 5.- 35,- 6.- 42.- 4.- 28.- 240.- 2000, - 2240.- tate cu art. 72-BC din legea conta-
se va ţinea licitaţie publicA cu III. 7.50 52.50 9.50 66.50 6.50 45.50 375.- 2000.- 2375.-- bilităţii publice. 
Qferte închise In Biuroul Servi- IV. 10.50 73.50 13.50 94.50 9.- 63.- 525.- 2000.- 2525.- Nădlac, la 5 Iulie 1926. 
ciului economic, în conformitate V. 15.- 105.- 19- 133.- 12.50 87.00 750.- 2000.- 2750.- Primăria. 
cu Art. 72 şi următorii din legea I VV111. 24.- 168.- 30.- 210.- 20.- 140.- 1200.- 2000.- 3200.-

33.-- 231.- 41.50 290.50 27.50 192.50 1650.- 2000.- 3650.- Publicatiune 
asupra contabilitaţii publice. VIII: 39.- 273.- 49 - 343.- 3250 227.50 1950.- 2000.- 3950.-

Caietul de sarcini se poafe ve~, IX. 45.- 316.- 5650 3\15.50 37.50 262.50 2250.- 2000.- 4250.
dea la Serviciul economic (Pri- I X. 60.- 420.- 75.00 525.- 50.- 350.- 3000.- 2000.- 5000.-

• Direcţiunea Liceului Elena 

măria etaj. Camera Nr. 104) in Arad, la 28 lunie 1926. Casa ţ:ercuaUi' a Asigurarilor Sociale Arad. 
oarele de serviciu. _ ....a h $ A • ., eu'" se, sAlU? ., ,--. 

Ghiba-Birta din Arad, In numele 
Comitetului şcolar publiCa con~ 
curs de licitalie cu termin în 20 
Iulie 1926 ora 11 a. m. pentru 
următoarele: Arad, la 30 Iunie 1926. 

Serviciul .con~ j 

No. 9574 IL!1926. i 

Publicaţluue I 
Se aduce la cunoştrnta~pub!ld~~·t 

ca. in ziua de 10 August a. c. orele I 
IOa. m. se va ţinea in localul 
Serviciului Financiar şi economic 
dela Prefectura Judeţului Arad 
licitaţiune publică cu oferte inchise 
în conformitate cu art. 72 şi ur
mătorii din legea asupra contabi
litAţii publice pentru furnizarea 
alor 29 buc. bluse pantaloni, veste 
şi chipiuri necesare oamenilor de 
serviciu dela aceasta Prefectură. 

Caietul de sarcini se poate ve
dea In biroul Serviciului Finan
ciar şi economic în zilele oficiose 
intre orele 11-13 din zi. 

Amatorii vor depune deodată cu 
înaintarea ofertei şi o garantA de 
10°1, din suma oferită. 

Arad, la 21 Iunie 1926. 
Prefect: Şeful serv.: 

(S8) Boneu. (ss) Stanca. 

Comuna Wiesenhaid 

No. 439-926. 

Atelierul de broderii, ţesături ,şi cusături na~ 
tionale al dnei , 

--,C·ristina-8·ăbău-.--"--
ARAD, Strada Gojdu Nrul 17. 

(JonfectioneaZll: , 
Cuver!uri de pat, perdele. ffţe de masă, 

Jing~rie etc. Specialităţi de batiste. Bogat 
asortiment de modele artistice pentru brociat. 
Imprimaţiuni de modele pe pânZă. 000 

a) Liferarea alor 10 vagoa-
ne (a 10.000 Kg. lemne de foc 

el. 1.) . ' A 

b") l~e'pararea padlmentulUl 10 
- ....... _~.-~- - - '-...-.- <Il 1'.".,. .. ~""'7,"i! ' d$CI..... 

cl~L . . I 

c) Repera) ca pereţilor. 
d) Literarca uleului pentru pa· 

diment în 14 clase. 
le) Vopsirea padimentului In 
1 biroul Direcţiunei Liceului pân~ 
I la termenul de sus. I Lucrările trebuie terminate în 
I luna August a. c. 
I Arad, la 5 Iulie 1926.. .' 

:: ... P: •• ~':..~.~Î~.;e:I.~~~=~:~:.'! 1 D~~~~ţ~uGeh~b;~~~~~~~. 
" -Pentru germani - Neuheim Dela primăria comunei Dorobanţi. 

Pelltru .eOmâlli-Băile Lil'O'l10! i\o. 58.)-19~6. 
Izvoarele ferruginoase bogate in acid·carbonic şi radillm sunt predestina te să publicaţie de ~icitaţibe ţ' 

vindece cu succes: Prima.ria comuneI Doro an·) 
1. analele Cordului ~i a vaselor sanghine, arteriosclerozii., etc." ţine licitaţie publiCă in ziua de 
2. ~oalele de femei (ginecologice) inflamaţiuni cronice la ovar şi adnexl. 19 Iulie 1926, ora 11 1n sala de 
3. Reumatizm. şedinţa. a primăriei pentru daI:ea 
4. Neurastenie şi boale nervoase. în intreprindere de reperarea edlfi-
5. Boalele organelor de digestiune şi a sângelui (anemii, etc.) 1 ciului primăriei şi locuinţa nota-
6. Boalele rinichilor şi a căilor urinare 
Hotelurile şi Băile sunt deschise dela 1 Mai pAnA la 15 Octombrie. rialA. ..' t 

• • A V A.. 1) I Devizul şi condlţlU!1l1e se po 
C.reti prupeote t DIrccţiunen 8;)1101" Llpova (langa l'L\f. 1 '1' t le ot'lc'loase la vedea ZI ntC n ore i .................. 1 ...... 1......... .......... primărie. La licitaţie se p~ate ~o~· 
O O cura numai cu oferte scnse Şl SI' 

Primăria CC~~:~~iS·WieSenhaid, g DlRECŢIUNEA UZINELOR de GAZ g gil~~~rtele se vor prezen~a plnă 
judeţul Arad şi plasa Arad publică IOa orasului Arad. O la în~eperea licitaţiunel ŞI .nu;~;; 
concurs pt. ocuparea postului de O ' O atuncI se vor lua In conslde . 
impiegat comunal. Se cere, ca re- O Se afla în situaţia plăcută, ca să. serveasci\ Ono public D dacă ofercntul declară acceptal ea 
flectantul să fie deplin vărsat tn O cu gaz de calorie înaltă, cu a cărui ajutor putem ca in D condiţiunilor. . 

O \T 1 1 ă lor este de Lei 
agendele administrative, sA poseada. timpul de pace ieftin a lumina, încălzi, pregăti mâncări. 8 a ~~rea ucr n 
limba statului şi cea germană Ia § a clica rufe şi a ne scălda. Instalaţiile necesare şi 160.9,) 1. 

1.( d' 1 d 100 ! după s;,;ma 
Perfecţie sA aibă 6 clase medii pt. montările le execufăm pe rate ~i pe preţuri de regie. O \' a 1U e 1

0 
, I .,. . . d A umerar 

~ p\)tea fi denumit de locţiitor' D 1 ofentă se va epune 111 n 
otiţer a st. civile. a Uzinele Comunale Sectia gaz aerian: O ori în efecte garantate de stat -

Relribuţiunea e Lei 3000 lu- 8 Arad. Str. Muciu Scevola 9, 11, 13. - Telefon: 27, 25, 16. O la casada comunalâ .. , L" ţ' t. nea conform 
nar anual 6 m' lemne de foc, O IClta le se va 'II 
lurr:inat, şi locuinţl:l.. OBi r oul uzi n e lor a art. 70-80 din legea Contab. 

Postul se poate ocupa imediat. O llin str. Eminescu No. 4, stă la dispoziţia Ono public În ce prlvftsc O PubI. . l' 19?6 
Notar: O 3 CODlenzlle etc. O I DorobanţI, la 18 .ume .., .. 

S
· O O Primaria comun,la. 

UCtU. -

-Cenzurat: Prefectura Judelului. 
Tipografia Rethy, Arad. 
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