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Triumful dreptăţii: 
<reintegrarea dlui prof. fi. C. CUZR. 1 

-===~- I 

La gara Ploeşti mii de ade- ohHgaţi moralieeşte să reag&.m 
renţi, in fl'lwte cu vrednicul lup- pe cale legali\. cM mai energic. 
tăto!' dr Poteu, i-aa făcut o ma- ~u nlll reagat tn mod demn şi 
nifestaţie gl'undioasă. Două mii cinstit. Am fORt l~şi. Unul mai 
de buzdugane s'au ridicat in :=:emn mult, altul mai puţin. 
de ~til1lrt. şi salut., ! Ne ruşinam şi adresAm acuma 

Din păcatele lui M!irzescu. _. Manifestatii de dragoste Ila Bllcureşti, unele a sosit cu /' umila noastri\. fuga.re dlui prof. 
pentru preşed. suprem al LANC. - Felicitările şi doua ore tntârziere, a fost pl'i- Cuza: 

omagiile noastre. Maestre să ne ierţi! I mit de o lllulţ,ime. de n!ii d~. pel'~ '! :\IAestre iartă-ne! 
f.. d' . l'b 1" d' , 1 . .. d .' soune, cu drapele ŞI fIOII, A 

• A cum ~l ~n~, tel'a 11 lll; (eSpl'e morţl nllmc, ectit ~llle'l' yorbit deputatul LiO'ei ),1. Flo-! 
.l,urul ~o~tuhll ml~lstru Marzesct~, ! rrotuş o spunem acea~ta ŞI o rescu studeutul DOel;tebulU şi 1 

Dr .. Victor Babeş fară. mCI un motiv legal, au OPl'lt ! vom spune mereu, CăCI este ade-r dr P~teu ~ 
des.chide. rea fac,ultaţii. de drept la il' viu' adevâl'at, Ull păcat str.igil..tor. . DJ Cu'zo ... II1UlţuOll<t p~11.lru t t d 1 1 (O •• .~ SăptAmâna trecută a incetat din vÎată 
UOlverSla ea . 1U aşI. . i a cer, ~ar~ cel'e suncţ~uDl ŞI I gmndioasa primire şi a l'ugat la Bucureşti UD savant cu renume mOD-

Rectorul hberal de atunCI, dr I pentru vn ŞI pentru morţI. De mulţimea silo se retraga lu linişte dial, prof. univ, Dr, Victor Babe ll •• 

SIătineanu, n'a luat tn seamă re- tragicul sfâ.rşit al lui Manciu şi ! ; ,.' .' .' T 

petu~ele s,olicitari .din partea cor.- de moart,ea pt'ca timpu.rie a lui 1 .,l\,.W.~Ulde nepotllvlt~tale aut.o: Renumitul bacteriolog este un fiu al 
PUIUl profesr>ral ŞI nu a pet'mlS I CautacuzIno, sufletul lUi Mârze- i ~ lt~ţl101, au provocat ('a,eva ~llCl Banatului, care În nenumilrate ri\nduri 
deschiderea cUI'surilor. Alături de II seu sa dea seama cel puţin 1n' lDClden~e. A~ fost arestaţI ~2 I a fost chemat Îa streinli.tate ca si ocupe 
nenorocitul prefect de poliţie. I faţa justiţiei divine, studenţI, cal.l peste două zlle cele m",j mari demnitAţi. 
M . . i\ '1 s'au pus in llbertate, constatiiu- Conştielltul patriot a refuzat orice 

anC1U, ŞI acesta. servea pe. 't.ltr-

I 
Reintegrarea dlui prof. du se nevinovitţl'U 10)' demnitate str"Înll RI' a rXmas in ţ"r"', 

zescu, batându-şi joc de presti- - • ' . ... .. T'" '" II 
'1 .. 1 A. C. ·Cuza. ' PolitjcianiSlmu~ nostru murdar şi ne-

gm ŞI mterese e culturale ale Z'l 1 t t dl "t P felicit"rl'le ŞI' omagl'l'le e ulu' 1 1 ee recu e mlll18 i'U e- a recunosclHor, lipsit cu totul de simţul 
n amI d' 1. at ' d tx troviciu, a R6mllat decretul de noastre, dustei a botă-rît pensionarea savantuhli. 

n 19n ~l e aceas c. pt'oce- l' I d· . . 
d l'Io' ~ ma" d ", fe "A remtegral'e fi. eate ra UlllVerSl- Acelora cari n'au putut fi In plin' acthitate ştianţîfică, ar fi 

ur(lo llllR , omnn pr O eSOll , t 2'. d' l' d<' f C· , 
C. Cuza M. Cantacuzino I. Lea-I arC. 1ll .aşI, a lUI pro. A. "prezenţi la g'l'andioasa manifesta- fost constrâns să părăsească catedra 

, D' Cuza tl'C dl'll 1-, Oct fia ne pe m's ca sa universitară la care a lucrat toată tris F. Sion P. ragomirescu şi ,'. ~ . \", v- r 1 
K Hel'ovan~ _ în semn de Pl'O-! . Prtn ~ce:;t ge::::.t

A 

-- tardIv. pe această cale, slt înaintăm iu· viaţa. 
t t R' U.... " t t d . "1 I~;:\, I'l I c1uar - s a, reD~U'at lIltmcâtva o bitului nostm pre<:l.edinte suprem Indignat şi amărât de aceasta • nere-es vi-a malll a . en11811 e, ~ <;.1'(10 [ ',. '(" 

, d e t" ţ' . \ gravi\, greşala a trecutulul regIm. feliciHiriie RÎ o'naO'iile de devo- , cunoştinţă, a murit în preziua pensio-
pIC e r muşC:ll'e a conş uuel ŞI 1 'l' ' h· . 

fiun. să ţină cont de colosala per- Manifestatii de dragoste pentru I tan:ent ~le tuturor aderenltl?r, I narii. ., 
dere, ce o indura cultura, româ- I dl A. C.Cuza în drum spre c~r~ am Jurat să nu-l pără:nlll I După profesorul MateI ~antacuzlnOt 
nească, d. miuistm dr Aughelescu Bucureşti şi ajuns în Capitală. I l1lclOda.HL 1 p~of,. V. Ba~eş este a: dodea sav.ant~ 
a primit ,demisiile. ,. Ştirea despre reintegl'1.l.l'ea Ia I Mult Stimate şi Iubite dom· 1 car~~a, n:pnce~erea. A~l nere.cunoştln~ 

Aceasta crima a politiciallis- catedră a n1l.l'l'C.IUi apostol, n fost nule profesor, să trăeşti la mulţi j pohtlclaUlsmulUi romanesc; l-a grăbl~ 
mului nostl'U feroce, â amMÎt < în primită cu nespusâ bucurie din I aui! moartea, . . • .. " 
aşa mfisură pe venera,tul savant· partea tuturor Romi"ulilor de bine. M v.., I Denunţăm lumel intregl ruşmea 110a-
Mateiu Cantacuzino, încât Într'o Aşa in ziua de 17 1. c. în aestre Sa ne IerţI. I stră şi rugăm pe TaBU atotputernic ~, 
bună zi l'au gasit mort ai săi. drum spre Bucuresti, dl A. C. C"'ud cu bucurie şi însufleţire 'j nu n~ p~depseasc~ pentru p,ăca.te1e in-
S'a gl'ăbit moartea unui savant Cuza a fost aşteptat şi aclamat adresam felicitari supremului no-, cOl1ştlCn~tlo~ no~t~l. . 

~ pentru a satisface dorul de răz- în toa.te gările de sute de cetă- stm şef~ fie-ne permis să mai; Nn~ele ş .. ,SP1~ltul repo~atuiui savant 
bunare al lui ~Iârzescu< ţeni, cari recunosc în doctrina I adaugam ceva. \' va trăi veCinIC In memona noastră. 

Un proverb latin zice: "De dsaJe ultima nadejde a Neamului! '. La demisiunea dlui profesor· T. 
mortuis uihH llisi bene" t adecă românesc.. Cuza, loţi românii conştienţi el'am I 

!2!!!±!ZZ!!LZ±2222±2:::Z::::SZ:: - E_ 

.lntiindaisllllli lui Dostoicfschi t nicăiri; dar dacă ei ar fi deasupra po- adevărul antinomiei 'chinuitoare, dar I de extraordinar de puternic şi energiC. 
~ porului rus. Dostoievschi spune că ei solemn declară; cri!ştiniscn~iudaism, un popor atăt de unic În lume n'ar fi 
II i-a.r jupui de piele. Mai categoric nu Aces.t adevăr de simţj(e i-a ddt pu· I putut exista fără un status În stato, pe 

.,Imi vine câteodată în minte un D" , se po~te. ostolevschl rămâne ca o tmţ'l să. vadă clar lucrurile pământeşti C-l.re l'a conservat întotdeauna şi pretu-
gând: ce s'ar petrece În Rusia dacă in ! ' f' ă' . vă' I ' exempli Icare concret a tezel, pe care ŞI ~a spun Între cari dacă pe atuncI. tindem din timpul groazniceî sale îm-
loc 3 milioane de evrei câti ~e găse~c ~ Îndrăznisem să. o scriu În ace~stă re- au părut absurde, p,3radoxale, astăzi II ptăşHeri milenare şi a persecuţiilof, a 
acolo, ar fi 3 milioane de ruşi şi 80 I vistă: creştinism Înseamnă antiludaisrn. evenimenlele dându-le confirmarea in- căror ob~ect a fost el". 
milioane evrei? Ce ar fi devenit la ei i Cu cât este cineva mai creştin, CU alât tegrală, le-a transformat in simple II Acel sbtus plutitor În nesfârşitul 
(adică subt evrei) aceşti ruşi şi cum i este şi mai antliudeu. Când Dostoievschi I banalităţi argumentative. Fiindcă ce a timpuiui istoric, vagabondând În ori ce 
ar fi fost trataţi? I-ar fi pus pe acelaş l' În zbuciumata şi suferinda sa tin!;n:.te I spus Dostoie,:schi del:t înălţimea adc- I st .. to fix al CJşczăr:!or concrete ale po-

cuta ieria e socla' - ceIace aLU- v ru UI S U o previ;! ere, sa nu se tI Ifltam- poarelelor nesemite, n a putut să nu picior de egalitate? Le-ar fi pc:rmis să ă 1 b t . Iă "1 i ă I ' ă d ~ ,'. AI' 
se roage liber? sau ceva şi mai rău: I St'se aproape până la ştreang şi azvâr- I plat În zilele noashe cu o precize uimi- aibă rădăcini, conţinut şi scop religios 
nu le-ar fi jupuit pielea de pe ei ? Nu I l' • S'b 'â ă • d ' t? Ş' d "1 I ă ă' i Ise In ! (ra, ŞI p n can nu ajunse 1· oare, Iaar SCrii oru rus nu era o ax central, Şl anume ideia iudaică, 
i-ar fj m,isacrat pâtIă la distrugerea I să vadă că libertatea nu es'e de ordin "om de şiiintăf<, ura sociolocia, şi r,u cum O numeşte Dostoievschi, ideia pri
compleclă, cum ei au făcut cu atâtea '1 social ci de simtire creştină, putea fi I ţinea seamă de tendinţele de tot felul mară opunandu-se etern umanităţi, care 
popoare din antichitate în timpul isto- democrat, şi de la democraţie să ajungă ! ale grupurilor sociale. Dostoievschi re- 1 din eternitate e chemată spre porţile 
rici lor vechi? la filosemittsm. După ce Însă el găsi I veia ca un profet. Să auzim şi să con- creştine ale împărăţiei lui Dumnezeu; 

Nu cunosc un geniu - ceiace pl!n· adevărata libertate - ehberarea spiri· trulăm: "Am subt ochi scrisori de ale I Cât va exL~ta această ideie primară. ea 
lru noi este putin obligatoriu, dar un tuală Îll panidealul Hnstos, Dostoi.,-: evreilor, nu de evrei simpli, ci de ev- 1 va fi antiteza ideii eterne - adică ce
om, care să fie mai antiiudeu în ab- schi la maturitate devine antidemocrat, I rei instruiţi, şi câtă ură e În ele. Prin- " lei creştine. Iudaismul este, Încă odată 
solutul înţeles al acestui cuvânt, decât apoi anlisocialist, şi în sfârşit un an- I cipalul e că aceşti evrei scriau fără sPUS, anticrcştinism 
marele scriitor rus. tisemit. - In măsura în care se ÎI1- I să.şi dea seamă de ea (adică de ura I "Că dispensatorul providenţial cu 
" Multă lume nu şi-a putut explica, creşlina În profunditatea spirituală, În lor). Vedeţi - pentru a subsista pa- 1 numele de lehova primitiv, cu idealul 

cum Dostoievschi. care şi-a meritat aceiaşi măsură se aotisemitiza, Iar când truzeci de secole pe pământ, adică in ! şi tp.stamentul său, continuă să ducă 
f,loria de a fi un apostol al cclei mai când se văzu cu "faţa lipită de faţa cursul aproape a întregei perioade isto- I poporul său spre un scop ferm aceasta 
desînteresate infrăţiri omeneşli, a putut lui Hristos" - expresia lui favorită, rice a umanităţii, şi mai ales pentru a e foarte clar, Şi e imposibil, o repet 
scrie cuvinte - pe care eu nu le nu· se descoperi un antiiudeu, cum n'a face proba unei unităţi atât de com- - spune mai departe Dostoievschi -
mese de ură, ci de exludere din uma- mai fost altul, dintre oameni, afal'ă nu- . pact! şi atât de indislructibilă, pentru de a ne inchipui pe evreu fără Dum
nHatea creştină, a poporului, iudeu. Ve- mai de Hristos, de sfinţii şi de muce· I a pierde de atâtea ori teritoriul lor, nezeu; îocă mai mult, eu nici nu cred 
deţi că el nu se îndoieşte: Când acum n!cii Lui, ' independenta politică, legile lor, şi a· I măcar În iudeii atei: ei sunt toţi din 
(între 1876-1880) sunt sub ruşi~ tol Inzadar s'a căutat o contradicţie în- proape şi credinţa, pentru a pierde! aceiaşi substanţă, şi ştie Dumnezeu nu
mai pot trăi, fie chiar cu chiu cu vai; , tre aceasta simţire atât de creştină a tot, şi a se regenera după în ideia mai ce o aşteaptă lumea de la evreii 
desi CUITl au trăit evreii in Rusia chiar II lui şi ura lui antHudaică, aparent atât primară şi sub astă formă aşi creia culţi! Dacă în realitate există o deo
şi ~În cele mai întunecate perioade de, de anticreştină. In realitate, Destoiev- din nou legi şi aproape o credinţăJ nu, sebită ordine a lucrurilor, internă şi 
reactiune, nu vor mai trăi niciodată I schi intrase .,cu cap şi cu picioare" în nici popor atât de vivace, un popor atât strictă Il iudei, e loc să reflectăm la 
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Pa~ina 2 

Din durerile noastre. 
Jugul jidov~sc apasă foarte greu 

asupra grun1Jlu!ui nostru, se cuvine 
insă să nu uită'11 că ~ acei ce poar!ă 

jugul şi a~l purta mai vor, merită să I 
poarte spre ruşinea lor ... " ~i apoi cine 
este de vină dacă,: "Trai amar..... noi 
şi numai noi, fiindcă ne duşmănim, ne 
invidiem, ne l>atjocorim şi ne vindem 
streinilor pentru un blid de linte, ba 
ne vindem ~i neamul şi fara pentru un 
os de ros. 

VOINTA POPORULUI 

ECONO rtlICE 

Fabrica de zahăr din Arad. 

I 
Dela alcohol la zaM,r, - Pentruce satutăm cu bucurie noua fabrică? 

. O vizită la dl director gen. H.Frighian. 

Marca industrie s'a sporit in mai este avizat sa. importcze enor
Aradcu o nouă uzină, menita să me cantiti1.ţi de zahitr. La fel ne 
dea un puternic a\'t~nt de prospcran:: găsim cu zaharul, ca şi Înamte I 
nu atât oraşului cât mai vâr- de 50 ani cu tutunul, când p~ntru 
t05 agriculturii din aceasta mă~ acest din urm/l articol eram tri-

No 39 

care a acestui preţios articol de 
allmentaţie. 

Cli\direa acestei fabrici s'a în-: 
ceput la 20 Sept. 1025, iar peste 
un an la 21 Oct. era deja tn 
funcţie. Numai cine Cllr10aşte con
diţiile de muncă astazi, îşi poate 
inchipui, ce sforţfiti se făceau aici, 
pânficând la 20 Sept. a. c. "curgea 
zaharul'" . 

Nu mai trebuia Să impor
tam zahar 

Cât de păcătoşi suntem şi ce amar 
ne va ajunge blestemul copiilor şi al 
fratilor morti cu sutele de mii pentru 
făurirea ţării româneşti, in care Româ
nul să fie domn şi stăpân şi a bieti
lor orfani şi a nenorocite lor văduve de 
război, cari flămânzesc şl rabdă frig, 
slujind ca vai de ei pe la streini şi 

jidanL 

! noasa parte a ţarii, Ne interesează butarii Turciei şi Germaniei. 
I noua fabrică şi din alt punct de Oricât de îlîgăduitori am fi I Dela d. di~ec10r. am ~t1at ur .. 

vedere. faţă de capitalul strcin, nimenea mătollrele date preţioase. 
Din păcate suntem un popor l nu va putea admite ca Romanul 1 Consumul" nostru de zah!\.r 

care consumăm încă mai multă consumator de zahiit·, ori produ- este ,.de 1,1 mu vagoane la ~n. 
beutură alcoo!ică şi tutun decM cent de s!'e.;le, sa fie bun numai 1 Fabll~ dm Arad, a dou~spreze-

,zahar. Indeosebi, la sate~ dacă pentru ca să umple pungile tară cea dm. ţară, de o capacnate .de 
alcoolul şi tutunul, au ajuns să se fund ale streinilor. producţie d~ 800 v,ago.ane, satl5-
con51itue în articole indispensabile Fabriba de zahăr din Arad face cee~ce ne ~al lIpsea, .aşa 
şi de fiecare clipă în orice gospo- , formeaza. întâia cucerire pe acest ca .~sta.ZI. nu ,'!la! suntem tnbu
dărie, zahă~'ul abia de-I găseşti pe I teren al capitalului romAnesc şi t~nt st~Amătaţll r.entru ~cest pre
Ia zile mari, ori la patul unui bol- I creştin totodată. aceasta tiind crea- ţlOS artl.col de a ~mentaţle •.. 

O Dzeule! 

o faptă obraznică 
jidovească. 

nav. I ţia unui consorţiu, în frunte cu In tll'~pul unei, Campanii, . ca,l·c 
N'au întMziat apoi hien:t~, sa. i Banc~ RomAneasca. Capitalul strein dureaza. 3-o

0
lum, .. s~ pot pI e-

ne exploateze aceastA sUtblclUnc. ~ - drn Cehoslovacia _ se reduce lufcra aICI 1 mu f' agoane de 
Un biet făran român din comuna Jidanii s'au pus pe cUldirea fabri- • ]a 15 la sută. s eC1ă, a c~ror ~re~ va. trece 

luguzăI a cumpărat lemne dela jidanul celor de sPJ·rt Sute de ml'l' de va- I tll. . I d '1 . în punga agrIcultonlor noştn. 
Schmidt din Aiud să~şi facă un grajd.. a a ŞI a 01 ea motiv pentru I 
Neavând gata toţi banii i-a dat un goane de cereale se prefac an de b ă t fi· România ar putea ~ă întreţină 
cambiu de 10000 Lei; mai târziu i-a an In otra vâ trupeasci:\ Ri sufle- cde ne h li UCdU: An 'drnţarea fabricei I]a 200 fabrici de zahăr, căci In 
Iă ' 9000 L· ă I 'r e za or In ra. C h 1 I d t . p '.It .. . el pentru care sUfTI tească deopotriYă, iar sinistra ar- 1 e os ovac a ~ unu a reia ~~ 

a fllţr:I~~t ~~~ta~!~ă la o bancă jido. mic a ca.rciumarilor, raspAlldiţi O vizită la d. Hartin B, suprafaţA /uncţlonează 188 fabnci 
vească din Vioara şi a ridicat in COrl- pAna. in cele mai dositc cătune Fringhian. dir, general al de acest. el. 
tul cambiului 10,000 Lei, iar banca l'a de munte, trag de mână la tot fabricei Fab~lca de. zahă.r din Arad, 
provo~at pri~ ~d~ocaţ pe ~ietul o~ pasul pe bietul ţaran punAndu-i Nou tnfFnţata fabrică se 1nallâ t~ funCţIUne Zl~~ ŞI n~aptea pe 
sărac Imbătranlt In cinste ŞI. omente In mână sticla cu otravA 1 1. A • • timpul campanJel, . angajează 450 
si plătească cele 10,000 Lei pentru , . p.e ocu ŞI In lnol!.penle lărgite muncitori cea mai mare parte ro-
cambiu ba i-a făcut şi executie. Firma Alcoolul ŞI zahArul sunt fraţi, ŞI adaptate ale fablicci de celu- .' , . . I ~ ţ": 1 1 1 Ib mâm. de lemne a constat dm 2 tovărăşl, lra·\ răI, unu. negru, ce a a ta '1 10ză, depe malul Mura.şu!ui direc- S h 1 r" 
cari au păgubit şi pe alţii in felul ace- extragâodu~se din produsele agri- ţ' Adi N ' . " ~. curga za aru . , es.te de-
sta, ~i ~ urmă s'au certaţ intre ei şi..: I cole ale aceleiaş ţărănimi: Alcoo- la ra u ou. . viza .a1cl; - ,,~ă curgă splrtull" 
la Palestll~a. Acum C~ută.l sau camăţl lui otr9.veşte, zaharul nutreşte. Gazeta n?astr~, car~ inrews.trea- dmcolo la Neuman. 
dreptatea In tara romanească I D ă 1 '1' N zăcu deoseblla satlsfacţl~ mamfestă- Mai multe cu altă o .... azie' 

Si se intreabă bietul ţăran bun ş.i f ac evreu mi lOnar euman "1 . ,. ..., . 
i t·· 1·'· h· , . t ne fericeşte In Arad cu cea mai 1 ti e româneş,l pe terenul eco~ c ns lt.CU acnml In oc 1. ,.mal (;S e . 'ţ' 1\. A ' 1 

dreptate în tara aceasta? ori ne Iasă I mare fabrică de spirt din Europa ~omlc,~, m~t Sa-ŞI CaŞtlge ~ne e 
mai marii noş.tri pradă I~, toţi ;idani~~ centrală, trebuia sa. i se opue odată mtormaţu chIar la taţa loculul. 
al facă cu not ce vre~u? FeclOrul.lt în faţa. si o fabrică de zahă.r. Cautam pe d. director gene~ 
este dus la armată ŞI nu are pe n1~ " .. . 
(uni, cioe să~1 mângâie, să~i dea o .... ,. Ia tă de ce. sa.lutăm cu bucur~e :a1 ŞI ]-a.ffi gasIt la ~1asa. de :)cn~ 
mină de ajutor 1.. Si câte cazuri de mfllnţarea fabneel de zah~r dm Intr'un birou de o s!mplttate mal 
acestea nu se întâmplă!.. Arad. mult decât clasică. Avusesem şi 

SArm.an; t~ran f';ln;ân, in adevăr ce I Caoitalul românesc in de mai nainte câteva intonnaţiuni 
so8.rt! tflsta al t~ ~l In t,?ra .ta, dac~ I industria zaharului curioase asupra persoane d-sale 
~h om de omeme! NU-I cine Să.ţl I . 
asculte năcazurile tale, nu· i cine să-ţi f Aproape inexistent până azi. Armean de origine, un fervent 
aline durerile.... 'Fe rugăm să. ai Însă I Bogătanii şi băncile noastre, şi~au creştin ortodox, dispuoând de ca
!ncre~ere, să fi, s!gur, ,că mal. eXls~~ ! plasat mai bucuros capitalurile in pitaluri importante s'a aşezat de 
lOC! lOtelecluah (tnvăţaţl) româm, eşlţl: ., ' . 
din opincă, cari au o stimă, o drago~ il l~trep~mden de speculă, .d~ca.t să mal n;,u.lta vreme la .. nol in. tarA, 
ste adevărată foţă de tine, de opinca ŞI le mvesteascit In fabncJ. Aşa unde IŞI avea rudenll. JovIal, un 
ta. cari se cugetă cu drag la tine şi 1 ne-am trezit, că. în cele 11 fabrici burlac, inlre doua. vârste, vorbeşte 
rnâi~e. poimâne ~ceştj~\ adevăraţii apo- 1 de zahă.r, ce le~am avut până azi, bine româneşte. Dupace doi ani 
st?h al n~am~lul ro~an~1 vor lua \ capitalul strein de peste graniţ&. de zile a a treerat toată Europa, 
franele ţăru ŞI atunCI. ţi-se va face; ·d· 1 7- 1 x. ,. • d" d f b' 1 d h . 
dreptate vei fi ascultat mângăiat şi j se n ICa. a ::> a suta. ~I, Şl stu un a nce e e za ăr, şI-a 
fericit şi tu tn ţara ta. ' j atunci România, stat agricol, tot închinat vieaţa muncii de fabri-

chestiunea unei egalităţi complecte a tăm pe evrei din intoleranţă religioasă, I şi de ideia iudaică, care a acaparat 
drepturilor lor cu acele ale populaţiei O, Doamne. ce se va întâmple atunci? jlUmea întragă în locul creştinizmului 
primitive. Intrebati această populatie Aşa scrie Dostoievschi în 1876-1880, "eşuat" ••. 
primitivă: care este mobilul de acţiune când nici pomină nu era in Rusia, sub Se poate reproşa ceva acestei clare 
al hldeilor, care a fost acest mobil in Alexandru al II, de revoluţie sochdislă, I vederi a lui Dostievschi? [n ce punct 
timp de alâtea secole? Vtti primi un şi când trecuseră atâţia ani decând de- s'a înşălat? Traduc mai departe: 
rAspuns unanim: "lipsa totală de milă" 1 mocratul Dostoievschi Îşi plăti rătăcirea E posibil într'adevăr, să~mi arătaţi 
a fost mobilul lor În timp de atâtea j de a crede În libertatea socială cu ani II pe ac..:asta multime de evrei şi de ovre
secole; singurele lipsa de milă faţli de de închisoare şi mizerii morale in Si. iaşi care s'au azvârlit triumfător, asupra 
noi şi setea de a se inJestula cu su- beria. Nu s'a inşelat scriitorul, prevă- Rusiei. Aceşti e1Jrei şi ovreia.$i sunt 
doarea şi sângele nostru". zând şi venirea concretă a domniei iu- 1 triumfători şi entusiazmaţi, fiindcă acum 

Ori, absoluta lipsă de milă e no- daismului În zilele noastre. au apărut evrei cari au triumfilt şi asu~ 
tiunea şi fdptul pozitiv al ferocilăţii "Domnia lor e aproape, doamnia I pra bisericei ortodoxe. "Se va întâmpla 
absolute. Dacă creşlinismul e~te mila lor Întreagă. Se apropie triumful idei- 1 un lucru, pe care nimeni nu-I poate 
absolută, forţa abSOlută, iubirea ab- lor Îl1aint:a cărora nu suflă nici un I prevedea. Toate acestea parlamentarisme, 
solu.lă, iudaismul este ferocitatea zoolo· cuvânt sentimentele de umanitate, se~ aceste teorii civile În care lumea crede 
gică. Aceiaşi antinomie, care ia mii şi tea de adevăr, sentimentele creştine, astăzi, aceste îngrămădiri de bogăţii, 
milioane de aspecte. nationale şi chiar sentimentele de mân~ băncile, ştiinţele evreii, toale astea se 

"Şi acum când întreg iudaismul, În drie populară a popoarelor Europei. Din vor prăbuşi într'o clipire de ochi şi 
corpore - Dostolevschi citează un potrivă, cea ce vine, e materialismul, fără O lăsa măcar urme. afară totuşi 
fapt, exemplificându-şi concepţia sa I selea oarbă şi rapace a buneislări ma· de evreii, cari vor şti şi atunci ce au 
sreşHnă - când intregul Kahal au Uf- teriale şi personale, setea de acumulare de făcut, Cit totul să se transforme in 
zit un complot impotriva Rusiei, ca să de bani prin toate mijloacele - iată profitul lor. Toate astea se apropie, sunt 
bea sângele ţăranului rus - (gândiţi-vl ce este considerat ca un scop supelior, . Înaintea porţii. 
la revoluţia iudeoplanetară din Rusia!) ca raţiune "ca libertate, în locui idea· I .. Aceşti Bismarci. aceşti Beaconfielzi, 
- o, noi nu vom protesta, nu vom lului creştin al mântuirii pT~n singurut ' Republica franceză, Oambetta şi cei· 
~pune niciun cuvânt, nici un singur mijloc a cclei mai strânse uniri morale lalţi, - toţi aceştia nu sunt pentru 
cuvânt. Altfel am risca de a merita în· şi frăţeşti între oameni. Veţi râde, veti mîne decât o aparenţă StăpânuI lor, 
vinuir:a de antilibe~~lism : se ~a crede I spUl~e că asta nu ne vine de .loc de la ca şi. acela al restuiui intreg şi al În
de nOl, că ne conslllerăm credmţa, su- I evrei. E oare Jamas Rotsclllld de la tregel Europe, e Evreul şi Banca l:)a. 
periuară credinţei iudeilor, că persecu· I Paris un om rău? Noi vorbim de tot Şi vom mai vedea ziua când el îşi va 

Un cadou din America pentru 
dl A. C. Cuza. 

Un abonat al nostru din AmeriGa, 
dl Nicolae Tecău din East, U, S. A., 
a trimis un prea frumos cadou dhti 
preş. A. C. Cuza. 

Cadoul conslă dintr'o peanA de aur 
şi un creon cu toc tot de aur. Ambele 
poartă inscripţia cu numele dlui A. C. 
Cuza şi a donatorului. 

* 
felicităm pe dl Tecău pentru gestul 

frumos şi îi aducem pe această cale 
mulţumirile din partea iubitului nostru 
preşedinte suprem. 

± 

rosti pe al său veto, şi Bismark va fi 
într'o clipă măturat ca un fir de paiu. 
Iudaismul şi băncile domnesc acum 
peste Europa şi peste tot, peste Europa 
şi peste instrucţia sa, peste toată civili
zatia şi peste szocialismul, şi mai ales 
peste socialismul, fiindcă cu ajutorul 
lui iudaismul va smulge din rădăGini 
creştinismul şi va distruge cultura creş
tină. Şi dacă din asta I1Y va eşi alt~ 
ceva decât anarhia, atunci in fruntea 
anarhiei se va găsi iarăşi iudeul. Findeă 
deşi el predică socialismul, el va ră
mâne totuşi În calitatea sa de evreu, 
cu fraţii săi de o rasă, în afară de 
socialism, şi când toată averea Europei 
va fi jefuită, numai Banca Evreiascl 
va subsista." 

In numele lui Anticrist, Nietzsche 
găseşte cât de rău e iudeul indiferent 
de flecăria lui despre insurecţia sclavi~ 
lor În morală: şi Nietzsche se bucură 
de S3tana al său, şi laudă iudaismul 
ca pe o unealtă a lui. Dostoievschi şi 
el - vedeţi ce crede despre iudeul 
îndistructibil dar distrugă tor, şi ca pe 
atare îl condamuă din tăria certitudi
nilor şi luminilor sale creştine. 

I ~ Tara Noastră"'. 

I 

G. M. /vanov 
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P fi fi i'3 ~ i lin 1 L. Tzirolso hn I 
eWereJIă acte CU titlul! România.! 
Mm/slr, f.l cu ador şi artelor. Prim! 
Ril hin, ChJş:nău, CertificaL_ ----.- --- -- II 

Li! fine sto:tmpila cu textul: Rabinul 
-oTJŞIl!UI Chişinău. j 

Va !l~ zică rabinul Tzirelsohn func- 1 
ţioneală În numele unui Minister ro- i 
mâl) şi drept autoritate a or?şului Chi- 1 
şirău. Jo numele statului românesc şi 
al unui oraş române~c, ! 

Admirabilă administrliţie, I 
Oare dl minis.lru Ooldîş nu ar afla: 

de bine, ca registrele accsmi important: 
funcţionar să fIe trecute la autoritAţile I 
compelente din Chişinău, pentrucă ne ! 
temem, că rabinul Tzire!sohn - din ! 
greşală e om bătrân. ar pUlea să eli- i 
berez~ certifIcate de naştere şi jidani, ! 
lor veniţi de peste Nislru. I 

Gurile rele ÎI ;;cuză pe Tzirelsohn i 

care este ales senator pe lista guver
Jlului, cu asemenea grtşdi. 

Se zice că ar fi eliberat o sumede
nie de acte de acest f!!l, prin cari s'au 
Încnlăţenit o sumedt'nie de jidcm streini. 

Noi cred4;.m. că Tzirclsohn este cel I 

VOINTA POPORULUI 

{jpiumful asteplării 

Nebiruit e omul ce IUl'1ă cu credinţa.! 
EI stÎe că oe lume ,nimic zadarnic nu-i: . . . 

Că dincolo de truda şi jertfa clipei lui, 
In taină vremea ţese la sfAnta biruinţa, 
Că vuetele toate viseaz ă armonie, 

De AI. VIăhuţă 

Că . •• este o dreptate, şi... trebue să vie 

Talazuri năvăleascA-l! vraşmaşa lumii ură 
Intunece-i viaţa în beznă de minciuni ~ 
Copiii lui inchidă-l in casa de nebuni! 
Lovească -1 orice mâna ! Hu!ească-l orice gură! 
EI simte cum ii creşte din inimă o tloare, 
Cu·ata,t mai luminoasă, cu cât mai mult îl doare. 

Te-ai întrebat vreodată din ce undire 'nceată 
De lacrămi tăinui te se naşte un izvor? 
De mii de ani In piatră loveşte răbdă.tor, 
Strop după strop, s'o spargă ..• Drum greu a fost. .. Dar iată 
In valuri de lumină, chemat de dorul marii, 
Un fluviu nou vesttşte: Trium/al aşteptălii! 

m~ c~gHt ~Imudj~ ~ ~ t~a ~-i -~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
iIIânluluj şi nu-I acuzăm cu nimica, I 
pentrucă nu avem dovezi. CA.... f· R A? 

Dacă am avea dovdzi, am cere ju- I e InSeamna a 1 ornan. 
decata lui Vlad Ţepeş., asupra acestui I 
perciunat, funcţionar aşa de important De GH. VALSAN prof univ. 
al stalului românesc. I 

Oare dl Goldiş nu ar afla de bine Inseamnă să mărturise~ti, prin nesecatA, care s'a putut lnoi, dar 
ca să ,îl~mulţească n~.mărul rabin.ilor În I chiar aeeastă numire, origina ta niciodatA nu s'a frănt: carpen 
postun Importante, fIInd OJmem ono- nobilă şi măndria de a fi pă5trat mlădios şi tare, acoperind In vt!S-
rahili, curaţi şi de incredere. Să nu se un astfel de nume mântuI sau cu flori modeste Ai 
lase influentat de faptul, că Bela Kuhn, • _ y 

Trotzki Zmoviev Haase etc. sunt c0 4 Inseamni sA vorbeşti această parfumate, pădurea Intreaga.. 
munişt{ şi jidani.' Este o greş ilă. limba. roma.neasca., iimba. care nu Şi mai ales a fi RomAn în-

~oeziil~ ,I,ui ~mine.s.;u ,(~ine ~,î~4 este numai urmaşa directa, a unei seamnă a avea credinţa că toate 
drăgu. strel~ll, manca-l-ar mIma camll) I limbi vestite de mare cultură, ci aceste lnsuşiri bune ale neamului 
sCrlenle _lUI v: Cpnta,. A; ~'. Cuza etc. ~i o limba biruitoare căci intr'o I nostru pe cari le putem arMa cu 
ar trebuI confiscate ŞI nlmlclle, ca să , Y , ' " • 
nu se supere rabinul Tzirelson, care l~ptă de sec?le ,cu dlalectele. slave i cinste oncUl, nu au avut l,ncă ră-
şade în Senat, lângă mitropoliţii şi pa· Şl cu alte lImbI,' le-a inVInS pe gazul să se arate In deplInAtatea 
triarhul român... teritorIul său şi le-a făcut roabele lor, dlf Că în numele lor avem 

Fraţi Români. pregătiţi-vă să ple- sale. dreptul să cerem libertatea de a 
cârn la Pa~~sbnal Jidanii nu mai au Inseamnă să locueşti ţara Ro- le duce la desA.vArşire nu numai 
loc de nOI, A. Ţ. mânească, ţară pe care o forţare pentru gloria noastră, ci şi pentru 

'neîntreruptă de optsute de ani a I binele lumii întregi. 

Purfareaynijorme/or isbutit sA o rotunjească puţin: ============= 
, ' . , , . câte puţin până. a adus'o în foi"ma I Tt'ebuie să plece! 

CollUUUcaiul Mmlsteru/Ul de Instrucţie. de astăzi, - cu munţii, cari sunt I ' .. ... . 
. . t" d . I d t 1 Grunbaum A. dlO Curtlct (j. Arad) 

Ministerul instrucţiunii primind din 81 noştn, lin .ca. . nOI. e-am a 
partea mai multor direcţiuni de şcoale . turmele ne 01 ŞI dOlOele, - cu Individul amintit s'a rep3triat in Un
îr.fâmpinări pnvitoare Ia dispoziţiu!1ile 1 dealurile, cari sunt ale noaste, garia în 1919 cu certificatul No. 5014-
cupnnse î~ circular~ cu ~v. 101654~ I fiindcă noi le-am Impodobit cu 1919 şi &'a reintors în 14 Iunie 1923 
I?2? reliilllvă la un.lformere . ş~olare ŞI I grădini şi vii şi mânilstiri fru-, cu paş3portul No. 279941. 
gasmd că unele dm obtecţlumle for- .., 
muiate în ace:e imâmpinăn sunt Înte-l moase, - cu. câmpule. can s~nt A incercat să-şi câştige cetăţenia 
meiale, a dispus cele ce urmează: ale n~astre, filn,dea nOI le-am IU- română, dar fără rezultat. 

1. Se acordă elevilor o păsuire de 1 c.rat Şl des~eleDlt an de an, cuce~ In .. ~i)nitorul Jud. Arad" nrul 32 
6 luni, adică până la I Aprilip. 1927, nndu-Ie pnn munca noastră ŞI din J922, a fost trecut şi dânsul pe 
in care 1imp se va tolera purtarea ve· prin numarul nostru, - cu Du- tabloul indezirabililor, cari trebuiau să 
chilor uniforme. făcute dîn stofe de n&.rea, care e a noastră, fiindcă fie daţi peste graniţă in decurs de 
alte col.o?_ de allă croială S3.U a hil.i· noi l-am pus salbe ,de sate pe 24 ore. 
nelor CIVIle. A d /'\ 1'" N' f t d t f ~ , ' t ' .. Cu începere dela 1 Aprilie 1927 nu ama.n oua. ma u~ e ŞI nOI 1-am a os a a ara, n a pieca ŞI mCI 

se mai permite elevilor decât purtarea cercetat apele .. ŞI ostroavele, - nu-şi are actele în regulă. Se duce o 
cos1Umului de uniformă prevăzut la cu ţărmul I\1ăru. care e al nostru luptă necinstită în acea comună contra 
punctul 2 al susmentionalei circwărL fiindcă noi l'am deşteptat la viaţa comercianţilor româ!Ji. Marii angrosişti 

Nici un fel de toleranţă, abatere pe care nu a mai trăit-o din evrei îi dau marfa mai ieftin decât r~ 
sau excepţie în afară de cea formulată antichitate (vechime). mânilor, aşl că bietii români nu pot 
de art. 174 al Regulamentului şcoale- A fi RomAn înseamnă a fI' SUw ' - d ~ d -
lor secundare, nu se mai permite dela Q concura cu el ŞI ran pe ran se IIl-

această dată. Elevii cari nu se vor ferit sute de ani şi a se fi bucu- chid prăvăliile româneşti. Bine jflteles, 
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SE ZIC E: 
Că jidanul Weigel şef de gară din 

f 
Sântimbru Îşi face de cap p'jn pur-

tarea lui necuviincioasă foţă de dl C. 
Sibotean imp. de mişcare din gara 
Coşlariu şi care locui~şte în gara Sânt
Imbru. DI Sibolean aş:ec;.ptă salisfacţie 
dela dl Direbr de exploatare din Arad 
căruia i a adus la cunoştinţă porcăriile 
lui lţig We,gel, îlltre cari şi aceea că 
fură statul român cu zeci şi sute de 
mii neÎflcasâ1d alocf:liile legale cuve
nite după vagoanele sosi le in gară. 

1 
Speră'll că hoţii îşi vor primi pedeapsa 
binemeritată, 

Că în Moroda se va inchide cÎJ.reiu· 
ma e\'reului Hauser şi se va des

I chide în locul ei o şcoală. Edificiul Î:1 

I care se află carciuma, formează pro. 
prietatea comunei. Fe:icităm pe b.avii 
morodani şi prefectura judeţului pentru 
această faptă frumoasă Singurul birtaş 
ovreu se duce: mai puţin cu un local 
de otrăvire a trupului şi sufletului, mai 
puţin cu o lipitoare la sate şi mai 
mult cu un lăcaş de cultură pentru 
Românaşii noştri. 

Dumnezeu să le ajute! 

Ci directorul de inchisori din Timi- ' 
şoara, Lupescu A., pentru diferite 

delicte de conrupere şi a face scăpati 
prizonierii, a fost judecat de tribunal 
la 2 şi jum. ani inchisoare iar din 
Minister a sosit ordin, prin care a fost 
pus pe picior liber şi numit director 
de temniţă tn Szekelyudvarhely. Noi 
ne întrebăm inmărmur,ţi, se poate una 
ca aceasta -; Se poate ca o sentinţă de 
tribunal să fje nimicită prin o orda- -

I 
nanţă ministerială? In adevăr nici ju
stiţia să nu mai fie intactă, sfântă? '1 
Pentru Dz.eu! 

Că in jidovitul de Cernăuţi, unde se 
lnjură şi bat profesorii, unde sunt 

cele mai multe crime, unde se desco
păr cele mai mari spionagii, unde se 
lipesc pe străzi afişe ca în Paiestina şi 
Germania, unde în biurourile statului 
îti trebue tălmaci să te poţi întelege 
cu funcţionarii pe româneşte. acolo in 
focarul boalelor infecţioase, s'a desCO
perit un lucru nemai auzit, un lucru 
care ne face grozavă ruşine şi ne bat
jocoreşte ţii neamul şi ţara. Acolo s'a 
dat de urma unei societăţi aşa zisă 
aristocratică, vezi Doamne, cu educatie 
aleasă, care ţinea întruniri secrete la 
case particulare - bărbaţi, femei. fete 
şi băeţi împreună. La aceste intruniri 
cel mai negru dintre ei, la suflet, se 
urca la tnbună şi prin cuvântări 
aţâţătoare pornografice - imora1e 
delecta lumea prezentă, apoi se 
stângeau lămpi e şi in costumul lui 
Adam desbrăcati de orice simt moral 
omene&e, se dădeau la cele mai gro
zave şi' neinchipuite păcate sensuale, 
împreunate cu gemete, urlete şi răc
nete ca nişte dobitoace sălbatice .•• 
bând cu nesaţ până la betie şi gustând 
cu patimă tot ce poate da un trup fără 
ruşine, fără conştiinţă, un trup murdar 
şi spurcat. S'au descopef'it aceste În
truniri de un tată nenorocit a' cărui 
fiică nefericită, abia de 16 alli. a sosit 
odată dimineaţa beată acasă. 

conforma acestor dispozlţiuni, ,or fi rat câteva clipe, - a fi plâ'1s în nădejdea, cii. dupăce va rămânea el Că un bun. creştin pe patul morf!i a 
îndepărtaţi din şcoală pentru insubor- atA,t lncât şi ca.nteceI~ să pari\, cA I singur, va vinde marfa cum îi place. 1" cerut să-I aducă r~pede . un_ rabl~ 
donare la ebligaţiile regulamentare. p1,âng, <_ a fi vl!.zut neîncetat D~I' ruoăm autorităţile în drept Jldovesc cu barbă ŞI p~rClu:t1 lungi. 

(J. ....... 1 o _ ,. . fiind întrebat de ce doreşte lucrul 
2. Procurarea stofei, necesară con- distruse începuturile de cultură să-ŞI facă datonnta• N om mdlzl noi ace~ta, a înjurat una bună şi a zis 

fecţiunei uniformelor se va face direct mai înaltă şi totuş a le- fi inceput toţi şerpii de pe pământ. vreau să trec la legea jidovească, că 
de părinţi din comerţ. Direcţiunile Ji- . 
ceelor sau Comitetele şco are nu au din nou, a fi fost jefuit fără milă! Afară cu el, peste graniţă! sunt, SlgU~, că ,voi .muri şi fie ai dra-
dreptul să procure din oficiu, nici să şi de toţi să.lbaticii şi cu toate CUIUl de jldaru, se ImputmeazA cu unul. 
perceapă în mod obligator dela părinţi acestea In vremuri de linişte a fi - Rugiim din inimă pe toţi 
costul uniformelor, nici să-i oblige a dăruit prisos de hrană materială Ono abonaţi sa binevoiască a-şi 
cumpăra stofele dela anumiti furnizori, şi sufleteascA vecinilor şi chiar achita abontamentele. atât aceia 
nîci a confecţiona aceste uniforme la 
"n anumit croitor. popoarelor mai depărtate, - a fi cari au primit mandate poştale 

Această interdicţie se îr,ţelege şi fost Întotdeauna izbit in clipele cM şi ceilalţi toţi, neuitându-şj 
pentru procurarea altor articole de îm- sfinte' ale încercărilor de unire nicÎ de fondul de rezistenta şi 
brăcăminfe şcolară atât la şcoalele de naţională şi cu toate acestea a fi . nici de au t o mobil u I "ligei" 
băeţi cât şi la cele de fete. ocrotit totdeauna începutu~i;e . dt.! I Aceia cari şi-au achitat abo-

3. Comitetele şcolare se vor îngriji acest fel ale popoarelor dm Jur, I namentul şi totuşi au primit 
ca să îmbrace în mod gratuit un nu- f f t d . ~ a il' <;:' t d t , 
măr de elevi săraci potrivit cu resur- -- a 1 os arme 10 s r ele 'il I man at po:;. a ' Sa nu se 5upere 
iele de care dispun; în acest tiCOp ele marinimos la izbândă. I Cit ia-am trim:s Ş! lor. fiindca I 
vor Înscrie in budgetul lor anual fon- A fi Român inseamnA a ii I mc:ndat li s'a trimis şi Dlor. ne I 
durile necesare. I păstrat tenacitatea neamului, no- I putl'nd fi separaţj de cei ce ne I 

stru, acea vitalitate mistcrioasft ŞI 1 sunt Inc:1 datori. 1 

2 
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Pentru automobilul tie propa
gandă al CerctI 1 ul de Studii 

"YoinţlL POfOl'ulul" I 
A mai incurs dela: Lei 

1. luonuţ Mornăilă, Şiclău 100 
Căpitan Gh. Oarză, Arad 300 
Guy Teodor, dir. de bancă Chişi-

neu-Criş , 
Mitan Serb, şef de gară Conop 
Ludovic Feodor, com. Conop 
Ioan fritz, COIlOP 
Szabo Ludm'Îc, Conop 

1000 1 

300 
200 
]00 
50 

VOINTA POPORULUI 
I I 

Logodnu. Dşoara Felicia Popa, inv I A.3 · · t t~ , 
- G . d V '1 A d' d'l t.~mlnlS ro. 'Jr 111 alşa Şi , as] e VniH11 )r. e • • I 
bancă în Şiria. felicitările noastre I I d~ mo~iet se caută la moşia dnel l' 

- Af!1im cu plăcere desprH logodna: vad. C. Şomanescu. Se prefer per
d-l.ui D. Angh~1 din Şima:ld ?u d,ş 0ara I soancle cari se pricep şi la vie. 
lelmuţs. Elena Herbciu dIn :'IlIIdCflit. 1.\ • d 1 B "q!" t C 

F' )' 't - '1 oastre I 1 se ti resa a ucurc."ll, s r. . 
te' )(1 ari o Il . R " N 3-

... A. Qsetd.i. o. o. 

Cununie. Dşoara Inca Gâza şi d , 
Ioan Radivoiu funcţionar la Banca j x Dr. BOTElU AUREL, medic spe-

Nr.39 

No 2,1)548-926. 

Publicaţiune 

Dr. N'emety Andreiu, medic Bâr-
zava 

Românească, 'şi-au serbat actul cunu· I cialist la clinica din Viena, În boli de , 
niei, Sâmbătă la 23 Oct. în caledrala I piele, genito-urinare, venerice. ConsuJtă I 
di~ Arad. Naş a. fos,t dt dr .. !,,\ihaiu . dela 2 - 5 în Bulevardul Gen. Draga- I 
~arcuş, senator ŞI dlr. Băl1cl1 Rom. lina 12 I. 

1 
dm Arad. ' 

100 - DI dr Iacob Oncu advocat in 1. . . . 

Se aduce la cunoştinţa gene
raUt, cti pentru aprovizionarea cu 
pâine li Cl1minului infirmilor pc 
hnul 1 ~~27, in ziua de 29 Dec, 
crt. orele IOa. m. "e va ţinea 
liciţaiie publică cu oferte închist.! 
In Biuroul serviciului economic 
(Prima.rie etaj Camera 104) In cont. 
cu art. 72 şi ;,!rmMorii din legea 
asupra cfol nta.bilil&.ţii publice. 

Caelu! de sarcini se poate ve~ 
dea la Servo econ. In orele de 
serviciu. 

S. C. inv. Radna 
Elena C. Radna 

20 I Baia.de-Criş, şi~a serbat cununia cu , Clrcumswpţta de perceptIe /'10 2 Arad 
40 ! dşoara Elena Mureşan, profesoară, azi 1 _ . 

Dna Enachescu Dumitru, Radna 
Avramescu Iosif, Conop 
Ciuberar Filip, Conop 

40 i Duminecă în 31 Oet. în biserica orto- No, 3009-1926. 
20 I doxă din Petroşeni. PllblIcH ti uue . I Arad, la 23 Oct. 1926. 
20, . felicitările noastre! . 1 
40 .. ! ,Se a?uce la cu~oşţmţa t.utun?r c?n-
50 Din multe părţi ne vin scrisori cu I tnbuablhl?r. SUpUŞI ImP?Zltul~l clf~a 

Popa Traian, Ilteu 
Serb Ioan, Păuliş 

8efl!iciul economic 

Ludoşan Ioan, Înv, Giulavărşand 
Hermenescu florea, Berechiu 
Florea Ardelean, Berechiu 
JUlan Ilie" Arad 

20 plângeri că nu prîmesc ziarul regulat şi de afacen ŞI ,pe luxJ că Jn~epand dan 
50 numai cu mari Întârzieri. Vă rugăm se I luna Noemyne a. c" se achltă I~ acea-
20 ne credeţi, că dela Iloi se expediază re- stă ~rcepţle A du~ăcum urmează.. , 

100 gulat avem insă atâţi duşmani streini L!/era A 10 ziua de 5 a fiecărei 

No 814-1926 

Publicaţie de licitatie 
Comuna Olari vinde prin li

citaţie public&. il1 ziua de 13 Nov. 
1926 orele J O a. m. în piaţa de 
vite din Comlăuş, 3 vieri şi 3 
tauri neapţi pentm reproducţie. 

Suma anterioară --L-el-' -23-.9-90- şi ddrere şi între Români şi aceştia luni, litera, B Î~ 6 şi 7! litera c: in 8, 
tncearcă să ne facă neplăceri in toată litera D ~l E m Y, htera F 10 10, 

De tot: Lei 26.560 privinţa. Aceşti ticăloşi cred, că d.'lcă litera G în 11, .litera ~ În 12, ~itera K 
vor Impiedeca sosirea ziamlui la mâna in 13 şi 14. litera L in l5 litera M 
abonatului se vor supăra abonaţii şi in 16 şi 17, litera 1 şi N in '18, litera 

• d . S} line vor ab;ice ziarul se înşală insă O şi R În 19, litera P În 20 şi 21, StirI e tot.l.e U amar fiindcă On, ~oştrii abonati sunt litera S in 22 şi 23, T şi U În 24, 
Români buni şi cinstiţi şi le place un I litera V şi Z în 25 a fiecărei luni. 
ziar, care luptă pentru dreptate, cinste I Tot in acest termen cad şi cei im
şi pentru binele poporului şi a ţărei j puşi cu pacşal. In caz că terminul va 
româneşti şi nu ne vor părăsi, ci din cădea În ziua de Dumineca sau sărbă
contră numărul abonatilor creşte din toare oficioasă, vărsarea se va face 

Licitaţiunea se va ţinea in 
conformitate cu art. 72-H3 din 
legea cont. publice. 

, 
Si nu uităm, cătaţi Românii 

fraţi suntem. 
Orice am crede, orice am face, să 

-nu uităm. că toţi Românii s.untem fraţi: 
liberali, ţăranişti, averescani. naţionali, 

S(lcialişti, naţionalişti etc., ortodoxi sau 
uniţi, inainte de toate suntem români, 
deci fraţi şi În faţa primejdiei jidoveşti 
dinlăuntru şi dinafară trebue să fim 
uniţi, trebue să Învingem; aceasta este 
părerea noastră. a cuziştilor, Români 
pătrunşi de dragoste sinceră şi adevă

rată faţă de ţară şi neam. Ne vor in
telege oare toţi cei buni şi ne vor auzi 
oare toţi cei păcătoşi? 

• 
Cumpăra!' . numai dela Români! 

Nici un ac dela jidani! Banul care I 
intră în O1ânBe Jlegustorilor jidani, este I 
sângele românesc, cu care îl hrănim. 1 
este puterea pe care o punem in mâna I 
lor, pentruca ei să lovească în noi şi II 

să ne robească. . 

Scrisori dela Ştefan cel-Mare La 1 
mai mulţi săteni din judetul Orhei s'au ! 
găsit scrisori de ~e vrem~a l':li. t::tefan- I 
cel-Mare, prin can iunt 101ănţl m slă· ! 
pânirea moşiei lor. Scrisorile au fost. 
găsite de locot, Toma Masilă şi sunt! 
o nouă dOV2Idă, că B!lsarabia a fOiit i 
totdeauna pământ românesc, 

zi În zi'l '. în zilele următoare, alte abateri dela 
Aceia, cari nu primesc ziarul, sunt acest termen nu se vor face. ' 

rugaţi ~9. .ne scrie, ca ~ă aflăn;' Ape cei Nerespectarea terme~elor amintite I 
păcătoşI ŞI să luăm nOI măsufi 111 con- mai sus, este contraventle, care se va . 
tra lor, dacă sunt lipsiţi de bun simţ pedepsi. 

Olari, la 20 Oct. 1926. 

Primăria. 

C e tii Î: 

"VOINTA POPORULUI~ 
şi omenie şi prea mari slugi streinilor, Arad, la 20 Oet. 1926. 
instreinatilor şi buzunarelor lor proprii. Perceptor Conta.bit p e n tIu 

'1 rimitem foarte bucuros numeri/e, (Indescifrabil SUClU 

A nON Al\'..l E NT E 

cari nu le·au primit cineva, dacă ni-se VO 1 NŢfl POPORULUI 
scrie şi le avem la adm inistraţie. N' · d 1 J . d ~ 1 I 

• .11Cl un ac ela 1 anl se pol face În Arad la 
Rug((m pe dnii abonaţi, cari {l·au Sprijiniţi comercianţii, industriaşH 1. Administraţie 

plldit ~i f# vor plăti abliJllameniul să, şi mesedaşii români, folosind pro· Str. Eminescu 17. etaj U, 

~~n~~\~~tef!f1care cei putin un nou a I duseleblor, cari, surt :0;. :şa de 2. Librilria Diecezană 
_______ . ___ .. ___ _ ' une_ ca ŞI ce e s rin. 3. librăria Concordia 

~------------~-;.-;.- 4. Libraria Martin 

Telefon 604. 

BURZA 
PROPRlET A RUIJ FIRMEI 
CORNEL BURZA 

llrad 

COMERCIANŢI DE FIER (Engro ,1 detalt) 

~,.. 

In depozit: unelte, sobe de fier turnate, 
vaSe de bucătl/fie, maşini economice, cazane 
de fieI t rachia, plugw i; grape, tnere şi 

obiecte de specialitate. 

, . 

; Cereţi chitante provtlZute clI sigilul Adm. 
\ --_._-----l ft.7f.'fZ ; î •• __ M4&&;'$!alt_; 

Publicului dorilţ1r de carie îi slă 
la dilipOltţie o nonă şi bine asortală 

Bibliotecă de împrumut 
la "librăria Con cor dia" Arad, 
strada Mihail Eminescu N ru! 10. 

------------------------------
A. I 

.. ----------------------- In Bucovina au fost numiţi, de~ -

În bună stare, se vând în lipsIt de loc; 

Strunguri (le fier 
l;)r('!!I~l' Inică excentt~r 

..~N·~~ ... ·{ln cirenl !~r etc taşaţi din alt~. păr~i oti, ,reîn1egr~ţi 21. 
de profesori }ldam. AUZiti oamem bUni 
21 de profesori jidani, din neamul lui A 
Iuda, vor să ne dea nouă şi fiilor no· V 
şlri carte, şcoală, cultură naţională. 
Câtă ruşine, câtă batjocură! lată cum 
~e romanizează Bucovina l Vai de ea . 
ţară românească, dacă va merge tot aşa. 1 

* I 
- Popa Milente fost al -n·lea v.- ! 

preşedinte al organizaţiei LANC. din I 
comuna Bătuta, prin aceasta este ex· 
chis din Liga' Apărării Naţionale Cre
ştine fiindcă - împrietenindu·se cu 
jidanul din comună - s'a purtat ne
demn fată de ligă. 

Liga are lip~ă numai de român! 
buni şi cinstiţi, oameni de caracter ŞI 
UU de uscături, linguşitori şi fătarnici. 

. .. ~ 1 

JNŞTJlNŢAREI 1 

D 1 R E C Ţ 1 U N E A 

UZINElj()lt I)E GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se aHă in situatia plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie înaltă, cu al cărui I'Ijutor putem, ca În 
timpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâncări, 
a călca rufe şi a ne scălda. Instalaţi unile necesare şi 
montări!e le executăm pe rate şi pe preţuri de regie. 

Autocamion Martha 21/ 2 T. şi 

Un Renauit cu 6 locuri 
e ,de v â n zar e tot din lipsă de loc 

AdresB: 
M. 1. VULCU fabr. de şuruburi Arad 
---------_._- -----

p J:n S '1""\ .l.D 
.-

1- r o a ~p al t ~ i s iă r Il t 
soseşte' 

.. în fiecare săptămână la . ' 

U Z· I N ELE C O M UNA L E Glteo~ghe nebeleua 
. . Arad, PIaţa. Peştelui No. 19 

SECTIA G.L~Z .t\l~ItIAN: ~iRAD --,- -----' -~. 
Strada Muclu Scevola 9, 11 şi l~ •. .-.;:;:."'...Telefon! 27, 25 ,t 16. 1 ~.~~~ 

BiR O UL 16"kl~~,EL O R Marele magazin de pielărli 

ID ce -pl·lveşte:. ',' : ,_etp. . Arad t Plata CatedraleI Nr. 16 
Aduc la cunoştinta Onora tu luz 
public, precum ŞI ~UtlOscut!lor 
mei, Oi am deschIS pe Plata 
Catedralei o p 1 ă vă 1 i e de 
delicatese şi b u jet 

din strada Em!nescu ~O(:4.~~-;~. tll ~~~ ..l:jr-~;i~ia .00. public 1 VICT~R BO~NIAC 
, ~-:..'" • _ ,~,j l> ~ ; • • 

--.;....tf'l;.:...._-~-........ ~~~~~·~-..::.~ '>.~ .. ~~.')':" ' Furnizează cele mai solide şi ief-
III: '--~. tine mărfmi din aceasta. branşe. 

Z E N O VIE J. VOŞT 1 N AR 
~ T('m:u~at :PrdeClura Judetu!ui. 

.... 
peJV 

'HnJ ~nlnlelPd 'J1P IJ!iZlq Jl{JJN 'la 
60f: ---. 

'1 Ar.ld. 
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