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Zece Maiu. inchinati.vă toate 
pulerile şi sufletul vostru penlru 
patrie şi tron, incurajând Cli dra
goste şi nestrămulfltă credintă. 
strigati CII totii "Să ne trăiască 
tânarul nostru Rege şi Inalta Re
gentil care-I ocroteşte". 
• G e _____ 

Arad 13 Maiu 1928. 

MM5ftHE 

, - -. 
bire şi de revanşe, ce nu l-a o
prit decât când sentinela românti 
a păşit cu talpa românească po
dul de piatră din Budapesta. 

Mormântu-i sacru dela Curtea 
-In fine, a. trec~t mult aşteptata I gu!a nu mai. înceta a mă.cina i terjt~lriu 
i de 6 MalLl, dm care a ramas graunţele evemmentelor mari. In neam. 

apărat de nevoile unui de Argeş să ne tie locul de a

I!mai pusderii de inconştienţă şi schi mbullibertăţii ce li s'a acordat Acum, credem că s'au deş-
susurul unui ecou care des- cu toată dărnicia, vrejurile alia- teptat. Ultima instanţă li-a fost 
ntă încă procesul unor piţigă- ţUor corn unişti, lor s'au intins ca Alba-Iulia. Procesul intrigăriilor 
t afundate in prăpastie. Surlele buruiana rea să inhaţe copacui petecite de neadevăruri s'a pierdut. 
buciumele s'au aternat şi' ele rânduri! or bune, ca apoi pe trun- Toastele cu vorbării agitatorice 

:a anul aşte~tării, ia.r bieţii .mu~ ch!ul l~li să mişune t~rmitele în- s:au mot?toiit in rectingotele Sp?
e:anţi ai dlscursunlor vagt ŞI drasneh or democratIce - revolu- netoare, laT buchetele de fiOri 10 
flsat! de nota serioasă a ome- ţionare. Strănutând numai foc şi cari se ascundeau mirosul făgă
:lei, pândesc din tufele rătăcJri- pară co ntra regimului disciplinat duinţii s'au vestejit ca şi dorul 
If, realisarea viselor făgăduite. în atitudini şi muncă construc- de guvernare. 
i~D tI' 1" t't d b' w tivă, strădUinţele lor, soli, ai tem- Om cuplet i au devenit drama-

a e esau mlş 1 e S lera- 't· d 'I w w' d W t· . d 'd wr" 
O' '1 '1" 'b'li' nI,el e en, asau sa ca a pe ICI, emm e o compa lmlre ŞI 
\!1 e .. sa~sa~t or mcoTlgl ] , Jar câmpia desrobită făşiile tratatului de regrete. 
rann lasati in pace de strân- d I -. W SV f ă "h' b I f ţ-t~'1 d ~ v 1 a -t '1 d' e pace, cu petece te Carllla sa a ac s .... Im arf>a a a a. 

Ir
Tl e .e mana w a e v ~a O~l or e se încingă armura vitează a lor- In ţara românească este loc, 

lr.lp~arţlta~e, . rasto:rnar d+n tg~eu dului jidan şi porodiţa lui Tu- şi pentru ei şi pentru crezul bun 
i;~s ,a armeI !om n~ş l.. o u ve hutum. Plante (igăţătoare de În- ai lor. Când ti vom putea lnşira 
ă~Şt\t. E pace J~ cerJU ŞI pe pa- volburări şi inconsecvente, schim- intr'o opoziţie demnă şi cu res
ieant, vorba lUI Coşbuc. bate in empţiuni vulcanice, ori pect faţă de instituţiile Tării le 
r::Ici-colo doară câte un drept al de câte ori îndrăsneşti să-i în- vom striga demn şi hotărît: Şi 
\tiţ.-tărănismnului mai oftează, brânceşti pe luciul dragostej de voi sunteţi urmaşii Romei! Până 
.S\zându-se strâns 1n cleştele fias- ordine şj pe cărărlle unei politice atunci, ti socotim, fără frâu moral 
işlui regrt>tabil. Representantul bine defînite in marginile unui şi fd!'ă indreptare ideală. 
·1 vază al păturei muncitoare, 
res se poate consola de um
Eoasa amintire a micii intruniri 
ela Alba-iulia dela care aştea-
bă Mesia puterii de guvernare. 
mtru aceasta a depus stăruinţă 
e toate acţiunile lui, şi azi, per
trlt pe căi de aşteptare simte 
d-Jm porneşte pe lunecuşul dis-

"'t*. .- .-.. .... .... .... we • .-'&%& 

F estivităti le , 

zilei de 10 Maiu. 

tentie in vremuri de natională si 
temeinică restrişte şi' înlănţuiţi 
de pietatea marilor momente în 
cari s'au glorificat virtutile unui 
rege şi temeinica superiOritate 
a unui om, să luăm cel mai 
splendid exemplu de uitare de 
sine şi de cea mai sirălucită de
fim.fiune a unei abnegatiuni ne
ţărmurite. 

lnc/zeind, Dt. Prefect spune că 
în aceste clipe gândul să ne fie 
îndreptat cătrE: Majestatea Sa 
Regele Mihaiu 1 şi către întreaga 
Dinastie Română. 

La ora 5 p. m. Dl. Dr. Fotino' 
şi- desvoltat în sala Palatului 
Cultural conferinţa sa "Regele 
Ferdinand" , apoteozând marile 
acte ale aceluia pentru care mai 
tâZiU istorograjii noştri vor pu-· 
tea desvă/ui jertfele încadrate de 
crezul rosfft În momentul când 
a declarat "Voiu fi bun român"! 

Analizând într-o austeră formă 
literară etapele de strălucire isto
rică a României, şi momentul 
sublim a "Marei Hotărâri" din 
1916, conferenţiarulintrevede per
spectivele istoriei române unde 
Marele Ferdinand va figura a
Iăiuri de icoana lui Ştefan cel 

leţlllui public. 

;c A sburat gândul fericirii aş
I ptate, veghiat de atâtea nopţi! 

Mare şi de mareata personalitate 
. ceda un loc în concertul Statelor a voievodului Mihaiu. 

~cA ... 1 l' r m prevazut me anco la pre-
l,iJor naţ.-ţărănismului. Am ştiut 
dt trjmbiţatul congres dela 6 
l !aiu va fi ca celelalte 1ntruniri: 
d;omotoase înainte, dar desas
;i Joase pentru huruitori după cli
i r1e ce vin. 

civilizate, numai zraţie putinţei A urmat apoi corul liceului 
de s?lidă pe~e~ralie morală. şi "Moise lvicuară acompaniat de 
la.bol'loa~ă actiVitate ~conomlcd, orllestra Reg.93 bzf. de sub con
ajutat fund de capactlatea unor ducerea neobositului sef Locat. 
disţinşÎ ~amen~ politici şi a unor Mazilu apoi declamaţia Dlui. 
neltmltaţt patnoţl. Prof. Victor Caba care a recital 

deCând respicai câte o convingere 
u temeiată pe realitate, samsarii 
a 1 credeau de inscilitură roman
di:ă şi te taxau de lndrăsneţ rău 
prmas În imensitatea intunericului. 
râiind se pironiau in demonstrări 
)~ exemple, crai isolat in stă
a inta nefolositoare. Propagatorii 
a ftrigilor işi m ânau inainte carul 
IS~itaţiilor, iar sufletul lor, stafie 
. grozitoare, revarsă pe câmpia 
'ă ,cinicei cetăţi valurile milione
Idlr de oameni, darnici de stri
nj~tele interesaţi1or, plasaţi după 

Ziua de 10 M aiu, sărbătoarea 
natională a românismului s'a ser
bat in localitate cu jastli.-i obiş
nuit. După defilarea trupelor, a 
avut loc in sala festivitati a Pre
fecturei judeţului aesr'ăşurarea 
programului de omagii aduse de 
toate instituţiile publice şi socie
tăţile particulare M. S. Regelui 
Mihaiu şi Inaltei Regenţe prin 
reprezentantul alltorităţilor mili
tare, DI. General Ioanovici Co
mand. Divlviei de Cavalerie şi 
reprezentantul judeţului Arad, Dt. 
Prefect 1. Georgescu. 
După terminarea ultimilor de

legaţi ia cuvântul DI. Prefect, care 
incepe prin a spune că sărbăto
rind azi ziâa de 10 Maiu, sărac 
şi bogat trebue să uite prozais
mui durerilor zilnice şi să prăz
nuiască înălţătoarea sărbătorire 
cu toată bucuria. Se impline3c, 
61 ani dela urcarea pe tron a 
Domnitorului Carol, 51 dt când 
Ţara Românească îşi Serbeazd 
Independenţa şi 47 ani de când 
poartă tiliul de regat. 

In 1914, suindu-st pe tronul admirabil ver~uri de Mir~ea Ră
României Regele Ferdinand, care dulescu~ d.apa care festIValul a 
avea de/uptat cu tragicele mo- luat sfarşlt. 
mente ale conjlagra/lei în care Notez în asistenta dela Pere-
se sbătea întreaga civilizaţie şi'n (ectura judeţului: 
care se deschideau noi ere naţi- DI. Prefect al Jud. Arad, 1. 
unilor ce-şi încercau ultima carte Georgescu, 1. P. :). S. Episcopul 
a destinului naţIOnal, aceasta fără I Grigorie al Aradului, Dr. Gene
a ţine seama de orice definitie rai Joanovici Comando Diviziei 
ce i-o implica vicisifudinele unui 1 de Cavalerie, Dnii. Coloneii 
destin ce-l aruncase la cârma Georgescu, Heinrich şi Serb, 
aspiraţiunilor unei naţiuni şi ri- Maiorii Mitulescu, Tita Ionescu, 
dicându-se până la cea mai Înaltd Eugen Kirculescu, Dnii Ascaniu 
treaptă de admiraţiune istorică, Crzşan Direct. Lic. Moise Nicoară, 
ascultd de vocea sacră a popo- Praf. Al. Cnstantinescu, Ciceanu, 
rului ce trebuie să-I conducă spre jud. Brezeanu, Ing. Petrescu. Dr. 
zările unui ideal visat de un Fotino precum şi intregul corp 

raba informaţiilor necernute. 
: ,eduJi ln răsturnări fără ordine, 
ş~au cuprins nici odată cârn pul 
ă1fţcesităţii. Răspânditori de idei 
rO'>osite, au făcut din sfântul loc 
ta! inchinare, trezire de nădejdi 
enfenturioase cari au culminat in 
ritmploturi dela Londra. , 
#Jif Prin sufletul fără de vlagă s'au 
~urs ameninţările desfacerii, iar 

Aceste trei mari acte ce sin
tetizează intreaga splendoare a 
zilei sărbătorite, s'au înfăptuit 
după multe Sacrificii. 

Regele Carol a putut ajune.e 
la punctul unde României i se 

m leniu. al. ofiţerilor superiori şi toţi fun- , 
Crucijicându-şi intreaga noţi- cţion.a,ii superiori ai intituţiifor 

une ce-i implica personalitatea publIce. P. T. 
~i impunându-şi suferinţe ce rar ......... _ _ ......... 
s'au întâlnit in intreaga istorie a 
omenirei ajunge după o neobosită In 20 Maiu a. c. 
activitate timp de trei ani de 
zile să impregueze cu slovele e
ternizdrii prin mcinificarea visului 
nostru mi/enar marşul de desro- JIUD MDMfI". 
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Resvărsatul zorilor acestei zile, a 
fost salutat cu 21 salve de tun. 

La fiecare şcoală primară şi secun
dară din oraş au avut loc serbărî şco

lare, tinâoau-se câte o conferlntă de
spre insemnătatea acestei zlIe, la cari 
au asistat pârinţli elevilor şi repre
zentanţii diferitelor autorităti. 

La ora 10 s'a oficiat de cătră În
treg clerul ortod'ox al oraşului serviciul 
religios, in biserica Catedralei oraşu
lui la care au asistat toate autoritătile 

civile şi militare. precum şi notabil!
Uţile oraşuluI. Preşedlntii diferitelor 
societăţi şi corporatiuni recunoscute, 
o companie de onoare cu muzică şi 

gorniştl. 

In timpul serviciului religios, armata, 
şcoalele primare române, maghIare, 
germane şi evreeşti, şi şcolile secun
dare maghiare cu drapele şi steaguri, 
cât şi diferitele societăţi. 

După terminarea Te Deumulul s'a 
trecut în revistă trupelor, şc:oalelor şi 

societăţilor, prlmindu-se în urmă de
fIIarea în fata Primăriei oraşului În 
ordinea următoare: Muzica militară, 

orfanii de război, şcoalele primare ro
mâne, şcoalele· primare de Stat ma
ghiare, şcoalele de stat germane, şcoala 
primară Izraelită, şcoala primară rom
cath., şcoala medie de fete pom-cath., 
şcoala medie de stat pentru fete, 
şcoala comercială de f6te, şcoala pro
fesională de fete, şcoala de industrIe 
casnicit, şcoala normală de fete, liceul 
de fete, şcoala medie de băieţi, şcoala 
medie maghiară de băieţi, şcoala de 
ucenici, şcoala de ucenice, Căminul 
de ucenici, şcoala de arte şi meseriJ, 
şcoala comercială de băieţi. şcoalele 

normale de băieţi. liceul de băieţi 

.. Moise Nlcoară", liceul romano-cath., 
Sindicatele muncitoreşti, Regionala Fe
derale! Soc. Sportive Române, Reu
niunea pompierilor voluntari, Uniunea 
voluntarilor luptători, Uniunea ofiţeri

lor de rezervă, OfiterII cari nu sunt 
in front şi armata. 

La ora 12 a avut loc in Palatul 
Adminlstratlv,recepţiuoea oficială, unde 
Prefectul Judetului şi Comandantul 
Diviziei a primit felicitările În ordinea 
următoare ~ Clerul: Ortodox, gr.-cath., 
sârb, rom. cath., evanghelist, reformat, 
jzraellst ortodox şi neolog, ofiterii gar
nizioanej, Corpul magistraţilor, Con
siliul judeţean, Consiliul comunal, Aca
demia teologi eli, Corpul did actic se
cundar român, Corpul didactic secun
dar maghiar, Revizoratul şcolar cu 
intreg corpul didactic primar, Inspec
toratul Gen. Sanitar cu întreg corpul 
sanitar, Inspectoratul Regional al C. 

~ F. R. Arad, I 'JSp. Gen.~ al vânătorllor, 
Insp. al industriei şi comerţului, Insp. 
muncii, lnsp. vamal, Asociaţia ingi
nerilor, Oir. Regional Silvic cu corpul 
silvic, Şeful servo contencios, Corpul 
adv. şi notarilor publici, Administra
ţia Financiară, Casa Cerc. pt. Asigu
rările sociale, Preşedintele camerei de 
comerţ cu membrii, preşedintele ca
merei agricole cu membrU, preşedIn
tele sfat ului negustoresc cu delegatia 
membrilor comitetului, Consilierul A
gricol, DirIgintele oflc. poştal, Repre. 
zentanţll presei, Preşedintele feder~l 
cooperativelor şi Mncllor populare cu 
delegatia membrilor comitetelor aso
ciaţlunea Arad t Comitetul despărta
mântulal "Astra"', De]egaţlunea Soc. 
Reuulunel femeilor române, Delega
ţiuDea Soc. Crucea Rlşle, D-na pre
şedintă a soc. Oer. orfanilor crr răz~ 

boi cu delegaţi unea Doamnelor mem
bre ale comitetului, Preşedintele soc. 

1. O. V. cu delegaţia membrilor co
mitetului, Preşedlnta soc. Principele 
Mircea cu deleg. membrelor comite
tului, Preşedinta soc. "Mărăşti" cu de
legaţia membrilor comite tulul, Preşe
dintele invalizilor din Război cu dele
gatlunea membrilor comitetului, Pre
şedintele soc. cultul eroiior cu dele
gaţia membriior comitetului, Preşe

d iota soc. ortodoxe femeilor române, 
Reprezentanţii soc. de cor şi muzică 

Armonia, Preşedintele so('. Crucea Albă 
ca preşedintele secţiunilor, Preşedin

tele soc. patronaj cu deleg. membri
lor comitetului, Preşedintele soc. K~l
csey, Preşedintele asoc. economice 
din judetul Arad. 

La ora 17 a avut loc în Palatul 
Cultural un festival artistle aranjat de 
soc. "Astra" şi conferinţă ţinută de 
dl. Dr. Fotlno cu subiectul "Regele 
Ferdinaud". Dela ora 17-19 muzica 
militară a cântat În faţa Primăriei o
raşului. Dela ora 19 r- 20 muzica a 
cântat pe terasa de pe cheiul Mureşu
lui. La ora 9 1

/ 2 a avut loc retragere 
cu torţe, parcurgând străzHe principale. 

Seara toate edificiile publice şi par
tlcll1are în intregul oraş au fost !lu
minate şi pavozate. 

Rap. 

la HrH~ se SHr~~t~r28te 
zica MHm~lor. 

In urma frumoasei iniţiative luată 

de D-na Baronesâ Hortenzia Popp, 
Prezidt!nta Societatii Maraşti, sprijinită 
de toate Societdtiile de binefacere din 
Arad s'a aranjat ca in oraşul nostru 
in ziua de 20 Maiu c. să fie sărbă

torită "Ziua Mamelor". 
Frumoasa ldele este bine venită de 

a sărbătorii aceasta zi sublimă per
sonalităţI! mamei care aduce atâtea 
sacrificII pentru propăşirea omenirei 
şi care dela naşterea copiilor până 
la moartea ei, Implora cu dragoste şi 

le bire copii lor dedic:ându-şl intreaga 
lor viaţă numai şi numai copiilor. 
Pentru a arăta şi noi dragostea fată 
de mamă suntem datori ca recunoş
tinţă să sărbătorim o singură zi pe 
an a mamelor noastre, Iar mamelor 
noastre mearte să le sărbătorlm me
moria. 

Sărbătorirea "Mamei· este a se 
planta in special in inimile copllaşl

lor, dragostea, stima şi recunoştinţa 

fată de mamă, iar în elementele mal 
decăzute moraliceşte în urma rAsbolu
lui să retrezlm aceste sentimente faţă 
de mamă. ./ 

Conducatorii bisericilor ai tuturor 
confesiunllor din acest municipiu in 
această zi vor ridica o rugăciune cu oca
zlunea serviciului divin pentru "Mama
Iar după terminarea acestuia vor ţine 
o cuvântare in care să preamărească 

sublima personalitate, a "Mamei" şi 
să tnvlte credincioş,i de pe anvon să 

iubească, să stimeze şi să fie recu
nosdUori "Mamelor". 

Muzica Regimentulul 93 luI. va 
cânta fnalnte de masă pe Bul. Reg. 
Maria" inaintea Prefecturei Judeţului 
iar dupa masă pe malul Mureşului. 

Toate şcollle vor sărbători această zi. 
Toţi bărbaţii din acest municipiu tn 

zlaa de 20 Malu in s&mn de sârb!· 
torire a "Zilei Mamelor" vor purta in 
butunieră o floare. 

V P in ziua ds 19 Iunie a. c. orele 

nistru l~t~rn('ru m. se va tine În localul Servo p 
U U (iUu • clar şi Economic dela PrefectlJţ 

Reproducem din Ziarul ",Na- deţulul Arad. Ilcltaţiune public 
ţlunea" articolul de mai jos care oferte închise în conformitate CI 

meritd O deosebitd atenfuine- 72 şi următorii din legea conth 
După' formidabilul fiasco in- bllce pentru vânzarea automob 

ghiţit de partidul naţional ţără- marca "Fiat" proprietatea judetul 
nese la Alba Iulia ţăranii aide- Caietul de sarclnl se poate I 

lenl ţârâţi ca vitele, flămânzi şi rn biroul Servo Financiar şi Ecoi 
gO! pe drumurile care duc la în zilele oflc:!oase între orele Il 
Alba Iuli.! trăesc azi sentimente din zi. 
de adevărată revoltă sufletească. Amatorii vor depune deodată \. 

In timp ce "do mnit U că1ăto- nalntarea ofertei şi o garantă de 
riau în automobile luxoase apro- din suma oferită. 
vizionaţi CU toate bunătăţile. bieţii Prefect, Şeful servi! 

(ss) StGll ţărani erau târâţi ca nişte ani- (ss) [. Georgescu 
male spre Alba Iulia prin praful No. 358. 
inăbuşitor al drumurilor. 

Un grup de circa 12.000 din 
aceşti ţărani îngreţoşaţi de cele 
ce le-au fost dat să pătească, 
rupţi de foame şi de oboseald· 
au ajuns in gara Teiuş aseard 
târziu. 

Aci se ajia dl Tăfărt;;scu sub
secretar de stat. 

Dsa cuprins de milă văzând 
halul fără hal in care se aflau 
bieţii ţărani le-a rostit o splen
didă cuvânfare arătândll-le cum 
au fost. păcăliţi de acei cari 
se laudă că sunt reprezentanţii 
ţărănime; când de fapt sunt bal
iocoritorii şi profitorii ei. 

In cele din urmă dl Tătărescu 
a hotărât să se puie trenuri gra
tuite la dispoziţia ţăranilor pentru 
ca astfel bieţii oameni să nu Tă
mâie pe drumuri in timpul nopţii 
care se anunţd friguroasă şi 
pioiasd şi să poată ajunge pe la 
gospodăriile lor. 

Cuvântarea d-Iui ministru Tă
tărescu a inviorat pe bieţii săteni 

No. 14693 I 1928. 24 Aprilie: 

Publicaţlune. 

Se aduce la cunoştinţă publl~ 

in ziua de 18 IUDie a. m. orele· 
m. se va ţine in jocalul Servo F: 
ciar şi Economic dela Prefectun 
deţului Arad, licltatiune public 
oferte închise În conformitate CI 

72 şi următorii din legea contll 
bllee pentru furnizarea alor lî 
goane lemne de foc necesare s 
Imu! din [neu pe sezonullernei U 

Caietul de sarcini se poate, 
tn biroul Servo Financiar şi Ecou: 
in zilele oficioase între orele 11 
din zi. 

Amatorii vor depune deodată a 
naiutarea ofertei şt o garantă de 
din suma oferită. 

Prefect, Şeful servici 
(ss) J. Georglsc,r- (ssl Stati. 
No. 359. 

cari au făcut apoi dlui ministru Prim1\rJa comunei Grănicerl. 
O entuziastă şi indelungă manifes- No. 754-1928, 
taţie de simpatie. 

Iată epilogul neaşteptat al 
"revoluţiei" naţional - ţără
niste! 

~~rc r~li~i~s Si cultural in 
M~neHSH. 

Pentru cel din Moneasa ziua de Du
mlnecă, 6 Malu a. C. a fost o zi de săr
bătoare, de dImineata s'a adunat lume 
multă la biserică,.,- ca să asculte ser
vidul divin ţinut de preoţii l. Târlea 
1. Giurgiu, R. loja, L. loja şi Drăgan 

Răspunsurile liturgice aui fost cântate 
de corul soc. Sf. Gheorghe din coma 
Prăjeşti, care face fală acestei comuni. 
După serviciul dIvin s'au ţinut confe
rinţe. De remarcat este conferinta inv. 
Câneată şi Pavel cari au dat dovadă 
de temeinice cunoştinţe pedagogice. 
După masă la ,or.a 3 toată lumea 

s'a indreptat călre pavi1ionul băllor 
unde s'a ţinut conferinta populară 

împreuDată cu serbarea şcolară aran
jată de Os. inv. S. Jurcău şi A. Arde
lean diD loc. Serbarea a avut un pro
iram bogat. Nu pot trece cu vederea 
ca să nu fac menţiune de munca stă
ruitoare pe care au depus-o Inv. întru 
pregătirea elevilor pentru această ser
bare. Conferinţa rostită de păr. J. 
Giurgiu in codrul serbării a fost un 
indemn pentru Iubirea bisericei şi 

şcoalel. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă pub!lo 
in ziua d:! 1 August 1928 ora 1 

m. primăria comunei Grănlceri va 
licitatie publlcă pentru prevederea. 
mărlel Ca combustibilul necesari 
2 vag. lemne de foc cal. I. 

licitaţia se va ţine în conforlt 
cu Legea Cont. Publice şi cu ~. 

Închise. 
OfertanţI! vor depune odată cu o 

şi vadlul de 10% după valoare. ( 
ditiunlle se pot vedea zilnic la 
mărie in orele oficioase. 

Grănicerl, la 2 Malu 1928. 
No. 356 Primar 

... ... 

No. 10246 ! 1928. 24 Aprllle 1 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştlntă publici 
in ziua de 18 Iunie a. c. orele i 
m. se va ţine in localul Servo fi! 
clar şi Economic dela Prefecturl 
deţului Arad, licltatiune publici 
oferte inchlse În conformitate CG 
'12 şi următorii din legea conlb, 
blice pentru iachiriarea cantinel ~ 
cazarma Regele Ferdinand 1. prOl 
tatea Judetului pe durata de 3 aoi 

cepând dela 1 Oct. 1928. 
Caietul de sarcini se poate 'It 

in biroul Servo Fmanciar şi Ecotw 
in zilele oflcloace între orele 11' 
din zi. 

Amatorii vor depune deodatA el 
naintarea ofertei şi o garantA de 1 
din suma oferită. 

Prefect, 
(ss) J. Oeorgescll 
No 257. 

Şeful servit! 
(ss) StaRî< 
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Judecătoria rurală Şiria. 
No. O. 4237-3-1927. 

Publlcaţlune de licitaţie. 

Subsemnatul delegat judecătoresc 

aduc la cunoştinţă publică în senzal 

TRlBUNA NOUA 

Prefectura PoliţieI Municipiului Arad. 
Nr. 12899. 2 Mai 1928. 

Dela Prefectura Poliţiei Municipiului 
A rad. 

ORDONANŢĂ 

Nr. 02 

Ţinutul Hălmagiului. 

Aspecte economice din Munţii Apuseni 
legii Art. LX. dIn 1881. şi § 102 res- Nof, Prefectul Poliţiei Municipiului Arad 
pective XLI. din 1908 § 19 curneA lu- Având în vedere dispoziţiunlle le
crurile următoare ş. a. dulap de prân- gllor in vigoare, şi statului orăşănesc 
zitor şi dulap de cărţi execvate .În precum şi ordinele noastre anterioare. 
Pâncota în favorul urmăritorului Co- Interzicem in modul cel mai strict 
lumbla Fabrică de oglinzi repr. prin. scăldatul În liber in râul Mareş, afară 
adv. Dr. Rohall Dimitrie împotriva I de terltorul băilor autorizate. 
urmârltulul Metzger Nicolae locuitor Membrii societăţilor sportive vor 
În comuna Pâncota pentru incasarea cere, pe lângă responsabilitatea de
capitalului de 4000 Lei şi acces: pre- clarată în scris a pre. edeiotelul res
ţuite in 13000 Lei. se vor vinde prin pectiv, autorizaţia pentru a se putea 
licitaţie publică Îll ziua de 12 Maiu zcalda în liber urmând a se respecta 
1928 ota 5 d. m. În comuna Pâncofa dispoziţlunile ~oastre ce le vom da in 
la casa urmărit ului. aceasta directie, Iar in cela-ce oprlveste 

Intrucit mobilele sechestrate ar fi militarii, se va interveni la comanda
fost execvate şi de alţii şi aceştia şi-ar mentul garnlzoanel, pentru a-j opri 
fi câştlgat dreptul de acoperire licl- dela scăldat în liber. 

De Traian Mager, prot. 
Sattutul Reuniunei Pomicultorilor din Ţinutul Hilmagiului. 

CAP. IV. 

Art. 12. Organele RetmiuIlel sunt: 
a) Adunarea generală. 
b) Corpul functionarilor. 
c) Comitetul executiv. 
d) Comisia de Control. 
Art. 13. a) Adunarea generală, poate fi ordinară şi extraordinară. 
Cea ordinară se convoacă qdată pe an în trimestrul ultim, ea va fi con

vocată cu ti zile inainte, în modul oblcinuit, prin afişare sau subscrlerea con
vocărli. - Se va putea ţine cu cel puţin jumătate plus 1. din totalul mem
brilor. - Dacă la prima convocare nu s'a întrunit acest număr se amână cu 
maximum 8 zile, când se vor putea aduce hotărâri cu ori ce număr de 
membri. 

Adunarea generală extraordinară, se convoacă de către Prt'şedlnte atun
cea când este nevoe, sau la cererea în scris a c~ I puţin 20. membri la cu
rent cu cotlzaţlile Comitetului executiv sau a cenzorllor, indlcând scopul 
adunării. 

taţia prezentA este ordonată şi in fa- 0-1 Comandant al sergentilor de 
vorul acestora in senzul art. XLI. din oraş va lua măsuri Începâtld cu ziua 
1908 § 20. de azi, ca pe ţărmul Mureşulul (mai 

Art. 14. Adunarea generală fie ordinară, fie extraordinară, va fi prezi
dată de către Preşedinte, in lipsa ace8tula, de către Vice-preşedintele Reunlunei. 

Adunarea generală ordInară alege prin vot secret corpul funclionarilor. 
Dă descărcarea Comitetului pentru R'estiunea anului trecut şi aprobă 

bugetul intocmit de Comitet pentru anul viilor; - hotăreşte asupra eventuale! 
scăderi, sau urcâr! a cotizaţiilor; hotăreşte asupra modificării Statutelor. 

Şlria, la 20 Aprlle 1928. ales de distanţa dela clubul "HaJles" 
Indescifrabil până jos de fabrica de zahăr halta 

dell'gat judecătoresc 
NO.365. 

Judecătoria rurală Şlrla. 
No. G. 4230-1927-3. 

PUbUcaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul delegat judecătoresc 

aduc la cunoştinţă publică in senzul 
legii art. LX. din 1881. § 102. respec
tive XLl, din 1908 § 19 cumcă lucru
rUe următoare Ş. a. paturi, dulap, masă 
(garnitură nouă) execvate in Pâncota 
in . favorul urmăritorului Columbia 
Fabrică de oglinzi repr. prin adv. Dr. 
Rohan Dimitrie împotriva urmăritului 
Metzger Nicolae din comuna Pâncota 
pentru incasarea capitalului de 4000 
Lei. şi acces: pretuite in 9500 Lei se 
vor vinde prin licitaţie publică în 
ziua de 12 Maia anul 1928 oara 5 
d. m. în comuna Pâ;:cota la casa ur
mărltulu!. 

Intrucât mobllele sechestrate ar fi 
fost execvate şi de alţii şi aceştia şi-ar 
fi cAştigat dreptul de acoperire lici
tatia prezentă este ordonată şi in fa
varul acestora în senzul art. XLI. din 
1908 şi § 20. 

Şiria, la 20 Aprilie 1928. 

No. 364 

Jlldescifrabil 
delegat judeCătoresc 

Primăria comunei Glogovaţ. 
No. 562-1928. 

PubUcaţlune 
Pentru cumpărarea unei maşină de 

scris pe seama birourilor primăriei co
munale c.omunei Glogovat se pUblică 
licitaţiune pe ziua de 2 Ianuarie a. c. 
ora 9]a primăria comunei unde se 
poate primi şi toate desluşlr!. 

Licitatia se va ţinea in conformi
tate cu legea contab, publ. Art. 72-83. 

Gloglovat, la 1 Malu 1928. 
No 355 Primdria 

.America"), să circule patrule, cari 
urmează să leditimeze şi să oprească 

deh scăldat publicul. Toţi acei cari 
vor fi prinşi scăldându-se în liber, pot 
fllegitimaţl şi raportatl pentru a fi dati 
în judecată. 

Circumscripţiile 1. Il. 1lI şi IV -a vor 
supravehea recspectarea dispoziţiuni1or 
de mai S\lS. CU contratul sunt Însăr

cinaţi toate organele noastre. 
Prefect: Director: 

(ss) Fi/ottl (ss) D. P. Andreescu. 

J)espre fiecare adunare generală ordinară sau extraordinară se va dresa 
un proces verbal semnat de Preşedinte, secretar şi doi verificatorl destinaţi 
de către aduoarea generală. 

Ari. 15. Corpul funcţionarilor se compune din: 
Un preşedinte, un Vice-preşedinte, un secretar şi un casier, dacă impre

jurările pretind şi dintr'un jurlsconsult, cari se aleg de adunarea generală 
pe timp de 3. anI. 

Art. 16. Preşedintele Reuniunii convoacă şi prezidează adunălile R'enerale, 
ordinare şi extraordinare, asemenea şedinţele ComitetuluI. EI reprezintă Re
uniunea în afară şi conduc toată activitatea. 

Art, 17. Tn absenţa Preşedintelui, atribuţiile sale se iudeplinesc de către 
VI ce-preşt'dinte. 

Art, 18. Secretarul codu~e procesele verbale ale Adunărel Generale şi 
extraordinare, de asemenea şi ale Com'tetulul executiv, prevăzând toate agendele 
cu cari a fost incredintat din piutea Preşedintelui şi execută hotărârlle Adu
nărei generale şi ale ComitetuluI. 

Ar!. 19. Casierul manipulează averea Reuniune! obligat fiind a conduce 
registrele de intrate şi Ieşite, inventarul despre întreaga avere şi la finele 

România - Prefectura Judeţului Arad. anului înaintează un raport A 11lnărei generale, cerând descărcarea gestiune!. 
Servo Financiar şi Econemic. EI încasează taxele de membru, ţine În evidenţă toate pcetenziunile şi se În-

No. 14649 I 1928. 
grijeşte de încasarea punctu~Iă a acestora. Poate face o plată efectivă numa. 

24 Aprilfe 1928. cu semnătura Preşedintelui şi în lipsa acestuia cu a Vice-preşed!ntelul. Ca

Publicaţiune. 
slerul fa toate adunările generale ordinare ceteşte lista nominală a acelor 
memrbl cari nu şi-au îndeplinit datorlnţele şi cari sunt restanţă cu taxa de membrui 

Se aduce la cunoşt!ntă publică. că Secretarul şi caslerul, după situaţia materială a Reunlunel. pot primi un ODorar. 
in ziua de 18 IunIe 1928 orele 12 a. m. Comitetul se alege de Adllnarea generală prin vot secret pe timp de 
se va ţine în localul Servo Financiar 3 anL compunându-se din 6 (şase) membri ordinari şT do! delegaţi ai Ca-

merei de Agrlcultură cu vot consultativ. 
şi Economic dela Prefectura Judetu- Comitetul este Însăclnat cu conducerea şi admInistrarea Reuniunel, el 
lui Arad, Ilcitaţiune publică cu oferte primeşte membrii şi se pronunţă asupra excluderel, aduce la îndeplinire toate 
Închise' în conformitate cu art. 72 şi dlspoziţluDile Statutelor de fată şi eventuale hotărâri luate de către Adunarea 
următorii din legea contb. publice generală. lntocmeşte bugetul anului viitor care urmează a fi supus Adunărel 

1 generale şL dispune in cadrele bugetului aprobat de veniturile Reuniune!. In 
pentru furnizarea alor 5 vagoane ~mne cazurI necesare votează şi spesele neprevăzute in buget. în care cazuri membrII 
de foc necesare Servo Technlc jude- Comitetului sunt răspunzători materlallct'şte până când nu primesc absolvarea 
tean pe sezonul lemei 1928/9. dela Adunarea generală, Comitetul.convocat de Preşedinte, sau În lipsa aces-

Caietul de sarcini se poate vedea tu ia de Vice-preşedinte se întruneşte odată pe lună pentru a discuta diferitele 
În biroul Servo Financiar şi Economic chestiuni la ordinea zllel. Pentru fiecare şedinţă se dresează proces verbal 
in zilele oflcioase Între orele 11-13 semnat de către Preşedinte sau Vice preşedinte, secretar şi do! membri din 

Comitet. Hotărâri valabile, vor putea fi luate prin majoritatea voturil6r in 
din zI. prezenţa a trei membri şi a preşedIntelui. 

Amatorii vor depune deodată cu Secretarul şi casleru! sunt membrii de drept al Comitetului, având vot 
inaintarea ofertei ş! o garanţă de '0% consultativ. 
ciln suma oferită. I Att. 20. Datorinţa Comitetului de ~upravfghere este de a coatrola ma-

o • nipularea banilor Reuniunel, a cenzura socotelile şi a raporta despre aceasta 
Prefect, Şeful serVIciulUI, la toate adunările generale ordinare. Supravegherea are să se facă trimestrial. 

(ss) 1. Georgescu. (ss) Stanca. Comitetul de supraveghere se va alege de adunarea generală pe trei an! şi 
No. 361. constă din doi membri, cari nici într'un caz nu pot fj din Comitet. 

Ari. 21. Cercul Agricultorilor se va dizolva, dacă pretind 2/U a membrilor . 
Propunerea de djzolvare se poate d~sbate numaI în Adunarea generală 

de toamnă şi trebue înaintată în scris Preşedlniiei cel puţin cu 6 luni mal 
~~~~~~~ inainte, Dizolvarea se poate declara numai atunci dacă din totalul membrilor 
••• •••••• ...... ...... 2/s parte votează pentru dizolvare. Dacă nu s'ar prezenta ~/3 parte a membri-

lor şi, dacă Adunarea generală n'are capacitate de a decide nici peste trei 
luni, se poate tine o nouă adunare g<!nerală care in ce priveşte dizolvarea, 
decide in mod valabil fără conziderare la numărul celor prezenti. 

După executarea declziunel de dizolvare se va raporta Ministerului de 
Agricultură şi Domenii. 

In caz de dizolvarea, verea ReuniunII Pomicultorilor Se va împărţI între 
t:Y,::Y"'{!.:.r.tr.r'::Y'I{!.:."(:,,::t,::Y'I{!.:.r.tr.r;;y b I .... 
~ •••• ~~ .... ~~ .... ~~.. mem r. IEI.D 

Citiţi şi răspândi1i 

ziarul 
"TRIBUNA NOUA" 

.8 

DEPOZITUL 
fH~RI~[1 ~e so~e ~e lerucolH Si m~~lni ~e ~ătit 

Cele IBai splendide sobe de teracotă şi m.aşini de gătit 
din ţară şi din străinătate, reparaţii de ori ce fel, mutări 
dela un loc la altul, transformări, căptuşiri de părete din plăci de 

fayance se pot face prin preţurile cele mal reduse prin 

• • • PUCHER • • • soţia lui M j~ URI TIU S TEl N 

.m ••• A.R.A_D.,.p.i.at.a.A.v.r.am ... I.a."c.u_3 ..... R_o.g_OI.1o.f.a.tu.l_p.u.b.li.c_a".ffi.Î_d.a_fo.f_co.n.c.u.f.S.U_1.. I 
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Nr. 20 

Romania - Pref~ctura Judeţului Arad. 
Servo Financiar şi Economic. 

No, 10153 24 Aprilie 1928. 

P11bllcaţiune 

Se aduce la cunoştinţă publică, că 

În ziua de 18 lunie a. c. orele Il a. 
m. se va ţine în localul Servo Finan
ciar şi Economic dela Prefectura ju
detului Arad, IIcitaţiune publică cu 
oferte închise în conformitate cu art. 
72 şI următorii din legea con tab. pu
blice pentru furnizarea alor 25 va
goane lemne de foc necesare serv~cii
lor depedinte de prefectura judeţului 

Arad pe sezonul leruei 1928/9. 
Caietul de sarcini se poate vedea 

în biroul Servo Financiar şi Economic 
În zllele oflcioase intre orele 11-13 
din zi. 

Amatorii vor depune deodată Cu În
nalnta~ea ofertei şi O garantă de 10% 
din suma oferită. 

Prefect, 
(ss) 1. Geor.l!escu 

No. 360. 

No. 15403 

Şeful serviciului, 
(ss) Stanca. 

2 Maiu 1928. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă publică, că 

in ziua de 19 Iunie a. C. orele Il a. 
m. se va ţine in localul Servo Finan
ciar şi Economic dela Prefectura ju
deţului Arad, licltaţlune publică cu 
oferte Închise ia conformitate cu art. 
72 şi următorli din legea contab. pu
blice pentru vânzare. automobilului 
marca __ Buick" proprietatea judeţuluI. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
În b!roul Servo Financiar şi Economic 
în zilele oticioase intre orele 11-13 
din ti. 

Amatorii vor depune deodată cu 
Înaintarea ofertei şi o garantă de 10% 
din suma oferită. 

Prefect, 
(5S) 1. Georgesw 

No. 362. 

No. 14393 I 1928. 

Şeful serviciului, 
(ss) Sfanca. 

26 Aprilie 1928. 

PubJlcaţiune. 

In conformitate Ct1 ordinul Ministe
rului de Interne No. 46889 K. din 27 
Octomvrie 1926, se aduce la cunoştlntă 
publică, că în ziua de 30 IunIe a. c. 
orele 10 a. m. se va ţine în localul 
Prefect urei Judetului Arad camera No. 
12 licitaţie publică cu oferte închise 
cu strictă aplicare a dispozlliunllor 
Art. 48. 72-83 din legea contablll
tăţii StatuluI, pentru vânzarea efecte r 

lor reformate de imbrăcămlnte, încăl~ 

ţăminte cazarmament şi diferite arti
cole vechi scoase din uz şi anume: 

It Mantale de postav 132. 2 t Nastur 
dela mantale 1610. 3, Vestone de 
postav 139. 4, Nasturi dela vestoane 
416. 5, Pantaloni de postav 240. 6, Nas
turi dela pantaloni 594. 7, Bluze de 
pânză ]63. 8, Nasturi dela bluză 838. 
9, Chiplur' de postav 136 10, Moli-

C tiere postav 213. Il, Bocanci 317. 
12. Paturi de fier 137. 13, Mănuşi de 
lână 75. 14, Snururi pentru signale 29. 
15, Căciuli de mieI 4. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
la Biroul Serviciului Fînanciar în zi
lele oficioase între orele ll-IS din 
zi, iar efectele reformate 1n magazia 
Prefect ureI de Politie Arad. 

p. Prefect. Şeful serviciului, 
(ss) Dr. Lazar (ss) Stanca. 

No. 363. 

------------------------------.... --............. ·n~-$.-.S5 .. 7.I .. f.r •• ~~~~~~~, ........ I 
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TRIBUNA NOUA 

Primăria comunei Ologovat. 

No. 365 I 928. 

Publlcaţlune. 

Pentru procurarea materialului re
chiziţlile de pompierie pe seama C6-

munei Ologovat se păblică licitaţie 

publică pe ziua de 2 IunIe a. c. ora 
9 la Primăria comunală unde se poate 
primi şi toate desluşirt. 

Licitaţia se va ţInea în conformi
tate cu legea contab. publ Art. 72-83. 

Glogovaţ la 1 Malu 1928 
Primăria. 

No. 353. 

Primăria comunei Glogovaţ 

No. 336 I 1928. 

. PUblicaţiune. 
Rămânând fără rezultat publicaţlu

nea din 22 Aprilie 1928 din nou pu
I\căm licitaţie publică pe ziua de 2 
Iunie lY28 ora 9 a. m. la primăria 

comunei unde se pot primi toate lă

muririle pentru furnizarea registrelor, 
Irnprimatelor şi uneltelor de bIrou. 

Licitaţia se va ţinea În cont cu le
gea cont. publ. art. 72 - 83. 

Glogovaţ la 26 Apriilie 1928. 
Primăria. 

No. 352. 

Primăria comunei Glogovaţ. 

No. 333 I J 928. 

PublJcatiune 
Rămânând fără rezultat publicaţiu

nea dIn 22 Aprilie 1928 din nou pu
blicăm licitaţie pUblică pe ziua de 2 
Iunie 1928 ora 9 a. m. la Primăria 

comunei uode se poate prlml şi toate 
lămuririle pentru furnizarea petroleulul 
si materialului necesar pentru \luml
natel birourilor şi strbii. 

Llcltaţia se va ţinea in cool. cu le
gea cont. pub\. art. 72- 83. 

Glogovaţ, la 26 Aprilie 1928. 
Plimărid. 

No. 351. 

Primăria comunei Glogovaţ. 

No. 344 I 1928, 

Publicaţiune. 
Rămânând fără rezultat lIcitaţluDea 

din 22 Aprilie a. c. din nou publicăm 
licitaţiune publică pe ziua de 19 Mal 
1928 ora 9 a. m. Ia grajdul taurilor 
comunali la primărie se poate primi 
toate lămuriri pentru vâzarea taurului 
comunal selectlonat. 

Licitaţia se va ţinea in canI. cu le
gea contab. puU. art. 72 I 83. 

Glogovaţ la 26 Aprilie 1938. 
Primdria. 

No. 360. 

Primăria comunei Glogovaţ. 

No. 342 I 1923. 

Publicaţiune 

Rămânând fără rezultat publicatiu
nea din 22 Aprilie a. C. din nou pu
blicăm ltcltaţiune pUblică pe ziua de 
2 Iunie 1928 oara 9 a. m. la primăria 
comunei Imde se pot primi toate lA
muriri pentra repararea edificiilor co-.. 
munale. . 

LIcitaţia se va ţinea in conformitate 
cu legea contab. publ art. 72-83. 

Glogovat la 26 Aprilie 1928. 
No. 3049. Primdria. 

Primăria comunei Glogovaţ. 
No. 343-1928. 

Publicaţiune. 

Rămânând fără rezultat publicaţlunea 
din 22 Aprllle a. C. din nou publicăm 
Ilcitatiune pe ziua de 2 Iunie 1928 
ora 9 a. m. la primăria comunei unde 
se pot primi şi toate desluşirl pentru 
furoizarea alor tS vagoane lemne de 
foc calitatea I necesare primăriei co~ 

munale, şcoalti, grădinel de copII şi 

competlnţa teatrului pe anul 1928. 
licitatia se va' ţinea în conf. cu 

legea contab. publ. art. 72-83. 
G!ogovat, la 26 Aprilie 1928. 

No. 354 Primdria 

Primăria comunei Glogovaţ. 

No. 341 I 1928. 

PUblicaţiune 
Rămânând fără rezultat publlcaţiu

nea din 22 Aprilie a. c. din nou pu
blicăm llcitaţlune publică pe ziua de 
2 lunie 1928 oara 9 a. m. la primă
ria comunei unde se pot primi şi toate 
lămuririle pentru furnizarea furajelor ne
cesare la statiunea de monta, la ta
uri şi vieri comunal!. 

Licitaţia se va ţinea in conf. cu le
gea contab. publ art 72-83. 

Glogovaţ la ::!6 Aprilie 1928. 
Primăria. 

No. 348. 

Primăria comunei Glogovaţ. 

No. 339 I 1928. 

Publicaţiune. 

Rămânând fără rezultat publica tlu
nea din 22 Aprilie 1928 din nou pu
blicăm ltcitaţlune publică pe ziua de 
2 Iunie 19.18 ora 9 a. m. la primăria 
comunală unde se pot primi toate lă

muririle pentru confecţionarea vestmln
telor de vară şi Iarnă a guarzllor co
munale. 

Se vor confecţiona unIformele com
plecte pentru 3 guarzl comul1all Hcf
tati unea se va ţinea În conf. cu legea 
cont. pub1. art. '/2-83 Glogovaţ la 26 
Aprilie 1928 
No. 347. Primăria: 

Primăria comunei Glogovaţ. 

No. 335 I 1928. 

Publicaţiune. 

Rămânând fără rezultat publlcatiu
nea dia 22 Aprilie a. c. dIn nou pu· 
bllcăm lIcitaţlune publică pe ziua de 
2 Iunie 1918 ora 9 a. m. Ia primăria 
comunei unde se primi şi toate des
laşiri pentru procurarea şi repararea 
mobillarulul' Decesar la primărie. 

licitaţIa se va ţinea tn conf. cu le
gea contab. publ. art. 72-83. 

Glogovaţ la 26 Aprilie 1928. 
PrimdT/a. 

No. 346. 

Nr. 838/928. 

Publicaţiune de Licitaţie. 
Primăria Şlria ţine licitaţie pl~bllcă 

tn zlUJl de 1 Iulie a. c. Ia ora 10 pen
tru darea in intreprindere a cărăuşlel 

comunale pe timp dela 1 Iulie până. 

la 31 Decemvrie 1928. 
Licitaţia se va ţine conform Art. 

72-83 din legea contabilitAtII pwbllce. 
Şirla, la 3 Maiu 1928. 
Notar: 

Gh. Popa 
Nr. 367. 

Primar: 
Gh. Mdţiu 
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Primăria comunei Şirla, 
Nr. 805-928. 

Publicaţiune de Licitatie. 
Se aduce la cunoştinţl ci in liua 

de 3 Iulie 1918 ora 10 a. m. in loca
lul primăriei se va ţine licitaţie in 
conformitate cu art. 72-83 din legea 
Contabllltătil Publice pentru darea in 
întreprindere a lucrărilor de renova
re exterioară a locuintei şefului ser
viciului financiar. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
zilnic io biroul Dotarlal. 

Şlria. la 4 Maiu 1928. 
Primar: 

Gh. Mâ/tll 
Nr. 369. 

Notar: 
Gh. Popa 

Primăria Comunei Şirla 
No. 161-928. 

Publicaţiune de Licitaţie 11, 
Deoarece la prima licitaţie tinuti 

în ziua de 28 Martie a. c. s'a obţinut 
rezultat plrţlal, in ziua de 12 Iunie 
1928 ora 10 '. m, se va ţine o Două 
licitaţie În localul Primăriei, pentru 11-
ferarea materialului necesar pentru po
duri şi fâotânele comunale. 

licitatia se va tine conform Art 
72-83 din Legea Contabllltătii publice 

Şiria, la {) Malu 1928. 
Primar: 

Gh. Mâtiu 
Nr.368. 

Notar: 
flh. Popa 

'Prlmărla comuDei Şlrla 
Nr. 806-928. 

Publicaţiune de Licitaţie 

Se aduce la cUlloştinţă că în ziua 
de 3 Iulie 1928 ora 10 a. m. tn~~oca
luI primăriei se va ţinea licitatie ia 
conformitate cu an. 72·83 din Legea 
Contabilltăţl Publice pentru darea ia 
îDtreprindere a lucrărilor de renovare 
exterioară a edifjciului llrădlllel de co
pii Nr. 1 din Şlrla. 

Caetul de sarcini se poate vedea 
zilnic În biroul notarial. 

Şiria, la 4 Malu 1928. 
Primar: 

Gh. Mâfiu 
Nr.370. 

Notar. 
Gh. Popa 

PUbllcaţlune de licitatie. 
Subsemnatul curator de masA pen

tru esarândarea eventual darea in parte 
a imobilelor aparUnătoare masaei fa
limentare Palcu Laur din PAncota in 
baza hotărârei conzlllului provizoriu 
flxel ză licitatie publici pe Zr'IIQ de 
]J Maiu 1628 ora 3 pm. care se va 
ţine In locailli primdriel Ptincota. 

Se vor da in arAndă evantaal in 
parte pe anul curent economic 1927-
928 in total 41!2 jug. cat. fânat şi ca 
42 jug. cat. vie. 

Atât preţul de strigarea cat ,1 cele
lalte conditiuni detailate le pot cu
noaşte in biroul liubsemnatului curator 
de mană domiciliat in Şiria. 

Şlrla la 4 Mal 1928. 

No. 366. 

Dr. Dimttrie Rohan 
Advocat 

CINEMA "ELISABETA" 
12-15 Maiu 

"e 1 ReU L" 
premlnl tn Ardeal cU LON CHANEY 

16-19 Maiu 

"D O MIC I L 1 tJ L" 
cu Mady Criatlana ,i Livlo Pavanlen 
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ALBA-IULIA 
FATĂ DE VERDICTUL TĂRII , , 

Nu procesul sinistru şi murdar al 
panoramei ce şi-a desfăşurat mai eri 
oeputincioasa-l exibiţie artistică, ar 
trebui să fiI: obiectul rândurilor de 
faţa; ci tinuta morală ce-o va "avea 
de-acum inainte in faţa ţării, partidul 
ce şi-a compro';nis pentru totdeauna 
noţiunea de seriosltate şi legalltate şi 
care a păşit cu Alba-Iulia pe drumul 
unei absolute şi legitime dlscreditărl 

In faţa intregei şi serioasei opinii ro~ 
mâneşţi. 

Indiferent dacă fraza unui articol 
gazetăresc ar putea da amploarea cu
venită, actelor săvârşlte în detrimen
tul naţionalismului şi onoarei româ
neşti; indiferent dacă misiooarli doc
trinelor comunIste vor încerca să a
măgească inţelepciunea şi sobrietatea 
unul românlsm complect identificat: 

Marşul respiniător al cetelor de lu
crători ungur! cari în cântecele "In

'ternl.ltlonalei" fluturau flamura roşie 

alături de tricolorul romanesc, sub a 
drei neperitoare sinteză s'a stropit 
pământul ţărII cu sângele eroilor nea· 
mului, va constitui pentru poporul con
ştient şi adevărat românesc cea mai 
elocventă dovadă de intenţiile şi sen
timentele partidului naţional-ţărănist. 

De ani de zile, de 10 ani, acest par
i,1ld n'a făcut decât să-şi afirme 1j cu 
,zi păgubitoarea-,i politică negativă, corn· 
plecta lui lipsă de spirit politic şi in
tregul concert de gafe, care sfârşi cu 
ptofanarea dela Alba-Iulia şi cu pe
cetluirea definitivă a Imposibilltătii de 
afirmare ca partid de guvernământ. 

Căci e lucru cert, că dacă partidul 
naţioal-ţărănist şi mal ales cel naţio
nalist, ar fi avut in acest timp de ani 
o serIoasă şi perspicace atidune po
litică ce ar fi putut impune oricărui 
româl1, oricărui partid şi oricărui su
veran, de mult ar fi fost chemat să conM 

ducă destinele tăril şi demult ar fi 
Incetat de a jongla cu cavalerli de po
litică si cu roate actele ce l'au adus 
In compromisa stare de azi - Când 
rrz careul jflmtaşllor partidului "lega
rist" ce era adancat de o ţaranime in
wnştientd se proecta silueta himerică 

2' tradatorului de patrie Constantin 
Stere, cel care ani dearândul a fost 
ICOS din viata publică a ţării, unde nu
flai avea ce cduta şi când "Internat/o
Jala" maghiarizată îşi sacada diabolic 
'eruful, alături de acUstica majestuoa
:(1 a "Imnului naţional român"> Dl. 
Kanlu e obligat sa inceteze cu for
nuia • legalitatii" , care de-acum inainte 
ru va figura decât ca un verificat 
,non sens" şi ncadevar politic.-
Dacă eri. in preajma unor momente 

Itât de hotărâtoare pentru existenţa 

tart. nat.- tăr., Dni i Maniu şi Mihala
:he se "certau'" dacă trebue sau nu 
.ă pornească curentul anarhic spre Ca
lita!ă, ce-ar trebui să prevedem mâine 
'Utorulul nostru politic şi social in 
.azul când prin Imposibil, partidul 
la·t.-ţăr. ar fi chemat la cârma tărli. 

Presa străină care a luat parte la 
.cest desnodământ politic în momeo· 
al când peste graniţele României se 
orbeşte de deslipirea Ardealului, va 
lde\,':a la lumină reală a adevărurilor 
Itn.-ga istorie a partlduiul national
'rănlst; - iar ţara toată care a fost 
erfect cârmuită cu documentele cu 
ari fruntaşii acestai partid căutau si-şi 
ducă la intrunire partizanii, va in
era odată mai mult micime. acelora 
ari ca şi Dr. BolIă se oferă să sta
lrnfcească moralmente' bazele statului 
)mâIl. 

Nu mai trebue amintite ofensatoarele 
cuvinte aduse Regenţef În faimoasa 
motiune ce de atâta llmp capacitătlle 
aşa de numeroase ale partidului naţ.

ţăr. s'au căsnlt să redacteze. Fapt pre
cis fapt ce Du-I poate contesta nici 
unul din somnităţUe Olu' Mao!u, e că 
la adunarea dela adunarea dela Alba
Iulia nu s'a adus nici o dovadă con
cludentă pentru alcătuirea unul dosar 
de răsturnare al guvernului, stabilin
du-se cu mal multă putere situaţia 

acelora cari ani de zile n'au făcut 

decât să reclame În mod intens şI 

eompr.omlţător puterea, fără ca în in
treaga lor actiune negativă să aducă 

un singur argument, o singură dovadă 
sub care oricine, forţat, să plece ca
pul şi constrâns, În faţa adevărului şi 

dreptăţii să mărturisească copleşit: 
"trebue" ! 

ŞI atunci ar fi văzut şi d!. Doctor 
Alexandru Valda Voevod, că fard afi 
nevoe să injuri în parlament, Jărd a fi 
"SlUt" să incerci a ameninţa cu revo
'uţle, tu, politician pretins legal şi le
gat de constituţia tărll, şi fără a merge 
ca ceilalţi să-şi compromită patria în 
stfălnătate, cu toate "fraudele", cu 
toată .. magistratura conruptă" şi cu 
toată "armata poIlticianizată", conştiin
ţele alegatorilor români într'un singur 
gând ar fi vibrat pentru partidul naţ
Iăranesc. Şi în faţa impOSibilUlui, orice 
putere omenească ar fi fost în/fântă 

şi minunea era demult o realitate. 
Dar, .. daţi-De voe, domnilor, ca iri 

flţa singurului adevăr, atunci când 
toată naţiunea românească în frunte 
cu d General Averescu preşedintele 
inteleptului partid al poporului şi dl. 
N. Iorga preşedintele moderatului par
tid naţionalist, îşi destălnula plină de 
Jericlre elanul românesc la serbările 
Unirei Basarabiei, d-vstră spuneaţi in 
"ordine" partizanilor să mintă că au 
fost mal mulţi la intrunire, Daţi-ne 

voe ca In faţa contrastului acesta din
tre rnărinimia si perfecţiunea sufletu
lui mmânesc de o parte şi laşitatea 

şi descompunerea sentimentului naţio
nal de alta, să preferăm pe cea dlntâlu. 

Marele cărturar al Neamului a ştiut 
el dece n'a admis intrunirea unde oa
menii serioşi n'aveau ce căuta; şi ele
gant şi inteligent cum este, acest mae~ 
stru al culturei universale v'a amintit 
că mai inainte de meschtnele preocu
pări de partid şi de Întruniri comu· 
niste, stă idealul oricărui fiu al acestei 
mult încercate Românii. - Nu l-atl 
ascultat, v'ati sbătut, şi in timp ce ho
hotele de râs se prăvăleau din otrava 
caracatiţelor dela Budapesta, aţi căzut 
pe pragul falimentului moral, când şi 
noţiunea de "partid politic" vă este 
cu desăvârşlre compromisă. 

De·aci înainte, un s.ngur lucru vă 
rămâne de făcut: În urma atâtor aDi 
de infructuasă experienţă ş! Insuficien
tă pregătire politică, În urma .marllor 
greşeli de ale căror consecinte nimeni 
nu vă poate garanta viitorul politic, 
singura ratiune şi estetică de existen
ţă, e numai trasarea unei barlerl de 
neclintită vointă şi intărire morală, 
prin svârllrea stârvllor sociali şi poli
tici şi prin stabilirea unei cond uite de 
adevărată şi Înţeleaptă politică con
stituţlonaUI. 

ŞI dl Maniu ar putea s'o i!1făptU'tască. 
Atât numai, că in fat_ verdictului 

ţirii, nimeni nu poate profetiza; 
Poporul e cel mai abil impărţitor 

de valoare şi fondul lui e cel mai ad
mirabil spirit de echitate şi justitie. 

Petre TOlMscu 

Mentalitate ~e ~Hlucinati ~i 
~ân~uri ~e oameni ~a~nici. 

Hotărât lucru t Lordul Rothermere 
suferă de o grandomaule cronică. A 
voit să ajungă ilustru orIcum. Dacă 

nu cu vreun folos real, cel puţ!n nu-
. mele să-i ajungă cunoscut de toată 

lumea. E vorba însă, că poţi să te 
faci cunoscut lumei in diferite chipuri 
şi prin diferite mijloace. Lordul şi-a 

ales pe cel mai simplu: ca erou de , 
comedie bulevardleră. 

E drept că fiecare trebue să se ser
vească de mijloace ce-i convin mai 
bine, să se conserveze cum poate mai 
uşor. Dacă lordul Rothermere şi-ar fi 
căutat să mai atropeze din asperi tă
tîle unei sa arte rea voitoare, care nu 
1-a Îngăduit să se impune lumii altfel 
s'ar fi perdut în negura uitării, ca ori 
care din muritOri! de rând! Dar aşa 
şi-a satisfăcut vanitatea, iar faptul că 

multă lume ti desaprobă şi huleşte nu 
poate să-f producă indignare şi scru
pule, activitatea sa fiind din capul lo
cului neserioasă şi Isvorată dintr'un 
spirit lipSit de cea mal elementară 

scrupularltate. Activitatea lui nu e o 
atitudine de om convins, ci de ma
niac incorIgibil. 

Dar, na portretul lordulul ne-a preo
cupat, când am început să scrIem 
aceste rânduri, ci gesturile acelora, in 
al căror patron şi corector al unui 
destin vitreg!? s'a erijat, adică ges
turile Ungurilor. 

(ncă dela ioceputul actiunii lordu
lui, Maghiarii au inceput să tresalte 
să devie tot mai artăgoşi şi să ame
ninţe tot mai mult, ca nişte rătocli de 
cocoşi înfuriaţi. 

Manifestaţii de simpatie şi de re
cunoştinţă, pentru sustinătorul cauzei 
lor sfinte!? rugăciuni şi pomeniri 
pentru el, nimic o'a lipsit. Nu ştiu 

dacă nu le-o fi trecut prin minte să-I 
şi eternlzeze prin vreo statuf'. Şi dea
semeni, oricât de hazliu pare, te po
meneşti mâine-poimâne cu Rothermere 
printre sfinţII ungLlreştl, alături de 
St. Istvan, bunăoară! Nu-i lucru exclus. 
Originea turanlcă a Ungurilor, ingă

duie şi astfel de apoteoze superstit!
oase. Şiretul de lord şi-a cunoscut 
bine clientul şi şi-a dat perfect de 

pretenţlunile sale etnice au. o limită 
peste care nu se poate trece. 

In tara lor facă Ungurii ce vor! 
Sunt la ei acasă şi nu ne amestecăm. 
Ne revocăm insă dreptul, de a le a
trage atenţia Maghiarilor minoritar i 
dela noi, hrăniţi şi adăposti ti in terR
piuI Românie! Mari, zidit din trupu
rile părintilor şi fraţilor noştri şi sfinţit 

cu sângele nostru românesc,.lSă le a
tragem atentia acestor minoritari un
guri zic, cari, la sugestiile celor de 
acasă, au inceput să "ciulească din 
urechi", cum spune o vorbă wmâ
neaseă, să ia o atitudine făţiş agre
sivă, indrăsneaţă până la obr!snlcie 
şi să le spunem că toate aceste ră

toeli nu le va folosi la nimic. 

0'0 Dar, da::ă, cele de mal sus ai 
s'ar lua în nume de rău şi asta di. 
cauză că nu pe toti ii preocupă astfel 
de gânduri serioase şi intenţluni sla
cere, adică vreau să spun, că la ad
versarii noştri nu se observă acel spirit 
împăciuitor, care ne călăuzeşte pe noi, 
atunci am putea spune şi altceva: la 
el acasă, fiecare poate să viseze orice 
şi cum îi place. N'ai dreptul să-i tl2l
burl somnul vecinului, alungându-i 
astfel visul frumos În mrejele căruia 

a fost prins, mai ales când şti cât de 
Ispititoare sunt plăcerIle unui vis. Când 
însă somnambulal se află in cameră 

cu tine, măsuri serioase se impun, În 
cel mai necesar mod, pentrucă numai 
aşa vei fi scutit de surprize neplăcute. 

Astfel când vezi că a Început să 

alureze, pălmuieşte-l ca să se trezlască, 
iar dacă vei vedea că aceasta măsuri 
a rămas în eHcace, leagă-l in toată 

legea! 

Şi acum de incheere, incă câteva 
cuvinte. 

In ceeace ne priveşte pe noi Ro· 
mânii. ne-am găsit expreslunea a
proape perfectă a aspiraţiilor noastre 
seculare şi nu vom îngădui să ni se 
ştirblască nici măcar o unghie, din 
ceea ce am câştlgat. Oricum va fi 
destinul cu noi de alc! inainte, nu 
vom putea fi aruncati decât in doul 
hlpotize: 

bine seama că s'a pus pe un teren 1. Sau vom fi lăsaţi in starea aetl1-
de glorie rentabilă, fie ea şi de o zi! aiA, dându-nl-se pace să ne consoli
In ultima logică insă, n'avem dreptul dăm şi să aducem coeficientul nostru 
să-i judecăm pe ungurii din Ungaria de progres, în concertul celorlalte po
căc! în mod sigur, ni se va răspunde poare, conlucrând la opera omeoirll sau 
prin intooarea ariei naţionalismului 2. NI se va ştirbi din drepturile 
lor d€smătat. Să-i judece liga natiu- noastre sfinte câştigate cu atâtea jertfe 
nHor, constatând, dacă, mai mult sau şi atunci vom incepe lupta pe viaţă 
mai puţin. sfld~ază stipulatlunlle tra- şi pe moarte, căci mal bine vom pre
tatelor de pace, din necesitatea meu- fera să fim sterşi de pe faţa pămân
tinerii cărora ea a Isvorât. tulul, ca popor, decât să mai fim rea-

La el acasă, fjecare, nu numai că duşi la o stare mal desavantajoasă 
e liber, dar e obligat să cultive sen- decât cea de azI. 
timentul patriotic, ma! ales În aceste Această din urmă alternativă insă, 

timpuri de oscilaţil şi efervescentă, suntem perfect convinşi că nu se va 
când liga Naţ. acumulează tot mai multă I intâmpla ni:lodată şi în nici un caz, 
neincrdere şi ea laspecte tot mai ver- cu atât mai mult . nu, cu cât DU e in 
tlgenoase de himeră, ci nu de insti- Interesul omenirII şi cu cât umilirea 
tutie eternă de supremă umanitate, noastră nu va însemna câtuşi de putin 
cum il place să se Intituleze. Prin cul- Încetarea şi indreptarea UOOI pretinse 
tlvarea- unui naţionalism raţIonal şi nedreptăti, ci din contră, începerea 
e~ hlllbjat fiecare va întelege ce-i po- unui foc groasnic şi mistuitor foc, din 
sibll şi ce-I imposibil, ce-I cu putinţă care, păgubaş!, nu vom ieşi numai nol1 
şi ce-! absurd, fiecare va inţelege că Gr. D. Cazan -Iov. Almaş 

Duminecă, 20 Maiu a. c. 

"ZIUA MAMEI". 

fi 
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turn S' 8 or~anilat a~un8rea ~ela ftI~a-luli8. 
- Un document senzational. -, 

Ordinul confidenţial lansat din Blaj.-O mărturisire Carac
teristică: în loc de 10,-1.000 şi in loc de 1.500,-20,000 de 

oameni! 
Am urmărit şi urmărim totdeauna impresiona străinătatea, direcţlunea 

să informăm exact opinia publică, în partidului national-ţărănesc, fie direct, 
ioate direcţiile, fiind convinşi că exa- prin organele sale, fie indirect prjn 
gerărlle nu sunt bune. presa de care dispunea exagerat nu· 
Aşa am procedat şi cu dările ooa- mărul participanţilor la adunarea dela 

stre de seamă, relative la intrunirlle Alba-Iulia. \ . 
partidului naţlonal-tărănesc. Sutele s'au transformat în mii: miile 

Cu toate acestea am fost invinuiţi in zecI de mit şi zecile de mii În sute 
de presa, favorabilă acestui partid po- de mii. S'a recurs apoi la o organl
lItic, că am fi micşorat numărul par- zare in comunele, plăşile şi judeţele 

ticipantilor la intrunlrile naţional-ţără- din Ardeal, În vederea adunărH dela 
niste cu scopul de a scădea impor-l Alba-Iulia, foarte asemănătoare cu ma
tanta lor. De ce această lovinulre? ffille, sau cu ordinele franc-masonice. 

lată, bunăoară, cazul dela Alba-Iulia. I S'au dat cuvinte de ordine, "devize" 
S'a spus, că piata acestui oraş are I şi "parole" tuturor şefilor şi sub şefilor 

o suprafată. de 55.000 m. p. De fapt, ,spre a da Impresia mulţimii că s'ar 
are numai 22.000 p. m. şi toti cei cei prepara ceva extra ordinar la Alba
u'au vreun Interes să exagereze pro- Iulia. de către şefii partidului. In jud. 
portlile întrunirei politice dela Alba- Târnava Mică, "deviza" a fost» Tran
Iulia, spun, că piaţa a fost ocupată silvanla"; iar "parola": "democraţia". 
numai trei sferturi. Ordine "strict confidenţiale" s'au 

De altfel, suntem in măsuri să fa- trimis apoi tuturor şefilor organizatiilor 
cem dovada că noi am spus totdea- din jUdeţe, plăşi şi comune, prin care 
una, adevărul, - fixând numărul par- li s'a atras atentlunea să aducă an 
ticlpanţllar la diversele Întruniri pu- număr de 5-10 oameni de fiecare 
bIlce, organIzate de partidul naţiooal- comună - sau cite 1000-1500 de 
ţărănesc, la justa lui valoare, - şi oameni maximum de judet, Dar ei să 
cei care ne acuză de rea credlntă re- spună că va lua parte. II Tot Satul", 
curg la procedee Incorecte şi lipsite în loc de 5-10 Inşi; sau din judeţul 

de orice ieriozitate. respectIv, 20.000 de ţăralll, in loc 
Cu scopul vădit de a Induce În e- de 1000-15001 ... 

ro are opinia publică din tară şi de a Dovada o vom face imediat. 
• 
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Operaţiunile organiz?,ţiunilor in(~etene 
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cu ocaziunea Congresului dela A]ba-I~lia, 

ilin Comunele plăsii Bla~ 
, u 

eel puţin 20 di:1 
fiecare comună,. 

Din plasa Vale:~.-~nngă cel nntin 10 (iin 
~ , fie-

care cnm~ln~i. 
D i TI cel ela 1 ten 1. ~, si,: e 1 1] li ti TI C' il t e 5. .....,. -, 
lfllmi1.rnl total al part:i'?iD~lntilor d:i!'.. ~lldet 

va trebui su, fie ce:L putin :tOOQ~lSDO. <- • 

De spus trebuie sit (;p:lne::n o~i meTge 'cot Sel,tu 
',~.\:l, .. voŢ1'\ 111a T\ar+,;;. 9rJ 000 1'1 'le"" S':"o 1"'Q"'-:'rll'~'~ e'a" _ " '-LI. _ _ !-' to v ...... ,. • '1. ~ O, 'J ,,,, _.J 'U .. lJ '0 c'\' .) 
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de 1 a noi b a (l il i El r s ă. !J 8. i a Ci 11 C J, (1 a e i1, l) O ,,~ • 

Cu ~ oa t.~. s t im3 

Dr. BO'r;:LA 
secre~ar gener31. 

P. S. rog rapo riaţi imediat despre pri::nirea 
prezentei scrisori, pe care vă rng:t'!!l g~, o :li-

• • 4- • 
mIelul. • 

partiduluI respectiv, este suficient de Stere.,. Oamenii plâng de emotie şi 

elocvent in această privinţă. de înălţare sufletească ... " (ZiarUl, B< 
Ce lei de seriozitate poate fi aceasta "Lupta"). 

din partta unor conducători de partid In adevdr, cum sti nu plângă, Înd.~n 
cari, pe de o parte, pretind cti dispi.J1l l' bll.şit de o sfânta emoţie poporul adu~ ~~ 
dt o popUlaritate fără seaman, in spe- nat În sfânta cetate cucerită, de MthaJ
ctal în Ardeal, iar. de alta parte, au Vittazul şi cum .!ia nu se simtă el inăI'R fi 

lansat, În ajunul adunării dela Alba tat sufleteşte când a văzut brat ~~n 
Iulia, cuvântul deoldme: spuneti 1000 brat pe d-nii St. Ciceo Pop şi J. Mi.8ul 

în loc de 10 şi 20.000 in loc de 1000 halache cu trădătorul Stereo care ÎF!"lar 

oamen'-? 1917, în timpul razboiuiui pentru ÎI!' 

Câteva perle ... 
In cazul acesta, dată fiind ciudata 

mentalitate a fruntaşilor partidului na
ţional-ţărănesc, nu ne mai surprind 
divagaţllle şi exagerările apărute in 
• Adevărul" sau "Lupta" şi din care 
extragem următoarele "Derle": 

"Şi atunci ce mirare că până şi 
coptlul la sânul mamei, printre pri
mele cuuvinte pe care le invaţă să le 
gângăvească este: .. Trăiască Manlu 1" 

Acest om e nădejdea supremă. el 
e Mesia". 

(Ziarul "Lupta"). 
"Aşa se expltcă faptul că tanc! de 

4-5 anişorl, cari pasc vitele pe câmp 
ne zâmbeau in ajun. spuDându-ne: 
Trăiască Manlu! Cam peltlc spuneau". 

Sau: 
,,0 asemenea viziune de mare film 

de senz.aţie, ar fi invidiat de cel mai 
genial reglsor de masse." 

"In Europa, o asemenea desfăşurare 
populară poate că nu s'a mal petre
cut de veacuri. Să fie oare posibil un 
asemenea spectacol îo America?"' 

Apoi mai depate: 
"Pe marea tribună au sosit trlbunii: 

Ion Mlhalache, Ciceo Pop, luniaD, 

tregirea neamului românesc, a fost l~ 
Berlin şi a cerut nemţUor incorporarea
României la imperiile germallo-austro
unEar şi inlăturarea Regelui Ferdi·_ 
nand / şi a dinastiei române _ 
Notăm că ziarul .. Lupta", nu mai 

departe decât acum zece z.t1e, a pu· 
blicat un articol impotriva atitudinn 
trădătorului Stere .. , 

Oln cele publicate mai sus, reest 
cu prisosinţă că "Universul" a păstut . 
nota obiectivă publicând ştiri contro'şi 
late şi exacte, pe când o anumit~ . 
presă politică. îllţelege, prin exagerăr~e; 
să inducă în eroare opinia publtc~n 
asupra adevăratului caracter al acţtu'ziu 
nel opoziţiei national-ţărăniste. vre 

Credem că ţara are nevoe de Iinişuar2 
de muncă rodnică şi de Încredere Îl1U1 
prorille sale forţe; Iar nu de agitaţl~in 
sterile, de actiuni politice negative ş_ 
cu caracter anarhic, Guvernul actuama 
urmăreşte aplicarea unei politici pc-se 
zltlve, care să poată consolida, treptat· 
treptat, aşezământul statului şI să aS~Săl 

gure propăşirea populatlullil. Faptei/Şi 

cântăresc mai mult decât vorbele ce- I 

lor l~slţi de simţul potitic, iaU depii 
simţul răspunderii.· en 

t u ~ riie j u I 8 re star i i 1 u i R e II a K U I ~; 
Evidenţierea neastâmpăruluf bolşevic după cum şi a 

,mijloacelor lui de luptă a ingrijorat ţările europene. 
far: 
ela 

Oamenii de încredere ai Mos
covei, răspândiţi în toată Europa, 
n'au contenit niciodată activitatea 
pe care o depun într'un mod 
destul de frequent in scopul pe 
care cu o nebună furie il urmă
resc sovielele. 

E destul de cunoscut acest 
scop nebun: 

Turburarea liniştei europene şi 
distrugerea a tot ce mai e sănă
tos in acest continet pe cât de 
bătrân pe atât de încercat. 

Şi o clipă ;l'au slăbit acest 
macabru Si infernal plan de dis
trugere. Sovietele prin emisarii 
pe cari ii are pretutindeni răs
pândiţi, visează mereu la ~revo
luţia cea mare", revoluţie care 
să distrugă totul. 

Au creat centre de subminare şi 
de aţâţare prin capitalele europene. 

Şi aşa bolşevismul căuta ca 
strecurându-şi mii de braţe hi
doase prin toate părţile continen
tului în al cărui răsărit să1ăşlu
eşte, la momentul prielnic să se 
ridice asemenea balaurului şi cu 
limbi de foc să distrugă tot ce-i 
va eşi în cale iar pe ruinele si
nistre ce vor rămâne apoi să pla
neze despotic adulmecându-şl cu 

nească din plin pe pământul uilfac 
gurese, a fost curmată de falnic~n 
armată românească şi drept ră~ca1 
plată ne-am ales cu foane muiul\c 
recunoşt1nţi din partea vecinilcdlI 
noştri cari işi amintesc cu groazlse• 
de· consecinţele cari ar fi urmasa' 
acelei revoluţiuni... de 

Iar de data aceasta n'a reuşMi 
să ajungă la o reîacercare a actln 
leeaş revoluţii, fiindcă a fost abil 
re stat la Viena. In capitala unouÎ( 
se cântă "An der schonen blatre 
ueo Donau" şi atâtea alte valpo 
suri de-ale lui Strauss, bolşeviC'de 
au găsit un loc pe care au ştj~a, 
să-I păstreze timp îndelunganrl 
Deabia dacă de anul trecut de canfăc 
a curs sânge pe străzile capitak 
valsului~ s'a inceput a se ocbor 
sforile pe cari cu multă dibăc1tlSI 
le trăgea Internationala IIl, a tâ 
avantajul Moscovei. ;Î 

Şi graţie vigilenţei cancelaru!i1Ju 
Seipel cutele umbrite ale senoa 
nului oraş au fost mai vajnic v~le 
ghiate şi iată că n'a intârZ1i)fâ 
mult ca să fie scos de ~uler Bel:: 
Kun pe care Ungurii il cer acuou 
Austrie, ca să-I judece ei. .IIH 

Nu se ştie încă, dacă Austr~ 
ti va extrăda. au 

D 1 · B jind isprava. 
" irr. comune e pJaşli laj cel puţin Aceasta pentru ca să intimidăm Acesta e visul şi idealul bol-

Dacă da, Ungaria va avea tie 
posesiunea ei pe unul care dorej,i, 
sto fericească forţat. mi: 

20 din fiecare comuna. autorităţUe" ..• 
D · 1 V 1 L tI 1 I 10 Iată dovada făcută eli înşişi con- şevic. 

In p asa a ea Ilng ce pll n A fost descoperit şi pipăit acum 
din j ' a ducătorii orgaoizaţltlor partidului oa-

lecare comun. cu prilejul arestării dictatorului 
Di leI t Id i 1 ţ' ~t 5 ţional-ţărănesc, au dat ordIne precise 

n ce a e p Ş ce ~u In ca e .' ca numărul participanţilor de fiecare bolşevic SeHa Kun, cel care a 
. Numarul total al. partic,IPan/ilor dm • judet să fie considerabil umflaţ _ mai incercat să fericească Un

Judet va t T e bUL sd fie cel puţin transformAndu.se zecile în mII şi su. garia cu iluziile îdioate pe cari 
1000-15Of). tel~ in zeci de mii - cu scopul mir. le afişează mereu bolşevismul a-

De spus trebue si spunem turislt de a intimida autorităţile!... demenitor al celor slabi de tngeri. 
eă mel'le tot satu, ci vor lua Documentul semnat de d. R. Bollă De data aceea revoluţia pe 
parte 20.000 prof. universitar, senator şi frt1ntaş al care a reuşit s'o tmpământe-

Tipografia Diecezană, Arad. Girant responsabil: ST. DRAGA. 

Dar semnalând acest prilej ~Gjlr 
bucurie" ne ingăduim să relevă:nt 
şi un alt prilej "de reflecţie'fu 
Să-şi amintească Ungaria - pPZU 
vindu-l prins pe Be1la Kun flnz. 
cel ce scoate sabia, de sabie ~ , 
pieri. Jir 

.... Şi asta, ~ propos' de St. GCln; 
hard.... BUw!9Jm 
Cenz. Prefectura jUdeţului, 
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