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In fata noului guvern ... . ~ e ntru în frăti re H cu Itura la. 

Stăm foarte liniştiţi I 

Guvernul . Vintilă Brătianu a 
demisionat pentrucă faclOrii con
stituţionaH au găsit de bine să 
se consoiideze fmanţele ţării prin 
stabilizarea leului şi împrumutul 
extern de către un guvern al 
tuturor partidelor. 

S-au făcut tot felul de com
binări. Cea care prezenta mai 
multe şanse - guvern prezldat 
de N. Titulescu - nu s-a putut 
Inflripa din cauza naţional-ţără
niştilor. cari au voit să vină sin
guri ]a guvern. Să se . ştie deci 
că intr'o vreme când toate par
tidele au cerut un guvern naţional, 
Naţional-ţărăniştii şi-au 1 u a t 
singuri răspunderea guvernării. 

E un act foarte frumos - acel 
a] răspunderii - şi până acum 
nu avem dreptul să-I judecăm in 
urmările 1ui. De-abia au venit la 
cârmă! 

o intensă acţiune cullurCJld se or~ 

chi1e clişee" ale partidelor contra zanizează aici iil Arad S'au fmut in
cărora a luptat până azi. truntri şi s'a fixat in lillii genelale co

dul în cate sa se desjrJşoare aceasta 
Vreţi o dovajă mai mtilt? activitate, Noi nu putem fi decât prea 
In ziua venirij la putere a U-

fericiţi când se pun la cale asemnta 
beratorilor, în 1927, in Arad nu Initiative menite să facă cunoscuta In 
s-a arborat tricolorul naţional. acest colt de eraniţrl cultura româ

Cu ocazia venirii lor la putere, neascd. Vor venÎ şi conferentiari din 
naţional-ţărăniştii l-au arborat- şi alte centre care sa conJeren/lezt aici, 

l-au ţinut 3 zile - şi au obligat Aceste conferinte vor trebui sd jie 
pe cetăţeni să se bu<;ure, aprin- organrzatt a\1ându~se ln vedere două 
zând, 1umânări în ferestre. lucruri .. It! primul rtlnd sd se in/ali

Desigur, nu avem dreptul să şeze cât mai deplin istoria vechiUlui 
ReS!at. aceastd istorie scrisd jild cu 

trage rn conc1uziuni răuvoitoare in fiid cu sângele strămoşilor noştfi. Sa 
ceeace priveşte guvernarea de- se arat>! deopotriva şi in/rângtfile şi 
abia incepută, a naţional- ţărăni- marile btrulnţf pe cale le-am inscris 
ştilor. Dimpotrivă, am fi dispuşi în trecutul nostru penllu un nobil laeal. 
să-i prlvim chiar cu indulgenţă, Ca atât mai mult astazi când o 

Dar până acum nu vedem ab- anumită mentalitatt cauta sd ne soco· 
solut nici un procedeu care să- j teasc a opera etâtea gmeraţii. sa se 
deosebească de celelalte partide. an'te deci că cei de dincolo au jertfli 

Au debutat ]a guvern tot atât pentru aparare. lor şi Ideia creştmd
de demagogic precum s'au agitat taţli atâtea secole de cultură peste cart 

a trfbuit sa sarim. ca sa ne fndepli-
tn opoziţie. nim rai;A..nostru de zid şi opardtUFa 

Punflcare? Moralizare? Efa 
nouă? - Le-om vedea! a toată creştind/atea, dupa jeric;}a 

Deocamdată am văzut înce- impresie a unui mare Domn. 
Sunt totuşi câteva fapte pe care In al doi ea rând ciclul dl con ţe-putul. /' 

nu le putem trece neobservate. Iată de ce, în faţa "oamenilor rlnta va treb'd sd injaţ şeze momente 
Şi-anume: noul" ai noului guvern, noi oa- şi figuri culturale şi de luptd/orJ pe 

Din prima zi a venirii la cârmă care l-a dat Ardealul În luptrt CII sta-
mnnii "vechiului regim" care a pâmrea maghiard. Se va vedea cum 

naţional-ţărăniştii nu mai sunt făurit unitatea neamului - stăm un (ntreg popor dt tăram cu POP'; şi 
ireverenţtOşi faţă de regenţă; din- foarte Iinfştiţi... i cărturarii lui şi-a aparat cu afinfrânta 
potrivă: de uude până mai acum m.. .., ca, t.. " ..... !t. • .. li ..... $ ., U , 

câteva zile nu preferau decât a- - • • • • 
meninţări la adresa Regenţei, din Pentru membrii partIdulUI 

dârjire drepturile lui nationale. Intrea
ga aceasta lupta se orientă şi dupd 
indicaţii care venea de dincolo. 

Un loc mai mare va trebui sa se 
jaca şi mişcdrU culturale şi nationale 
care a pornit din Arad. Figurile lui 
Ţichindeal, M. Nicoard şi aie altora 
sunt momente de vială românească din 
trecutul acestui oraş. Şi mai ales nu 
vom ufta pe acel neobosit Juptător~ 
rt15talmacitor in graiul populaf al su
ferinţelor unul lntrtg neam de iobagi, 
aiTi mijlocul cărora se ridicase şi pen
tru care Işi lilchinast viata .. pe 1. Rusu 
Şirianu .. Aici la Arad a seri! el inde
lunEaţi ani. .1 f,buna" li "Tribuna 
Poporl1lur lor oraşul acesta devenise 
i" zilele ~ui CinilUl mişcdrii poJitice şi 
culturale a Românilor ardeleni, - dupa 
SibIU. Aici a scris Şilianu cuvinttle 
Lare fezumau intregul prOf!ram de 
luata: "vom ramane pt1ncJ la ua din 
urmd rdsujJare Rom â ni, care ştiu 
sa rubde, dar nu uita; care au blân. 
deIe, dar Stiu să pretindă şi cu tariI. 
şi cât e un fir de par, dar nici atâta 
nu lasa din cât li-se cuvinn r (1r/
~·tna/JOp. NI. 12 din 1901). 

Astdzl, când unitatea teritoriala a 
României s'a {njdptu;t. trebue .sa ne 
C:lnoaştem mai bine. Tncutul ne sta 
ca pildd de neicehdă colaborare ŞI ln- . 
crtdere, cam duce la umtatea sufle
teasca a nouil Români. Si atunci for
mula neghio::,:ba a "Regatului fanaliot 
Şi decazut" va ramânea ca un trist 
(lOCUmetlt al unei anumite mentalităţi 
faUicite, - din aceste vremi. 

Edo t. Săvaneseu. 
profesor. 

ziua în care au luat puterea sunt I . . . . 
cei mar umili şi mai vajnict a- lIberal dIn orasul siJudetul Arad Vorba veche 
părători ai el. '" se aplică şi aici. 

Din prima zi a venirii la cârmă In urma demisiunii d-Iui general Ă. Văifoianu I D" ţ '" . '1 t ţi 
ţ . 1" v • ., d' d" t" " 1" t d I t' 1" lmmea a are o J us ra e cu na Iona -ţaranJştn au anunţat e- 10 preşe In la organIza leI noas re, e ega la per-: legenda: "Slujbele la registratură 

conomii peste economii. Le-au manenfă a Însărcinat cu conducerea organizatiei şi sunt toate ocupate, Iti putem da 
inceput cu scoaterea la licitaţie a campaniei electorale pe d-nii: M. Mărcuţ: fost un subgecre~ariat de st,at". 
a automqbilelor autorităţilor. In ' , . o ;' , E o usturatoare ironie la adre-

h· b 1 f" ţ t' .. f" senator, Or. Dlmltrte Manolescu profesor unl- sa Duvernului care înfiinţează se Il? au n un a Şl vor 10 nota I f h 

subsecretariate şi ministere spe- versitar, fost senator şi Or. . Ursu, ast deputat. mai multe subsecretariate decât 
claIe, pe ţinuturi. (astea mai lip- Toate organizatiunile comunale din cuprinsul ju- mini.stere: Vorba veche se aplică 

d t 1 . t t bOl' l "'t t··· şi aICI: sese!) După cum vedem un fel e U Ul, vor pu ea salI ega ura cu cen ru prIn mlJ- "Fereşte-mă Doamne de prie-
de antireu al lui Arvinte Câr- Jocirea şefilor de sectoare cari vor primi şi ten'!" 
peşti bugetul cu economii la..... transmite informatiunile ~,i ordinele comitetu1ui de -----------

Epoca economiilor a început 1n 
automobile şi-] rupi cu cheltue!i conducere, stil mare: Se -desfilntedză 10 
pentru înfiinţare de subsecreta- Preşedinfii organizafjunilor comunale sunt rugati automobIle, şi se infHnţează alte 
riate. să ia contact cât mai urgent cu şefii sectoarelor noui 10 subsecn:tar!ate. "DtUlO-

Din prima zi a venirii la cârmă, t.:raţla". e in plină operă de re· 
naţional-ţărăniştii au inceput să cărora apartin, facere ecoilOmică. 
se ... certe pe demnităţi - cazul --------------------------------------
Sever Bocu! - şi să-şi plaseze Lista Nr. 1 a partidului National-Liberal, 
partizanii chiar tn functiuni in 

! care legea - nemodificată până în alegerile generale, poartă semnul I adică 
acum - nu le dă dreptu1. Ce 
lnsemnează asta? Că partidul nou, una linie dreaptă în picioare. 
purificator şi moralizator, debu-
tează strălucit însuşindu-şi "ve- • V otaţi CU acest seInn al dreptăţii. 
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Un tip interesant sau un 
şef "Ireproşabil". 

cădea inţepător de iute, imi va uda 
registrele, că e probabU că lumea s'a 
culcat, căci răspunsul fu acelaş: .. nu 
se poate!" lml trecu atunci prin minte 
să-i fac următoarea hazlle propunere: 
"Şti ce Dle Şef"? Eu nu ies. Dta, gâ
slndu-mă ca contravenient ("şefu e 
vina cacofon!ei~) inch 'de-mI III. Inc-hls, 
11U era deloc rău, pelâugă. răul de 
afară 1 

Există in lumea aceasta tipuri, cu
tioase pa.nă la caraghiozlâc; a căror 
psihologie, pentru a fi conturată, re
claml o rară ingeniozitate la arta 
stiluluI şi o subtila iscodlre de noţiuni 
fn domeniul fîlologleL Sunt aş.a numiţii 
manlacl. de toate nuantele Ş\ in toate Lidi.rlndu-ml tnsă, tn mhite, cA poate 
direcţIile. Cel despre c.re vreau să vă cumva voi găsi in lat un loc, imI 
spun, s'ar putea numi manlacui sau luai la revedere prlntr'uD .mulţumesc" 
logodnicul legaHtăţll exceSlve. Nu al cu multe intelesuri şi cu paltonul in 
legalHăţll, tnsă, in intelesul proprIu şi cap, ea să nu mi se ude registrele, 
pozitiv al cuvintului, nu al executăr!1 plecal spre Şeb!ş. ingânind câteva 
şi respectării legii ca mijlOC con sec- blagoslovenH româneşti. NoroIul şi 
vatlv ŞI de Interes obştesc. el al legii ploaia, mi-l făceau de trei ori mal 
<fusă la absurditate, al leglt ca mijloc departe. In fine ajunse\. Ce folos insă! 
de distrugere metodică, fie colectivă. Lumea dormla ca'n mormânt Ploaia 
fie privată. Este şeful gării Şeblş. se tntenţia şi mat mult, vantul bătea 
Mărturisesc, că, deşi fără să mă io- şi mai târe încât Il slmţ~am până 
teresez, auzisem multe despre .. şeful?'" ,1 In măduva celui mal diicret oS. 
tn chestiune şi printre informaţiile ce Constatai, desigur. na cu plăcere, că 
mi se strecuraseră la urechi, mi se era ImposibH să găsesc un loc. 
elucidase in minte urmAtoarea carac· In clutarea UDul adăpost, fie dat 
terizare: un sbir ce nu scapă nici o pustie, privirea mi se opri asupra bl
ocazte, de a teroriza. (Dealtfel, terl- sericll catoltce şI încrezător şi salvat 
bila-j mutră nn indreptăteşte mal puţin mă indreptai spre ea. Printr'o natu
la aceasta). E adevărat el avem şi rală tnsuşlte de Idei, mă s!mtll trans
momente de indoială şI ezitare, când, pUI in pOitura lui PăeaIă. Să nu cre
in loc de oprobiu, iaconjuram pe călău deţi că m'am gilodlt la eventualitatea 
cu admiratia ce am avut-o şi o VOIU norocului care a dat peste el. Cu at~H 
avea-o totdeauna pentru oamenH \I.>gil! I mal puţin ca să rog pentru sănătatea 

latA însă că tmprejurărUe mI-au .. D-Iul sef". Nenorocire însă şi de data 
ajutat să fac o experienţă (e drept că asta! Uşa era lnculată. Cu pafl gră
pe cont propriu) şi să-mi defmesc o b1tl şi cu ginduri de furloasl revoltă, 
vagă ,1 schimbătoare părere. AscultatI mi tndrephl din nou spre gară. ]0 
povestea: drum, mă gândH si tin şefalui urmă-

_ Veniam dela Arad. unde fusesem toarea lecţie de logică elementar!: 
io interea de 5ervlciu şi de unde adu- Domnule I Gara e a statului. Eu de~
eeam cu mine o sarcină de registre, semene a tot al statului şi azi ma 
Soslsem in Şebiş la ora ~P/2 seara. plouat . toat~ zIua. tot pentru interesele 
Era o vreme ca acelea când orice statulUI I Prin urmare lasă-mi să stau 
coUbă valorează mal m'ult decAt un la adăpospt". . 
palat şi când o scândură, pe care să-ţi Ce să vezi. comedIa ~racutull Soarta 
odihneşti ciolanele frbte de oboseala se incăplţâna s!~mi fIe conturie şi 
de peste zI, ttt pare mat puf decit pe mai deJlarte. 
putol. Intuaerec şi ploaie v!scoltlasA, .. 0,1 şef se culcase! Uşlle erau in-
de să nu te îoduri Iă la,! oic! câinele chtse ca la casa cu ban!. . • . . . 
afară. " • • . . . • • • . . . . . . • 

Fapt ce cred că făcuse şi pe ehl- Să nu credeţi el grija de a carae-
rlgiui m'ea să nu se mai deranjeze terlza pe OI 0·1 ş~f· m'a preocupat. 
dea casă şi să mal mă aştepte in sta- Astal treaba Dv. Credeti d~1)pre el ce 
tie. Sn lipsa de orice posibilitate, veti voi. Eu tnsă imi tia (fi datorie 
n'aveam nimic mai bun de făcut, decât să aduc "O-lui şef" mulţumirile mele 
să aştept io staţie pană in zori. Intru pentru drAguţ.,I, complezantul, mAnu
in s",la de aşteptare, unde, contrastul şatnl, clvilizatul, etc. etc. tratament 
vremii de-afară făcea să mă simt aşa ce mi-a dat. 
de bjne. Iată ind, el!. intră doi cefe- laU!.-le: 
rişti şi .in numele Dtui şef· im! im- "Şefule I Deşi ai voit să fac! pe 
pun evacuarea. GAsil cu cale să·i "şeful·' cu mine, sA ştII că la armă 
explic .. Dlal şef" situalla·ml spre casa tot eu am rAmas şef. Şti unde am 
.şI să-l rog să-mi permită să stau in dormit noapteI? AHUQrl! Doar pere~ 
gară, având tn mine: perfecta siguranţă tele ne-a despărţit. 
că aşa va fI. lptru, deci, la .Dle şef'" Atât că D~ta, desIgur În virtutea ,t spre marea mea surprindere. deşi prerogatlvel de şt"f, al dormit pe puf, 
făcui o rugăminte mai convingătoare iar eu pe sC8.npuri. Nu cred tnsl ca. 
.şi mai aprinsă ca niciuna alta in ai dormit mal bloe decât mine. 
viaţă-mi, prlmi-I răspunsul netto şt ca- Jar cât pentru plimbarei ce mi-aI 
tegorlc: .,Nu se poate. Dtspoziţiunile J)rllejuU-o in sat. să nu crezi că te 
Dlr. C. F. R. Nu fac excepţie'" In za- blestem. Cum am Inimă blândl din 
dar Invocal pretextul că ploaia, ce fire nu zic nimic altceva, decât ca să 

Pantru neam Si ,eHtru le~g. ' 
Fragmente din discursul părintelui 

senator Or. Oh. Ciuhandu. 
3. Biserica unită: unealtă a 

PapaliUiţii, pe drumul instrăinării. 
CatoHcismul mai urmăreşte, pe lângă im

perialisffiul politic şi un $(;0P religios, care 
este de a-şi 111tilldt supremaria edesiastiet'i 
asupra îKlrtgului Orient creştin. Drtmwl 
G<:esla de )!Drang nach Osten" al Romei 
papale dl,ce peste Nomania. [Jltâia sa en· 
ctrir~ de drept asupra floasfr4 e toclllai 
(;Ollcardatul. Iar în ordinea faptelor. uneltele 
cele mai de\Tolalc ale acestei politici sunt 
azi Uniţii români. 

Cât sânge creştin nu s'a vărsat pen
tru această chinuitoare himeră paplllă 
de putere, in cursul veacunlor trecute, 
in Orientul creştin, sub durata Cruci
atelar? Şi mai ales, cât sange româ
nesc şi ortodox nu s'a vărsat de către 
politica reHgionară ungarA de Stat pen
tru acdaş gând de acaparare a Bise· 
ricii ortodoxe româneşti din Ardeal şi 
Ungaria. şi mai ales dela ~700 incoace, 
dnd HabsburgII şi Ungurii au seml
natin Ardeal dihonia religlonară, pentru 
interese străine? ! 

TrebuIe s'o spunem cu sincer regret, 
dar pe fată: În consecinţa sa finală, 

biserica greco-catoUcă nu slujeşte altul 
scop decât aceluia, de a spori puterea 
papi1 şi de a-l lArgi puterea tn Orient, 
indiferent de faptul desbinări! religioase 
il acelulaş neam şi de urmările dezas
truoase, politice şi naţIonale, cari de
curg in mod logic din aCea desbinare 
religioasă! 

Astfel, rolul naţional al bisericii gre
co-catolice, cât il va it avut dânsa in 
Ardeal, in trecut, nici pe de parte nu 
e egalat, şi mai putin va putea egala 
in viitor cu consecintele funeste. ce 
le-a pricinuit, întâi de toate prin aceea 
că ne·a distrus Ilnitatea sufieteascd In 
Ardeal, unde suntem mal copleşIţI ca 
ori unde de elemente eterogene, şi că 
pe noi, pe ortodox!' ne-a redus dea· 
bla la o situaţie de minoritate fată cu 
contingentul numeric al celorlalte con
fesiuni cODlocultoare. 

Şi, ceeace este mal tragic, este că 
biserica greco-catolică ardeleanâ, ntci 
astăzi nu-ş.t dă seama de acest mare 
,au politic ce l-a pricinuit şi-l mai ali
menteazd inca, prin năzulntele ilie ceu-

0-) Iorga şi partidul 
de concentrare. 

Impărtăşlm cetitorilor noştri părea 

d-lul pror. Iorga asupra necesităţii u
Dul guvern de concentrare, Cu toate 
că, ziarul "Dreptatea". Hl aruncat în
văţatului istoric cele mal grosolane 
Insulte pentru expunerea punctului de 
vedere în aceasta chestiune, totuşi 

D~sa a dovedit şi de asta dată că 
preţul1'şte mal pre sus de toate v!ito· 
rul şi demnitatea Ţârli, şi nu doreşte 

profit din situaţiun\ dăunataare Ţării. 

"Ideea guvernului de partid trebue 
exclusă din preocupările momentului 
de fată. 

Situaţia e prea grava., din toate pune· 
tele de vedere -presa străină ne atrage 
atenţia peste graniţe - problemele vi
tale pentru situatia economică şi fl
nandarâ prea urgente, pentru ca un 
guvern de partid să poată flce faţă 
cu succes e "'enimentelor. 

Tn'bue să se ţină seamă, că, dela 
incheerea păc,ii, momentul cel mal se
rios pentru România intregită, e cel 
de azi. 

Iar dadi trecem o privire peste po
litica românească de zece ani lncoace 
constatăm ~ă, În mod formal cel pu
tin, nu am avut guvern de partid. 

lncepând cu guvernul Federaţiei, 

contlnuând cu primul guvern Averescu 
tn care au intrat ardelenii de sub şe
fla d-Iul Octavian Goga, ideea guver
nelor de colaborare s'a impus evo
luând până la ultimul guvern al d·lui 
Vlotllă Brăt! anu care a avut colabo
rarea partidului tărănesc al d-lui dr. 
Lupu şi a celorlalţi miniştrii din afara 
partidului. 

Cu atât mai mult astăzi nu se poate 
admite Ideea unut guvern de partid. 

Necesitatea &,uverne-Ior de colabo· 
rare s'a impus, prin desfăşurarea eve
nimentelor. Ea a constituit, pentru 
factorul costltuţlonal un imperativ şi 

o bază a judecăţli sale politice. 
Toate împrejurările concurâ astfel 

spre a exclude Ideea unul guvern de 
partld, şl mal ales dat de un partid 
de răsturnărt ca cel nat!on~l-tăfănesc" . 

te ajungă mal multe rele, decât stropi 
de ploaie m'a pisat pe mine in noaptea 
aceea. Să al parte de reumatismul de 
care lufăr eu ş.1 Cllre prin bunătatea 
şi bună voinţa D~ta\e s'a agravat te· 
ribll. 

... Iar io tropreiurărl similare să·ţi 
măsoare CU acelaş măsură. 

Gricaz. 

trlfugale şi prin tovârâşla. intimă cu 
elementele minoritare. 

Şi, nu mal putin i se poate reproşa 
el dtn punctul de vedere al relat:unl
lor sale cu Papismul şi cu raţiunea sa 
dtn trecut de a fi un element disoi
vant pentru Ortodoxie şi de acaparare 
pentru Catolicism, ea şi astăzi se [# 

lustrează prIn năzuinţa de a face pro
zeliţI. De pildă, gazeta "Unirea" dela 
Blaj, care este şi organ al Mitropoliei 
grec o-catolice ardelene, n'are temă mai 
predilectă decât aceea de catoliclzarea 
tuturor Românilor. Prozelitul nu· şi vede 
rostul vieţii decât fâcând şi el proze
liţi, după cuvântul Scripturii. 

Gazetele polftlce chiar, de multe ori 
au mustrat această râvnă după proze
liţi. Spre a cita un caz de ilustrare, 
vi-o mărturisesc, că de eXfmplu It Ţara 

noastră" dela Cluj, tn numărul pentru 
Septemvrte 1926, dojeneşte pe cei dela 
gazeta "UnIrea" pentru necontenita a
fIrmare a pretenţiilor lor, de a catoll
c!za Ortodoxia. Catollcizarea aceasta 
înseamnă, după noi, ca şi când ai aş
tepta Dunării să se verse îq Olt, şi ou 
tovers. 

Nr. 46-47. 

INVRAJBIŢi. 

De ce te-ai dus, 
Pe drum îrt sus, 
Dt ce-ai plecat 
Aşa 'ntristat, 

Umb!âmt bade prin zaI/oi 
Făr a mai privi. 'napot?l 

Ai venit. 
Nici Tt ai clipit, 
Pe sub gene te-ai uitat 
Doar, ş'ai plecat 1 ••. 

Ai jost foc de suparat 
La arat, la sămănat I 

.. Ce-i cu Ucă 
Fa, Floricf1?" 
Zise mama catră miTle / 
rJa, cu Lică nu-i a bme" 

Şopti tainic o vecina 
Depăn~nd cu zori la lână. 

..N'are stare - alinare 
Ca para de lumanare, 
Veşnic umbla 'nf!ândurat 
Şi se Ultd 'nfr/f!urat. 

Md-sa-şl lace zile-amare," 
Că-I vrăjit de jatd mare! 

Mă 'ngrozii 
De ce auz ii. 

Chiar sti fie fermecat, 
Ori pe mme-l supdrat, 
Penrio vorbă ce i-am spus, 
La cules dt CUCUTUZ ?/ .. 

Ce să fac? 
Cum să-i impac? 
El mi- t drag, ca sufletuL 
Dar mi·am pitrdllt cumpătul, 
Când dt mijloc m'a cuprins, 
Şi mi-a zis aşa 'n adins: 

1,Fir dt nalbă 
Floare d'albă 
Floare mândrd la privit, 
Suf/ttu[ mi-l-a! robit! 
Dt când te iubesc pe tine, 
Mor mă prdpddtsc cu zile"', 

Frunzulitd de bujor, 
Cine-a mai mUrit d.e dor 

Zisei eu, 
Zimbind mueu! 

El pe loc s'a 'negurat 
M'a lăsat şi a plecat! 

Foc sunt toală 
Şi-' joc Ued 

Pentr'o vorbă de nimica J 
Ce Sl'l jac şi cum sd dreg, 
Greşala sti mi·o Îndrept? / 
- Dorul, vad, nu-! lucru bun, 
Unde- i Ucă sa i-o spun?! 

.Dolores. 

Dar problema aceasta, de prozeli
tism 10 folosul Papei rămâne ca scop 
primar ai bisericii greco· cato llce. Mal 
mult chiar: Maghiarll de azi dela nOÎ 

încă se lasă cuceriţi de această ehl
meră a puterii papale. De plldă: or
ganul catolic maghiar" Vasarnap'" (Du
minica) dela Arad, în numărul depe 
Iunie 1926, consacră un studiu formal 
destul de intins, ideii de catoliclzarea 
BlserlcH ortodoxe române. ŞI aşa se 
vede: cine se aseamănă se adună În 
slujba acelulaş ideal comun de a face 
prozeliti Între noI. 

Putem oare, d-lor senatori, sa. îoehl~ 
dem ochii îo faţa unu! atare fenomen, 
cu prllejulleglfc:rărll ce ne stil Înainte? 
Vom putea oare să aprobăm peotru 
de aci incolo un milltantlsm de acest , 
fel, In fruntea căruia stau fraţII noştri 
de sânge? 

Acestor porniri, menite a distruge şi ' 
mal departe' unItatea sufletească şi re
ligioasA a Ardealului şi de a trece şi 
peste Carpati, noi avem de dat un' 
singur rAspuns: acest corp osocilant 
intre politica şi Interesele de puteri ale 
papismlllut şi lntlt interesul de solida-

---
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Demisia ~uuernului Hratianu. 
Sâmbiltă 3 Noemvrie guvernul pre- vedească cantitatea de energie şi mal 

sldlat de D-l Vintilă Brătianu sfa pre- ales, calitatea mentallUţii de care 

După dispariţia lui 
1. G E O R G E seu. 

sentat demisia Inaltei Regenţe, care a dispun. Abia s'a răcit trupul lui 1. 
şi fost primită. După acest gest, toţi Vor fi cel asteptaţl de public? Nu Georgescu şi javrele au Inceput 
şefii de partide au fost invitaţi să-şi prea suntem infăşurati in nădejdi marI. clămpănitul. Inepuisabilii flecari 
spună cuvântul asupra crizei de gu- Dar, del ş'au pus la amanetal opiniei inamoraţi de binele obştesc, cari 
vera ce sta deslănţuit deodatA cu ple- prea multe promisiuni. tăceau chitic cand, zăcând pe 
carea part. liberal dela conducerea ţărI!. A • d inbufnaţl')' socialI' şi pe pXzitorii cum slH vedem lD postură e d 
la unanimitate. cei cari pun Interesele d' I ordinei publice li se arăta uşa oameni impreşmuiţ! e Intuiţia vieţi, 
superioare ale statului mal presus de partl'dulu1'. acum "IŞI' manl'festaV ne-dându-I acesteia tot ce poate isbucnl 
tnvârtellle de partid au recunoscut al- bun din suflel. mulţumirile In broderii mincinoase 
cătulrea unui guvern naţional cu care vărsate cu duiu mul pe proaspă-
actualul parlament să continue 10crA- .) ~ tul mormânt abia Inchis. Cu ge-
rIIe ptntru proaperitatea Romaniei. Sln- sturi ne8ocotite ŞI cu bagaj de 
gurul par de excepţie il face part. TII posderJÎ scrupuloase in aprecieri, 
nat.-ţărănlst care· doreşte liiă cârmu- e egratne e reangajaţii cavaleri gloriflcă moar-
lască singur, increzându-se in puteri- primite de D-ual. CEORGESCU tea lui 1. Georgescu, devenind 
le-I proprii, in mulţimea înfometată, şi cu ocaziunca iacetării din viaţă astfel din meluşeii de ieri cet mai 
in înţelepciunea conducătorilor ahtiati a 80lulul /ilău. potentaţi distructori ai operei 
dopă budgetul statuluI. . culturale săvârşită de el. Ori 

In frămâotărHe-i multiple. înfrontând Xenl fost Deputat Arad, Iuliu Peter I unde ii intâlneştt, băieţoi şi pa-
cu îndărătnicie orice sfat dat In cal- Inspector, Gr. Adm" Richard Fran~so- I troni de bulevard işi varsă scui
marea spiritelor şI in înţelegerea cll- vlci fost sub-secretar Interne, Căplt~n patul injuriilor prin toate buleti
pelor mari de refacere economică, In- Anghelescu, Dumitru Ieşean sub-dlr. nele patlmilor. Indivizi certaţi cu 
tranlilgenţii oploşiti fn guvern de par- Gr. Interne, Budures.::u f~s,t secretar moralul public, speculanţi ai de
tid răzimat pe fagădueli JreallzabUI; şi General, Neculescu, ~aml~la Colonel mocraţiei şi bunului simţ, lacheii 
pe Inconsecvente În atitudini politice. Georgescu şef. stat major OlV. 1 CavaL, agreslunei retranşati după movi
îşi leagă nădejdlle de lungă cârmulre Ionescu sub-pref. Timişoara, Petrescu liţa ridicată de curând. se simt 
de partizanII migratori ce o să le tn- SUb pret,. Huşl, ~h. ~ămăraşe&cu pre- datori să scormonească tn bucă
groaşe rândurHe şi de stindardele ml- fect Gor!, Oflţerh D1V. 1. Caval., Tă- tăria trecutului tot felul de oase, 
norltatllor, lângă carI, să inţelege şi tărescu fost sub-secret. Interne, ]: Că- casele asvârlite fn amintirea ce
plapuma ]ul Crlste!cu şI barosul lui mAraşescll, Nea-rescu prefect Doi!. Fa, lui mai demn şi mai vrednic 
Moscovlc\. E şi aceasta o sporIre de mlUa CAmăraşescu, Familia ~lex. Crâş- prefect pe care l-a avut judeţul 
efective şi un contact sensibtl de slm- marlu, Victoria şi Or. SChl,ţlU, Prefec- Arad dela unire Încoacl. ş! când 
brlaşl care vor nutrI curajul dictaturiI. tura Jud. Tlmlş-Torontal, Clpălaoa fost te gândeşti, că aceşti proprietari 
fxact, clasa de acord in grăbirea prl- sub·secretar S,tat, Bârsan fost deputat, de frivolităţi zilnic călcau pragul 
copselil şi in hămlseala pomenI!. Nof, Ntcolau sab-dlr. gen. Interne, Prefec- f t ""' .' A t . d 

t I d J '1 Şt fă ' t CI' pre ee Unt cu sem In regl e In-
aşa il n aştem Jar massele lecto u e smal, e mca pre or Uj, d'" b . t . , 

cu o, e - Uzlca şi Or. )ovlnovlci, OfiterII şi lV1ZI O SCUT1 pen ru, can apnn-
rale mal târziu vor simţi mIrosul greu R rafU R 93 I ft CII S b deau candela bandeI la mortul 
al disperărII. eanga t fg. n. o o~e er, de curând. acum deodată se 

O A Prefectura Jud. Sibiu, FamIlia Măct, h' b~" d' l' d t t ' rl cum sunt, astăzi au pus mana . prese JID a In ra lea 1 e rac an 
, ramilla Dr. Burdan, PetrovlcI Sub- '. ~ Vt' d ' , 

Pe putere şi vreau s o phtreze cu Şi· In masura on e apreclen 
revizor şc" FamilLa Popa Chişineo, .' , 

preţ,,1 groazel chiar. 1 Atăt ii Plt II P I b 'p postume. Intrebat] asupra acestei 
Din parte·ne, cu gândul Ja coosoli- DV .or Ş ec CI su -reVlZ. e- atitu.:!ini, te hărţuesc prin toti 

d 1 b 1 Il t trovlcI, Aurel PetrovlcI notar public ,. ţ"l d ~ 
area statu ui azată pe act un e s ă- pom concep II or mur are ca sa 

I I ' t ădlt d Nădtac, Petre Balta Coos. Jud., Co- b V t' d 't" t d" t ruitoare a e ce or ce Iau ngr e , al a mo IV e Crl IC1 n rasne e 
I • '1 mltetul ŞCo Mândruloc, Dr. Barbu pro-. d ~ .. t 'd ' 

sentimente patriot :e tn toate vremi e topop Chlşlnetl, Organizatia Vberală ŞI Oarhen daşl1 StU~~l Oe. .. 
mari, susţirând punctul de vedere des- , ' , e-ar rai eorgescu, sa 

f ] Şlrla, Notarlatul Petrlş, Mesaroşi Pe- d ~ 'i 1 vI 't" I - 1 
Uşurat ţo claritate de şe u part. nat. , . va a şerpI nea Zltl a sanu con-

B I tnş, Reuniunea Notarl Jud. Arad, Preot "d ţ'" "b d nd liberal V, rătianu, vom urmăr cu In- SI era Iei. sa o serve e u e 
. Burchlci llteu, Huplea A. IIteo, Olr. ă v t·t 1 .. . , 

teres svârcollrtle guvernantilor de aZI, Ş I 11 Nădl M DI Ş O r sar sage 1 e ca ommel, ŞI c1O.e 
u u u ac, ager r. c., r- , i . ' t b' ţ' 

şi vom pune' la punctul observaţiei 'il Llb Iă M' II OI O iii sau nctns cu pos ura o :serva ,-
1 h I il f' d gaOlza~ a era IC aca. . ra- '1 ' b'l I 

tota e c est un e ce vor I atinse e t t ţ' Il 1" 1· P' Pă Uni or mlzera 1 e. . . gan p r. unc IOnar p aŞ I ectca, • C ,. . ' ... 
presupusele Idei patnotlce. Nu le vom Iti T 1 FI I Sf t C r onstltmţl In cete patetlce In-r n e e ur c, or ca e elru ercu " ,. 
îngreuna sItuaţia ş! aşa destul de con- j C It 1 S. bă' ' tretmute dm traista acuzaţ111or, 

1 A D ' u ura 4m nem. ·1 '1 tIt' fuză, in operaţI! e ce~1 aşteapt. e. 81 uete e aces or esp oata.orl apar 
zece ani de când bat la poarta câr- I ••• pela toate colţurile străzilor şi 
mulrii, acum li-a venit rândul să do- I propagă cel mai ruşinos metod 

rUaie politică şi nalională a neamulUi 
românesc, trebuie să fie /dcut mereu 
atent, că datoria sa politică este să fie 
alături d6 noi ~i nil de minoritari, ŞI 

că e o crimă natlona!~ - pe care 
Dumnezeu din ceruri fDeă o va os:lndi 
- aceeace preotii fruntaşi dela Gherla 
au săvllrşlt, zilele trecute, prin mani
festul lor aruncat În popor, de a se 
desolidariza de neamul romanesc, bat~ 
jocorindu-ne pe numele de ,.greci, zIşi 
astăzi ortodocşll" Acesta e spirItul 
atrâmt şi sectar al bisericII greco-ca
toJlce 1 ŞI noi trebuie să ne dăm seama 
de ostiii/ătUe ei inertnte, cari pornIse 
din dogma ei noud, de vreo 60 ani. 

De starea aceasta de spirit şi de 10-
crari, trebuie să ne dăm seama şi 

dintr'un motiv poJltlc: Biserica greca
catolică are pretetia de a fi mama 
partidului naţional ardelean, zlcand că 
orlglna lui e a se ciuta în politca 
traditlonalistă a episcopului lor Ioan 
lnochentie Clain din veacul XVllI. Dar 
episcopul acesta, strâmtorat de mag
naţii uogurÎ in dieta din Cluj, a de
clarat, că e] nu reclamă drepturi poli" 
tlce pentru toţi Românii, ci numai pen-

tru uniţii lui. ŞI e prea c'lracterlstlc, 
că azi toţi matadorll acestui part!d 
sunt greco-catolici. Iată ce spunea d. 
VasiJie Goldl$ acum 3 ani şI ceva, 
intr'un memoriu semnAt şi de alti frun
taşi politici din Ardeal: "Conducerea 
partidului nostru s'a dovedit oeprevă
l.âtoare, admiţând o afirmare nepro
portională a elementuluI greco-catolic 
in conducerea partidului, bruscând prin 
aceasta susceptlb!litatea şi demnitatea 
ortodoxilor. Toată lumea ştie. că pre
şedintele partidului este unit, doi vi
ce-preşedinţi ai lui sant uniţi, secre-

tarul general unit, directorul zIarului 
ardelean unit, preşedintele fostului con
siliu dirfgent unit. pfeşedlntele primu
lui guvern al Romanfel intregite unit, 
loctiitorul acestua, în timpul lipsei sale 
din ţară unit; cei mal multi profesori 
la facultatea de drept din Cluj, numiti 
de consUlul dlrlgent uniţI. Oamenii işi 
maf amintesc curiosul fapt că de o 
lungă vreme in fruntea partidului n'au 
putut să ajungă decât numai uniţf ca 
preşedinţI ai lui: Ioan Raliu, Gheorghe 
Pop. de Băseştl. Teodor Mihali, iar 
dela Alaba-Iulia Încoate, Iuliu Maniu. 

Ar putea să creadă clDeva - intreabă 

autorul memoriului - că faptul acesta 
e numai o intâmplare?". 

Na e o inUmplart, răspundem noi, 
ci e o socoteală politică, urm~rt1ă in 
mod sistematic şi stAruitor din partea 
biserIcii greco-catollce. care fşl are, 
cum se vede, azt organul său politic, 
am putea zice şi oTganizmul stiu po
litic. 

Faptul acesta trebuie să ingrijoreze 
pe oricare bun român. care are la su
flet soarta politică a românismului şf 

În special a Ardealului, pentru moti
vul specIal, că prin fuzionarea parti
dului naţional ardelean cu cel ţără

nesc de aici, s'au creiat anumite pre
mise, pentru ca splritu] acesta de sec
tarlsm ardelenesc, de izolare politicl 
pe 00 fond confesional catolic, să in
cerce a se stabiliza şi din coace de 
munţi, provodtnd la inceput o sclzlune 
politică, pe arma clreia să vioi şi cea 
confesională, ca intreg cortegiul de 
rele ce bAntuiesc vleaţa Ardealu]ul de 
peste 200 de anii 

O vreti ac:easta, d-Ior senatori? Eu 
socot că nu exagerez., când pe aceşti 

de denigrare a unui om care 
se mai poate apăra, dar din bu
nătatea şi creduHta1ea căruia işi 
rotunzesc burta şi calcă pa nta
lonH. Adorabili odată ai unei 
munci strâns legată de situaţia 
noastră culrurală, după dispariţia 
lui 1. Oeorgescu împletesc tn
dârjlTÎ Şl macină curente ostile 
tuturor înfăptuirHor. Crezându-se 
datori să fat::ă pe inteligenţiJ vre
mii, alături de mulţi alţii cari 
n'au putut suferi pe "un regător
în bâjbăeli retorice ţipă să fie 
auz:ţt de partea adversă, căci. 
de! prefectul care 11-a dat totul 
nu-i mai poate strânge ,În bra
ţele binefacerii. 

Să'·Şl ducă mai departe baga
jul descărcănlor imorale. Atitu
dinea lor este un document a
supra căruia se va spune ver
dictul condamnării. Nu s'a stins 
încă pulsaţia involburării şi deci 
nervii noştri mai pot suporta 
lupte şi de imbrânceli dar şi de 
călimare. Să se pregătească decj, 
căci nil ştiu clipa când vor fi 
daţi opiniei publice ca cele mai 
tipice exemple de făţărism. Celui 
dlSpărut li zicem: Dormi în li
nişte căci mârăitu1 javrelor nu te 
poate împedeea de a trăi in a
mintiri dragi şi recunoştinţă ve-
cinică. 

N, C. 

De închiriat, ·sau 
de vândut 

o CASĂ particulară cu 
2 camere. 1 bucătărie o ca
meră de alimente şi un intra
vilan de 400 stângini" pătraţi 
in Arad-Şega, strada Şcoalei 
Nr. 53 lângă halta tramvaiului. 

Se poate inchiria sau vinde 

in ~ot momentul. 
lnformaţiunl se primesc la Libraria 
Diecezană str. Eminescu Nr. 18 sau 
la Remas Lucian faur fn Şega, Calea 

AUfel Vlaicu Nr. 117. 

des.:ălecătort politici le marcă greco
catolică, cari au trecut dincoace de 
Carpati, ii pun tn rostul de continua
tor! ai poHtlcei încercate acum 600 
de ani tocmai in aceste părţi subcar
patine de către mislonarli catolici " 
de către cavalerU teutoni ai papalltăţii 
şJ ungurilor. Căci. d· ior seDltori, a-o 
ştim bine că, in propaganda politici 
a celor douo partide politice fuzionate. 
au descălecat adineauri nu oumai 
cavalerH partldulul naţional greco-ca
tolldzat, ci şi cononlcli de pe la Blaj t 

ŞI atunci, avem, desigur, ceJ putin 
impreşla, dacă nu tocmai cea mal p0-

zitivă dovadă, că biserica greco*cato
JIei, din corp oscUant ce este sub 
raportul poHtlcli religionare a papis
mului, are toate semnele unei acţiuni 
făţişe io favoru) aceslet politice. Dela 
osctlaţiUe ei deci, spre noi ori spre 
altii, rezultă cA acea atA biserică va 
doce ia împăcarea duhovnlcenci dia 
dnu) poporului român prin tntoarce
rea cu vremea la sânul bisericii orto
doxe, ori ci va continua să perpe
tueze şi iA intensifice scll.lunea reli
gienarA dia dnul neamului şi in Sta
tul nostru. 
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Un om nou. I Rezultatele propagandei din opoziţie. 

Nici nu depuseră jura-mântui noii 
miniştri şi sJa şi provocat o ... cr'z~ de 
guvern. 

D. Sever Bocu care credea că i-se 
va incredlnţa un departament mal Im
portant a fost numit ministru al Ba. 
natuluL 

Ministrul Banatului a trimis d-lui 
Maniu o Icrlsoare de demisie din par
tid prin care tşl arată profunda sa 
nemultumIre precizind, că renunţă de 
a mal face pohtică. 

10 timp ce toti miniştrII depuneau 
jurămintul la palat, d. Sever Bocu a 
descins la cafeneaua Capşa şi lujura 
partidul din care face parte. Toti lla
riştti cari l-au incunjurat. cât şi cei
laltI cetăţeni au ascultat importantele 
declaraţii ale d-Iui Socu: .Conslder 
cariera mea politică terminată. MI-am 
văzut partidul la guvern, las pe alţii 

si se bucure de avantagU". 
D. Sever Bocu a autorizat pe z.'arlştl 

$A anunţe demisIa d-sale. 
Cum era şi firesc insă, dupA ce a 

Injurat la cafenea s'a dus să depue 
jtlrăm!utul la Regenţă. 

DI N. Iorga despre guvernul 
d-Iul Maniu. 

Dl N. Iorga in ,.Neamul Românesc· 
scrie ",mc'Jtoarele despre guvernul ac-
tual: 

"România Incepe tn acest moment 
una dIn cele mat rlscate experiente. 

.. Se promit tăril lucruri care nu se 
pot Indeplini şt se, Instalează oameni 
cari nu pot gaverna. 

.Copllărla votolul universal tşl im
pune jarărli intr'o vreme!când era ne-
1Ioie de adevăraţi oameni, asiiurând 
munca În ordine a tuturor valorilor de 
care dlipunem astăzi·. 

Iar mai departe: 
• Vremi grele incep pentru cei multi 

cari n'au greşit declt prin bunătatea 

şi încrederea ]or. 
.. Să nu fie prea aspru pedepSiti şi 

el ~I cuvIntele mele dureroase de azi 
să nu ajunga. a fi motto profetic pen
tru o Iremediabilă prăbuşire a tutu
rora!-

D-l N. lorea exprimd sentimentul 
laiuror oamenUor de rdspundul din 
Iara. --........ _--

Noi insă, să avem o atitudine că nu 
ne vom lăsa terorizati nici de lipsa 
el de orIentare curat romanească. dar 
nici de lofluenteh: poUt1ce şi rellgio
oare, cari lucrează prin ea împotriva 
Statului român şi impotriva ortodoxiei 
noastre. 

E o ,redioţă aceasta pe care tre
buie s'o afjrmăm cu prHeiul legiulrii 
-de azi. 

O-lor lena10rl, ceeace spuneam adi
neaurj, .că biserica uoită. ca sistem re 11-
glonar, a trăit şi trăeşte pentru pro
blema imperialismului ecleslastic al 
,Romei mai mult decât pentru Imperla
Usmul- ca să zic ata - allntereselol:' 
Doastre naţionale, nu este numai o 
.upoziţle sau o acuzatlt!. cj este con
secinţa scoasi din felul ei de afirmare 
pană aci. Ca să nu se spună că lipsesc 
probele unei atari aflrmalillnl, iată câ
teva dovezi 1ulte din viaţa oficială a 
blst!rkU unite din trecut si din timpul 
României Marl. 

Pe temeiul stătisticelor oficiale ale 
bisericII ortodoxe române ş' ale celei 
grecocatoUce din ArdeaJ am ajlls la 
arrnătoarea conatatare ItatlsUcă-geo-

Deabia instalat ]a guvern. d-l I Ceeace e insă şi mai grav şi 
Iuliu Maniu incepe să culeagă ceiace noi am bănuit dela înce
roadele triste şi nenorocite ale put, este că guvernul dlul Maniu 
propagandei anarhice pe care a se arată neputmcios să stăpânea
făcut-o În zece ani de! opoziţIe scă situaţia şi să infrâneze anar
Faplele pe care le publicăm In hia pe care a sernănat-o ţară 1n 
cele ce urmează sunt de o gra- partidul d-sale. 
vitate pe. c~are Chiar, şi d-l Maniu Roadele ei trebue să îngrijea
va trebUI sa le apre~leze ca atare. seă pe toţi oamenii cu simţul ră-

EI.?cvenţ~ lor~ ttls!a. lor el?c- spunderei din această ţară. 
venţa va lamun Oplfl1a pubhcă Vrem să vedem cu ce măsuri 
d~ ~eace tnsemn~ act~vitatea de va răspunde guvernul d-lui Maniu 
p~a~a acum a parttdulUl naţional- la asemenea fapte cari din ne-
ţaranesc. noroCtre nu sunt izolate 

Primarul comunei Corneşti . 
jud. Iaşi, Oumitru Tănceanu 
a fost 'impuşcat de către a
gentul Ţărănist Moroşanu. 

Motivele pentru care agen
tul ţărănist a comis acest act 
criminal, Se pretinde a fi o 

"V I C TOR I A-
Institut de Credit şi Economii Societate po 

acţii Arad. 

Prospect de Emisiune. 
chestie de răzbunare perso- In baza holărârei Adunărci Generale or-

nală CU substrat politic. dinare ţinută în zÎlla de 10 Neomvrie 1928 

Adus la Iaşi Tăuceanu este subsemnatul Consiliu de AdministraUe cu 
1n agonie. Cazul a fost adus 

onoare Învită pe vechii acţionari ai Insii· 
imediat la cunoştinţa d-lul tutului la semnare de acţÎttni de prioritale 
Maniu preşedintele consiliu-
lui de miniştrii. Impuşcarea 
lui Tăuceartu a provocat a
gitaţii în rândurile popula
ţtei din ac astă regiune. 

Acestea sunt faptele aşa cum 
ni se comunică şi a căror cmă
nunte sunt de aşteptat odată cu 
preciziuni. 

In acelaş timp, din R~dăuţi, 
ne vine o te legramă tot aşa de 
gravă În care se arată că orga· 
nizaţia locală a partidului naţIO
nal-ţărănesc a organizat o ma
nifestaţie cu toate elementele a
narhiste din acea regiune. Ma
nUestanţii au mers ta căsa pa
rohială, la casa fostului prefect 
şi a fostului primar precum şi 
la locuinţa altor cetăţeni, au spart 
ferestrele şi uşile, au pătruns 
înăuntru şi au molestat Bărbaţi, 
femei şi copii dedându-se la acte 
de vandalism ordinar. 

A intervenit parchetul arestând 
pe câţiva dintre aceşti agenti ai 
dezonlinei. 

Organizaţia locală naţional·ţă
răniste face . presiuni pentru eli
berarea acestor indivizi. Intreaga 
populaţie a judeţului este indlg
nată de aceste acte de bolşevism 
ale national· ţărăniştilor. 

graficii. In intreg tinutul de peste Car
paţi. între aDU 1909-1920, din cari 
stlnt statlsticele mele, ortodocşli şi 

unlţli aveau laolaltă 3.383 organizatII 
parohlale sau comunităti relfgloase, re
partizate astfel: ortodoxe 1.858 şi greco
catolice 1.525. Dintre' ce le 1.858 paro
hII ortodoxe. numaI 130 la număr (sau 
7 la sută din ele) erau comunităţi mici 
cu maximul de 300 de suflete; pe când 
la uniti. din cele 1.525 comunităţi pa-, 
rohlale, 272 comunităţi mici - adică 

18 la sută din total - au ce] mult 
300 de suflete. In acest fenomen sta
tistic avem slgnatura că biserica unită, 
ajutată mai efectiv de Statul ungcr, a 
trăit in condiţiuni mai prielnice de or
ganizare decât noi ortodocşli. 

Dar dintre toate eparhiile greco-ca. 
toUce această organizatie parohlale s'a 
facut mai stăruitor pe teritoriul arhie
plscopiel Blajului, apoi a episcopiel 
Lugoju]ul, ca o impotrivire şi ca o 
tOnC"fenţa confesionald faţă eu blse
rJ.;a ortodoxl din Icelaş. ţinut. 

Dar chestiunea aceasta a fe1ulul de 
organizare parohlală trebuie privrtA 
fi 6U b ,aporttll naţional cultural al 

ale căror emisiune se face în următoarele 

condiţiuni: 

1. Capitalul vechiu social de Lei 30,000000 
nominal se sporelŞte la suma de Lei 60,000000 
nominal prin emiterea alor 60.000 bucăţi 

acţiuni de prioritate nominalive, având fie· 
care valoare nominală de câte Lei 5000. 

2. Fiecare acţiune veche de Lei 500 
nominal dă dreptul la o acţiune nouă de 
prioritate de Lei 5000 nommal şi a cărei 

pret se ste.bilelŞte în suma de Lei 5000. 

3 Termenul de opţiune pentru vechii 
acţionati se fixează pană la data de 30 
Noemvrie 1928. După această dată, Con
siliul de Admmislraţie este autorizat a vinde 
acţiunile rilmase neoptate şi la neacţionari, 
tot pe lânga preţlJl de Lei .,000 de acţie. 

4. Plata acţiunilor se va face in intre
gime odată cu semnarea declaraţiunei de 
optare. 

5. Acţiunile de prioritate participă din 
beneficiul curat la dividend de 6% cu 
drept de prioritate faţă de dividendul celor· 
lalte actiuni şi anume: Începând cu 1 [a

nuarie 192 g. Până la aceasta dată. acţiu
nile de prioritate nu iau parte la dividend • 
ele au Însă. dreptul la o dobândă de 6 % 
începând din ziua achitărei preţului lor. 

6 In arară de drepturile din punctul 
prececto:nt, acţiunile de prioritate conferă po· 
sesorilor toa.te drepturile pe cari le posed, 
conform, statutelor, acţionarii vechi. Pose· 

. sorii acţiunilor de prioritate obţin dreptul 
de vot cu data de 1 Ianuarie 1929. 

CONSILIUL DE AMINISTRAŢ[E 
al institutului de credit şi conomii 

s a •• Victoria" Arad. 

c.omunitătilor religioase-filiale, adică 

lIpsite de organizaţia parohială ,1 de 
preotii proprii ca şi conducător! sufle
te şti şi n'ilona li. 

In nici unul Fin ţinuturile ardelene 
nu se remarcă această lipsă de ingri
jire duhovnlceascâ şi naţională ca toc
mai in eparhia greco catolică a Gher. 
lei, mai ales in tinutul Maramureşului. 
unde de pl'ste 1 f. 1/2 veac nu există 
o concurenta ortodoxă, dar existd o 
primejdie naţlOnala, de rutenizare şi 

mal apoi de maghlarizare. 
In eparhia Gherlei există 130 filiale 

cu peste 300-900 suflele, fără orga
nizaţie parohlală; tot aşa la Blaj, 22, 
]a Oradea greco*catolică, 17, Iar la Lu
goj' 17, filiale; in total avea. mUropo
lia greco-catollcă din Blaj 183 filiale 
cu mai mult ca 300 suflete nepăsto

rite de păstori proprii, Iar alături de 
aceasta avea. 272 preoti ln fot atâtea 
parohli cu mal puţin de 300 sufltte, in 
ţinuturi ortodoxe din Ardealul sudic, dm 
Banat şi parţile ungure. Şi astfel, evi
dent că biserica greco-catolidi a pre
ferat sA desvolte o acliunt mai mltllt 
de caracter confesional într'un ţinllt 

Nr. 46-47 

Expozitiile dela Palatul Cultural. 
Cunoscutul pictor dl Al. Palaky se 

prezintă cu una dintre cele mai reu
şite expoziţii dlo această toamnă. Aqua
relele sale sunt pIIne de farmec şi de 
)' 

11:tensă viată. Ochiul său de artist su-
prinde nota de Doezet ~I nl·o inUţi-' 

şează. Şi admirăm astfel: .,Mahll Mu
reşulul (16), Poarta biserici minorite 
(31) ca şi "Interiorul- el (32) sau 
Inaintea Palatului Cultural (37) colţuri 
din oraşul nostru pe lângă care trecem 
~e-atfttea ori fără să le sesizăm atmo
bfera .or de frumos. Val aminti şi 
,.Către târg" (30), .. Munţii Ciucului
Inceput de primăvară (57). Ar trebui 
să citez aproape intreaga colecţie de 
aqllar~le expuse, fiindcă fiecare in parte 
te atrage şi te farmecă. 

Din pictur!le în ulei voi mentiona 
,.Mal in soare" (64) şi "In vacantă" (71). 

In aceiaş sală expune şi d-ra Anizie 
Grozda, o tâoără plctori!ă, reintoarsă 
decurând dela Paris. Din cele 30 de 
lucrări înfăţişate se desprinde mărtu

rIa unul viguros talent. O-sa atacă cu 
un deosebit succes portretul şi reu~ 

şeşte sa. ne redea câteva tipuri inte
resante. Citez: .. Tânăra fatăa (82), 
.. Tăran bătrân - (81), "Italian cu cim
polo* (84), Rugăciune (92), .Muzlcant 
Italian· (107). 

II prevestlm un real succes in spe-
cialitatea sa. Ed. 1. g. . .,..~ 
Primim spre publicare următoarele: 

Arad, la 15 Noemvrie 1928 

Domnului Director al ziarului' 
., Tribuna Noud" 

La scrisoarea mea, ce aţi binevoit 
a publica in N-rul din 1 Noemvrle 
a 1 ziarului, Domnul corespondent al 
Dimineţei s'a simţit obligat a- mi ră
spunde. 

Fără a se opri asupra faptelor pre
cise expuse tn scrisoarea mea, O-sa 
caută prin Inslnuărl meşteşugite să mi 
atragă pe terenul unei polemIci cu 
caracter politic. Această Indeletnicire 
neintrând tn gusturile mele, nu voi 
cădea În cursa ce-mi intinde. 

De oarece insă mă judec! de În
cepător tn ale gazetăriei, numi voI 
compara titlurile cu alţ O·sale, dar 
ti avizez din timp că, dacă mă vot 
hotări vreodată a·ml angaja un datcăI 
in această materie, nu-I voi alege 
dintre corespondenţli DimineţeI. 

ŞI cu aceasta am încheiat definitiv. 
Inginer Ştefan Mateescu 

1 
I 
j 

I 

I 
1 
l' 
I 

• 
unde era mIIi compacta ortodoxia, de- v~ 

cât un apostelat naţional (n ţinulul nor- pl 
dlc al Românismului, unde nu existd le 
o concurenţă ortodoxa, dat existc'J o PI 
dureroasă problema naflonald a rute- dj 
nizărll, mal apoi a maghlarlzărli ro- le 
miinilor greco-catolici. Aşa vin eu de d, 
acord cu cele spuse aci de d. senator te 
Gh. B. Dulcă. CE 

P. s. S. EpiscopuL Gherlei, Iuliu i!J 
HoslI: Dimpotrivă, se poate arăta, că M 
tn Maramureş. nu s'a rutenlzăt nici un tu 
suflet. fii 

DimpotrivA, s'aa roman!zat chilr . gl 
preoti ratent şi slau românlzat omul- . .Ql 

ţime de ratenl. Aci sunt doi proto-
popi marmureşenl cari pot conţtrma. 

D. Artcmlu Andelco: Aşa e.şi 
P. S. S. Eplscoplll Gherlei, Juliu PI 

HosslI: la Maramureş oa s'a maghla~ 10 
rlzat nici un maramureşaD. clcl DU e fi 
nici astăzi nici un ungur în Marama- . î~ 
reş. Este o altă ţragedle a Maramure· (SI 

,ului şi o volu atinge când voi 'vorbi UI 

deja tribună. Acesta este adevărul care 
se poate verifia şi constata. fi 
Parintele Qh. Ciuhandu: Prea Sflntfel , o 
Voastre, cu iocuvUnţarea d-lor senatori,. 1>: 
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Gbete BATA GlJete 
cele mal ieftine şi mai bune 

Şoşoni cu cap de catifea Lei 390 

In ARAD. vis-il-vis de Teatrul orăşenesc. 
No. 813. 

Pentru menajul D-voastră procurati-vă produsele 
Fabricilor de Conserve, 
Ciocolată si Bonboane ., 

pe cari le găsiţi -

la sucursala din Arad, vis-a-vis de Teatru. 
No. 809. 

D I RE C T I U N E A 

UZINELOR DE GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află in situatia plăcută. ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie inaltă, cu al cărui ajutor putem, ca în 
timpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâncări 
a dilca rufe şi a ne scăJda. Istala1iunile nece~re şi 
montărUe le executăm pe rate şi pe preturi de regie. 

UZINELE COMUNALE 

SECŢIA GAZ AERIAN: ARAD 
Str. Muciu Scevola 9, uşi 13. - Telefon 27, 25 şi 16. 

BIROUL UZINELOR 
din strada Eminescu No. 4 stă Ia dispozitia Ono public 

in ce priveşte comenzile etc. 

• "AN -.,.a .. $'" .. Ula. .'$' aUR , , tiII\IWt_ 

vă pot comunic., că eu mă întemeiez 
pe date de statIstică oflcială şi mă 

lDtemeiez şi pe lucrarea răposatulul 

profesor dela teologia greco-catollcă 

din Gherla, Vasile Moldovan, care a 
'crls despre vlzltatla canonică a 
dvoastră săvârşltă tn Maramureş. Car
tea, pe cât stiu, s'a tipărit io Blaj, cu 
cenzură bilericească. Este vorba iosă 

că în acea lucrare se vorbeşte despre 
Maramureş şi despre Episcopul de a
tunci. că a fost primit de proprII să! 

fU sufleteşti până ş\ cu steaguri un
gareştl, când isi. făcea vlzitaţlile ca
.nonlce, .. 

.Şl acum dati-mi voe si contlnu. 
Politica aceasta de conjesionallsm 

şi de prozelitism greco-catollc supra
pus ideii li Intelestlor nationale şi fucă 
Intr'o vreme când românii ardeleni, 
fără deosebire de confesiune! stăteau 
in bătaia priiontril polltlcel ungure,tI, 
se ilustrează ÎU mod autentlc şt prin 
următoarele fapte şi hârtii oficiale. 

10 judeţele Arad şi Bihor, precum 
şi in Bănat - unde exista şi există 
Q rivalitate coafeslonalJ. provocată de 
pfozellttsmul blsericU catolice - către 

sfârşitul ve-acului trecut s'a inteţlt a
saltul pol!tiCtl ungureştl prin ioftiDla~ 
rea şcoalelor comunale şi de Stat cu 
limba maghiara, în paguba şeoalelor 
confesionale româneşti ortodoxe şi 

unite. Atunci episcopia Aradului, prin 
condeiul actualului P. S. Episcop Ro
man al Oradlel, pe atunci referent la 
episcopia ortodoxă din Arad, a pro· 
pus eplscoplllQr greco-catollce din 
Oradea şi din Lugoj, incheierea unul 
acord între cele două biserici Intere
sate, de a liusţlneu şcoile ortodoxe şi 
uoite prin puteri comune. 10 Ardealul 
propria ex;sta un acord de acest fel 
intre Blaj şi Sibiu şi credeam, ci e 
bine să se realizeze şi dincoace. 

(A urmat aci cetirea c"respondentel 
oficiale dintre episcopia ort. dela şi 

cea uniti dela Oradea, din 1900. A
tunci episcopia ort. lovita pe nniţil 
dela Oradea, al susţinem şcoale po
parale româneşti. cu cheltuiala amân
duror cODfesiuDllor. Dar Oradea a răs
puns. ci DU pot da banul lor peotru 
asemenea ,coaie, ci ne-a invitat să •. 
oe .,unlm- şi Dot.) 

(Va urma) 

.------------------------------. PI-ane nou i şi folosite se găsesc in 
permanenţă la mag a.z i n u J lui 

MELIS, Arad, Piata Avram Iancu 21. 
Tot acolo se primesc spre reparat şi acordat piane. 

• Nn. 806. • 

Servo Technic al jud. Arad. ; Mai ieftin poti cum păr a în 

No. 3594. 

P~RlItHlI[ O[ lI~ll~ll[ 
Se publică licitaţiune publică 

II-lea pe ziua de 29. Noemvrie 
a. C. Ia ora 11. a. m, la Prefec
tura judeţului Arad pentru apro
vizionarea pietrişului din Mureş 
şi transportul cu căruta pe şo
sea jud. 

J) Aradul nou - Zadarlac klm_ 
O o - 9.0 in valorea de Lei: 

1) Soborşin - Zam klm 0.0 
- 18. O în v dloarea de Lei: 

Transportul cu c"rul a pietrez sparte. 

3) Aradul nou - Fibiş klm. 
0.0 - 10.7 în valoare Lei 26,100. 

4) Chişineu-Slntea-Cermeiu klm. 
0.0 - 28.3 in valoare Lei 84.700. 

5) Zimaed - Sântana - Chereluş 
klm. 0.0 24.0 in valoarea Lei 
58.100. 

6) Seleu5-Cermei-Talpo$ klm. 
0.0 - 42.5 in valoare Lei 131.550. 

7) Curtici-Şimand klm. 0.0 -
199 În valoare Lei 37, 300. 

8) Aradul nou-Lipova klm. 0.0 
- 24.0 tn valoare Lei 12tOOO. 

9) gara Livada şi gara klm. 0.01.4 
Cişineu· Criş 0.0 - 0.4 

În valoare Lei 2,180. 
10) Arad - Turnu klm. 0.0-

10.0 in valoare Lei 23.800. 
11) Nădlac - Şeitin klm. 0.0-

8.0 in valoare Lei 50,800. 
12) Năd)a~- Palota klm. 0.0-

7.2 în valoare Lei 25,250 
13) Nădlac - Batana klm. 0.0 -

8.5 in valoare Lei 26,300. 
14) către Semlac klm. 0.0 -

4.4 în valoare Lei 12,250_ 
15) Dorobanţi - Dombegthaza 

klm. 0.0 - 5.3 in valoare Lei 
6.550. 

16) Şeblş Dezna- Moneasa klm. 
0.0 - 19.2 în valoare Lei 20,850. 

Condiţiunile de Iicitaţluni se 
pot vedea la Serviciul Tecsnjc 
al judeţului Ared intre orele ofi
cioase. 

Licitaţlunea se va ţinea in con
formitate cu disoziţiunile Legei 
contabiltăţii pubHce art 72,83, în 
locul Prefecturei judeţului Arad. 

Arad, la ] 1 N oemvrie 1928. 
Servo Technic al Jad. 

A rad_ 

••• 
Avizi 

Aduc la cunoştinta Ono public că 
mi·am deschis 

prăvălie de flori 
In Str. AlexlIIdrl (fosti Salacz) fir. 4. 

unde in totdeauna se capătă cele mai 
frumoase şi mai ieftine buchete. 

cununi, flori in borcan şi fire. 
Rog. Onor. sprijin: 

Iosif Szab6 
Nr. 775.' grldinar com. ,i f. [rid. ,e~ Il 'ra,l. pmil 

. ..'"' .. ,>. . '··1 . 

prăvălia de haine a lui 

Szant6 şi Koml6s 
ARAD. palatul Teafrului. 

Co!!tum pt. bărbaţi din lână • • Lei 1450 
" It băeţi" . • .. 1 150 

Haine "copii " .. .." 650 
Palloane de toamnă şi iarnă Double" 1750 
Palton negru de iarnă cu guler de 

catifea. • . . • • . • . • " 2050 
Palton negru de iarnă. cu guler de 

blană. • • • • • • • • . • II 2850 
Palton scurt • • • . . . • • " 1750 

" "cu guler propriu. . '7 12 ~O 
Sundă. pt. bărbaţi căptuşitâ cu păr 

de cămilă • • • . . • • • il 3800 
Fregoti·Raglan pt. bărbaţi • . • .. 1650 
Palton pl. bieţi • • • • . • • ,. 110u 

" "copii......." 850 
Mare asorUment de paltoane cu piele 

şi bJană. mantale cu blană, bunzi, co. 
slume la modă şi haine uniform pt 
băefi de şcoa1ă. Clasă separată de a 
lua măsură. _ ....... _--
No. 1508 I 1928. 

PRIMĂRIA 

Comunei Dorobanţi. 

Publicaţiune. 

Se aduce ta cunoştinţă gene
rală, că cărăuşfa comunală pe 
anul 1929 se va exarânda tn 
ziua de 15 Dec. a. c. ora 10. 
a. mi prin Ilcitaţie publică cu o
ferte închise în biroul notarial 
Dorobanti 1n conformitate cu art. 
72 şi următorii din Legea asupra 
contabilităţi publice. 

Condiţiunile de Jicitaţiune se 
pot vedea in biroul notarului din 
aceasta comună. 

Dorobantlla 3 Noemvrie 1928. 
Primdria comunald. 
__ .... 4 __ -

Avis. 
Aduc la cunoştinţa publicului că 

atelierul meu de croitorie din Buulev. 
Reg. Maria (p. Fischer) s'a mutat 

in strada Românului vis-a-vis cu 
Banca Român. sub numirea 

Croitorl. Reclam 
Confecţionez cu cele mai moderate 
preţuri, costume, pardisie, paltoane 
şi uniforme şcolare. Rugăm spri. 
jinul românesc NlCOLAE IOSlF 
Croitoria Reclam. A rad. No. 750 

Oroloage şi bijuterii 
cu cele mai ieftine preţuri 

se capăta. la firma 
Csâky 

Arad visavis ou biserioa lutheranl 

1/4 

.. 
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PRIMĂRIA 

comunei Pâncota 

PUBllICft1;lune: 
Primăria corn. Pâncota ţine 

Jicita1ie publică in ziua de 31 Dec. 
1928, şi anume: 

1. 
La ora 8 pt. vinderea 1 taur 

selecţionat. 

II. 
La ora 8 jum. petru cumpăra

rea 1 taur şi 2 veri de repro
ducţie. 

m. 
La ora 9 pentru repararea tră

surHor, căruţel, recvizitelor de 
pompierit in anul 1928. 

IV. 
La ora 9 şi jum. pentru asi

gurarea arândei de cărăuşit pe 
anul 1929. 

V. 
La ora 10 pentru furnizarea 

pomilor, arborilor, necesari ptr. 
plimtaţiuni pe străzi in 1929. 

VI. 
La ora 10 şi jum. ptr. furni

zarea scândurilor, ferului, cuielor 
şi lucrărilor necesare, In legătură 
cu repararea garduriJor comunale 
In anul 1928. 

VII. 
La ora 11 ptr. asigurarea lu

crărilor referitoare la repararea şi 
vopsirea edificiilor corn. pe anul 
1929 conf. devizelor pregătite. 

VIII. 
La ora 11 ŞI Jum. ptr. furni

zarea năslpului, petrişului, tubu
rilor de ciment, clmentului, varului 
necesar comunei ptr. repararea 
edificiilor, drumurilor. podurilor, 
fântânilor în anul 1929. 

IX. 
La ora 12 ptr. furnizarea hârtiei, 

imprimatelor şi recvizitelor de 
scris, necesare primăriei pe anul 
1929, mai departe ptr. compac
tarea registrelor, cărţilor de Legi 
şi Monitoarelor. 

X. 
La ora 14 ptr. furnizarea mo

bilierului necesar primăriei In 
anul 1929 şi anume: mese, sca
une, postavuri pe mese, şterguri, 
lampe,becuri, diferite aae o
biecte mărunte. 

XI. 
La ora 14 şI jum. ptr. confecţio

narea uniformelor, incălţămintelor 
şi echipamentului necesar guar
zBor şi servitorilor comunali pe 
anul 1929. 

XII. 
La ora 15 ptr. arendarea pă~ 

mântelor comunale cca. 55 jug. 
cad. din duIeul Bodroghi pe anul 
1929/30. 

XIII. 
La ora 17 pentru transportarea 

lemnelor de foc din pădurea co
munală Arăneag cea. 3 50 ster. 
pe seama prirnăiei, şcoalelor, lo~ 
cuinţe]or notariale, funcţionarilor 
pe anul 1929. 

TRIBUNA NOUA 

XIV. pe care timp se va plăti muni-
La ora 15 şi jum. ptr. asigu- cipiului taxa cuvenită pentru 0-

rarea lucrărHor de câmp necesare cuparea terenurilor publice, ţine 
tn anul 1 9291a cultivarea pămân- rea acelor mai mult timp acolo 
telor comunale designate pentru are urmare că In 3 zile următoare 
intretinerea vitelor de reproducţie. celor de sus, taxele vor fi plătite 

inzecit, iar şi după acest termin 
,XV. taxele vor fi socotite de 30 ori 

La ora 16 ptr. asigurarea lu~ I taxele originale. 
crărilor şi furnizărilor In legătură Art. 6. Lemnele de foc vor 
cu facerea una fântână arteziană putea fi plasate In o depărtare 
şi facerea una fântână cu pompă de 50. cm. dela arborii plantaţi 
pe piaţa comunală. ' pe stradă. 

XV[ Contravenienţii acestei ordo-
. nanţe vor fi amendaţi conform 

La ora 16 şi jum. ptr. asigu- Art. 271 al legii pentru unifica
rarea transportărH gunoiului dela rea administrativă cu o amendă 
reproducători pe pământele co- până la 5000 lei, iar tn caz de 
munale in anul 1929. recidivă cu o tnchisoare poliţe-

XVII. nească până la 25 zile. 
Prefectura Poliţiei ca poliţie 

comunală este incredinţată cu 
executarea prezentei, iar consta
tările de abateri se vor face de 
primar, membrii comisiunei inte
rimare comunale, medicii, archi
tecţii comunei şi şefii poliţiei. 

La ora 17 pentru asigurarea 
lucrări lor şi furnizărilor necesare 
la facerea unui local pentru cântar 
de vite, nutreţ şi bucate. 

XVllI. 
La ora 17 şi jum. ptr. asigu

rarea lucrări lor şi furnlzărilor ne
cesare la construirea 2 latrine 
publice pe terenul piaţulul. 

XIX. 
La ora 18 ptr. asigurarea lucră

rilor in legătură cu desfundare a 
şanţurilor şi curăţirea spinilor sâr
beşti şi buruenilor. 

Pâncota, la 29 Oct. 1928. 
No, 820. Primdria. 

•• 
PRIMARIA 

Municipiului Arad. 
Serviciul Administrativ. 

No. 12828-928. 

Ordonanţă. 

Noi preşedintele comisiunei in
terimare a municipiului Arad. 

având 1n vedere" că tăiatul şi 
aşezarea lemnelor de foc pe 
străzile oraşului formează un in
convenient prin care se produce 
abateri dela buna ordine, se 
conturbă liniştea publică şi se 
face contravenţie şi la curăţenia 
publică. . 

In baza dreptului stabilit noauă 
In art. 62 şi 63. al legii pentru 
unificarea administrativă şi vă
zând şi dispozitiuni1e cuprinse 
In art. 272 al acestei legi. 

DISPUNEM: 

Contra prezentei se poate face 
tntârnpinarea la Ministerul de 
Interne termin de 10 zile, dar 
intâmpinarea nu suspendă exe
cutarea. Ordonaţa prezentă, se va 
afişa la uşa comunală se va pu
blica in Monitorul Municipiului 
in gazetele Tribuna Noauă, Vo
fnta Poporului Erdeiyi Hirlap, 
apoi va fi publicată de tob arul 
comunei prin strigări. 

Despre ce se avizează: Jude
cătoria Mixtă, Prefectura poliţiei, 
dr. Ludovic Varjassy, Nicolae 
Păuşeştl, Iosif Vulpe, Alois Stei
gerwald, Alexandru Doman, Ni
colae Mihulin, membrU al co
misiunei interimare cam. Medic 
Veterinare: dr.(, David Popovicl, 
Ignatie Erdos, Medici: dr. Vasile 
Cucu, dr. Sever Păşcuţiu. dr. 
Aurel Popoviciu, dr. Lust Fran
cisc, dr. Stauber Andrei, dr. Te
odor Pop, dr. Ioan Pleşa, Ioan 
Mureşan, inginer primar, Filip 
Augustin inginer, Barnaba Vass 
ingmer. Monttorul Oficial al Mu
nicipiului, Ser vi c i u 1 financiar, 
(pentru tobaşul) şi un exemplar 
se va afişa. 

Arad, la 8 Octomvrie ) 928. 
Preşedintele 

Comisiunei Interimare: 
(ss) Mihulin. 

Secretar corn: Pentru conform: 
(ss) SI. Olariu Pocioianu 
No. 822. 

••• 

No.46-47 

Votati lista Partidului 
Naţional-Liberal 

care poartă semnul I 
o linie dreaptă in picioare. 

PRIMĂRIA 

Municipiului Arad 
Serviclul Administrativ. 

No. 12828-928. 

ORDONANTA. 

v 
c 

s; 
n 
n 

Noi, Preşedintele Comisiunei· v, 
Interimare al Municipiului Arad, 

având 1n vedere ordonanţa Nr. 
SI 

il 
1 de sus dată la 8 Octomvrie a. c. 

Dispunem: 
1. Articolul 3 al acestei ordo

nanţe se intregeşte cu următoa
rele: 

In aceste străzi tăiatul lemne
lor este liber numai tn curţile 
caselor, iar locatarii, cari nu po
sed astfel de curţi 'şi vor aduce 
lemnele tăiate gata depărtândule 
imediat făIă de a avea dreptul 
de a depozita pe trotoare. 

2. Art. 6. se intregeşte cu ur-D 
mătoarele: Agenţi.i competenţi de Ji, 
a constata abatenle deie aceasta UI 

ordonanţă vor putea aplica pe 
dată o pedeapsă până la 1000 ·fe 
(Unamie) Lei. 

Despre ce avizăm: Judecătoria d, 
Mixtă, Prefectura Poliţiei, dr. m 
Ludovic Varjassy, Nicolae Pă
uşeşti, Iosif Vulpe, Alois Stei
gerwald, Alexandru Doman, Ni· 
colae MihuHn, membrii ai Comi
siunei Interimare corn. MediC 
Veterinar: dr. David Popovicjr .'r.; 
Ignatie Erd6s, Midici: dr Vasilie 
Cucu, dr. Sever Păşcuţiu. dr. 
Aurel Popovici, dr. Lust Fran
cisc, dr. Stauber Andrei, dr. 
Teodor Pop, dr. Ioan Pleşa, Ioan r~ 
Mureşan inginer primar, FiUp ci 
Augustin inginer, Barnaba Vass şj 
ingmer. Monitorul Oficia} al Mu· ŞI 
nicipiului, Serviciul fin an ci ar, s~ 
(pentru tobaşul) şi un exemplar b 
se va afişa. n 

Arad, la 3 Noemvrie 1928. t~ 

Preşedintele 

Comisiunei Interimare: 
(ss) Mihulin 

p. Secretar corn. Pentru conform 
(ss) Dârlea PocioiBnu 

No. 830. 
••• 

1 

Art. 1. Lemnele de foc pen
tru folosinţă proprie pot fi aşe· 
zate pentru tăiat pe porţiunea 
de stradă ori alt teritoriu al do
meniului public dinaintea caselor 
numai tn caz u 1 dacă casa 
in care domiciHază proprietBrul 
de lemne, nu posedă curte po
trivită pentru aşezarea lemnelor. 

Societate pentru comerţul cu 

MAŞINI DE CUSUT 

Art. Il. Nu pot fi aşezate pe 
străzi ori tedtorii ai domeniilor. 
public sub nici un cuvânt lemRe 
de fuc, cari vor forma obiectul 
unui comerţ. 

Art. 3. Nu se pot aşeza 
lemne de foc pe străzile; Româ
nului, Meţianu, Eminescu Bratianu 
Berthelot, şi Colonel Pirici. 

Art. 4. Tăiatul lemnelor se 
poate face numai 1n timpul dela 
ora 7-18. 

Art. 5. Lemnele de foc pot ii 
ţinute pe stradă cel mult 48 ore 

..- SIN GER .... 
:=: BOURNE & Co. == p 

u 
d 

Sucursala A.RA.D s'a mutat în noul local Il 

BUL. REGINA MARIA Nr. ,2. (Palatul Neam.an) II 

Maşini de cusut pentru fall1ilii, me •• ria,i ,i fabrloan1 1 
m.,ină electrică, motoare elect .. lce 

Glese, accesorii, ace, ulei, aţă de cusut, mătasă de broda 

ATELIER DE REPARATII 

Inst .. ucţiuni grat.it. de cusut ,1 brodat. 

p 
Ş 
p 
v 

==J~e vinde şi cu plata în ratell=="'I. fI 
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Nr. 2430 I 1928. No. 2524 I 928. 

PRIMĂRIA 
corn. Aradul nou FRlmftRlfi 

Concurs. comunei Şeitin 

Postul de moaşă comunală de- ~UB(jICfltIUnf 
venind vacant - să publică con- ' 
curs pentru ocuparea acestui post. .Prif!1~ria, comu~e! Şeit~n vinde 

Retribuţiuniie acestui post sunt: prm 1t~ltaţle pubhc.a orala cu bu
sai arul prevăzut in bugetul comu- cata diferite lucruri u}at: (fe.re
nei şi taxelor pentru tratarea bol- I stre, scaune, !Dese, caruţa. dlfe
navilor statorite de cătră Inspecto- rfte pumpe fier vechi etc.) in 
ratul Ge. San. Arad cu Nr. 4595 ziua de 17 Oecemvrie 1928 a. m. 
I 925. ora 11. w • ••• 

Cererile impreună cu actele pre. In caz. ca la pT1ma lt~ltaţle nu 
văzute de art. 7. al Reg. legii se vO,r ,vIn,de toate o.bJectele, a 
statului funcţionarilor publlcÎ să II-a ltclt~ţle se va ţmea tn 31 
inainta până la data de 30 Nov. Decemvrte 1928 a. m. ora 10. 
1928. Senin, la 1928 N OV. 9. 

Primdria. 

••• 
:Nr. 2487 I 1928. 

PRIMĂRIA 

corn. Aradul nou. 

Publicaţiune. 
Se publică, că in ziua de 20 

Dec. 1928 oarele 11. se va ţinea 
licitaţie publică pentru construirea 
unui closet public in piaţa comunei 

Ucitaţiunea se va ţine în con
formitate cu L. O. P. 

CaetuI de sarcini se poate ve· 
dea zilnic in biroul notarului co
munal. 

Aradul nou la 8 Nov. 1928. 
Primăria. --•..• --

'No. 111911918. 

Publicaţiune. 
Prima licitaţie având rămas fără 

rezultat, se publică a doaua li
citaţie publică pentru edarea con
ştruirii şi reparării gardului la 
şcoala de stat din Glogovat. care 
se va ţinea In localul primăriei 
la 15 Decemvrie 1928. ora 9 a. 
m. to conformitate cu Legea Con
tab i1ită ţii Publice. 

Suma devizului se urcă la lei 
15.000. 

Glogovaţ la 3 N oemvrje 1 ~28. 
Corn. Şcolar Raral 

din Glogovaţ. 

••• 
PRIMARIA 

Comunei Curtici. 

I?ublicatiune. 

Primăria. 

••• 
2523 I 1928. 

PRIMĂRIA 
comunei Şeitin 

I?UBllICft~IUnt 
Primăria comunei Şeltin dă În 

arendă dreptul de a incassa taxe 
pentru piat şi târg pe timp de un 
an adeca dela 1 lanuarie-31 De
cemvrie 1929 prin licitaţie cu 
oferte inchise In ziua de 17 De
cemvrie 1928 a. m. ora 10. Con
diţiunile de licitaţie se pot vedea 
zilnic la Primărie. Odată cu oferta 
se depune şi vadiu de JOD/O în 
numerar. 

Şei tin, la 9 N ov. 1928. 
Primdria. 

••• 
2520 ~ 1928. 

PRIMĂRIA 

comunei Şeitin 

PUBLICAŢIUNE 

Primăria comunei Şeitin pub
Jică licitaţie cu oferte Închise pen
tru construirea unui corup (pod 
plutitor) care va servi pentru tre
cerea Mureşului. Licitaţia se va 
ţinea in ziua de 18 Decemvrie 
1928 ora 8. 
Odată cu ofertele se va depune 

şi 10% vadiu În numerar. 
Condiţiunile de licitaţie se pot 

vedea zilnic ]a Primăria comunei. 
Şeitin, la 9 Nov. 1928. 

Primdrla. --....• -
PRIMĂRIA 

Comunei Curtici 

Publicaţune . 
Se aduce la cunoştinţă, că la 

Primăria comunei Curti ci se află 

PRIMĂRIA 

Comunei Ineu. 

Publicaţiune. 

NOTARIATUL 

Com unei IIteu 

CONCURS. 
Primăria comunei Ineu ţine Notarfatul Itteu publică con-

Jicitaţie publică pe ziua de 8 curs a II oară pentru indeplini-
1928 ora 10 in localul prim ăriei nirea postul~i de ca~ier cercu~1. 
a teritorului ce formează lotul Concurenţi vor inamta cerenle 
zootehnic in Intindere de 25 i ug. I scrise cu mâna proprie.. însoţite 
cad. pe anul agricol incurs 1928 de actele prevazute m statul 
/1929. funcJfo~ariior publici ace~tei pri- < 

Licitaţia va fi verbală, condi- măn p~nă in 15 Decemvne 1928 
ţ!unile de licitaţie se pot vedea f':lu~lrea se va face de d~le
zilnic in biroul notarial in de- gatlUmle permanente cu aVizul 
cursul orelor ofi cioase comisiunei pentru propuneri de 

Licitatia se va ţtne~ in con- numiri .şi inaintări. 
formitate cu art. 72-83 din le- Numltul conform art. 96. din 
gea contabiHtăţii publice legea pentru unificarea adminis-

Ineu la 31 Oct 1928' trativă trebuie să depună garan-
, . Pri~dria tia corespunzătoare Legii . 

. . IIteu la 31 Octomvrie 1928 . 
No. 1675 I 1928. Nolariaful. ... 
Serviciul de Poduri şi şosele 

Arad 

Publiciltie de licitatie. 
Să publică licitaţiune publică 

pe ziua de 14 Noembrie 1928 
orele 12 a. m. Prefectura Jude
ţului Arad, cu termen scurt pen
tru repararea urgentă podului de 
lemn Nr 29 de pe şos. jud. Se
leuş-Cermei- Talpoş klm. 42.100 
peste Crişlli Negru in comuna 
Talpoş cu deschidere de 100 m. 

Condiţiunile şi proiectul se pot 
vedea la Serviciul Technic lud. 
Arad, lntre orele oficioase. suma 
devizului este de Lei 130,000. 

Licitaţiunea se va rnea în con· 
formitate cu di spoziţiuni1e legei 
contabBităţH publice art. 72-83 
in localul Prefecturei Judeţului 
Arad. 

Arad, la 5 Noem brie 1928. 
Serviciul Teclmic al 

Judeţului Arad 

••• 
Primăria Tipar. 
PUBLICAŢIUNE. 

Primăria Tipar publică licitaţie 
pentru furnizarea a lor 2 man
tele şi armamentul necesar po
liţiştilor comunali şi anume 2 
revo]vere şi 2 tocuri de revolvere. 

Licitaţia se va ţinea la Pri
măria tu ziua de 16 uec. J 928 
cu oferte Inchise şi sigilate în 
conformitate cu art. 72-83 din 
Lega Contabilităţii publice. 

Tipar la 29 Oct. 1928. 

No. 

No. 

1157 ! 1928. 

••• 
1278 I 1928. 

Primdrla. 

Publicaţiune. 

No. 682 I 1928 . -...... --
8eru. 1 ec~nic al ju~. HrH~. 

ad. No. 3426 I 1928. 

Publicaliune. 
Se publica Iic!taţiune publică 

pe ziua de 20 Noemvrie 1928 
la ora 11 pentru lucrările de 
construirea locuinţei de nou pen
tru ~ 0·1 Administrator al Spita
lului din comuna Ineu cu suma 
de Lei 200,000. 

Condiţiunile de licitaţiune se 
pot vedea la Serviciul de Poduri 
şi Sosele din Arad intre orele 
oficioase. 

Licitaţiunea se va ţine In con
formitate cu dispoziţiunile legei 
contabilităţei publice. 

Arad, la 1 Nov. 1928. 

Servo Technic al Ind. Arad. 

••• 
PRIMĂRIA 

comunei Agriş 

Publicaţiune. 
Composesoratul urbarial din 

comuna Agriş in ziua de 6 De
cemvrie 1928 ora 10 la primă
ria ţine licitaţie pubHcă pentru 
exarendarea carierei de pământ 
alb pe timp de 2 ani. 

Licitaţia se va ţine in confor
mitate cu art. 72-83 din Legea 
Contab. Publice. 

Condlţiunile pot vedea zUnic 
în biroul notarial. 

Agriş, la 2 Noem vrie 1928. 
Compos. urbarial . 

Nr. 11 I 1928. _ .. ----. Se aduce la cunoştinţă, că ]a 
Primăria comunei Curticl se află 
un mânz (armă~ar), de pripas, 
de 6-7 luni, murgi cu stea pre
lungită, piciorul drept p9sterior 
tncălţat. 

o viţeauă de pripad, roşie bălţată Se aduce la cunoştinţă publică, 
de I an. că in ziua de 14 Decemvrie 1928. 

Notariatul Itteu. 

Proprietarul până în ziua de 
15 Dec. 1928 ora 10 a. m. să se 
prezinte cu actele prin care să
şi dovedească dreptul de pro
prietate când in caz contrar se 
va vinde prin licitaţie publică. 

Licitatia se va ţinea în con
formitate cu dispoziţiunile legii 
contabiHtăţi publice. 

Curtici, la 14 Nov. 1928. 
Primaria. 

. Nr. 3320 I 1928. -........ --

Proprietarul până in ziua de ora 10 a. m. se va vinde pe ca.-
15 Dec. 1928 ora 10 a. m. să se le de licitaţiune publică in obo
prezinte cu actele prin care să-şi rul oraşului Arad taurul comunei 
dovedeascâ dreptul de proprie- Glogovăţ selectionat de Comisia 
tate, când in caz contrar se va de Expertiza. 
vjn~e. pr~n licitaţie publică. In cazul de licitaţtunea nu va 
. Ll~ltaţla se ya ţi~~a tn con.- avea rezultatul dorit se va ţinea 
formlta.t~ " ~~ dlSP.ozlţtunile legli 1 a doua licitaţie in acelaş loc la 
contabJlltaţu publtce. 21 Decemvrie; 1928. ora 9 a. m. 

Curti ei )a 14 Nov. 1928. Glogovat la' 3 Noemvrie 1928. 
Prlmdria. Notar: Pres Corn Int. 

No. 3432 I 1928 • _._ .... - ••• 
.. 

Publibatiune 
Notariatul Ilteu publică licita

ţiune minuendă pe ziua de 20 
Noiemvrie J 928 pentru furniza
rea mobilierului necesar notaria
tulul şi anume; m~se, scaune, 
dulapurj etc. cari se pot vedea 
In tabloul afişat la acest notariat. 

Ilteu la 31 Octomvrie 1928, 
Notarialul. 

No. 682 I 1928 . -........ 

//r 

\ 
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MULŢUMITA 
Tuturor rudenilor, prietenilor 

şi cunoscuti/or, cari din incir!en
tul trecerii la cele eterne a so
ţului meu 

Aurel Popa 
in ori-ce formă au incerca a-mi 
alina durerea, pe aceasta cale 
le exprim mal/ămi/ele mele. 

Chişineu* Criş, la 23 OeI. 1928. 
văd. Cornelia Popa 

• 
Aminlstraţia financiard Arad aduce 

la cunoştinţa contribubUoI cdrora li 
s'a inmânat ordine de oprire din par
tea D-lui Mic/aşi şi delegalul Coroulul 
de portarei asupra impozitelor dato
rate Statului, cd Tribunalul Arad in 
şedinţa de astazi a admis recursul Ad
ministraţiei anfllând întreaga procedura 
de execuţie şi deci şi ordinile de oprire. 

In consecinţa 11 invita a-şi achita de 
indata la puupţlile respective tmpozi
tele restante pentru a fi scutiţi de flr
malitrJţile pre~crise de legea de urmd
rlre. 

• 
Cercul de Recrutare Arad aduce la 

cunoştinţa autorităţilor ciVIle, că viza 
certificatelor Md. D. 1. s'a prelaogit 
pânA la 16 Noemvrie .. c. Acela cari 
DU şi-au vizat certificatele Md. D. 1, 
până in prezent, se pot prezenta ]a 
Cercul de Recrutare Arad până la data 
de mai sus aducind odată cu certi
ficatul Md. D. 1. şi J1vretul de ser
vicia Md. O. 

Peste aceasta dată ntl se ma.t vi
zează nici un certificat Md. D. 1. 

Comandantul Cerc. Recr. Arad 
Colonel H. Laugier 

• 
Schimbarea biletelor de banci uzate. 

Camera de Comert şi de Industrie a
trage atenţlunea comerciantilor Indu
strlaşilor, băncilor şi societăt!lor, sA 
nu mai pună in circulaţIe bilete de 
baocă uzate, ci să le preschimbe la 
Banca Naţională, Biletele murdare ca 
ş! cele rupte se vor aşeza În pachete 
deosebite de câte 100 bucăţi pe ca
tegorii a: 20. 100. 500 şi 1000 lei 
astfel, că deasupra că fie partea, a
vând numerile şi iscăllturile. 

• 
Societatea Teo8ofică din România fi

liala Arad, incepe seria oonferinţelor 

de introducere pentru cel cari sil in
tereseazA. 

Prima conferinţă se va ţine dumi
nici la II Moemvrie ora 17 a· c. În sala 
de fizică a şcoalel medie " Iosif Vulcan'" 
din strada Bratianu. 

Obiectul eate: Societatea Teosoficl 
,i misiunea ei. 

Va vorbi: Dna Margareta Jombart din 
Arid ,i Dt 'olif Olariu din Timişoara. 

Intrarea este liberă. 

• 
Sâmbătd în ziua de 17 Noemvrie 

a. c. dupa masd 1. orelt 5 s-a oficiat 
cununia rellgioasd fn Catedraia ort. 
Tom. din Arad a stuttarului al pri
marulUI nostru, D-J Ovtdiu Ionel Goicea 
cu simpatica D-şoard Cornelia Molnar 
jica fabricantului de mobile Molnar 
Antoniu. La cununie au participat D-nii 
Dr. Robu prrmaTul oraşului Arad. D-l 
FUotti Zamjit prefectul pol. ţiei, D-l 
Nicolae Mihulln ajutor de primar, D-l 
Cons. IosIf Vulpt, D-l Ştefan Olarill 
Secretarul I!eneral al primariei, D-l 
dir. al UzlntJor Ellgen jac, şi toata 
conducerea şi membrii Asociaţiei Spor
tive Române Gloria din care mirelt 
("ce parte. in calitate de Stcrelar ft
neral. Tinerilor pt aceasta cale luăm 
sincenle noastre felicitati şi fericire in 
viitor. 

, opresc manifestatiile politice 1 

Ministerul de Rdzboiu italian doreşte 
a conferi meda/la Comemorativa şi de
coratta "eroce ali merita de guura'" 
foştilor legionari tn Italia. 

"J s 
Vajnicii apărători din opoziţie ai libertăţilor cetăţeneşti ' 

impiedică din prima zi a guvernărei lor aceste libertăţi -

D. prof. N. Iorga acustJ personal pe ti. Iuliu 1Jla"i" ae 
sechestranlJ a-stlle. Şi comunişti; protesll'LJflă. -

• 

Pmiru întocmirea aCEstui "fabel'care 
se face de cdlle Cercul de Recrutare 
Arad, se aduce la cunoştinţa tJltJlrOf 
foştilor legionali in Italia a se prezenta 
la Cercul de Recrutare Arad în Cetate 
zilnic între orele 10 -12 pâna la 24 
Xl. 1928 aducând totodată brevete·sau 
acte pr~mite dela martie unitatI italiene 
în cale au contai, pentru a putea fi 
trecuti pe tabelul ce IIrmeaza a se 
tnainta de acest Cerc la Mmisterul de 
Razboia. 

In timp ce o ceată reitrân5ă de 
,.admlratori" naţlonaHărănlştl. de o 
calitate pe care Capitala intreagă a 
putut-o aprecia, - cutreer. străzile 

in frunte cu o muzică din acele nu
mită "şapte gâşte". - guvernul ,,11-
bertlţilor cetăţeneşti" a oprit mani
festarea studentelscl pentru d. prof. 
N. Iorga. 

Comunlştft, pentru care tn opoziţie 

conducerea nationaHărănistă manife
sta atâta simpatie, au crezut că pot 
manifesta, io fine, in toată libertatea, 
pentru ridicarea stArei de asediu, fă

gadultă lor de naţional ţărăni,ti. 

• 

Comandantul Cerc. ReCt. Arad. 
'Colonel H. Laugier. 

• 
AdministraţIa financiară Ara, pentru 

a 10lătura orice Interpretare greşită 
din partea contribuabililor cari au 
primit ordine de oprir~ în cauza de 
execuţie a O-lui Or. Mlcloşl contra 
Statului, face cunOicut celor in drept, 
că Tribunalul admiţând recursul Ad
ministraţiei a anulat toate actulut 
de executie. deci şi ordinele de opri
fără coosiderare la dreptul de recurs 
al urmărltului. 

• 
Pe baza ordinului MInIsterului de 

finante No.~293.998 din 6 Noembrle 
1928 Administraţia financiară Arad 
aduce la cunoştinţa restauratorilor, 
care au brevete pentru vânzarea bău
turilor spirtoase ca accesoriu la res
taurant, că turor acelora care vor fi 
găsiţi că vând băuturi spirtoase ina
:nte sau după orele de masă adică 
mal inainte de J 1 ziua 7 seara sau 
după 8 ziua şi 10 seara ori dacă 
chiar sub orele de masă vând băuturi 
spirtoase persoanelor cari nu Iau ma
sa în restaurant, 11 se va retrage 
Imediat şi definitiv brevetele. .. 

Avem onoare a face atent 
Onoratul public, proprietar de 
imobile cu instalatiuni de apa
duct, să binevoiasct1 a se ingri
ji din timp de apararea apame
Irilor contra în/;heţului deoarece 
conform paragr. 47 din regula
mentul Uzinelor comunale, ori I 
ce pagube rezultate in urma in- I 
gheţa/ui privesc pe proprietar. 
Direcţiunea Uzine/oT Comunale. 

*< 

D. N. Iorga I ţlout eri o ('onferint! 
la Teatrul National dtspre Norvegia. 

Cu acest prilej, itudenţlmea a voit 
să arate întreaga Simpatie pe care o 
are pentru d. prof. N. Iorga. 

Maaifestaţia aceasta a fost impf~

dlcatl de i'uvern, care a tinlt să se 
răzbuoe pe d. Iorga pentru fil1pica 
sa la adresa partidului naţional-ţă

rănist . 
Mal mult d. prof. Iorga a fost "ru

gat'" si nu părăsească Teatrul Natio
nal până nu vor fi imprlştlaţi stn· 
dentii. 

Evident, d·sa a ridicat un violent 
protest tmpotrivi sechestrArel sale 
nepermise şi a acuzat pe d. Iuliu 
Manlu. preşedintele de conslllu, ca 
ar fi luat personal această mbura, 
din răzbunare. 

D. prof. Iorga a subliniat caracterul 
"Ubertătilor cetăţeneşti'" cari se pre
gătesc de acest regim. 

• 

S'au convins, insa, imediat ci "sau 
schimbat boerW 

Manlfestaţla a fost opriti, Iar cei 
cari au redactat manifestul comunist 
in această privinţă sau văzut trimişI 

în judecata Consiliului de război. 

• 
Nu relevdm această masura. in ce" 

priveşte pe comunişti, spre a-i apăra. 
Bine a facut l!'lvernuJ ca i-a oprit, 
D. JMliu Maniu află şi D-sa că una 

e a guverna şi alta de a face Sllpra
licitatie de demagogie in opozitie. 

RereTindu-ne la oprirea manifesta
ţiei cie simpatie pentru d. N. larga şi 

la sechestrarea d-sale în 1 ea/rui Na
ţional. protestam impreund CII d-sa 
Impottlva Nregimului de libertate" care 
se anunta sub astfel de aaspicil~. 

Oprirea manifestaţiei este un act 
meschin. Căci ce altd explicaţie poate a-

l 
ţ 

Il 
Il 

vea când ordinea publiCă nu era cu nimic 1 
periclitatd şi nu putea fi periclitata de 1 
o demonstratie de simpatie a st",den
litor pentru profesorul lor. -.......... 

----------------------.- IJ 

Ultitna Oră ti 
oC 

o ... 

Medici cari fac serviciu in Ambu- Vineri 16 Noembrie c., delegaţia permanentă a organi~ li 
latorul central a Casei Cercuale Arad zaţiei noastre~ intrunindu-se la clubul partidului sub prese- ~ 
str. Bulevardul Carol 48, precum ,1 • 
orele in care fac serviciu. cu iDceper~ dinţia d- lui Dr. M. Mărcuş, fost senator, a hotărtt in un a ni- I 
dela 1 Noemvrle 1928. '. 

Dr. Olarlu Cornel dela 8-10 medic' mitate inscrierea următorilor capi de listă pentru alegerile il 
de coplt, Dr. Keppick Iacob dela 8-1 O D b . C 
medic Internist, Dr. Hâlrnăgean Liviu din ecem rle: . 1-
dela 8- 10 medic den1ist, Or. Copă- LA CaMERA: li 
ceanu Pantelimon dela 12-2 medic f 
Internist, Of. Drechsler Henrle dela Dr. D. lIIanole.cu profesor universitar, fost senator. 
1-3 medic dentist, Dr. MAger Aurel 
dela 1 ]/2-3 1/2 medic ginecolog şi 
mamoş, Of. C:itloeanu Ervin dela 12-2 
medic chirurg, Or. Frint Alexandru 
dela 4-6 nas, gât, urechi, Dr. Here~ 
tIU Miroa 4- 6 boII venerice, Dr. Ro
pală Emil dela 4-6 medîc chirurg, 
Dr. Radu Cornel dela 7 J/2-9 ]/'1. Amb, 

Il LA SENAT: 
ţ 

Dr. Gh .. Ci.handu, referent consistorial. fost senator. , C 

Indată după aceasta o numeroasă delegaţie de prieteni Il 
Il 

politici s'a dus 10 corpore la Tribunal, unde au cerut ins~ 
Mosotzy, Or. Curtutlu Valer!a dela crierea listei partidului nostru. 
8-10 Oisp. T, B. C. str. Vellclu 20 
Dr. Ouschnltz Coloman dela 9-10 
2- 8. medic oculist Tache loneliicu 1, 

. Il 
C 

Nemai fiind 1nscrisA până in prezent nici O altă listă de t 

Dr. Benea Dionisie dela 4-6 Fa!:.rlca I 
de vag. ",Astra", 

candidaţi lista organizaţiei noastre a primit semnul 1 II ~ , 
( 

Alegă t 9 ri 
~ 
t, 
I 

Votati lista No. 1 a partidului Naţ.-Liberatl: 
care poartă semnul 1, o linie dreaptă in picioare. I 

( 

Tipografia Dlecezană, Arad. Girant resonzabil ŞT. DRAGA 

\. 
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