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"Ni s'o in1âmpJal uneori să re
nuntăm Ja guvern; nu ni s'a în
tâmplat nici odată însă, să ce
rem guvernul şi să nu reuşim. 

Ei bine. îl revendid~m În 
aceste împrejurări. 

8 Iunie 1927. Ion 1. C, Brcilianu, 

'e, ....... ·-liiiOIârtidului Naţional-Liberal. 
lţi:..u _-----------------------------.;.------------------făt 
citA-nul IV. - N·rul 14. Apare săptămânal sub direc1ia unui comitet .. Arad, 11 Iunie 1927. 
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r' Generalul ti. Oăitoianu în tlrad. .. 
tă A sosit in Arad generalul Arthur Văitoianu fost pre-
lu~edinte de consiliu, fost ministru în mai multe rânduri 
Pâinembru de frunte al partidului liberal şi preşedinte al or-

amănunţit judtţul luând contact cu reprezentanţii tuturor 
organizaţiilor diferitelor :iectoare. 

ganizatiunii noastre. \ 
~sp Suntem fericiţi să anunţăm pe toţi partizanii noştri 10-
~uSCalnici si toate organizaţiunHe din judeţ că dl General Văi
ngtoianu va rămâne mal mult timp intre noi. Dsa va vizita 
i b 

In aces1e clipe de febrilă activitate politică, ne soseşte 
un sprijin puternic şi un valoros sfătuitor. 

Să-I intâmpinăm cu un românesc şi inimos: 
- Bine-ai venit! 

purile 6 şi 7 de armatd şi do
tează armata cu toate cele ne
cesare pe.rztru- a putea face faţl 
in mod victorios atacurilor un
gureşii şi ofensivei viguroase, 
care ne- a dus pe urmele lui Bela 
Kuhn, la Budapesta. 

:i NOTE BIOGRAFICE, Sa nă-
ieut în anul J 864, şi-a fost 

It~otezat în aceiaş biserică 
lieşi'n acetaş crislelniţă cu Gene
~dralul Averescu. Este fiul lui Teo
ltofior Văitoianu fost. director de 
CePoştd la Ismail. - La 1885 e sub
ătifocotenent la Şcoala specială de 
martilerle şi geniu, - iar la J 
fl r4prilie 1907 Maior şi Director 
ratie studii la Liceul Militar din 
\rlaşi. - Apoi colonel, şeful sfu
ediu/ui major la laşi şi mai târziu 
DrJrofesor la şcoala de rdzboia. 
iau A fost direclorul geniului din 
priM-inisteral de războiu, sub ge
i (leralul Averescu şi cu ocazia 
t r/6.s.vciir.eJ monumentului lui Suva
ta 'off a fost trimis ca reprezentant 
;poll armatei române la Petrograd, 
'e in misiunea gene1alului varttade. 
ui A fost plăsmui/orul reliefului 
!eaie la capul de pod al Cernavo· 
lorlei, comandant al Reg. 10 Putna, 
iv(ar în 1913 a luat comanda Bri
er((dzei, având. gradul de Colonel. 
mi! In 19/4 (il fost insarcinat cu 
lp~·tuaiul topografic al Sudului 
drl'ransi[vaniei, iar în 1915 cu 
i. lCţjunea defensivei de la Buzău 
av 7ână la Oituz unde soarta răs
t. ,oiului a tdcut sd avem luptele 
prJele mai grele.' 
-ite In 1916 a fost numit general de 
:in(Gdd, i s'a dat comanda Di
alifiziei Tulcea şi a fost însărcinat 
. dU organizarea defensivd a fron-
reau[ui din Sudul Dobrogei. ' 

La inceputul răsboiului, având 
'afllomanaa Diviziei l-a, a fost in

'ărcinat cu apărarea Dunărei, 
-eetorul Sud de Bucureşti, 
~_ In decursul operaţiunilor de

:gfZsive din Dobrogea a jost În
"Jrcinat cu studiul trecerii Duna

ei de la FIămânda, pentru în
ăluirea armatei lui Makensen. 
- In fruntea Div. a 10-a a tre
ut Dunărea fn bdrci de pescar 

,a ub focul viu al inamicului; ca 
rrn'Vangardă, organizează un cap 

'e pod cu succes, şi dacă n'ar 
Tf primit ordin de retragere, era 
~ lestinat cu comanda extremei 
~ repte a trupelor român'!. 
1 S In imprejurările nefavorabile 

le trupelor din Transilvania şi in 
rma luptelor de la Braşovt ; 

lep, a dat organizarea rezistenţei şi 
pdrarei din Valea Prahovei, pe 
nde daca inamicul ar fi pătruns, 
rmatele române ar fi lost ni-

-ricite, fiind despdrţite ln dom!. 
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Se cunoaste rezistenta oarbă sdrcinat CII forma rea guvernului, 
depusă de Generalul A;thur Văi- şi e inaintat la gradul de Gene
toianu in valea Prahovei, de unde rai de Corp de Armată, 
n'au fost retrase trupele decât în Dupd încheierea armistiţiu/ui 
urma unui ordin categoric. Re- Generalul Vai/aianu e trimis ca 
tragerea s'a făcut numai prin Guvernator in Basarabia, unde 
munţi, până în Valea Suşitei, şi I reinfiinţeazd şi orl;anizează toate 
a reorganizat trupele pe loc, fără instituţiile desta,t ca: po~tăt 
a părăsi frontul nici un moment telegraf, ad ţii jmanciare, jUS
până la sfârşitul războiului. tiţie, restabilind ordinea, armonia 

Pe frontul Suşiţei i s'a dat şi siguranţa statului. 
comanda corpului de armată care Apoi, in al doilea guvern de 
a luat ofe~siva dela Mărăşti, în rdsboiu, în 19/8, ,genera.lul Vdi
urma cdrera afdcul o mare cap- toianu este numit Mimstru de 
tură de oameni şi material de Interne in guvernul Generalului 
rdzbt'Ji, Inamicul distrus se re- Coandă, unde lmpreună cu Ge
trage şi Generalul' Văi/aiana neralul Eremia Grigorescu, ca 
îşi intinde frontul sdu până din- ministru de răsboiu, pregăteşte 
colo de creasta mun/ilor. in condiţiuni destul de grele, a 

In timpul aceasta inamicul doua mobilizare şi reia ofensiva 
atacă la Oi/uz. Situatia fiind impreună cu Generalul Berthelot, 
grea Generalul V dUoiaflU e tri- care străbătuse Bulgaria trecând 
mis acolo şi' e insărcinat cu re- DuntJrea pe la Rusciuc. 
stabilirea frontuiui şi fixarea lui. Tot .. el ~rezideazd pregătirea 
Se dau luptele de I J valea Ca- pentru intoarcerea din Moldova 
şinului, Oifuzu/ui, Coşna si Ci- a M. S. Regelui, pe care-L pri
reşoaia, unde opreşte Inaintarea meşte la Bucureşti. 
adversarilof; se fixeazi1 pe po- In primul guvern de după 
zi/ii şi restabileşte frontul. rdsboi, al lui Ion 1. C. Brdtianu, 

Dupd aceasta e chemat in Generalul văitoianu e numit 
fruntea Armatei a 2-a, In locul Ministru de Răsboiu, In care ca
Generalului Averescu, care e in-' lilate in/iinţează in Ardeal cor-

In 1920 demisionând guvernul 
Brătianu~ M. S. Regele numeşte 
pe Genrralul Vălto/anu preşedinte 
de consiliu, cu însărcinarta spe
ciald de a prezida alegerile fd
cute pe baza valului obştesct 
core a dat naştere primului par· 
lament al României Mari. 

Dupd aleileri demisionează. 
Mai târziu, in 1922, intră in 

guvernul Brătianu ca Ministru de 
Interne. in aceasttl calitate par
ticipă la facerta statulu lui func~ 
(ion ari/ar publici, pregăte.şte le
gea de unificare admin istrativd, 
făureşte legea maximului, pentru 
comune, dupd care trece la Mini
sterul Comunicaţiilor undeface lt
gea de organizare C.F.R. şi p, T. T. 

Dimisioneazd in 1926, odată 
cu guvernul, dupd perioada /e
gislativd complecid. 

Este prezidel1t al organizaţiei 
judeţului Arad din 1924, factor 
important al politice; liberale 
centrale şi Iace parte din ve
cheafalangd, in care calitate sfa
turile sale luminate sunt cerute 
in toate situaţiile delicate ale {drei. ....... - -Sfichiuiri. 
E ziarul averescan "Tribuna" .lin Oradea· 
Mare care scrie negru pe alb: 

lJ1. S. ReJ!e1e a plecat i" Bulga
ria. ,lI, S. Re,,,'dt' Feuli/lelJl<l i'l coltl'ales
Cflllâ CI fil",a! ViJloea trecută la ScroNştea 
1/11 or.r\~el climateric ;/1 Rulgal"Îa. 

.. ,.1/ S, Rq;('/l' 1111 don'.~/c n scltil/lhare 
de gllv,'rtl, Ce/ci alUd m~ m- ji plecat ;I~ 
stnlinJla.te JooJ1ai III ajlwul ulilii <l,tfel de 
el't'Plillll!J1i l'oliti<- •• 

Ferkili ,'<Ci $,iraci ,ou dllhul.' . 
Se obişnuieşte ca oridecâteori se schimbă 

capii au!oritătilor, cei \'eehi prezintă celor noi 
personalul ti dă in priJlilire în mod cidlizal ... 

Aşa au făcut aproape toţi miniştri cabi
netului răposat, inclusiv OI C,oldh patronul 
Dlui Boncu Dar .• , 'luod licet Jovi... Dl 
Boncu n-a catadi:dt să se prezinte la pre
fectura potrivit uzantelor. D-sa s-a inbolnă
vit subit! (E un aprig adept al acestui sport 
ca şi al viinătoarei in zile ele sărbătoare 
naţională: fie 14 Marlie, fie 10 Mai, etc,) 
şi in loc să se prezinte personal a trimis 
o petiţie prin care cerc un concediu do
boală de 3 luni .. 

Dacă ar fi rămas prefect incă nu s-arfi îm· 
bolnă,'it un minut - şase luni dc-aci in
incolo ... -, Dar aşa,.. P'1pistaş-. 



Pai! ') TRlBrNA i\OL~ Nr. tot. -
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nemaipomenită risipă il unui exedent bugetar. l?olitică de auentură -- şi hotie de codru! 
cu banul caştigat cu trudă de cctătean şi luat .,ca impozit de Stat! 

Ce se iiti I 

• In Monitorul Oficial· din preziua Plătiţi până la I Jan. 1928 
plewrei gUl>trnului a aparut dtcrttul In interesul prestigiului ţării şi 
prin care se deschid c(idite extraor

Lei 370JOOOO, la ari. 3, al'n. a I Sănătătii a fost Părintele Dr . 
"D.urade a 250 s~natorf, ~ timpul Lupaş prietenul Dlui Goldîş i 
seilunii ordinc.re 1 c~lnuarie - 15 • l O Gh B .' 
Mdrt;t" şi a sesiuni! ordinare 15 O~- secretar genera r, . an, dinare pe Siama d~tt-ritelor ministere din al oamenilor cari au condus-o, 

t:(udentul budl!l'tar de 2 80U669.998L. am fi fericiţi dacă ne-am putea tombrie - 31 Decembrie 1927 il 1000 Iată deci un lucru nou: ca 
latâ cum s'a repartiwl acest txce- opri aici. Dar jaful a contaminat IeI pe z, ". e vorba de potlogărH şi de i 

den!: . şi ministerul Cultelor. 
821S000 000 lei ministerului de fi-' 01 Goldi~ cel mai de pomină 

nante: f . " d '1" ~. 

L~i 13753000. la aM. 3. alin. b. in avutul public nu mai txi! 
..Aiocatn!Tlde mensuale aie senatorilor regionalism. Suntem cu toţii. 
pe tot anul. cheltueii de reprezentare , O 1 I 

476.200.000le l, ministerului de razboi: npt~nst. :.n cap 3
A 
cunos~ut vre-

î4\ . .\SOO.OOO lei, ministerului comu- odata pohtlca romaneasca, omul 
ale pre~ed!ntelui şi indemllizaţlile una; octoru arde ean şi cu do 
membrilor baHoului". torul "regăţean" 'şi dau mt 

nicaţlilor: care se poate lăuda cu două 
200.000 030 lei, ministerului ins- OI mari" acte In scurta şi neuitata 

Lei 16"O~0 al ort 3. alin. l', .Diur- frăţeşte .... Dar nu ne oprim on 
cele dlferitelor comisluni parlamentare" 
in .tiTă de ştdip-tele Senatului"', La Int" trucţiunil :. - - l' l' . f 

250.000,000 lei, ministerului de in- U1 trecere pe a minIster: a ost 
ternt": obiectul de râs ai cardinalului 

1-48.000.000 lei, ministerului lucri- Gaspari, la Roma, şi a avut ca 

Lt'Î 18.200 590, la ari. 6. alin. a Lăsăm la o parte anumite vi 
.. Diurnele a 387 deputati pe timpul mente (deturnări, treceri dela 1 

sez1unfl ordinare 1 IanuarIe 15 fond la altul) ca d. ex: 
rilor publice; reprezentant al său pe cel mai 

20.OCO 000 lei, ministerului cultelor p demn" şi proeminent prtfect din ,i art~lor: T w 1 A d . dl G ld 
20000.000 lei. ministerului justitieij ara, a ra, - el. ;);Ş 
50.000000 lei, ministerulur agricul~ a ţinut să nu se las~ mai prejos 

turii şi domeniilor: de ceilalţi colegi al săi de mmi-
10.000.000 lei, ministerului Indus- ster, ŞI iată unde date din re-

triei: gistrul de ordor.anţare al mini-
10000,000 lei, ministernlui afaceri- sterului cuitflor ŞI artElor. 

lor snălne; 
20.000.000 Iei, min!sterului sănătăţei: D. V. G;)ldiş, fost mlnlst~u al Ar-
25.(),)).OOO Iei, ministeru lui muncii. te lor, a aprobat d-lui V. _ Goid!ş, pre-
Felul cum ,'au repartizat. ordonan~ şedintele Astreilsuma de 1.5(10.000 lei 

tat şi Incasat aceste foarte importante (un milion cind sute de mi!); 
sume din bugetul Statului este abso- O-lui Cârlova Iei 300,000: ~ 
lut făra. precedent, şi constitue o a- O-lui D. G Teodosîa 500.[00 lei; 
devăra!ă ruşine pentru guvernul deml- ,Indreptarea." 300 ODO şi 100 000 ; 
sionat. Revista .. Cartea Vremei· 3c..oO~O: 

In decretul care poartă data de 3 Revlstl "Viata Româm ască ~ 500 000 
Iunie. - deci cu 24 ore Înainte de de- Lei: 
misiunea guvernului, nu se arată, - Reviita .. Gllld!rea" 5\.;0.000: 
cum ar fi trebui!. - destinatia somelor Revista ,.Logos" lei 300.000; 
şi speCificarea lor. .. Astra" I LQ.OOO lei: 

De pildă. la minilterul de Interne, Tablouri reprezemâad personagii de 
ÎR dreptul sumei de 250000 (XX) lei seamă, 500,000; , 
s'a pus: .. cheltuell privitoare pe a:el Deficitul Teatrului Naţional 600.000. 
departament"'. Atât şI nimic mal mult. dar, deşi era deficit, totuşi s'a acorCat 

Acelaş lucru la celelalte dep arta- unui actcr 200 000 lei pentru turneu! 
Olt'nte. Teatrul "Fantasio"' Iei 200000, et:. 

S'a recurs apoi la manopere dea- .. 

Ma:tie. 15 O:tombrle - 31 Decem~ 
bne 1627, .il 1000 Iei pe zi". 

Lei ];. 864 C{lO. Ia art. 6, alin. b, 
.. daune II f:xe a 387 dep~tati pe 12 
luni". In total suma de le' 81.832.630. 

Art. III - Aceste credite suplimen
tare se vor acoperi din fondu pentru 
dt's<.:hderi de credite iuplimenure şi 
('xtraGrd;nare prnAzut in bUjlt'tul ge
ner.al al Statului pe enreiţiul 1927. 

l.!tă.:j aşadar pe domnii parIa· 
mentarj, oameni chivernislţi t cu 
odăi angajate in staţiunile bal
near e. îoţohţt şi fără grija zilei 
de mâine. 

Ce sunt ei? Reprezentanţii na' 
ţiunei, Au fosta Ieşi de popor pen
tru a ajuta guvernul in admini
strarea cinsmă a ţării şi in le
giferaTe; ei şi-au um},lut buzu
narele cu diurnele luate pe 6 
luni inainte, (fn timp ce funcţio~ 
narilor nevoiaşi li se pretinde in
tâi plata impozitelor şi apoi li 
se a~ hită sdlariul la sfârşitul lunii) 
şi cu zeeiie de mii în buzunare, 

dreptul frauduloase: s'au antidatat or
donante. li s'au dat numere fictive, 
s'au adus bani la Caslerla Centrală 
din provincie, s'au terorizat adminis
tratiile financiare din provincie pentru 
Q li se stoarce Illtimul ban, spre a se 
putea incasa - am arătat Într'un nu
măr anterior gâtuirea la care ne-a 
IUPUS administratia financiară locală 
- ordonanţele emise contra legei coo· 
tab~\;tătel şI împotriva tmuror regu
lelor unei bune gospodăriri a banului 

S'a dtscoperit in rtgistrele ministe- şi-au văzut de treburi - sau de 
rului spatii lăsatt în fllb, ca sd se şantar:uri - şi au inchis ochii, 
treaca ŞI alte ordonante. Sunt sute de in timp ce guvernul jefuia pub
ordonante retinute de d. LaJMdatu. Ueul şi desp~ia pe cei săraci de 

pobllc. 
Nici nu se putea o' mai potrivită 

incoronare a poiiti:ei de aventcră fi
nanciară decât această ruşinoasă If
chidare a unul excedent de aProape 

Biroul seC/elaTului genURI grme de drepturile lor. 
ordonante oprite deja achitare. 

Vreţi să aveţi O dovadă mai 
Reţineţi "ă rog, şi aceste a: mult? lat- o! 
OI Goldiş, eminentul bărbat • 

de stat fripturist - oare dece 1 In memorabilele şedinte ale ultimei 
D-O fi intrat dJ Goldiş şi Tn ca- sesiuni ordinare - când furia legif~
binetul actual? - şi a ordonan- rantă~ a într.ec~t orice limită, s'a~ vo
ţat singur 1.500.000 (cetiţi: un tat ~ateva :egl pentrl deschldert de 

'/' .. t d ")' credite extraordinare. 
"!.ll~n CinCi su ee. mll_ ~1, ~e Astfel prin legea votală la 12 Ao-

trei miliarde. langa alte sum~ !'lat ~lCl (ştie rilie, mints!tful sânt1fâ/il este alitoi-i-
* D-zeu ce-o mal fI conţ1nând re- zai să sporească cu circa 14 milioane 

Este însă o chestiune legali care gistrul de ordonanţare 1) a acor- fondllrile pefll:u diurne, fndemnizatit 
domină toată afacerea. Un exce- dat şi re"vislei Logos suma de de transport. )ttoane de prezentă, au-
dent de importanţa aceasta tre- lei 300 000. ' tomobil~ şi altele la fel. luând aceste 

. s!}me dm: 
buia negreşit repartizat prin lege. Trei sufe mii lei, bani strânsi Lei 4000000 dln fondul pentru hrana 
cu expunere de motive şi cu spe- CU cuţitul la gâtlll meu şi al bolnavilor din instituţiile de asistenţă 
eificarea amănunţită a cheltue1i1or d-tale pentru o fiţuică de rel'Îstă medical;;: 
pe departamente. pe care niCI d-ta. nici eu şi nici . Lei 390 ()(X) din fondul pentru pro~ 

Aceasta lege nu a fost adusă un alt om n-o cunoaşte, pentru maxia boalelor medico-sociale; 
înaintea parlamentului. simplul şi sfântul motiv că... Lei 202 \30 din fondul pentru me-

Cum s'au putut deci ardonaoţa nu există. dicamente şi materiale de pansamel1te 

sume aşa de Însemnate, dacă lipsea Asta-I' pur şi, sl'mplu '. hoţt'e! 1. O. V.; Lei 192.525 din f0ndul oentru chel-
textul de lege in baza căruia. se Mînlsterului de finante îi s'au acor- tueli de pwpagandă sanitară; 
făcea cheltuiala? dat la 31 Mai c" credit'e suplim!'ntare Le! 257.4~0 din fond:.iI pentr~ pro-

Cum? Iată un nou tabiou de I de aproape 82 milioane lei, toale pen- CUf,,-rea de etuve. 
"che!tueli privitoare pe parla- tru diurnele şi. alocal!ile foştilor. sena- Am putea înşira astfel toate sumele 
ment" - ca să, întrebuinţărn 3- torl şi ~ePiltatl, socottt a 1000 Iei pe zt. căci ele se aseamăaă aldorr.a celor 
ceeaş expresie dulce _ care va Creditele aCestea au fmit cerute de p1nă acum numile. 
't'f' A d f" . însuşi d. general AvereiiCu, după ce 
JUS 1 lea 1n mo su IClent cum ŞI se convt!nise astfel în COfi.r.ili ul de * 
de ce parlamentarii regimului ră- miniştri. Reţineţi vă rog: se ia din hrpna 
posat au tăcut chitic ori decâte Cuprinsul decretului relal de apro- bolnavilor, din fondul pentru pro
ori comandantii lor politici au bare e următorul: fi/axia boalelor sociale, pentru 
dat siama pdn averea statului. Art. 1. - Jurnal!]! consiliului de mi- procurare de etuve, etc... şi se 

Iată oameni buni de ce eu plă~ nîştri cu No. 1.228.92a se aprobă de alătură aceste sume fondurilor 
tesc, tu plăteşti, el plăteşte im- Noi, pentru diurne, indemnizaţii de 
pozite .. , pentrucă foştilor parla- Art. II. - Se degchid pe seama mi· transport. Q:lfomobilt, etc. etc. 

niiterului finantelor pe Htrciţ;ul 1927 
mtnlar; li s-au pldtit diurne pe următoarele credite iuplimentare în {nconştientă? - Nu! ar fi prea 
tot anul 1927. ,uml total! de lei 81.832,630: putin! Titularul departamentului 

10 mllioane din fOl1dal pentru 1111 
jaodarmilor; 

12. milioane din fondul pe~tru II 
curarea echipamentului: 

250.000 fond pentru reparaţ!up) 
şcoli de Dotari; 

2 milioane echipament sergenţji 
oraş. etc. 

Si unde credeti că s'au i 
aceşti bani? Iată unde: 

Lei 5 milioane pentru mentine 
ordh'ei publice; 

Lei 1.200.000 pentru diferite com 
Lei 1.750000 pentru dhune, tn: 

port, etC'.: 
Lei 12.000.000 pentru cheltueli 

cute cu alegerile; 

Dar ministrul d~ inferne a men 
mai departe in ntsăţ!oasa-i lacomit 
fonduri. Printr'9 lege 110 tată la 
AoriJit.-in ziua in clJre majoritl 
averescane plecau In vacanţa d~ Pc. 
efi diflf1lt/~ -fRctfHlp-fH ." timp--&
indelu ng al - s' au dese Il ts ministerulDi 
Inferne. noui credlle ptntru eheolh. 
electorale şi petlU acel recensdmâm 
pornind. luându-se sum.-Ie res1 
tive din: 

"Alocatia pentru aslstenla ill 
lizllor, orfanilor şt văduvelor 

război" lei 400.000. • 
hFond pentru colaborarea cu ~ 

fÎa Spitalelor Civile" lei 1500000 
in legătură cu aceste defran4 

ordinare. prima măsură a noului 1 
vern a fust ac~ea de a se revizui 
donanţele ce nu s'au putut încasă 

Nu se mai face absolut nicIo pi 
fără revizuirea ordonanţelor. Pet 
sumele mai mari această revizuin 
face insuşi miniştrii de resort. 

Denunţaţi-i! 

Banul public nu a putut fl i 

fuit numai de miniştri. Ajutoar. 
lor imediate sau chiar depărta: 
au avut in miniştri, numai 11 

delul de urmat. 
. Codrul Vlasiei se va fi intil 

de sigur, peste intreaga ţară, o 
unde va fi fost o "administrar 
a banului public. 

Pentru a putea veni in a.lU' 
celor cari sunt chemaţi să o 
ceteze şI să tragă la răspund! 
pe vinovaţi, facem apel către i 
cetăţenii cari s'au lăsat teroriz. 
de atotputernicii zilei t cari le· 
făcut "cadouri" impuse. sau 
cunosc micile lnvârteli... par 
culare, să aibă curajul civic 
a- i da pe faţă prin scris ! 
prin viu graiu. 

Astfel de oameni trebuie sA 
primească răsplata jr;tfului Jor, 

Denunţaţi-I f 

-.......... ---
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Demiterea guuernului [luerescu. Noul prefect al Aradului. 
In sfârşit 1 Regimul de teroare, 

[al de jaf şi de minciună s-a isprăvit 1 
Fripturismul cu tot ceeace a 

avut el mai odios. mai secfar, 
~r. mai lipsit de ruşine şi de demni· 

de cabinet etc .• toti au fost as
vârli1i spre locul de unde au venit. 

De uorbă cu dl Colone1 H. haugier. 

. tate - a fost înlăturat! 
? i Cenzura personalI a pre,ni 
cat sei -;- pusă în slujba trădătorilor 
.: de eri şi a incapabililor de azi,
-! a fost nimÎeltă. 
xi! Mincinoşii cari au făgădui spo-
ii· ruri functionarilor nevoiaşi la 1 
d~ Ianuarie, şi nu le-au dai nici 
nt până astăzi, în vreme ce ei au 
ai incasat diurnele până la li De

ter cembrie - deşi nu mai functio
nead, dela 15 Mai, - au fost' 

vi trimişi la vatră J 
al Diurniştii, sinecuriştii, inspec-

torii generali şi speciali, mem· 
h~ brii diferitelor Comisiuni de stu

dii ş.i de afaceri, legiunea şefilor 

Ţara - aproape să fie sufo
cată - începe să respire aer 
curat. 

• 
Majestatea Sa Regele a cerut 

demisia generalului Averescu şi 
a Însărcinat pe DI Barbu Ştirbey 
cu aldHuirea unui guvern de 
coaliţie. 

Potrivit manifestului lansat, sar· 
cina acestui guvern este: 

.1 poată aduce Între di. 
feritele partide raporturi 

de bună Înţelegere; 
să facă alegeri libere; 
să vegheze ca ordinea, 

legalitatea ,i hotllrârile pri
vitoare la succesiunea la 
Tron ,i la desemnarea Re
g.n1ei - să fie respectate. 

Numlrea O~lul Colonel Laugier ca 
prefect de Arad a produs O vie satis
facţie printre toti cel cari au avut 
plăcuea să-I cunoa~că mal de aproape . 
O'sa are tll oraşul şi judetul nostru 
mulţi prIeteni şi foarte multi CUDOS

cuti. Si-a atras simpatiile tuturor acelora 
cari au venit ia contact cu O-sa, fie 
pe cale particulară, fie ca Comandant 
al cercului de recrutare Arad. 

Sincer, devotat şi foarte fndatoritor 
in relatiunile sale prieteneşti, muncitor 
neobflslt, bun organizatar, drept şi 10-
tegm in activitatea militărească, 0-1 
Colonel Lauilier era cel mai Indicat 
să fie chemat de actualul guvern în 
postul de ră5pundere pe care-l ocupă. 

Fireşte că numirea D-sale nu a avut 
darul să mulţumească pe toată lumea. 
Şi 1n special nu a satisfăcut o anumitd 
lume., . 

S'au ridicat chiar oarecari obiec
ţ1unl. 0-1 colonel Laugier ar fi de ori-

I , gină străină. O-sa n-ar cunoaşte ora,. 
Miniştrii cabinetului Barbu Ştirbey. şul şi judeţd, n-ar pricepe şi nu s-ar 

111 putea face priceput de popor pentru 
Noul guvern prezidat de d. Barbu I D. Alex, Laped~tu. ministrul cultelor că nu l-ar cunoaşte Ifmba ... Şi-apoi, 

i~ii Ştirbet care nu apartine nIci unui partid şi al Artelol a mat fost in fruntea O-sa e militar şi Aradul n-a avut nici 
politic, fste o 1.: atu it dirr personalităti acestai departament şi face parte din când vre-un prefect mWtar, •. 

t aparţinând difa itelor partfde şi gru- partidul nalional-Uberal. *. 
Pări politice precum şi pusonalităţi D-l gmeral Paul Angeles~~u minIstru . E adevărat ,,11. colonelul Henn Lau-" ',' t gler esle de obârşIe franceză dar •.. 

!le: mdependente.. . . de razbolU" f~:st. mar~ş.al al Pa atu lai. i e născut În ţară şi· anume la P!oeşti 
D. C. Argefownu., mimstru al Af!fl- D. C. DlmllriU, mlnlsl,Ul comflfllca-I (August, 1877). Şi-a făcut stu::liile la 

nu culturii şi domeniilor, a fost ministru ţiilor, fost vice· preşedirltl' iii Senatului. Crai.ova şi ca oHer (1 ~99), a. rămas 
trl de externe, illteme şi finante, iar ac- face parte din partidul naţional· liberal. Ş! şi-a petrecut matlo.t timpul tn ~.ra-

fualmtnte sub raportul politic, este D. L. Mrauc. ministru al industriei !oy~ und~ are puternIce legătuTl ~a-
~H" .' . . . millare Şl unde fratele său, Or. Latg:er 

independent. ŞI comertului, un dl,tms specwllst in _ actual m:nlsteriabll - este şeful 
D. 1. Inculeţ, ministml Sil.ndtătei şi probltmele de ordin' economic şi in- Regiuni! [ S!\oitare. 

en al Ocrotirilor soda/t, fost ministru al dustr.al. Ce legături are cu Aradu1? Poate 
1;' Basarabiei, face parte din partit/al Or.gare lun!an, minIstru mUIl.el, ceva mal solid~ decât multi guraliv!. 
a natioriOl-libcral. cooperaţiti şi asigurarilor sociale fost Este de şapte ~Ili in Arad. şi in afară 
·itt D. M. Popovld, ministru de finanţe, deputat face plute din partidul. na- de train~ce !~ g~tu.rl .de ordin sU,fletesc, 
P4 I '. r i . . " are vie In ImpT! Jttrlml, casă In C()ll~ 

fOs~ m.ms:ru, fa ... t parte d n partidul ţwnal-tdrGfl'st. strucţle îl! oraş, iar soţia O-sale esle 
~ i---nafjonal-ţarămsl. D. O. Cip(UaruJ subsecretar de Sil! directoare-a ş::oalel normale de fete 
!l!ll P. Halipa, ministlu lucrărilor publice la domenii. a mai ocupat aeetJstd dem- din localitate. 
tJ1l fost ministru al Basarabiei, lace pafte nitate şi face parte dirz partidul, na- M~I mult. In calitate de fost Ca-
lm din partidul national-ţarănist. tionaJ-libelal. mandant al ~erculu! de recr~tare, ~o-
~SD D 1 I . lonehil Laugler a străbătut In!reg jU-

r' • d,. N. LUptI, ministru nstruc- D. N. R. Cdp.tănPanll, subsecretc,r dfţul pe care-I cunoaşte tot atât de 
liullei pubLi:e, fos' ministrII. d~ interne, de stat la Intem~. bine, cât ş! pe fi 01 ari, preturi şi dif~-

ilil a facut parte din partidul ţdrănist, iar D. inginer Al Perieteanu, !Ubs.'Cfe.i ritli fruntasi al comunelor prin care 
'f in urmă şi· a constituit un partid tdfd~ tar de stat C. F, R. fost director ţ!f- a trecut. Tuturor acestora le a vorbit 

nist sub şfJia sa. neral al C. F. R. a fdcut parte din intr'o limbă pe cu~ fi au inţdt's-o 
f D. Stel'a!l PO/Jeseu, ministrul jus- gruparea d-Jor Iorga şi Argdoiallu. ~l~~~~~ dovedeşte că ... le cunoaşte, 

J(). ti/iei, a mai fost fn fruntea aresfui D. Sever Dan. subsc cretllr de sfat 
1114 departament; directo;lll ziarului .. Uni· la finante 
j I venul", nu apartine niciunul partid Au mai rămas de complectat minis-
u! politic. fereir' de externe, sa . ______ _ 

lti! 
,0 
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"Fostul. .. " 
VASILE BONEU. 

In "Cuvântul Ardealului" din 7 Iunie 
c. - închlpuitl-vă: această fQale tot 
mai apilre! - la sfârşitul unui repor
taj de douA pagini - necrolog sex
tusian al fostului, guvern - domnul 
redactor prim al z!arulul fa al nuştju
câtelea dar ultimul înterviev al "func
t! onarului - r!su m teneatis! - mo~ 

dest, cinstit şi conştiincios .... d-l Vasile 
Boneu n • 

Dela D-I Vasile cetlre ..• 
"Am fost tntotdeauna im)arţlal (1) 

şi condus În tOite chestlunlle de eOD~ 
stinclozitate (l!) şi dreptate (!ti)". 

Aşadar d-I exprefect a fost impar
ţial. Dovadă: cenzura, căpătuire a par· 

rit, tizanllor. afurisir€'a adversarilor, etc. 
le· A mal fost conştiincios şi drept, vezi 

impărtirea par.:ului prefecturel in loturi 
naţionale pentru cei cari au preluat 
imperiu ... Citeşte darea de seamă de
spre alegerile s!nodale v~zl, etc, 

: jU' 
O 

ldl 
el 

IU 
)a! 

C 
S 

)f. 

(nu neg/ijati senieiul d~ masd primit 
"în dar" dela notarii şi pretorii jude
teni. Sistemul a fost patentat. de Pa~ 

pacostea şi de al\.l corlfei fripturişti 1) 
Mal departe: 
ti To,(te partidele mi·au dat concur

sul".. acest fapt adevereşte că am 

fost recul1o~cut de toţi chiar şi de 
fostul prefect I. Georgescu (?) - dece 
o fi pus Însuil re jactoru I SI:: mnul fn
trebărli?1 - ca persoana care nu au 
fost răpită de stntimente polit·ce ..... 

Vai I Mlduşe!ul lui U\!mnez~u 1 
0-1 Ucă RHleu persoană ,~C'are IlU 

au fost răpită dt" sentimente politice", 
d·sa care a fost reprfztntantul rrgi
mului friptllrist in judetul nostru, d~sa 
care a patroflBt alt'gerili' !;ir>oda!c, etc ... 

0-1 Li ă BOUfU re,::unoscut "ch'ar 
şi de fostu i pr efect l. G ~orgescil" a
celaş 1. Georgescu pt ntru care a dat 
ordine speciale f;ă fie arest<lt la lIteu, 
cu prildul alegerilor şi pe cate din 
ordinul patronului său Vas'k 0!11d!ş 

nu l-a IăsCJt ~ă pătrundă' în Sinod 
pentru că est~ .. regăţ<:2n li 
Dacă af!rmatille de pâră <: cu m sunt 

Impertlnente, Cf ie ce h>~au urmat 
sunt pur şi simplu inconşti Ilte. 

0-( fost prefect de :lară: 
Că in tot decursul cât a avut con

ducerea judeţului rHI schimbat Întru 
nimic ... - ce credeţi ?! - "deClaratiile 
făcute ziare lor romi! ne~ti ŞI u:Jji{llteştl 
din Arad. Ia data de 4 Aprtiie 1920" 

Aşadar au rămas m~schim1ate nu 
anterio~ra atitudine prelectorială ~:lil 
procedeele admlohmatlve ale ctll'l ce 
I a precedat eL declaraţiile f J cule 'de 
d-I Boo(u la 4 Aprilie 19~611 

Dar la această văditA incoSjştlenţă 
se adaogă lipsa de dt~mntta/e p{rsouaM. 

tit 

E cur'os V~şnlc acreaş poveste: 
"Să s:rii Îa IJmba pOi)OrC'lui". "să vor
bE-şti in llmha popomllll" dar, f reşte, 

Eri prefect - mâine secretar! 
D-} fost prefect declară plin de mo

l1cst!e nmă reintorc la functia mea de 
secretar al consiliului jud. ţean, unde 
voi bcra ~i pe mai departe cu acelaş 
zel şi conştiinţă", 

Când d I fost prefect a prim:t 
"frumoasa dinst!cţ1e ce i s-a dat" 
(vorba lui Sextus!) trebuie să fi fost 
conştient că un personaj politie ca 
d-I Vasile Goldiş uu putea acorda 
alte dmstktil decât politice, ca dec t, 
părăsindu· şI cariera pentru o f Jncţîune 
poMlcă O păiăsf~Ş e peTltru totd.:ullna. 

Aş ~ 0-1 Boneu a fO:it convins dl .. 
o Să rămâe prtfect pentru totdeauna. 
ŞI a lovit In dreapta ŞI in stânga 1 
Iar az!, când şi el şi patronI! lui au 
fost asvâiiiţl dela putere pe uşa de 
din dos, d-I Boneu şi-aduce aminte 
că este functlonu de carieră, şi, mo· 
d~st. vrea şă-şi reÎnc;>apă a ;tivitatca. 

Dar trag!c:Jmedia Iipiei de cea mal 
elementară deil'nitde o d inceapă 
al [mei când d·1 fost prt-fect cu dosa
rele la subţloară va face antlcamerâ 
şi se va prezenta făcând respectuoase 
t{'mend~. adualuhli sau viitorulut pre
fect. O-sa, d' uia eri nu-I aj ungeal 
nici cu prăfna la nas! 

O asemenea lipsă de demnitate 
n-am mEli !ntâlnil-o decât la omul 
care conducea jJde(u ' din bJXi deia 
"Crucea Alb:." şi Întocmea listele de 
cantlidaţ! de deputaţi la sinod, Între 
două ds;ne de bţ>re la P.dcQvits 

Ep. CQra",,". 

să te plimbi nu 111 carul cu bol al po
porului ci ia automobil, să te imb!e:d 
nu in Mureş, erlş sau Someş ci la 
Karlsbad sau Nissa, şi să ingraşi nu 
ogorul cu bălegar, el buzuoarele cu 
acthml şi jetoane de .prezentă .•. 

Domnilor iubitori at poporului! Cul
tura şi progresul spun să ridic! pe 
cel de jos la nivelul tău, nu să te co
bori tu la nivt1ul lui. Să nu ne dea 
O-zeu nouă bordel cu pământ pe jos 
şi opa~t, ci ţăranului casă cu parchet 
lumInă electrică şi baeI 

O altă .•. nedumerire a provocat fap
tul că prefect al judetului a fost nu
mit un militar de carieră. 

Aceasta a Josi de alt fei şi prima 
Întrebare pe car~ i-am pus-o Dlui pre
fect Laugier care m-a primtt in cabi
netul sau dela prffeeturd. 

Dupace Dsa mi- a ldmllnt pe larg 
intenfiunile guvernului, inten(uTli ex
primate în decJaratlunea-progJam, pu
blicatil. de toate ziarele. m-a lăsat sd ~ 
inteleg cd (n unele judrţe plcfeelii au 
fost numiţi din ordin; aceste ordine 
pornesc nu numai dela ministerul de. 
In/elne, care n..l-i eminammte civil, d 
şi dela cel de rdzbtli, care vrea sd 
aibă o garanţie mai mult a IiTliştei şi 
bunei rândueli la graniţele ţării. uLe 
mai (n contact cu vizitatorU străini. 

- Nu trebuuie să lasdm sd se acredi
teze în ofard exagerări asupra leailtdţli 
dinnăuntru. Voi apUca ordinele ce le 
voi pflmi cu blândeţe cu dreptate şi 
jdul ţicanări inutile. 

Răflielile politice nu ne 
pfll1esc .. dar controlul asupra acidor 
administrative ne bucurd Cu cât acest 

. cont/oi va ft mai 'fectiv cu atât vom 
fi mai aJutali in activitatea noastld şi 
cu atât m i fericit va fi rezllltatui 
Dentru IOJtă iumw: autoriMli şi 
public .. 

- Cu ce ati {napui activitatea? 
- Cu rtvizuIrea OrdOTlflrJţelor de 

plată Il( al hlta e îned - pe care, po
tfill,t ordinelor primite, trebue să le 
centrosernlU z, şi cu [Ilarea in primite. 
Am numit o comisiUrle de experţ' ... 
Ei, dar nici două ore nu sunt de câlul 
am vrnit a 'ci. 

Fii mai cu lăbdm; eu ili stau la 
dispozitie oricând ... 

- O ul/lmă Intrebare, D1e Prefect: 
Vt:ti face vre-o sehfmbart printre func
ţionarl? Vre-o illloculte? 

- Toata lumecJ la post. Nimeni nu 
va fi s:himbnt decât în caz de vJditd 
rea vo nţa Sall illcorectitudine. 

Cissylva.nq. 

CeHţi şi răspândi ti zia ru l 

"Tribuna Nouă" 

Opera_ romană din 
la flrad. 

Cluj 

Dupd cum am anuntat tn numerele 
precedente, opefa româna din Cluj, 
urmând exemplul de anul traut, va 
veni şi In anul aceasta la Iloi, cu intteg 
ansamblul, pentru o serie de reprezen
tafii, 

Rep,euntaţiiJe vor avea loc in 
Tt!atrul de vară şi vor ineep~ Joi 16 
Ilinit, În OI dinea următoQre: 

Joi 16 Iunie - "I\ida" 
Vineri 1-1 lunte - .. Lakiuc" 
Sâmbăti 18 I\ml~ -- ~Balul mascat'" 
Dumjneca 19.. - "Carmen" 
Cdelalte reprezentaţli se vor anunta 

ulterior. 
Bl1etRle, CI1 preturi varimd Intre 

180 - 20 lei, s au ŞI pus Î'l vânzare 
între 10 1 a. m. şi 4 6 p, m. la 
Cassa teatrului de vară. 

Dat fiind IJrtstiRlul de cale se bu
cura ace(!std {'Ijghebare românească 
de operă, prestigiul pe care şi l-a câ~
tigat atiit prin g,ija mtist/cfi ce o 
pune in rfprclr:ll'area diferitelor opere, 
câ l şi prtll fericita alege", a reper
toriului nu n" indoim Ca pU91iru! ară
aan, fard dl'Osebire de naţionalitate, 
va fa.:e ca uprezentafiile să Ulba laI! 
(ti fala unor săli a-hipline, ca Şl anul 
ttau!, Crooicar. 
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In jurul Adunării eparhiei Aradului: I 
., 

Dumlnecă 22 Maiu a. c., după of!- Sinodui validează apoi mandatele Dr. În loc de d-l; iar pe cele 37 din 
Stlişte (un vot mai mua in urmă - şi 
ne mai între ham cu ce scop ... ) le a
nulează. 

Discuţia. VI.! 

decea serviciului religios s'a ţinut domnilor Marşeu şl Vellciu, far pen
adunarea eparhială a dlecezel Ara- tru anchetă alege comisar pe d-l 
dului. in clăd'rea internatulul de fete, " Hotăran. 

Aşadar 2 păreri sunt formulate: alur. 
Comislunel de verificare - pentrU#ttJ 
ordonarea unei anchete impaTtiale, şi , 
a prefectului Buneu - pentru vaII· do, 
darea mandatelor cercului Radna. JoI 

sub preşedinţia P. S. S. pplscopul 
Grigorie. 

P. S. S. Episcopul des:hide sesiunea 
printr'o cuvântare in care aminteşte 

activitatea din trecut şi după ce sub~ 
lInlază Împortaeţa pe care o capătă 

Sinodul prin nouă lege blsericiască, 
schiţează treburlie acti ~ităţij viitoare. 

In ş~dinţa de după amiază după ce 
se verifică mandatele a 46 deputaţi 
a c!iroralegere n'a fost contestată, 

P. S. S. declară adunarea constituită 
şi capabilă de lntărâri valide. Se aleg 
diferitele comisiuni. 

In şedinţele de Luni 23 Malu se 
face alegerea noului COD sillu eparhial 
pe un period de 5 ani. Urmează pre
zentarea şi dis:uţia rapoartelor dife
ritelor comislunl. 

Dr. Cornel Iancu prezintă raportul 
comisiunei de organizare. Părintele pro
topop Văţlanu pe al camlsiunei bise
riceşti. Protopopul P. Givulescu trece 
raportul Comisiunei economice, care 
propune, între altele, ridicarea Institu
tului teologic la rangul de Academie 
teologică. 

Marţi 24 Malu se incepe validarea 
mandatelor contestate, Raportor al 
Comlslunil de verificare este d-I dr. 
Ioan Robu. 
. Se resping contestaţiile filcute contra 
alegerilor din câteva clrcumscrlpţil 

(Arad, Cermeiu, otc.,) ca nefondate. 
Se trece la discutia contt-staţiilor 

din cicumscripţla Chişineu. 

Cum au decurs alegerile 
la Chişineu. 

Cel cari au introdus contestaţia ale
gerII dela Chlşineu îşi bazează cere
rea pe faptul că alegerea s'a făcut 

sub presiunea pretorulul justin Chirilă, 
a şefului postului de jandarmi şI a 
oamenilor săI. 

Spre suprema înjosire a bisericii, 
şeful postului de jandarmi s'a urcat 
pe amvon şI de-acolo făcea propa
gandă .•. activA pentru candidatii ofl· 
elaH ai prefecturii. 

In comuna Mişca preotul a adus in 
sprijinul candidatilor guvernamentali, 
un admirabil argument, de naturi 
~alcă: a împărţit alegătorilor un vagon 
de grâu adus nu se ştie de unde ... 

In com. Vâllători, votarea ,'a făcut 
cu blnevoitorul concurs al jandarmulul. 

In Dilaca alegerea a fost prezldată 
de •.• Dotarul comunei. 

In ŞiclăU, preotul Montla n'a mai 
efectuat alegerea.,. de teamă să nu 
zdrobeascA pe adversari. 

Toate aceste contestatii au la bază 
declaratiile scrise ale locuitorilor din 
comunele respective, 

In consecinţă comislunea de veri
ficare e de părere să se ordone-anchetă 
şi până la rezultatul el să se ţină in 
suspensie verificarea mandatelor. 

Combate cOilcluzlunile comislunel 
d-l Vasile Boneu. motivind preşedinţia 
notarulul sau prezenţa jandarmulul in 
biserică - şi probabil chiar pe amvon I 
- prin aceea că erau in depllnul exer
citIu al dreptului de vot creştlnesc. 

Inchipulţl·vl: pravoslavnlcul domn jan
darm In plină manife&tare a preroga
tivelor sale clerlcale 111 

P. S. S. EpiscopUl atrage atenţiunea 
domnilor deputati sinodaU sA lase la 
o parte "glumele~. şi patlmele politice. 

In cercul Radna. 
In "corn. Odvăş au fost aleşi bărbaţi 

de încredere cari nu aveau drept de 
vot iar procesul-verbal al alegerii l-a 
dresat .••. 

Or. Beleaş şi Dr. Coţivanl. 
Dar Iată pozna! Domul! Dr. Beleş 

şi Dr. Cotiol primesc În corn. 1imi
seşti 82 voturi ~ numele Dr. Btleaş 
şi Or. Cofiva71;; iaria Săvârşin aceiaşi 
candidaţi primesc 103 voturi Fl:eşte 
că voturile prietenilor pOlitici nu pot 
fi nesocotite ca G le adversarilor. 

In jJrul acestor teme se Încinge o şir 
vehementă discuţluoe ta care iau partepa 
domnii: Sever Bacu Chiroiu, Dr, VOi 

Mihail Măn:uş, d-I Obădeanu (Timl·de 
şa an) Dr. G;orgeviclu (Timlş,) Dr.a I 

Cloroianu (Comloş· Băllat), Dr. ŢiucasuJ 
(Timiş) Or. Iancu (Curllcl). lat 

In VăI ădia, potrivit dedaratiei băr
baţilor de incredere, s'a schimbat re
zultatul votului în favoarea candida· 
tilor oficiall, chiar de catre preot. 

In com. Pânuşti preotul iscăleşte 

procesul-verbal În alo, fără să totali
zeze voturile nominale. Ulterior atri
buie voturile candidaţilor nou lui Ieru
salim. 

Deaceea comisarul aprob! votarea 
şi trece voturile obtinute de domnii In tim~~1 discuţiei se a,ud violent~ . 
Dr. BeJeaş si Dr.Coţ!van!, domnilor voclferăf1111 grupul depuhtllor slnodah.zel 

B I . C t' . Dr. Hotăran, B.:>rneaş şi Baltă, din.ruJ 
~ eS ŞI o IOlU. 

• • 1 . ă . I care Sl' desprinde ideia că nu ne tre·"ie 
In familie totu se aranlcaz pne-, b' ăţ' t S· d 

te ne te i fără prea multă scruPulo-1 Ule reg eTU Il ma. ex) 

In Lupeşfi nu s'a ţinut slujbă reli
~ioasă şi nici alegere nu s'a fă"ut; 
s'a dresat totuş un proces verbal in 
care se menţionează că s'a oficiat sf. 
Liturghie şi că, in urma votării, d~nil 

Beleş şi Coţoiu s'au pri;:opsit cu ..• 26 
voturi. De unde? 

It tŞ Ş O p Irte din deputati cer lochidereaph 
z a e. discuţiei şi punerea la- vot a validă.ter 

Propunerile comisiei de rilor. Se cere cu insistenţă vot secret,nic 
verificare. deşi nici a votare nu s'a lacut pândca) 

, In 7 emeşeşti 20 locuitori - dintre 
cari unul fără drept de vot deoarece 
fusese condamnat pentru omor - au 
fost duşi cu forta la vot. 

In corn. Ilteu, prefectul Boneu,' in
conjurat de jandarmerie, adminlstraţ!e 
şi lucrători de la C. F. R. face pre
siuni pentru reuşita listei oficiale. 

jandarmul plutonier Sicoie decLară 
inscris că a oprit pe d-l Georgescu 
să intre în comună şi 1- a intors din 
drum, din ordinul prefectului Bontu. 
Comuna Sti şte a fost inconjurată in 
zIua alegerii de jandarmi cu consemnul 
să nu lase pe nimeni nici sA Intre uicl 
să Iese. Jandarmi! transformaţi În a
genti electorali, făceau propagandă 

impArtind affş{', pentru candidaţii pre
fectului. 

Alegătorii trebuia să înfrunte, în 
biserică, controlul sever al pretorulul 
Corn ea al plutonierului Mazere din 
TrQlaş, al comisarului financiar Mol
dovan din Radna al notarulul romano
catolic - ce căta in biserica noastră I? 
- Hoffman, din Petriş, etc. 

La redactarea procesului·verbal d·nli 
de mai sus au "scăpat din vedere
pe votantul Ioan Lazartncl. 

Fireşte că a trebuit să se găsească 
în urmă un vot mai mult ... 

Cu ce scop? 

Comisarul scrutinuluJ. 

In fata unor astfel de acuzaţiuni 
formulate şi susţinute 'chiar de băr
baţii de încredere ai alegerilor, coml
siunea de verificare propune în una
nimitate ordonarea unei anchete 
condusă de P. C. S. Arhimandritul 
Pol!:arp Moruşca, ca cea mal deplină 
chez~şle a Imparţiaiităt il . 

P. S S. f!pis~opul Gdgorie atrage 
atenţiunea deputaţilor slnodall asupra 
gravităţii acuzaţ1unilor şi cere adu
nării să admită ancheta. 

"Blserlca nu poate admite ca asu
pra el să planeze bănulala ca şi cum 
ar patrona anumite abuzuri şi de aceea 
adunarea eparhială trebuie să ordone 
ancheta spre a fi la înălţimea dato
riei eL" 

Acestea sunt textual, cuvinttle P. 
S. S. Episcopllul, prel.identul adunărei 
eparhiale. 

Dar împotriva în:helerii comislunei 
de verificare şi impotriva dorinţei clar 
exprimate de inalta faţă bisericească 
a părintelui Grigorle, d-l Boneu după 
ce căută fără succes să infirme te
meinicia contestaţlllor insinulază că 
d-} Georgescu, fostul prefect, a fost 

oprit de a Intra in Itteu şi intors' dIn 
drum in vederea siguranţei statului (!?!) 
şi in urma intelegerii avute cu d-l 
Colonel PapUca comandantul re
glmentului de jandarmi din TimI
şoara. 

D.l Colonel PapUca virit ia cauză. 
lată·1 deci pe d-l Colonel Paplica, 

vârit în cauză fără voia d-sale şi numai 
pentru a se putea. debarasa de răs-

Ar trebui sA fie de o corectitudine pundere d-i Boneu. 
Ireproşabilă. Se pare cA nu aceasta CăcI, orice s'ar spune, ne este cu 
a fost atitudinea d-lul D-r Borneas neputinţă să credem că d-l Colonel 
care a anulat in com. Cladova 29 vo- Paplica a fost cel in capul cărui a s'a 
turi ale d-Ior Georgescu şi Pless. înfirlpat Ideea că dIntre toti candidaţi 
Moţiune? - E de râs! AlegătorII la alegerile sinodale Singur d·1 I. 

au scris pe buletin Dr. Georgescu şi Geo'gescu, fostul prefect al judeţului 
Or. Pless şi d-nul Georgescu nu e Arad e periculos siguranţei statului. 
.doctor" el Ion - t\upă cam d-l Boneu Acel care lndrăzneşte să atribuie o 
nLt e Vasile el "doktor". atât de fantasmagorică nerozie. d-lul 

Fireşte, pe comisar nu l-a Interesat Colonel Paplica dovedeşte o complectă 
faptul că n'a mal fost nici un alt can- lipsă de orientare şi o totală absentă 
didat Georgescu, că nu se putea face a simţului răspunderii personale - In 
nici o confuzie, etc. L-a interesat numai afară de faptul ca - conştient sau in
atâta: Ion Georgescu nu e doctor, conştient - insultă un osta •. 
deci: se anulează voturile. Nu dela d-l Colonel PapUca aştep-

Şi cu toate astea d·l Georgescu tAm o desminţire a aserţiunilor de 
este "doktor" adică advocat ,1 incA I mal &U5 - ci chiar dela d-I prefect 
mal versat In materie decât mulţi I Boneu care - afirmAndu-Ie - Sau se 
"doktorl" dela Ptşta. . bazează pe ceva, şi atunci trebue să 

Dar pe d·l comisar nu-( intereseazA dovedească sau a comis o simplă gafă. 
asemenea speculaţ!unl intelectuale el' ŞI e mai cavaleresc să o mArturi-
partea practicA. sească decAt să o asvârle in spinarea 

Mal anulează deci încă 12 voturi altora cari au facultatea .... de a nu 
in Corbeştt, bazat pe acela, motiv: fi de faţă. . 

acum cu vot secret. t" 
In faţa acestei deslănţulri de paHmetrâ 

în care nu biserica ('ste supremul scop 
ci sectarismul p:>litic, d 1 senator Dr.elo 

Mărcuş ia cuvântul şi declară căaa, 
grupul d-sale părăseşte sinodul rn'al 
semn de protest făcând răspunzătodiurJ 

pe cei cari ră llân de toate neaj lIDSU' , 

riie ce s'au abătut şi încă se abatstr 
asupra biseric!l.ln acel aş timp domali:ziG 

raportar al Comlslunii de verif!cartVOl 

Dr. 1. Robu, Ur. M. Mărcuş, Dr. L.mli 
Oeorgeviclu, Dr. P. Obădeanu, lDrâe 
Ioan Groza, Dr. A. Iancu şi Dr. Mircunej 
părăsesc sala, predând biroului unpă 
voluminos memoriu .- protest. po, 

Se naşte tumult ~~~ 
P. S. S. Episcopul (Jrl~~ rk:H~! .. ~ 

din nou şi cu lacrimI Î:1 ochi rOagă~eJ 
pe deputaţi să se desblne de patimile Il 

omeneşti: tşl exprima durerea sufle.~ej 
tească afirmând că de c{lOd este 11 

episcop nu a fost niciodată aşa dl' 
mâhnit ca astăzi, văzând că cuvântu!~O 
său răsună tn pustiu.... l~j 

Votarea. frj 

Se procedează apoi la votare şi~o, 
fn· cu ] 8 voturi pentru 14 cQntra şl·3 ' 

abtineri se validează alegerea d!~a. 
cercul Radna şi persoana domnilofă, 
Beleş şi Coţoiu. 

mt A doua zi ... 

A doua tti comisiullea Î:1Sărcinat!~~ 
.cu cercetarea memoriulul comlsiuDede 
compusă din d-nU Dr. G Cluh andu'Nt 
Dr. O. Chlroiu şi Or. Cornel lancu'e-o 
referează apinând pentrll ordonawoÎl 
Ilnei anchete. " 

In urmă UD membru al acestei CO'vel 
misiuni se ridIcă împotriva partidullli"va 
liberal. Acolo, in plin sinodl (00mDj~r4 
aştla formează listele.) (Luminează-te>;ej 
noule ierusalime 1) În biroul prefectur~a 
rldi.;ă ingerinta administrativă la faD)ă 
gul de vlr1ute religioasa şi - cine-La 
de vin!? - Fireşte, liberalii)! 'le: 

Sectarlsmulul d-lui Cornel Iancu, ti 
răspunde cumpănit, dem şi oblectivm: 
Dr. G. Ciuhandu care, din inalte con'IOI 
slderaţluni morale cere ancheta. fUţ 

Adunarea primeşte propunerea Ş~b 

deleagă pe Dr. Em. Montla cu.facerel;ia 
aachetel. 'TI( 

Inchiderea Sinodului. 
~it 

tii 
DupA ce comlsiunea culturală işl 

citeşte raportul, P. S. S. Ep/scoPal"a 
Grieori~ prlntr~o simţită cuvântafl,e, 
Incheie lucrările seslunel ordinare la 
Sinodului eparhiei Aradului. fe 

6. Plrnlvean. 
_._~ .... 
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Nr. 14 

nădejdea noastră 
la schimbarea Regimului. 

In sfrlrşit a sosit dela Bucureşti 
l'tstea aşteptatii cu infrigurare de toatd 

aJumea despre formarea glffJunul"j 

rU#tatiollol! 
şi Se ştie cti Majestatea Sa Regele îl 
lI'dorla de multa vreme. Deasemenea 

toti oamenii de bine vedea" tnsăndto-
o şirea vieţii politice in cOllcentrarea 

·tepartidelof de ordine. Şi daciI linii nu 
k vor inţelege sJ dea ascultare glasului 
11.de chemare regal şi dorinţei unanime 
)r.a tarii, se vede că nici in momentul 
rasuprem nu sunt ptitrunsi de insemnă-

laUa zilelor grele prin care trecem. 
I!e Era ntspus de d,lleros cum ne pre
alizentam în vremea dm urmd. Anglia a 
lin,rupt relaţiile diplomatice cu Rusia so
·e·"ieticd, lumea intreaeă plină de materii 

explozive, iar Iloi pafecd traim in/,'o 
ea planetă Jmlştitti dintr' alta lume. In Ifl
Iă.teriorul Idrii nemulţumiri pe toata 1(

el nia, începând cu satele şi pând la 
ndcapitala ţării, iar cei deJa conducere 

erati de credinta ca niciodată nu am 
· trttit zile mai fericite decât acum. 
ne "dtă u Totu$i niCIO a ca acum nu a 
~p clowti/ mai putemic patimile. Sd ne 
~aducem ammte cMar şi numai dt' ma· 
~{aVllrile politice instdpân/te in anii din 

Irilurmă. 
;u. Btlrbatii de frunte ai neamului erau 
Jatstropiţi cu tină din toaie părtile, in 
lli:ziare, la intruniri publice şi 'n COfl

mvolbiri plivate erau acuzali cu cele 
L.mai grele invinuiri, încâi noi, oamenii 

Dr.de rând mal că ne pierdem cumpătul, 
rcurzeştJind ce sd mal credem. Din toate 
unPărţile veneau ştiri de scandal şi de 

ponegrire, pe car' mullimea incultă le 
aştepta cu ptdcere. In felul acesta po· 
Uliea s'a de~radat dela nivelul fnalt, 

!c-!pe· care trebuia să-i aibe tI! viaţa sta
l~itUfui. Viata po/iticd s'a prefăcut din 
IIlcceeace ar fi trebuit sit fie - contrl-· 
fIe· . 1 bUfia illinror cu toate puteT/le a pro-
~egreSUl şi la inflorirea ţMit - într'un 
~politicianism fără scrupul şi disgustd-

ItUlto,. Demllgogia de iaraM supralicita 
in jăgăduelile ceie mai Imposibile şi 

lra neobo~tt{l in lansalea de lorinei şi 
·fo/mule de fericire pentru ţarăl cari 

· Ş~insă de cele mai multe ori se dovedeau 
Id;OQ fi numai mijloace potI ivite pentru 
ilofăpătuiala purtătorilor lor. 

A fost timpul suprem ca sd ne des
meticim de a întelege viata politica in 
,acest sens, fiindcă nu acestea au fost 

al metodele, prin cari am ajuns la perioada 
~n!rle astăzi in istoria neamului nostru. 

u'Nu lira dusă la paroxism, nu dema
Icu'e-ogla desfrabălafd ne·au dus la între
rea~ifl~a neamului. 
... Avem cea mai bUlld nădejde că gu
.... o·vernul national ajuns la carma ţdrii 
ul.::va potoli patimile politice şi va readuce 
ln\l~remurile din trecut, când participarea 
• t~,;etdtellilor la \1;ala politică era priviM 
:Ufl:::a participarea la o sărbătoare, iar 
an)arbaţii noştTli fruntaşi erau ccnslde-
1e·l,.ati ca nişte preoti sluiitori la altarul 

'2eamuluf. 

1, ti Avem ndde-jdea 'Că noul 2uvern, 
cth ,. t 1"," d d . W$ mu ,lin e majoritatea covârşi-

on"oare a nat/unU, nu numai cd va 50-

.ruţionG in mod fericit şi spre binele 
Ş'Jbştesc toate problemele anătoare, 

~re&Jar va indruma pe calea cea m"i bună 
noravurUe politice şi va impaca spi. 
~itul public adânc fu/bluat in vremea 
tin urmd. 

i~f Avem nddejdeafirmd că noul guvern 
~Pi'ational va da directiva adevdrald 
ea (fntru ca sd ajungem cu paşi repezi 

a consolidarta ţării atât de mult doriM 
re toll Românii bunL 

~. 

Clericus. 

TRIBUNA NOUA 

Tot despre "Romanele de fasciGol" . 
SJ ne ieri! cititorii Hoştri .lacel păs/râm 

al.i/a .~·rije IH,/uhtre]ol' j:,scit'uh <l etlm,. 

coulÎllul il 1l.'tal'I"ohâm ,'II uflima indigl1are, 
S.1 III' iei It' dat· 101 "daM ,;a III' infe

lea.!!,t;. Câ.:i dacii IIIt 1'lIlem Irc,;e CSI f'ed.:
rea ,:;ili~rftlrl mcschiuului t'dihn· dill HfIW

reşJi, " , . .1 :::i dl":i ali" ca.::ul"i dll sâ 11<' 

cOIlfirme judignare,] şi ~â l1e }oftJlfieze uen'a. 
XII pulem s.-dpa CII tt'dcr':<1 tenta/iile pe 

cari ':://111111/(/ tacticd. munlaYII/,edilOl', le iti· 
rlr<"lljltă Îndeosebi cOJJil'u su/lc!t!lul' illJadl'. 
.anlm jl/d"",r/ilur Hair'e Cind l!edem femei, 
bărhaţi, IlHwcitlJri. suldati citi mi uces'/~ 

Inllnit1rii ii wllda!!JJ/Jm pl' ei ÎtlJeosebi, 

[J<u când illh'nwţionallfl exaoc dlll ca
ri/aM. Jg, 11 eri:: , sfidea::<'i şi ,.t!l mai ele
mOltar bun stmt al opiniei publice, când 
1I'IIIea::J. jllde~'a/a celOt' de cari ,It' lea.l!,ii 
ale lIIai ,~rillic jIăd,:idi. 1It,li pulem aoi să 
,",'uţăm pe acest l/el'reduie <"fitiţea'l! Pu/,'", 
Irea CII vederea Îrtt.Î1I11'1area tli/~ sâp/ămlÎ/1a 

Irmrtii. când doi indivizi, având 
sute de fasclcole No, 1, din "Bles
temul Moştenirii", postaţl in faţa 
liceuhd "Moise NJcoară" impărţiau 
gratuit câte un numar, elevilor cari 
~şiau din lăcaşul unde cu atâta 
trudă se imparte înţeJepclune şi se 
face educaţie? 

. l'UIt'1I1 să /le aSL-UIJdem illd~~Harea şi 

di$preţul Îtl 'tIta UPIM astfel de proceda? 
f),lâi ~Iifl; c.ilii In('/,I diPI(/! 'plol/e"ii 

LJ,IC1'dm/d t"U./lllri. l'rofi:sorii t1ăli/i ,Işa cum 
Simt, rellll'N luminu1'ea odra:>lelo,' ÎlIcredill
ţah' lm', dacă :;:Iim şi crwl>aşlellJ sacrificiu] 
depus. il.: ace"ti j'~'ofesori. peutru pre,S;(Uirea 
gel/O"u/iti de mâille, mai putem noi comite Uit 
gesl ,It· laşitat,·:' I'ulc/Il l:oi Iăcea? Nu, 

ils caZUl acesta Cl~ ahit mai pH/i11 rom 
il/ca,ca su ",' Îl1j1·âllă/I! l'IJmirea. Chiar 
dacă ace' ce a avut cunoştinţă de 
cei doi colportorl, trlmiţându-i in
su,i să impaTtă necinstitele PilbH-
catu, ar fi d. Sandor. . 

Serviciul Apelor Regiullea VII Arad 
Nr. 1103/927. 

PubHcatiune de Licitatie 
Pe baza ordinuluI Dlrecţiuoel Ge

nerală a Apelor Nr. 4490 I 921 se va 
vinde prin licitaţie un catâr şi patru 
cai. licitaţia se va ţinea În oborul de 
vite al oraşului Arad, la 17 lunie a. c. 
ora 9. 

LIcitaţia se va face conform LegII 
Contabllltălil Publice art. 14-80. 

Arad, la 5 [uni~ 1927. 
p. Şeful Serviciului: 

Inginer-şef 
Karossy ss. 

Contabil: .. 
Morar ss. 

Pentru conformitate: 
C. Trancu 

Mfnsterul Justltlel 
Comisiunea de Naturalizări. 

45 

Conform art 23 din legea privitoare 
la dobândil1i şi pierderea naţionali
tăţIi române, se publică următoarea 
cerere de l1aturalizare, spre ştiinţa 
acelora cari ar voi să facA vreo în
tâmpinare. potrivit d:spozltiunilor art. 
23 din zisa lege: 

Domnule Ministru, 
Subsemnatul Ioan .. Korltar pantofar, 

dom. in oraşul Arad, B-dul Regele 
Ferdll1and No. 4, născut in Clan .d
apaţa (Ungaria) la 14 Malu 1895, 
fiind de nationalitate maghiară şi 
voind a deveni pentru totdeauna ce
tăţean român, cu onoare vă rog să 
binevoit! a dispune formelor legale pe 
baza alăturatelor at:. te pentre împă
mântelllrea mea, scutindu-mă de timp 
de stagiu, fiindcă m'am căsătorit cu 
o româncă. Cu sHmă, 

.{9. Ioan Koritar. 

Ministerul Justitiei 
Comisiunea de Naturalizărl. 

Dd, d, Saudor, de a.eaş oribilUl eu Conform art. 23 dIn legea privitoare 
Hertz. a ajfttls $d ['oarte grija ele:mentâor la dobândirea şi pierderea naţIonalităţii 
fitlere de pe b/hlcile $caalei. D. Sandor, române, St publicA următoarea cerere 
complicele negustorului infam din de natural1zare, spre ştlinţa acelora 
Bucureşti, şi-a luat sarcina de-a cari ar voi sA facă vreo întâmpinare, 
otrăvi sufletele intacte ale ,getseraţiei potrivit dispozlţlunilor art. 23 din 
care 8eî'Zt,1(ă îufloritoare şi pIillii de ,Iiidri. zisa leRe: 
di. At'( .4r.:Jdul lIet/oe de sC/'l'iciile d,tale, riie Domnuie Ministru, 
Samlor:' Credt'ln că /III, Atunci de ce SlIhsemnatul ]oao Nadasdy de pro-
atâta indrăsneală? De ce atâta mesc/si· feslune funcţionar la C. F. R. dom. in 
IIi/rit' şi <licita patimJ ir: scoplIl d{' a otrăvi Arad str. Moş Ajun No. 31, născut în 
SIIj/de cari p"imesc [ulI/illă din lumilla celor Sibiu În anul ] 598, fiind de naţlona

,'uri se saaifică pe alt,utfl cuf/urii? Iltate maghiară şi voind a deveni pen-
Aceşti apostoli se ÎJJI'I'Ulnicesc de mai tru totdeauna cetăţean român, cu 

Wll/l{'l }"",;;u;IQŞtill{â d"c,}t de dânima1'l:a onoare vă rog să blnevoltl a dispune 

Pa~ina 5 

Ministerul Justit\el. 
Comisiunea de NaturaJizări. 

Conform art. 23 din legea privitoare 
la dob1ndlrea şi pierderea oaţionalltălH 
române, se pubHdI IIrmătoarea cerere 
de naturalizare, spre ştiinta acelora 
cari ar vol să fa~ă vreo întâmpinare, 
potrivit dispoziţlunllor art. 23 din zisa 
lege: Domnule ministru, 

Subsemnatul David Friedman de 
profeSiune comHclant, dom. in Arad 
str. Veronica Mlcle No. It născut fn Stro
pko Cehoslovacia, în anul 18~7, fUnd 
de nationalitate cehoslovacă, şi voind 
a deveni pentru totdeauna cetăţean 
rOfllAn cu onoare vă rog să binevoiţi 
a dispune facerea formelor legale pe 
baza actelor aluturate pentru impl
mântenirea mea. Cu deosebită stimă 

DaVId Friedman 
Dos. No. 415/1927. 46. 

Ministerul JustiţieI. 

Comisiunea de Naturalizâri. 
Conform art. 23. din legea privitoare 

la dobândirea şi pierderea naţionalltăţU 
române, se publică următoarea cerere 
de naturalizare. spre ştiinţa acelora 
cari ar voi să facă vreo întâmpinare, 
potrivit dlspoziţiuoilor art. 23. din zisa 
lege~ , 

Domnule Preşedinte, 
Subsemnatul Gustav Kraus, de pro

fesiune instalator de apeducte, de na
ţionalitate Israelită, domiciliat în Arad 
str. Ioan Rusu Şirlanu No. 10 doresc 
să devia cetăţean român deoarece itt 
această tară voesc să mă stabilesc 
definitiv, având toate interesele mele 
fa mlliare şi materiale. 

41. 
Cu distinsă stimă 

Gusfav Kraus 

Ministerul JustIţiei. 

Comisiunea de Natuliztrl. 
Conform art.23 din I('gea privitoare 

la dobândlrea şi perderea Daţlonalltăţii 
române, se publică următoarea cerere 
de naturalizare, spre ştlinta a.:elora 
car! ar voi să facă vre-o intâmpinare, 
potrivit dispoziţiunHor art. 23 din zisa 
lege: 

Domnule Preşedinte, 
Subsemnata Ştefauia PauHna Spiro 

născu1ă la 20 Octomvrle ct. vechlu 
1 !:I02 la Durneştl corn. Barsaneşti (Bo
toşani) domlclliată la părinti in Arad 
str. Cuza Vodă No. 33 dorind să devin 
cetăţeană română vi rog respectuos 
să-mi acordati naturalizarea cu dls
pensă de stagiu con. art. din lege. 

u~drl!lmr a ideallrllli pe cat'f-i ,~etwsc OI ,-;fi,,- I facerea formelor legale pe baza actelor 40 
lCIIse. .,. ~, . • l alăturate pentrl.l !'irtpămâotenirea m~a'l 

Cu stimă: 
Ştejan.Ja P. Spifo. 

De aCl'iI, Dle Sandof, să consideri Cu deosebită stimă, ADMINISTR~.TL~ fINANCIARĂ 
gestul conducătorilor liceului cari 48. Nadasdy Ioan. A R A O 
au confiscat romanul, drept cea _.... ...... ~ ",> 'm ...... ""'h w· I > • • 

mai mică satisfacţie pe ca~e au ~u- Gustând aerul curat de mureş No. 18,603 din 7 IunIe 1927, -
at-o III mr;deslta lm' caractenstlcă. S'ar • • 'p b tic aţi 
fi puiul alt/el rJspultdc. îrrdrăzllc/uhd d-talc cercetaţl ŞI casa A. T. C. a U une. 
g<'sl. Dar de aCra, să nu abu~zi de bărcilort unde puteţi face Administraţia financiară Arad acordă 
răbdarea românească ••• cJd tlOi le excursiuni pe mureş cu un ultim termen până la 15 Iunie 1921 
cam • •• O/lloaştoll . • • B m t pentru plata taxelor de registre şi pre-

Şi fiil/,f"j >roi le CII)lOIlŞI"I1f, 11/1 tt! SIIi"/ro"'- il rea cu o or lungirea contractelor de Inchiriere. 
dacă It' t'om ,tile'(!. şi altora ':IIIIO$CII/. . Casa bărcilor este asor:- Cel ce nu se vor prezenta înlăuntrul 

Şi asia ..• "îl de clmmd... tată şi cu un B U F E T aces/ tui i termen se vor trata contra· 

I ven eut· 
l-h'(Jltitl R'<!;,.riu S p e eia 1 unde se găsesc Se recomanclă ca cei interesaţi să 

Cinema "M fll UlM U R ( ~ U 1 U r 
- ţ ~ .u. .... Au , .. 

1927 V1/8-12 
~I()DELUL 

in rolul principal 
PETROVICH SVETISLA V 

şi NIT A NALDI. 

VII 13-16 

B E N.A L 1 
in rolul prlnclpa'. 

RAMON NOVARRO 

I zilnic mâncări gnstoase calde se prezinte din timp şi să nu lase pe-
şi reci si B ERE proaspătă. ultim I zi, căci altfel ar risca din 

44 cauza aglomeratlei să nu poată fi 
--------------- satlsfăcutl şi deci să cadă in contra-

venţie. Adminlstrator financiar, 
Al!nicolea nu . căIătoriti , ::::::):::lt:::~:::~:~~:::::::!:)C;:::;{::~::-"~:.:::~CI:::=:)::):::l(:j::):::~::::~::(:::::=::: 

la băile S'cumpe, când şi in acea- ~; 39 g 
stă localita1:e primi li acelaş ~::: IIIF"' La :~( 

tratament cu bae de ::~ B C tIC. ~~ 
ACID CARBONIC ~:j u.e u lneD1ai~j 

HIDSRUci-.f~~A$~t~:~RE H Malul Mure~ului ~ 
BC:r~et~ţ: ~lC~. ~~ se mânâncă :-: r~ 

Personal excelent. Abona- I ~:~ :-. eftin şi bine ?~ 

Nu 

ţi lor reducere. 29 t~ Funcţionarii publici au 20% reducere g 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ &~ooo~xx~~~xx~oooooooo~~ 

Primim curent În comision 
C fi R J o f L, C f R f H lf, fH U C Jf şi aHe P R o DUS f R 6 ft I C fi lf. 
J SISSLE Berlin 0,27, 
. • Alexander8tr. ::zo .. a. 

42. 

In fiecare zi 
PEPTENÂM L Â N Ă 

cu preţuri foarte reduse. 
KEMPF Socodor .. 

43 

) ./ 
)0 

'I'~.~, .' ~ . <' • • .' ~ 1. • ~. k. < , " ~,~ 
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Infortna ti uni , 
Az, Vineri 10 Iunie, a sosit cu acceleratul de Bucureşti 

la ora )110 după amlaz, 01 General A. Văitoianu preşedintele 
organizaţfunii noastre. "-

A fost întâmpinat la gară de toţi fruntaşH noştri poli
tici şi de numeroase delegaţiuni din provincie. 

Apoi s-a format un impunător cortegiu de călăreţi, au
tomobile şi trăsuri, care a pornit spre clubul partidului. 

La ora 2 a avut loc in sala mare dela "Crucea Albă" 
o masă comună la care au luat parte peste 500 persoane. 

In mijlocul unei insufleţiri de nedescris au vorbit Dnii 
1. Georgescu, fost prefect, preotul din Soco dor, MihuHn Ata
nasiu şi alţU - inchinând pentru partid şi pentru dl general. 

A răspuns Generalul VăitoJanu, făcând nişte declaraţi uni 
politice de mare importanţă şi inchinând pentru frumoasa 
şi puternica organizaţie liberală din Arad. 

Banchetul s'a sfârşit la ora 4, când şefii de sectoare 
s-au dus la club unde a avut loc o consfătuire in~mă. 

• • • 
Dl Zamfir Filottl, titularul prefec

turei politIei Arad, pus iD disponibi
litate de către vechiul regim goidisto
frtpturlst. a fost rechemat telegrafic la 
serviciu şi eri şi-a reluat ocupatiunile. 

'" • Se aduce- din nou la cunoştinţa 
caselor de comerţ, consigoaţif', rep· 
rezentante, etc. că exportul leilor sub 
ori ce formă fiind oprit emiterea po
lItelor În lei la ordin strein sau re
miterea lor in strelnătate, andosate 
la ordin strein, nu se poate face fără 
autorizarea specială". Oficiul de con
t;ol al devize lor Arad. 

... 
SU1tem Informat! că în motorul de 

pe linia Arad-Brad in ziua de 30 Malu 
a. c. DI Dr. Koloman Roman Notar 
Public în Butenl a afirmat între altele 
că )Jln România Mare nu există om 
cînstit... şi că imprumutul englez a 
fost refuzat pentru că România nu a 
avut garanţia onorală recerută. (4 

Aceasta o publicăm îD atenţia au· 
torltăţilor. • 

- Ministrul Instructiunii a decis ca 
pe ziua de 7 Iunie toţi InspectorII şi 
revlzorii şcolari cari fuseseră reche
maţi la catedre, să-,1 reocupe locurile; 
toţi cei cari ocupă az.I prin delegatie 
asemenea posturi au fOit chemaţi în 
bloc la catedre. 

Pentru elevii 
care în anul şcolar 1927-28 
vor să se inscrie in el. I a 
liceului "Moise Nicoară" din 

Arad. 
to sensul decîziunii ministeriale Nr. 

74066/927, elevii absolventi de 4 clase 
primare, care vor Iă se înscrie Îa clasa 
1 de liceu sunt obligaţi să treacă prea
labil un t'Xamen de admitere. Acest 
examen, la liceul Moise Nlcoară din 
Arad, se va ţine in două sesiuni: in 
Iunie şi Septemvrie. EI se compune 
din câte o probă scrisă la 1. română 

şi matematică şi'·o interogaţie orală 

asupra materiilor prlnclpale din cI. IV 
primară. 

Inscrierile pentru examenul din Iunie 
se fac între 15 - 20 Iunie, urmând ca 
examenele să se ţină intre 22-26 Iunie, 
întrucât inscrierile vor depăşi numă~ 

raI de 40 pe clasă. 

Cererile de inscriere $e vor face 
colectiv, pe şcoale, adnexându -li-se 
actul de naştere, de revaccină şi cer
tificatul de ci. IV primară, Dacă eli
berarea certificatul de el. IV primară 
intimplnă greutăţi de ordin tehnic, 
domnII diriginti ai şcoalelor de unde 
vin elevii vor adnexa la petiţII un ta
blou de situaţIa de fine de an a petl-

~ tionaritor,cu mentionarea mediei gene
rale de promovarea claseI. 

Petiţiile intrate după termenul de 20 
Iunie nu se va lua in consideritate. 

Direcţiunea liceului 
• Moise Nieoard, A.rad. 

Tipografia Diecezane. Arad. 

Serbările 
organizate în amintirea profesoru

lui Df. Petru Pipoş. 

Se vor tine Omnlnecă 19 Iunie 1927, 
după următorul program. . 

l. La ora 10 şi jumătate, in Catedrală 
ParasI as intru pomenirea profesorului 
Dr. Petru Pipoş. 

2. La ora II, în sala festivă a Se
minarului ortodox rom. Adunarea de 
constituire a societăţii .. Or. Pipoş" 
pentru studiul cop!lului român. 

3, La ora 6 d. m. serbarea come
morativă in sala mare a Palatului 
Cultural, cu concursul societătii corale 
,.Armonia", vorbirea ocazională fiind 
rostită de către OI. /flsptctor Sabin 
Evulian. 

Venitul serb~rli e destinat pentru 
ridicarea unui bust distinsului bărbat 
de ş.coaIă. care I fost Dr. Petru Pipoş. 

Bilete de intrare, cu 100, 60, 40, 
20 şi 10 lei la librăria Diecezană şi 
inaintea reprezentatiei la Casa Pala
tului Cultural. 

Pentru a da posibllltaţea ca la 
aceste serb!rl să ia parte, intrucit 
se poate, toţi foştU elevi al profeso
rului DT. P. Pipoş, Comitetul Aio
datle! a luat toate dispozitiile pentru 
Încuartlruirea participaţilor dm provincie 
Orice informatii dă preşedintele Aso
ciaţiei la liceul Moise N!coară. 

(onuocare 
Membri corpulUI dictactic aparţină

ţori circumscripţiei Peclca şi membri 
al Asociaţlunei lAvăţătoreşti, precum 
şi toti binevoltorli şcoalei din circum
scriptIe, prin aceaata sunt invitaţi a 
participa la conferinta ordInară ce se 
va tine in corn UDa Peclea, şcoala 
"GARA-, Mlecurl, la 15 Iunie, a. c. 
pe lângă următorul. 

'PROGRAM: 
1. La ora 8 1/2 Chemarea Duhului 

Sfânt, în biserica ort. română; 
2. Cuvânt de deschidere bineventa

rea oaspeţl1or. 
3. Prelegere practică din memori

r.are, de d-şaara inv. C. Ponta. 
4. O conferlnţă de d-l N. Cristea 

f. Inspector şcolar, preş. Asociaţiunii 
judetene. 

5. "Influenţa slavonă asupra lImbei 
şi Iiteratnrel românt (4 dlsertaţlune de 
d-şoara inv. Arg. Anghel. 

6. "Autoritatea invăţătonilul" dlsert. 
de d-I inv. P. Săcoşan. 

7. Oplnlonarea preleguel, conferin-
ţei şi dlsertatiunilor as-:ultate. 

8. Raportul comisiilor. 
9. Incassarea taxelor de membru. 
10. Propuneri şi interpelări, ÎDsinuate 

la timp. 
11. Defigerea locului şi timpului con-

ferinţei proxlme. 
12. Constatarea prezentilor. 
13. închiderea conferinţei. 
Nădlac, la 3. Iunie 1927. 

Gheorge Petroviciu Nicolae Dima 
preşedinte. .ecre tar. 

NB. Prezentanţli se vor insinua dlul 
secr. N. Dima dlr. şcol. Pecica. plnă 
cel mult In 13. Iunie a. c. pentru a le 
putea face pregătirile necesare pentru 
masa comună. 

Nr.44. 

Parlan1.ntul 
. .. ...................... z~ 

In loc de ... 
I u~ 

Suntem fericiţi c~) ni se ia pri- spoziţiunilor decretului de llli 6 I 

[ejul de a ne distra in această 

rubrică pe socoteala majestoşilor 
reprezentanţi ai... administraţiei 

regimului trecu~ cari, potrivit di-

jos, au fost trimişi la urmă. (~ s t 
avut însă grije să- şi incaseze d Re 

urnele până la 1 Ianuarie 192 mi 

Să le fIe de bine!!) Bu 
M~ 

Convocarea colegiilorelectorale 
PREŞlDENŢIA 

CONSILIULUI DE MINIŞTRI 

FERDJNAND /. 

Prin gratia lui Dumnezeu şi vointa 
naţională, Rege al României. 

La toti de faţă şi vIItori, sănătate: 
Asupra raportului preşedintelui con

siliului Nostru de miniştri şi ministru 
secretar de Stat la departamentul de 
Interne şi ad-Interlm la departamentele 
afacerilor străine şi finanţe No. 4271 
din 1927. 

Văzând şi jurnalul 'acesta consiliu 
sub No. 1.976/921. 

III virtutea art. 4, 1 l şi 72 din legea 
electorală pentru Adunarea deputaţilor 
şi Senat, precum şi a dlspozltiunilor 
art. 90 din Conslituţle, privitoare la 
termenul înăuntrul căruia urmează a fi 
convocat Corpul electoral şi Corpu
rile legiuitoare. 

Am decretat şi decretăm: 
Art. 1. - Adunările legiuitoare SUDt 

şi rămân dizolvate. 
. Art. II. - Corpul electoral din tot 

cuprinsul ţării se convoacă de Noi 
pentre a alege Adunarea Deputatilor şI 
Senatul. 

Art. III. - Alegerile se vor face 
precum urmeazA: 

Pentru Adunarea deputaţilor în ziua 
de 7 Iulie 1927. 

Pentru Senat: 
a) In ziua de 10 Iulie 1927, luând 

parte la această alegere - potrivit 
art 4, alin. a din legea electorală 
- toti cetăţenii români dela vârsta 

de 40 ani împlln'ţ'~ cu votul' obi -
gatorlu, egal, direct şi secret, I 
ctrcumscripţil electorale prin scru!_ 

pe listă; • 
b) In ziua de 12 Iulie 1927, luâ! 

parte la această alegere, în colel 
separate - potrivit art. 4. alin. c 
d din leg!"a electorală - memb! 
Camerelor de comert, secţia carne 
elală; membrii camerelor de comt 
secţia Industrială; membrii Camerek [ 
de agricultură, precum şi proteso: 
universitari onorari titulari şi agregl 
ş\ conferenţiarll definiti vi. întrunit! : 
colegII separate pe fiecare unlversitat 

c) In ziua de 14 Iulie 1927 luai 
parte .1a această alegere -: potril 
art. 4 alin b din legea electoral 
-toţi membrII aleşi al consiim 
comunale urbane şi rurale şi ai COl 

silillor judeţene intruniţl ÎIl coleg 
separat. 

Art. IV. - Noulle Adunări Sili 

convocate in' Bucureşti în ziua de Î 

Iulie 1921. d~ 

Art. V, - Preşedintele conslllub gJ 
Nostru de miniştri şi ministrul secn fi 
tar de Stat la departamentul de li 
terne şi ad-interlm Ja departament~ 
afacuilor străine şi finante este insa 
cinat cu executarea acestui decret t'j 

Dat la Scroblşte, la !; Iulie 1921 ill 
'_ ----EERDlNANb 

Preşedintele consillulul de mlnişt 
şi minIstru de interne ad-1Dterim, 
departamentele afacerilor străine : M 
finanţe. el 

R Ştirbey fIl 

* ...... tars 
SI 

Buletin săptămânal. 

Situaţia politică. 
t 

v T 
Externă. lin erna., ~, 

Cu prilejul aniversirii zilei în care Comblnaţlunlle şi machinatlu~i1e 111 şj 
s'a încheiat tratatul de la Trlanon, lltice sunt atât de compIlc~te ,IDeâli ../-" 
Budapesta şi-a indoUat toate edlfi. fi hazardat să pwnosticăm mtr un S~[ 
cllle, a depus coroane la toate statu* sau altul. Un lucru este sigur: guv~ 
\le şi a ascultat corurile Iredentiste nul Barbu SHrbey nu este destul cT 
ale tuturor societă111or naţionaliste. stăpân pe situaţie. Lipsa de coheziui ' 

Budapesta veghlază! a fracţiunllor <i:omponente şi faptulr 
_ Reprezentantul sovietelor rase la trei organl'Zatiuni politice n-au parta.J 

Varşovia, tovarăşul Woykow a fost cipat la îmfăptuirea lui, ne fac să C11Î! 

asasinat de către un tânăr elev, de dem că guvernul Stlrbey nu se IJrl 
liceu Kowarda, în vârstă de 19 ani, putea menţine nici măcar până la 1 

din motive politice. Atentatorul este legeri şi că guvernul natioflal eite Sf 
rus de origine ~I a făptuit crima lup- Imposibllltate de fapt, 
tind "pentru Rusia ad:vărată, nu pe.- t 
tru aceea a sovietelor • Tot mal mult se acrediteazA n~, 

_ Relaţlunl1e amicale dintre AI- bile singura pOSibilitate neiniăturablt 
banJa şi Jugoslavia au fost rupte, Ură venirea la cârma Ţării a unul guv~ 
nici o altă urmare imediată. F:ecare de partid baz.at pe majorităţi compacUl 
se răsteşte la vecin din propria lui Credinţa aceasta au avut curajul 'IlJ 
curte fără a avea curajul să sară gar- f 
dul sau _ă treacă pragul portiI. o mărturisească în public trei şe I ~ 

Precautiunea este totdeauna bine- partide. 0-1 Ionel 1. C. Brătianu 
cuvântată. declar"t răspicat nUllumal cll. e III 

- Avlatorul Chambtrlain un alt voe de un astfel de guvern dar şi I 
z.burător zănatec, care plecând din in revendeca în imprejllrdrile de as/4 
New-Jork şi traversând oceanul, a a- rt'd 1 ti 
terlzat in Germania la 150 Km. dt pentru pa l iL S u. 
Berlin, zburând necurmat 43 ore, vrta Sorţii sunt aruncaţi. . . 
sd se intoarcd în America tot cu at-I· Venirea la putere a partidului Ilb 
rap/anul. rai ramâne o chestiune de zile. 

Gloria lui Lindbergh ... nu-I Iasă pe SobolllL 
Chamberlaln să doarmă. ' .... 

Cenzurat Prefectura Judetului. 
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