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Redactia şi ad· 
11inistr(llia Arad, 
Bulevard. Regina 
'lari il 10. Eiaj 1. 

Anul V. - N-rul t8 

Naţional-Liberal. 

II Apure săptămânal sub conducerea unui comitet II 

v 

• 
Ardealul muncitor răspunde cu 

o ironică indiferentă sperantelor 
"Regelui neîncoronat". O corn
pleclo linişte domneşte pretutin
deni şi, in afară de preocupările 
dimpului, satele nU cunosc ni
mic din shuciumul pentru putere 
al national·tărăniştilor, -
Arad 29 Aprilie 1928, 

O OPERETA 
cinarea unui prolog cu desăvâr
şire corn promIs. 

Ţara noastră nu a ajuns la 
punctul unde se va putea pune 
măcar problema revoluţiei şi dacă 
exceienţii membri ai partidului 
naţional vor putea înjgheba vre-SI O PROFANARE. 

Sunt trei sute şi mai bine de 
:l.I1i, de când Vodă Mihaiu, vi
tt:azul stăpân al unui mic Prin
cipat locuit de câteva mii de 
valahi, făcând să ren:lscă virtutea 
LJlpiei-Traiane de odinioară, îşi 
făcea intrarea triumfală in oraşul 
Dlaiurilor româneşti Cl' trebuia 
să rămână deapururi istoric şi 
;.:are mulţi ani rămase pentru ro
mânii de pretutindeni simbolul 
.mui ideal a cărui menire era să 
fie crucificat pe visul mlienar, 
3tunci când cornul inmuiat în sân
;ele acelora ce ne dădură as
pectul strălucit al cetătii imbră
;.:ată în purpura grandioasă a 
"IncoronărW, cerea valahului dela 
1916, să şi caute Domnitorul ră
mas în urmăj pe câmpia Turdei .. , 
. Sunt cinci ani, de când Tara 
Românească 1mbrăcată În tinuta 
~mrerioasă a spectacolului de 
.unitate naţionaîă, glOiifica pe 
"Marele ferdlnand Regele tuturor 
,Românilor", in apoteoza cuve
lită unui popor ce-şi destrăma 
.a Alba-Iulia întreaga lui epopee. 
; Se plătea acolo, În cetatea pon
bfă, tributul unui reg-;; Viteaz, care 
alături de un popor ascultătl)f s'a 
'lInilit şi a îndurat mult, pentru re
,ifendicarea unui drept nobil şi 
lbsolut, pentm revendicarea unui 
)rept nobil şi absolut, pentlU re
).lizarea unei idei hârşltă dE' no-
C anul atâtor trudnice şi amare 
,3Uferinţi.. Tot ce a fost româ
)esc, tot ce a vibiat şi simţit in 
~"ic-tacul unei inimi prin care 
~~~urgea sânge de român, a ţinut 
';ă fie martor cu trupul şi cu su
~Ietul aureolat de fericirea imen-
13e i Sărbători in care se olămădea 
';italitatea viitoare a uilUi neam 
)1 se deslipea dintre nori, cureu
:')eul roşului tricolar naţional. 
il~ Partidul Naţional de sub şefia 
domnului Iul1u Maniu, uitând 
)robabil ceeace nu putea să uite 
:~lici cel din urmă român, igno
'"'ând complectamente epoca plină 
':le suferinţi şi nedreptăţi dispă
"ută pentru totdeauna în negura 
r:1nei istorii apuse, găseşte nime
e"jt a nu fi martor al măreţei zile, 
(:11 impozantului cortegiu naţional, 
i11 grandiosului act românesc. 
. Se 'nfăptuia atunci, - sub pa
c~avanul josnic al unei politici de 
'lmbiţiuni şi patimi egoiste, sub 
Jarajul unei motivări de inad
)1isibilă simţire românească, -
:ea mai concludentă profanare 
laţională şi istorică. 

, 
odată vreun guvern mai ,ca pab I 

.... Au trecut ani; Marele Rege Şi ca un corolar, d. Titus Ena- decât cel care conduce azi des
a dispărut ducând ru el ne- covfci directorui politlc al "Cu- tinele ţării, sunt autorizaţi s'o 
ştearsa durere a unei străluciri vântului", scria în ziarul d-sale, spună toţi fiii Ardealului conş!ient. 
pătate, Alba-Iulia a rămas În is- rdtritor la aceasta: inclusiv lil Octavian Goga frun
toria Românilor ca simb·)lu! sacru I "Când dintr'un discurs al dom- taşul partidului dlui General Ave-
ai viitorului nostru naţional. niei-sale, intr'o che~tiune atât de reseu şi Sanctitatea Sa Dr. Miron 

~i azi, partidul politic de sub imyortantă, se pot trage conclu,zi! Cristea, Patriarhul şi Îllnaltul 
şef!a aceluiaş român, incearcă atat de. deo,:;eblt.;-, de ce ~e mira Rfgent al României.. ............ . 
din nou profanarea z!Jurilor uri- d. Man1l1 ca n~ se ?~cu~a de i~,- Uitând că evenimentele externe 
aşe sub care se ascunJe cupola cr~~crea cerct~r!I~r dlrigLtlt?nre? ne împiedică să Înscenăm spec-
sfântă a celui mai sfânt dintre "ytIO.l cu. tO~1I ca d. Mamu este tacole de compromiţăhare şi si
locaşurile româneşti: partidul na- legallst ŞI ca ne va d,a un par- njstră gluma, uitând că un guvern 
ţionai anunţă că la 6' Maiu 1928 larnen~t 11.?cr~ a,les. "Cme i.'Q ~u- Eşit din mişc.:ărl de stradă şi cu 
se vor aduna pe câmpii le dela te~Q lI~sa sa-',dea pllferea" când membri c~ şi-au ponegrit patria 
Alba.Iulia sute de mii. de români 1Itme1t~ IIU ştie ca,..~ va t, ope,.~ la duşmani pentru a ajunge mi
pentru a asista la .marea ll adu- acest,lt Pa,.~a.1Ite1tt. ! ... ŢotUŞI, nistri nu poate fi cerut nlclt)d:ită 
nare ce va aduce căderea unui d:l~ Enaco~!cl,. D,l ".M::t~lU vrea de o n8ţiune conştientă, dl Iuliu 
guvern şi instalarea altUia, sub sa la pute,ea. ŞI Ht.;a S o la cu Mal1iu, anunţă "marea" lovitură. 
prezidenţia d-lui Maniu. fanfară, cu amen:nţare de revo- Avem ocazia să-l vedem şi 'n 

[n 1922, pentru "Încorurzarea 
Regelui Ferdinand", act, la care 
a trc-săltat orice suflet românesc 
În afară de orice culoare politică 
şi in afară de orice meschină 
dlferenţiere de partid, la Alba
Iulia partidul naţionc\ n'a trimis 
nici măcar un singur om să-I 
reprezinte! Şi totUŞI, era sărbă
toarea naţională a României, a 
românisrnulul, a românului de 
orlce fel! .... 

Azi, pentru o ambiţiune de a 
răsturna un guvern, care dacă nu 
posedă aşa de capabiH oameni 
ca partidul naţional al Dlui Iuliu 
Maniu are totuşi un guvern la 
nivelul celui ce-! preconizează 
dânsul, azi, partidul naţional, pen
tru un scop ce scârbeşte orice 
intuiţie românească faţă de mă
reaţa săvârşire din Octombrie 
1922, adună "sute de mii de 
oameni" pentru satisfacerea unor 
pofte de imposibilă analizare na
ţională. 

luţie şi 'mai ales cu "alai'"! Ce calitate de elegant spectator şi 
mare durere i-O. fi pricinuit ţara 1 amator de opeietă, când la Alba
asta DJu: M.1n:u. pentru a fl a~ lul1a va profana zidl.mlc sanctu
ll1t:>ninţată cu asemenea dezastrei/!? arulu! rumânesc, unde in ] 922, 
B:etui Ardeal desrobit doar de la încoronarea primului rege al 
ditva timp, e impins spre pră- tuturor Români!or, 01 Maniu, cel 
păstioase povârnişuri, de mono- care vrea să stâpânească Româ
noclu sfidant al marE lui farseur ni", n'a vroit să vină, 
ce 'njura mai eri În Camera Ro- Suntem în ajunul unei mari 
mână şi de acţiunea marilor actori operete şi a unei evidente pro
cu spectacolul avariat de sdrun- fa nări naţionale. Petre Tomescu. 

"""""""'.- ,. .-..... -
Cum e uiizutii de souiete 
il liant CI part nat·-tărănesc cu comuiştii. 

Prin abţinerea dela serbările Unirei B3sarnb~ei 
şi prin tovarăşia cu comuniştii, partidul d-Iul 1. 
. Maniu fa ce joeui Sovieteaor.-

Am subliniat în repetate rân-· Oratorul a descris in culori vii 
duri uriaşa greşală politică pe asupririle populaţiei basarabene 
care au săvârşit- o conducătorii de către armata română, spunând 
partidului naţwnal-ţărănesc prin că ea a ocupat Basarahia prin 
alianţa cu aşa zişii social!şti, in viclenie şi Înşelăciune, exprimân
realitate comunişti, agenţi ai Mos- du-şi speranţa că armata sovie· 

Când, după arestarea Dlui Ma- cavei. Prin acest act nesăbuit, tlcă sub conducerea pattidului 
noilescu, decedatul Ionel Brătianu partidul d·lor Maniu &: Comp, s'a comunist va recuceri Basarabia. 
citea în Cameră o declaraţie prin compromis definitiv in ochii opi- După terminarea acestei părţi 
care da un avertisment ţării şi niei publice româneşti, şi sta scos a discursului s'au auzit aplause 
străinătăţii că va intrebuinta orice J' singu din rândul partidelor de frenetice însoţite de strigătele: 
mijloace contra acelora ce ar că- guvernământ. "TrăîaRcă Basarabia liberă" şi 
uta să intervertească ordinea suc- Fapte precise, concrete, vin să cântecul Internaţionalei. 
cesiunii la tron, DI Iuliu Maniu dovedească acuma câtă dreptate * 
se urcă la tribună: "Partidul na- am avut. lnadevăr, printr'o co
ţional· ţărănesc nu crede că acuma municare radiofonică, aflăm ce 
este momentul prielnic pentru a s'a petrecut zilele trecute, in ziua 
discuta această chestiune'"' .. Când de t 9 Aprilie 1928, la Harcov t 
însă momentul va veni, voiu pune in Rusia sovietică. 
în discll.tia ţării problema succe- In acela zi s'a deschis al doilea 
siunii la tron şi ţara in suvera- I congres zis al "Basarabenilor ce 
nitatea ei, se va pronunţa legal' locuesc în Uniunea sovietică". 
şi pentru mine şi pentru D-voastră, La orele 8 şi jumătate seara, 
domnule prim-ministru-, - spu- s'a ţinut la acel congres un di
nea în discursul său DI Maniu. I scurs in limba română. 

Oratorul a analizat apoi si
tuaţia politicd din România, ex
primând pdrerea cel alianta par
tidului soclal·democrat (comu
nist) cu partidul naţional ţă
rănist, va da României un gu
vern care cu adevărat va lupta 
pentru interesele ţărănimei şi 
muncitorimei. 

(Continuare pe pag. 2-a) 
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(Urmare de pe pilg. 1·n) 

lat(i, deci. cum este V6Z1fă ac
tiunea !Joi/tica a national· ţăra
'TUşttior; şi ce s'a vO.f"bit la intru
niiea dela HJrcoV de către re
presentaniul partidul!li comunisl. 

* 
In ultima narte a discursului, 

oratorul a firmat că o teroare ne
maipomenită s'a deslănţuit Î 1l in
treaga Basdrabie. Proletari atu! dm 
aceasta provincie îl unire cu cel 
din unjunea sovietică trebue să 
lupte pentru Iiberarea B3.sarabiei 
de sub jugul român. 

Burghezimea română a conti
nuat oratorul, va sărbători zllele 
acestea anjversarea de 10 ani 
dela răpirea Basarabiei, dar pro
letuiatul basarabean nu va par
ticipa la a~~eastă sărbătorire. 

Iată dar că abţinerea par
tidului naţional-ţărănesc dela 
serbările din Chişinău este 
aprobată şi apreciată de so
viete! 

insfârşlt 'după ce orB.toful laudă 
arm;; ta sovietică, .spunând că va 
uece printre rândurile armatei ro
mâne şi va semăna rev·jluţ:a În 
România, reed,tează calomnia ca 
în Basarabia au fost Împ!1sC:2ti , ' 
pâ"ă în anul 1927, aproape 30.000 
din "tovarăşii noştri," pe nedrept 
şi fără n1CÎ o judecată. 

In r~IL11 acesta guvernează bur
ghezimea română, aceasla este 
olig.uhia română t închee oratorul. 
"In scurt timp, - a termjnat~ el 
- în Basarabia se va deslănţui 
revo:uţia care va distruge fiarele 
în \;arÎ sunt iniănţujţi frqll noştri 
muncitori" . 
Fără a da mai multă im

porta.nţă de cât merită~acestor 
amenintărl şi calomnii, este 
interesant totuştcte văzut c~un 
este judecată de soviete alianţa 
partidului naţional - ţărănesc 
cu comuniştii, şi cum abţlne
rf!a acestui partid dela ser
bările Unire face jocul sovie
telo r , după cum deunăzi abţi
ne!:ea deJa Incoronare a făcut 
joculşoviniştHormaghiarl dela 
Budapesta cari au spus că 
"TranSllvania non coronat"
Ardealul nu a încoronat. 

Opinia publică românească 
va judeca felul cum un partid 
ce se prebnde de guvernă
mânt face jecui duşmanilor 
României. 

Nr. 830-928. 

PubJicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă generală, că 
În ziua de 31 Maiu a. c. ora 9 se va 
ţinea licitatie publică la primărie pen
tru confecţionarea hainelor de vară şi 
a încălţămintelor (bocancilor) poliţi
ştilor şi servitorllor com unali II părechi. 

licitatia se va ţinea ln conformitate 
cu dlspoziţiunlle art. 72-83 din legea 
comab. publ. 

Pe cica, la 20 Aprllle 1928. 
Nr. 322 Primdria 

-------------------___ 11 ••••• -.:: ~ : ......... __ • 

TRIRUNA NOUA Nr. H 

Pri~nâria COIiiUne! Şiria. 

Ne. 162 ·928 

Publlcaţiune de Lieitaţ'le Il. 
Deoi'!'e..:p pril;îa licitatie tinută în 

Z:Uoi d,! :)8 J'v\:.ri:e a. c. L râmas fără 

rezultat î;l ziua de 19 "hiu 19:28 ora 
10 a. In. se va ţine o nonă licitaţie 

p;:blid 1n lo~aiul Pdl'lăriei Cl fefltnr ; 
la ~epararea trăsLF 11 0r comunale 111l- i 
ra5amentulu: r~:i:vizltelor de p,Jrnp:crj[ 
şi pJt,:o',jrci< am,.1sarilo-r. 

Licit<'t'a se V3 ţi 1 1e cOllf. i'Jt. 72-83 
din legea CUDt'lb1l:tăţii publJ·:.-e 

Şirla, la 19 Aprilie ) 928. 
Pri!\\ar: 

GII Maflu 
Nr 327. 

Notar: 
Ch. Popa 

REGATUL RO:\1;\ NEt 
Prefectura Jilclrţu 1 ui Arad. 

Comitetul JlId. Pentru Construcţii 
de şcoli. 

No. 55 I 9~8 şc. 

-
Ţinl1tul Hălmagiului. 

Aspecte economice din Muntii Apus~ 
De Traian Mager, prof 

Sattutul Rcultlunei Pomicultorilor din Ţinutul Hălmagiului. 

CAP, L 
Art. 1. Se înflinţ\'ază o Asociaţie c~ntrală. a pomicult<xitor dln Ţl!lU

Hălmagiul!.li, comunelr: Hălmaglu, Hălmăgel-Sârb:-Târnăviţd, LllnCş"1ara-V: 
deiei, Pocn:'ri [f-Tohl'şti, Tărmure Ioneşli, T1S3, O:hiuri: O~u' O ~işor, Băm 
Crîsteşti, Rru stu ri, Bo d eşt!-Mmneşti, Leas ~~Leş!io ~r a, Vâ! furi le (Cluci u), N 
gullcea-Vldra. L3.Zuri-Groşi, A/ram la'lCU (A:iuit), Poiana-Brustures(', Pleş; 
ţla, Ac!uţ",. DL1mbrava-Budcf,ti, GJravăii- Rostoci şi Tăiagiu, numită • RnUlîu 
Pomiealtoliior din TIllutul Ha/maRiului". tin 

Sediul Reuniunci este in Hălmagiu, având u':! birou şi în Arad. , (il! 
Sigilul rotund va avea inscript1a: "Reuniunea Pom!cultorHor din ŢlntUr.~ 

Hălu:agiullil". 

SU: CAP. IL 
de 

Ar!. 2 S~oplll Reuniune! este: 
a) Desvoitarea iuh:rei de patrlt>, de n~3m şi legea strămoşeas~ă, Pf~tdif 

şi să cl1a;ve scntiment'll de <>.jltorare reciprocă. au 
b) U :mărirea cu atent iun e ti e V~rt i m!:ntelor şi susţi !lerea probh! m elorfl o 

inlere~1eilză ch,~stilltJea pomăritului. 1 
c) R~get1erZlrea şi desvoltarea p)metunlor prin noul plantaţ:i, selecţiona:nu 

soiuriior c",şteilte dt~ fruct~, precum şI îlltrodu-:erea altor varleti'iti superl0\j.o 
di lndrul1tarca producţiei În aşa f.:l ca anllmlt~ r,·giuni să cl1itive in rmi ~ 

acehş soiu, ceeace ar aduce cu sine conziderablie înlesniri ta valorfzlPlll 

PLlbiicatîune. j fructelor. rea. 
. .' I . e) Indlls~ria!izarea fructelor, căutând a se ext~age ar~i~oli alimentari Iăr 

Comitetul jWJ. Arad pentru constru- I ~alltate .. supenoar.a; p~t'~~T~rea c01!zi'rvelor; amha!~lt P?trtVlte, c.eeace. reclapo: 
eţil de şw]i de lntrE'prlndere '2U ter Introducerea de !l'!5talaţll mdustTla!e necunoscute lncă m această regwoe. r 

d tă" r't t'· " f) Comertializare-'l produstlor pOlni~ulturii, înlesnlndu-se transpurtul;; 
men e urj("en , ~,ln .Il,' 3 unI.' PUA plasarea lor, aUit în interior. cât şi exportul În străinătate. a" 
b li că!, ce 5'~ va ţme a 111 p~evcden le ! g) Mij lo['m~a de credIte convenabile pentru prod u cenţ il, jn dustriaşlipre 
art. 72 şi următorii din legea conta- comercianţi.! ce lucrează în această direcţie. ruti 
billtătii publice la datele mai jJS, h) Procurarea şi valorizarea in comun a articolilor necesari. r 
conqrl.lcţia localllrilor de şcoli după Art. 3. Pentru realizarea aCi'stlll scop, Reuniunea va lua măsurî: lui 

'cu m urmează: 
a) Să susţină un local statornic În Hălmagiu, Înzestrat cu o blblio!e 

rcvis'e de sw~cialitate, care condus de un hlOcţionar să stee in permane~u 
1. Cu câte una ş.:oală de î,năţământ [a dispozIţia me:nbrilor; preCllm şI un h:rou in Arad lut 

şi locuinţă p~ntrll lnv. dir. În comu
nele: Saturău, Tâmov!ta-sat, Iarsoş, 

Aradul~Nou; Hodoş-BldrGg, Varlasul. 

2, Cu câte două sale de Llvăţământ 
şi una locuinţă în comtlllcle: Avram 
Iancu, Laz. Pruoişor, Moneasa, Paul'~t1 
Draut şi Pedca. 

Il) Să aranj,'ze cu concursul Camerei Agrlcule din Arad, a altor Asoclr 
culturale, ori a particularilor, conferinte cu subiecte economice, so.:jale:te 
culturale. :es: 

c) Să se înfiinţeze cu ajutorul Statului in Hălmagiu o Şcoală de pOi) 'f 
cultură. şi peste tot să se dea îovăţământului rural din această regiune o,~· : 
drumare mai practică, în directia pomăritulul. . r, 

d) In 1c:g:ătură cu aceasta şcoală să se înfiinţeze o Pepinitră Cent" [ 
oprindu-se importarea pueţ;lor din reglunile de câmpie, cari pot să contagicar 
cu diferite boale pometurile de ai el. 1es 

3. Cu câte trei sale de învătăolâ1;t e) Să se înfiinţeze o Banca Populară, care să acorde credite leftene O. 
şi una locuinţă în comuntle: Bârza·,ea, f) SA Se Infiinteze o Cooperativa de conzu:n şi desfacere În comun. l~;: 
Bârsa, Clotei şi Rad 1la. ( 

4 Cu patru sai,' de învăţământ Si CAP. 111. 
una locuinţă în comuna Apateu. Ari. 4. Membiu al Reunlunei poate fi oricare cetăţean român major:

er 

trecut nepătat şi care se ocupă cu pomicultura. :ei 
Ati 5. Memhri! ReunIunii sunt de două felurl: ial 
a) Membrii fondator!. ~ 
b) Membrii ordinari. nn 
Art. 6. Membrii fondatori sunt aceia cari vor solvl odată pentru t) r 

deauna la subscrlere şi Întrare o sumă de Lei 500. F 
At!. 7. Membrll ordinari sunt aceia cari vor solvl o taxă de anuală 

Lei 40 în trimestrul prim al fiecărui an şi odntă pentru totdeauna o tpst
, 

AmatorII vor trebui deodată cu 0- de înscriere de Lei 20. Taxele odată solvite nu se pot revlndica sub nici ~ 

licitatia se va ţinea cu oferte scrise 
şI sigilate în sala de şedinţe a pre
fecturei în ziua de 30 Mai oare le 10 
pentru cODstructlile arătate la al. 1 şi 

2. şi in ziua de 16 Iunie 1928 oarele 
10 pentru cele dela aL 3 şI 4. 

fatele să înainteze şi rece pisa de con
semnare la Administraţia financiară 

din Arad a garanţiel în numerar IGlU 

în efecte garantate de Stat şi anume 
câte lei 15.GOO. pentru construcţt i le 
cu una sală de iov. câte Iei 25.000. 
pentru cele cu câte două sale, câte 
Lei 3500J pentru cele cu cât~ trei 
sale şi Lei 50000 pentru cea Cu pa
tru sale. 

Caetele .de sarcini, devlzur!le, pla
nurile, de. se pot vedea În zilele de 
birou Între oarele 10-13 la Prefectura 
Judeţului ca.mera No. 8 şi la Serviciul 
de Poduri şi Şosele Arad. 

Data adjudecaţlunel se va comunica 
cu ocazluoea licitatlunel. 

Prefect 
1. Georgescu 
No. 330 

Secretar 
A. PeifuţJu 

titlu. lea 
Ar!. 8. Intrarea se socoteşte intotdeauna dela t IanuarIe fără conZ,tn 

rare de data la care s'a înscris. e 
Ar!. 9. Primirea membrilor se face de către Comitetul executiv În bl 

cererei înscris Da 
Acesta se pronunţă asupra primirei prin votare secretă, admiţând p ~ 

mlrea dacă petiţionarul intruneşte majoritatea voturilor. Persoanele căror~al 
se refuză primirea, au dreptul de Apel la Adunarea Generală. ua 

Arf. 10. MembrII admişI de Comitet odată cu intrarea lor se obllg1:ar, 
respecta dlspoziţiunile statutare ale Reuniunei. • 

Ar!. 11. Membrii de toate categoriile se pot bucura de toate favorr C 
oferite de Reuniune. Ei se vor bucura de asemenea şi de vot dellberati\l r 
decisiv la Adunarea Generală. nI< 

Calitatea de membru se perde: In caz de moarte, de ex~luljere, de \er 
mlsionare, dar in ultimul cal este dator să-şI plătească mai intâl toate tai ~ 
pe anul curent ~ 

= = ," 

DEPOZITUL 
ffl~~I~[I ~e so~e ~e terat~tă ~i mft~ini ~e ~ătit 
.... p U C H E It. • • • 
A RAD, Piaţa Avram Iancu 3. 
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Serbările aniuersiirei ,ţ-
Unirei Basarabiei 

au stBrnit in toate straturile basarabene 
un elon in descifralJB -

D[CIJf1 RrlIlIlJt d-l ui ITII n ISIRU 1. I nCUbtI , , 
flctiunea na1ional-tIinlnisfă (OnlTa acestor serbări , ., 

inlJlneşte un dispreţ unanim -

N?ţi0 11<lIi-ţăraniştii au înteţit în ul
timul timp atilcur'l:: conlra manifestd
ţilJld nationale care va avea loc Du
U!TI1I1i:ă la Chişinău. Nil lle: surprinde 
nCtd5tă acţiunE' crirnl11?lă şi nu va 
su:pri!ldt~ nicI opinia publkă, fiindcă 
de lt'ce ani a~jstăm tcţi, permanent 
din p'l.ttea a'~estlli f)arti:j, la acte [,'iri 

au lovit În orice manlfestaţillne na
ţIOnală. 

E vide nt ace astă <~titl1 d i n[;' per:tru care 
nu gE1s1m nici un c2.lificativ sl.lflcient 

şi Bucovina şi Bmatul. Aşa dar pu
tem să sperăm de a avea o Înălţă

toare sărbătuare de exprcsjuI!~a sen
ti mente lor na t iOl1i>.le şi patriotice pe 
care le nutreşte populaţia Basarabiei. 

"Regretăm ablnerea d::la aceste ser
băr! a partldlliui t1:lţiona!· ţărănesc. 

"Va rnarti.!riscs: eă nu înţeleg mn
tivcll acestei abţi:Teri dela o bărbă

tocre care are un C<lracter pur na
tlOrJill, fără nici o imixtiune politică. 

"Să scrv.'ască oare această abtinere 
de t~re. n'a în:pledicat mc;.n!ft'stat'u- a nat!ot1<1I-ţărillliştilor ca un mijloc în 
oile nationale şi n'a micşorat gran·joa- plus pentru răsturnarea gllvefl1u!u; a-
rea !)r. Au fLlrn'zat, însâ, dllşma,lilor tât de urmărită de dât1şii? Sau o fi 
Iăr:i arjll1merte În lupta lodârjHă ce-o alceva la mijloc? 
po;:di Împotriva României mărite. "In sitlJaţla actuală a guverntllui Il-
, II ar naţionali- ţâră n.Îştll înţeleg să beral, gu vernul ar putea fi sch i ni bat 
facă poUtlcă m esch i nă, s'o introducă În trei fel ur!: N ':încrederea inaltei Re-
pretutindeni. Nilllic nu vor să lase ne- gcnţe, retrogerea sa de bună voie şi 

tnt\nat de patima politică. răsturnarea IrJj prin revoluţie. 

l\,cl Incoronarea Suveranilor la Alba- "Nu insistăm aSllpra primei posi-
luLa unde acum ar voi, - după ce bilităţi. Inalta Regentă este în măsură 
. iU lirsit dela această zi aşteptată să judece adevărata situatie politică 

)ilt" de an! de as!)!ratille uoni popor, a tării ca să dea sprijin unui guvern . 
:- si'\. o COl,Sccre loc de vrajbă şi a- capi:lb:l să conducă ţara, 

:te 5cditioase şi nici una din mani- "Nu insistăm nici asupra celei de 
:eo!nliunile natlonal~ n"Hl scăpat de a doua posibllităti, căci g Jvernui !!re 
iufl!.:! otrăvltor al actiuoei naţlonal- increderea ambilor factori esell(ia!i 
arăr.lste. constituţ:onalt: a Inaltel Rt2gente şi a 
, D;lpă camp,Hia de denigrare pe mahr:tăţii parlamentare şi)l'are drep-
~arc reprezt:lltant'i accs!ul partid au tui şă se rdragă dda d.ima ţării, 

1esfăşurat-o ÎiJ streinatate, abţlnerea und,~ îl reci?.p,ă marilE' interese de 
or dela sed:;ărlle UniriI Bas'Irabiti Stat 
Ipar fireşti, "Nu insistăm nici aSi,tpra celei de 

Oa!i;enii aCeştia strimt! DU pot pr!- ~ a treia posibilit~ti, fiindcă noi, cel 
:epe că sunt demenii unde îutrodu- cari am văzut şi ftLut revollltir, ne 
:erC3 piltimcl polilke constitue o tră- dăm seama ce fel de ,,:fevoluţlonari" 
jal e de neam. . sunt naţional-ţărăniştii. 

St" bărrle Uni ril Basar<, biei însta- "Prin urmare con c! uzia firească ce 
nr.ă o're un act de pHtid, sunt ele se impune, e că guvernul liberal va 

:) nFloifestaţ!une national-liberală? continua şi mai de!)atte opera sa de 
Răspunsul oricărei minti sănăţoase consolidare a ţârll şi prosperitatea 

ţste unul şi acel.-:ş: neamuluI. 
Serbările Unirei Basarabiei sunt ale "De acela încă odată regret slt!ccr 

leanl!.llul Românesc întreg şi con- abţinerea naţ1onal-ţărăniştilor dela ser-
1truiesc o Înaltă expresiune natlonală, bărlle dela Chişinău, care abtlnere caşl 
)e care o subliniză puttrnlc prezenta cea dela AIba-bila, llU numai că nu , . 
naltei Regcnte. apropIe. Dar din potrivă Il lodepăr-

r Şi totuşi, rânjetul bolşevic al d-Iul tează dela linta frămâllţărilor lor. 
:>ap Hallppa n'a încreţIt mal accen- "De astfel Istoria omenirel ne arată 
,uat faţa acestuia ca in activitatea pe că nil mai prin acţiuni pozitive s'au 
':are împreună cu Zibştein!i partidului înfăptuit lucruri mărete şi a fost con-
~ depune de câteva săptămâni spre dusă omenirea şi guvernate statele, 
iL raspândt svonuri tendenţioase şI a iar acţIunile negative întotdeauna au 
nlcşor3. astfel Importanta deosebită a dus la muclnarea şi nimicIrea celor 
~erbărilor. ce s'au angaj 3t pe această pantă"'-
I Sforţările agentilor natiooaH-ţărăni- şi-a încheiat declaraţlunile s'ile d. ml-
.tl Intâlnesc, insă, pretutindeni dls- nistru al sănătăţiI. 
~retul tuturor românilor basarabeni. DI. Ioan Incuieţ. 
\ Este o constatare imbucurătoare, pe --- ~..... • ..... - .. '"' • -
rare ne-a confirmat-o şi d. 1. lnculeţ No. 595-928 Adm. ' 

f
' inlstrul Basarabiei, sare oe-a decla-
at următoarele: Publicaţiune de licitaţie. 

"Sosind În Chişinău rn vederea or- Se aduce la cunoştinţa publică, că 
(an !zări! serbărilor aniversărlI Unirei, În ziua de 30 Malu 1928 ora 10 a. m. 

(

p m constatat cu o deosebItă satisfacţie se va tine licitaţie publiCă la Primăria 
i mulţumire că aceste serbărl au stâr- Comunei Şlria pt. confecţlonerea aIor 
it În toate straturile populaţIei basa- Il uniforme de vară şi' 11 părechi de 
abene un elan indescriptibil şi un bocanci pt guarzli comunali, 

,nteres crescând. Licitaţia se va tine in conformitate 
"In adevăr am primit deja zeci de cu Art. 72·83 din legea Contabllltătll 

IleJegajiunel dela diferite socleUti şI publice, Ofertele se vor înainta in pUc 
i Irganizaţluol, exprlrnându-şi sincer do- inchis şi stgilat. 
'II Iota vie să participe intr'o măsură Ş!rIa, la 12 Aprllle 1928. 
:au alta la aceste serbărl. Asemenea Notar, Primar, 

,lm primit propuneri de a veni Îo ziua Gh. Popa (ss) Gh Mâţlu (ss) tee1a la Chişinău dIn intraga tarA până Nr. 328. 

!\o. 2920 1 1927. 

PUbIicaţiune de licitaţie. 

Subsemnatul delegat jlldecâtoresc 
aduc la cunoştinţă g('i!uaIă publictl, 
că Î!l cauza lui Deh"lean Ana repL 
prin Dr. Aiexandru Lazar, penl~u 1500, 
Lei Cc.pit"lj şi accesorlle in urma de
c15ului Cl Tribunalului Arad No. C 
3649 I 1 923 m!ş~ătoarele cuprinse pe 
cale rx~cllţiona!e de cscontctltare la 
4. lulit j927 şi 24 Fl!br. 1928 evalu
ate in &umă de 3000, Lei şi anume 
28. Farnilil stupi (Zârzoane) se "'ar 
vinde prin ]jcitat;~ publică care se va 
ţine în comuna Pil adecă la conacul 
urmăritului în ziua de 9· Malu 1928 
oara 16. 

Chişineu-Crlş, la 18 Aprilie 1928 
Indescifrabil. 

No. 334 ddegat judecătoresc 

Pr;mărÎa Comunei Ş!ria. 

No. 160-928. 

Puhlieaţiune de Licitaţie II. 
D<!oarecc prima Licitaţ e Iinută În 

z:ua de 28 Martie a. c. a rămas fără 

rezultai, în ziua de 19 Mu.:u 1928 ora 
10 o. m, se. va ţine o nouă licitaţie 

publică În localul Primăriei referitor 
la liferarea materialului necesar la lu
minarea str2zllor şi birourilor. 

liCitaţia se va ţine conform Ari. 
72-83 din Legea Contabilităţli Pu-
b li c c . 

Ş:ria, la 19 ApriJ:e 1928. 
Primar, 

ah, AlOţiu. 

Ne. 326. 

Notar, 
Gh, Popa. 

Pri măria Comunei Ş' da, 
No. 159-928. 

Publicaţiune de Llcitaţie II 
Deoarece prima lJcitatle ţinută in 

ziua de 28 Martie a. c. a rămas fără 
rezultat, în ziua de 19 Maiu 1928 ora 
10 a. m. se va ţine o nouă licitatIe 
publiCă în lacalul Primăriei referitor 
la liferarea ovăzului cucuruzului şi pa
lelOr necesare la susţinerea reprodu
cătorilor comunall pe 1928. 

Licltaţia se va ţine conf. Art. 72-
83 din Legea COlltabilităţii Publice. 

Şiria, la 19 AprHie 1928. 
Primar. 

ah. Mâţiu 
No, 328. 

Notar. 
Gh. Popa. 

Prefectura J lldetu!ul Arad 
Serviciul Fmanciar şi economic 

No.271-928 

Publicaţfune. 

Se aduce la cunoştinţa publică, că 
in ziua de 25 Mai a. c. orele 10 a. m, 
se va ţlnea in localul ServlclullJj FI
nanciar ,i Economic dela Prefectura 
Judeţului Arad a doua Ilc!taţiune puw 

bllcă cu oferte închise, in conform!tate 
cu art. 72 şi următorii din legea asu
pra contab!lităţii publice, pentru fumi· 
zarea tmprlmatelor necesare comunelor 
din Jud etul Arad pe anul 1928, 

Caietul de sarcini se poate vedea 
in biroul Serviciului financiar şi eco
nomic În zilele oficloase intre orele 
11-13 din zI. 

AmatorII vor depune odată cu oferta 
in să separat, reclplsa despre garanta 
depusă la Administratia financiară din 
Arad in numerar sau efecte de stat. 

Ca garantă se va depune suma de 
Lei 50,000. 

Arad, la 18 Aprilie 1928. 
p, Prefect, 
Dt. Lazar 
No,332 

Şeful serviciIUf, 
(ss) Stanca 

Pag. 3. 

Primăria Comunei Şiria. 

No. ]64-928 

Publicaţi lIue de Licitaţie IL 
Deoare(;e pr1ma Licitaţie ţinută în 

ziua d(! 28 lvhrtie a. c. a !ămas fără 
rezr;ltat, în ziua de 19 ,'V\a1u 1928 ora 
10 a. m, se va tine o nouă IIc1taţie 

publică În localul Primăriei, referitor 
la registre, imprimate şi unelte de 
birou. 

Licitaţia se va t:ne conf. Art. 72-
83 din Legta Contabilităţii Publiie. 

Şiria, la 19 Aprilie 192R. 
Pr:mar. 

Gh Mâţill 

No. 323 

Notar. 
ah. Popa. 

Primăria Comunei Şiria. 
No. 153-928. 

Publicaţiune de Licitatie Il. 
Deoaw'e prima Licitaţie ţinută Îtl 

ziua de ~8 Martie a. c. rămas fără 
rezultat, În ziua de IY Maiu 1928 ora 
10 a. m. se va ţine o nouă licitatie 
publL:ă în localul Primăriei, pel1t'ru 
r<.:novări mai mici la ediflciiJe Primă
riei, abatvrlll şi grajdul com!!llal pe 
1928. 

Licitaţia se va ţine pe lângă res
pectarea dispozfţiullilor arI. 72-83 d:o 
L. C. P. 

Şiria, la 19 Aprilie 1928. 

Primar. 
Gh. Mâţiu 

No 324 

Nr. 1100-928. 

Publi ca ţi une. 

Notar. 
ah. Popa. 

In comuna Curilcl se află 'În pripas 
uua vacă roşie. 

Proprieîarul se somează a se pre
zinta până la 23 Maiu 1928 cu acte 
În n:-guIă, pentru preluarea acestei vaci, 
la Primăria Curtlcl; În caz contrar a
ceastă vacă S~ va vinde prin licitatie 
publică in aceiaşi zI la ora 10 a. m. 

Curtlcl, la 24 Aprili e 1928. 

No. 329 Primaria 

PrimărJa comuneI Văi'şald. 
NI'. 511-,-828. 

Concurs 
Pentru ocuparea postului de secretar 

la primăria comunei Vârşand jud. Arad, 
se pu blică con curs. 

Retributiunile sunt: Lei 3450 lunar, 
plus venite laterale după dlligentă. 

La cerere se vor anexa: Extras după 
actul de naştere, diplomă de notar, 
actul mll!tar şi declaraţie de Iimblle 
ce vorbeşte. 

Cererile se vor inainta până la data 
de 1 Iunie 1928 la primăria comuneI 

Vărşand, la 23 Aprllîe 1928 

No, 331 Primdria 

Primăria Comunei Şlria. 

No. 848-928. 

Publicaţiune de Licitaţie. 

Se aduce la cunoştintă că în ziua 
de 22 Iunie )928 ora 10 a. m. În lo
calul Primăriei se va ţine licitatie în 
conformitate cu art 72·83 din Legea 
Contabilităţll Publice Pentru darea in 
Intreprlneere a lucrărilor necesare pen
tru vopsirea acoperIşului PrimărieI. 

Şlrla ]a 24 Aprilie 1928. 

G. Maţlu 
Primar. 

No. 333 

G. Popa 
Notar. 

fY? 
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InfORmfl(IUnl. 8~uciumul unui ~6rti~ ~U~H ~~erenti. A.B( 

In ziua de 23 1. c. DI. 1. Georgescu 
Prefectul judeţului împreună cu D-na 
şi cu alte persoane din Arad au 
mers în comuna Radna unde a bote· 
zat copilul săteanuJul fruntaş Jurittl 
Gheorghe. Serviciul divin a fost făcut 
de părintele jivulescu la care a asistat 
un 11umăr însemnat de săteni din Ra
dna, precum şi D-nil Deputat Gh Pleş, 
sub revlz. şco C i o c hin a cu Ona 
Enăchescu şeful staţiei Radna, Omn, 
Dr. Suciu şi Sârbu avocati şi alţi 

fruntaşi. 

Mari cutremure de pământ in 
Grecia. In noaptea de Sâmbătă 
spre Duminecăt săptămâna tre
cută, in urma unor violente cu
tremure de pământ in Grecia a 
provocat multe stricăciuni şi vic
time omeneşti. 
Duminecă seara un alt cutre

mur de pământ violent a fost 
simţit in Atena şi oraşele din Gre
cia. Cutremurul a fost extrem de 
violent la Corint. Aproape toate 
casele din acest oraş au devenit 
nelocuibile. Acele ce au mai ră
mas sunt pe dărâmate. Toată po
pulaţia trăeşte sub cerul lIber. 

In regiunea din jurul Corintului, 
cutremurul a făcut mari strică
ciuni. Satul Kalamaki, localitatea 
balneară Lutroki sunt complect 
distruse. Au fost scoşi de sub 
dărâmături până acum 7 morţi 
şi 30 răniţi. 
Numărul caselor distruse sunt 

până la 4000. 
* 

Cutremure de pământ în Bulgaria. 
Ora~ele Fii/popoU, Cipl an, Borisor

grad, Pasargie, Hasea etc, in urma cu
tremuri/ar violente ce s'a deslănţuit in 
aceste regiuni sunt compleet distruse, 
Populaţilmea din aceste localitati care 
trăeşte Sllf>. cerul liber in tabere provi
zorii pe câmp este expusă ploilor to
ren/iale cari de două zile n'a îacetat. 

Dupa o statistică plovizorle s'a sta
bilit că numaruf, cLădirilor dărâmate 

este peste 8000. 

* 
Aplicarea Tlouei legi a fnvdţămârrtu

lui securrdar. La Ministerul Instrucţiuni 
se fac mari pregătiri În vederea apli
cărei noui legi a invătământulul se
cundar. 

Ministerul va da Instrucţiuni cu pri
vlre la măsurile de tranziţie ce sunt 
de aplicat în anul acesta. 

>li: 

Se ssice că: 

In Budapesta a avut loc în 
faţa legatiunei itaUene o mare 
manifestaţie impotriva tratatului 
de la Trianon, că a vorbit ministrul 
Italiei, iar un senat(}r italian ar fi 
ţinut sd justifice pretenţiunea Un
gariei, faţd de acest tratat. 

Când În Ungaria se petrec astfel 
• lucrurile, "Regele neincoronat" dă zor 

cu revoluţia de la Alba-Iulia. 
La Alba-Iulia 
DI. Iuliu Maniu, Mihalache, Magearu, 

alături de comuniştii Zipoteiu, Mosco
vid efc. tin morţi, la congresul de la 
Aiba-Iulia. Ce vor să spue acolo se 
ştie; 

Răsturnarea guvernuluI şi revenirea 
la putere a d-Iul [uliu Man!u ... 

Alegeri llbere... -- Vrem puterea, 
asta cer.-

De ce nu spun ce imbunătăUri va 
face pentru ţară şi ţărani..?1 N'au cu
rajul sunt acel fără răspundere .. ! 

Ce va zice fnsă când va vedea că 
guvernul nu pleacă şi nici adunarea 
de la Alba-Iulia nu trebue să se ţină. 

* 
Tipografia Diecezană, Arad. 

, 
La serbările ce vor avea loc in ziua Panidul naţional-ţărănist e În pUd 

de :;.9 1. c. Ia Chişinău, cu ocaziunea ofensivă după aderenti. Svârcolirl pela 
aoivers~rii a zece ani de la un irea Ba- toate colţurile străzilor să-şi Înmu Iti; ască 
sarablel, vor lua parte şi d-nll N . 
Iorga precum şi 0-1 gen. AI. AverE-scu. ceata flămândă după ~ putere Ş.I cu care 

Ce zice d·l Manlu la aceasta? I să asalte7e i11 numele,partlzamlor scau-
* ude de guvernare. Pipălndu-şi cureaua 

In ziuă de 29 L c. Ia serbările ce sorţel, observa că deşi răguşit dela 
vor avea loc la Chişinău cu ocaztunea intruniri vărsate cu duiumul in cele 
aoiversărll a zece ani dela unirea oraşe ale Ţării soldaţi aitruşti nu le 
Basarabiei, pe lâugă Inalta Regenţă ' ~. • 
vor ma! lua parte şi toţi Ministri, cât :alcă pra~gul chemafll~r de bucium" se 
şi un număr insemnat de senatori şi Impinge m prefăcătorlt condamnabIle, 
deputaţi din intreaga ţ3.ră. CHi cât ar fi de cerute de public, totuşI 

* bunul simţ naţional le-ar dicta să se 
Ziua de I Malu se săr- oprească dela astfel de încercări tre· 

bătoreste ca zi oficială. cu te în catastiful opintlrllor zădarni.ce ... 
T oat~ Institaţiunile, ca Infectatl de virusul neputlnţii inte

lectuale, umilitil de erl. azI, adullă 
fabrici ect., şi prăvălii le pletroaele trădării neruşinoase cu care 
vor fi Închise.. aruncă in chtagul consolidării pornite 

* din fire ursit! să trăiască in obezi şi 

In ziua de 22 şi 23 1. c. DI. Dt'pu
tat Eplscopescu însoţit de secretarul 
organizaţiei Part. Liberal din Arad 
dl. l. Vulpe a vizitat comunele Macea, 
Şlmandul de sus şi Şimandul de jos. 

La M~cea a fost intâmpin<lţi de 
peste 700 săteni, Deasemenea o pri
mire frumoasă li s'a făcut şi în cele 
doauă comuni Şlrnandane. 

DI. Deputat E p I s c o p e s c u cât 
şi di. Vulpe au ţiliul cuvântări ară
tând rostul politicel ce urmăresc naţi
onal- ţărăniştiI. 

La plecare din Comuni au fost 0-

vatlonatl în urale, În Trăiască Partidul 
National. Liberal. 

* 
Toţi Domnii şefi de sectoare din 

Arad şi Judeţ sunt rugaţi să l-a parte 
la şedinţa ce se va ţine luni 30 Aprilie 
a. c. in localul Clubului Partdului 
Naţlonal- L\ beral din Arad. 

In ziua de 29 l c. Ia oara Il 
a. m se va sărbători În oraş cât şi in 
toate comunile din judeţ, sărbătorirea 

a 10 aol dela unirea Basarabie!. Se 
va face serviciu reliilos la toate bi
sericile la care serviciu vor participa 
toate autorităţile, militare şi civile, 
după care se va ţinea la fiecare Foală 
conferinţe despre acet mare eveniment. 

" 
Azi la '.t.7 Aprille 1928 s-a tinut dcs

batl'Tea la Tn bunalul Arad In procesul 
electoral pus la cale de speculanţli 
politici a partictu lui Naţi-Ţărănist contra 
lui Anclu Pascll din Chişineu·Cris, 

înge11unchlerl, partizanll acestui partid 
care Ş 'a rll pt firul dorului de condu
cere, îşi pun la examen tradiţionalele 

invective culese dela birjarli mahala-
lelor. -

Renunţând, prin procedee trecute 
de mult în vocabularul echivocului 
nesincer, se apucă să scormonească 
celea mai teribil!! invenţii de acaparare 
de suflete cu ajutorul cărora să se co
coteze pe scara piramidei sociale, râvnă, 
la care nu-i ajută şi îmboldeşte nici 
un merit. CIămpănltori în discursuri 
fără logică şi inteles, abia scoşi din 
ladul pe(zărH naţionale, bilanţul lor de 
10 an! se reduce la demigrări şi per
derl morale. Urcati pe Rotlnanţa OPO
blului public, îl observi de cât colo, 
cum miroase a dorlnţi nesăbuite, 

şi cum din credeul lor se desfăşoară 

firul prilejurHor de clămpăniri lnju
rloase. După-ce congresul de la Bu
cureşti II-a tăiat hacul, meşterii de 
ogllnzi .răsucesc din caerul lor al pres
tigiului Ţării numai tortul urii şi râs
bunăril pe care o să-l verse cu veni
nul inconştieaţi! la întrunirea dela 
Alba Iulia în aplauzele Rothermeenilor 
Budapestani şi a senatorilor fratelo 
italiano chemaţi la banchetul lui Horty 
de pe ma lu I Dunării unde li 5e vor 
înfăţişa ca saloane figurile inecatilor 
şi uclşilor români din anul 1918-19. 

Ce le pasă însă, acesta\' sedentarl 
desbrăcati de simţul omeniei ca Mos
cova işl prIveşte cu radiarea bu;:uriei, 
iar impilatorii îi împing pe cale rătă

c!rilor. 

Un 

poporul român în drepturile sale d: l' 

pite de liberali. Insă credeul maret j" 
patriot a cerut mai întăi să rosteal" 1 
cei puţini adunati rugăcunea scotoc 
rilor prin buzunare pentru ceice au fi 
la Bucureşti şi pentru cel ce vor Pi 
ticlpa la Alba·lulla, suma cerută! 

fost mare, 15000 Lei. Inchinătorii 

idoli, unii îndată l-au întors spat:
alţii bombănind Iau ameninţat,' 

aderentii speranţelor tau aruncat __ 
tipsle suma respectabilă de 10 şi 5:
cu care alnabab să se Întoarcă in Afi 
Oamenii cinstiţi cari au ştiut că ; 
Cido Pop a cheltuit cu ,ăIătoria pl 
la Micălaca. Nu tot aşa pdem spu • 
drspre cel din comuna Diecl, CII, & 
zava şi Căpruţa, cari fără milă au S 
vârUt deasupra capetelor beduin:ar 
naţionalişti ciomagul creştin! lor in~ân 

laţi in aşteptările lor. Pen tru acio 1 
tărani muncitori de ogoare n'au PtrJi[ 
găsi formula atrageril, nici catech;S~te 
vremllor proroctte. lată cum se destrc: A 
Şi consumă energii şi cum se r!sî~Şf; 
lupte încărcate' de fulgere de ~il i 
alergare criminală a superst!ţloŞân 

mântultori de Ţară. u 1 

.....,""" ........ 1..... 7#4 .. -..,.... .. Ii A- .e ~UI 

Oaspeţii AradUlui.~: 
111 ziua de 25, l. c. a sosit În lo::aHlop 

Comandantul Corp. 7 Armată, Oi. lati 
naral Constantin GăvănesclIl îmxt~ 

de alti Domol Generali comande 
de Devlzll şi Brigăzi şi mal mulţi ic[ 
Ionel! comandanţi de regimente. A 

La gară oaspetii sosiţi au fostul 
tâmpioaţ\ de DI: prefect al judellta 
1. Georgescu Împreună cu primii I 
oraşului, sub-prefectul judeţulu i şi, r 
notabllităţt. ~s( 

Seara OI Prefect a aranj~t o rr.i1e 
Întregului corp ofiţeresc sosit car.os 
avut loc la restaurantul Crucea-,ri 
şi la care a luat parte Întregul "Jn 
superioi ofiţeresc precum şi DO.1st 
Hârgot preşedintele Tribuoalulu 
Marcovicl sub-primar, OI FiloU şjJa 
prefectul Or. A. Lazar. I € 

La masă s'a toastat de OI. 1. Glm 
gesctl pentru armată şI Ofiterii. ta 
nând că in sufletul şi conştinţa !a 
bun cetăţefln trebue să extst~ ll~lfli 
teroic sentiment de înaltă stur:a 
de armată şi ofiteri, căc! aînt,en 
fost, este şi va rămâne garanţia V!ii lOI 
lui Ţării, terminând: ~Cei ce IUirl 
Armata iubeşte Ţara şi neamul. Idl 

Ţăranii dela care agentul f'lectoral 
Dr. Bustea le·a zmul Iscă1iturile pentru 
reclamaţiunea făcută fără nici motiv 
serios, - tind cu mult mai cuminţi ~ 
nici nu s·au prezentat la desbatere şi 
astfel 1 a cererea apărătoriului OI. Dr. 
Alexandru Lazăr, procedura a fost 
stinsă. 

A răspuns DI General Găvănkl 
În numele ofiterilor, Olul Prefe'i 
care spune că-1 cunoaşte de mull: v' 

Puterea le trebuie măcar numai un dovedind cu date munca depusi l
• 

ceas ca să-şi căpătuească aderenţi! şi acest om pe toate terenele simţind! 1 

să-şi indrepte finanţele sdruc\nate măgulit de adresa d·lui prefect-A 
din vremea opozitiei. Ei aşa vreau şi stat intodeauna alăturea de arlilll 

In ziua de 26 seara s'a dat 13 n1 
aşa doresc. ţara şi interesele ei? Cineva ) fectura jud. un cea! intim a car:iri din ei se ~ugetă la frontiere. ŢI- ai gă- luat parte toţi Onli oflţeri oai . 

Tdrgul de lUost,e. Inte.rnational sit cui să strigi de chemarea sfântă a OI. Gen. Gavanescu Comando (11, 
unei Patrii clădltă pe trupuri îngropate 7 Ar., 01 Gr. Mlronescu, OI. Gr,st 

din PoznaTl (PoloTlia) h '1 dl P d O a ~)l, 
Camera de Comerţ şi de lndllstrie 

din Arad aduce la cunoştinţă generaM 
că legitimaţillt dt călătorie pentru 1 âr~ 
gul Internaţtonal din Pozllan, care va 
avea loc ln zilele de 29 Aprilie 6 Maia 
a. c. se pot obtine la consulatele po~ 
lone din Bllcureşti, Cernăuţi, Galati, 
Chişinl1u. Legitimatiile dau următoarele 
avantatii: o reducere 66u /Q la trenurile 
polone, reducere de SOQ/o la trenuri C. 
F. R. la reîntoarcere şi o reducere de 
75% la taxa vizelor. 

... 

la margine de drum. sc ev c, gr. ro an cu n .. 
Orbi a de partid ia adus până la Macorovlci, dl ~r. Mihaicescu cu ,d l 

. dl. gr. Orescovld şi tot corpul "iI 
uitare dureroasă de sme. Nu să sfiesc I resc din Garnizoană DnH cU D 
aceşti detractori ca multiplelor aşe- I şi notabilltăţlle din Arad. Oi P[~I 
zări de stat să le aplice în cazul ve- 1. Georgescu. 01 Hârgot Preşed ~I, 
nirliia putere derăpănărlle nerespectului cu Ona, Adi sub-p~e.f~ct Lazar ~:~l 
ceace ar însemna după mentalitatea dl prefe ... t al Pollţle1 Fllotl rD 

dl Dr. 1. Robu cu Dna, Dt T. ~rI 
lor crudă, a svârli cu ciocanu amără- rect. teologiei din Arad, dl dE; 
clunli în tot ce a clădit însufleţirea şi Dr. A. Iancu cu Doa, Dt Or. B:r4 

mândrla românească. Dovezi? Toate DI Popescu lnspect. muncii, Di D 

svârcolîrile pentru Alba Iulia şi toate şef gara Arad, OI Nasta cu Dt~1 
gesturile ţlşniti dia frenezia Instincte- Jud. Orezeanu cu ODa, dl Dr. ~ ... l 

cu Dna, Dl Baron Papp cu D/e 
Cinema "EUsabeta" din 29 Aprilie lor. Astfel, din tersă bine Informată Profesor AI Constantinescu cUr 

se joacă ni se comunică, că intr'o intrunire Dl Prof. Dimltrlu cu Dna, dl Dr.A·f'~ 
Heidelberg nu te pot uita. nocturnă ţInută la Mlcălaca de către primarul oraşului, dl. Cons. C. i-'C 

cu Dorothea Wiek şi Vlvian OIbsotl OI. Ciclo-Pop, marele şi desl11teresatul dl Or. Gh. Sârbu cu Dna dll1trT. 
Corul şi muzica originală. Iubitor al ţărănimii dia Chelmac şi jur Matescu cu Dna, dll. Vulpe, d a 

~ , Tot timpul cât a durat acestrE 
Vine! «Sclav. aibă... ar fi mdemnat tăranli să meargă la Intim cel partlcipaţl au fost di\ 
cu Uane Haid şi V. Galdarov. Aiba-Iulia pregătiţi pentru mari eveni- de orhestra militară a Reglmetl 

'* mente că numai aşa se poate reintegra 93 lnfanterle. -Redactor gIrant: ~ST. DRAGA. Cenz. Prefectura judeţului,. 
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