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La amenintările partidului 
na(ional-tărănist cu Alba-Iulia, 
partidul Libel'all'ăspunde: că 
--~" Alba- Iulia nu este a unui 
partid, ci a neamului lntreg".-

Din eHscursul d·ui Gen, 
Moşoiu In Deva. 

.. mU 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

Anul V. - N·rul 11 II A~are săptămânal sub conducerea unui comitet II Arad 11 Martie 1928. 
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Ecoul dela Deva. 
Duminecă, 4 Martie, organi- I noastre, cari în sunetul câr'liecului 

zaţia part. naţ. ·liberal din Jud. "La arme", al ardeleallu!ui lesif 
Hunedoara a ţinut întrunire, sj're I au sguduit din temelie imperiul 
a dovedi, dctractorilor e labora- austro- m c. ghiar. Atit anul 1 9 16 
tori de ştiri tendenţioase în cari cat şi 1n 1918-'19, Lt Nistru, Tlsa 
vibrează sucul disoivant al ne- şi Dunăre, guvernarea liberală a 
putinţii, că acest partid cu trecutul aruncat în cumpănă forţa nea
lui giorios n'ar avea rădăcini bine mului care s'a manifestat aşa de 
lnfipte in ţărâna Ardealului. C0!1- glorios in cele lupte tndî:j te cu 
damnaţii la pertractări perpetue, un ecou apreciat de mari! noştrii 
prin lnălţătoarea manifestaţie din aliaţi. După val-yârtEjul mondial, 
4 Martie ţmută in Deva, a primit incepe munca constructivă de 
şi de astă dată dovada, că part. consolidare intemă a Ţării, şi 
naţ,-liberal tresărit la viaţă acum pdn aqiuni din cari transfirau 
80 de ani prin tot trecutul plin numai iubire şi dragoste, pnne 
de fapte glorioase este adânc în- piatra fundamentală la noul edi
rădăcinat În recunoştlnţa şi apre- ficiu naţional smuls din ghiarele 
cierea poporului ardelean. usurpatorHor şi din boalele ne-

In lungul şir al suferinţelor miloase ale impilatorilor. Cei 4 
mari cari se descărcau cu nemi- ani din guvernarea trecută stau 
luita asupra frânturii românfşti vie mărturie în credinţele româ
de dincoace a Carpaţilor, part. neşti desfăşurate în energii ehe
liberal a ştiut să Îndulcească prin mate să t-ljllte ridicarea României 
intervenţiile şi ajutoarele date, până unde i-a dus faima vitejia 
viaţa martirilor noştri, cari res- scldaţlor săi. Ordine ln admin!s
plrau aerul mucegăit al t::mni- traţle, politică financiară şi eco
ţelor din Vaţ şi Scghedin. nomică phnă de rândueli şIlncre
. Marele Ion Brătianu, in cuvân- deri, cultura şi religia strămoşilor 
tarea rostită in faţa aleşilor na- propagate din ludjfi în temelia 
1iunH din anul 1868, alungând cărora s'a tencuit trăinicia şi vâr
politica externă a României faţă toşenia neamului, toate dovezi de 
cu problemele naţionale de cari munca ce s'a pus şi cinstea de 
SImt încopciate aspiraţiile şi nă- care s'a tmprtşmuit. 
zuinţele neamului românesc de lntransigeul În atitudini nBţio
prfluUndenl, făcând alusie la hn- na!r, neamul româ1lesc sub con
pintenelile oprlmătoare ale ma- ducerea acestui partid lnchtgat 
ghlarilor de a ne sHrpi, a zis: intr'un admirabil solidarism se 
"când e soră a mea este mări- va Ir ga cu străşnicie nu numai 
tată, nu am' dreptul să mă duc de tradiţia impunătoare creiată 
să mă amestec în menajul ei, nu din năzuirJţt sfmte, cât mai virtos 
al1 dreptul să fac cel mai mic de realizările săvlrşite de când 
pas care să poată da bănuială frânele conducerii sunt ţinute cu 
soţului ei că aş voi vreodată să atîta dragoste faţă de Ta~ă şi 
aduc zizanie şi desbinare in casa poporul ei. 
lor. fnsă, dlor, oare când soţul In urma muncii acestui partid 
ei, cumnatul meu, va merge până să ttrăşte apoi pocitania naţional
a o maltrata cu brutalitate, eând ţărănistă, care muiată in e(:hivo
o va trata ca pe o sc1avă, când curi s'a insutit un caracter tul
ştie că ea este dinh'un sânge bure de denigrări şi înjurături. 
nobil, când voiu vedea că ridkă Căptnşită cu petecile comunis
cuţitul asupra ei, nu am dreptUl mului, băţoasă ca o fată trecută 
să strig, să-I opresc dela crimă7" de vreme, această injghebare răs~ 
Iată, deci, că aproape dela infi- colltoare de tendinţe subversive) 
riparea lui, part.·Hberal a vrut şi ţipă de braţ cu toate elementele 
a ştiut să îmbrăţişeze cauza ro- ce n'au nimic comun cu acest 
mânilor ardeleni in toate vremile pământ. Venite de colea, in cele 
dăinuirii lor sub jugul ucigător. mai multe cazuri thÎndu·se spre 
Cu gând sfânt de ,a· i elibera a nu fi observate de grănicerul 
când va suna ceasul împliniril fă- român, 1n tovărăşia dualism ului 
găduinţii, t o a te personalităţile Maniu-M,halache rasa pribeagă 

,marcante şi distinse din acest a găsit pat cald de jigniri şi a
: partid, au făcut credeu religios meninţări. Strigând după dreptate 
I din scoaterea neamului din robie, socială pe care o aşteaptă răsă
, şi punerea lui in lumina conside- rind numai din Rădăcini şi To
: ratlei. Prin străduinţi vajnice cul- poloveni s'au perdut orice drept 
: turale, sub durata puterii de gu- de respect pe care nobleţa noas
; vemare a acestui partid s'a pre- trA li-a tnt:ns. Cu vei cetăţi de 
I gătit sufletul acelor soldaţ;, vred- propagandă distructivă, infome
I nfcl de t ă mai a recunoştinţii taţii după putere Maniu·Mihala-
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che - pintenul şi iţarul - le-a 
făcu~ cadoul imbrliţişării, ca îm
preună să arunce in toba ame
njnt~TiJor. Sacnficând orice o
menie, cardăşia, naţional-ţărănistă 
comunistă asvîrle în circulatie 
cele mai teribile une ltiri contra 
a tot ce logka şi cinstea a croit. 
Fără remuşcări, perduţi din re
gistru! bunului simţ, certaţi cu 
morala obştească 1n inprejllrările 
dorinţli de putere nu se sinchi
sesc a ridica pumnul demigrării. 

Imbătaţi de succese efemere, 
pe cari le varsă in SCUl patul cer
neW prin ziare redactate de oc
naşi şi trădători, dîrigiarea Înto- I 

vărăşită primeşte cu satisfacţie 
apluust le de neste Nistru ca un 
ecou al aprobărilor. Galaţii şi 
Cernăutd sunt exemple tipice de 
mentahtatea antiromânească a 
acestor doctrinari marxişti cari 
amenin1ă Cll revoluţia. 

Noi le spunem: 
Până ce mulţimea, ca cea dela 

Deva, venită ;n sunetul fanfarelor 
să pecetilliască mersul cinstit al 
politicii part. liberal, vom rămâ
nea să consolidăm această Ţară 
şi să-i ducem faima tn străină
tate, de pământ al ordinei şi cu
răteniei suflettşti. 

* 
Arâdanii la Deva. 

Impunăt0area manifestaţie po- ţişnit din rânduri disciplinate, a 
lltlcă de Duminecă. 4 Martie tresărit o aiipire şi o orientare. 
desfăşurată la Deva, a atras mul- Alipire cătră ceice se. sbuciurnă 
ţime din t0ate judeţele invecinatE'. pentru ridicarea lui şi-j Încheagă 
Cu Sllfletul (urat şi dorinţa v:e Într'un corp de resistenţă n8ţio
a Llce mi'irtur~sjri de credÎnţi pu- nală bine definită, iar orientare 
rifh.Jte de sgura curentelor d\'o. pentru viitorul lor, în sinul part. 
zaslroase, ceata românească a liberal işi află leacul năzuintdor 
grăbit să-şi inalţe sufletul in lor leg:time în concordanţă cu 
norme de conduită românească interesele superioare a le Ţării. 
şi să-şi croiască crez de purce· Iată, pentruce dill toate unghiu
dere viitoare. Judeţul Arad, ca ril~ judetului s'au văzut răsărind 
mărginaş al Hunedoarei, şi de increderea in ~onduccrea actuală 
data acea~ta a inţeles evanghelia a Ţării, purtată ca o cruce de 
mişcării naţionale, şi cutrcllllHat mântuire in vH'nluri:e po~tb~li,e 
de fiorul orânduirjlor, s'a eviden- Mândrii de atenţia ce li s'a in
t~at ca unul din cele mai bine Uns, dirji in atitudini când un 
organisa te şi însufleţite pentru ministru le-a strigat: "Trăiască 
credeul politicii naţ.-liberale. Cei arădanit", ţăranjj, muncitori ai 
1500 ţărani români arădani cari pământului şi apărători ai ogoa
au grăbit să întărească espunerile relor prin presenţa lor, au dovedit 
bărbaţilor conducători şi prin a- birfitonlor că unde se <desfăşura 
probări să-i mâne înainte pentru hora unirii sufleteşti, 'şi se im
întărirea graniţelor etnice, au fost pleteşte viitorul Ţării din iubire 
esponentii Urlor principii de cnn-I de frate şi dreptate~ acolo ii află 
servare naţională şi de existenţă mlnţile luminate ale aleşilor lor. 
ca ~tat. In pasul lor cadenţat, Aşa s'a dovedit la Deva. 

Plecarea către Deva. 
La ora 4'25 ţăranii din partea 1 "Trăiască fraţii arădani"! 01. se

nordică şi apuseană a judeţului cretar de stat Tătărăscu şi gen. 
tn frunte cu DI. prefect Georgescu, Moşoiu ca semn al dragostei ·de
dir. Nasta, insp. şco Cristea, 1. pun pe fruntea prefectului Geor
Vulpe, 1. Ionaş, dep. Dr. Iancu, gescu sărutul cald al prieteniei 
dep. P. Lazar urcă trenul care sincere. Ţinem să m ai amintim 
avea să culeagă, de prin toate că pe peronul gării, la sosirea 
gările deputaţlale tncredinţate cu trenului se mai afla şi alţi inte
espresia sentimentelor de devo- lectuali arădani sosiţi inaintea 
tament. In cântece de veselie de noastră cu automobilele: Dnil At. 
cari se sguduiau ferestrile unui Marculescu, PlOf. Al. Constanti
castel, unde se innoda prietenia neseu, Senator Dr. Ispravnic şi 
cu invfrtitorii maşinilor infernale, Dl. avocat Niculescu. La ordinul 
la ora 10 flueratul maşinel anunţa dat cei 1500 ţărani români se inşiră 
sosirea la locul destinat. Pe pe- In rânduri de patru şi pornesc la 
ronul gării frumos împodobite, locul destinat adunăriI. Trecând 
fanfarele ţărăneşti tntâmpină pe prin faţa clubului liberal, sunt aşa 
fraţii de aceleaşi convingeri cu de falnici şi impunători incât 
marşuri naţionale şi cu strigăte (CQntlnuarea pe Pagioa 2--a.) 
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(ContlIl1l3fl·a din Pagina l-a). 

smulg admiraţia miniştrilor cari 
se g. ăbesc să felicite pe prefec· 
tu1 Georgescu mândru ŞI el de 
impunătoarea defilare a acelora 
pe cari ii condllce. Cu deputaţii. 
Ursu, Pleş, apoi O-nU Vulpe) 

ClOhin3, să trece Îil revis:ă cel 
mai dlsciphnat grup de aderenţi 
ai învăţăturilor l:berale. 

O petrte din ei apucă cătră 
piaţ3. prd~cturii, iar altii urcă 
treptde teatrului orăşenesc unde 
II aşteptau oratorÎ1 zilei şi indru
matorii tineri ai lor. 

Intrunirea din salii teatrului orăşenesc. 
S31a teatru!al orăşenesc era tixită 

de mlllţlmea delfgaţllor veniţi din ju
drtul Huniedoara şi din imprejurimi 
Ţărani in frumosul port national, preoti, 
iuvătători, etc. Q·:upau până la ultimul 
loc. 

Sosirea conducătorilor partidului na
tional-liberal i f:lst salutată Ca ova
ţiuni şI aplause cari nu mai conleneau 

Cuvântarea d-Iui G Tătărescu. 
0-1. G. Tdfănscu mullumeşte celor 

cari au răspuns la chemuea partidu
lui liberal prevestind astf~l: 

Adversarii, au pornit o Î!'ldoită lup
tă de agltare în tuă) de defăimare în 
afară. 

Când toţi oamenll cu simţul răspun~ 
derii, lucrează ăsth, pentru obtinerea 
unul î:nprumut in afară, partidul na

ţional thănesc întreprinde campania 
fără precedent În istoria ţării, de de
făimare. 

National-ţărăniştii, plănuiau să aducă 

la Făgăraş 15.000 de ţărani, dar n'au 
fost, bob nenumărat. mai mult de 2000 
de oameni, cu călăreţii în fruntea că
rora se afla d-l Lupescu, şi cu un 
vesel cortegiu de nuntă, Iar un taraf 
de lăutari îl cânta d·lul Manlu "Taci 
mireaso nu mal plânge". Aslfrl a in
trat Îll Făgăraş d·l Iuliu Man!u. 

NaţionaHărăniştii şi-au pierdut nă
dejdea intr'o actiune populară pentru 
răsturnarea guvernului, totuşi au con
tinuat collnda lor la CraIova şI la Cer
năutl. 

Ultimul popas pe care'I plănulse 

este întrunirea dela Aiba-Iulia. Nu se 
putea o mai mare pângărire; pentrucă 
Alba-Iulia nu este a unui partid" în 
căutare de aventuri, \ci a neamului 
întreg. 

Alba-Iulia este a marilor Voivozi, a 
marilor invătati al neamuluI cari au 
suferit şi mai ales a miilor de muce
nIci, cari au Î[]ălblt cu oasele lor a
ceste plaiuri şi aceste câmpii. 

Alba·lulla, este patrimoniul indivi
zibil şi Inalienabil al tărll intregi. 

Partidul liberal nu trebue să 
plece dela cârmă. 

01. M. QJOmolu sp\lne că rar 1 s'a 
Întâmplat să vadă, fie tn România ve
che, fle În cea nouă, o manifestare 
mal impunătoare pentru un guvern 
al ţării. 

România a avut norocul să por
neasd la înfăptuirea celui mal scump 
ideal al neamului cu partfdul liberal 
condus de 1. C. BrlUanu, şi doi sfet~ 

nici priceputi al săI d-nH Vlntl1ă Bră

tlanu şi 1. G. Duca. 

Partidul natiolJal 1 beral, a realizat 
rtforma agrară, a dat volul obştesc 

iar astăzi a scăzut dările pe carÎ le 
plătesc ţăranii şi în curând va scă

dea şi dobânzi le. El face operă de 
consolidare a ţărli şi de ajutorart: a 
tuturor categorillor SOCiale chiar da;:ă 

partidul liberal ar vol să plece dela 
cârmă nImeni DU i-ar putea lua !o
eul. Deaceea are datoria ca să rămâe 
mai-departe la guvern să ducă la În
deplinire programul său pentru con
solidarea şi prosperarea tării. 

Naţional-ţărăniştii aliaţii 
comuniştilor. 

OI. O/fura' Moşoiu arată pentruce 
partidul liberal a fost neobosit să 10-
ceapă o campanie de luminare a 
masselor, pe care naţional-ţărăniştii 

caută să le rătăcească. 

Să aveţi incredere în partidul libe
ral -- spune d. geoHal Moşoiu. Vă 

vorbesc ca suflet cinstit de ostaş, nu 
urmăresc nicl tm beneficiu public dela 
d-voastră fiindcă sunt senator de drept 

Opoziţia s'a aliat cu comuniştii cari 
vor să ne fure pământul scump pe 
care neamul nostru l-a păstrat o mie 
de anI. Dar după cum În trecut, acest 
neam a ştiut să lupte, tot aşa şi 

astăzi, cu p!epturlle lor RomânII vom 
şti să opuuem rezistentă actIune! lui. 

Prezenţa naţional-ţărăniştilor la Alba 
Iulia pentru a da lupta de partid este 
o pângărire pe care acest neam. n~o 
poate ÎngăduI. 

Acţiunea lor de dăifămare a ţării 
În afară este o rătăcire cOlldamnabllă 
în contra căreia tara va şti să reac-
ţioneze. . 

Discursul d·lui 1. G. Duca. 
Primit cu aplauze nesfârşite şi OV3-

tiuai d. L G. Duca, incepe astfel: 
Sunt fericit - văzând adunati as

tăzI, atât de multi delegati şi membri 
ai partidului naţional-liberal, veniţi 

din judetele invecinate. Aceasta stră

lucită manifestaţie de conştiintă cetă
tenească) este cel mai bun. răspuDs, 
pe care partidul naţional-liberal il dă 
campaniei de invrăjblre a' partidulUi 
natlonal- ţărănesc. 

Intotdeauna. partidul naţional-ţără
nesc a susţinut că Ardealul este al 
său: mulţimea care ia parte la această 
intrunire, dovedeşte, că afirmaţtunea 

lor nu este adevărată. 
Dovada - spune d. 1. G. Duca -

. aţi făcut-o, şi eu vă multumesc din 
toată Inima, impreună cu toţi colegII 
din guvern. 

La sfârşit adunarea prin ridicare de 
mâini a jurat credinţă guvernului. 

Intrunirea din Piaţa Palatului Ad-tiv. 
Cuvântarea d. 1. Panaftescu. i nostru a fost chemat la cârmulrea 

In cuvântarea sa de deschidere d 
Panaltescu mutumeşte aslslenţllor pen
tru că au răspuns in număr atât de 
impunător la chemarea şefului orga
nIzarei d. ministru O. Tătlrescu şi a 
. par)am entaril or j udeţu luf. 

Scopul chemării dv. este ca să vă 
arltăm. fraţilor. - spune d. Panal
tescu - ce am putut să lnfăDtutm 
in folosul şi spre bloele poporului tn 
cele citeva luni de când partidul 

tărl!, 

Nu v'am făgăduit nimic alta - după 

cum vă amintiţi - când v'am cerut 
astă vară si ne acordaţi increderea 
decât el vom lupta din toate puterile 
noastre pentru a lecui relele, a face 
cât mai multă dreptate şl a uşura 

dArile. Cu toate ueferlcfrlle ce s'au 
abătut asupra ţărlt ş\ a partidului 
nostru in acest timp, prin moartea 
marelui nostru Rege şi a laminatu'ui 
său sfetulc şi slujitor Ioan 1. C. Bră-

tlallll, totlJ,'}i nki noi, nici guvernul nu 
ne-am abătut o cl'pă dela calea ce 
trebuia să urmă 111, ci in c h Izându-ne 
tlurrrea În inimi şi uscâtldu-ne lacri· 
m\le. am continuat munca fără preget 
pentru binele obştesc, 

O. General TIa/an Moşofu adresân
du se oŞtfllilor din H'JOiedoara, COO

stată cu bu 'urle că În acest tinut s'a 
Întemeiat prima colonie românească. 

Misiunea partidului liberal în A-deal 
este să oprească din ac tiunea lor, p\.' 
aceia care vor să Învrăjbească pc fi 
acc'iuiaş popor. La ameninţările parti 
dulul National Ţărănesc cu A\bl 1;.1lla, 
partidul hberal răspunde că Alba Iulia 
nu este a unui partid, ci a neamului 
întreg, şi d,:ce nuii departe opera de 
cOlls:>lidare a tărei. 

D. N. D, Chililescu arată că după 

războlul pentru Întregirea neamului. 
tot neamul rornâtles: este dator să IU'
crtz~ pentru consolidarea ţărei. Par. 
tidul naţ'onal-I beral s'a angajat li o
pera de consolidare a Unirei. In a
ceasta operă grea, ci n'a intâlnit Însă 
adversar mai inverşlI 1at decât par
tidul naţional- ţăr';m·sc. Acest par
tid neagă opera constructivă a pnti
dului liberal, după ce n'a înţeles Polei 
apelel la unirea tuturor fo,ţelor, apel 
care li-sa făcut de d. VinWă Brăteanu 
acum şi mai nainte de Rt'gele Perdl
nand şi de ron 1. C. Brăteanu. Dea
cea panidul liberal, tare p~ poziţiile 

pe cari le ocupă, va lucra şi de acum 
incolo, hotărât, pentru prosperitatea 
tărei. • 

D. Avram 1mbroane adu(:e in cuvinte 
mişcătoare salutul Banatului. 

D·sa relevă dra~oste de ţară a ro
mânilor din Unledoara cari cei dintâl 
s'au lorolat voluntari - pe când erau 
prizonieri ÎIl RusIa - În armata ro
mană. Partidul natlonal-tărăne6c vrea 
astăzi să iavenineze sufletele dar el 
nu mal. are alături de el, nici pe 
intelectuali, nici pe bătrâni! luptători, 

şi prin urmare nici massele populare. 
Cum vede acest partid adăpat la cui· 
tura u 19urească Interesele ţării, au 
dovedU-o cu moţ!uoea dela Alba 
Iulia 1918 când au cerut autonomia 
Ardealului ŞI pe vremea consiliului 
dirigent care reinfmtase la Predeal, 
vama ştearsă de soldatul româll. 

D. Ton)' Jliescu, vice preşedintele 
Senatului, constată că numărul nemăr
ginit de mare, în care sătenli au ră

spuns la chemarea organizatiei libe
rale din Hunledoara dovedeşte dra
gostea şi increderea lor in şeful ace
stei organizatiI. Oovt'deşte mal presus 
de toate, recunoştlnţa pe care mfnţile 
IUlllinate şi sufletele cinstite din acest 
minunat ţinut al Ardealului o poartă 
partidul national- liberal care priiltr'o 
activitate -neintrerupt! de mal bine 
de o jumătate de secol a scris cele 
strălucite pagini tn istoria ţării şi a 
neamului nostru. Spune că a fost cu
prins de emotie când a văzut multi
mea care defjJa în şiruri nesfârşlte, 

legi unile forţelor morale ale acestei 
regiunI. Să fiti pe deplin incredintati 
că sămânţa de vrajbă nu va incolţl 

nici când pe acest pământ. 
AstAzi, când guvernul sflnţind an

gajamentul luat in fata ţării şi tradiţia 

partidului, declarăm cu hotărâre cA 
vom sta la cârmă, să ne facem în
treaga noastrA datorIe. 

Ce a făptuit guvernul actual. 
D. dr. N. Lupu ministerul muncil~ 

expune epera tnfăptultl de actualul 
guvern in scurtul timp de când gu
verneaza tara. 

Guvernul acesta, după ce a dat pă
mânt tAranilor, văzând că tot DU au 
destul le va da culturi şi poslbllltatea 

Ne 11 

de a t bţine credite cu dobândă micâ
pentru a-şi putea cumpăra pâmântJI 
de care au nevoe, 

Guvernul, tratează a:um un Împru. 
mut În străinătate, ş: prin legea coo." 
per3ţiei Vi! infiinţa În toate satele 
bănci populare şi cOflperative. Pentr~Ap 
muncitori s'a leglemelltat iiurata mun-
cii limltându-o la 8 ore şi a făcut 1) S' 
lrge. pentru ocrotirea muncii femeibrelcn 
şi cop~ilor. cerc 

Guvernul vrea să fdeă şi un im.- c 
prumut in s'răinătate: dar partfdulguvE 
naţionaHărănesc caută să-i împ!edlce,că j 
Ca să ilustreze decomocratlsmul lor,l1un1 
d. dr. Lupu citează faptul că d-ullpe , 
M:halachc şi Maniu, se ospătează a-Buje 
stăzi in casa boeruiui Cantacuzl!lO,lmt:'( 
fiul lui Gheorgh~ Cantacuzino carepro~ 
Iubea atât de mult tăIAnlmea, fncâtin : 

"Ia dij mă tre :ea ouăle prin inel; iardela 
În 1907 pc moş!lle lui ao fost împlI.fn 1 

şcaţ\ ce! mai mulţI ţărani. Astăzl d,fens 
Cantacuzino a devenlt ţărănist. pest 

Aveţi încredere -- spune d-l dr.Doal 
LljPU - in guvern ual actual, care aread 'f 
un trecut de fapte, elib4 

Cuvântarea d-Iui l G. DucaJn c, 
Multllmeşt~ acelora, cari au v~n:tcazt 

În număr atât de mare la întrunlre,lntel 
dovedind aslfel că Ardealul este c. E 
partidul liberal, nu cu partidul na-slml 
ţional-ţărănesc, CLlm afIrmă acel partido 1 

Sunteţi cu partidul liberal - spu!'Ienlrli 
d. Duca - modcă acest partid nu19~( 
făgădueşte, ci înfăptueşte. rus, 

Tot ce s'a făcut în ultimii 80 declor 
ani pentru binele poporului, se poatemun 
ne d. Duca -- fiindcă acest partliprm 
ŞI după cum partidul liberal a lup-
tat pentru înfăpturea României Mari,o S 
tot astfel îşi va face datoria (oricare D 
ar zice acei grăbIţi să vie la putereI. d. 
pentru apărarea Coroanei şi consoH'

fI 
t 

darea ·ţăril. c:r: 
Vom face zid -" spune d. Duca-

ca să apărăm şI in afară Interesele~:~~ 
thll, urmând o politică externă careS aCI 
să ne facă respectati îa faţa lumel. O 

Ducem o politIcă de ridicare eco· 
nomlcă a ţării, făcem totul penţru~rli 
ieftlnlrea creditului şi scăderea do. as 
bâazllor. Ne indepl!nim astfel făIlăJ1U 
duelile pe cari le-am făcut ţărII tna,ro/m, 
. t d 1 . Cu i \O e e a egefl. " 
Indeamnă pe cel prezenţi să ducăfndr 

mal departe ~cuvintele auzite ş\ săPro. 
devle apostoli crezulul !iberal. C 
Cuvântarea d-lui Gh. Tătă)OI Ce 

reseu. tml 
dev. 

Mulţumeşte poporului pentru dra"t t 
gostea ce o arată plrtidului liberal, ve- ~ r 
nind tn atât de mare număr la acea-~ a 
sti întrunire. C 

Când acnm un an - spune d. Tă-să 1 
tărescu - am venit aci şi am făgl-rldl l 

dult că in casa' săracului va domllifos t 

mai multă dreptate şi omenie, &lItrăd 
avut dreptate. Ne~am ţinut de vorbi. D 
Dările au fost scăzute, dobânzile a'aa Il 
micşorat dreptatea se face astăzi CeTeg, 
lui care are nevoe de dreptate. F 

Aduce elogII d-Iul Vlntllă Brătlalll, a 
şeful partidului liberal şi cere lncre.re 2 
dere în acest partid. ::rln 

Unde am fost 001 şi n'am ascultatf'Şt 
pe oamenii necâjiti? In tot timpul şilmp 
pretutlndeol am fost cu d voastră ş1mar 
ne-am străduit să vă inlAturlm tJe'SeŞl 
cazurile. II 

~~ _____________ --lao1 

::0" Mulţumire publică. 
ReunIunea femeilor române şi So,:iaţl 

cletatea ortodoxă nat. a femeUor ro·ceţl 
mAne, aduce cele mal călduroase mal·sub 
tumirt celor cari au donat şi coleda'~atl 
obiecte pentru bazar şi prăjituri pelltJ"ll.on 
bufet. Totodată multumeşte tuturo( 
celor cari au contribuit prin concarlll Il 
lor la reuşita bazarolul. lar 

Arad, 1 Martie 1928. Buj 
Reun. tem. rom, Soc. ort. a fem, rom'1er 

)CU 
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"Profesorul" şi cazul d-Iui Pan. Halipa*-~ 
\pologia crimelor de înaltă trădare. - Manifestul dela Dobosar din 1919. - O propagandă' anfipafriofică . 

S'a atras atenţi;! dela inceput, că 
lementtle c)muniste din ţară au in
ercat să redesch'dă un proces stin'> 
- acela al lui Buj,;! - din ordinul 
uvernului sovietic rus, sub pretext 
ă justiţia militară română ar fi pro
untat o condamnare pe cât de aspră 
e atat de nedreaptă. Compania pro
:ujor dacă ar fi reuşit, ar fi ?vut ca 
ned1ată consecintă o Intellsifkare a 
ropagandel comuniste ia R,jmân1a, 
1 ajunul aniversărll celor zece ani 
ela unirea Basarabiei cu patria mamă, 
I vederea deslănţulrll unei mari 0-

~nslve, atât din interior, cât şi de 
este Nistru, Împotrva organizaţiei 

oastre de stat Notele guvernului rus 
d -esate guvernului suedez, În chestia 
Ilberărll lu Bujor au fost concludente 
] ce privfşte amestecul sovietelor În 
azul Bujor şi de ci În afacerile noastre 
lterne. 

Exp1fcaţ 1 a acestor demersuri este 
Implil: Bujor a lucrat, in Rusia, atât 
1 1918, cât şi în 1919, impotriva u
Irll Basarabiei cu România; iar in 
9iO, din ordinul guvernului sovietIc 
~s, a venit în ţara Dm stră, prin Var
iorova, ca in .acord cu partidul co
lUnlst, aşa zis soclal- democrat, să 
rovoace revoluţia. 

) SCISOARE A O-LUI PAN HALlPA 

De aceea, ne-a surprins o s:rlsoare 
d-lul PaD. Halipa, apărută in pam

ietele "Adevărul" şi "Dimineaţa"'. în 
are fruntaşul partidului naţional ţără
esc a găsit de cuviinţă să pledeze 
auza lui Bujor, alăluri de ocnaşul Em. 
iocor... 

D. Pan. Halipa, a afirmat În acea 
crl soare. că.. moldovenii noştri din 
lasarob;a, oflatorl la Od~ssa şi cari 
u rellşiseră sa fie cduşi pe fromul 
omiinesc aveau un profesor de limbă 
ultllră şi istorie românească, care il 
ldrllma În marea chestie naţională, 

)rojesorul era Bujor". 
Ceva mal mult. Deputatul de So

oca pretinde că M. ah. Bujor, in 
Impul războiului, ar fi fllcut Uf) a
levărat a postolat patriotic contri bulnd, 
atr'o măsură foarte largă şi simţită. 

la unirea Basarabiei cu regatul· (I~) 

Cum se poate ca nn fost m!nistru 
A fadl apologia crlminalllor, cari au 
idlcat armele impotriva ţărU şi au 
Dst condamnatI definitiv p.entru inaltă 
rădare şi ambosaj? 

D. Pan. Hallpa a declarat că Bujor 
I lup lat pentru "unirea Basarab:el la 
egat. Corn? Când? 

Fostul ministru basar .. bean igno
ead oare act vitatea antinaţională şi 

:rlmlnală a lui M. Gh. Bujor, des
ăşurată In Rusia În aniI 1918-19]9. 
mpotriva uulrli Basarabiei la patria 
namă, fiind în slujba sovlctelor Ru
ieşti? 

In ziua de 16 Januarle 1918, s'a 
ansat manifestul semnat de C. Ra
:owskl şi M. Gh. Bujor. adresat sol
laţllor români in care cetlm: .intoar
:eţl-vă baionetele contra şefilor şi 
mbjugaţilor voştri ,1 uniţi-vă cu sol
latu revolutionari ruşi pentru cauza 
:omună a ellberărltl". 

In aceeaş lună batalionul revoluţio
lar organizat şi condus de M. ah 
~Lljor. a participat la lupta dela Ben
ler impotriva armatei RomAne, care 
u:upase Basarabial 

I<ltă cum a înţeles "profesorul" Bu
jor, să lupte pentru unirea Basarab:ei, 
la patria ma.11ă, dumnule H -lippaL. 

In anul 1919 după ce s'a inţeles 

cu Bela Kun şi Racowski, Bujor a 
reapărut pe malul Nistrului. Ia Dobo
sar. Ce căuta "profesorul" d·lul Ha
lippa, acolo? Ce lectie a mal dat el 
"moldovenilor" din Basarabia? 

R,'ptodu(;l m o parte din manifeotul 
adresat de B Ijor, dIn OobosiIT, În ziua 
de 30 luiie 19/9. că/re soldaţii români 
din Basarabia", după inţcltgfrea ce 
o st~bilesc cu Bela Kun: 

Soldaţi români! 
Cel :e vă adresează scr'sul acesta 

este rOfT1ân ca şi val. EI a cu 'reerat 
Rus ia în lungul şi in latul el, cunoa 
şte oamenii ei, putf'rlle el, .,rd:l.cerile 
el. EI vă spune că bolşevicii sunt prie
tenii voştrll, cum sunt prIetenII tutu
ror celor asupriţi. Ei au Intemeiat Î!1 

ţ<lfa lor domnia munciI. Republica 
munc:t'lrllor şI ţăranilor ruşi se intă

reşle din Z' in zi. Ea nu va fi infrâolă 
nici de puterile ciocoilor nostrit Cllm 

n'a f lst doborâtă nfcl de contra revo
luţit:narii ruşi, nici de armata şi fI(}ta 
aliaţilor. 

Intindetl o mână frăteas·:ă şi incre
zătoare acestor buni tavarăşi. lrtoar
ceţi-vă impotriva adevăratilor vostri 
duşmani - acei care vă explotează 

vă fură, vă Impllează, cei cari v'au 
luat pământul, acel c:ui 'au ucis în 
război aproape un milion de români 
nevinovaţi, acei cari au adus ţara in 
jalea şi ne sigurarea de az!. Aceslla 
sunt, o ştiţi Singuri: clocoli capitol'şti, 
ministrii şi regele. EI sunt duşmanii 
poporuluI român. Pe el trt:bu~e să·' 
invingeţl ~I să-I măturaţi dela putut', 
cu arma in tnână, pe calea Revoluţirl 
mântuitoare. 
Trăiască infrăţlrea p,lpoarelor ro

mân şi rus! Trăiască RevoluţIa ro
mână! 

M. ah. BUJOR. 
Membru in guvernul provlzor a Repu

publlcel. Basarabiei. 
Dcbasar (malul Nistrului) 30 Iulie 1919 

Iată ce "lecp" preda Bujor solda
ţllor romani d'n B3sarablaj iată ce 
"îndrumări!' le dădea el in marea 
chestie naţională: să întoarcă armele 
impotriva regelui, a miniştrilor şi a 
şefii o ~ lor şi impreună cu "tovarăşii" 
lui Teoztkl Rakowski şi Bela Kun, 
să-I "mature dela putere cu arma in 
mâr!d .• ". 

Retlneţl bine data acestui Infect 
manifest: 30 Iulie 191Y. Unde era 
armata românA atunci? la Ungaria 
lui Bela Kun. Trupele noastre tDain~ 
tau victorioase în direcţia Budapestal 

In aceeaş epocA, Bujor venise la 
Dobosar şi spre a salva situatia to
varăşului Bela Kun din ordinul so
vfetelor ruseşti indeamnă pe soldaţII 

noştri din Basarabia ca să ridice ar~ 

mele impotriva ţării 1. .• 
Bujor a semnat acel manifest in ca

lftate de "membru al guvernului pro
vizoriu al republicei Basarabiei 1". Ori 
la 30 Iulie 1919, d. Halippa ştie prea 
bine că Basarabia tăcea parte inte
grantă din regatul României Mari 1 

O. Pan Hallppa a semnat actul 
unirii Basarabiei la patria mamă. Cum 
a putut, In cazul acesta, d-sa să dea 
un certificat de patriotism unui con
damnat la muncă silnică pe vlată, 

p~ntru crimă de inalta trădare şI să I Aşteptăm explicaţiile cuvenite, de
afirme că acc!a ce a Îndemnat pe sol- oarece nu credem că part'dul naţlo
daţ!l noştri din Basarabia să ridice tionaHărănesc. prin reprezentanţii 
armele împotriva tării şi să lunte a- săi autorizaţi poate să propage ase
lături de bJJşevlcii ruşi, pentru tri- menea opinlunl prlmejdiease şi anar
umful revoluţIe! În România, a exer- hice şI să facă, indirect, apologia crl
citat un adevăr apostolat patriotic? mei de inaltă trădare şi a bOI,evlsmulul. 

~ attiun~ ~rim~j~io~s~ interes~lor t~rii. 
- ~attul ~arti~ului n~ti~~ar-tăr~nist CU c~rnuni~tii. -
Se aminteşte mal sus de cazul d-lui A Viena? ln numele partidului nat'onal

Pan Hillipa, care într'o scrisoare pu- j ţ~rănesc, un deputat a cerut eliberarea 
blicată În pamfldul comunist .. Dimi· 
neata", a găsit de cuvlintă, dtJpă ce 
"Universul" a publicat cunoscutele do
cumente să la apărarea lui Bujor, pre
zentâlldu-l pe acest co,;damnat pentru 
crima de inaltă trădare, ambosaj eL:. 
drept un erou al democraţiei şi un 
"profesor" de "nationalism" al mold(\
vcnilor noştri d!n Basarabia. 

CII câteva zile Înainte de publicarea 
aceste! scrisori, UR alt membru al par
tidului naţlonal-tărănesc - din care 
face partp şi d. Pantelîmon HallpJ -
a cerut, in Cameră el berarea lui B'Jjor 

Iotă O acţiune conct:rtată. In urma 
documentelor publicate in "Universul" 
tOltă ţara ştie că guvernul din Mos
cova a întervelllt ofic/al, pe . cale di
plomaticd, - prin notele adresate gu
vernului slledez,-ln favoarea deţinulU· 

lui dtla Doftana. OI gan1zatiile comu
niste din ţară, din cauza cunoscutelor 
lor legături cu sovietele ruseşti, s'au 
agitat şi ele in sensul dorintei expri
mate de guvernul din Moscova, - fie 
prin presa comunistă din str. Sărindar 
fie prin intruniri. politice. 

Cum pufta vine mâncând. in ultimul 
timp elem('ntele comuniste din ţară au 
inceput să ceară ,.amnistia generaM 
pentru condamna/Ii poMici comuni~tl". 
Se ştie că după mentalitatea comu
nlştitor, toţii cor.da m oatll pentru Îoalta 
trădare, sau chiar pentru asasinate, să
vârşlte de afillaţil internaţionalei a llI-a 
sunt consideraţi drept "CondamnaţI 
politici" . 

Aşa se şi explică pentru ce iuver-
nul sovietic, ca ŞI ag~ntil lui din Bu· 
cureşti, in frunte cu ocnaşul Em. Socor 
consideră pe BLljor, cel impllt:at io 
asasInarea celor 14 marinari român! 
la Teodos!a drept .... deţlnut politic·! 

Iată pentru cine $e cere graţlerea 

san arnnlstla generală 1... At!tudinea 
comunişt!lor, care operează de câtva 
timp sub firma social- democrată, nu 
ne surprinde, dar aceea a partidnlui 
flational-t~rănesc, trebue să fie c1ari~ 

flcată. Azi s'au conflrmat hotărârlle 

luate la conferinţa Internaţională co
munistă ţlnuU la Viena in zUele de 
9 fi 10 Februarie a. C·, privitoare la 
condiţiile pactului incheiat între parti ... 
dul naţional-ţardmsc şi aşa zisul partid 
social-democrat. - in realJtate comuflist. 
Cum? Reamintim că Între conditllle a
cestui pact, au fost: intensificarea propa
gandei comuniste tn RomânIa: organiza
reade rJcelule-; campania prin presă şi 

prin intruniri publice pentru eliberarea 
lui Bujf)r. S'a mal spus, la Viena, ci 
pentru reallzarea acestui scop, s'a pus 
un prim fond de 50000 de dolari, 

V\ inceput - cum era şi de aşteptat 
- interesaţll În cauză au negat con
dlţîile despre cari s'a vorbit la Viena. 

Ce s'a întâmplat însă, dupA adunarea 
comitetului International-comunist dIn 

lui Bt1jor: Iar d. Pan Halipa, fost mi
nistru şi frunlaş al aceluiaş partid, a 
mers ceva mai departr: a făcut apo
logia celui condamnat pentru crlna 
de inaltă trădare, cOrlslderând pe Bu
jor drept "profesorul" moldovenilor 
din Basarabia, cu toate că că acesta a 
ridicat armele impotriva tărlll... 

Iată că in uma pactului incheiat 
cu comuniştii, partidul naţlonal-ţărl

nesc, in 10: să dOlline el elementele 
extremiste, Care prlmeac instruclii di
rect dela Moscova, se Iasă dominat 
de ele şi a inceput să t'xecute o parte 
din hotărârll~ luate la Viena. Această 
tovărăşie Cll comuniştii, a pari/dullli 
condus de d. Maniu a lngrij:)rat opinia 
publica româneascd, de oarece se ştie 

că cei dintâl ILlcreaiă cooform Instruc
tlllor ce primesc dela Moscova şi ur· 
măresc revoluţia prin subminarea aşe
zământului statului unitar n aţi o n a 1-
român. 

Am atras mai de mult atenţIa d-Ial 
I. Maniu, că atât Interesele superioare 
ale statulul român, cât şi acelea ale 
partidului naţional, exclud orice legă
turi cu elementele aventuroase extre
miste. Ştim că iu trecut. conducătorII 

partidului naţional din Adeal au adui 
servicii rrale cauzei naţionale, pentru 
că au lucrat in acord cu Interele ge
nerale ale românismului. Din n·eferl
cirr, d. Manlu n'a urmat consiliile în
ţelepte şi a fost Împins tot mai mnlt 
in braţele elementelor exlremiste, care 
urmăresc slibmlnarea Instituţiilor sta
tului prin o acţiune revoluţionară. 
După fuziunea cu ţărăniştii Iată 

pactul cu elementele comuniste. 
Ţara conştientd nu poate sd admita 

o politică de aventurd ŞI de aceea va 
reactiona impotriva acelora cari neso
cotesc Lntere~ele supreme ale statului. 

.Unlv." 

,o 

Schimbarea Mersului Trenurilor la 
Calea Ferate Eleet. Arad~Podgoria. 

Ultimele trenuri de persoane ale 
Căii Ferate. Electrice Arad-Podgoria, 
cu in ce-pete dela 5 Martie a. c. vor 
pleca din staţii cu 20 minute mal 
târziu şi anume: Din Arad la orele 
18.°°, din Pâncota la 17.68 ,i din Radna 
la 18.1°. Mersul celorlalte trenuri ră
mâne sechimbat. 

Dela Casa Cercuală. 
Membrii Asiguraţi al Casei Cercuale 

Arad, cari au fost timp mal indelun
gat bolnavi de rheumatlsm, cath. 
pulmonar, boale de inimă şi altele 
şi cari necesită incă un tratament 
balnear sau climateric pentru recâştl
garea deplină a sănătăţ'i să se pre
zinte până În 15 Martie a. c. medi
cilor cari l-au tratat, pentru a II se 
putea face cererile necesare. 
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Primăria Comune!, Macea. 
Nr. 32b I 1928. 

Publica.1lune II. 

Primăria Comunei Macea la urma 
nereuşitel prlnel licitatii aduce la cu
noştinţă generală că la data de 24 
Martie ] 928. orela 9 a. m. În localul 
primărIei ţine o nouă licitaţie pentru 
exarendarea cântarului decima] aşe·' 

zat in piaţa comunei pe termen de 1 
an. 

Licitatia se va tine pe lângă res
pectarea art. 72 -83 din legea asu
pra contablIItăţel publice-. 

Cond tiunlle şi caietul de sarcini se 
poate vedea zilnic to biroul notarial. 

Macea, la 20 Februarie 1928. 
Primdria. 

229. 

Primăria Cintel. 
No. 150, 1928. 

PubJlcaţiune de licitaţie. 

Primăria Cinte! publicA licitaţie pen
tru vânzarea unul armăsar neapt de 
prăsqă pe ziua de 27 Martie lY28 
ora 4 a. m. in platul săptămânal din 
Chişlneu·Crlş. Preţul de strigare va 
fi 4000 Lei. 

ConditlunHe de licitatie se pot ve· 
dea zilnic in biroul notarial. 
Dacă IlcitQţla rămâne fără rezultat 

se va ţine o nouă licitatie in ziua de 
10 Apr. t 928 la ora 9 a. m. tot in 
plaţul din Chişineu· Crlş. 

Cintel la 29 Fe bruarie ] 928. 
• 

Ptimăria. 
228. 

181 I 1921. 

Publicatfune. 
Primăria S:hOndorf publică licita· 

tie in z.lua de 21 Aprilie 1928 oara 
9. a. m. pentru cumpărarea 1 maşină 
de scris, 70 m. 3 lemne de foc nece
aare primăriei şi locuintei notarulul, 
hirtie şi Imprimate necesare cancelă
riel;- sârmă şi stâlpi pentru tngredlrea 
parcului precum şi sământurl de ear
bA şi fiori pentru parc; 1 rând de 
haine pentru earnă, 1 rând de vară 

pentru politistul comunal şi repararea 
a 4 perechi bocanci. 

Condiliunile ie pot vedea la pri
măria. 

Llcitatiunea se va ţlne conform legi 
contabllltătil publice. 

SchOndod la t Martie ] 928. 
P,imiirla. 

232. 

177 11928. 

PubUcaţlune. 

Prlmirla camunel SchOndorf publi
că licitatie pc ziua de 21 Aprilie 1928 
pentru vinderea a 2 vieri comunall 
rasa maogollţa de 3 ani, apti de pră
sili; 

renovarea pod urllor Interne şI ex
terne; renovarea fântânUor interDe ,1 
externe partea Izlazulul Urbarlal; re
novarea trAsurei comunale, potcovlrea 
armăsarilor şi toate JucrărlJe de faur 
,1 tAmpUlrie şi renovarea grajdurilor. 

ConditiunHe de licitaţie se pot ve
dea la primărie. 

Licitatlunea se va tine conform le
gi coutabiiltăţll publice. 

SchOndorf. Ia I Martie 1928 
Primăria 

231. 
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PrimAria comunei Bocsig. 
NO.42-928. 

Publicaţi nne. 

Rlmânâod fări rezultat publlcatlu· 
nea din 30 Ianuarie 1928 din nou pu
blicăm lIdtaţ!une publică pe ziua de 
26 Martie 1928 ora 11 a. m. la pri
măria comunal! din Bocşlg pentru 
complectarea registrelor şi cărţilor de 
lege şi speclalltatt", asemenea pentru 
furnlz.area hartiei de scris şi a rechl
zitelor de birou necesare primăriei in 
anul 1928. 

licitaţia se va ţinea În conformitate 
cu art. 72 83 din legea pentru con
tabilitatea publici!. 

Ofertele se vor Inainta în plic în
chis şi s'g late. 

Bocslg, la 1 Martie 1928 

L. Horvat mp. A Bodai mp 
pTlmar. notar. 

No. 226. 

Primăria comunei Bocsig. 
No.34-928. 

PubHcaţiune. 

Rămânând fAră resultat publicaţiunea 
dIn 25 Febrllarle a. c. din nou pub 1-
căm pentru furnizarea petr'1lului ce. 
400 klg. şi lampele necesare la IIL! 'l1i
natul Primărfel, lIcitaţluDe cu oferte 
tnch!se şi sigilate pe ziua de 26 Mar
tie 1928 oarele ] 1 a. m. in conformi
tate cu dlspoziţiunlle legi Contabill
tătli Publice. 

Condi'luuHe se pot vedea zilnic în 
biroul notarial to oarele oflcfoase. 

Boelsg, la I Martie 1928. 
L. Horvat mp. A. Bodai mp. 

primar. Dotar. 
No. 225. 

= 
Primăria comunei Bocslg. 

No.33-928. 

PubHcaţlune. 

Ramânârd fără resultat publicaţlu
nea din 25 Februarie 1928 a. c. din 
nou publicăm lIcltaţiu le publică pe 
ziua de 26 Martie 19.::8 oara 11 a. m. 
pentru reparaţiile mărunte ce se vor 
ivi din caz in caz in cursul anului 
1928 la ediflcllle, irajdul de porci, fân
tână, oboruJ comunal şi gardul Pri
măriei. Licitaţlunea ia confo,mitate cu 
dispoz:tlunlle Jegil Cont. Publ. iar In
formatiunile le pot primi zif Ilie ia bi. 
roul notarial Intre oarele oflcioase. 

Bocslg, la 1 MartIe 1928. 

L. Horvat mp .• 
primar. 

No. 224. 

A. Bodal mp. 
notar. 

Primăria r.omunel Bocs:g. 
No. 3~-1928. 

Publicaţiune 

Rămânâd fără resultat publlcaţlunra 
din 25 Februarie a. c din DOU pub
licAm lIc1taţlune publică pe ziua de 
26 Martie 1928 oarele 11 a. m. cu 
oferte inchise şi slgllate pentru repa
rarea trăsurel comunale ,i furnizarea 
oleulul de uns nr ce sar pe anul 1928, 
io conformitate cu dlspozlţlunlle legii 
Cont. Publ. Art. 72- 83. 

Informaţlunlle se pot primi in fie
care zi in biroul notarial intre oarele 
oflclone. 

Bocslg, la 1 Martie 1928. 

L. Horvaf mp. A. Bodai mp. 
primar. notar 

No. 223. 

Primăria comunei Bocslg. 
No. 32-1928. 

Publicaţiune. 

Rămânând fărA resultat publlcaţiu

nea din 25 Ft'bruHle a. c. din nou 
publicăm IIcltaţlune publică pe ziua 
de 26 Martie 1918 ora 11 a. m. pentru 
confecţionart'a alor 3 buc. pantaloni şi 
3 buc. vestoann de iarnă, 3 buc. pan
taloni şi 3 buc. vestoane de vară pre
cum şi 3 părechi clsme, 3 părechi 
ghde şi 3 buc. capele, pentru q'Jarzil 
comuDali conform pres-:riptelor În vi
goare. 

Ucihrunea se va ţinea prin oferte 
Inchlse, "otându-se pe plic "Ofertă 
la No. 32-928- şi se va ţinea în con
formitate cu art. 72 -- 83 din legea 
pentru Contabllitatea publică. 

Bocs!g, la 1 Martle 1928. 

L. HOlVat mp. 
primar. 

No.221. 

A. Bodai mp. 
notar. 

Primăria comunei Bocslg. 
No.31-928. 

Publicaţiune. 

Rămânâ!ld fără resultat publicatlu* 
nea din 25 Februarie a. c. din nou 
publicăm licitaţiuoE' publică pe ziua 
de 26 Mart:e 1928 ora 11 a. m. ln 
biroul notarial pentru furnizarea alor 
90 mtri. de pădure 150 mtr. înălţ!me 
pentru primărie şi notarul comunal 
precum şi 70 mtr. lemne de foc pentru 
şcuala primară de stat din Bocş'g, 

bine uscate, calitatea primă, cer şi fag, 
crepătură ab. Ilara Bo~şlg. 

Vlldlul de 10% după p~etul, oferit 
se va depulie ia numerar sau hâltH 
de valoare la caseria comunală. La 11-
citaţ.e se poate concura numai cu 
oferte Înscrise şI sigilate. Condiţluni1e 
de licitaţie se pot vedea zUnlc în bi
roul DOlarului dio Bocş'g 'Dtre oare le 
oflcioasă. 

Llcltatiunea se va ţinea În confor
mItate cu dîspoziţtunile legi Cont. P. 
art 72-83. 

Bocslg, la 1 Martie 1928. 

L. Horvaf mp. A. Bodai mp. 
pnmar. notar. 

No. 222. 

Primăria comunei Mişca. 
No. 223-1928 

Concurs. 
PrimAria· comunei Mişca publlcă 

concurs pentru ocuparea postului va
cant de: 

1. Secretar comunal şi 

2. Impiegat comunal. 
Salariile sunt cele prevăzute În bu

getul comuneI, Cererile se vor tnalnta 
la primăria comunei M'şca, lntocmite 
n sensul ~elor prescrise in Statul 
Funcţionarilor Pu bUci până la data 
18 Martie a. c Cererile sosite după 
acest termen nu se vor lua în con
siderare. 

Mişca, la 1 Martie 1928. 
Primaria. 

No. 227. 

Primăria Sânleani. 
Nr. 200 . 1928 

Publicatiune. 
Primăria comunei Săn!eanl vinde 

prin licitaţie publlcă un taur de repro 
ducţie licitaţia se va ţine la primă· 

rla comunei Sănleaol in ziua de 15 
Martie 1928 la oara 10 in conf. cu 
dlspozlţtuniJe art. din legea cont. . pub
lice. 

SAnleanl ]a 15 Febr. 1928. 

233. Prlmdria. 
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Publicaţiune. 
Pri năria comunei Sl:htsndorf pllb 

că Jlcltaţie pe ziua de 21 Aprl 
1928 oara 9 a. m. pentru renovar 
primărll şi toate clădirile proprietal RI 
comune;; renovarea podurilor inte.rtar 
şi externe; reflovarea făntănllor InUii eL 

ne şi externe. ce 
Condlţ:unlle de licitaţie se pot i1dn 

dea la primărie. . !lan 
Llcltaţla se va tlnea in conform~ Ni 

te cu h:gea contabi.ităţll publlce. treo 
Sch5ndorf, la 1 Martie 1928. 'Oltl 

230. PrimtJl Şi 

===========I:::Ioa~ 

Prl m~r!a comunei 
la 

Arăneag. 

Nr. 3.8251 1928 In 
11 r 
ti ni Publicaţlune. 

Se aduce la cunoşUotă generală,unc 
pentru inchirierea pe sezonul 19281ţă, 
re~tauranjului, dreptuluI de barbilrier 
şi manlcură dela băile de Mureş .Nttlp~ 
tun"', tn ziua de 25 AprWe 1928, llnd 
10 a. m. se va ţinea llcitatle pubi R~ 
cu oferte tochise separate, in b1llasti 
Serviciului economic (Primăria tl D~ 

Camera Nr. 104) in . conformitate Imi 
Art. 7'2. şi urmlltorli din Legea asultări 
contablHtăţi publice. . leni 

Caetul de sarcini se poate vedeltez{ 
la Serviciul economic in orele de~or. 
viciu. I . n 

Arad, la 27 Februarie, 1928.. .cea: 
237. Serviciul econou n 

==============~====~ind 
Somaţiune. pr, 

Avem onoare a ruga pe toti d!fcer 
olHorii Băncel Asociate S. A. ci Mi 
Interesul Olor propriU a se prez/;'- C 
cu Iibelele de depunere pentru Ite\ 
scrIerea declaratiunHor respective, )e, I 
in caz contrariu, nu putem fixa pt t 
când am putea incepe a pIătl~ar~ 
parte din sumele Incasate pânA!cţll 
~u~ ~I 

'Comisia de UchldarIJnC 
. Băncei Asociafe S. kal. 235 

=====:======= Şi 
Prlmăda comunei Spineni >rbi 

No. 212 I 928. pu 
Publicaţ'iune. . .lt~ 

. Primăria comunei Spinenl tine ~;ll 
tatie publică În ziua de 20 Aprlo~1 
1928 la ora 11 a. m. pentru cODfee 1 
onarea alor 4 buc. pantaloni de j, Cu 
4 buc. pantaloni de varA 4. buc, ~res 
ze de' la'nă .. bu;. bluze de va'{in 
părechi de cizme 4 păre~hl bOC't 
4 buc. chlplurl 4 bUi:. cleiuli nec'u ~ 
guarzllor co;nllnal! pe anul 1928. :mn 

Condiţlunile de licltaţle se pot ltor 
dea zllni.: În biroul notarial sub i s 
rata orelor de serviciu. . !lea 

Lkitat1unea se va ţinea :n cont I t 
cu art. 72-85 al lE'gtl contabilt ~' 
publice. . . ,'eR/~ 

. a 
Splnenl, la 21 Februarie 1928. t 

l e 
236. P,im~t c 

"1 CE 
Primăria comunei Splnellf. icit 

No. 213 I 1928. ·ast. 
. Publicaţlune. .Ie l 

Primăria cOll1untl Spinenl ţine JPă, 
tatle publică in ziua de 20 Mlat. 
1928 la ora 9. a. m. pentru furnl~ P 
alor 138 mS. lemn de fo: necesar LUi 
măMel notarului şi şcoalei prima~at 
anul ]928. . ut 

CondiţtuniJe de licitatie se pot: O 

dea in biroul notarial sub duraUzut 

relor de servicfu. .,;,.. lui 
Licltaţ'Ullea se va ţinea conform I?e 
art. 72-83 din legea contablliB ltă 
publice. ~ lult 

Spineni. ]a 27 Februarie 1928. r Il 

234. Pri~ 
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)portunitatea reformei 
înuăfământului secundar. • 

Refurma invăţământului secun
lf preocupă mereu opinia pu
icu!lJi intelectual, dupăcum şi 
celor cari sunt însărcinaţi cu 
drumarea destinelor cu!turei ro
âneşti. 

Nu putem explica altfel această 
eocopare decât adminţând 0-

atunitatea acestei reforme. 
Şi e, cu adevărat, de o impe
Jasă oportunitate. 
Iată de ce: 

Căci acest progres galopant 
duce la o continuă schimbare a 
formelor vieţii sociale, schimbare 
care la rândul ei duce la dezo
rientări ir.telectuale şi la dezechi
librări morale. 

Profesorul american Charles 
Upson Clark, într'o conferinţă 
ţinută la Bucureşti, făcea unele 
constatări pe cât de adevărate 
pe atât de deprimante când spu
nea t:ă după războiu lumea ma
terială predomină viaţa intelec

lnţe}egând in primul rând ro~ tuală. Am spus deprimate fiindcă 
1. ~a~eţ .P~ c~re-I are de înde~ ne gândim la atitudinea nefastă 
mlt ~nvatam~~tul secu~dar ŞI a materialismului grosolan. Acest 
Inoscand spmtul vremIlor de materialism duce iremediabil la 
;ă, vom vedea că faţă de nouiJe I sfărmarea nor<nelor de conduită 
ie~tăr~ spi~itua!e. d~n lumea de ale vietii sociale, norme cari in
tpa razboIU,. lnvăţamântu! se-I frânează viţllle, nesocotitele por
ndar nu mal corespunde. niri şi destrăbălările. Sfărmând 
Războiul mondial a fost o pră- aceste norme, se· sfarmă insăşi 
:stie despărţitoare a două lumi. vieţuirea in comun a oamenilor, 
Deosebirea dintre aceste două se sfarmă statul. 
Ini explică necesitatea refor- Căci statul nu e altceva decât 
ării invăţământului secundar forma legiuită a vieţuirli în comun 
enit să recruteze - şi să for- a oamemlor. 
~ze chiar - clasa intelectua- Şi acum vom inţelege şi mai 
Jr. bine cu cine avem de luptat. 
In lumea dinainte de răsboiu, ·Dar va mai trebui să inţelegem 
eastă clasă se recruta in chip că arma cu care trebuie să luptăm 

mult mai puţin dificil. Dată ne o vom Însuşi numai prin in-
3d situaţia şi raporturile sociale, termediul şcoalei şI nici decum 
prea mică clasă apela la bine- prin armele furnizate chiar de 
~erile învăţământulul secundar. faoricele italiene şi chiar dacă a
Masa poporului se mărginea cestea ar fi aduse prin St. Oot-
când se mărginea - la cele hard. Inţelegând acestea de si

te\ta clase primare. Deci Iice- gur că vom reuşi să înfrângem 
~, puţine la număr, aveau de un duşman al statului, un duş
t tn fiecare an o serie nu prea man mat -real decât s'ar crede. 
ne de absolvenţi ai celor trei Căci acest duşman inregimen
:ţii - in cari au fost impăr- tează la sânu-i tot mai multe e
~ la 1898, adoptând reforma lemente. Noua situaţie postbelică 
nceză _ clasic, modern, şi ii uşurează această pornire. Or-
I ganizaţia socială de după război 

l . i 1 a n esnit o mai mare fluctuaţie 
Şi cum clasa despre care am şi a prilejuit o' mai mică deose-
rbit mai sus, clasa boerilor şi bire intre clase. 
puţinilor burghezi, era conşti- L 
tă de eficacitatea fjecărei sec- umea satelor a năvăllt spre 

oraşe. Şcolile s'au populat cu 
ni, se menţinea intodeauna un discipoli veniţi dela ţară. Copii 
)ort normal intre numărul ele- cu privirile senine cari aduceau 
or cari frequentau cele 3 secţii cu ei nădej'di intăritoare şi pre
~ liceului. 
Cum vedem liceul depe atunci vestitoare de o viaţă mai bună. 

li socoteam neÎntinati şi scu
responda neccsităţilor nu atât tiţi de ademenelile materialismu
n felul cum era regulamentat 
t prin felul cum cei cari ape- lui distrugător. Dar şcoala la care 
I la el erau conştienţi de in- au venit să se înobileze, şcoala 
nnătatea fiecărei secţiuni. Si insăşi l-a aruncat în braţele duş-

J manului normelor de conduită a 
(orită acestei fnţeleged se păs- vieţii sociale. Şcoala cu organi-
şi in clasa intelectualilor a- zaţiile ei, ademenea pe cei cari 

eaş raporturi normale. veneau să-i ceară hrană sufle~ 
iată tnsă că vine războiul cu tească, Înrolându-i de pe la vâr
~formeletA lui. sta de ] 4- J 5 ani in secţii reale, 
Războiul, prin luptele inverşu- incărcându-le mintea cu lucruri 
:e şi vărsările de sânge a fă- pozItive şi făcând din ei de pe 
: ca viaţa omnlui. să devină la a('ea vârstă fragedă nişte cal-
ce fără valoare, slăbind im- culatori ai intereselor, nişte pro

~it şi conştiinţa morală. Şi a- fesionişti ai numerolor. Lectiile 
lsta slăbire a conştiinţei mo- clasice şi moderne au fost aban
e a continuat să dăinuiască şi donate din lnde mnul discret al 
pă războiu. materialismului. 
:ată dece destinarea spiritelor Iar ceeace şcoala a neglijat, nu 
, produs fatal şi imerltabH. puteau cmplecta nici părinţii e-
.... umea de după războiu s'a tevilor. Din urma plugului, acei 
at cuprinsă de un edenism părinţi nu puteau inţelege rostul 
It şi de un materialist gras, sau aptitudinea copiilor lor. Nici 

omenirea acceptându-Ie s'a şcoala nu s'a străduit să·1 selec
mt tâtită de hipnoza progre... tioneze in cele patru clase in-
ul pur tehnic, pur material. feri oare. 
)eaceia incepe exp1icaţia ne- Deaceea şcoala de după răs-
:ităţil unui alt curent care să boiu a dat manechine intelectuale, 
uleze Îndărătnic cu progresul profesionişti ai preocupărilor prac
. material. tice 1n locul intelectualilor de elită 

cari să înfrângă tentdţiile şubre- drituesc să fim optimişti şi ne 
zeniei morale şi să răpună pati- indeamnă să- i dorim o cât mai 
mile cari ameninţă distrugător bu- grabnică infăptuire. Căci intregă
na convieţuire socială. rim 1n ele liceul de mâne, altfel 

Iată de ce sp·uneam că şcoala decât celt de azi. Liceul de mâine, 
secundară are o menire mai amplă -liceu unitar- va tinde ca in 
şi mai grea decât avea înaite de 7 ani să se ocupe in primul rând 
razbolu. Şcoala de azi trebue să cu educarea morală şi fizică a 
dea oameni rivali pornirilor nefa- celor cari ti vor frequenta, spre 
ste ale abrutizărilor morale. Li- deosebire de cel de azi care dă 
ceul va trebui să fie Întâiu de doar reeruţi bâlbăiţ! universităţilor 
toate şcoala care să oţelească şi oameni cu cunoştinţi dezor
spiritele, cultivând in acelaş tjmp donate, nişte eretici ai moralei 
minţile. societăţii. 

Şi cu gândul la aceste atribu- Reforma ce se vesteşte parcă 
tiuni măreţe ale liceului de mâne, va descreţi frunţile. 
salutăm oportunitatea reformei Deaceea o dorim realizată şi 
invăţământului secundar. aplicată. 

Aşteptăm reforma simţindu-i Desigur fnsă că efectul aplicării 
necesitatea. ei va fi in funcţie de profesori.. 

Căci s'a dovedit că aşa cum 
e, liceul nu poate da societăţii. Ei vor fi aceia de cari va de
oamenii cari ti trebue. deşi a mai prinde eficacitatea şi rodul re
fost peticit cu unele îmbunătăţiri formei anunţate. Fără directa lor 
ca bacaulaureatul, examenul de contribuţie, reforma oricum ,.a fi 
fine de an, etc. ea, va rămâne o lege simplă, o 

Aşteptăm reforma anunţată de dogmă stearpă. w 

d. dr. Angelescu, ministrul instruc- Ne pla.ce să c~~d~m ca in 
ţiunii. O aşteptăm şi ne explicăm I c~~.rul ef,. a~osto)1I Intelectuali; 
de ce această reformă preocupă I taţll vor n1ZUI să dea ceeace pâ~~ 
interesul fiecărui ingrijorat de soar- a~um au fost - poate stânJemţl 
ta vieţii noastre sociale care e sa· dea. 
in funcţie de intelectualitatea şi Ne place să credem ... 
moralul oamenilor pe cari ti aş- Fie ca înfăptuirile viitoare să 
teptăm să ese de pe băncile li- ne facă să credem cu adevărat. 
ceului de mâne. Atunci va avea loc săbătorirea 

Nu cunoaştem Încă decât foarte infrângerii materialismului distru
puţine părţi din proectul elaborat gător de către spiritualismul in
de către d. ministru dr. Angelescu. telectual.. 

Până când il vom cunoaşte In Părtaşii acelei sărbători vor fi 
intregime ne complacem in a-I desigur mai buni şi mai curaţi 
dori cât mai corespunzător ac- ca cei de azi. Părtaşii acelei săr
tualelor necesităţi morale şi in- bători vor fi beneficierii şcoalel 
telectuale. care ne trebue şi 1n aşteptarea 

Totuş, puţinele părţi pe cari căreia ne aflăm de mult. 
le cunoaştem până acum, ne tn- Vic~n/iu BIIgtuiu. 
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Regimul cultelor. 
Se implinesc 10 ani decând 

s)a Înfăptuit visul măreţ al atâ
tor generaţii şi:5 ani decând 
Constituţia tării Întregile şi-a 
asumat principiile cari concordă 
cu noua stare politică dela 1928 
încoace. Se implinesc 10 ani 
dela unire şi to/uş nu' s'au putut 
coordona noii situatiuni toate 
celeialte slări de lucruri dintre 
cari una este aceea a cultelor. 

Se ştie că intregirea României 
s'a făcut cu părţi din alte trei 
state iu care se găseau alte obi
ceiuri, alte legiUiri. Şi aşa s'a 
făcut ca România sd moştenească 
in Transilvania o [egiure unl!u
rească, În Bucovina una Austri· 
acd iar În Basarabia o situaţie 
potrivită normelor de conducere 
rusească. 

Era na/ural ca unilicarea fo
ta/ă şi definitivă să pretindă 
timp şi muncă incordatd. 

Cu toale aceste dificultăţi s'a 
făcut ce s'a putut. 

Astfel dupd ce s' a făcut o 
unificare admin/str '1tilJă, alta pe 
terenul judiciar, acum se proce
deaza la o unificare pe fărâmul 
cultelor in vederea căreia, mi
nistrul cultelor, d. AI. Lapedatu 
a alcătuit an proect al regimului 
cultelor. 

Necesitatea acestui regim al 
cultelor a motivat-01 ' d. miuistru 
In expunerea facută de D·sa 
presei. 

D-sQ a ard/at atunci imposi
bilitatea dăinu/rU situaţiei de azi 

a cultelor, când acestea sunt 
supuse la patru regimuri deose
bite, lapt incompatibil cu carac
terul unitar al statului. 

A arăfat cum Îfl România se 
află credincioşi păstoriţi de cdtre 
episcopi streini, după cum şi 
oficialităţi de-ale noastre păs
toresc credincioşi din alte ţări. 

A mai arătat apoi, d. ministru 
al cultelor, cd proectul acesta 
tinde şă canalizeze un raport 
agreabil intre culte şi Sfat. 

Deasemenea procctu! legife
reazd dreptul pe care-l are Statul 
de a supraveghea şi controM 
gestiunile şi funcţiunile dife"telor 
culte: 

O măsură foarte mirositd, 
desigur ştiind că in timpul din 
urmd, diferiţi slujitori ai urior 
noul şi prea puţin cunoscute 
culte au fost nişte colportori 
plătiţi ai diferitelor acţiuni ire
dentiste. 

Se mai reglementează din acest 
proeet normele şi modalităţile in 
virtutea cărora se poate face 
rrecerea dela un cult la altul. 
Norme cari au prijlejui! unele 
agitaţii politice din partea unili/lir 
indeosebi, dar car; eiu rdmas 
după ce s'a vdzut cd sunt luate 
dintr'un spirit de ordiue iar nu 
de apresiune faţă de vreun cult 
oarecare. 

Alte dispoziţiani ale proectulur, 
prevdd in diferite circumstanţe 
nestdnjenirea libertdfli conştiinlei 

'; ., 



Pagina 6. 

În limita principiilor de ordine 
şi siguranţă a statului. 

Proectul aşa cum a jost depus 
la Senat, îndeplineşte În mod 
echitabil o necesitate simţită de 
de mult. 

Prin recunoaşterea şi votarea 
lui se va proceda la umplerea 
unui gol in unificarea deJmitivă 
a tuturor deosebiri/or cari au mai 
continuat sd dăinuiască în cu-_ .. 

--------=.-- ~ ._~-~----

TRIBUNA NOUA 

ani dela Conferinta dela Revizoratul şcolw' prinsal ţării încă 10 
întregirea ei. 

Perseverenţa si străduinţa unor In prezenţa tuturor sub-revizorllor 
oameni cari cunosc puisul ade- şcolari din drconscrlpţ!a Arad, in săp
vărat al vn mii, va jzbuti însă să tărnâna trecută s'a ţinut o conferinţă cu 
ducă la bun Sf~TŞjt marea sarcină caracter cultural. La deschidere primul 
de a nivela asperităţile ce le mai care la c,uvântul este revizorul D. Olariu 
întâmpinăm încă în cale. Chlar care. ~nn o cuv~ntare d,e slmţemlnte 
d:=tcă lătratul nesocotiţdor Vor să patrlotl.ce. deschtde şedtnţa şi salută 
dea de înţeles contrarul. pe tOţi cei de faţă, după eare. apoi, 

Căci: Câinii latră caravana I arată că sunt multe cărti folosItoare 
trece". " Ghirlanda. şi broşuri din cari s'ar putea extrage 

... _ .... * ...... -.. _... _ multă materie ptntru propaganda cul-

Nr. i! EJ 

Cronica SportiVi 
4 AB( 

D u m I n e e ~, in zina de .of MJ ~ 
tie a, c, camplonate!e de footh., iu 

şi-au luat începutul in rfglLll1ca Ari} lu 

Trei echlpe din categoria 1. au înt --
În luptă pentru punctele vktorioase Red 

care fără Îndoială vor avdl o nu min 

însemnătate în tabela capionatu: ~I~::: 
Gloria prin matchul câştigat faţă 

Vointa- V. şi În urma rezultatulu! de 3 

INFORl\IA ŢIUNI. 
turala, înşira o mulţime din acestea, 
recomand pe cea mai de seamă carte 
"Comoara" de Negulescu În care se 
descrie vIata şi faptele unui apostol 
al neamului, care după ce şi·a făcut 

datoria fată de patrie luând parte ac
tivă în războiul pentru întregirea nea
mului s'a întors acasă În satul său 
natal, unde munceşte intens, ridicând 
comuna distrusă În urma războiului, 
învăţând pe săteni şi îndemnându· i la 
munca agrlcuIturel. Mai arată că a
ceasta carte folositoare, drept pildă de 
urmat, mal ales pentru învăţători şi 

trebue să nu lipsească din blbliote:a 
tuturor şcoalelor prImare, 

a matchului Olimpia-CAA a ajuns 
locul intâiu şi dacă va continua a51-

succesele În sezonul de primăvară, l1!L 

ţlnându-ş\ Întâetatea va ajunge cu -
gurantă în posesiunea frumosului ti
de campioană a reglunei. Joi noaptea cu trenul expres, a tre- In urma intervet1tiei Carr,erti de 

cut prin Arad venind din Viena DI MI- Comerţ din Arad, cum şi a 0Ir. Gen. 
nistru Argetofanu care şi-a continuat a Vămilor, cu incepere dela 15 Martie 
drumul spre Bucureşti. 3. C., Dlr. General al Poştelor, a au· 

,.. torlzat pe 0-1 Zamfir O, Handoe8, de 
a vămui coldele poştale de la Vama-

Asoclaţiunea Generală a medicilor Poşta din Arad; în care scop D. Han-
Flltaia Arad va ţlne in zIua de 101. C'I d(lca, a infiintat un birou special în 
Sâmbătă la orele 6 p. m. o şedinţă str. Alexaudri Nr. 5, pentru ca comer-
~tlinţiflcă în localul Şcoalel de moaşe ciarţl să fIe bine şi la timp serv!ţ!. 
cu următorul program: * 

1. Or. Moldovan I. prezentări de 
cazuri 

2. Or. Welner E. Examenul sucului 
gastric prin metoda kinet!că fără 

sondă. 

3, Eventuale chestiuni administrative 
Comitetul. 

* 
Onoratii MembrU ai SocieUitii de 

patinaj din Arad pentru sezonul de 
tems a. c, pot cere Inscrierile In biroul 
din Parcul Eminescu, zilnic, intre mele 
18--19. Conditiunile sunt cele di,! se
zonul anului trtwt. 

* 

Arestarea unui perieldos agent comu
nist. Servo Speclal de Siguranţă din 
localitate a reuşit să aresteze pe un 
periculos agent comunlst anume Gelu 
Filup djn Aradul-nou. 

Numitul era agent de legătură din· 
tre toate cenrrele comuniste din străi
nătate cu cel din ţară ... 

Asupra lui s'a găsit broşuri si zÎare , 
comuniste precum şi o corespodeDţă 
de armata roşie. 

Oresându-se actele legale de darea 
lui in judecată pentru complot confra 
siguranţei statului, a fost Înaintat Con
siliului de răzbCllu din Timişoara. 

... 

la apol cuvântul 01. N. Cristea, ins
pectorul şcolar, în convorbIrea sa ară
tâud că ofensiva culturală pe ('are o 
priveşte ca o problemă să se ţină tvl~ 
deoţa de tot ce se petrece în fiecare 
comună, din punct de vedere cultural. 
Nu-! scapă să arate munca depusă de 
învăţătoE!L ~arL~l fost ş/ngurl stâlpi 
d~ ve-ghe al cultllr'el tăran-utufromân 
din Ardeal sub era mahlară --- Invăţă
torul român care a ştiuf -să~şt"1friă 
conştiinţa naţională, datorlll(! str.ămo
şeşti ŞT---mornvurile creştine, până la 
pragul desrobiri lui, prill vitej1a sol
daţllor român!, cari au tnfăptuit idea-

CA,\-\PIONATE. 

610ria C. f. R. - UOinta-Uictorit 
6: 1. (5~ O) arena Gloria, [ 

O;oria, deşi il jucat în formatiL 
nouă in apărare, Învinge cu uşori, 

Voinţa-Victoria, care in urma elan~ 
dictat de linIa de înaintare şi de hi 
Glorlei, nici un moment n'a ş!'" 
s~ fie periculoasă şi dem nă rlvi 

Gloria fiind tot timpul .intr'o su; Eş 
rloritate absolută Învinge Cll uşor~ 

Volnta- Victoria prin goalurile date 
Szabo L. (2) Ba\!, Glurglut, Barbt 
din partea VoinţeI Carabel. (arb' ~i 
Kubic.) gn 

ft.m.f.t.fJ. - S.G.ft. fd~ 
IH 

3: O (2: O)· nu 
A.M,E,F,A. jucând în formaţiune int 

totul Două, compusă în cea mai !li m~ 

parte din tillerlme învinge pe S,C nîî 
prin goalurile date de Medve (2) 

Btas.kovlts. . . .., rei 
S,G,A, prm formaţIUnea ŞI jOC1lJ tn: 

Sâmbătă seara 10 Martie a. c. va 
face o mare s\"nzaţle publicului, des
chIderea şi lnagurarea cafenelei New
York din Piaţa Avram Iancu. 

Mercuri - 28 Martie ora 8. 45 sea. lui marelui vis; unirea tuturor româ-
nilor dela Nistru până la Tisa. Mal 
face un expozeu marcat al actIvităţi 
ş.:oalei româneşti din timpul trecut şi 
este de credinţa că pan~ cânctJlopo.
rul este lăsat şi Pt'! rna.r(j~epaite COIl
dus de- îilvăţătorime, până atunci ţara 
să nu ait)â teamă că se vo[' ştirbi 
vreodată graîlitete ţării Întregite. Spu~ 
ne ca manle-Ministru ill Instructiuni
lor OI. Dr, C. Anghelescu, cu ocazi
unea cOllferinţelor Inspectoratelor 
şcolare s'a exprimat. că de la tnvă
ţătorlme aşteaptă regenPrarea np;;l\nl)
lui. ('rel-iută apoI ~ablolli Iv\, S. Regelui 
Mihai şi a {naltei Regenţe, recoman
dâtldu-l pentru a se plasa În toate 
şcolile din judet, In urma acestora ni 
rev. Olariu aduce elogii Dlul 1. Geor
gescu Prefectul Judetului pertru m"l.~ 
riie merite, interes ce a depus pentru 

rătat ne face impres!a unei ed pa 
decăzute. Arbitru Horvat. du 

Va cânta muzica militară in faţa 

cafenelei pe pepn, iar o orchestră de 
lăutari specialişti va complecta golu
rile când muzica îşi va schimba 110-

tele. 
Bufetul special bine asortat cu tot 

felul de gustărl şi vinurI alese, va face 
mare suprlndere publicului particIpat. 

Cinema Elisabeta. 
Se joacă: "La Heielberg mi·am 

pierdut Inima". 
Urmează filmul "Elev de marină A, 

cu Adoois- ul Ramon Novarro, 

ra, o siDgură repre~entat!e de Mare
Gală dată de celebra artistă MA
RIOARA VENTURA socletara come-
diei franceze Cu artiştii teatrului na
ţional din Bucureşti, in care se va 
reprezenta pentru l-a oară. 

PAVILIONUL cu mare dramă mo-
dernă în 3 acte de Gib. M: hăescu, 
premiată de Asociatia critlcl10r dra
maticI. 

Direcţia de scenă Soare Z, Soare. 
In rolurile principale: Marloara Ven

tura. Gaby Danielopol, Eugenia Zaha
ria, Olga Ţăranu, Romauld Bulfinsky, 
A. Pop Martian, Orendi, PolizlJ, Ro-
mano etc, Biletele la Dlecnana. 

Olimpia - (fUi. cit 

3: 3 (O: O) arena OUmpia :: 
Ol,impla desfăşorând un joc frul A~ 

şi cu mult elan, a ştiut sA fie dei a 
rlvală echipei CA A, care a juca! In 
prea mare închipuire, desconsld~ri tic 
forţele echipei rivale. Echipa dlrîi/ di 
cu multă pricepere de Barbu l. al AI 
să fie la înălţimea chemărII, oblin m 
un rezultat măgulitor şî un punct re 
toriOt;. (arbitru T. Vătlallu.) lit 

TIMIŞOARA, 

Chinezul - TAC 6: 4 (2:~ r~ 
Şl 

După rezoltatut 2: 4 din reprlz ee 
b • "",. " .' _.a. rt ,,... ... 4 ="" ..... .._--. desvoltarea culturii prin clădiri şcolare 

tn favoarea echIpei TAC, Chinezul! 

Di~ Chişineu-Criş. 

In ziua de 2 Marte Il fost înmor
mântarea f0stului primar al Chlşine
ului Ioan Tăran care a repasat subit 
in urma unei operaţiuni medicale. . 

Reposatul a fost un primar de mo
d~l care a ajuns în fruntea comunei 
Chlşineu eri, ca cap de listă con'li~ 
Bului comunal, propus de organizatia 
PartiduluI Naţional Liberal locală,ob
tlnând o Îllvlngere zdobitoare asupra 
listei opozitiei Naţional Ţărăniste. 

La inmormântare a participat un pu
bltc Imens din Chlşineu Crlş ,i jur. 

Au ţinut discursuri funebre in bi
serică. preotul Chlşineulul, Gavril 
Popluca, Iar la Îomormântare: de
deputatul Dr. Alexandru Lazar, care a 
arătat marile merite ale reposatuluf, 
tn . .numele organfzatlunel partidului 
Naţional Liberal, al cărui fruntaş şi 
aderent credlnctoş a fost. 

După aceasta a vorbit DI. Romul 
Mladtn loctiitorul de pretor in numele 
pl81el şi administraţiei. 

Corespondent 

şi propune totodată să i se trlmitâ o 
Recunostinta muncii... adresă de mulţumire dia partea tutu

ror ce au luat parte la Conferinţe. 
In ziua de 1 Martie a. c. in co-

în superioritatea absolută in ţep ~ 
II. învinge prin goalurlle date de 1 Ce 

tzer Hokfari şi Kuszka. (arbitru!) . 
Vatianu. 

muna Măderat a fost 'inmormântrea 
multregretatului Ioan Popescu, notar 
pensionat, fost notar timp de 33 ani. 
Sentimentele de dragoste ale locui
torilor şi cunoscuţi lor cum s'a manl· 
festat, s'a putut vedea la inmormân
tare la care au partiCipat afară de 
rudenil, toţi locuitorii precumşi notarii 
comuna Il din plasa Şlria. Serviciul divin 
a fost executat de Pr. ono Protopop 
al Şiriel, M. LucuUa ajutat de preoţii 
din jur. Protopopul D1. M. Lucutla in 
vorbirea Dsate relevă meritele deceda
tulul care s'au manifestat in viaţa s'a 
nu numai ca notar, ci şi ca adevArat 
ocrotitor al sătenflor. 

La primăria comunaJă unde corte~ 
glul au fost aşteptat de notarul şi 
primarul comllnei, s'a pus o cunună 
pe sicriu dăruită de locuitorii Mă
derat cu inscripţie "LocuitorII din 
Măderat, li "pentru recunoştlnţa muncit 
in 33 an''', La mormânt a vorbit in 
numele notarllor Si functionarilor ad. 
mlnlstratluDU OI Gheorghe· Popa 00-
tarul comunei Şlrla şi Petru Pescariu 
In numele locuitorilor din MAderat. 

BIBLIOGRAFIE. 
A apărut No. 1, an 3 din revista 

"Banatul" - de sub conducerea d-lui 
A. Cotruş - cu colaborarea d·lor: D. 
Nant1, A. Cotruş, Egumenul Seraf/ro, 

Banatul - Rapid 2: t (1:1 :~ 
Politehnica - TMTE 2:1 (0:6 p1 

UDR - Ksdima 2: O (0:0 c( 

O. O. Blldar!u, N. Roman, R. S, Molin, BUDAPESTA. 0\ 

Lucian Costin, Gh. Molin şi U Tlmo- Liga profesionistă maghl'uă. d 
ce .. nu. - lncrpfind cu acest număr 
revista se tipăreşte in tiparuiţele "Serl- Ujpest - Ferencvâros 1: 1 (0:1 ~ 
sul Românesc" din Craiova, sub con- ( 0000 d . ) 
ducerea tehnică a d-Iul Virgil Molin. 3 . e spectatori. gl 

... Hungaria - Budai 33 7 pl 
A apărut Faptă şi Răsplată Po"e- Ki t B k i 3 2 (O n~ 

stiri pentru copH şi pentru popor. spes - ocs a: a 
Scriere premlată de "Cartea Romă- 111. KerUleU -Attila 3:0 (2 C~ 
nească" Ed. Ill-a revăzută de P. Dulfu. dl 

Pretul 25 Lei. Nemzeti ~ Vasas 4:3 (O: p; 
CunostintA folositoare Seria B. N-ru' Sabarla _ Bastya 2°.1 (1 a~ 

50 Blenoragiu sau Sculamentul cu 7 , • 
figuri în text de Dr. Nicolae B. Ioan *" 
Doctor în mediclnl şI chirurgie. Dumillecă io 11 Martie, a. ( al 

pretul 5 Lei. avea loc matschul pe arena O C::; 
Hanu Ancutei, EdiţIa l-a de MîhaU Olimpla _ SGA dupl care va I '1 

Sedoveanu Pretul 75 Lei. 
Cunoştinţe folositoare Seria a, "-rul Gloria C. p, R. - AMEF A. 

51 Practica agricolă cu tI flguurl În Ovld;u Ionel GoiCl d -te text de Dlm. Bejenariu lnvăţător agricol. R d tit· 81 DRAGA 
Pretul 5 Lei. e ac or g ran. . -Tipografia Diecezană, Arad. Cenz. Prefectura Judeţului, Arad 
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