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In clipa in care magnaJii un· • ;.,',," 
guri ne insultă la Geneva. noi 
improprietărim ţărani unguri, lac ,\,,'~ ~ 
Apateu. Aceasta se întâmplă ah. o,'. 

după opt ani dela răfuială 1 . 
Cei cari mai au un dram de 

conştiintă nepărtinitoare - să 
judece! 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet II Anul IV. - N-rul 43 
-
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Improprietiirirea 
de!a ftpateu. 

1057 tărani sunt Tmproprietăriti cu peste 5000 jugăre. 
Peste 300 ţărani unguri primesc pământ dela statul român, 
in timp ce magnaţii, fraţii lor de dlncolo de Tisa, protestează I 

impotriva noastră la Liga Naţiunilor. 
Duminecă 25 Sept. s-a desfă- "O-zeu să binecuvinteze glia care 

şurat la Apateu marea sărbătoare azi trece pe veci in stăpânirea 
a împrietărirH ţăranilor fndreptă- vo as t r ă, să fie binecuvântată 

S 1 munca şi casa voastr ă /1 • 

tiţi din comunele Apateu, atu Toată lumea, incepând cu dem-
nou, Şomoşcheş ftC. nitarii si sfârşind cu ultimul copil 

La 5-600 m. spre sud de Apa- de sătean freamătă şi se inchină 
teu organizatorii serbării au ridi- când preotul glăsuieşta sacerdo
cat un admirabil arc de triumf taI creştinescul ..,O-zeu să-I ierte 
iar pe ţarina din stânga şoselei pe marele Ferdinand, cel care a 
au improvizat un adăpost de dat ţăranilor prima brazdă de 
verdeaţă sub care oficialitatea şi pământ-. 
toţi invitaţii au asistat la ofi- Dupăce urează pentru Ion Bră
cierea serviciului divin. jur-tmpre- tlanu marele reformator şi pentru 
jurul acestui cort o mulţime de prefectul Georgescu, "tatăl jude
aproape 4000 ţărani, veniţi de ţului" părintele Căpitan îşi incheie 
prin toate comunele învecinate, tn cuvântarea cu "Să trăiască M. S. 
straie de sărbătoare, au ţinL6t. să Regele MIhai· la care între<:ga 
ia parte la desfăşurarea serbării. adunare răspunde cu urale. 

Judecătorul Orezeanu citeşte 
Sosirea D-Iui prefect George- sentinţa prin care declară tmpro-

seu şi a insoţitorilor săi din Arad prietăriţi în numele legii pe toţi 
este primită cu entuziaste ovaţii. cei trecuţi in tablourile de im
Rând pe rand sosesc in automo- proprietărire şi anume: 
bile D~nii: prefect al judeţului Apateu 576 locuitori, teren ara
I. Georgescu cu O-na, senatorii: bil; Satul nou 267 locuitori, teren 
A. Demian, S. Ispravnic Dr. Ciu- arabil; Apateu 214 locuitori, 10-
handu; deputaţii: Al. Laztir (Chl- turi de casă. 
şineu) cu D-na, Dr. Ursu, N. După aceasta ţine o scurtă d'ir 
Episcope~cu, Gh. Pleş, Adam simţită cuvântare prin care, in
I~ncfl apoi O-nii Tăuceanu. (~~i- deamnă pe noii rmproprietăriţi 
şmeu) cu D-~na, Lt. Col. DlmltrlU, la muncă şi la respectul legilor. 
av. ~th. Mareuleseu, av. N,. Pău- I După cuvlntarea d-Iui Ore
şeş~t, profeso.r Al. Constantmescu, I zeanu, săteanul Vasile Malt'ta se 
revIzor Oiartu, 1. Vu~pe, Jud. 0- apropie de prefect şi vo~bir,d 
,~~eanu, .H. Con')tantmesc~ Con- incet, tărăgănat dar adânc simţit} 
s,her agrIcol, Aurel Ballca, se- mulţumeşte in numele impropri
cr~t~r~ G~ .. Ht;ntzu, delegat al etăriţilor - guvernului şi repre
MIOlsler~lul, Cap. Ctftand, avocat zentanţilor săi pentru bucuria ce 
p'OPOViCI, Boarw, Popa cu D~a au Drodus-o în peste o mie de 
Şl D-ra, D-na BotaşlU, "!. Mlş- familii. 
cut.q. Rosch, etc. etc. ~T1m-pr~- Apoi vorbesc pe rând d- nii 
t~r1l Onea (Ineu) şi l!.e/an (Chl- Deputat Al. Lazdr (Chişeneu) 
ş~neu). 7~ avut in . FflJe . bun.a 0- care insi stă asupra Iaturei politice 
randUla,a a treb.url.of ŞI deju~ul a acestei improprietăriri ; Deputat 
oas~et!lor, .greutaţl de care s ~n N. Episcopescu arătând impor
achitat mal mult decât onorabll. tanţa istorică şi naţională a re-

La 10 1
/ 2 dim. incepe sub um- formei agrare in general şi a 

brar serviciul divin oficîat de pre- acestei improprietăriri in deosebi, 
otU ort. Popovici, Căpitan şi şi - incheie seria cuvîntărilor 
Bolg Simion asistaţi de preot. PrefectuL 1. Georgescu care arată 
rom. cat. Bozok. Răspunsurile Ii- covlrşHoarea Însemnătate socială 
turgice le· a dat un inimos cor a improprietăririi, evocând in cu
de flăcăi locatnici. vinte emoţionate fjgura marelui 
După sluJ'ba religioasă ia cu- R\;;ge dispărut. Apoi termină cu 

insufleţire: 
vântul cel dintâi părintele Căpi- "Glia şi tarina au fost mama 
tan, care arată că 25 Sept. va ~ 1 
rămâne o dată istorică Întrucât voastra a ce or de pe-aici. Amar 

de vreme aţi fost ţinuţÎ departe 
azi se implineşte dorinţa ţărani- de ea. Acum îi sunteţi iar la sân. 
lor pentru cari Coşbuc a cerut "Iubiţi-vă mama, vrednici ţărani, 
cu atâta frumoasă vehemenţă pă. închInaţi-vă memoriei marelui 
mânt. Rege Ferdinand 1 şi iubiţi pe 

Pământul acesta este scump şi acei guvernanţi cari vă dă ocazie 
sfâ,t pentrucă e răscumpărat cu să trăiţi llberi şi să vă desvoit2ţi 
lacrimile şi sângele celor dragi. nestingherIţi bunăstarea materială· 

h~ ______________________________ ~~~---~-------

Ultimele cuvinte ale O-lui Sf- h· · · 
prefect au fost acoperite cu urale. le IUrrl .•• 
După aceasta prefectul George
scu urmat de ceilalţi invitaţi in
flge cu putere sapa plugului şi 
trage pri m a brazdă In ţarina lo
cuitorului Gh. Purţan aflată chiar 
pe lecuI unde s'a consfinţit im
proprietărirea. 

Apoi a dat ordin notarului să 
cheme pe toţi cei cari au vre-o 
plâ'1gere sau vre- o reclamaţie de 
făcut şi, incunjurat de toţi par
lamentarii prezenţi, a ascultat o 
oră şi jumătate necazurile locui
torilor luând măsuri ime diate sau 
făgăduind tot sprijinul, acelora 
cari aveau vre-o cauză dreaptă. 

La 11
/ 2 ore oaspeţii pornesc rn 

automobIle escortate de bandieri 
spre Apateu unde se serveşte 

Campania Rothermere nu s'a Încheiat 
Încă. In schimb la Budapesta s'a incheiat 
cu un grup englez un contract de 72 mili
oane coroane aur, imprumut despre care 
conducătorul socialist ungur Paver, spune 
că este o adevărată panama. 

Panama·nepanama, Budapesta ~lie să·şi 

plătească gras simpatiile. 
.. 

Celebra fantână miraculoasă de la Smeeru 
pe care imaginaţia unui redaclor al Uni· 
ver$'.llui şi "juneţea" prefectului de Buzău 

au Înzestrat·Q cu toate calităţile apei nein
cepute din basmele noastre, a fost închisă 
de .... consiliul' de higienă al judeţului Buzău. 

Dar cum rămâne cu "minunea dela Laur
des" - vorba prefectului - şi cu "in
toarcerea la misticismul (a nu se citi mi
ticismul) naţional" - vorba gazetarului, 
conferenţiar al casei pentru cultura poporului. 

Papistaş. 

m asa aran j ată din vre me de pri m --_ ............ __ .. ,.. ........ __ ". ... 4 __ ·., ............. _ ... _"'·~.t_. 

pretorul Onea din Ineu. Au par-
ticipat la masă şi unii săteni Im- Vulgaritătile stilului oficia1. 
proprietăriţi precum şi mulţi dre- Ministerul Instrucţiunii a trimis tu-
gători ai satelor. La 3

1
/ 2 dupăce turor dlrecţiunilor şcolare o adresă 

vre-o opt c.odane oferă D-nei _ No. ] 15833 din lO-IX-1927 - prin 
QeOr!!eSCU ŞI .tuturor parlamen- care îndeamnă dire-:ţiuniler espectlve să 
tanlO::- prez~nti câte-un stergar; cinstească in mod ~ dwsebit, la ince
drept amintire, preotul rosteşte putul anuloi şcolar memoria marelui 
rugă~iu~ea de mulţumire şi luân- Rege Ferdinand 1,' 
du· ŞI ~.amas bun ?e}~ gazd~, După ce dă oarrcarl indicaţII pr!
oaspeţII, parlamentaTl1 ŞI auto 0- vitoare la deşfăşurarea acestor come
tăţile au pornit fiecare spre ca- morări - care n'ar fi trebuit să fie 
sele lor. . y.. deloc seci - şi dupăce subliniază 

Serbarea t ... mp!opnetarim yde!a apologetic imensa personalitate a Ma
Ap~te.u, va ramane neştear"sa. 10 relui Dispărut, ministerul binevoieşte 
ammttrea tuturor - romani şi a găsi de cuvlintă să Încheie astfel· 
minoritari - cari au luat parte . la ea. "Nil voim să fU"bllrăm amintirea pioasă 

a mare/IIi Rege defullcl, care ne j1lspiră 
Logofiitul Simion. aceste po[,,·ţi, pmlru a face cu această 0-

oJ ......... __ .,..· .. "'· __ ........ ""-__ .... "'·ww ...... · ..... _-.. .. ,...·......... cazie aluzill/li la anI/mile scăderi şi shibi-

Pentru domnul administrator cill/li, ce se constată dia l:ej~,'rieirc, la 11-
nele di11 organele şcoalei 'lOastre, sub ,·a· 

financiar. porllli regll/ari/ă/ii îndeplinirii dalorit!i nici 
Ne permitem să atragem atentia dom· HI' găsim că este aci locul a arăta că 51111-

nului administrator financiar asupra mi-
zerabilei înfăţişeri pe ca.re o au banc- tem ho/ărâti a aplica, in alari ca::uri, fără 
notele de 20 şi 100 lei aflate in circulajie. nici o Crl/ţ,lre, severe/e sane/ilm; ce tIe t:me 
Sunt nişte zdrenje atât de impeticite În- la djspo::iţie 1fgfa (corect ar fi .. CE JVI 
eât, ierte-ni-se cuvântul. ji-e scârbă să LE peNE. ) IlIlellfiwJra noastră a fost 
le atingi. . 

O astfel de zdreanlă ne-a pus sub ochi mlmai a leţa amintirea celei mai i'hllte 
zilele acestea un profesor minoritar. A dill vidllţile mat·cluÎ dispJntt, de cea mai 
privit-o in lumină şi pe o parle şi pe illaltJ dintre indatoririle ce t~C imprme 1110· 
cealaltă 1inând-o numai cu unghiile li meniul" (STC, IDEJ! ') 
două degete. de extremitatea unui colt. 
Apoi şi-a spălat mânile. Părelea ooastă este ~ă a asoi:;a în 

i"Ii·a crăpat obrawl de ruşine J 
Şi m'am gândit di domnul administra. aceeaş adresă indemnul pentru evoca-

tor financiar care ne execută cu atâta rea figurei celuI mai iubit Rege dintre 
străşnicie când e vorba su plătim impo- I 
zî!ele anlicipat, care achitl1 salarii 1n Regl, cu bruftulule i transparente şi 
monedă de 1 şi 2 lei obligând pe sala· mar ales cu hotă, ârea de .. a ap Uca in 
risti să plătească şi sacii in care trans· atari cazurI, fără nici o crutare, seve--
porlă chilograme de metal, şi care ne I 

axfisiază zilnic cu circulările dumisale, rele sancţiuni ce ne pune la dispoziţie 
- ar putea să ia higienicn şi ... patrio- legea" este atât de antlpedagcgiC şi 
Hea mbură de a nu mai tolera răspân-
dire a microbilor prin astfel de otrepe şi atât de .... pLlţin elegant (preferăm eufe~ 
Il nu mai terfeli marca ţării pe sub ochii mlsmul) încât ne miră cum d-l mlnl'S
plini de ironie ai minoritarilor. 

Hai, domnule administrator financiar. tru Df. C. Angelescu a putut îscăii o 
ce zici? 

Ion Pdrlitu. 

Conferintă catihetică. , 
In ziua de 23 Seplemvrie s'a tinut , 

conferinta calihelica a preotilor din 

protopopiatul Aradului sub preşedin

tia P. C. Părinle Protopop Traian Va

lianu. Au fosl prezentate şi citile 6 

lectii din slucliui religiunii, ale căror 

leme au fosl dale Ven. Consiliu Eper

hiaJ. Aceste lectii au fost lucrate de 

asemenea adresă. 

preotii Of. Ioan Felea, Ioan Marşleu, 

Corneliu Vuia, fJorea Codreanu, Re

mus Oancea şi CaÎlls Turicu. 

Atât lectiile, câl şi recensiiIe precum 

şi discutiile' ce-au evul loc, au !inul 

conferinta la un nivel inall. Preotii s'au 

depărlat inalfali sufleteşte şi cu preti

oase învă1ăminte dela această confe
rinta. 

----------------------------
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BISERICA 
Nr.43, -

isat acest subiect atât de vast şi im. 
portant, nici de a avea aere de refor. 
matori, - am dat drumul acestor pă. 

Chestiunea sectelor religioase. 
reri sincere cu intentia de a folosi 
Bisericei. Ele sunt isvorîfe spontan, 
şi fără a fi rezultatul unor studii mi. 

Disculii publice, cu caracter reJigios 
survin ]a noi foarte rar. Scopul expu
neriIor noaslre nu este de a provoca 
asemenea discutii, ci mai mult de a 
sparge indiferentismul provincial al 
cercurilor superioare ale clerului Bise
ricei noastre nationale, şi de a-i arăla, 

că rău face când se complace Într' o 
atiludine de inanitie conforlabilă, într'un 
timp când este atâta de făcut. 

Progresul general, pe teren şliinlific 
(care peric1iteazli atât de mult terenul 
religiei), face paşi uriaşi, cu adânci 
urmări pe terenul economic. Infătişarea 
vietii se schimbă în foate nuantele ei 
depe o zi pe alta, până la nerecunoaş
tere. Religia, pentru a nu· şi pierde 
terenul, va trebui să lină mereu pas 
cu aceste transformări. In ajungerea 
acestui scop se cer sfortări mai apre· 
ciabile, şi tocmai aceste sfortări am 
dori să le vedem în activitatea Bisericei 
noastre gr.-or. şi special în cele ale 
preolimei Diecezei Aradului. 

Se vorbeşte mult de sedele reli· 
gioase, pentru a căror combatere s'a 
desvoUat o activitate, care' cantitativ ar 
fi trebuit să dea roade mai bune; ca· 
litativ Însă a dat numai pe cele ajunse. 
Cauza ineficacitătii acelei activităţi o 
ga.sim nU numai în mijloacele biurocra. 
tice folosite pentru combaterea sedelor, 
ci, credem noi a fi, În judecarea gre· 
şită a însu.şi fondului chesfiei. 

A denunta sectele ca şi unelte oarbe 
a unor organe externe de propagand& 
subversiv8 contra statului, soli citând 
concursul administraliei şi a justitiei 
pentru suprimarea lor, poate fi COn
siderat ca un mijloc iesuitic de luptă, 
Însă recurgând la acest procedeu nu 
s'a solutionat problema. Ba brutalitatea 
acestui mijloc de suprimare a sedeJor, 
poate avea efect numai la aparentă, 
iar ÎI1 ascuns să producă contrarul 
celui dorit, cum de regulă s' a Întâmplat 
şi în frecut in chestiuni religioase in 
cazuri analoge. A· răspândi un potop 
de broşuri de propagandă. când în 
acest colt de lară se ceteşte în gene· 
ral, atât de putin - este o activitate 
de birou. Aceasta activitate în cel mai 
bun caz poate pricinui autorului bro. 
şurilor ilusia şi multumirea sufletească 
a datoriei împlinite. Broşurile singure 
nu vor avea darul de a readuce la matcă, 
pe credincioşii pierduti de biserica 
gr.·or. Tot asemenea nici pastoralele, 
fie ele capodopere de stil şi de scli· 
pitoare elocinlă, - nu vor da rezultate 
muljumitoare. 

Formele celebrării cultului sunt 
archaice, '1imb li cărţilor sfinte de multe 
ori Întorfochiată şi neînteleasă, însuşi 
serviciu] divin sec şi lipsit de evlavie; 
interpretarea cuvântului biblic slabă, 

iar textul rugăciuriJor neîngrijit şi de 
mulfe ori naiv; ele înşile fără farmec I 
religioş. Acestea sunt observatiuni ge· 
nerale, cu privire la confesiunea 
noastră ş1 la celebrarea serviciului 
divin. - şi in cari se găseşte o bună 
parfe din motivele sufleteşti. cari dau 
naştere sectelor. Tocmai faptului, că 
nu avem personaliUiU mai complexe şi 

emancipate in sinul clerului este de il 

se atribui constatarea că nu se dă 
naştere unei actiuni reformatoare in 
Biserica noastră. Dacă s' ar ivJ un al 
doilea caz al bisericei .. Cuibul cu Barză" 
din Bucureşti, insă mai bine organizat 
şi condus de un preot mai stăpân pe 
gândul şi vointa sa, - veti yede~ ce 
efect o să producă, chiar şi în sinul 

populatiei. ~urale, de aItcum atât de I Azi se dă prea putină atentiune edu· nu1ioase, - din judecata unui mirean, 
conservahva! catiei sociale a preotului. Ori un preot şi adresate Episcopului nostru, dela 

La naşterea secfelor mai confribue care are o 10cuinlă mai confortabiJli care aşteptăm o reformă Înlăuntru, nu 
şi slăbiciunea preotului local, căci şi curată, şi care se îmbracă mal In. În afară, a Bisericei, - VOm fi cu plă. 
ţăranul nostru confundă preotul cu grijii se va obicinui să se preluiască cere gata a inregistra toate realizăl'iJe, 
biserica. mai mult şi pe sine şi şi ocupaliunea.j ce se vor face întru întărirea Bisericei, 

Intre seclari sunt multi oameni cu o preoleftscă, şi va avea mai mare vază de care tot mai mult se îndepărtează 
judecată foarte ordonată, ceeace ne naintea credincioşilor săi. Un preot pătura infelectualilor. 
indreptăteşfe a crede, că aceşti oameni Înzestrat cu cunoştinte bogate, având Clujul, Tg. Murăş, Timişoara toate 
simpli, dar stăpâni pe judecata lor, - nu O situatie materială mai bună va fi in şi-au construit impunătoare catedrale. 
primesc răspunsuri în biserică, ori dela situatia de a combate cu efect răs· Noi suntem mai modeşti, ne multumim, 
preot, - la unele întrebări, ce lăşnesc pândirea sectelor şi fără imbold ori cu ceea pe care·o avem. 
cu putere din creerul lor. ajutor extern. Dacă el nu va avea Dar dacă, catedrala nu va fi cer· 

Biserica noastră a rămas departe în naintea poporului autoritatea nece- cetată îndeajuns, - vina o vor purta 
urma timpului, şi este cu totul cu nepregă. sară, pastoralele şi broşurile de exclusiv preojii. - încât Prea Sfintia 
tilălpentru veacul maşinismului, În care propagandă nu i·o pol suplini. Sa va putea şti cui să·i adreseze do. 
a Întrat. Mai având În vedere şi schim. Fără a avea preten1ia de a fi epu· janele. A. M. 
bările, ce le·a produs războiul în suf. "'.... _ .. _ .... • _ .. ; ." ,..... t.................. . - oi 

letul omului. care a participat În el, - II' 

trebue să fim nemultumiti. eu felul cum Rolul 'predl-Cel- 1::1 Sf '·I-turghl-e 
intelege preotimea noastră să.şi Împli. U • U -
niască rolul, devenit atât de dificil, dar 
foarte necesar.: 

Noi credem, că combaterea sedelor 
frebue făcută prin întărirea internă a 
Bisericei noastre gr.-or. In acest scop 
va trebui imbunătătilă situa1ia materială 
a preotimei, pentru a o pune la adă· 
postul grijilor materiale. :şi pentru a·i 
putea pretinde o dedicare mai infensivă, 
şi exclusivă chemării sale preofeşli. 
Apoi ar trebui ridicat nivelul intelec· 
tual al preotului; trimiterea tinerilor nu 
numai pentru absolvire de siudii teo· 
logice superioare, teorelice ori de 
propagandă religioasă. Ia şcoli univer. 
sitare din străinătate, ci şi pentru ab. 
solvirea de studii lumeşti, propriu de 
a îmbogăti cunoştintele şi peste tot 
orizontul cultural al preolimei. Anga. 
jarea de conferentiari si predicatori, 
cari să tină in permanentă cursuri pen· 
tru preolime, aranjate Într'un centru cât 
mai aproape de domiciliul preotului 
particip an" Protopop sa nu poată fi 
decât un preot cu studii universitare, 
şi care să fi lacut câteva călătorii de 
studii în străinătate. Preotimea să fie 
scoasă din orice luptă politică, şi 
peste tol din -orice mişcare, care ar 
putea expune biserica unOr influente 
streine chemării ei. Un preot trebue 
să fie un bun psiholog, căci aceste 
cunoştinle îi vor fi de un deosebit 
folos. 

Un articol apărut in numdrul din 
urmd al ziarului scris de "un mirean 
tare doreşte întărirea Bisericii spre 
binele neamului şi at omenimei" dându-şi 
părerile II Cu privire la predicile biseri
ceşti U md obligd a face unele mici 
observdri întru izbânda adevărului, Ct 

trebuie ca atare să treacd în imperiul 
opiniei publice. 

In rândlll> dintâiu constat că pllnerelJ 
in discuţie a unor chestiuni de ordin 
pur bisericesc dÎn partea unui mlrean 
numai in acel caz poate fi salutard. 
când e in puterea de a da astfel de 
soluţii, care nu stau in contrazicere 
cu rezultatele îndelungatelor experi
mentărl. ce ca criterii fundamEntale 
ecleziasticetlebuesc respectate nu numai 
de "biser;cani" ci şi de .. mlreni". 

Predica în esenţa cultului divin nu 
esle scop, ci numai mijloc. A cere: "ca 
amvonul unei Catedrale sd se ridice 
la înălţimea catedrei universitare" In
seamnd a ridica predica deasupra im
portanţei covârşitoare ce o are sj. LI
turghie, în a cărei cadre, predica -
un mijloc de oldin pedagogie - trebuie 
sd se acomodeze, Iar nu a face să se 
indrepteze sj. Liturghie, dupd dimen
ziuniie acelei preJegtri universitare 
ţinută de predicatori pregdtiţi şi ta
lentaţi. 

Dacă ar fi . răsfoit ,.mireanul care 

Praznicul Gliei Româneşti. 
/ De Dt. Gh, Ciuhandu, senator. 

Am fost şI eu, cu alti buni români, de cei obidiţi şi nu prea depărtată, în care 
la Improprietăr!a dela Aoateu a Ro- la picioarele martiri/ar vremii de azi, vor 
mânllor de acolo şi a Maghiarilor dela să cadă în fărâmi/uri ră.,tăşiţele ruginoa. 
Simoneştl (jud. Arad). selor ferecături medievale, lustruite azi cu 

Cu prilejul acela mi-au reinviat in un fals ~i sec naţionalism de paradă, me· 
nit să abată gândurile naivilor şi proştilor, 

glnd cuvinte cu tâlc pentru acest pentruca astfel, pe neobservate şi neîmpe
prazolc al Ollel româueştl, cuv!ute decat, să se poată urma despoierea econo
scrise acum 20 ani, pe cari socotesc mică începută în timp"rile feodale. 
că e potrivit să le reproduc. Ele for- "Parcă veacului XX !-s'a rezervat partea 
mau coucluztunfle unul mic studiu din aceasta a muncei pentru desrolJirea de-

finÎ#otJ a maselor poporului, în numele 
domeniul Istoriei bisericeşti a Româ- fmei perfecte /ibertt'J# şi'n al unui pro-
nllor din statul ungar de odinioară. gres real si durabil - prin deslegarea fe. 

lată-le: ricită a ardentei chestiuni soc;ale.ecolW-
"In trecut, nizuir.ţa de frunte era înche- m;ce de azi. 

garea statului politic într'o unitate religioasă- "Soarele unei zile nouă. de a căru'ia lu
bisericească ~i exploatarea feodală prin dă} mină orbi/oare să se CJtlremure încăJuşelo. 
diile grele cătră rege, clerul bisericii domi· rii drepturilor poporului... a răsărit deja. 
nante (ungureşti) şi către nobilime, - astăzi: Se în stăpâneşte un curent tlOU, biruitor ca 
contopirea etnică într'un slat naţional uni- mdne, care va răspunde cu asprime ră1Hă. 
Iar maghiar, cu limbă şi cultură maghiară, şiţelor vechilor bisericani pur doctrinari ~j 
şi sporirea birurUor, fără ca s/ăpânii pu· feudalilor hrăpareţi şi nesălioşi. dar va 
terii şi ai latifundiilor să poarte grije de răspunde şi naţionaliştilor de răspântie, 
prospera rea economică a poporului ... Şi din cari vor să·şi cJădeasc~ statul lor uflilar 
sufe,.inţele IIa#ollale şi economic. maghiar pe ruina noastră. 
îşi ia neamul româlfesc din regaltul ungar "Ace] curent isbânditor •.• tia trebui să 
partea h4razitd de Ifelforocul secular... ajungă la suprafaţă. Acela, - nu puterile 

"Ele sunt suferinţele vremii. Şi înlrez4· slabe ale truditelor noastre braţe - acel 
resc Q v,.~ tHoi buNă şi mai dreaptă fală curent va da satisfacţie şi recompenză Hea-

doreşte.. etc. « revistele teologice ale 
"popoarelor apusene cart au realizat 
progrese" - dupd cum sinEur ob· 
searvd - fie catolice. fie a celor pro
festante s'ar fi clarificat asupra chesti
unii misticism ului cultului fald de ra
Jionalizălile predicii. 

Azi biserica protestantd regretă pier-
delea cultului îndeosebi a aprofundării 
mistice ce ° dd sf. Lifurghie. Piedica 
convinge, combate greşeli, lntdreşte 

credinla, dd aplicări practice; un lucru 
nu poate da: Intuitia săldşluiril Mân
tuitorulul in sufiet. Aceasta o poate da 
numai sf. Liturghie sufletului cucernic. 
Liturghia se gusta, predica se asculta.. 
Foarte puţini enoriaşi sunt pe nivelul 
de a şti "gusta" şi predica, cu atât 
mai puţin una ce întruneşte criterii de 
preJeger.e universitard. 

MiNnentele solemne ale sf. lJturghli 
pun in functie cutele fainice ale sufletului 
cucernic intr'o mdsurd, ce nici-odată 
nu va fi atinsd prin pledoaria ori 
tJoquenţa oratorului "universitar·. 

Predica în cadrele sf. Liturghii nu 
poate avea de cât lin rol pedagogic
recapitular instrllctiv - nlci-odatd con
structiv, dupt1 clim vor a crede unii 
mireni reformatori ai' cultului strdbun. 

A înlocui mistica aprofundare şi re-
vilare ce o da. sf. Liturghie cu o pre
legere unwersitard rostitd de pe amvon, 

(Urmare pe pag. 3) 

multti meu pentru suferinţele sale... acela 
va întronw sttJjJtJnia dreptului şi a 
IIIUtlei;; acela e nădejdea noastră de scă. 
pare din împasul, în care ne·au strâmtorat 
poftele deşarte, gândurile necruţătoare, tru· 
faşe şi nedreptăţitoare până la os şi până la 
suflet, ale unor stăpânitori politici, cari tră
esc si se resfaţă, nu din vrednicia lor per· 
sonală, ci din vina scădcrilor politice şi bi
sericeşti ale trecutului. 

"Aproape e siua cea mare a Dom. 
nului, aproape este ea şi foarle se 
grlJbeşte, Ziua aceea e zi de furie, zi de 
strâln/oare, zi de nevoe, zi de dărăpdnare 
şi. de pustiire, zi de întunerec şi de întu. 
necime, zi de nor şi de negură deasă, zi 
de trimbi/ă şi de alarmă" (proorocul So. 
fonie 1. 14-15). 

Aşa scriam acum douăzed;de ani, 
aici in Arad, peutru coloanele revistei 
.,Candela" din Cernăuţi studUlor mele 
universitare. Şi când scriam aşa, mal 
erau numai şapte ani până la ,.ziua 
cea mare a Domnului", iu care s'a 
d.eslănţuit "cu trlmblţă şi cu alarmă" 
marele răsbolu pentru desroblrea po
poarelor. ŞI. dealUl parte, mal aveau 
să treacă de atunci d'abla unsprezece 
ani până la ziua izbâudirei neamului 
românesc prin tnfăptulrea statului sia 
naţional pe temeliile egalef fu dreptll-
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ar însemna intrtilnarea de sj. loca~ al 
Domnului şi acelei cete de evlavioşi, 
cari simt necesitatea Bisericii, singurul 
loc unde lşi poate contopi duhul ln 
atotliniştitorul misttr al Dumnezescu
lui - vecinic, uitând cel putin pe câteva 
clipe cruda realitate a omenescului -
temporal. 

Rolul predicei întru desfaşurarea 
acestei acftvităţi interne, ce se petrece 
în sufletul cucemicului enoriaş, nu 
poate fi decât a uşura şi prDmova 
aceasta [Ilcrare psihologicit şi nu de-a 
construi ceva cu totul nou, individual, 
ce ar da prelegerea universitard. 

Aprob vederile "mireanului care do
reşte ... « in ce priveşte "practicarea 
continuelol dojane şi reproşuri preoţeşti 
şi alhiereşti"... Aceste e just ca nu 
atrag, bdnuesc insit cd "mireanul" 
nostru este un cercetdtor .de ocazie" 
şi nu din cucernicie a locaşului Domnului. 
De bundstama că a fost prezent la 
cuvântarea plina de reproşuri juste a 
Prea Sfinţitului dela sf. Paşti, incolo 
nu "a prea dat pela Bisetica· .'. Oene
ralizar.ea e rea plasatd, tot aşa greşIM 
pare ~i părerea D- niei sale in privinţa 
activităţei de 2 jum. ani a Prea Sfln
tiei Sale, cit n'a dat "orientdri largi şi 
indrumari mai viguroase (? 1) pe teren 
bisericesc". Adevărul iese ia ivtald fd
când o comparaţie obiectivd intre ac
tivitaiea ce se desfăşura in centru 
nainte de venirea P. S. S. Grigorie şi 

acea ce se efeptueşte de atunci, în coace, 
apolo comparare cu celelalte 18 centre 
eparhiale. Specialiştii în aceasta direc
fie, cari singuri au precăderea de a 
îndrepta opinia publica, activitatea ce se 
desfdşoară in centrul Eparhiei Aradului 
o claseazd intre cele dintâiu patru 
.unde st munceşte vrednic de vlădicii 
carI le conduc" (Biserica Ortodoxd 
No. 6. 1927, articolul Arh. Se/ihan). 

Pentru revizuirea părerilor proprii 
.mireanul care ... etc." ar jace bine ca 
nainte de orlee altd anticipare gratuita 
să participe la al VII/-lea Congres 
preoţesc al Asociatiei Clerului din 
Transilvania "Andrei Şaguna" ce se 
va ţine În luna Noembrie in Lugoş 

având un caracter liturgic. Ne va mă
guli mult nouă "bisericanilor" daca 
"mirenU" vor lua parte actiVă cu acea 
ocazie, cercând lămuririle reciproce pe 
acea arenă singura chemaM de- a ri
dică ptJrerile proprii-individuale la 
Eradul de opinie publicd-generald. 

Pând atunci atât. 
Pr. Caius Turicu 

ţin· a popoarelor şi pe desroblrea so
cială-economică a masselor populare, 
prln votul universal şi prin refolma 
agrara. 

Sa mulţumim Domnului, cu toţil~ că 
aşa de grabnIc a realizat vedenia tl
oerelelor noastre şi mai pe sus de 
toate, asplratlun!le juste ale unul po
por impilat, care eram no) RomânII 
din fostul Stat ungar! 

* 
Desroblrea şi unificarea politică era 

pentru noi numai actul iniţial, din 
care avea să Iasă consecinţele fireşti, 
intre cari cea mal de căpetenie - du
pă sufragiul universal - era desro
birea economIcă, sub două aspecte: 
scoaterea gliel româneşti de sub pu
terea factorilor Istorici, cari ne subju
gaseră şi economlceşte, şi distribuţia 
dreaptă a pământului în folosul celor 
ce muncesc brazda. 

Ceiace s'a făcut la Apateu şi airea, 
este un remarcabil act istoric de drep
tate. O veche şi o foarte întinsă mo
şie, de stat până la 1822 Iar mai apoi 
incâpută pe mână de nemeş ungu
resc (Dietrich 16zsef) şI ajunsă prin 
moştenire tn mâna familiei princlare 
polone Sulkovszkl, maghlarlzată mai 
apo~ - a trebult să capitalue În fata 

·PC 
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Ne năpădesc consilii. legitim simt de revoltă sufletească, 
gândindu.te, că dai drumul unor sim
teminte de zadarnică îngrijorare ro. 
mânească! Românii sunt mai repede Am luaf la cunoştintă, că la Timi- r ajunge·o. când vom avea promotori 

şoara a luat fiintă un nou consulat. pe d'alde d·nii Szana şi Totis? E prea 
Nu ne inferesează - în momentul când caraghios 1 Unde vom ajunge cu astfel 
dăm expresie îngrijorării, ce ne-o pro· de absenţă de intelegere a realitătii? 
duce superficialilatea noastră, - al Vedem că de.un timp încoace se 
cărui Stat e acel consulat (care ar sbate grozav pentru a înfiripa ledera. 
avea chemarea de a strânge legătu. lizarea tuluror organizatiilor negusto. 
rile comerciale Între tara noasvă şi reşti ale minoritarilor (rămase în fiintă 
tara, ce·o reprezintă). din era ungară) d·1 Richard Kun, tot 

gata de a primejdui existenta unei 
bănci ca "Timişiana"', care a făcut atât 
bine românismului, - decât a tăia ari. 
pile d·lor Szana, Totis. Kun, şi tova
răşii lor din aHe oraşe. Ei vor fi În 

stare a face pe la Ministere tot felul 
de interventii, fără să le cunoască im
porfanta,-in favorul d·lor Szana, Totis, 
Kun, etc., - pentru tantieme, ori alte 
fărîmituri, - ce li se pun in :vedere. 

Nici cu trebuinta înfiintării acelui din Timişoara. Nici acestei actiuni nu 
consulat, - Într'o regiune, care nu are i s'a dat importanta cuvenită, căci dacă 
astfel de legături economice cu tara, ar fi fost inteleasă, ea ar fi fost ză. 
ce l-a :înfiintat, Încât să vedem jus. dărnicită din capul locului. Ne vom 
tificată infiintaree lui, - nu avem lin- pomeni ca mâine, că şi d·} Kun va 
tenUa de a ne ocupa. Consideratiunile deveni consuJ al altei tăr1 amice, şi 
de cari suntem conduşi, sunt de ordin dacă nu vom avea destui candidati, 

Ne năpădesc "consulii", - iar noi 
ne pizmuim şi ponegrim, ne fiind in 
stare de a ne ferici într' aceasta bine
cuvântată tară, decât riivnind la pâinea 
şi situatia altui român. Pe duşmanii de 
eri j·am iertat şi uitat, ba-i ridicăm la 
situatii. pe cari în Ungaria lor regre
lată, nici nu le·ar fi visat! 

pur intern; de·o importantă bagateli. ne va livra Budapesta oricâfi! 

după ce am făcut până la banalizare 
Să ne trăiască "consulii"! 

zată de opinia publică românească 10- Da, onorafi cetitori, sunt extrem 
cală. Excelăm printr'ofotală lipsă de de ruşinoase şi umilitoare pentru lloi 
intelegere a problemelor economice; /eceste constatări; - şi te cuprinde.:un 

constatarea că elementul minorUar este ~~.~·~~_·u~·~V~~~~~*~~~~*_*~u~-~~._~~~~~~~A~~~.~~A~.~-~~~·w~~~*~~~~ 

mai forte' decât noi pe teren econo
mic, şi după ce repetăm maşinal că 
Irebuesc românizate oraşele, - dăm 

posibilitate tuturor elementelor. cari 
se Împotrivesc acestei intentii a noas
tre, să.şi creieze situatii mai privile
giate, decât .le aveau în era. ungară. 

Cu câteva tantieme închizi azi gura 
aproape 8 oricărui fruntaş român. 
Oare nu ar avea tocmai aceştia che· 
marea de fi da Îndrumări şi sfaturi? 
Nu ar trebui ca tocmai ei să infor
meze centrul şi să '} sesizeze, atunci 
când constată actiuni deghizate de a 
consolida suprematia economică a ad. 
versarilor românismului? 

După ce s'a comis greşala neier· 
tată, de a fi lăsat să fie numit con sur 
englez d·] Szana, potentatuJ Bflnalului, 
se repetă acum greşala de a agrea 
pe d·] Toiis de consul belgian. Cine 
e vinovat pentru aceste ade de in
conştientă românească? Cine? Numai 
fruntaşii români timişoreni, căci Minis· 
terul externelor nu i-a agreat fără con· 
sultarea lor. 

Barbatii polilici se perindează, ajun· 
gând la suprafată totdeauna aderentii 
cârmuirei, - "consulii" însă rămân au
torităti consacrate, ori şi care partid 
politiC român ar fi la putere! 

România trece 'prin sfortări finan. 
ciare extraordinare, căutând o nouă 

orientare economică, corespunzătoare 
celei politice. Ori o apropiere de An. 
glia şi Belgia cred Hmişorenii, că vom 

reformei agrare româneşti. Iar drepta
tea românească, scrisă in legea de re
formă agrară, a improprletărit din a
ceasta moşie nu numai pe Români, 
el şi pe MaghiarI. 

Un soare cald îşi trimitea ca tot 
atâtea blnecuvântări cereşti, razele 
sale peste acest act de izbânda şi de 
drtfJtate românească, şi peste marea 
de capete de ţărani adunaţi la acest 
praznic semnificativ al Gliei româneşti. 
Dar şi mai piini de io teles eraU~ miile 
sori lor, resfrânţi crIstalin în ochii plini 
de multumire şi de recunoştinţă, al 
bălrânllor călcaţi in p'c!oare de atâ
tea sâlnlcli din trecut, şi în genele 
tremurătoare ale tinerilor piini de dra· 
goste şi de râvnă pentru glia stră
moşească .. 

Dar să lăsăm e]mentul patetic: La 
Apateu, ca în tot locul unde se fac 
Împroprletărlrl în asemenea condiţii 
de Interesare din partea minoritarilor, 
România noastră dădea un strălucit 
examen politic, tn aceeaşi vreme in 
folosul cetătenilor săi dar şi pentru lu. 
mea din afară. 

România îşi lua - vorbind subiec
tiv - cea mai morală şi mal grăitoare 
satisfacţie, improprletărlnd din glia 
românească pe fraţii de sânge ai Un
gurilor, cari chiar în aceste zile ne 
cleveteau la Societatea Natiunilor ca 

Avocaţi ntincinoşi 
Graf'omauia uuel coade de topor. 

Pe prima pagInă a unul ziar bu- Adevărul este acesta: 
cureşteao, ziar care face parte din ]) Profesortl liceului romano-s,a-
"anumita presă" am cetit în zilele din tollc sunt plătitl din bugetele proprit 
urmă un articol lipsit de cel mai ele- ale bisericei respective şi această bi
mentar bun s'mt. Dacă acest articol serlcă na se poate plânge de lipsă 
n'ar purta dedesubt iscălitura unui oa- de veniturI. (O spunem inainte, de 
recare domn, demisionat din cadrele oarece avem cele mai autentice fn
invăţământulul în urma unei anchete formaţII că biserica in chestiune fn
mal mult decât disciplinare, nu ne-am tretlne În străinătate bursieri, cui in 
fi mirat: ziarul În chestiune nefiind lipsă de ocupaţii serioase, tae câinilor 
niciodată apărătorul marelor probleme frunză). Deci, suntem inţeleşi: statul 
naţionale. român nu are nici un fel de amestlc 

0-1 autor al articolului cu prIcina, : cu retribuţla unor astfel de profesori. 
in lipsă de alte observaţII juste (ar 2) Profesorii minoritari dela şcolile 
fi putut scrie ceva fn legătură cu fra- medII statiflcate, sunt retribuiţi la fel 
udele comise de către subprefectol de cu cel români dela şcolile româneşti 
Cuc) atacă o problemă, unde inainte şi deci, dacă cel dintâ! sunt slab re
de toate ţi se cere absolută auteritate tribuitl, nu este mal puţin adevărat, 

morală, pentru a nu fi suspectat că că şi cel din urmă trebuesc trecuţi 
pledezi ca un oarecare avocat, care 'ti În aceIaşi categorIe. 
faci meseria! AIci stă observaţia noas- Dar adevărul articolului d-Iuf autor, 
tră. In acel articol d-sa se plânge că care face pe coada de topor in vre
şcolile minoritare dIn Ardeal se vor murile de azi, este cu totul altul: 
închide, din lipsă de mijloace ..... şi că Acest om după cât II cunoaştem. 
un profesor secundar, aparţinător a- suferă de grafologie şi scrie cu uşu
cestor şcoli, ar fi retribult sub ceia ce rloţa omu]ul, pentru care respectul 
se cuvine unui profesor secundar dela Individului este egal cu 0, deci Ires
şcoll1e româneşti. 0-1 avocat, apărător ponsabil ca un copII de cinci ani şi 

al uuel probleme minoritare, este sau neruşinat ca cel ce este şi a fost tn
prost informat, sau vrând să facă pe totdeauna. 
avocatul de drept, minte, minte cu 
neruşll1area cu care a mai minţit şi 

tn alte ocazII. 

pe un popor călcător de legi şi de 
drepturi. 

Trebuia, ca dl conte Apponyl cu 
ceilalti cârcotaşi maghiari să fi venit 
la Apateu, pentru a se ruşina de mă
sura dreptăţii româneşti, care ridică pe 
maghiar\ la treapta de frate cu Ro
mânui şi de stăpân pe moşia sa în 
România, aşa cum nu o fac conţii şi 
latifundiarii unguri cu fratii lor de 
sânge dln poporul maghiar din Ungaria. 

Tocmai de aceea, pentru a da de 
gol politica de gâlceavă a Ungurilor 
cari ne clevetesc, iată suntem siliti, 
poate, tocmai pentru a Înălţa şi mal 
mult praznicul gliel româneşti, să dăm 
o Icoană a stărilor de politică agrară 
din UngarIa conţilor şi latifundlarllor 
unguri. 

Icoana e făcută de unul dintre gân
dltorli de seamă ai Ungurilor, care cu
noaşte bine tot trecutul Ungariei vethi, 
dar şi pe matadorll de pela Geneva 
şi de aiurea ai politicei ungureşti de 
după marele războiu. 

E vorba de sociologul maghiar ldszi 
Oszkdr, profesor la universitatea din 
Oberlln (America), care Iată ce a spus, 
cu prilejul Dnor discuţII la Institutul 
politic din WiIliamstovon, despre Un
garia care ne cleveteşte: Poporul din 
Ungaria actuală are numai dreptul să 
plcUească bIruri, să furnizeze carne de 
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tun, sa munceasca şi sj tacă. Ungaria 
de azi n'a făcut o rtformă agrară; 
erofli ungur; duc o învtlşanatd Illptă 
pela Societafea Natiunilor, impotriva 
reformei af!rare din România, şi vreau 
ca pământul dat ţăranilor din Ardealt 

sd fie luat indărat. Dar in Romania, 
tard hulită de multi, s'a dat poporului 
votul universal şi s'a dat pamânt tara
nimei şi totuşi e rău în 7 ara Româ
nească. Nu vor fi curgând râuri de 
lapte prin România, continuă d. Idszi, 
dar dacă ar fi să facem o aSămănQ1e, 
credem că totuşi în România s'au fd
cut mai multe Îndreptd,i, de cât În alte 
părţ',,, dovadă votul obştesc şi reforma 
agrară ... 

Noi nu mal avem nimic de adăogat 
la acest tablou comparativ, prin care 
se osândeşte dementa polltlcă ungu ... 
rească din Ungaria de azi. 

Cel mult, vom lua act de acegte 
constatări, Îndemnâodu-ne tot mai mult 
să ducem la bun sfâr!;>lt politica ag
rară a României, cel mult pllvind bu
ruiana rea a unor abuzuri de acasă, 
cari pot să compromită legea de re
formă agrară românească mai mult 
decât o mie de clevetitori politici un
guri de pe la Geneva şi aiurea. 

•• 
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Pr;mÎm spre pub:icarc unr.ătoarc1e: 

DECIZ[GNE 

Noi, P: efectul Poliţiei Municipiului Arad. 
Având în vedere menţinerea ordinei ~i 

sigurantei publice, în ce priveşte circulaţia 
vchictllelo~ pc sHizile acestui ora~ şi pentru 
un IT.ai bun control a proprietarilor de 
că1Uţe, 

Dispunem: 

Art. I. Fiec:1nl proprielar de căruţe c,:te 
<lbli~at să se prezinte la Pret Pol. Bir. Cir
culatiei de llllde va primi cO!11~a taxă un 
număr de ordine pentru căruţe, cu menţio

narea numarului OII ordine ~i oraşul "Arad" 
in termen de 10 zile, dcla 1-10 -X. ac, 
In cntegoria a..:::esto"a Întra şi căruţele de 
povad. şi camionete cu cai etc. 

Art. II. ProP! ielarul că;uţei este obligat a 
avea totdeauna bătut cu cuie numărul de 
oldine primit dela Pref. PoFtiei pe ambele 
părţi ale căruţei. 

Att III. Contravenienţii vor fi urmăriţi 

şi pedepsiţi cu toată stricteţa legilor in 
vigoare. 

Prefect: 
(8S) Fi/olti 

'Director: 
(ss) D. P. Alldruscu. 

••• YYVY 
tlnunt· 

Curs de violind, teorie, muzicii Vo
cald şi Btsericească. 

Inscrierile la cursul de violin! teo-
'fie, muzică vucală şi blsericeas~ă, ce· 
predA D1. prof. Ioan Lipovan se fac 
'În Bulevardul Rfgele Ferdinand Nr. 
63- 65 - in (urte, - vis- a-v:s de gara 
C. F. E. Arad~ Podgoria. 

No. 236 

Â •• ".A 
Sel viciul de POdltri şi Sosele Arad. 

ad. No. 1254-1927. 

Publica1iune. 
Se publică lkitaţiune publică pe ziua de 

12 Octombrie a. C' I Ia ora 1:!, renlru 
lucrările de repararea podul ~o. 113 depe şos. 
jud, Micălaca-Vârfurile între km. 99.9 .. ·100,0 
pesle r::rişul-alb În Comuna Gutahonţ. 

Condiţiunile de lici!aţiune se pot pddea Ia 
Serviciului de Poduri şi Sosele din Arad 
între orele oficioase. 

Licitaţiunea se Ta ţine in conformitate cu 
dispoziţiuni1e legei conta. biiiti tii pu bli :e. 

Arad, la 22 Septembrie 1921. 

No. 323. Servo de Pod/Iri şi Sosele Arad 

Serv. de Poduri şi Sosele Arad. 

No. 341/1927. 

PUbIJcaţiune. 
Se publică licitaţiune publică pe ziua de 

24 Noemvrie Ja Ora 1 Z pentru lucrările de 
reconstruirea podului no. 25 depe sos. jud. 
2imand-Chereluş-Sintea pesle Crişul Alb la 
poiana Harcaî. 

Condiţiunile de licitaţiune se pot vedea 
la ServiciuJ de Ponuri şi Sosele din Arad 
între orele oficiaase. 

LicitaÎiunea Se va ţine in conformitate cu 
dispoziţiunile legei contabilităţii publice. 

Arad, le 22 Sept. 1927. 

Servo de Poduri şi Sosele Arad 
No. 325. 

Serviciul de Poduri şi Şosele Arad 

No, 1968-1927. . 

TRIBUNA NOUA Nr. 43 

SlnDICflrUl! SPIRrUl!UI S. fi. -
INŞTIINŢ AltE 

sa 

Comitetul Executiv al Sindicatului Spirtului S. A. aduce la cunoştiţa celor interesaţi că 
lncepând dela 25 Septembrie a. C., in virtutea legii pentru represiunea fraudelor şi conform Sta
tutelor Sindicatului vânzarea td'turar categoriilar de spirt se va face exclusiv prin 
Sindicatul Spirtului S. A., cu sediul în Bucureşti, Str. C. A. Rosetti No. 1. 

In consecinţă toţi cumpărătorii de spirt, începând dela data de 25 Septembrie a. c., nu se 
vor mai adresa cu comenzile lor la fabricele de spirt, ci la Oficiile regionale de vânzare ale Sindi
catului. Sediile acestor Oficii regionale sunt: 

Pentru Vechit!l Regat in Bucureşti, Str. C. A. Rosetti No. l. 
Pentru Tran!\i1vania in CluL Str. Memorandului No. 20. 

'" "in Braşov, pe adresa Uniunea Generală a lndustriaşilor din România 
" "in Arad. Str. Horia' No. 2. 

Pentru B u c o v j n a in Cernăuţi, elo Banca de Credit Român. 
Pentru Bas a r abi a tn Chişinău, Str. Puşkin c!o Banca Creditul Chişinăului. 

Cumpărătorii vor proceda la facerea comenzilor de spirt în modul următor: 
Ei se vor adresa in scris sau personal la Oflciile regionale de vânzare şi vor depune odată 

cu comanda la băncile mai jos notate pe contul Sindicatului Spirlului S. A., Bucureşti, 
contravaloarea cantităţii de spirt co man dată. 

Banca care primeşte va trimite Oficiului regional de vânzare copie după chitanţa sumei 
depusă. In baza acestei chitante Oficiul J€gional de vânzare va emite Bonul de Dispoziţie, pe care 
Il inaintează fabrice! furnizoare, predând sau trimiţând - după cazuri - copie cumpărătorului. 

Odată ajuns in posesia copiei Bonului de Dispozitie, clientul va aranja direct cu fabrica 
furnizoare, plata taxelor fiscale aferente, astfel cum S7a procedat şi in trecut. 

Cumpărătorul se poate prezenta şi personal la fabrica furnizoare cu copia Bonului de Dis
poziţie, iar fabrica are facultatea de a f'libera spirtul plătit, in baza acelei copii chiar inainte de 
primirea originalului. In cest caz fabrica este obligată a reţine copia acelui Bon şi a o anula. 

OficiIle regionale de vânzare nu pot vinde cantităţi mai mici de 200 litri splrt(alcoI absolut). 
Preţurile de vânzare sunt următoarele: 
Spirt de consumaliune, in caz când se ridică intr'o 

dela 5001 litri in SllS 
dela 2501 5000 litri 
dela 1301 2500 litri 
dela 501 1300 litri 
până la 500 litri 

Spirt denaturat pentru ar.: 
până la 500 litri 
de! a 500 - 2000 litri 
dela 200 1 litri in sus 

Spirt pentru 01et = 
Spirt pentru parfum: 

singură dată: 

· Lei 46. litrul absolut (100°) 
• Lei 47. " • Lei 48., • " • Lei 49. " · Lei 50. " " " 
· Lei 32. litrul de 90° 
• Lei 31. " 11 " 

• Lei 30. " " " 
. Lei 36. li trul absolut (100°) 

până la 2000 litri • Lei 47. litrul absolut (100°) 
peste 2000 litri . Lei 45.. " " 

Cumpărători vor exped'ia butoaiele necesare pentru transportul spirtulul franco fabrica res
pectivă. In caz dind cumpărătorii nu pun la dispoziţia fabricei butoaiele, ci le iau cu imprumut 
dela fabrică, vor depune odată cu comanda drept garanţie contravaloarea lor, sau vor procura o 
altă garanţie admisă de fabrică. Fabrfcele de spirt vor incasa pentru butoaJele imprumutate chiria 
stabilită. Preturile de vânzare ale Sindicatului se inţeleg la lIvrare contra plată imediată, 
intotdeauna franca staţia cumpărătorului, fără ambalaj ,i fără ~taxele 
fiscale. But o a iei e imprumutate se vor inapoia franco fabri(!a furnizoare. Plata se va face la 
Sucursalele sau la corespodenţii următoarelor bănci. 

.., .......... . 

BANCA DE CREDIT ROMAN, 
BANCA CHRISSOVELONI, 
BANA MARMOKOSCH. BLANK & Co. S. A. 
BANCA ROMANEASCĂ, 
BANCA ALBINA, SIBIU, pentru contul Sindicatului Splrtului S. A. 

Sindicatul Spirtului S. A. 
......... nţ .t. u ft .. ......, ...... ,., .... d ,.tt ,. ,., -Servicul de Poduri şi Sosele Arad. Serviciul de Poduri şi Sosele Arad. Serviciul de Poduri şi Şosele Arad. 

No. 2016/1927. 

Publicaţiune. 

No. 2015/1927. 

Publ~catiune. 

No. 2014-1927. 

Publicaţlune 

P bli ţi Se publică licitaţie publică pe ziua de 17 
U ca une. I Oot. a. c. la ora 12 pentru luorările de 

Se publică licitaţiune publică' pe ziua. de 
17 Oct. a. c. la ora 1 2 pentru lucrările de 
repararea clădirei jud. dela Pretura din co
muna Jneu cu suma de Lei 60,000;
care se va ţine la Prefectura jud. Arad. 

Se publică licitaţiw.ne publică pe ziua 17' 
Oct. a. c. Ia ora 12. - pentru lucrările 
de repararea clădirei Jud. dela Pretura din 
comuna Spineni, adecă: biroul Preţurii 

20.000 Lei, locuinţa primpretorului 20.000 
Lei şi locuinţa portarului 30.000. - în 
total suma de Lei 70.000 - care Se va 
ţine la Prefectura Jud. Arad. 

Se publică .l.icitaţiune publioă pe ziua de repararea ~lădir;:i jud. dela ~retura din co
l2 Octomvrie a. c. la ora 12 pentru Iu. muna Şeblş .cu suma de LeI ,120,000, -
,crările de repararea podului No. 25 depe care se va ţme la Prefectura Jud Arad. 
s. j. Micalaca-Vârfuri. Condiţiunile de licitaţiune se pot vedea la 

Condiţiunile de licitaţiune se pot vedea ~erviciu de P?duri şi Sosele din Arad 
la SerdciuIui de Poduri şi Şosele din Arad IDtr~ ~re~e oficloase... . 
intre orele oficioase. Llcltaţ1Unea se va ţine In conformItate cu 

Licitaţiunea se va tine în conformitate cu dispoziţiuniIe legei contabilităţii publice. 
dispoziţiunile legei conta bilită ţii publice. Arad, la 24 Septemme 1921. 

Arad, la 22 Sept. H127. Serviciu de Pod. şi Sosele 
Arad. 

No. 324. Servo de Poduri şi Şosele Arad, NO, 314. 

Condiţiunile de licitaţiune se pot vedea 
a Serviciu de Poduri şi Sosele din Arad 
Între orele oficioase. 

Licitaţiunea se va ţine în conformitate cu 
dispoziţiunile legei conta biUtă ţii publice. 

Arad, la 24 Septemvrie 1927. 

No. 313. 

Serviciu de Pod. şi Sosele 
Arad. 

Condinţiunile de Jicitaţiune se pot vedea 
Ia Serviciu de Poduri şi Şosele din Arad 
Între orele oficiale. 

Licitatiunea se va tine în conformitate cu 
dispoziţiunile legei contabilităţii publice. 

Arad, la 24 Septemvrie 1927. 

312. Şeful Servo de Pod. şi Sos. ilrad. 
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No. 43 TRIBUNA NOUA 

I PUCHER 

I 
Magazin de sobe 

_ il cupt"" 

Cele mai frumoase SOBE şi CUPTOARE de ieracolă, reparatie de ori ce fel, mutarea dela un I 
loc la allul se pot face cu preturile cele mai reduse de magazinul de soba I 
din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 

Rog onoralul public am da tot concursul soţia lui STEIN MOR. No. 79. 

No 5-927. 

Publicaţlune. 
Composesoratul urbarial din comuna Agri~ 

.aduce la cunoştinţă generală că, cariera de 
piatră de var se va da în arendă prin li
<:itaţiune publică, la primăria comunală din 
,Agrlş în ziua de 27 Oet. 1 827 la ora 9. 

Licitaţiunea se va face' prin oferte închise 
ţii sigilate în conformitate cu legea contab. 
publice. 

Condiţiunile de licitaţie se pot vedea in 
biroul notarial sub durata oarelor oficioase. 

Agriş, la 21 Sept. 1927. 

Composesorat nrbm'ial. 
No. 304. 

Primăria comunei Macea. 

No.869- 927. 

PUblicCJliunea II-a. 
Licitaţiunea proectată pe ziua de 26 Sep

"emvrie 1 02 7 oarele 10 a. m. publicată 
sub No. 515 I 927 rămânând fără rezultat 
,se publică din nou licitaţie pe ziua de 15 
Octomvrie 1927 oarele 10 a. m. pentru 
procurarea unei pompe de Iltins foc, cu 
toate accesoriile, pentru serviciul de pom
,pierit a comunei Macea jud. Arad. 

Licitaţiunea se va ţine în biroul Primăriei 
'Comunale cu oferte scrise, Închise şi sigilate 
adecă cu respectarea disp. art. 72-83 din 
Legea asupra contabilităţii publice. 

Caetul de sarcini se poate vedea zilnic 
'în biroul notarului comunal Între oarele 
oficiai a. m. 

Concurenţii vor dcpune deodată cu oferta 
.şi o garanţ! de 10% din suma oferită. 

Macea, la 26 Septemvrie 1927. 

Primăria Comuna/do 
No. 305. 

PublIcaţlune. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că în 

Măderat culesul viilor se va Începe cu data 
.de 9 Octomvrie a. c. 

Preşedintele prom.: 
.Adrian Popescu (ss.) 

Secretarul prom.: 

No. 306. Ştefan Tătar (ss.) 

Primăria comunei Guraho~ţ. 

No. 898 -1927. 

PUblicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa publică, cumc! 

in ziua de 5 N oemvrie 1927, oarele 11' 3 O 
va avea loc în localul primăriei Gurahonţ 
. licitaţia publică cu oferte inchise în con
formitate cu art. 72 si următorii din Legea 
asupra contabilităţii publice pentru exaren
darea vame! târgului săptămânal din Gura
. honţ pe timpul dela 1 Ianuarie - 31 Decem
vrie 1928 

Condiţiile de licitaţie se pot vedea în bi
. roul primăriei Gurahonţ. 

Gurahonţ, la 2Z Septemvrie 1927. 

No. 307. Pri",ăria. 

Serviciul de Poduri şi Şosele Arad. 

la No. 2016-1927. 
27. Sept. 1927. 

Publicaţtune. 

Se publică licitaţiune publică pe ziua de 
11 Octomvrie a, c la ora 12 pentru lucră

ti e de repararea clădirei jud. dela Pretura 
din comuna Hălmagiu cu suma de Lei 
50.000'-, care se va ţine la Prefectura 
jud. Arad. . 

Condiţiunile de licitaţiune se pol vedea 
la Serviciul de Poduri şi Şosele din Arad 
Între orele oficioase. 

Licitapunea se va 'ţine În conformitate 
cu dÎspoziţiunile Legei contabilităţii publico. 

AradJ la 24 Septemvrie 1927. 

N'o. 315. 
ServicW, de Poduri şi Şosele, 

,ATad. 

Serviciul de Poduri şi Şosele Arad. 

la No. 2018-1\127. 
27, Sept. 1927. 

Publicaţlune . 
Se publică Iicitaţiune publică pe ziua de 

17 Octomvrie a, c, la ora 12 pentru lucră
rile de repararea clădirei jud. dela medicul 
circumscripţiei din comuna Hălmagiu cu suma 
de Lei 50.000, care se va tine la Prefec
tura jud Arad. 

Condiţiunile de licitaţiune se pot vedea 
la SerViciu de Poduri şi Şosele din Arad 
Între oarele oficioase. 

Licitaţiunea se va ţine În conformitate 
cu dispoziţiunile legei cOlltabilităţii publice. 

Arad, la 24 Septemvrie 1927. 

Şefltl Servicilthti de Pod. şi Şos. 
Arad. 

No. 316. 

Serviciul de Poduri şi Şosete Arad. 

la No. 2011- 1927. 
27. Sept. 1927. 

Publicaţiune. 
Se publică licitaţiune publică pe ziua de 

17 Oct. a. c. la ora 12 pentru lucrările 

de repararea clădirei jud. dela Pretura din 
t:omuna Radna cu suma de Lei 60,000 
care se va ţine la Prefectura jud, Arad. 

Condiţiunile de licitaţiune se pot vedea 
la Serviciu de Poduri şi Şosete din Arad 
Între orele oficioas·e. 

Licitaţiunea se va ţine în conformitate 
cu dispoziţiuni1e legei contabilităţii publice. 

Arad, la 24 Septemvrie 1927, 

Şefifl Serviciullti de Pod. şi $0$. 
Arad. 

No.317. 

Serviciul de Poduri şi Şosele Arad. 

laNo.2010-1927. 
27 Sept. 1927. 

Publicaţiune. 
Se publică licitaţiune publică pe ziua de 

17 Oct. a. c. la ora 12 pentru lucrările 
de repararea clădirei judeţene dela Pretura 
din comuna Pecica cu suma de Lei 50,000 
care se va ţine la Prefectura jud .. Arad. 

O,ndiţiuni1l de Iicitatiune se pot vedea 
la Serviciu de Poduri şi Şosele din Arad 
intre orele oficioase. 

Licitaţiunea se va ţine in conformitate 
cu dispoziţiunile legei contabilităţii publice. 

Arad, la 24 Septemvrie 1927. 

No. 318 . 
Serviciu de Poduri şi Şoşek, 

Arad. 

No. t507- 1927. 
Primăria comunei Rovin~, jud. Arad. 

PUBLICA 1'IUNE. 
Neavând rezultat licitaţiunea fixată pe ziua 

26 Sptemvrle, 1927. 
Se publică spre cunoştinţă, că pentru 

cumpărarea unei pompe cu motor pentru 
incedii pe seama comunei Rovme, jud. Arad 
se va ţine licitaţiune publică cu oferte în
chise şi sigilate in conformitate cu dispozi
ţiunile act. 72 şi următorii din legea asupra 
contabilităţii publice în ziua t 5 Decemvrie, 
1927 ora 10 în biroul primăriei acestei 
comune. 

Amatorii vor depum deodată cu inaintarea 
ofertei şi O garanţie de 5 la sută din suma 
oferită. . 

Orice informaţiuni se primesc dela această 
primărie în cursul orelor de serviciu. 

Ravine, 26 Septemvrie 1927. 
321 Primăria. 

Reclama 
este 

sufletul comerei ului 
, .' 

Serviciul de Poduri şi Şosele Arad. 

No. 1804. 

Publicaţiune de licitaţie 
Se publică Jicitatiune publică pe ziua 

de 31 Oclomvrie a. c. la ora 11 a. m. 
la Prefectura Judetului Arad, pentru lu· 
crările de Împielruirea şos. jud. Mică· 
Iaca. Vărfurile klm. 0'0 -121'0 în va· 
loare de Lei 1,110,466 

Condifiunile de licitaJjune se pot ve· 
dea la Serviciul de Poduri şi Şosele 

din Arad între orele oficioase. 
Licilatiunea se va fine in conformi

tate cu dispoziliunile legei contabililătii 
publice ari. 72-83, În localul Prefec· 
turei judetului Arad. 

Arad, la 22 Septemvrie 1927. 
Sero. de Poduri şi Sos. Arad. 

No. 308. 

Serviciul de Poduri şi Sosele Arad. 

ad No. 1994 f1927. 

Publicaţiune, 

Se publică licitafiune publică pe ziua 
de 15 Octomvrie a. c. la ora 11 a. m. 
pentru lucrările de vopsirea tablierului 
a podului de fier peste râul Mureş între 
comunele Radna - Lipova. 

Condifiunile de licitatiune se pot vedea 
la Serviciul de Poduri şi Sosele din 
Arad Între orele oficioase. 

Licilafiunea se va tine În conformi
tate cu dispozifjunile legei contabilitătii 
publice art. 72-83 În localul Prefectu· 
rei judetului Arad. 

Arad, la 22 Septemvrie 1927. 
Serviciul de Poduri şi Sosele 

Arad. 
No. 309. 

Serviciul de Poduri şi Sosele Arad. 

No 2012/1927. 

Publicaţiune. 

Se publică licifatiune publică pe ziua 
17 O cf. a. c. Ia ora 12 pentru lucră· 
rile de repararea clădirei jud. dela Pre
tura din comuna Şiria cu suma de Lei 
80,000, care se va fine la Prefectura 
jud. Arad. 

Conditiunile de licilafiune se pot vedea 
la Serviciu de Poduri şi Sosele din 
Arad Între orele oficioase. 

Licitatiunea se va tine în conformi
tate cu dispozititmile legei confabililătii 
publice • 

Arad, la 24 Septemvrie 1927. 
Şeful Serviciului de Pod. şi Sos. 

Arad . 
No. 310. 

Serviciul de Poduri şi Sosele Arad. 

No. 2013. 

Publicaţiune. 

Se publică licitatiune publică pe ziua 
de 17 Oct. a. c. la ora 12 pentru lu
crările de repararea clădirei judetene 
dela medical de circl:lmscliptie din co
muna Spineni cu suma de Lei 8000.
care se va tine la Prefectura jud. Arad. 

CondijiunUe de licitaliune se pot vedea 
la Serviciu de Poduri şi Sosele din 
Arad între orele oficioase. 

Licitajiunea se va line in collfonni
iate cu. dispozifiunile legei .contahilităJ,U 
publice. 

Arad. la 24 Septemvrie 1'927. 
Seroiciul tIe Pod. 'Şi Sosele 

No. 311 Arad. 
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In afentiunea Insfituliunilor' 
studen1ilor şi părinfilor: 

Ca 
să vă procurat 

uniforme, chipiurii bine 
lucrate cu a s o r tam e fi t u I 

c om p 1 e c t, cu cele mai avan
fagioase preturi, din stofele 

cele mai bune, după 

regulamentul Insti
tu1iuni1or, 

se poi procura la cea mai 
veche firmă din A rad 

Scheffer Henrik 
Bulev. Regina Maria 25. 

Func1ionari de Sfat şi croiforii 
au reducere de 5%' in angro o 

reducere mai mare. 
No. 216. 

I Ca să vă faceţi ghete cu preturi I 
reduse. Ghete noi pentru dame 
începând de la 500 Iei in sus, 
Ghete Doi pentru barbati in
cepând de la 6,0,0 lei in sus. 
PlngeHtul ghetelor bărbăteşti 
100 Iei, femeilor 80 Iei şi pentru 
copii 40 lei. Repararea tocurilor 
la ghete 20 lei. ReparaţI! mai mici 
10 lei. Pentru fIe care lucrare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul oDoratulul publfc .• 

78 IHe Nadaski 
Piaţa PeştelUi 19. 

Serviciul de Poduri şi Şosele Arad. 

la No. 2008-1927. 
2 7. Sept. 1 927. "-

PUbUcaţiune. 
Se publică licitaţiune publică pe ziua de 

17 Oct. a. c. la ora 12 pentru lucrările 

de repara.rea clădirei Prefect urei din Arad 
cu suma de Lei 200.000 care se va tine 
la Prefectura judeţului Arad. 

Condiţiunile de Iicitaţiune se pot vedea 
la Serviciu de Poduri şi Şosete din Arad 
Între orele oficioase. 

Licitaţiunea se va ţine În conformitate 
cu dispoziţiunile legei cont.abilităţii publice. 

Arad, la 24 Septemvrie 1927. 

Şeful Serviciului de Pod. şi Şos. 
No. 819. Arad. 

Serviciul de Poduri şi Şo~ele Arad. 

la No. 2009-192·7. 
27. Sept. 1 1:l27. 

Publicaţiune. 
Se publică licitatiune publică pe ziua de 

17 Oct. a. c. la ora 12 pentru lucrările 
de repararea clădirei judeţene din comuna 
Nădlac cu suma de Lei 30.000 care se va 
ţine la Prefectura jud. Arad. 

Condiţiuni1e de licitaţiune se pot vedea 
la Serviciu de Poduri şi Şosele din Arad 
între orele oncioase. 

Licitaţiunea se va ţine in conformitate 
cu dispoziţiunile legei contabilităţii publice. 

Arad, la 24 Septemvrie 1927. 

No. 320. 
Serviciu de Poduri şi. Şosele 

Arad, 

Primăria comunei Pâncota.: 

No. 2054-1.927. 

PubUcaţlune 
Se aduce la cunoştinţa generală că pentru 

furnizarea unui cântar decimal de vite ~i 
unui cântar decimal pentru căruţe şi insta
larea lor !În piatul comunal se publică tici
taţiune ,publică pe ziua de 29 0ct. 1927 
oarele 11 la .Primăria Pâncota. 

Ucitaţiunea se va ţinea cu ohrte inchise 
în coni. ou legea con tab. publ. 

Condiţiuniîe se pot vedea la JIrimăria 
eomunală. 

Pânco~ 1a li Sept. 1.927. 

No. 8ru1. 

I 
ţep 

-'" 
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InfORmflrlUnl. Federaliza rea KUD-Fried desavllată 
de centrul Sfatullli Negustoresc. 

DI U. (ioldiş şJ 
uechiul Regat. 

La congresul presei latine care 
s'a deschis la Bucureşti, iau parte 
reprezentantii a 18 tărl din vechiul ,i noul continent. 

Li s·a făcut congresiştilor o pri
mire ~randfoa8ă. 

DesbaleriJe acestui congres de 
frătietate latină sunt in curs. Vom 
reveni. 

• 
Dl Ing. Piso Director repauza] al 

Serviciului Silvic-Arad a luai hotărârea 
de a infiinta in oraşul nostru un de. 
pozit de lemne de UFlde să se poată 

aproviziona cu preturi convenabile, 
functionarii şi lumea sărmană din oraş. 
ro numărul viitor vom da relafiuni corn· 
plede. 
Până atunci lăudăm initiativa şi-i urăm 

izbândă. 
• 

Tratativele Între Uzinele comunale 
din Arad şi lucrători au ajuns la bun 
rezultat. S'a Încheiat incă pentru un an 
contractul colectiv cu un spor de 5% 
asupra salariilor. 

• 
Vaporul .. Impăratul Traian" a fost 

Însfârşi1 salvat. In ziua de 27 Sept. a 
fost dus la Constanta, 

• 
DI Victor Babescll preştdlntele Co

mitetului de organizare a expozitiei de 
câIni din localitate a primit dela Dl. 
ministru A'getoianu o telegramă prin 
care il fnştiintează cei mpatând lua 
parte personal Duminecd 2 Octombrie 
c. ta in.augurarea expoziţiei a delegat 
telegrafic pe DI Radu Paneu, lost pre
fect al judeţului, să-I re prezinte. 

• 

, 
DI. 1. Georgescu prefectul ju

detului nostru fiind chemat lele:... 
grafic a plecat Luni la Bucureşti, 
unde a ramas foatd sap/amâna 
11 de unde se va înapoia Duminecd 
noaptea. 

olt 

In ziua de 16 Octomvrie 1927, orele 
11 inainte de amiazi. se va fine licita
fie publică la sediul sectorului U din 
Gaiu, pentru arendarea terenului agri
col de circa 60 jugăre cadastrale. pro
pietatea şcoalei Normale de băeti •• Oi
mitrie Ţichindeal". din Arad-Gaiu, situa
tă dealungul şoselei Arad - Pecica, cu
prinsă intre capătul moşiei Bujac şi 

propietatea fabricei de îngrăşat porci. 
Termenul de arendare e de un an 

socotit dela 1 Octomvrie 1927 până 
la 1 Octomvrie 1928. 

Arendarea se va efectua sau in total, 
sau în 6 parcele, a câte 10 jugăre 
fiecare. 

Arenda se va plăti în 2 rate, Ia ter
menele prevăzute şi numai in l;>ani • 

Orice alte informa1iuni de amănunte 
se pot obtine ]a Cancelaria Şcoalei 
Normale din Arad-Gaiu. 

• 
La ,coala ProfesionalA de fete orl 

rom. I-u din Arad, pentru răspândirea 
invăţământulul profesional, se primesc, 
din Iniţiat!va Comitetului şcoalel, 15 
eleve externe scutite de orice taxe, 
numai in clasa l-a. . 

Cererlle se primesc până la 10 
Octombrie 1927. 

• 

Sectia Arad a Sfalului Negustoresc 
raportânt centruluI acestei organizatii Intr'un articol din numărul pre
felul cum a demers consfătuirea de cedent al ziarului am afirmat că 
federalizare a organizatiilor minoritare, una din invinuirile pe care ins
tinută în Arad, a primit răspunsul dorit. pecforul general anchetator le-a 
In acel raport s'a fost arătat impresia adus actualului Consiliu Comu
penibilă. ce a făcuf-o în Ardeal con- nal este aceia că Primăria in loc 
cursul ce-I da centrul Sfatului Negus- să depună numerarul djsponibi1~ 
toresc acestei acliuni federalizatoare - evaluat in ziua anchetei la 13 

milioane It i, _. Ja Casa de De-îndreptată hotărît impofriva năzuintelor 
de emancipare economică a elementu- puneri, potrivit legei, l-a depus 
lui românesc. Presupunerea acelui con- la o bancă particulară. 
curs s'a crezut în baza declaratiilor Consiliul Comunal a recunoscut 
categorice făcute de dJ. Richard Kun faptul şi s'a scuzat prin aceia că 
în acest senz, cu ocazia întrunirei dela nu a primit nici un ordin in acest 
28 August a. c. in Arad_ sens, ca şi cum ar fi fost nevoie 
. Sfalul negustoresc din Bucureşti, nu de vre-un ordin special când este 

a luat la cunoşlinlă demisia d-Iui Oh. vorba a se ap1ica un text cate-
Adam, comunicândui că nu a legat goric de lege. 
nici-un pact cu d-nii Kun şi Fried, pe In legătură cu aceasta relatăm 
cari ii conzidera ca şi duşmanii Sfa. deocamdată următorul in eident 
tului. lală deci că toată actiunea fede- caracteristic, atât pentru atmos
ralizafoare a d-Ior Kun şi Fried este tera din Consiliul Comunal cât
bazată pe tertipuri josnice şi minciuni mai ales, pentru evidenţierea cu 
neobrăzate, cari descalifică dela sine rioasei mentalităţi a unui fost 
procedeurile celor doi domni neastâm. şi... viitor (?) ministru. 
părali. Cu prilejul anchete i făcute de 
Lăsăm să urmeze aci textul original Inspectorul G-I Cris tea, Consi

al depeşei Sfalului Negustoresc sem- liul Comunal a fost Intrebat de 
nată de dl. Niculescu Rietz; "Oesmin-' ce a depus numerarul disponibil 
tim categoric afirmajiunile făcute de la o instituţiune particulară cu 
inamicii noştrii. Nu există nici un pact. scontul Băncei Naţionale, dar cu. 
Incepeti contracampanie serioasă". riscul pe care ti presintă astăzi 

Trimitem multumirele noastre d.lui aceste instituţii, (exemplu Banca 
Nicu]escu Rietz pentru satisfactia ce-a Sârbească Timişoara). 
dat-o sectiilor ardelene şi pentru bu- La această intrebare dl con
curia ce ne-a făcut-o prin alitudinea-i silier V. Goldiş protestează im
atât de categoric românească, ce·am potriva comparărei Băncei Vlc
aşteptat şi în care nu ne-am Înşelat. toria - despre ea e vorba-

01. Farago loiaiul spunea, că O-sa CU Banca Sârbească din Ti-
sub conditia unei colaborări armonice mişoara, spunând că domnul 

~---~.~,---~-~--~--,~,~.-~~~-~---~-~~ __ t~'~I~' ___ .~-~4 __ .~_~*t~ __ ~.~.w __ • t~~~!:~~~~t~~i In~ector~n~alnue~e~drept 

Expozitia de câini de rassă I I lor. Ce zice d-sa în filfa acestei cale- a insulta o instituţiune financiară 
şilupte Între vulpi şi foxterieri Inplinindu-se un dn dela gorice desmintiri. Dacă a fost de bună din ţară care ajută popUlaţia ro-

in Arad. decedarea lui credintă, când a crezut afirmatiunile mânească de treizeci de ani In

o expozitie interesantă de câini de 
rassă cu lupte intre vulpi şi foxterrieri 
se ve fine la 2 Oct. (Duminecă) in 
Arad în localul băilor "Neptun" sub 
patronajul Domnului Ministru C. Arge
toianu şi sub preşedenfia Domnului 
Victor Babescu. 

Acest eveniment sportiv atrage di
mineata până la ora 1 pe toti iubitorii 
de câini de rassă, iar după masă la 
orele 3 se încep luptele Între faxle
rieri şi vulpi. 
.... ..,.~~~,,~~_~.~~i( ... .w:-__ ........ -':ttII~ .... ___ , __ _ 

Ce facem? Şi unde mergem? 

Dr. Â TANASIE GÂ V Â 
medic·colonel, 

se roagă rudeniile, camara~!!.. 
amicii şi cunoscutii să ia 
parte la parastasul ce se va 

celebra în biserica 
catedrală din Arad Duminecă 
la 2 Octomvrie orele 11. 

d-lui Kun, ce atitudine intelege să ia coace~ mai mult decât o ajută 
când să adevereşte, că, să-i zicem aşa, vechiul reerat de noud ani pântt 
a fost indus in eroare voită. b 

Cum va repara crima comisă in con- în prezent. Consiliul aplaudă. 
tra armoniei ce domnia în Arad, intre Este cel puţin curios ca un 
noi şi minoritari. prin ataşarea primită fost ministru· să facă asemenea 
la o actiune pro~ocatoa:e.' cu t~ate, că afirmări şi să aibă asemenea e
asupra su~str,?tuI'llor not d s~slZasem şiri in contra vechiului regat, in 
la ~ h~p, ş) aralasem cum O primesc ro- faţa unui corp constituit din care 
manll. 1'" " W t Inainte de a face comenta~iile, ce nu se g.aseşt,e . ~Ime~l W sa pro e-
se impun, dăm cuvântul d·lui R. Fara- steze, CI se ridIca tOţi sa aplaude. 
go, fostul preşedinte al Corporajiei E adevărat că Banca Victoria 
negust?ril,?r .minoritari, director lJeneral ajută populaţia românească. Dar 

Un indezirabil. I ?l ~un:l banCI, care ,.nu P?ale A fi a~ga: Victoria are un reescont ]a Ban-
Jata In dem~n;tra1l1 anhr~~aneşb~ ŞI ca Naţională de 93000.000 cu' 

Presa minoritară locala ni-a fost om cu :ostun In vIata pubhca pe plata 60 t t' . t"''' _. 
aaus vestea reîntoarcerei preotului ro. AradulUI. 10' ,n lmp ce ea "aJu a pa 
mano-catolic Dr. Olto Lakafos la Arad. Aşteptăm. pulaţlUnea CU 300

/ 0 , 

Un cunOSCător mai apropiat al acestui Acest incident dovedeşte o 
In Învălmăşala politică a jude~ului Arad calugăr minorit ne al! age aten/lunea. mentalitate nu numai curioasă 

s'a strecurat un Istvan şi s'a suit sus de ~ p. l 1 t 1 
tot încât nu te poţi apropia de el. c~ !'GU s'a făc~t, ca nil a Jost zădăr- rlmu sa u a dar şi periculoasă. 

De unde legea aceasta? /lICită Gceea. remtoalcere, Despr~ dJ La- fraţi-lor latl-n,.. Şi e bine să reţinem că ea kaios se ştie a fi sujletul unUl nucleu . .. 
Credeţi că dacă ne vom purta frumos cu maghiar, care dUPă palavanul cultural este ahmentata de un fost sfet-

el, nu va mai reclama la Liga Naţiunilor? alimentează un spirit prap/iu de a ln- 90 Teprezentanţi ai presei din nle al Ţării. 
Le este frică oamenilor noştri politici de el tări anumite nădejdi_ . cele 18 ,tdri latine ale globului Atât deocamdată. 
ş.i oamenii lui? (dacă îi are)? Să·i trimită să dA, ~ 

Deşi nu aVim teamă e ln,dptllirea au salufat, prin Dl De Castro, 
vorbească cu mine, care de 4 ani alerg acelor nadejdi, dându-ne totuşi seama . I d 1 ILS ,. ţ' BIBLIOGRAF~IE 
după un serviciu în ţara românească pentru de traditiile maghiare, legate de trecu- prImu e ego a pamel, na 1- ' 
care m'am sacrificat - şi nu găsesc. tul austai oraş, _ nu grtşim jude- unea romdnă, În următorii ter- Dimitrie 1. Goga: Şcoala arde-

In schimb în locurile noastre, se Iăfăesc când, că atmosfera lui trebue pei- meni: Jeanei in Muntellia şi Moldova (Bibllo-
Iştvăneştii şi Piştaleştii căci şi ei sunt ro· . It· D - d- i 1ă • 

zilei ma/Ici vreme de Oflce e emell e, cart _ e aZI Im nea ,.n- teca "Semanătorul" Arad, No. 171. mâni de orlgină. - d d ' " 
ar putea·o agita redeşteptan ormte tra"i În România Mare, LeI' 5.) Ajutaţi·i!! căci atunci când ţara va fi la k t j' d J ;f"' t 1-

A , d • ascunse. Ori dl La a os lin C aSI.Jlca delega+ii presei latine ]n broşura aceasta, una dt'll multele stramtoare, sigur ne va a concursul, pa· de Mare element, rdu s'a făcut, că nu t 

răsindu·ne, s'a evitat, - dacă s'ar ji putut, - au cunoscut htngă fraţii broşuri folositoare, publicate de 81-, 
Ce? Românii au dispărut? rdn!oarceTea lui. Dacă dăm expresie lor latini un entuziasm blioteca "Sernănătorul", dl. Dlmltrl~ 
Fa\.cm apel la ajutorul altor naţiuni din acestui regret tard/v, o jacem pelltru plecat din adâncul inimii. 1. Goga face un succint istoric al ac-

Arad? A"a reprezcntaţi Dv. Domnilor Dcpu· t ~ vr'denla celor chemaţi aeti N'· I It ~ ~ 
v a r€Ce In e - OI e mu umlm SI sun- tlvlt3ţii şcoalel ardelene în Moldova taţi pe cei câţi-va românaşi curaţi ce s-au vita/ea d-lui Lakatos, pentru a prdn- t - i - .. ă '1 I 

rătăcit în Aradul năpădit de străini? Aveţi timpina cazuri regretabile cum a jost em mişca., pan a ac· şi Muntenia, scoţând in evidenţă ro-
grije domnilor ~ă sunteţi aleşii noştri şi nu cel al d-lui Parogo, _ cujederalizarea. rimi. Dorinţa noastră de lui pe care l'au avut îovăţaţli ardel-
ne faceţi de râs în faţa lui Istvan. Avem 7rebue sei grijească şi minoritarii, a vă cunoaşte este În: eul în lupta de redeşteptare' naţională 
destul venin procurat de ei, cu care la ne· dar ittbue sei păzim şi noi, ca ar11lO- sfârslt satisfăcută SI in Principatele Dunărene şi apoi În 
voe să împrol/căm Unele străine. n la cetătenească sei nu fie ill/burală d-voastră sunteţi muit România de Ieri. Sunt lucruri pe cari 

Că11tali "i simţit; romiine<>te chiar atunci d I f neastaAmp"'rate ŞI· specula d 
v I ~ fi f emen eu· - mai fermecători ecAt ar trebul să le ştie toţi bunii români., când în politică v'aţi dezorientat şi atunci tI A tr"bul'ntă de o linişte pro 

.ve. vem ~ - ne-am f.- ".nch,·pUI-t. Tră- i ă • t . d sigur veţi merge pe drumul cel bun. duci iva, care trebue crelată cu orice ma cu seam la aces e vremuri e 
Matmc/I Fictor. pret I ia.că Rontâ,t;a Jlffare! crlmlnală duşmănie intre fraţi. 

-----------------=T~jp-a-r~ul~T;i~p~O-g~ra~fl~e;~~D~ie~c~ez~a~n~e-AAr~a~d.-------·------·----~------------------------------------rC~e~n~z~ur~aJt~:1P~r;ef[,ij~ud. Arad. 
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