
.-

I ExeOlplarul t Lei 3.-

ABONAr.1ENT 

Un an 
, luni 
3 luni 

Redactia şi ad· 
ministratia Arad. 
Bulevard. Regina 
Maria 12. Etaj 1. li ,~ I-

Pagini 

.. 
A face să sufere 

Jara pentru ambifiu
nile personale ale unor 
şe!i Politicr,/~te o 
CrIma. /,"'. 

I 
F 

~- Jrtidului Naţional-Liberal. - Organ 

Anul IV. - N·rul 44 II Apare săptiimânal sub conducerea unui comitet II Arad 9 Octomvrie 1927. 

mentalitate 
nenorocită. 

Dacă la capătul guvernării trecute, faţă de frămânUrlle neputincfoase a 
a partidului II b era 1, s'a dat o unor partide şi grupări politice, de 
lupti tndarjitl la toate alegerile: ad- vecinică opozlţlt', este păgubitor pentru 
minlstratlve, ori la camerile profes!c- interesele obşteştI. A Hba ca pentru 
.ale - o Intelegem. Fiecare partid t~1 menajarea ambiţiilor unorl şefi politici, 
activa toate Influenţele şi tşi mobiliza să sufere tara, este o crimă. 
toate rezervele, pentru a da expresie Dela unirea noastră au trecut 9 ani. 
puterii, de care dispune, in nădejdea La d~ferlte prilejuri am făcut consta
de a putea ImpresIona cer cur j l e tări amare, despre ceeace trebuia să 
80 U per Ioa r e. Intelegem acele In- se fadl şi nu sIa făcut în Interesul re
teoţlJ, dar nu justificăm scopul de a stabilirei in drepturile sale a româtlis
târl pe teren politic orice acţiune pu- mulul, in aceste regiuni, cu o contigu
bilci, pentrucă in acestfel rostul lor ratie etnică atât de diformă, moştenită 
devărat se denaturează şi se compro- dela unguri. Apoi s'a făcut constatarea, 
mite tinta originară. [o definitiv nici devenită banală, - că am progresat 
consilflle comunale, nici ale Camere- prţa putin pe drumul consolidării in
lor profesionale nu au chemarea de a . ne. Zilnic auzim atatea nemulţumir!, 
aatisface ambitiile cutarui parti~ ori cari urmează a fi satisfăcute. Şi în 
grupări politice, ci de a satisface ne- astfel de imprejurări găSim incă atatl 
voi de Interes public. romani inconştlenti, cu bizare noţiuni 

Dupăce ai pierdut lupta finală. in- despre tndatorirlle cetăţeneşti, cari în
lemnează să tragi toate consecintele leleg a băga heţe ln roatele carului 
ce ti le Impune situaţia, câci contlnua- guvernului, ale unicului partid pOJitic, 
rea unei lupte de guerilă, denotă o care a dat dovezi de pricepere in 
Inferioritate de concep.li, un africa- muncă constructivă. Prin aceastl ac
nism. A continua o luptă fârl şanse, ţiuDe oepatrlotlcă întârzlem şi mal mult 
in semnează să risipe~tI energii şi sA actiunea consolidării Interne a tăril. 
te compromiti definitiv În fata publl- Unica expllcare a acestor atitudini 
cu lui, silit a trage, din luptele tale, netnţelese, o găsIm numai in mentalt
zadarnice, conc1usia, ci nici tu ind!- tate a destructivă moştenită din era 
vidul, nici tabăra politică din care faci ungară, de care încă mulţi români nu 
parle, DU sunteti capabili, decit de s'au putut Iăpăda. Aceea blăstămat! 
eşecuri. mentalitate face incă ravagii, căci im-

Un consiliu ales va avea să repre- pledecă formarea unei concepţii con
zlnte fi apere Interesele obşteşti, ori structlve cetâţeneştl. Ved~m imbogă

acest lucru ti poate face numai prln- t1ndu-se sub ochii noştri atat! strelnl, 
tr'o colaborare armonică cu autorltătile I iar romanii fac politică, cum arătara m 
publice, cari la rândul lor re prezintă mal sus. zâdăroiclndu·se unul pe altuJ, 
guvernul. Când insă in acel Consiliu fn munca lor produl tivă. 
sunt alese persoane expuse in pollt!ca Aceasta mentalitate determină şi pe 
militantă de partid, şi când partidul actualul CoosiIfu comunal al oraşului 
din care fac parte este partid advers Arad să-şi păstreze locul. fară să-I 
celui dela cârmă, este exclusă o co- jeneze faptul că dintre 3 guverol", ce 
laborare. Este posibilă o colaborare l-a avut tara În anul acesta, n:ci unul 
numai cu persoane binelntenţlonate nu s'a putut decide a·l aproba bud· 
fată de programul de activitate al gu- getul. (Ba da acum În urmă). 
vernalul, indiferent că sunt membri al Intr'a noua lună oraşul nostru con
partidului guvernamental, ori sunt per- tlnul a avea un regim de provizorat, 
soane neinreglmentate fn politică; o din care decurg atAtea pagube pentru 
colaborare iosă cu duşmanii, cari şi-au oraş. Pe consiliul actual nu.l Impre
ficut profesiune din luptele politice şi slonează nici faptul, că a luat locul 
cart lo orbirea lor seetară, rup şi re- UDul Consiliu legal ales, şi arbitrar 
laliunlle de căciulă evHând 51 te mal disolvat; acest fapt neconstituind pen
salute, este Imposibilă. Cine nu re cu- tru nişte persoane cari stau in tovl
noa,te acest luc( u DU e sincer. răşla comuniştilor, nici ua scrupul. 

Şi aşa stAnd lucrurile, cine va purta Nici detinerea postului de primar din 
urmările? Publicul? palita uDui renegat nu-ilmpresiooează, 

Dar dacA partidele din care fac parte 
persoanele, cari compun asemenea con
.i1i1, nu tnteleg a trage consecinţele 
Impuse, ci luprapunlind interesele de 
partid, celor generale ale tArU, persistA 
Intr'o atitudine de sabotare, publlcul 
mare ar trebui si actioneze, fi si nu 
tolerne perpetuarea uDei activităţi di
structive. Publicul ar trebui să inte
leagA, ci Indiferentlsmul. ce'l arati 

lucru principal e să facă pledecl gu
vernului şi să incasseze diurne. 

Afurlsltă mentalitate I 

Of8CHIOIRfH PftRlftMfnIUlUI. 
Parlamentul lşi va Incepe 

lucrările in se slune ordinarA, 
conform prevederilor Constl .. 
tuţiel, la 15 Octombrie 1927. 

Cu totII ştim că cu ocazia inun
datiilor de la CrăcluDul de acum doi 
ani cinstitii negustori de lume din 
b:necuvâ-ntatul munlcip!u al Aradului, 
au scumpit lemnele cu 2000-jOOO lei 
la vagon - atunci când era 2000 lei 
vagonul de lemne. 

Impre;;:onat de această speculA 
enormA D-I Ing. Piso dlrectornl regio
ilai silvic din Arad a hotl'U inflin~area 
unul depozit de lemne, al statului, de 
unde să se poată aprovlzlolla cu preţ 

convenabil atât autorităţile şi fuo':1io
narli cat şi particularii cetăteni al 
oraşului Arad. 

Astfel, din lemnul Uiat dia 10lurile 
pădurii Claia, a format anul aCfsta 
un depozit cu peste 50 mii metri cubl 
de le:nne de stejar, ulm şi plop la 
Intrarea in pădure dlmpre Arad, in 
locul unde se fac maialurBe şcolare. 

S'a instalat o linie ferată Ingustă 

pentru transportul lemnelor de la locul 
de tăI~re la depozit aşa ci se poate 
cumpara dela depozit, cu 260 metrul 
cub 1s::r ,nn de stejar sau ulm care adus 
acasA va costa ce) mult 300 Iei metru 
cub sau 6000 Ici vagonul. 

S'au vândut pAnă acum lemne fn 
valoare de peste fi milioane şi jumă

tate - ioteiegând in această sumă şi 

lemnul de construcţie. 
Calculele cele mal elementare spun 

că pentru totalul lemnului t'Xploatat 
se vor încasa circa 14 milioane, pe 
cată vreme dac-A ar fi fost dat· II 
licitatie nu s'ar fj incasat de cat cel 
mult Cinc) milioane. 

Refacerea bisericilor 
distruse de uragan. 

Dl 1. Georgescu, prefectul ju
detului nostru a binevoii a dis
pune sd se dea din fondu
rile pust la dispoziţie de orga
nele centrale şi din fondurile pre
fecturii diferite sume pentru con
strucţii şi reconstrucţii de bise
rici. Şi anume: 

A dai bisericii ortodoxe din 
Şiria lei 60 000; bisericii din Dud 
lei 30,000; şi se va da bisericii 
din Arăneag lei 50 000, pentru 
reconstructia lurlelor distruse de 
uraganul 'de la 2 Iulie c. 

Iar bisericii din Luguzău, s'a 
acordal suma t 'e 35000 lei ptn
Iru terminarea lucrdrilor de con
strucţie. 

Sotieitudinea pe care o aratd 
DI prefeci al judetului pentru 
opera de refacere culturald a 
guvernului este demnd de sem
nalat şi merită loafd lauda. 

. p ... c .... 

Pentru cumpă~ătorli care vor al 
aducA lemnul direct din locul de tA
iere din padure, preţul metrulut cub 
este 220 Iei Iar transportul in OllŞ 15 
lei de metru cub. 

V~stea acestui depozit a ajuns pânA 
şi in Tfmlş· Torontal de unde au venit 
să se aprovlzioneze spitalele cu lemn 
bun ~t Ieftin. 

locuitorII Aradului specuJatl de hle
nele banului trebue si se bucure de 
această măsurăJnteleaptă a Dlre4;ţluDii 
Regionale Silvice. 

Rep. 
Işia .. ' .- "-4 ." .". *. ...4'l' .... • ....,.. ţ ""..-

Cum ne cunoaşte lumea. 
Marea rHlstă franceză .I1ustratlon

apărută in numar festiv pe luna Oc
tombrie a. c. inchin! numărul său 
sportului automobilist. 

Revista aceasta minunată pătrunde 
În toate colturile lurnei şi fotografiile 
ce cuprinde vorbesc mai mult de cat 
ori ce articol de seama. 

'Astfe I această revistă ln numărul 
festiv de Octombrie descrie o escursle 
spre Orient şi reproduce câteva foto
gram luate la fa ta locului de eseur
sionfşţi. 

Natural primul oraş fotografiat a 
fost "Budapesta" pentru cA el a ră
mas astăzi la portile orientului. 

Fotografia repreZintă unul 'din cele 
mai fru moase colluri ale Budapesteij 
.Parlamentul cu UuoArea". 

Escursfonişt11aa ajun. pe defileul 
Dunărei dintre Orşova ,1 Varcforova 
în România şi au fotografiat "Portlle 
de fer" dar cum peisagful era prea 
pitoresc au pus sub fotograffa repro
dusă in .1Iustratlon" expJicaţla "Por
ţile de fer-Hungaria OI. 

Au colindat bietii excurslol,11~ti cu 
pricina toată tara româneasc.l de la 
Porţile de fer - Hungarla pAnA la 
Tur1ucafa ,1 pr tot acest parCDrtI od 
au găsit in .sălbatica" nontră tari 
ulmlc bun de fotografiat de la Portile 
de fer - Hungaria până la Turtucaia 

şi ca DU cumva să se zici că nu au 
trecut ,1 prin România au fotografiat 
la Turtucala o margină de mahala 
bulgărească, pr~pădită. 

Astfel graţie gentileţel acelor escur
sionlştl, o lume întreagă va şti ci 
.Port1e de fer" sunt În Huogaria şi 
că România nu are ceva mai frumos 
de cât o margine de mahala sălbatici 
la Turtueala. 

Multumim marei reviste "lIustratia" 
care ne face aşa reclamA, mulţumim 
mal ales escurslonfştilor cu pricina 
cart de sigur vor fi foat ceva (raft 
Iau baronl maghiari veritabili, daci 
au cumva chiar lordul Rothermere. 

Dar intrebăm pe cei 100 de gaze
tari latini cart au avut prilejul zilele 
acestea să ne cunoască mai de aproape. 
vor observa el oare aceastA masca
radă a propagandei maghiare " daci 
intre acel 100 de ziarişti latini va fi 
fost anul de la "lIustratloo" nu va 
Iughiţa când va vedea .PorţUe de fera 

de la Orşova rn Ungaria şi RomAnia 
reprnentantă printro mahala de ta ... 
Turtue.ia? 

Mult trtbue 151 cost pe biata Hun
,arie reclama, păclt iosA ci lumea 
mal ştie ,i geografie. D. A. 
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BISERICA 
............. ..r 

Predica, liturghia, etc. 
- Ultimul răspuns unui răspuns. -

Am fost spus care e scopul urma
rit de noi, tratand chestiuni biseri
c~şti, - şi nu 'i mai repetăm aci. 
De aceea am publicat, - fără comen
tări, - şi reflexiunile iinereşti ale 
părintelui C. Turicu, făcuie la pri
mul nostru articol. lnţelegând insă, 
că atitudinea hoastră, de a evita 
polemiile, poate fi greşit interpretată, 
- ne vedem siliti a ne abate dela 
oeel plan. In observa/iunile ce vor 
urma mai la vale, ne vom folosi insă 
de ocasie, pentru a intregi cele spuse 
in articolele :precedente, continuând 
4stfel a ne urmări scopul initial. 

Părintele Turicu se pregăteşte pen
tru călătoria la Lugoj, la congresul 
protesc, cu caracter liturgic, la care, 
în treacăt, ne invită să participăm 

~i noi, Însă numai pentru a ne re
vizui părerile, in chestii bisericeşti. 
.Noi nu dorim a ni le revizui cu aju-

, Jorul acelora, cu a căror activitate 
hu suntem mulţumiţi. Noi susţinem 
şi acum, că nivelul predicei bisericeşti 
trebue ridicat ~ iar părintelui Turicu 
ÎÎ-e teamă, că cultivarea prea intensă 
ti predicei în biserica ortodoxă va 
t!dipsa importanta Sf. Liturghii. Cu 
tllte cuvinte mărturiseşte indirect că 
liturghia ar avea baze prea şubrede 
şi uită a ne informa in ce fel inţe
lege acel congres Întărirea ei, pen
Iru a ne aţîţa interesul fată de 
lucrările congresului. Dacă aşa stă 
lucrul ce rost ar avea deplasarea 
noastră până la Lugoj? Nu vom 
avea acolo nici ce admira, :şi nici 
vre-un concurs practic nu vom putea 
da acelui sobor preotesc; pentrucă 
ne lipseşte, vorba D-sale favorită: 
"intuiţia", precum şi cunoştinţele teo
logice, ce se pot găsi in revistele, 
la cari ne îndreaptă, şi fără de cari 
nu avem ce căuta pe acolo. Părerile 
noastre neteologice, nefiind spuse 
în acord cu îndelungatele experimen
tăn edeziastice, ni se contestă dreptul 
de a cere o biserică pentru trebuin
fele vietii, - şi suntem indrumafi 
la îmbrăcarea m isticism ului, Iăpă
dând la uşa bisericei raţiunea. 

In fa/a exclusivismului păr. Turicu, 
voim a-i atrage at(Jn/iunea a~uprCl 
următoarelor împrejurări: 

In general, de câte ori Biserica 
a trecut prin vre-o criză, preoţimea 
ti fost vinovată de provocarea ei. 
Preolia. devenind cu vremea o pro
fesiune socială ca şi ori care alta, 
nu se mai cerea şi nu se cere nici 
azi, pentru a intra in tagma ei. vo
eaţiune. Consideratiuni de ordin ma
terial prezidează de cele mai multe 
ori alegerea acestei cariere. ACl!$i 
Iei de preoţime dedicându-se apei cu 
precădere chestiunilor lumeşti. adu
nare de bunuri şi putere lumească, 
.te., a lăsat să între în sinul bi$e
ricei şi păcatele lumeşti, ceeace apoi 
a pricinuit profunde nemultumiri. 
Din reactiunea produsă au ~izvorit 
~urcutele reformatoarQ. cari au dat 
Qpoi fiinţă diferitelor confesiuni. 

In timpul modem, Biserica,· tot 
din cauza incapabilitătii de a se 
adapta cursului vremii, a inceput 
(J trece prin altă criză. Criticând 
preoţii ştiinta au făcut din ea un 
duşman foarte primejdios al religiet. 
Ateismul este az,' în generat mai 
periculos pentru religie, decât pd-
1dnismul din trecut pentru cre,tinism. 

fiindcă dispune de arme de luptă 
superioare. 
Adevărurile religiei creştine au 

fost imbrăcate în formele accesibile 
timpului intemeierii ei. Intre timp 
civilizatia a perfecţionat tiparele 
spiritului, dând o formă mai sub
stanţiala exprimării gândului. A 
pastra pe mai departe acele forme 
de primitivă exprimare a adevăru
rilor eterne, insemnează a te complace 
intr'o orientală atitudine contempla
tivă şi siatică, în evident contrast 
cu timpul, care trece lăsând in urmă-; 
tof, ce nu '1 poate urma. 

Biserica noastră nu ş'a revizuit 
nici măcar traducerea cărtilor sfinte 
intr'o limbă curată (ştim numai de 
lucrările preotului Gh. Coşbuc), ro
mânească, - ne mai vorbind de o 
tendintă de intelectualizare a formei 
de exprimare. 

Biserica e pentru credincioşi, şi 
nu aceştia pentru biserică; iar da
toria preotilor e de a-i păstra ne
ştirbită trecerea, ce-o merită, in baza 
serviciilor aduse, şi capabilă de a 
le mai aduce, omenimei. Preotimea 
mai mult decât oricine trebuie să-şi 
dea seama de primejdia antinomiei, 
ce se produce în sufletul omului prin 
desorganizarea treptată a vieţii în
terioare, alături de organizarea prog
resivă a vietii externe, bazată pe 
tehnica tot mai impunătoare, - şi 
$ă facă toate sfortările externe pen~ 
Iru atenuarea efectelor rele. Aceasta 
Însă nu se va pulea ajunge prin 
declararea războiului contra rafiunei, 
pe care se bazează cultura modernă, 
pentrucă cultura nu mai e azi o 
necesitate sufletească, ci o armă 
indispensabilii în mână omului, pentru 
căştigarea pâinei de foaie zilele. 

Reiese din expunerile părintelui 
Turieu, eă penlru a te putea apro
pia cu cucernicie de biserică, trebue 
să te lapezi de ratiune ceeace în
semnează de-a parte o desarmare a 
omului, de armele necesare lui pen· 
tru asigurarea existentei materiale 
(care' azi primează pe cea sufle
tească), - şi de alta parte constitue 
o de$calificare a bisericei. 

Mai departe părf?rea păr. Turicu, 
că prin intelectualizarea amvonului, 
preconizată de noi, s' ar instrăina 
evlavioşii ae biserică, ori viceversa~ 
e&te cu iotul f?ronată. Ar fi foarle 
trist, dacă biserica nu ar fi capabilă 
de a-şi păstra între credincioşii ei 
decât 6ufletele simple. $au cu o cul
tură unitaterală ori mancă. ~ 

In situatia dală. - chiar admi~ 
tâna baza şubredă a liturghiei, în 
raporl cu progresul ştiinţei şi a eul· 
turei in general, - considerăm azi 
tocmai predica bisericească, ca uni
cul şi cel mai eFicace mijloc de 
adaptarI! a bisericei la nevoile vieţii. ,i cerem cultivarea ei în insu-şi 

interesul bi$ericei, iar relorma litur
ghiei să formeze una dintre celfl 
mai principale fi ardente probleme 
ale congre6elor preoţeşti. Aceste 
congre6e nu vor da rezultate prac
tice risipind energii în discutii sterile 
de dogme fi alte chestii abstracte. 
Ad nu avem nici ce gusta nici ce 
asculta. fi de aceea şi dojanele şi 
chemările vor răsuna in pustiu. 

De cucemicie aă /ie pătrunşi 
inainte de toate preoţii. Pentru noi ea 

QjX! ..... , .. &titLJUSkiMSS2L222SllUaL2LdL&!2 I bzaiSa 

conslitue o inferioritate de concepţii 
despre viată. Umblând cu cucernicie 
şi contemplând lumea după felul 
cucernic al profefului ind ia n 
Ghandi, - care imbrăcal într'o că
maşă aspră de in şi purtând roata 
de tors ancestrală. indemna de· 
aproapele ~ să se întoarcă la viata 
arhaică, uşor ni se poate întâmpla 
să ne striviască un automobil, mânat 
cu viteză maximală. 

Ajunşi aci trecem la chestiuni 
mărunte. 

Cu privire la dojană, deosebirea 
inlre noi şi păr. Turicu credem, că 
constă numai in interpretarea deo
sebită a nofiunei. Noi sub dojană 
nu intelegem numai mustrarea pen· 
Iru necercetarea bisericei, ci oricare 
altă mustrare, directă ori indirectă. 
Recurgerea la dojane, e bine să se 
facă foarte rar, iar la stigmatizare 
numai în cazuri extreme, având în 
vedere gravitatea ei. 

Pentru a concretiza, găsim, că 

a forma din durerea de părinte ne
mângăiat. a unui trudit dascăI român, 

care şi-a pierdut în: războiu doi fii. 
crescuţi cu atâtea jertfe amare la 
şcoli, - subiect de predică de mu
strare, şi a stigmatiza pe tatăl ne· 
norodl, care e de a/tcum bun creş
tin, ca pe un Anticrist, (! un lucru 
mai mult decât necreşfinesc. este 
de-a dreptul neomenesc. Preotul, care 
recurge la asemenea mijloace de 
educaţie religioasă, se descalifică pe 
sine însu' şi : nici învătăturile lui 
Christos nu '1 îndreptăţesc la aşa 
ceva. 

Nu am afirmat, că nu am fi mul
tumiţi cu activitalea Prea Sfintitului. 
ci numai cu rezultatele. Prin urmare 
conclusiile pripite ale păr. Turicu 
sunt deplasate. Putea fi vorba de O 

'1ustificare a disproportiei dintre re
zultate şi activitate. care e admi
sibi/ă. 

Afirma(iunile noastre stau toate 
in picioare. Ele se razimă pe ade
vărul, ce'[ contin, şi nu pol fi ră
sturnale prin persiflări. 

A. M. - .,.- -..... 4-.... 
;tE • ..,., .-" 

Discutiile cu caracter religios. 
"Tribuna Nouă· a început să pu

blice "expuneri" cu caracter religios, 
fără scopul de a provoca dlscuţjj, 

Gândul ar fi bun şi expunerile ar 
putea să rămână nedlscutate, dar cu 
o singură condiţie: să fje şi Indiscu
tabile. 

Preoţimea noastră a dat şi dă dovezi 
că vrea si lucreze şi lucrează în acest 
"timp când eite atâta de făcut". E 
păcat că autorul expunerilor, căruia îl 
place să-şi ascun'dă numele, nu ia să 

răsfola scit revistele diferitelor eparhU 
sau ale unor grupuri de preoti; ar 
putea să la parte - şi ne·am bucura 
foarte mult - măcar pasivă la cu
curlle religioase, conferintele catehe
tlce, misiunile pentru popor, la adu
nările sectiilor şi la congresul asociaţiei 
clerului şi s'ar convinge că se lucrează. 

Progresul general pe teren ştiinţific, 
adevăratul prolres şi adevărata ştiinţi 

DU perlclltează terenul relfglei, Zi de 
zi tot mai mult se verifică adevărul 

fiecărui stih din ScrIptură. Dacă nu ar 
fi prea puţin locul, am putea da l1n 
lung şir de dovezi scoase la iveală tn 
anii din urmă. 

Articolul· .Chestlunea sectelor reli
gioase" e aruncat pe hârtie - fără 

indoială - cu bunul gând de a În· 
drepta, dar cu prea puiină cunoştinţă 
a chestiunii. 

De când e omul spiritul sectarist 
l-a stăpânit iotr'o măsură mai mare 
sau mal mică şi omul e acelaş cu 
spiritul neastâmpărărli, sau al revoltel. 
al dorului nesăbuit de a şti ŞI de I 

fi mai mult fărA să aibă posibilitatea. 
In cele mal vechi relfgli păgâne, pre
cum şl fn mozaismu] monotelst au 
bintuit sectele fn măsura ce nu le 
poate reda nici fn cea mal amănuntUA 
Istorie. 

Religia creştini rncl nu a fost ferită 
de sectarflilm. Deschideti Istoria bise
ricealică a ceJor dlntâiu veacuri, răs
foi ii pânl astAzi şi veţi vedea, că 

lectarlsmul rn toate vremile şi in stnul 
tuturor neamurilor a existat şi există. 

Impotriva lor s'au dat lupte pe toate 
cAile şi cu toate mijloacele permise şi 
nepermise. Rezultatul luptei niciodată 
n'a urmat imediat el după timp foarte 
indelungat, căci şi stctele s'au proda. 
ieUt şi pe-neobservate, ca oricare 
boală. Cine poate să-ti ~:eurăteaacA 
puratul din rană nainte de ce l-ai avea, 

dar puroiul nu se formează deodată, 
ci treptat şi pe neobservate. 

Astfel e şi cu sectele dela noi. Dacă 
am lua un liingur sAtulet cu vreo 10 
sectar! şi am vrea să înlăturăm sec
tarlsmul, ar trebui să facem un studiu 
indelungat şi cu toţi împreună şi cu 
fiecare aparte. La fieecare găsim alte 
şi alte motive care de cele multe ort 
sunt patologIce. De exem'plu: Simplul 
cântăret de strană sau paracllsierul 
vrea să iasă din cadrele Inguste ale 
meserie! sale. Invidiază pe preot pen!ru 
roluJ ce·l are în biserică. Se face 
sedar şi ajunge antemergător sau pre
dicător. A satisfăcut vanitătli din sine, 
se simte egal Cl preotul cărula-i ţinea 
tămâlerul. 

Dar - şi aei nu vreau să supăr pe 
nlmenl- tocmai fiindcă se cere studiu 
indelungat cu fiecare aparte, nu e 
consult să incepem nici dIscuţII, dar 
nici expuneri fAră acest studiu temeinic. 

A pune losă vina pe formele cele
brărli cultului, că sunt arhaice, pe 
lImba cărtilor bisericeşti că e infor
tochlată şi neinteleasă, inseamnă totală 

lipsi de cunoaştere pentru formele 
cultului sau pentru limba sfintelor 
cărţI. Da, e arhaic cultul, e vechiu ca 
religia creştinii, e vechfu ca dorul 
omului de a se apropia cltră Dum
nezeu ,1 in cultul blsericlf ortodoxe 
lunt cuprinse toate nuanţele atitudine! 
- să zic aşa '- ce poate să la su
flet şi trupul omenesc in faţa Dum
nezelrU. 

Străinii, chiar şi catolicii, dar mal 
ales protestanţil şi-au exprimat de 
atâtea ori admiraţia şi fiorul ce l-a 
pătruns aslatand la o slujbă ortodoxă. 
ŞI atund, Intelectualul ortodox eu pre
tenţII de a da dire~tlve prin expuneri 
cu caracter religios, nu poate să 10· 
vească tn acelt cult, nici tn formele 
]ul, numai intr'un chip: dacă nu-I in
telege şi dacă nu-şi dl osteneala sI-) 

. intellagă. 
Limba cărţilor e intortochlată? A

tatla şi atât la scrlltorf şi poeti au 
luai-o drept model dela vechii croni
cari şi până attlz', atatia au tnvAtat 
limbă din limbi cArtilor bisericeşti, 

ci am putea-o recomanda oricuI. CI
titi măcar mical octolh fntr'o editie 
veche, tipArit cu ingrijire ,1 nu cu su· 
perflclalttatea de azi, citlti-l ,1 veti Îa
vita o limbi mal frumoasA. 

(Urmarea pe pag. 3-a) 
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Reforma, mal ales în felul celei în- IlU se pot deslega în articole de z!ar. 
încercate la "Culbu - cu barză· nu se Nu se pot da publlc!Iălil nici ca dls~ 
numeşte reformă. ci anarhie. De altfel cuţii, nici ca păreri aşa "spontan ,i 
amintirea cazului dela "Cuibul cu fără a fi rezultatul unor studii mlnu-
barză" în IIrticolul d-Iui A. M. Înve- ţioase". 
derează, că nu-i e CUt10icUt cazul1n- Intre patru sau mal multi ochi, in 
deajuns. Aşa bună oară DU se ştie, dl mici intruniri neoflclale şi neofiei oase 
Tudor Popescu nega cinstlrea sflnţl- se pot deibate 
lor şi rugăciunea pentru morţi, dar I Fără studiu minuţios. totul e super
facea părăstase, nega clustirea Prea- ficla l • far superficlalltatea e moartea 
curatei, dar citea şi Acatiste ~i nu se oricărei intenţll, fie cât de bună In-
ştie că Tudor Popescu a fost răpit de tenţla. Şl încă ceva. E atentat prl
dorul omenesc de a fi mal mult de- mejdlos să arunci în public orice temă, 
cât era, de mândrie. fără studiu, fără adâncire adevărată şi 

B;ser!ca noastră a rămas departe in fără scrupul. Tiparul - olÎcum ar me-
urma timpolu!? In ce chip nu ni se rita - nu şi-a pierdut vraja, Iar cine 
spune. Dar chiar de ni-s'ar ar.Ha, noi se foloseşte de tipar trt'bule să fje 
vom putea cunoaşte, că imprejurMlle stăpân pe vraja aceasta. 
ln care am trăit aici nu ni-au dat pu- Citit-aţi vreodată "Cititorul" lui 
tlnţa nici să ridicăm şcoale marI pen- Gor-:hi!? 
iru pre gătire a preoţi lor, nici să-I trl- Rt>fjacţi, le ziarelor şi editurile ar 
mltern să sttld!eze În tată străină. trebui să fa~ă uo examen minuţios cu 
AsfăzI avem altă situaţie şi sllinţele si:riitorii lor, din analizarea şi Inta
nu lipsesc. ŞcoaltJe se măresc şi se pretarra "C1titorulul" lui Gorchil. 
inallă, tn străinătate fncă se trimit IÎ- F. Codreanu 
neri la studii teologice, dar rezultatele -..- -' "..- _.'" •• 
nu se pot observa Imrdiat. Vama Arad aglomer~tă de colate, 

A trecut războiul, dar unde e sta- d 1 
rea economică şi financiară dill".lntc cari nu se ri ică a timp. 
de răzb0iu? Când vom ajunge b. o. Oficiul vamal din Arad a atras a-
Ia la valuta aur? Aşa şi cu pregătirea tcnţlunea Camerei de Comerţ şI de 
noastră teologică, Se fa':(I, se face, Industrie, că acolo zac sute de colete 
dar epoca de aur e departe. Puţină poştale vămulte, pe cari negustorii ou 
răbdare ni se cere şI Încă răbdare Îm- le ridică la timp, pe lângă toate stă-
pnunată cu bunăvoinţă! rulnţele ce se depun pe lângă dânşll. 

Mr,jloacele recomandate pentru În- Din acest motiv s'a produs O ailome~ 
tărlrea Internă au fost şi sunt desbâ- raţie, ce amenlntă capacitatea d~ lu
tute la toate întrunirlle preoţeşti şi e cru a birouluI de vămuiri de colete; 
foarte uşor să le arunci aşa in cum- incât nu pot fi vămuite coletele De
pănă, dar DU mult cumpănesc. De gustorllor, cari au obIceiul de a- şi le 
aceea se şi arullc! lesne. Sunt fără s;:oate fără lntârziere din vamă. 
greutate. Voi reaminti aci numai cele In urma restrângaii generale in 
subllniate de dl A. M. Preotimea să afaceri, procurarea de mărfuri in can-
fie scoasA drn orIce luptă politică titllţl mici spiJrin1u-se, serviciul poştal 
Subsemnatul m'am scos, dar nIci nu de coldârli s'a intensificat foarte mult. 
am fost nici într'o luptă politică nici- O impledecare a functionăril Jul, cum 
odată. Voi năzul să shu departe tot- e cea sesizată mal sus, poate produce 
dea una de politică, dar nu pot cere perturbatiuni foarte serioase, mai ales 
tuturor preotilor aceasta. Şi de ce sA acum rn pr:tgul sezonului de iamil. 
II-o cerem? in trecut preotul şi Îl1vă- De aceea Camera de Comerţ şi de 
ţAtorLll, aşa puţin pregătit! cum au fost Industrie djn Arad, atrăgând la tImp 
au făcut politica satelor noastre, să- atentlunea negustorilor depe piaţa, 
tenll i-au urmat şi trecutul e d0vadă ti invită să-şi scoată fără amânarl! 
că aLI făcut bine. Azi s'a schimbat? coletele vămulte, ('ăcI altcum ea con
E murdâr\tă politica de agenţii săl? trlbue la producerea perturbaţluni!or, 
Să nu intre preotul în ea? Dar pe ale cărN urmări tot asupralcomertulul 
credincioşi să-i lase conduşi şi tră- se râzbună. 
mântaţi de toţi agenţii politIci? E greu Ancheta făcută de Cameră, la faţa 
să găseşti calea cea bună şi uu e bine locului, arat.A, că biroul de vămuirl 
să-ţi impun! părereJ. Dacă unul sau lucrează L:U destule puteri şi că aglo- . 
altul e luat de valurile pătlmaşe ale merarea e produsă numai de intâr-
polltlcel 1nc.\\ nu e motiv să-I scoatem zlerea, cu care negustorii îşi ridică 
pe toţI diopolitlcă. marfa vărUllltă. Din p( cina aceasta, 

AutorltatE'i necesară nu o pot su- Camera nu va fi in situaţia de a pro· 
piini broşurile şi pastoralele, e ade- pune A.lte măsuri de 1111âturare a răuluI. 
vărat, dar nici reverenda nouâ, nici 
salarizarea mare nici bogăţia ştlinlel, 
nici confortul loculnţef. nici studiile 
univusilare nu o pot imprumuta, căci 
toate acestea sunt numai accesorii. 
Noi ne-am obişnuit să le preţUim prea 
mult, poate din pricina, că la toate 
aalarele ac..-:esorflle fac de vre-o: zece 
ori mal mult decât salarul de bază. 

In sfârşit volu adăuga atât. Nu am 
scris nici În numele bisericII. nici tn 
numele preoţilor şi aş 1i fost m j 
bucuros dacă nu trebuia să le scrIu. 
Iată de ce: acestea sunt un Jung şir 
de chestiuni mari şi complicate, cari 
....... ~ "'," 4 ....... ., -Iarăşi anchetă! 

Acum câteva zile li sosit In localitate 
DI D. Tomesau, inspector general admi
nistrativ pentru un supliment de anchetă 
in legătură cu dizolvarea consiliului co
munal. 

Dl insp. general Tomescu este un bun 
cunoscător al gospodăriei oraşului no~ 
siru, pe care a mai cercetal·o de vre·o 
4·5 ori până 87.i. 

D-sa a declarat el ~nchefarea consi
liului comunal trebuie condud in altA 
directie. 

Trebue sa mentionAm dl tot Dss a an~ 
cheiat şi a provocat dizolvarea vechiului 
consiliu comunal. 
După cum vedem DI insp, general To

mescu, e un specialist 1n maierie ..... 

...... 41 .. _-

l'ilmuJ Didactic, flrad. 
DorJnd a da şcoalr]or din România 

fiJme educatIve - didactice româneştI 
făcute fo Ţară şi conslderând aceasta 
ca una dintre cele mal Importante 
chestiuni ce poate să ocupe cercurile 
competente, directorul Victor B~bescu 
din Arad a inceput o vIguroasă acţiune 
pentru fabricarea acestor flIrne şi pen
tru introducerea lor îb şcoalâ tn mod 
obllgator. Actiunea s'a aprobat şi dio 
partea M nlsterulul Instru:tiuni!. 

Munca intensă a culminat in con
ferinţa directorului VIctor,...... Bab~sc.1l 
tinută la 16 Febr. in Bucureşti, in 
palatul Ministerului Instrucţiunii, Casa 
Şcoalelor. 

Atât oficialitatea, cât şi reprezeo
tltl1il vieţlf ş.::olare, ştiinţifIce, artistice, 
şi Ilterare din capitalA au fost anunţati 
la conferinţă prin invitare. 

Filmele didactice· culturale percutate 
de II Filmul Dldactic. Arad" sunt ur
mătoarele: 

CULESUL VIILOR 
SI'rUAŢL~ DIN TOATA ŢA'R .. ~ 

Dupd 20 Septembrie anul acesta a 
început culesul viilor tn toatd tara. 

Pentru viticultura anul 1927 a fost 
un an fdU, capricios # se i'nchee în 
multe regiuni cu pagube mari. 

Regiunea noastra mai mult de ju
matate a fost culeasa pe doi şi pe trei 
ani de urgia Cfleasca din seara de 2 
Iulie a. c. 

Centrul podgoriei, cuprinzând comu
nele: Cuvin, Covdsint şi Şlrla, au los/ 
compleet nimicite !l!l7 minute in seara 
de 2 Iulie. Recolta in lntree/me, lem
nul lastarii) pe anul viitor # pe multe 
IOCll, 1 ~i butucii, . 

]a!t , mare şi frica de foamete sla
pâneşte şi acum popurafla din aceasta 
regiune frumoasă şi roditoale Vitieul
tarii cari în ziua de 2 Iulie, Sâmbătd, 
in cheia sera lucrul pt aceea sdptămână, 
coborau fericifi din viile Iar, vdzând 
belşugul de fod ce le dăduse Dum
nezeu şi pâna sa ajunga in vale, în 7 
minute, nu a mai ramos nimic. Şi alte 
comune ca Agriş, Dud, Drau! au su
ferit pagube morme. 

Aci a cules Dumnezeu, 
In celelalte comune din podgorie, un 

rod mij/ocill ce s'a anuntat in prima

de D. Anastasiu Directorul 
SindIcatului Vlttcol Arad. 

sunt solidarizati şi hotarâti!a nu vinde 
sub 200 lei decaMru de must. V/nuri 
vechi nu mal exista. 

3) Basarabia. - Recolta pe unele 
locuri distrusa de grindina. Prod.
cătorii direcţi nu se cautd. In general 
recolta din viile nobIle altolte este sub 
mijlocie. PodgoreniJ sunt hotărâţl sa 
nu vânda pe puturi de batjocora. 

In general mustal nu se vinde sub 
15 -18 lei litru şi este explicabil Sd 

fie aşa cdnd recoUa este cu mult sub 
jumMate şi când un litru de apa mi
nerala "Borvis· costă 20 lei. 

Berea costă aici 40 lei litru şi nici 
o fatJlicd de bete din Ardeal nu a fost 
bătuta de glindmă, cum dar puţinul 

rod al dea[urilr1r noastlt sa "~e vflnda 
sub acest pret.? 

Ca băuturd, ca conţinut lntaritor, 
vindecător nici nu se poate compara 
vinul cu berea, de re dar cu pretul 
unui pahaf (300 gf.) sd se cumpere 
un litru de vin natural, bun? 

A sosit vremea sd se trezească şi 
podgorenii noştrU şi sa inteleagd ciI 
numai prin ei şi de la ei pot aştepta 

o soartd m1i buna şi sprijin la ne
norocire. 

vard a fost simţit,." redlls de seceta - .... 
dbI hllie-August-Septembrle a~tfel ca 0-1 HDg~el la plimbare, pela Bu~apestB. 

• .." . ~ '$ --

Şl aci se poate socoti o recolta redusa Iar 'colila primari din ftrad fira lemne. 
cu 40 60%. Y 

Cu toate acestea pasarile de pradd La 15 crt. urmează sA se deschidA 
s'au aratat ca cloclii in uşa cramei I şcolile primare. Cum vremea se rAce .. 
podgorenilor noştrii să le anunţe că şte de pe o zi pe alta, localul acelor 
in toată Iara esfe rod mare şi vinul şcoli va trebuI incălzlt, pentru a nu 
se vinde acolo cu 8--10 lei litru, pune in primejdie sâoa,tatea micilor 

Pent,u a orienfa pe pUflnll podEO- copilaşi. 
rtni ai noştrU cari au c{va de cules PărInţII sunt alarmati la ştIrea ce 
lnville lor, dau mai jos situaţia vii/ar circulă fn oraş, - că primăria nu are 
din toată tara. lemnele de foc necesare, pentru tncAI-

1) Dealu Mare - Prahova. Toatd re- zU, nici a b:rouriloi prlmărief,- necum 
glunea a jost ba/ută de grIndină, din pentru ş,;oll. 

care cauză se socoteşte pierdută 30% D-l ·primar Anghel Plşta insi afli 
din recolta anuntaM. Peronospora din că e foarte cuminte sll plece in con· 
anul trecut a avut o mare illflUenţă cediu la Budapesta, lasand şcoJile in 
asupra lemnului, reducând simtitor grija Domnului. 
din rod. SesIzăm autorltătile şcolare ,i ad-

Preţurile pentru vinul nou oscileazd mlnistrative superioare, să la de ur
Intre 160-200 lei titcalitru (10 litrit). genţă mAsuri in consecinţă, cAci altcurn 

Vinuri vechi TIU mai exista părinţlln u·ş vor trimite copiii la şco ali. 
2) Pulna - Panciu - Odobeşti. Re- Deschiderea şcolilor a suferit deja o 

colta este bună. Vânzări selioase nu amânare de o lună, prin cel re s'a pro· 
s'au făcut. Mici tramarfiuni s'au In· dus o acumulare a materialului" de 
cheiat la pretul de 160-180 lei dt- propus. O nouă amânare va aifea ur
calitru mări grave, cari se vor descărca fi 

POdgorenii din aceasta regiune, sin- asupra autorităţilor şcolare. 
gura în care a lost o recolta bunicică, ... _ 

1. Vizlta Familiei Regale În Tlml· 
mlşoara. Expozitia zootechllică din 
Banat. 

II. Desvelirea monumentuluf Lupo
aicei. din Timişoara. 

III. Industria Illarmurei (Carrara Ro
m~neasca) din Ruschita, j'Jd. Severin, 
apl/carea ei in arta sculpturală. 

VI. O excurslun( de la Braşov)1 
Sinaia; farmecul Carpatllor no~trl. 

V. Lemnul; exploatarea pădurilor 
din jud. Arad şi Timiş şi industria lui 
modernă in Arad şi fn PAceota (jud. 
Arad). 

Despre această activitate "Clnema" 
din Bucureşti scrie următoarele: "Un 
pas inainte: "Fllmul didactic" în Ro
mânia. Hotărât lucru: ne civWzdm O 
Iniţiativă privată incurajată de astfel 
şi de oftclalitate. a crfat fn TarA o 
intreprindere de filme didactice. cari 
vor face parte integrala din sistemul 
nastru de invdtămdnt. 

In calitate dt director de studii al 
Intreprindere! de filme, dl. prof, Victor 
Babescu a făcut pâoă În prezent UD 
număr de 12 filme, cari de cari mal 
interesante şi It bine de ştiut, cu fm-

S!!!±L&31Li -A 

portaote sacrificII m.terlale, - rasold
tlie Însd cu tntusiasmul Întregului corp 
didactic din fegiunea [·a fcolard, uRde 
au rulat filmele în chestiune. 

Intru cât problema fIlmului didactic 
care se pune la noi pentru prima oariI, 
are nevoe de un important sprijin din 
partea oflclalitdţii ... " 

Iar: "Activitatea celor strtinşt In jurul 
d-/ui proJ. Victor Babescu poate fi 
considerata ca un apostolat pentru 
cultura unui tln"et oricum In acest 
domeniu neglijat pând astdzi ... 

Un ziar din Arad scrie următoarele:-t 
-.Aplicarea cinematografiei ca mijloc 
tn şcoală, este o eclatant! dovadă de 
aplicare a tehnlcel dln z'lele noastre. 
Nu este nevoie sd accentuăm cd ilu
strarea prin Icoane a mattrlei de tn
vdfdmdnt Idrgeşte orizontul şi sporeşte 
cunoştinţele elevului. In statele moderne 
ale Eliropei cinematoeralia a intrat de 
mult in $uviciul fcoalei. Noi auntem 
la inceput fn ace stă privInţA 91 Ara
dului i se datoreşte meritul initiativei. 
Din Arad a pltcat idea, şi aici s'a In
temeiat prima fabriCiI de "Film Didac-
tic," urmdnd sa satisJacd i.ntreaqa Tarfl / 
II operam slmtndta/ca. (Va urma). \J 
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PUCHER 
Magazln de soba 

şi cuptoare 

CuIe mai frumoase SOBE şi CUPTOARE de teracotă, reparatii de ori ce fel. mutarea dela un I 
loc la 61tu)~ se pot face cu preturile cele mai reduse de magazinul de soba I 
din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 

Rog onoratul public a-mi da tot concursul soţia lui STEIN MOR. No. 79. 

Ca să vă faceti ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
începând de la 500 lei tn su 6, 

Ghete noi pentru barbaţl in
cepând de la 600 Iei în sus. 
P!ngelitul ghetelor bărbăteşti 
100 Iei, damelor 80 Iei şi pentru 
copil 40 lei Repararea tocurilor 
la ghete 20 lei. Reparaţii mal mici 
10 leI. Pentru fie care hlcrare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprij;nul onoratului public. 

78 Ilie Nadaskl 
Piaţa Peştelui 19. 

•• "' •••• 
In atentiunea Instituţiunilor, 

studentilor şi părin1ilor: 

..... Ca 
să vă procurati 

uniforme~ chipiuri bine 
lucra.te cu a s o r fi m e n t u 1 

complect~ cu cele mai avan
tagioase preturi~ din sfofele 

cele mai bun e, după 

regulamentul Insii· 
tu\iunilor, 

se pot procura la cea mai 
veche firmă din A rad 

Scheffer Benrik 
.Bulev. Regina Maria 25. 

Functionari de Stat şi croitorii 
au reducere de 5%, în angro o 

reducere mai mare. 
No. 216. 

Publicati UDe de licitatie 
Cooperativa "Crlşlana- dIn Macea 

vinde localu] său propriu prin Iici1a
ţie publică din mână liberă tn ziua de 
13 Octomvrle a. c. oara 4 d a. in 10.:a1ul 
cooperativeI. Lo\:alul e cu etaj zidit 
din drămidă având 14 apartamente: 
prăvălie. cârclumă, sală de joc~ casină, 
birou, măcelărie şi cuglărle, pe supra
fată de 445,0 

Preţul strlgăril: 300000 Lef (Trei 
sute mIU Iei) Llc:itantU vor depune 
vadiu de 10% la IIcUaţfune. 

Macea la 4 Octomvrle 1927. 
Dlrecţiunea 

No. 336. 

Nr. 21,064/1927. 

Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţa generală, că in 

fOiua de 15 Decembrie 1927 ora 10 a. m. 
se va ţine licitaţie publică cu oferte Închise 
in biroul serviciului economic (Primăria etaj, 
Camera Nr. 104) pentru aprovizionarea pe 
anul 1928 a următoarelor instituţiuni: 

1. Aprovizionarem cu pâine a Sanatoru
lui de tuberculoşi, a Căminului infirmilor 
şi Staţiunei de triajul vagabonzilor. 

2. Vipt pentru cei plasaţi in Căminul in. 
firmelor şi Statiunea de triaj. 

8. Aprovizionarea cu carne ~i unsoare de 
porc a Spitalului sanator de tuberculoşj 

Oferta se va face separat pentru fiecare 
articol. 

Licitaţiunea s~ va ţima în conformitate 
cu Art. 72 şi următorii din Legea asupra 
C<lntabilităpi publice 

Caetul de sarcini se poate vedea la Ser
, 1Iiciul economic în orele de lucru. 

. Arad, la 3 Octombrie 1 927. 

Seniciul economic 

Nr. 340 . 

Primăria comunei Pâncota. 

No. 2217/l927. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoşHnţă generală, că în 
ziua de 12 Noemvrie 1927. orele 11 a, m. 
se va ţine lidtaţiune publică pentru confec
ţionarea a 10 uniforme de iarnă şi 10 pă
rechi cisme poliţiştilor comunali. 

Licitaţiunea se va ţinea În conformitate 
cu legea contab, publice cu ofelle închise, 

dU 
Nr. 339 Primăria 

Nr. 986/927. 

Publicaţlune. 

P!'Îmăria comunei Ie!mata·Neagră jud. Arad 

aduce la cunoştinţă generală că în ziua de 
17 Dec. 1927 ora 10 din zi, se va ţine în 
localul primăriei, licitaţie publică cu termen 
de 60 zile pentru furnizarea alor 2000 m2• 

piatră brută şi 1500 m. c. piatră spartă, 

ce necesită construirea drumului vicinal de 
comunicaţie Între Iermata -Neagră - Zerind 

Licitaţia se va ţine in conformitate cu ari. 
72-83 a legei contab publice, şi condiţiunile 

generale pentru în'reprinderea de lucrări pu

blice. 
Concurenţii vor depune odată cu ofertele 

lor închise şi sigilate şi o garanţă de 10o/ G 

asupra sumei oferită în numerar sau efecte . 
garantate de stat, - care este a se consemna 
la Administraţia Finandara şi numai rece· 
pisa ce se fa libera o vor depune odată cu 
oferta în ziua Iicitaţiei. _ 

Ofertele în valute forte şi supra ofcrte nu 
se admit. 

Devize şi caetul de sarcini se pot vedea 
Ia această primărie, între orele oficioase, 

Iermata Neagră, 3 Oct. 1927. 

Nr. 333. Primăria 

No 1041/927. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Iermata neagră ţine H
citaţie publică în ziua de 15 Nov. 1927. 
ora 10 a, m. pentru darea în întreprindere 
a cărăuşitului~comunal (forspont) pe anul 
1928. 

Licitaţia se va ţine în conformitate cu 
art 70-80 a le~ii conlab. publice, 

Iermataneagră la 3 Oct. 1927. 

Primăria conmnală 

No. 332 

No. 366/1927 bar. adv. 

Convocare. 
Dnii advocaţi din baroul Arad sunt con

vocaţi la adunarea generală extraordinară, 
care se va ţine la 16. Octomvrie a. c. orele 
10 a. m. in sala de şedinţă a baroului 
ad vocaţiJor. 

Ordinea de zi: 
Pertractarea greutăţilor judecătoreşti. 

Arad, la 4. Octo~vrie 1927. 

No. 326 

Dr. Marşieu (ss) 
decan. 

Primăria comunei G1ogoviiţ: 

No, 259/1927. 

Publicaţ~une II. 

Dela primăria comunei Dorobanţi. 

No. 1050/1927, 

PUblicaţlune. 

Se aduce la cunoştinţă publică, că în 
ziua de 31 Octomvrie a. c. ora 10 a. m. 
se va ţine licitaţie publică, la primăria co
munei Dorobanţi pentru furnizarea alor 5 
buc. '.:ostume de vara, 5 buc. costume de 
iarnă, 5 buc. mantale şi 5 bue. chipiuri 
pentru guarzi comunali. 

Licitaţia se va ţinea in conformitate cu 
legea conta biltăţii publice. 

Ofertele Închise şi sigilate se \'or inaiţ\ta 
până în ziua licitatiei Primăriei comunale. 

Dorobanţi la 20 SeptemvŢie 1927, 

No. 330 Primăria 

Primăria comunei Chişineu Criş 

Nr. 1285/1927. 

Publicaţlune. 

Se publică concurs pentru ocuparea alor 
6 posturi de gunrzi com. şi 1 şef de guarzi 
în comuna Chi~ineu Cdş pe ziua de 5 Noem· 
vrie 1927. 

Retribuţiunile acestor posturi sunt cete 
stabilite prin regulamentul ref. la organizarea 
poliţiei comunalo publicat în Mon. Jud. 
Nr, 42-1926. 

La aceste posturi pot reflecta bărbaţi 

Între 25-50 !lni, cetăţeni români, care ali 
satisfăcut ser~iciul militar activ, şi au cd 
puţin 4 el. primare, 

Cererile întregile cu: 1) Extras de naşteri. 
2) Certificatul de moralitate, 3) Certificat 
de cetăţenie. 4) Certificat şcolar. 5) Certi
ficat despre s .. tisfacerea serviciului militar. 
6) Certificat medical se vor înainta primă. 
riei comunale până la 5 Noemvrie 1927 

Chişineu Criş, la 17 Septem vrie 1927. 

Primăria. 

Nr. 329 

No. 1043/927. 

Publicaţlune. 

Primăria comune.i Jermataneagră ţine li· 
citaţie publică în ziua de 1 Dec. Hl27 ora 
10 a. m. pentru cumpărarea materialului 
necesar la'~repararea fântânllor din comună 
pe anul 1 B28. .. 

Licitaţia se va ţinea În conformitate cu 
art. 70 .. 80 a legii contab. publice. 

lermataneagră 3 Oct. 1927. 

No. 335 Primăria 

Ministerul )uslijiei 

Comisiunea de Naturalizări 
Conform art. 23 din legea privitoare 

la dobândirea şi pierderea nationalitătii 
române, se publică următoarea cerere 

de naluralizare, spre ştiinta acelora 
cari ar voi să facă vre-o întâmpinare, 

potrivit dispozitiunilor art. 23 din zisa 
lege: 

Domnule preşedinte, 
Subsemnata Heim Margarefa cu do

miciliul în Arad, strada Consistorului 
Nr. 11, cu onoare vă rog să binevoifi 

a·mi acorda cetătenia română prin na· 
turalizare, având în vedere, că toate 

interesele mele le am in România, unde 
locuesc din anul 1913, şi unde îmi este 
asigurată existenta pentru care motive 

voiesc a mă stabili definitiv în această 
tară. 

Din aelele anexate şi înşirate pe 
vers o se constată că Întrunesc condj· 
tiunile prevăzute în arI. 7 din lege. 

Primiti vă rog domnule preşedinte, 
Licitaţia se va ţinea în conformitate 

cu I expresia supusei mele sUme. 
dispoziţiunile legii contabilităţii publice. 

Se publica licitaţie publică pe ziua de 
22. Oc!omvrie a c. orele 10 a m la pri- ' 
măria comunei Glogovăţ pentru furnizarea 
de 120 m. cub. lemne de foc pe anul 
1927. 

Heim Margareta 
Glogovăţ la 20. Septemvrie 1927. Dos. 1490/1927 

No. 328 p,.imdria Nr. 338 

W@XU&&.,SXJ&Ua,Ji:dMUZZJEZbdUi.Mi.&1&2JilEaljalEal . I 

Nr.44 

Primăria comunei Ineu. 

Nr, 1199/1027. 

Concurs 

Pentru complectarea postului de cassar 
c?munal devenit vacant prin dimisie publi
cam concurs. 

Condiţiunile sunt cele cerute funcţionari. 
lor publici. 

Salarul prevăzut În buget. 
Cererile sunt a se înainta primăriei până 

la data de 15 Octomvrie. a. c. 

lneu la 1 Octomvrie. 

Notar: Primar: 
(ss) Gh. Panlea (ss) T. Mesaroşiu 

Nr. 327. 

Ministerul Juslitiei 

Comisiunea de Naturalizări 
Conform arf. 23 din legea priviloare 

la d?bândirea şi pierderea nationalilătii 
romane, se publică următoarea cerere 
de naturalizare, spre şfiinta acelora 
cari ar voi să facă vre.o Întâmpinare 

potrivit dispozifiunilor art. 23 din zis~ 
lege: . 

Domnule preşedinte 
Subsemnatul Heim Alexandru, cu do. 

miciliul in Arad str. Consistorului Nr. 

11, cu onoare vă ror să binevoiti a.mi 
acorda cefă1enia română prin naturali. 
zare, având in vedere, că toate intere. 

sele mele le am in România, unde 
locuesc din anul 1913 şi unde Îmi este 
asigurată existenta pentru care motive 

voesc a mă stabili definitiv în această 
tară. 

Din acfele anexate şi înşirate pe 
verso se constată că Întrunesc condi
liunile prevăzute în arI. 7 din lege. 

Primiti. vă rog, Domnule Preşedinte. 
expresia supusei mele sUme. 

Heim Alexandru 
Dos. Nr, 1496/1927. 

Nr. 337 

Primăria comunei N ădlac 
Nr. 4796/1927. 

PubHcaţiune 1. 
. Comuna Nădlac ţine licitaţie publică în 

Zlua de 270ctomvrie 1927 cu termen scurt 
referitor la renovarea trotuarului comunal: 

La caz, că licitaţia 1. nu va avea r~zul. 
tat, licitaţia 11 se va ţinea în ziua de 15 
Noem. 1927. 

Licitaţia se va ţinea în coni. cu art. 72 
şi u~mătOri din legea contabilităţii publice. 

Nadlac, la 3 Octomvrie lB27. 
Primăria. 

Nr. 331 

Primăric comunei Iermataneagră 

Publicaţiune. 
Licitaţiunea publicată pe 12 Aprii 1927 

ne având nici un rezultat, se publică o 
nouă licita ţie pe ziua de 15 N i)V. 1927 
ora 9 a. m. în localul primariei pentru în. 
locuirea fişelor cadastrale circa 700 buc. 
şi cărţile funduare circa 900 buc, redactate 
În limbă străină, cu fişe şi cărţi funduare 
scrisă în iim ba statului. 

Licitaţia se va ţinea în conformitate cu 
art. 72-83 a legii con~ab. publice ~i nu
mai cu oferte Închise ~I sigilate. 

Iermataneagră 3 Net. 1927, 

No. 334 Primăria 

Primăria Wiesenhaid. 

Nr. 587/1927 

PublicaţIune. 

Primfiria comunei Wiesenhaid publi. 

că licitatie pe ziua de 10 Noemvrie 1927 
orele 10 a. m. referitor la renovarea 
primăriei. 

Caetul de sarcini şi conditiunile de 
licifa1ie se pot vedea zilnic în biroul 
notarial in cursul orelor de seniciu. 

Licitatia se va tine cu oferte Închise 
conf. art. 72-83 din L. C. P. 

Wiesenhaid, la 4 Od. 1927 

No. 341 Primăria. 
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COU1unicat. 
- Iti atentia marelui pubHc. - SlnDICtlIUh SPIRIUhUI S. ti. 

.. Comisiunea pentru combaterea polio-
.ielilei infantilă" instituită de Ministerul 
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale a însărcinat 
pe trei din membrii săi şi anume pe d-nii 
prof. D-rii Marinescu, Manicatide şi Ionescu. 
Mihăeşti să redacteze normele de urmat În 

INSŢIINŢ ARE 
•• 

prevenirea. şi combaterea poliomielitei in- Comitetul Executiv al Sindicatului Spiritului S. A. aduce la cunoştinţa celor interesaţi că 
fantile şi câteva consideraţi uni asupra tra-
tamenlului ei. Ministerul Sănătiiţii şi Ocro- lncepând dela 25 Septemvrie a. c., tn virtutea I€gii pentru represiunea fraudelor şi conform Sta-
tirilor Sociale aduce aceste norme la cunoş- tutelor Sindicatului, vânzarea tdturor categoriilar de spirt se - va face exclusiv prin 
tinţa publicului prin acest comunicat: Sindicatul Spirtului S. A., cu sediul tn Bucureşti. Str. C. A. Rosetti No. 1. 

1. Câr.d se iveşte un caz de boală fe- ' 
brilă la un copil mai mic de 5 ani, copilul In consecinţă toţi cumpărătorii de spirtJ începând dela data de 25 Septembrie 9. c' J nu se 
bolnav se va despărţi imediat de ceilalţi, vor mai adresa cu comenzile lor la fabricele de spirt, ci la Oficiile regionale de vânzare ale Sindi
iJllpreună cu persoana care îl Îngrijeşte, 
chemându-se un medic. Dacă se constată catuluL Sediile aceslor Oficii regionale sunt: 
ci este un caz de paralizie infantilă se vor Pentru Vechiul Regat in Bucureşti, Str. C. A, Rosetti No. 1. 
ţine ceilalti copii în observaţiune timp de Pentru Tranllitvania in CluJ', Str. Memorandului No. 20. 
15 zile, în care timp vor fi opriţi de a 
merge la şcoală sau de a fi în contact cu "" în Braşov, pe adresa Uniunea Generală a Industriaşilor din România 
ceilalţi copii. Dacă izolarea nu se poate tn A d St H . N 2 . " " ra, r. ofla o. . face acasa, copilul bolnav va fi transportat 
la centrul de izolare indicat de medic. Pentru B u c o vin a In Cernăuţi, clo Banca de Credit Român. 

Ca măsură de apărare se recomandă co- Pentru Bas a r abi a tn Chişinău, Str. Puşkln clo Banca Creditul ChişinăuluI. 
piilor ca şi persoanelor mari să-şi facă I 
curăţenia nasului şi a gurei şi anume pen· Cumpărătorii vor proceda -la facerea comenzilor de spirt in modul următor: 
tru persoanele mari se va întrebuinţa po- Ei se vor adresa in scris sau personal la OficiiIe regionale de vânzare şi vor depune odatA 
.ada: 

Rp. Vasilină solină 20 gr. cu comanda la băncile mai jos notate pe contul Sindicatului Spirtului S. A., Bucureşti, 
Gomenol 10 picături confravaloarea cantităţii de spirt comandată. 
Cam for 0,25 gr. B 
M. Ds. Extern. anca care primeşte va trimite Oficiului regional de vânzare copie după chitanţa sumei 

Se 'fa pune in fiecare nară câte o parte depusă. In baza acestei chitante Oficiul regional de vânzare va emite Bonul de Dispoziţie, pe care 
din această pomadă mare cât un bob de il tnaintează fabricef furnizoare, predând sau trimiţând - după cazuri - copie cumpărătorului. 
fasole trăgându-se cum se trage tabacuI 

Pentru copii se va pune În fiecare llară, Odată ajuns in posesia c.opiei Banului de Dispoziţie, clientul va aranja direct cu fabrica 
de trei ori pe zj câte trei până la cinci . urnizoare, plata taxelor fiscale aferente, astfel cum s'a procedat şi 1n trecut. 
~icături, după vârstă, din:" C'" 

Rp. Oleu de vasilină 20 gr. umpăratorul se poate prezenta şi personal la fabrica furnizoare cu copia Bonului de Dis-
GOAlenol VI picături poziţie, iar fabrica are facultatea de a elibera splrtul plătit, in baza acelei copii chiar inainte de 
Acia botic fin pulverizat 1 gr. primirea originalului. In cest caz fabrica este obligată a retine copia acelui Bon şi a o anula. 
M. Ds. Extern. ., 
Pentru gât se va face de trei ori pe zi Oficllle regionale de vânzare nu pot vinde cantităti mai mici de 200 litri spirt (alcol absolut). 

;argară cu apă oxigenată de 12 val, pu' Preţurile de vânzare sunt următoarele: 
Lându -se o lingură Ia un pahar mare cu S . I d 
.pă. Copii carii rnu pot face gargară, pot pir e cansumaţiune, in· caz cand se ridică Intr'o 
i literşi în gât cu vată Înmuiată în această dela 500 1 litri in sus 

singură dată ; 
· Lei 46. titrul absolut (100°) 

oluţiune. dela 2501 5000 litri 
Copiii vor consuma numai alimente fierte dela l301 2500 litri 

au fripte şi vor bea apă fiartă sau acidu- dela 501 1300 litri 
iti cu acid lactic: zece picături la un pahar 
u apă. pană la 500 HtrJ 

· Lei 47. 
· Lei 48. 
· Lei 49. 
· Lei 50. 

" " " 
" " " 

" 
" " Se vor observa în tot timpul epidemiei Spirt denatllrat pentru ara: 

lăsurile de igienă generală şi anume: cu- până ]a 500 litri 
'tenia corpului prin băi mai dese, cură-
mia locuinţei şi pe cât se poate slarpirea dela 500 - 2000 litri 
IUstelor. dela 2001 litri In sus 

.. · Lei 32. IItrul de 90o 
· Lei 31. " ,. " 
· Lei 30. " " " 

Copiii vor evita Îngrămădiriie de copii Spirt pentru oţet:: 
LU oameni mari, vor fi opriţi deja spec- 5 . t t f 

· Lei 36. litrul absolut (100°) 

.co1e, baluri şi or-ce alte ocaziuni de in. pir pen ru par um: 
~nire. până la 2000 litri • Lei 47. litrul absolut (lOOO) 

2. Tratamentul seroterapic În poliomielita p ste 2000 l't . L . 45 e l fi • . • el • '" " " 
lfantilă nu a eşit însă din fază de expe-
mentare. - Cumpărătorii vor expedia butoaiele necesare pentru transportul spirtului franco fabrica res-
Rezultatele obţinute în Franţa şi în Sta· pectivă. In caz când cumpărătorii nu pun la dispoziţia fabricei butoaiele, ci le iau cu Imprumut 

le Unite (UB -1916 şi 1926) chiar dacă dela fabrică, vor depune odată cu comanda drept garanţie contravaloarea lor, sau vor procura o 
1 părut încurajatoare în anumite cazuri 
1 au fost Îndeajuns de doveditoare, dacă altă garanţie admisă de fabrică. Fabricele de spirt vor incasa pentru butoalele Imprumutate chiria 
. consideră mai ales faptul că destul de stabilită. Preturile de vânzare ale Sindicatului se Inţeleg la livrare contra plată imediată. 
Iie ori bolnavii se vindecă complect fără 
ci un tratament specific. intotdeauna franco atatia cumpărătorului fArA ambalaj ,i fărA :taxele 
Primele Încercări de seroterapie s'au făcut fiacale.IB u t O ai ele Imprumutate se vor Inapola franco fabrica furnizoare. Plata se va face la 

I serul sanguin obţinut dela convalescenţii Sucursalele sau la corespodenf.U următoarelor bănci. 
, această boală. Această metodă fiind la • 
demâna oricărui clinician, s'a aplicat deja BANCA DE CIlEDIT ROMAN, 

un număr destul de mare de cazuri ~i BANCA CHRISSOVELONI, 
ro a da bune rezultate. In practica umană, 
întrebuinţează mai des ~serul dela con- BANC~ MARMOKOSCH, BLANK & COt S. A. 

lescenţi, după două luni dela începutul BANC~ ROMANEAScA, . 
~cţiunei. In 1918 0-1 Prof. Dr. Pettit dela BANCA ALBINA, SIBIU, pentru contul Sindicatului Spirtulul S. A. 
~titutul Pasteur dIn Paris a incercat pre-
rarea unui ser de berbec, căruia îi ino· 
la ţesut nervos provenind dela maimuţe 

poliomielită. 
Aces.t ser a fost incercat prima oară de 
of. Etienne In 1926 la Marseille, cu oca· 
lnu unei recrudescenţe locale a acestei 
ale. 
Rezultatele publicate de acest din urmă 
tGr n'au justificat .însă prepararea serului 
muc. 
Nici metoda de preparare, nici modul de 
rebwnţare al acestui ser, nefiind încă 
.tut de precizate, Institutul Pasteur n'a 
i plnă. acum acest ser în comerţ. 
Domnul Prof. I)r, Pettit a avut buna· 
nţă să pună la dispoziţia Jnstitutului do 
seruri şi vaccinuri Dr. I. Cantacuzino 
ltitiţile de ser antipoliomielitic de care 
punea, pentnJ a fi experimentat metodic 
ocaziunea epidemii dela noi. Obsorva· 
~ile cari vor fi strânse cu acest prllej în 
ricli10 spitaliceşli consacrate in pre~ent 
hnilor de poliomielită, vor contribui • 

.... ,t J" .- .. ' ., ....... ".. 

ne forma O opiniune ştiinţifică verificată 

asupra eficacităţii sau lipsei de eficacitate 
a acestui ser, -

3) In ceeace priveşte tratamentul medi
camentoB şi simptomatic rămâne la apreciA 
erea şi iniţiativa medicului curant. 

Salicilatul de sodiu, urotroplna, amido
pirina, etc. se pot administra cu oarecare 
folos, dar Bunt· departe . d.l' a fi medjcament~ 
specifice, cari trebuesc numai decât utili· 
zate. 

4, Relativ la tratamentul prin agenţi fi. 
zici, radioterapie, diatermie şi ·eIectroterapie, 
este necesar de a face in prealabil, un exa
men amănunţit a stirei bolnavului, căci 
altfel, cum s'a întâmplat dela concluziile 
trase în urma tratamentului, sunt false. 

Nu trebue să uităm, că in epidemia ac· 
tuală avem un număr destul de Însomnat 

Sindicatul Spirtului S. A. 
. ...""... .., ., ...... , 4"N' ..... ţ u ..... teM .... ... t 

de cazuri (peste 40%) de paralizie infan
tilă formi uşoară, şi cu tendinţa naturală 
spre regresiuni. prin urmare spre vindecare. 
In asemenea împrejurări, este greu să afir· 
măm ce se poate atribui tratamentului şi ce 
revine evolutiei normale. In orice caz, ra· 
dioterapia, aşa cum a fost preconizată de 
Bordier, a fost întrebuinţată cu bune rezul
tat., in Franţa fii În Italia. 

Ameliorarea obţinută prin radioterapie, 
depinde de acţiunea ei directă asupra infll· 
fraţe! pericelulare şi a oedonu1ui care există, 
În măduvă, mai ales În toate cazurile cu 
Ieziuoi infJamatorii Întinse. Radloterapia nu 
influenţeazi lezÎunlle gra.ve ale celulei ner· 
nervoase, 

Tratamentul prin razele X so va' începe 
cât mai curând, inainte ca leziunlle să de
vină derlnitive. Razele trebuesc apUcate ob-

lic, aşa ca să pătrundă În măduvă prin la
mele vertebrale, cari sunt subţiri. Se Ta În
trebuinţa raze semlpenetrante. DOEele mari 
de raze trebuesc absolut evitate. In urmă, 
să nu uităm că radioterapia nu oste pana
ceu ci un tratament cu indicaţii precise de 
oarece in perioadele târzii când există atA 
rofli muşchiulare consecutive atrofierii ce
lulelor nervoase, ea nu mai are nIci un 
efect. 

Diatermia, la rândul ei, are şi ea indica
ţii importante, mai cu seamă. atunci când 
paralizia membrelor este mai mult sau mai 
puţin compleclă, iar extremităţile lunt reci. 
Ea. ridică temperatura membrelor parallzate. 
combate circulaţia defectoasă şi înlesneşte 
acpunea tratamentului electric. - Când nu 
avem a.parate de diaterlDÎe vom intrebuinta. 

(Urmarea tll pag. 6·a.) 
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prefect al judetului va merge 
pentru a inspecta şi a instala 
consiliul comunai din comuna 
Sem/ac. 

* 
Se desmlnte forma] ştfrea dupl care 

s'ar aduce vre-o modifIcate legII ba
calaureatuluI. 

• 
Consiliul superior sanitar a hotărât 

ca poliomiyelita şi encefalita letarl!icd 
sd lie decJarabiJe în mod obligatoriu. 

• 
DI AI. Constantinescu, prole

sor la liceul Moise Nicoard, va 
line Joi J 3 Octombrie orele 6 
seara, in sala Palatului Cultu
ral, o conferinţă despre "Regele 
Fndinattd 1. j.t 

• 

Generalul Berthelot va sosi in jari 
la 9 O~tombrie. 

• 
Conform ordinului Direcliunei Gene

rale C. F. R. No. 106665/9.21 toate 
permisele libere pentru pensionarii 
C. F. R. dela data de 15 Seplemvrie 
ri. c. se emit de diire Inspectiunea de 
Mişcare pe a căror feritor locueşte 
pensionarul C. F. R. 

Prin urmare pensionarii C. F. R. În 
viitor să adreseze cererile direct Inspec
ttunei respective 'de care apartine. 

• 
Se aduce fa cunoşfintă celor intere

saU că adeziunile peniru infiintarea Băn
cii Salariatilor Publici, se fac la Casa 
Cercuală pentru AsigurăriJe Sociale 
din Arad (Functionarul Onete) unde se 
poate lua cunoştintii şi de aclul cons
titutiv şi statutul respectiv, in ziJele de 
Miercuri şi Vineri între orele 17_18.'0 

Acfionari la aceasto Bancă, nu pot 
fi decât salariafii publici inclusiv pen
sionarii. moştenitorii acestora precum 
$i foştii functionari publici demisionati 
pentru motive binecuviîntafe. 

• 

Congresul presei latine a de
curs intr'un mod neobişnuit de 
entusiast şi intr' o continuă at
mosferă de caidă înfrăţire. 

Congresiştii au plecat apoi in 
excursie. Ei părăsesc ţara azi, 
Dumineci 9 Oct., ducându-se la 
Belgrad. 

li! 

Ministrul instrucfiunii, va acorda ele
vilor căzuli la examenul de admitere 
în ci. V-a anul acesta, un nou examen 
de admitere, care se va tine in Juna 
Mai 1928, iar in Iunie şi Sepiembrie, 
vor putea da, ca pregăti1i in particular, 
examenul de ci. V -a. 

• 
Un aH accident morlal - de aviatie 

s-a îniâmplat deasupra pădurei Periş 
(Ilfov). 

Plutonierul aviator Nicolae Chercea. 
s'a ro sto golit la pămînt cu avionul, 
din cauza unei aripi rupte de -vânf. 

Ind) un pilot mort; încă O maşină 
distrusă' 

* 
Suntem In măsură să . afirmăm cd 

banca "Vict9ria ll a hotărit să ajute 
populatia ruraM din comunele bântnite 
de grindina pentru a-şi cumpdra grOu 
de lnsămânţare, c. sume de bani care 
variazd după împrejurări şi c. PRO
CENTE DEOSEBIT DE MICI. 
Comunei CUVIN· i-s'a şi dat peste 
500.000 lei, În acest scop altor comu
ne le vine rlJndal zUeie acestea. 

In lelul acesta răspunde Banca la 
unele aluziuni mdirecte şi de tot lip
stfe de ule intenjillni ce le-am făcut 
intr'unul din reportagiile numdrului 
precedent. 

a {eUeitam J 

* 
Compania T ANASE va da 

a doua reprezentaţie Ja Tea
trul orăşenesc, Marţi 11 Oc .. 
tombrJe, ora 9 seara, cu re
vista "DA':'TE JOS DIN COR
CODUŞ" • 

.... __ ,. .... flV4W ... ~ .... __ .,.· .... __ .... .,-P-... "-" .... __ .""'· ...................... _ ......... ftI,~~- • _ .. ..... d ... 
44-4-'-.-

.CoDlunlcat. 
(Urmare) 

hidroterapia caldă, apHcându-se apă caldă 
pe membrele bolnave la o temperaturil de
stul de ridicată, însă suportabilă p~ntru co
pil fără nici un inconvenient. 

Dar tratamentul de bază al paraIlziei in
lantile in forma ei, constituită, acolo unde 
aTem paralizii şi atrofii, este tratamentul 
=lectric 

Este o datorie din partea medicului, când 
cunoallite tecMica electrodiagnoBticului şi 

are şi instrumentatia necesară, să facă un 
examen electric al bolnavilor, spre a con
stata starea de excita ţie a nervilor şi a 
muşchilor prin urmare să ştie dacă există 

o reacţiun~ de degenerescenţă parţială sau 
totală. 

m. A. In caz de diminuare a excitabilităţii 
nervului se poate recurge la parali ... .aţie. 

Tratamentul se tace în serii, intrerupte 
de perioade de repaus. Simultan se face 
dia1ermia sau băi calde; mişcările pasive şi 
masagiul se utiEzează în timpul de repaus 
al tratamentului electric. 

5) In rezumat: în faza de invaziune, când 
este posibil, ca şi în cea paralitică, la În
ceput serum de comalescenţi şi serum Pe
Uit;· după perioada acută Radio-tennote
rapiCl, sau numai băi calde parţiale în ab
senţă de aparate de Rontgen şi de Diater
mie, iar atrofia şi hipotonia vor fi tratate 
prin curenţii continuu, în modul indicat. 

SOCUJftun SJUO. Oflft ftCftDfMIft 
I101061Cft DIn nRflO. Mai ales în forma de paralizie nască, 

mai mult sau mai puţin complectă, trata- No. 2/1927. 
JIlicntul electrio eBie absolut necesar, ca şi Societatea studenfi!or în° teologie dela 
în formele cu dureri. Curentul continuu, Academia Teologică din Arad s'a con
cu aau fără ioniza.re de iod şi de in ten si- siifuit pentru anul şcolar 1927/28 şi 
tate moderati (5-6 m. A.) se adresează în şi-a ales următorul comitel de COn
acelaş timp şi mu~hil0l' fii mădu'f'ei, dacă ducere: preşedinte: T. Herbeiu a. III: 
M aşează polul - Ja ninlul coloanei ver- vice-preş.: St. Giulvezan a. III; secretar: 
!ebraIc unde exisli maximum de ltziune, Gh. Cereanti a. II; casier: St. Teretean 
iar polul + pe extremitatea opusă co]oa- a. II; conirolor: A. Tripon a. Ill; econom: 
nei vertebrale (durata 20-25 minute). 1. Miclutia a. II; bibJiofecar t: V. Olodean 

Tratamentut acesfa are o influenţă lavora- a. IJI; bîbliotecar II.; Gh. Perva 8. II; 
bill asupra muschiJor şi şanţurilor vertebrale, bibliotecar III.: O. Tămaş a~ 1; notar: 
care sunt deseori prinşi. Itt urmilăsăm po- 1. A. Lăzărescu a. II; notar II.: 1. Faur 
Jul negativ imbibat sau A\1 «e lK, pe r. a. 1; corn. literară: 1. Şchi.opu a. IU; 1. 
giunea mădulară, pe care o uatăm; se ap- ~ Frişcan a, IH~ N. Boboc a. 11; T. 
liei polul + pe extremitatea membruluJ Korosladanyi a. II; 1. Polea~ 8~ 1; Gh. 
bolnav d~ o parte iau de ambelo părţi, Moliu a. 1; corn. de reVIZUIre: Gh. 
după cum paralizia este uni HU bilaterală. Crişovan a. H; Gh. Barbi a. 1; corn. 
Intensitatea pentru un Bicgur membru Hte muzicală: V. Barbulescu a III; Oh. 
de 5-6 m. A., iar pentru Z membre 10-12 Iesc80 8. II; T. Guru a. 1. 
$ 
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Ranci "JlMf~HnH" B tretut ~~ste ~reut~ti. 
(Să-şi retragă şi Ministerul ordinul circular). 

Intr'un număr trecut amintlsem de Notăm act, că şi măsura luată d. 
cazul unei bănci de dincoace (nu dJn- Mlnisterul Internelor pentru a aduna 
colo cum din greşală a fOBt tipărit), banii publici la Casa Depunerilor, a 
asaltată de deponenţii alarmatl de fost pe cat de pripită, pe atat de prl
campania nesocotită a unor ziare ten- m~jdloasă. Acea dispoziţie aumai i

dentios informate. Am clasificat aceea supra Bancii Nationale se răsboali, 
acţiune drept criminală, şi nici azi DU Cum le poate inchipui retragerea dll 
dispunem de expreslunl destul de ca- circulaţie a numerarului, o suma d .. 
tegorlce şi aspre pentru a o tnflera câteva sute de milioane, plasate toate 
cu to.tă cruzimea. la bănci româneşti, intr'un timp de 

De astă dată putem vesti cetitorII criză de lipsă de numerar cronici, 
noştri. că avem informaţU autentiCI, lecuit! numai cu cele mai artlflclalt 
că banca .. Timişiana" a trecut peste mijloace? Băncile româneşti, neav!nd 
greutăţi: deponentll şi· au regăslt cal- resurse suficiente pentru a mobiliza 
mul şi nu numai· că nu mai ridică această sumă jmportantă, la caz că 
paralele depozitate, ci cei mal multi vor fi constrânse a o plăti, - numai 
le readuc indărăpt. Iia Banca Naţională vor alerga, dupi 

Cu toate acestea o bună parte din credite noI. 
Icele sume ridicate, - cunoscând men- Credem, că domnllor dela centrII 
talitatea harpagonic! a deponentulul le va fi de invltătură1 şi nu vor mai 
sgârc!t şi dându-ee seama, că vor fi lua asemenea măsurI, cari pot fi ex
ajuns in mânile hrAparete ale băn- ploatatr, ca şi in cazul .. Timlşanel". 
cllor minoritare. care vor şti sA-1 păs- - de duşmanii băncii ori a condu
treze şi pe mal departe, - nu se vor căterilor el. - spre paguba puţlneJor 
mai reintoarce. Astfel câteva milioane bănci româneşti, ce ni-au mal rlmas. 
achiziţionate de ban~a "Ttmişana" ca Sperăm, că Ministerul, va fi revenit 
şi depuneri cu atâta trudă ,1 jertfe, asupra dlspoziţiei liumBre luat!, revo
trec a.:u m in mânl streine, Iată care când-o. 
e rezultatul unei duşmănii româneşti, 
oarbe şi nechibzuite. Cine răspunde Un deponent 
pentru paguba ce s'a făcut bAncii? . • -....... -.- .- .. - -.. -" 

, ....... rA,.,., 4.· .................. 
. Pentru ofiţerii de rezervă. Scandalul c1aksoanelor. 
In conformitate cu ord, Comanda- S'au tnmuitit automobilele tn Arad 

mentului 7 Teritorial Nr. 28589/927, ca şi în toate oraşele- tarei; de ce a
toti ofiterii de rezervă proveniti din dică am rămâne mai pre jos? Nu mal 
fosta Armată Austro.Ungară cari nu merge nici o negustorie, magazine le 
şi-au clarificat încă situajia militara, sunt tnchld fn fiecare luna, negustorii mi-

noritari plâng in tot locul că nu mai 
invitati pentru ultima dată să-şi clarifi- merge, profesioniştii la fel, criză şJ 
ce situalia de ofiter de rezervă, inaln- prăpăd. 

. târu:l-tiC~sluicer(: până la dafa .de 20 Toţi protestează că la carma t!rel 
Noemvrie 1927, actele notate mai jos DU sunt oameni pricepuţi cari să facă 
(după data de mai sus nu se mai pri- viaţa mai uşoară, dar, vedeţi este un 

dar: la un coJt de ţară plânge negu-
mese nici un fel de ade), • : storul avocatul etc. şi cum l-ai icăpat 

Ofiterii de rezervă proveniti din fosta dIn o~hl, il soseşte limuzina sau tor
Armată Austro-Ungară, cari nici până pedul. şi sboară 650 de automobile, ur
la data de mai sus nu-şi vor clarifica land din c1aksoane de crezi că a venit 
situa1ia (nu vor depune adele previi- sfârşitul pământuluI. 

~ • w CopiiI de la şcoale s'au tmbolnăvlt 
zufe In prezentul ordm) vor fi urma· subit de "paralizie claksofollică'" şi 
riti şi recrutati la contingentul respec- cum scapă pe stradă il vezI cu ghioz
Hv cu gradul de soldat şi traşi la răs- danul la subtioar! url.ind ca "Flatul'" 
pundere ca nesupuşi la legea recrută- sau ca "Hupmobilul". 
rei Armatei. In Bucureşti, Prefectul Politiei, a 

. reglementat urletul claksoanelor. Pe 
1) Cererea. 2) bsia personală, 3) când locuitorII nevoiaşi şi paşnicl al 

dovada gradului, 4) certificatul de studii, AraduluI vor scăpa de asemenea urlete? 
5) certificatul de nationalitate, 6) Cer- Au automobilele trempete pentru 
fificaiul de moralitate, 7) certificatul de oraş, claksonul este pentru drumurile 

cunoaşterea limbei române 8) deda. deAtară' tă ăbd d la Dt 
. l' . ştep m cu ner are e 

ratIa de renuntare a once supuşeme Prefect al Poliţiei Arad măsurile ce 
străină, 9) Memoriul asupra timpului se impun în acest caz. 
intrebuintat dela 1 Noemvrie 1918 până Anticlaksonislul 
în prezent, 10) actul de botez. 

Certificatul medical se va elibera de 

către medicul gamizoanei Arad, far In atentiune a celor tn drept 
certificatul de cunoaşterea limbei ro-
mâne de către direcfiunea unei şcoli 
de stat sau de către acest Cerc. 

Toate actele vor fi prevăzute cu tim
brele legale. 

Nr. 2022/1921 

Publicatiune. 
Primăria comunei Peclc8 aduce la 

cunoştintă generală că în 10 Noemvrie 
1921 oara 10 8. m. se va Unea licita
tie publică pentru furnizarea imprfma
lelor şi registrelor de lipsă în anul 1928 
cu oferle Închise. 

Licitatia se va flnea în conformitale 
cu arta 70-83 din legea confab. publ. 

Pedc8, ta " Oct. 1927. 
Primăria 

Nr. 343. 

Atragem atenţlunea d-Iul prefect al 
poliţiei că penslonarele unor anumite 
case cu obloanele lisate-, au năpădit 

oraşul şi in fiecare seară intre orele 
6-9 dau un aspect eludat străzilor 

principale. De multe ori ciudatenia se 
face nu numai văzutA ci şi simtită 
prin semnificative lovituri de coate. 

Llls:lnd la o parte Jatura morală a 
chestiunii, oe obl,nuisem să privim 
altfel Aradul - cel puţin sub raport 
estetic. Şi regretAm că cu toatA excesiv. 
bunăvoinţa cu care eventual ar putea fi 
privite, nici toaleta - mal mult decAt au
marl - nici eleganta gesturilor, nu pot 
justifica prezenţa acestor persoane pe 
strAzile Aradului. 
Sperăm II na ne fie dat prilejul a 

reveni. 
Corsoan·

c -CeDzurat: Pref. jud. Arad. 
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