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Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

Director: Ou. consttmr.mESCU II Apare zilnic sub conducerea unui comitet. II Arad, 5 Iulie t 927. 

o Iămurl .. e DI prim-ministru IOD 1. c. BratiaDIl 
- Scrjsoare deschisă _. 

- şi prăpldul dia judetul nlstru -

In primele zile ale venirei mele 
in judeţul Arad am căutat
consecvent modului meu de a 
vedea chestiunea minorităţilor 
- să fac o declaraţiune simplă 
din care să rezulte limpede ho
tărîrea mea de a continua acest 
mod de a vedea. 

Partidului Naţional-liberal nu 
se găsesc trecute personalităţi 
maghiare şi că nu s'a stabilit o 
înţelegere comună de activitate 
politică pentru binele tuturor şi 
cu deosebire pentru binele naţ;,,
naUtătii maghiare. 

Repet, nu sunt pesimist şi 
n'am fost niciodată, Am şi astăzi 
convingerea hotărîtă că se va a
junge în scurtă vreme la înlătu
rarea acestor prejudicii, ştiut fi
fiind că 

In ziua dezaslrului .produ~ de fur- I OI Văitoia~u a ,tri~i~ urmăbarea te
tună şi grindină cu atata fune abătute • legramă primulUi mlmstru, 
asupra oraşului şi judeţului nostru, dl • 

Domnului prim ministru Ion Brătianu 

BUCUREŞTI. ~ 
Eri orele 6 s'a deslăntuit asupra judetului A rad un ciclon care a distrus 

recoltele şi viile de pe teritoriite comunelor rratoşul Mare, Dorobontii, Variaşii, 
Aradul, Micălaca, Ologovaţ, Mândruloc, Sâmbăteni. Ohioroc, Cuvin. Covăsi[Jţ. 
Şir ia, Oalşa câmp ia până la Şimand, Pobulatiunea este redusă la mizerie. Este 
neV0e de o grabnică acţiune de ajutorare, De mai multe decenii nu s'a 
produs un asemenea dezastru. Ro.? a se comunica prin Ministerul de Agricul, 
tură şi chiar dacă credeti direct dela DJmnia Voastră măsurile ce urmează a. 
fi luate, 

Intre altele în dec1araţiunea 
mea spuneam că: 

nu cunosc minoritari ci 
numai cetăţeni români de 
nafjonaiitate diferită 

a lucra pentru binele se- 01 Ion 1. C. Brătia'1u, preşedintele cons liului de 

General Ariu, Viiitoianu 

minIştri, a trimis urmă 

şi între altele încheiăm declara- menitor săi în mod dife-
... torul răspuns telegrafic, 

tiunea Întinzând o mână curată rit decât cum cred alţii DI Gl Văitoianu 
şi s nceră acestei populatiuni a nu Înseamnă a fi nici tfă- ARAD. 
judeţului chemând-o la activitate ~ător, nici re~egat uei om Aflu cu adâncă părere de rău nenorocirea ce s-a abătut asupra 
politică în cadrele unei demo- m;felt;,pt, care Judeca lucru- I vrednicei populaţii din judeţul Arad. Guvernul va examina în pri-
craţii sincere. file tn yr~p~rt Cl~ v~emea 1 mul consiliu de miniştri măsurile ce urmează să fie luate spre 

Am fost foarte fericit că în ~e, ~tazl Şl cvu sdua/ta po- ajutorarea sinistratilor, Deocamdată vă trimit una sută mii lei pentru 
scurtă vreme după această de- ldlca generala. primele ajutoare de acordat. 
claraţiune s'a putut ivi prilejul Cunosc personalităţile con- ION 1. C. ERA7/ANU 

................. .m' ................................ ~ ....... .. mai multor convorbiri cu perso- ducătoart= ale maghiarimii din 
nalităti din acest judeţ, . de tia- Ardea], care au avut slăbiciunea 
ţionaJitate maghiară! de a crede în aceste prejudicii. Nevoi româneşti t Sfichiuiri ... 

Atât din partea mea cât şi Eu personal am apreciat aceste iAd f 
din partea acestor personalităţi persoane mai mult decât oricare D ra t Dt-Ia Vasile cetire 
s'a ajuns repede la o concluziune altul Pa.r "Şi dup~, Ş~ bădia făcu şe făcu, trântin_ 

't ]t t At O mare parte din populaţia d~"se pe t:el liste odată, primi înştiinţare 
care proml ea un rezu a ca t' 1 ,.. oe"el' _ marginea de vest şi româ ca I.gata ŞI s, ii g,răbeasc, ii a .porni s[Jre ml'n!'-. f "t . t pen ru curaJu CintC şlpen- • t G ·b 1· -mal encl ŞI norocos pen ru nească a oras,ului se simte În mare s enu, ra I u-s a badla, luand gheuşu şi 

, G h' ă f r tact'v 'tate';> lor perso t. t cu, el o er~helit, În urbea AraduJu·1 fl'l'nd ambele părţI, ruparea mag laT l' k. fU l t u - strâmtoare din cauza lipsei de păşune t 
<1rr:tplnat cu st,rig:ări şi basmale sub [Jaras04 reformistă, am constatat dela în~ ~ /fală. pentru vite cu ;,jlltorul cărora îşi I~n <!-e. bărbaţi .ŞI femel c,u ,cari îmbrăţăşatu. 

ceput că era de perfe; t acord E tf I d câştigă existenta de toate zilele, sa, ţl[Jandu·se In auto mUllsterului, o mân4 
, xistenta unor as e e pre- Stăpânirea maghiară nu avea nici drete tie căru~,ă, CI Jamuri şi arcuri văleu 

tn ceeace priveşte lozinca inexl- J'udicii nu Întunecă cu nimic va- un interes ca să dea posibilitatea de Do~m!1e! Venlf' !ipc:i popi şi protop'opi, ne. 
t ţ ,. ., 't v f" d POţi ŞI nepo~te ŞI badl<l nost săracu căpătui 

S en 11 UneI minOri a~l - enu- loarea persoanelor care le au şi desvoltare şi de progres acestei popu P<: hăI ~u ,blId, şi ,fără blid, de s'o dus POt 
mire rău înţeleasă, ,ău interpre- am ferma convingere că într'un latii româneşti şi a făcut tot posibilul nJma ,p~!flă ~ SigiliU, de-o zis şi Goga: "Ha-
tata v , ravu apll'cată '.,1' CU conse- f t . t . d ca să o strâmtoreze tot mai mult, Ast lai mlnJstertu]" Halal, că mai halal nici că viitor oar e apropia, vor JU e~ , se putea! 
cinte nenaturale pentru un po- 1 . d fel, În puţinul loc de păşune - lmaş V' ă '1 

. cat lot astfe cum am ]u eca t _ pe care l avea comuna, a construit e~l~ vremur~ e, rostuirii voturilor şi 
O CI' nUmai' a eXI'stenţel u ~um ,~adla dr,ag nu nil era poporului, mă Iăsăl' P r - - eu necurmat în această che- cele două mari bazine pentru colecta In mijlocul şeltmenil()r, şim;1ndenilor, pecicani-

nei fractiuni a populaţi unei, ce- stiune, rea canalizării i a mai co~struit şi po lor, n~(lIacanilo: şi presfe tot locul vorghii 
tvţ' A' C r' O naţ'o a " l d t t t" sfat,urI dom, neştl, CIOcnind aldăma~, cu român a em romam a 1 au 1 n - Intl'nd dl'n nou ma"'na SOII'Cl'~ Igonu e ragere pen ru arma a. t" fii ~ 

• . l' t A ŞI ,Igan .~I In o OS~ guvernului făc.lnd asta, litate diferită şi care îsi căutau .. l ' l ' Sărmanilor parnevem 1 se s fan- hulltu-m. a. duş_m,anu, cu aCUza omulLil· care.ş'l tând In interesu aşa zise or ml~ "d d ~ , d r b l calea pe cari s'o urmeze în ac- gea Inima e urere vazan cum I se ~a mlnţ .. e. Eşit am în alegeri, dăşi zis au 
norităţi O conlucrare hotărîtă cu micşorează imaşul deci, posibilîtakt de hal PUţtnl, că lipsitu-ne a !), voturi acuza 

tivitatea lor a!~t pe.ntru intere~ noi pentru binele ţării. viaţă. Mulţi din ei, mai tineri, a~ I,uat duşmanro2să, pe car.i, auzind 0, plesr~itu-ne a 
se le lor proprII, dm punct dt . . , drumul fabricelor focar de magluama ~~:~7~~ 1:p~~~me, ştiind că Cam aşa o um. 
vedere economic şi cultural, cât. v In ~ nt", . to~te pubhc~ţlUmle re, spre împlinir;a dorinţei şi scopului Păi, ~i ,duşmanii ~omniti În gllverniu 
şi pentru interesele binelui pu- 1 fa~ute ,In ~lferJte z!are, fIe ro., v,echii. stăpâ~iri. Mai ~1Ul!! toate lo,cu patm, Vt;rt ŞI patrtJ eml, nu puteau pricepche 

maneşh fIe maghIare asupra I ~ " t lem defnşe cu nllnţlle lor slabe, că acu ăst gu\'crniu ne bIic general binelui Patriei. ,... '. v n.e ramase ll1 urma ~ - _ • competea nouă, ăstora fJâmânzi, că ei plini 
' . . cheshunn mal sus expuse ŞI va- fU - parcelelor dc padure vecme cu Hau de bunun, ca hasta de hai a ! 

. ~ceste cOnV?r~ln. au urmat zând ch ar diferite persoane - i~laşul I1U au fost. făc.u~e loc de p~şunt'~ par oda!ă Înscăunaţi in rang-uri domneşti 
ŞI In BucureştI, malOtea reprr- ] , CI au fost date dlfenţllor funcţlonan porni Emlltca [Je drumuri neumblate de min, 
zentanţilor centrului, unde s'a e Ignorez. " . silviei aflaţi la. B~dapesht Cluj, Arad, te ag-erii -: că amarnic fu ăst fecior de pri-

stabl'11't dela Alnceput un acord Purul. adevar este. ce] m. al etc. spr,e fOlos!,nţa .. " ceput - ŞI, dup~ el : Sev~,r cu intreg teatru 
1 ',unguresc Şi apoI tOţi erOII - că doar eroi 

perfect. Rămăsese însă un punct SUS .. expnmat, tot c: sa_publIcat AZI lucrurile S lJ,U sclltmh,~:' fost, am, dacă ştiura~ a scoale pe toţi hăi 9 

l AI U" , nefIInd a]tceva decat mşte ex- CU.,prdllarca lmpenultll multe aleşI, n~aleşl de natie - si când jcburilc seci 
S ab, acela al In ăturarll preJu~ ., 't t t nădejdi Sau răscolit în >..ufletul bielilor fură pIme, numal·ce [Jortlirăm cu auto la ca-
d · "1 .. b " preSIUnI m eresa e cu carac er ' , bareul ."Omului S~lbatl'c". Ne ra"sturllara' In ICIl or pe care unu mem ru . . _ oameni. dar pe (Icasupra tuturor plu . ~ onal ŞI demne de d spre" pe seaune tari şi ne muiarăm de nu bănuiai importanţi le ridicau. Cu toată pers I • _ teşle chestiunea vitală a imaşlllui. care-i R'lodu şi care'i omu !... Şi meglleş, 
căldura argumentării în faţa u- 4 Iulie 19,a. N, e facem ec.o,ul ~ce~tei mS,fârşi!e toate· au f'lstară! Amu, adio auto, şi servus 

d I ~ ~ ~ ,frate Ioane. că mare domn mai fusei de nei desfăşurări atât de fericite Gefleral Artur Văitoianu u!c,n a I?opu a}t,~l parnav:ne ş~ a na DU mă pricepui că CUm josu are sus t~t asa 
1 '1 f b ., dC1dllor el de mame aducand ŞI pe a ş,i susu, me[e~n jos! Aşa vă grăesc, V~llâ fr'a. 

a uCrurJ o~, aceş,l . m<:,m "ru nu ccasta cale la cunoştinta autorităţilor ţllor, Şi vorbIrea mea grăiţi.o halor slabi de 
au putut fI convmşJ, ca 10 ma- noastre superioare să gtisească o mo. mtnt~ s'o spună .1'1 c~pchii şi feleşcgurile 
terie politică, chiar fiind puri dalitate, pentru rezolvarea acestei che· lor ŞI rost să prmdă din pildă omenească" 
ca cristalul, şi având colorate Votati lista s!iunî Aîntru~ât în calea ei nu stau de Pllpista~ 
convingerile personale cu sacri- cat ~atev~ mterese pe,tson~te~ ale unor 

f ' ,. ,. t b' U treaca.... Partidu1ui National Liberal funcţlOnan. care pot fI sah5facute uşor 
ICU proprII, re Ule sa şi In alte parte. 

peste aceste prejudicii. 
Acestor prejudicii Ii -se da

toreşte astăzi faptul că pe lista 
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Nu v 1"" t -ţ-" Judecătoria rurală Şiria, o:;ecţia ef. câştigate mai înainte, precum şi În Sfârşit de an ,cola r-ea a O rl I ~~--- fTeneral drepturile lor În orice dire"tie 
! Nr. 2576/1 927. 63 ~ cazul transcrierii fâ'~ute În blZa § i - Şcoala nOl'mal.1 da fete -

la băile scumpe. când şi În 
această localitate primiţi acela, 

tratament cu bae de 

29 Acid carbonic 
sulfur şi sare 

hidroterapie 
:: C~rcetaţi de( i :: 

Baia Simay 
Per .. onal excelent. Abonatilor 

reducere 

010 OiOOK>OiOOiOOiOCiOOCiOOiO 

8 La 39 8 
8 Bufetul Cinema 8 

~ r~1 fi 1 ulM II r uni u i ~ 
8 se mânâncă :-: 8 
8 :-: dtin şi bine 8 
8 funrtlonarii publici an 20% reducere 8 
oaoa<>OiOOiOO!OOiOCiOOOiOOlO 

Cele mai gustoase mândri 
calde şi reci, beuturi excelente 
se capătă În Restaurantul şi 

Berăria 

DREHER 

1 g al art. de lege XXIX din anul 13:36 
Publicaţiune. şi mIi ales şi pentru motivul că vre 

Terminându se transformlrea căr- un imobil presupus ca neintrodu.. in 
ţilor funlÎuae ale comunei Sf<inta- A. na cMtea funduară de fapt însă Introdus 
În senzul articolilor de Il'g~ XXIX din în cartea funduară, a unei alte comune, 
anul 18~6, XXXVIII din anul 18:39, s'a Întrodus fără sarcini În bna §-Iui 
XVI dn a'1ul 1 S91 şi a ordonanţelor 12 art. de lege XXIX din anlll 18 6 
'\\ini$tcubi de Justiţie ung. de sub În cartea fundJară a com,lIH'i Sfânh 
Nr. 2579 1869, 47632 897 acea se Ana pe numde posesorului faptic sub 
dă puhlici;ăţii pe lângă urm~itoarea îuţe1egându-se S' aceia cari ,>imt jigniţi 
provocare: pentru eventuala Întroducere greşită a 

1. Toţi a:eia, cari pot dovedi, că proporţiei de proprietate in blZa § lui 
întrodllceril,' fă'=ute în cartea funduara 16 al art. de lege XXXV III din anul 
în baza §§ lor 15 şi 17 art. de lege 188Q cu prîvire la aceastea se in vită 
XXIX din anul 1886, sltbînţclegâadu sa ŞI înai ilteze reclamaţia la a 'casta 
se Întregirile acestor §§ cuprinse În autorit;jte de carte funduară in dc'rurs 
~R i 5 şi 6 ai art. de leg~ XXXVIII de 6 luni, ale,-ă in 'Iuzive până la 15 
din anul 1839 şi În § 1:' al art. de Decemvr;e 1 n7 pentru c j dup'l espi 
Ifge XV( din anul 1801, precum şi pe rarea ace~tui termin preclu,;iv car<! nu 
haz I §-ului 7 al art. de Iq~e XXXVIII Se va prelungi, cărţile fund:ure nu se 
din anul 1839 şi al punctului b\, din pot atăcv decât numai pe cale d~ pro 
§ 15 IIrt. de lege XVI din anul 1891 ces şi fără violarea drepturilor câşti 
nu sunt valabile, se Învită ca să şi gate în întrdimp de o 3. tre a pcno3.I1ă. 
Îuainteze acţiunea Jor de radiare, pre Tot odată se atrage atenţiunea 
cum ŞI aceia cari voiesc să atace omi părţilor, rari au dat comisiunti de 
trrea transcrierei a vre unei pozitii ele legate, acte originale, i ntrucât Il ace 
ipotecă făcută în baza §.Iui 22 al art. lea copii simple or alăturat sau vor 
d'; leg~ XXIX din anul 1 ~8) rel,pec alătura ultt.:rior, actele o~iginale le pot 
tivc al § 15 al art. de lege XXXVlII rep!Îmi L1 acea5ta autorita'e de CHt,~ 
din MIU I t 889 şi pe baza punctului 4 funduară. 
al § 71 şi al § ului 83, al ordonanţ .. i In sfârşit se pl~blcâ că s'arca 
Ministrului de Jll~titie ung-. de sub veche de posesiun'! a cărtilor fllnduare 
Nr. 47532 - 1897 să Învită ca ~ă şi a comunei Sfânta Am s'a scos din 
ÎnaÎntele acţiunea la aceasta autoritate vigoare şi CI Începând CII ziua d: 
de carte funduară În decurs de 6 luni 15 IU'lie 1927 rezolvarea afacerilor şi 
adecă până inchJslve la 15 Decemvrie purtarea cărţilor funduarl', se ,a face 
1927 căci acţiunea pU3ă îf1 curgere în htelesul o donanţd de carte fun 
după acest termen precluziv, care nu duară dată la 15 Dt'cemvrie 1855 şi 
se va prelungi, nu poate servi în de pe baza dispoziţiilor cuprinse În legile 
trimentul acelei terţii persoane, care În şi ordonanţ le ad'Jse ulterior în pri 
termenul după espirarea a('estui termin vinţa cărţilor funduare. 
a câştigat drepturi de carte funduară. Şiria, la 15 Iunie 1927. 

2. Toţi acda cari doresc să con Petru Senciuc m. p., j!ldecător. 

In ziua de 26 Iunie ora 5 d. a. a al'lll 
loc in localul şcoa/ei ll/ormai" de Fere de 
sub conduarea dnd C. Laagier serbarea 
distribuirii premiilor, la care a asistat un fiU· 
meres public. 

Cu aceasttl ocazie Dra. Codrescu pro
fesoară de limb'l-română a şcoalei a (inut o 
frumoasd Cltl'tintare apoi cina C. Laugier, 
directoarea şco alei, a /iicut darea de seamă 
ara/tind ca ill şmală au fosr lnscris(! 2./} 
elel'e din care au jost clasificate la finele 
anului 212 dirz acestea au promovat 202 au 
rămas codjea!e 9 .şi repetente 21. 

Au absolvit şcoala 36 elel'e. Dintre acestea, 
elel'a Rodean Jlaria a obţinut media gene
raM 10 (zece) şi i s'a derul/at premiut OI/ual 
de 2DJO lei illstituit de Coloflelul Lau gier: 
Comandantul Cam/IIi de recrutare, pl' fltru 
deva cu media ceu mai m.o.re din şcoală. 

Premiile acordate e!f'Velor au fost În cea 
mai mare porie cărţi donate de Casa Şcoa
leLor, 10 I'o/ume donate de SOt. Maraşti. 
Din par/ea Comitetului .şcolar pfr!mii în l'a
loare dr 1500 lei. Dela dfla Bafolla fior
imse POf1P, Preşedirlta Comitetului şcolar, o 
siofa per!tm rochie tlnei elel'e şi dill parlea 
dlai V. Caba profesor de malematică al şcoa. 
iei suma de 1500 lei, care s'a impărtit ele· 
I'dor; R"ldean ll1aria CI. Vi, Agdma Zel/o' 
bia Cl. V, PredesCll Elisabl'ta el. I V, ~ari 
5'011 distillS În cursul anului ta matema
tică. 

Şi pe aceastif cale Direcţiuflea Scoalei 
aduce vii mulţumiri gl!lleroşilor donatori_ 

Programul serbării, alâ1tuit din dansuri, 
coruri şi recitări a fost foarte bine executat de 
e!{'~'I', relel'âlld mUflca neobositd a duei Pa
ve/ear/ll şi drei Dora Lepa. 

D!lpă serbare Directiul/ca a invitat corpu. l 
profesural şi pe ceilalţi oaspeţi la () copioasd 
[(Ilstare, S-au remarcat cu deosebită satisfac
ti:' bunele raporturi amicille re există Între 
r/,ri'c(il/flC şi membrele corpului profesoral, pe 
d,'-:1 parte intre profesoarele şcoalfi pe de 
all:! parte. 

Abooanţi primesc deOSfb·te con
diţiuni. OO()O 61 

teştt'ze Întroducerea dreptului de pro 
prietate a posesorului faptic în cazurile 
prevăzute de §§ 16 şi 18 din art. de 
lege XXIX din anul 1886 subinţele
gându se şi Întregirile acestui § dIn 
urmă cuprin~ă în §§ 5 şi 6, ai art. de 
lege XXXVIJI din anul 188Q, se Învită, 
ca să şi Înainteze În scris protestul lor 
la aceasta autoritate de cartea funduară 
în decurs de 6 luni, aderă până inclu 
zive la 15 Decemvrie 1927 pentru că, 
după espirarea acestui termen, care 
nu se poate prelungi, protestul lor nu 
se va mai lua În considerare. 

d .""_t!"t!"~ iIIZ _____ • ______ .... !II ___ I!'!I· ........ __ I111 ____ ._ ••• " ______ 3 __ _ 

Piaţa Avram Iancu Nr. 17, Cetăţeni, 
II ~_.llE_J"_aoJ •••• ___ II_"= 

[inema uMUUl MURt~Uiur ~ 
1927 VI/3 - 4 :'8 

nu vă lăsaţi ademeniţi de promisiunile celor nechemaţi. Judecati 
bine pe toţi cei cari vin în mijloeul vostru şi veţi vedta ca cei 
candidaţi pe lista Partidului Naţional-Liberal nu promit decât 
ceeace se poate realiza. 

Votati deci lista acestui partid 

lăutarul ~in florenta 
În rolul principal I [OHRADT vm Si U1~ABETH BERfiHER 

3. Toţi aceia, cari afară de cazurile 
circumscrise În punct 1 şi 2 prin cu
prinsul cărţii funduare şi Îndeosebi 
prin trecerea vre unui imobil în cartea 
funduară a comunei Sfânta Ana îşi cred 
ji:;nite drepturile lor de carte funduară 

votati linia dreaptă 
11"!MCG~i.~11 

m ezs-T5Z7srrzmx --= -EE 

Dela Adunarea eparhială a Aradului 
Cuvânt pentru pacea din Biserică 

menic (680) spune categoric, că "nu 
se cuvine mireanului a pomi cuvânt 
în biserică sau a invi'iţa ... ci de a, 
urma rânduirei cei predate de Dom 
nul şi a deschide urec/zia la ceice au 

rostit de: Dr. Gh. elahaudu luat darul illvăţdtorescului cUl'ânt şi 
(2) ţia bisericii. S'a invocat astfel, în or a se învăţa dela dânşii cele dumne-

Cu prilejul ultimelf)r calldidări ganul din loc al partidului avereSC:ln, zeeşti ... Ce te faci pre tine păzitor, 
eparhiale ne trairăm cu situaţia urmă- lozinca cu totului nouă şi fundamen oaie fiind? ce te faci cap, picior fi 
toare: c.ă o listă de candidare la 10 tai greşită, că, în biserica constituţio ind? ce te apuci a comândui oşti, rân-
curile de deputaţi mireni din acest ju nală, raportul n\lmeric covârşitor al mi- duit fiind între soldaţi?" 
deţ fu dată În publicitate 1), ca fiind renilor ar patca pune rosturile Clerului Vedeţi, În biserica noastră din 
rezultatul Ulei înţelegcri a mirenilor in inferioritate, ridicând raportlJl nu mitropolia Ardealului, mirenii noştri, 
fără deosebire de partid politic şi ca l meric d'asupra principiului ierarhic. de lungă vreme au fost scoşi din ros 
având şi. ap~obareoa cercurilor de . cC?n Dar, pentru Dumnezeu, unde ne turile de. ,?oaieu

. şi ridicaţi. I~ !reapta 
ducere bisenceasca. Dar, carac~erlstlc; ~ găsim şi Încătro mer gem prin as: me- de preţ~l1tl. fraţt d.e. credmţ~ ~t cola 
din partea partidului lIberal ~ a . con- , nea rezonamente, aruncate în public I bo~at?rt atJe~arlll,et, ale c~rela ros
testat înţelegcrea ce i se atribUia la 1 fără de nici o împotrivire? Suntem tUfi, l~ldublt~lbll, 11 al~ f05t ŞI fiU pu~ 
candidari. iar autoritatea eparhială a 1 doar într'o biserică protestantă, În care teau ~I ~e ,f\l.nţa~e pn~ nou.a noast~.a 
dat un comun cat ofLia1, că nu are! puterea cârmuire "ine de jos, dela "de constItuţie .hlse.~lceasca: vNOl" pr~oţl1! 
amestec În candidătI. Astfel, fiind 1 mos", dela gloată, ori ne gasim În ~ vrem ~a mlreml noştn sa ramana .ŞI 
vorba şi de Consistorul din care am 1 biserica ortodoxă, a căreia axă de pu pe. mal depa;t: aceeace. au devenit, 
onoarea sa fac parte, m'am simţit da t tere cârmuitoare este ierarhia cu dar pnntr'o tradIţie de la, chIar cu concur-
tor să intervin În publicitate, cerând t de SllS? ' sul Ierarhii: să ramână ft)rţa vie, care 
Jămurirea situaţiei 2). Şi mi s'a râs- 1 N x lucrurl'le, lucră cu noi alături, în slujba Domnului. u vreau Sa exagerez 
puns3

) cu aberaţia, că preoţii n'au dar nici nu puteam ncgliga asemenea Aşa4) trăise acest gând şi în min 
să se intereseze de alegerile cp:::rhiale aberaţii aruncate În publicistică, de tea Marelui Andrei, urzitorul consti 
mireneşti, cari sunt chestiunea privată aceea a trebuit să mustru în public tuţiei noastre bisericeşti. lată ce se 
a mirenilor, pentrucă nici mirenii nu aceea teroare laică, cum am zis, care cuprinde, în aceasta privinţă, cu 
se interesează de candidările preoţilor, ar fi capabilă vr'odată a cerca să se proiectul său de statut, fără să fi tre· 
şi că şi altfel destinele bisericii sunt ridice d'asupra, pe motive _ aritme cut şi În statutul nostru ardelean, In 
în mâna mirenilor, cari sunt :!fa, şi nu tice, în flagrantă contrazicere cu introducerea proiectului se spunea că, 
în a preoţilor, cari dau l/S în constitu· dogma. Iar aici, în aceasta adunare scofJul constituţiei nouă bisericeşti este: 
---- . _ ~ bisericească, Vă rog acum să-mi daţi "să ajungem la scopurile cele sfinte 

,) in organul partidulUI 3verescan "Cu- voie la o scurtă lămurire cu privire religioase". Deaceea ca membrii ai si 
vântul Ardealului" din 13 Martie a. c. 1 la rosturi le dintre Cler şi popor în ----

_ t) "Vointa Poporului" din 3, şi 17 bl'serl'că. e) Acest alineat îl cuprind aci În forma 
A 1 prezentă, mai desvoltată decât cum I·am 

pn. ') In "Cuv. Ardealului" din 16 Apr. Canonul 64 al sinodului VI ecU spus în improvizaţia mea. 

nodului parohial putem fi admişi după 
concepţia lui Şaguna, numai creştinii 
practicanţi, sau cum se spune În § 25 
al proiectului său. cris tianii cu frica 
lui Dumnezeu. adera ceiace "împlinesc 
poruncile dumneueşti şi bisericeşti ... " 
Cinozura aceasta rămimea 1 apoi după 
concepţia ş1guniană pură, În vigoare 
" pentru toţi membri celorlalte corpo· 
raţii biseric~şti. Aşa s'a ajuns ca În 
acelaş pro'ect al lui Şaguna, În § 136 
pct. 1, ftind vorba de atributiile si· 
nodului eparhial, alăturea de apărarea 
libertăţii re\' gionare şi a autonomiei 
biserice ti, si nodul eparhial avea şi 
datoria de a griji şi pmtru susţinerea 
în curiiţenie a illvătăturilor bisericeşti 
a religiosităţii şi a moral ulUi". Dar 
statutul votat de congresul no 
stru dela H6; a abandonat pr;ncipiul 
"fricei de Dumnezeu" formulând prea 
laic atribuţiile membrilor sinodului 
parohial, şi a omis din pre')cupările 
sinodului eparhial purtarea de grije şi 
d,! apărar~a "învăţăturilor bisericeşti". 
Şi dacă noi În aceasta notă am trăit 
cu constituţia statutară până de aci, să 
nu ne mirăm de urmările ce le vedem 
astăzi intre noi. Să r1U ne mirăm, -
dar să ne gândim şi să revenim la 
concepţia lui Şaguna. care bine cuno, 
ştea ceeace spUSt seră Patriarhii răsă 
riteni, la 18 18, raspunzând C Papei 
Pius al IX lea, că În biserica Răsăritu
lui, păslrătorul credinţei este în treg 
poporul, şi nu numai Ierarhia. Acest 
cuvânt, aşa cred, este limpede şi în
datoritor chiar pentru noi toţi. 
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Intruniri politice 
Graodi"osul "turneu al candidaţilor partidului Naţional-Liberal în judeţul Arad. 
Sat;le In h:"JDă de sărblltoare, primesc cu deosebit fast pe distin,ii oaspeţi. Sărb~
torlrea dlul general Văitoianu. Vorbirile cao.didaţilor in comunele Şiria, Pâncota, 

Ineu, Cermeiu, Sântana, Curtlci şi Pecica 

Nimic mai Întăritor şi mai dătător de 
noui forţe decât fJptul cum Întelege 
poporul să şi primească pe adevăraţii 
săi reprezentanţi. Pretutindeni unde 
,au d:scins fruntaşii Partidului "iaţional 
Liberal sau Înnednicit de impozante 
,mauife"taţii şi sărbatoriri şi aceasta nu 
t! dcc,lt o nrluă dOVJdă că activitatea 
rodnică de p,lnă acum a celui m:JÎ 
conştient partid, a prilejuit prdutin 
deni conving-aea fermă, că numai el 
prin oalll<'llll săi va putea Înfrâna por 
nirile rele şi numai el va putea îm 
păciui şi Îndrepta toate greşelile pe 
care ţara le a Înfruntat în timpnl din 
urmă. Şi iată de c~, acum În pragul' 
alegerilor, copiii ţării de pretutindeni 
Înund pnetcneşte mâna acdora dela 
cari aşteaptă mântui t ea. Spre a con 
cretila aceste adevaruri vom descrie 
,în linii generale, turneul grandios, 
făcut de dtre candidaţii PartIdului 
Naţional Liberal, eri Duminică 3 Iulie 
a. c. Mai adău.{ăm că acest turneu s'a 
făcut pe o Întllldere mai mare, la ini
ţiativa dllJi prefect Georgescu, care 
înţdegând rostul dsale de părinte al 
judeţului, a ţinut foarte mult să con
.state persol1 jl dezastrul produs de 
-către viforul şi grindina de Sâmbătă, 
pentru a putea lua mjsuri de ajutorare. 
Astfel În comunele m li expu5e furtu
nei se putea citi bucuria pe faţa tu 
"turor cetăţenilor di ~peraţi de cele în 
,.tâmplate. ŞL În sufletul ţăranilor noştri 
-s'a Înfiripat nădejdea că Il Il vor fi 
lăsaţi in uitare de către a.:eia ce se 
.îngrijes~ de aproape de ei. 

ţional·Uberal au părăsit Pâncota conti 
nuându şi drumul prin celelalte sate 
cari îi aşteptau cu drag. 

1 leu 

Comuna Ineu deşi În parte n'a pu 
tut sc~pa de furia viforului, totuş nu 
s'a lăsat mai pe jos. Şi a primit oas 
peţii aşa cum numai rar se întâmplă. 
In mijlocul unui nU'11eros public, dl 
La zar deschide adunarea urmând 
apoi dl Ciuhandu, care prin cuvinte 
frumoase, arată, aşa cum numai lIn 
păstor sufletesc ştie, realizările efec 
tuate de către Partidul Naţional Liberal 
pe terenul cultural şi bis 'ricesc. Mai 
vorbesc dnii dr. Iancu şi Anastasiu 
explicând programul guvernului iar dl 
Munteanu lămureşte mulţimii C~ a de 
terminat pe dr. N. Lupu să întindă 
mâ'Iă prietenească partidului dlui r. c. 
Brătianu. Numai dorul şi dragostea de 
pace şi progres a contribuit la această 
alianţă. Şi acest lucru îl pot înţelege 
numai oamenii de bine, oamenii cari îşi 
dau de importanţa evenimentelor şi si 
tuaţia ţării noastre. 

Inchee şirul cuvântărilor, dl g~lle· 
rai Văitoianu. OI general explică ţăra· 
nilor d~ ce a venit În mijlocul lor, 
spunândll le că nu şi vor face decât 
bine atât lor cât şi tării dacă la ale 
gel i îşi vor d l seama de importanţa 
partidului pe care 1 reprezintă şi-i vor 
vota semnul 1. 

Cermdu 

Neobosiţii purtători ai adevărului 
s'au abătut şi prin comuna Cerm~iu, 

• unde trau aşteptaţi de o mare de 
popor. 

Şi nu se vor înşela. Căci Partidul 
Naţl0n~1 Liberal ou şi-a insuşit nici 
-odată procedeul l1\;fast al promisiuuilor 
'Cl acela &1 realizărilor. Rostind un inimos cuvânt de des, 

Şiria chidere dl dr. Uilgureanu, dă cuvântul 
Falnica comună Şiri:l fruntaşa tutu- dlui Sârbu, şeful sectorului. Mai vor 

'ror satelor din podgorie a ajuns beşte părintele Ciuhandu arătând câte 
într'o situaţie de nedescris. furtuna lucruri bune a făcut Partidul Nalional 
şi grindina nemiloasă a distrus totul Liberal, bisericei şi şcoalei. Dr. Lazar 
ce j a eşit în cale. candidat de deputat d n Chişineu, vor 

Casele d:lIăpănate, arborii smulşi, beşte mulţimii le~ârldn i de suflet să 
viile nimicite, toate acestea, au încreţit fie conştientă În alegeri şi să nu se 
.frunţile şirienilor şi -a înlăcrimat ochii lase ademenită de promisiunile celor 
vizit<ltorilor. A "Uel dl general Văi _ cari vor veni să le cerşească votul. 
toial1u a propus renunţarea la pro OI prefect al judeţului Arad 1. 
,gramul Întrunirii a exprimat regrete în Georgescu, spune tuturora că dacă a 
numele guvernului făgăduind, că gu venit S1 se intereseze de neajunsurile 
vernul va lua măSUri momentane ca I pricinuite de vitregia vremilor din 
prin ajulorări şi Împrumuturi cu pro urmă, spre a lua grabnice măsuri de 
-cente reduse să vină 111 ajutorul po îndreptare. Şi aici dl general Văitoianu 
parului năpăstuit. OI general Văito \ Îl1chee şirul vorbirilor, vorbind cu 
ia nu a accent Jat că aceste ajutoare vor multă Înţelepciune şi cu rost. Ascultă 
fi distribuite tuturora fără deosebire torii sorbiau fiecare cuvânt rostit de 
<le religie, naţionalitate şi credinţă po părinteseul sfătuitor al judeţului şi har 
Iitică. nicul şef al organizaţiei Partidului Na 

Aceste cuvinte isvorite dintr'o inimă ţional Liberal. 
Jllţcll"găt()are aU iz !Jutit să descreţea- Cu automobilele, candidaţii Parti 
~că frunţile ascultătorilor şi să aprindă dului Naţional Liberal se Îndreaptă în 
in o~'hii lor um:zi, licărire de nadejdi. spre Sântana, petrecuţi fiind de către 

Oeaceel au mulţumit călduros dlui ţărani până la periferia comunei, În 

general Văitoianu pentru grija ce le O urale şi adamaţii. 
poartă, aclamându I şi urându i 
mulţi ani. 

Din Şiria oaspeţii s'au îndreptat În 
spre Pâncota. 

Pâncota 

Şi aici ţăranii în haine de sârbă 
toare all primit cu braţele deschise pe 
harnicii fruntaşi ai Partidului Naţional 
Liberal. La Întrunin:a care a avut loc 
Înainte de masă s'a procedat la expli 
~area programului. Au vorbit astfel 
dnii dr. Ursu, dr. Robu, dr. Ispravnic 
arătând număroşilor asistenţi garanţia 
morală pe care o reprezintă guvernul 
şi încrederea pe care trebue să O aibă 
fiecare cetăţean doritor de pace şi pro 
gres. Şirul cuvântărilor 1 a încheiat dl 
general Art. VăitoJallu, care prin cu 
vinte alese a făcut un scurt istoric al 
faptelor mari pe care Partidul Naţio 
nal Liberal le a inscris cu litere de aur 
în istoria ţării. [n aplaudele şi aclama 
ţiiJe mulţimii, candida\ii Partidului Na 

Sântana 

Ca În celelalte comune şi in Sân 
tana, poporul a primit cu o deosebItă 
bucurie pe eandidaţii partidului nostru. 

Deschide adunarea dl Seipert, dând 
cuvântul dlui Episcopescu candidat de 
deputat care a vorbit despre op~ra e 
conomică a guvernului de sub Înţelapta 
conducere a marelili bărbat de Stat Ion 
1. C. Brătiallu. A vorbit cetăţenilor 
şvabi dl dr. [aneu, lămurind raportul 
care trebuie s1 existe Între minoritari 
şi Stat. 

Deasemenea dl dr. Ispravnic a vor 
bit În ungureşte, pentru minoritarii 
unguri, dupăcum şi româneşte româ 
oilor. 

Dl general Văitoianu a vorbit tu· 
turor chibzuit şi fără înflorituri. Pen
tru ca înţeleptele, i cuvinte sl fie înţe
lese de toţi ascultătorii, dl dr. Iancu 
a tradus în limba minoritarilor. 

Cur ti ei 

Pe la orele 5 şi jumătate neobo 
siţii pioneri ai principiilor cele mai a 
pli,abile şi înţelepte, au ajuns În frun
ta-,;a comună Curtici, unde a fost o 
sărbătoare grandioasă şi O însulleţire 
nelntrecută~ Prim rea a fost foarte e
m')ţionantă. 

Copilaşii în costume curate sub con
ducerea unei învătătoare care trebuia 
să fie pensionată s'au prodLH cu dlfe' 
rite cântece patriotice. OI dr. Isp ~avnic 
ca fiu al acestei comune deschide adu 
narea. Părintele Ciul13.ndru a Început 
seria cuvântărilor arcHând importanţa 
naţională a Partidului Lib~ral şi fap 
tele lui mari. Face un cllduro3 apel 
către curticeni spre a se "încopcia 
de putidul intereselor ţări" căci fără 
Partidul Naţional-Liberal nu ştim ce
am fi astăzi". 

DI ing. Manolescu după ce face o 
minuţioa~ă şi demnă caracterizare a 
dlui r 1. C. Brâtianu şi gen, Wiitoianu 
arată f răm:Întârile şi neobositul interes 
pe care I a depu~ dl prefect 1. Oeor 
gesca Cll ocazia vizitei din Şiria unde 
a fost adânc impresionat de starea pre
cară a şirienilor. Dt dr. Iancu În cu
v inte frumoase face o paralelă Între 
jalea pe care au Împărtăşit o În mij' 
locul şiri~nilor şi bucuria cu care ii 
Întâmpină curticenii. Dl avocat Episco' 
pescu vorbeşte despre chestiunea bân 
cilor populare, arătând truda pe care 
a depus o Partidul Naţional Liberal 
pentru Înfăptui rea lor. 

OI prefect G~orgescn arată curticie 
nilor cât de mândrii se pot ei consi 
dera, pentru că din mijlocul lor s'au 
ridicat 3 fruntaşi ai vieţii noastre po
lItice şi sociale. Intr'adevăr trei dintre 
candidaţii Partidului National Liberal 
dr. Ispravnic, dr. Iancu şi dr. Ursu 
sunt fii vrednici de multă recunoştintă 
ai acestei fruntaşe comune. Din partea 
moţilor, aduc.1Jldu,le salutul, vorbeşte 
dl dr. Robu, un fiu al Halmagiului. 
Jar la sfârşit dl general Văitoanu ple
când dela un v~chiu proverb pretu 
tindeni cunoscut: "spune mi cu cine 
te aduni ca să ţi spun cine eş li", arată 
personalităţile cari ilustreată lista Par' 
tidului Naţional Liberal, din judeţul 
Arad. In mijlocul unor persoane ca dr. 
Ispravnic, dr. Iancu, dr. Ursu, Ciu· 
handru, etc., nu va putea nimeni 
cârti vre un cuvânt protivnic ori unde 
s'ar înfăţişa. In continuare spun că 
după cum pe câmpul de luptă, gene 
raIul cu soldaţii trebuie să conlu:reze 
mână'n mână, tot aşa În timp de pace 
conducătorii vieţii noastre politice fac 
bine dacă vor conlucra cu masa po 
porului, soldaţii muncii şi ai progre 
sului Apele lză la conştiinţiozitatea 
soldaţilor săi concludând că dacă va fi 

urmat in totdeauna cu aceeasi hărni
cie şi devotament va fi sig~r că in 
lupta ce se va da În curând va eşi 
biruitor. 

Căci niciodată nu s'a întâmplat 
celor bine organizaţi, celor bine con· 
duşi şi celor înţelegători să fie Înfrânţi. 

Bătălia va fi de partea celor cari 
se Înţeleg, de a celor cari luptă im 
preună şi nu razleţiţi. 

Adunarea a răsplătit cu urale iz. 
vorite spontan din mii de pepturi gata 
să urmeze pe harnicul general în lupta 
pentru progres şi linişte. Entusiasmul 
tuturora a dovedit că Curticenii sunt 
gata să şi facă datoria Întocmai ca 
soldaţii de sub o bună şi dreaptă co 
mandă. Şi acest semn a prilejuit un 
viu imbold celor cari se aflau in mij 
locul lor pentru a le da poveţe şi a 
le clarifica şi desluşi treaba ce o au 
ei de îndeplinit. 

După acest bun sfârşit, oaspeţii. 
deşi ziua era în agonie, s'au îndreptat 
în spre Pecica. 

Petica. 
Când au ajuils În Pecica, ziua se 

lupta cu noaptea dar totuş, ţăranii şi 
intelectualii diJ1 această comună au eşit 
Într'un număr mare să Întâmpine 
pe distinşii oaspeţi, cari culegând din 
fiecare comună, noui Înde mnuri şi noui 
adeziu ni, păreau neobosiţi. 

Părintele dr. Ee/ea în fruntea nu 
merosului public primf:'şte oaspetii cu 
frumoase cuvinte. Arată cum inainte 
cu câţiva ani a descâlecat În Pec,ca a
vând cJnvingerea pe care o păstrează 
şi azi: Partidul Nc!ţional Liberal e sîn' 
gurul partid de ordine ~i de Înfăptuire. 
De atunci au mai venit mulţi proroci 
mincino ii spre a seduce poporul, dar 
hirnicul reprezentant al Partidului Na 
ţional Liberal n'a Închinat steagul pe 
care deatâtia ani îl poartă cu barbăţie. 

Arată câte ]ucruri bune au făcut 
liberalii în cei patru ani de guvernare_ 
Cât de sârguincios a început fostul şi 
actualul prefect dl 1. Georgescu, pen
tru a face atâtea lucruri bune pe cari 
apoi le au neglIjat cei cari şi aU făcut 
de cap, fripturişii de ţristă memorie. 

Mai vorbesc dnii Verişan, Pleş şi 
Mantearzu în numele partîdului drului 
N. Lupa. 

OI general Vâitoianu, prin cuvinte 
bine alese, vorbeşte admirabil şi atât 
de convingător că Întreagă asistenta a 
rămas foarte plăcut impresionată şi 
decisă să Urmeze la luptă steagul par
tidului care niciodată n'a dat indărăt 
dela vre o chestiune care privea direct 
interesul patriei. B. Ugar. 

P~âpădul de Sâmbătă 
Grindina de Sâmbătă 2 Iulie aproape 

în Întreg judeţul. a provocat un ade 
vărat dezastru. 

Viile şi pomii ~ fructiferi au f03t 
complectamente de5binaţi d.! fr ud. 
Asemenea şi păioasele au suferit pe o 
mire Întindere. 

NI se semnalează că în comuna Bru 
sturi băiatul Cornel Buzdugan in vârsta 
de 15 ani, voin,:1 să se adăpostească 
de grindină sub un pom, furtuna a 
smuls pomul din rădăcină trântindu·] 
peste nefericitul copil, care a fost scos 
mort de sub trunchiul copacului. 

Instalaţiunile şi firele telegrafice 
şi telefonice au suferit pretudindeni 
deranjamente. 

Pe teritoriul comunei Conop că
derea a şase stâlpi de tele graf asistat 
ori ce legătură cu posturile învecinate. 

[n oraş sunt aproape 300 posturi 
telefonice deranjate. 

Datorită măsurilor luate de dl Bul 
zan, dirigintele oficiului P_ T. T. Arad, 
comunicaţiile cu Întreg judeţul şi cu 
judeţtle limitrore au fost restabiHte. 
urmând ca În 3 -4 :ţile să se repuaii 
in funcţionare şi. reţeaua urbană. 

Imediat dură ce s'au semnalat Pre
fecturei de judeţ pagubele cal1zate de 
grindină, dl prefect Georgescu a luat 
întinse măsuri ptntru ajutorarea si 
l1istra1ilor. 

In acest seop comisiuni au fost a]
cătuite pentru diferitele părţi ale iu 
deţului bătute de piatră, cari vor aVlza 
asupra modului de ajutorare a celor 
loviţi de dezastru. 

- 00-

(/ 

-

:i. 
i 
; 



Pagina 4. "TRIBUNA NOUĂ" Nr.21 

INFORMATIUNI 
-.:.t-

• OI general Vlitoianu 8 ple- • Examenele de bacalaureat sunt pe 
eat la orde 5 cu IIcceleratul la sfârşite. Elevii şcoalelor secundare dirt 
Timi,oara, la Baile Hercu]ane de Arad au fost examinaţi. Dăm rezul 
unde le l'a Întoarce mâine. tatul: 

• 
• Dl N. Cristea a fost numit in 

spector şcolor al Regionalei 1, Timi
şoara, in locul dlui Iosif Moldovanu. 

• 
" DI subrevizor şcolar Dumitru 

Olariu a fost numit revizor În oraşul 
şi judeţul Arad în locul dlui Balint, 
trecut ca subrevizor în plasa Ineu. 

• 
• Sinucidere. In ziua de 1 Iulie 

a. c. a fost găsită strangulată În 10 
cuinta ei femeia Maria Lupu ZamfIr, 
In vârstă de 85 ani. 

Constatându se că e vorba de o 
sinucidere Parchetul Arad a autorizat 
inmormântarea cadavrului. 

" 
• Nenorocire. Vineri după amiază 

fata Valeria Şerban Nicolae din corn, 
Nălmagiu umblând printre mormintele 
cimitirului evreesc din zisa comună. Ia 
un moment dat o piatră funerară s'a 
răsturnat peste nefericita copilă stri 
vind'o complect. 

Nefiind bănueli autorităţile au dis
pus inhumarea cadavru lui. 

• 
• Reprezentantul României a achitat 

eri a şaptea rată din datoria statului 
român către statul elvrţian. Soldul de 
2'9 milioane va fi rambursat la sfârşi
tul anului. 

Dela "Liceul Moise Nicoară" din 
32 câţi s'au prezentat au reuşit 17, 

Dela liceul "Elena Ohiba BirthaU 

au reuşit toate 7. 
Dela liceul romano,catolic din 6 

au reuşit 4. 

" 
• Zilele trecute au avut loc la Tou, 

IOtise impunătoare serbări şi manifes 
taţii pentru România. Primăria şÎ Uni 
versitatea au dat grandioase serbări în 
cinstea ţării noastre. DI profesor Pico
vet a tinut o magistrală cuvântare. 
Din partea României a vorbit d. Oi 
amandy. 

" 

* Dela soc. "Cultul Eroilor." 
• Soc. "CulmI Eroilor" publică 
licitaţie pentru vânzarea otavei 
necosite din cimitirul dela Mică
Iaca nouă. 

Licitaţia va fi publică, în ziua 
de 14 Iulie a. c. în biroul So
cietăţii (Edificiul Primăriei, ca
mera 59) la ora 10. 

Ofertanţii vor achita preţul 
de cumpărare chiar în momen
tul licitaţiei. 

.... ~ar ...................................... .. 

Iar chestia dizolvării 
Consiliului Municipal 

Atitudinea primarului. - Consilierii răspund invitatiei dlui 
inspector OI Cristea. - Şedinţa de Sâmbătă seara. - Punctele 

de acuzare aduse primarului -

In ultimul număr al gazetei noastre, 
am adus la cunoştinţa cititorilor atitu
dinea primarului Anghel faţă de dl 
inspector 0-) Ad tiv Cristea. - Con
form promisiunei de a veni cu amă 
nun te, revenim: 

Când s'a dus la primărie dl inspec 
tor, prezentându se, a cerut dlui An
ghel să·i arate actele şi să i predea 
cheia dela cassa de bani pentru veri· 
ficare. Primarul a găsit de cuviinţă 
să răspundă: - "Mai întâi vreau să 
văd calitatea dtale!" 

Dupăce dl inspector s'a legitimat, 
văzând că a făcut o gafă. păşeşte 
către a doua gafă: 

- "De prisos ai venit dle. căci 
aici eu sunt stăpân, eu sunt părintele 
comunei; ce, crezi că ai să mă di 
zolvi ?" 

Zicând aceste cuvinte se bătea cu 
pumnii În piept. Întocmai cum se bă 
te au bocitoarele pe vremea Roma
nilor. 

Faţă de această explozie a "părin
telui comunei". ne mirăm foarte mult 
cum dl inspector nu a chemat imediat 
Procurorul şi să pue la punct pe 
ace) ce Îşi arată necuviinţa faţă de un 
reprezentant al ministrului În exerciţiul 
funcţiunii. 11 admirăm foarte mult pe 
dl Cristea că a avut răbdare şi sânge 
rece în această ocazie, procedând cu 
cea mai mare chibzuinţă la începerea 
anchetei. 

Acum să revenim la şedinţa consi 
liului ţinută Sâmbătă seara. 

Cu toată prezicerea dlui primar că 
nimeni nu va răspunde apelului făcut 
de dl inspector, dnii consilieri au ve
nit la ora fixată. 

Şedinţa incepe la orele 5, sub pre
şedinţia dlui Anghel, primarul munici· 
piului. Sunt prezenţi domnii: Cristea, 
Anghel, dr. Boţoc, Vas, Baga, Voşti 
llar. dr. Stoenescu. dr. Marcovici, V. 
Ooldiş, etc. (De notat că dl Goldiş, 
fiind ministru, nu a depus cuvenitul 
jurâmânt de consilier, când s'a instalat 
în actualul consiliu, Prin urmare ne Între, 

băm, ce căuta În miJlocul consiler:Ior? . 
Cu toate astea prezenţa dsale a fost 
salutată nu numai de consilierii friptu 
rişti, ci şi de bunul Dumnezeu. Care a 
trimis o ploae torenţială peste tot ora
şul, Însoţită de bulgări de ghiaţă ce 
au spart toate geamurile Primăriei). 

Primul, ia cuvântul dl Anghel. 
prezentând dlor consilieri pe dl inspec 
tor general Cristea, care la rândul său 
arată scopul vizitei dsale, rugând onO
ratul consiliu a răspunde la 10 puncte 
de acuzare primarului, printre care rt>
marcăm: 

1) Ce a căutat dl primar la Bu
cureşti timp de 2 luni de zile din 6 
luni de primariat şi ce rost a avut 
şederea a 10 zile La Constanta pe so 
coteaia oraşului, cheltuind 70000 de 
lei, această plecare neavând nici o le 
gătură cu interesele comunei ? 

2) Cum de s'au risipit 29000,000 
lei, - fără ca bugetul să fie votat, 
- prin cumpiirări de automobile şi 
alte articole la Uzinele Comunale. 
fării nici o licitaţi , cum cere legea? 

Dt dr Boţoc şi dl V. Goldiş cel 
dlui inspector general a le da răgaz 
14-16 zile consilierilor ca să răs, 
pundă. 

«Toate st'ht forme, dlor, la 
Bucureşti trebue raporitll meu şi dl 
ministru va decide», a zis dl Cristea. 
«Eu nu pot amâna răspunsul domniilor 
voastre decât până in ziua de 6 Iulie 
ora 5, rugându vă să fiţi exacti pentru 
continuarea cercetărilor, bine Înteles 
dacă domnul ministru de il'terne nu va 
interveni). 

C:= aceste cuvinte, şedinţa luă. 
sfârşit. 

După o oră şi jumătate, dl inspec 
tor Cristea a părăsit oraşul nostru du 
cându se la Sighişoara, de unde va tri
mite cu un curier special la Bucureşti, 
raportul său asupra Întâmplărilor din 
Arad. 

Aşteptăm cu nerăbdare decizia dlui 
ministru Duca, fiind convinşi că şi de 
astădată dreptatea va triumfa. Rap. 

Tipografia Aradul S. A. Arad. 

Manevra d~~[O~erifă a nâlional· fărăniUiIor 
Ordinul cifrat al comandamentului jandarmil9l' a follt trunchiat, 

inverzându i·se caracterul -

Un cotidian bucureştean ele că risiului V. Magearu, a fost repede-
rui informaţiulti suferă modificări demascată şi ministerul de interne a 
dela zi la zi, găseşte cu cale să se dat comu/licalul, care limpezeşte de· 
pună în slujba intrigăriilor tesute de plin noua voinţă a naufragiaţitor. De 
demagogia "magearianătt şi fiiră con altfel scopul e elar şi faţă de clari . 
traIul sever, care se impune unui ziar tatea lui, e fireşte scuzabil. PreVll 
pretins serios, publică o pagină de zându şi illfrârzgerea {nfâpluitii peste 
comentarii, în legătură cu ordinul â~ trei zile, plâng pe ruinile unui lent
frat, trimis compăniilor de jandarmi salim himeric, arullcâ/ld anatema in 
din ţară, de către dl general Davi toţi şi în nimeni şi in special în or 
doglu, comandantul corpului de jan ganizaţia jandarmereascii, organizaţie. 
dormi. Fentrn o mai bună judecată, care in programul naţional ţoriirzişti 
suntem autorizaţi să publicăm acest lor este scrisă cu anuală roşie.
ordilz in Întregime şi un trunchiat, Programul fiind copie fidelă dupii 
aşa cum a găsit cu cale să'1 dea pu programul celor cari fac politică eu, 
Micului cetitor eminentul secretar al ropeană peste Nistru, trebuie ca unu! 
Naţional ŢăreiniştiLor, căruia ii place din punctele esenţiale, să fie acela, 
să inverseze totul, aşa cum este clziar Care garanteazli siguranţa statului. -
dsa: Partidul fuzionat cade din greşealii 

"St~icl secret pentru cunoştinta Dv. I in greşeală şi afirmaţiile fi'icute irt 
"Raportaţi zilnic direct coman I unul din articolele ziarului nostru de 

damenlului cifrat situaţia din judeţ, eri, că dl Goga intenţioneazii aeie, 
mâsurile luate, ordinele primite dela rea unui nou partid, se adeveresc tot 
prefect şi părerea dv. asupra oportu- mai mult; de oarece tărăniştii arde-
niiăfii aplicării lor, arătând obiecţiu leni nemulţumiţi de formarea listelor 
nile ce ati avea de făcut. depuse, au început a da alarma, ircîm 

.,In caz când in· judeţ dovediti biţând ruptura. Nu pare exclusă 'in· 
propagandă subversivă sau constatoţi făptuirea unui partid târănist din 
aţâţări lU legătură cu actul dela 4 coace de Carpati, deoarece ţărăniştii 
Ianuarie 1926 veţi aresta imediat pe ardeleni n'au recunoscut !;ti nu vor să 
vinovaţi, 'incheind actele legale pe recunolfscii şefia dlui Mihalache. Şi 
care impreună cu cei implicaţi le veţi iarăşi să nu mire pe nimeni dacă şe· 
înainta instanţei judecătoreşti com fui partidului fuzionat de azi, nu va 
petilzţe fără cea mai micâ întârziere, reveni şeful unui partid tărănesc re· 
iar comandamentului, trimiteţi in ace giona list. în atare materie dl Maniu,. 
laş timp o copie după 'intreg dosarul fiind de o statornicie incontestabilă. 
recomandând tot tactul şi păstrarea Manevra inversării ordinului ci· 
legalităţii. Irat al dlui general Davidoglu, îşi 

"Reţineţi cuprinsul (Jrdinului a are ros/urile ei, neprezentâlld nici Uit 

cărui executare începe dela 25 Iunie pericol î~ afarâ de acela creiat pro 
şi daţi instructillni verbale precise priei organizaţii, care se simte in; 
subaltemilor ce credeţi. recomandân pragul falimentului de neînlăturat .. 
du le tăcere şi acţiune. După desmembrarea cuzistă, vine de 

"Inapoiafi comandamenta 'ai În sagregarea celor fUZÎonaţi după opt 
plic sigilat, prima poştă, telegrama ani de pertracleiri şi numeroasele gru
de faţă, astfel cum aţi primit-o dela pări desfăşurate pe câmpul politicei 
oficiul telegrafic. româneşti, ne par patrule răsleţe, go-

General DAVIDOGLU nite de forţeLe compacte şi cu dibii 
• cie conduse, al partidului National· 

Manevra National Ţărăniştililr, Libera', sigur pe victoria zilei de-
desfăşurată după planul stat majo· mâine. REP. 

Politică şi... politică. 
Oportunitatea impun~ deba- Căci atunci când cel mai nobil 

rasarea tuturor preocupărilor efemere simbol al unităţii noastre ca na 
şi abordarea celei mai importante pers- tiune, întruchipătorul voinţelor şi at 
pedive, abordarea şi îndeplinirea celei tuturor aspiraţiunilor noastre, regele, 
mai conştiente voinţi aceea a Regelui. este neînţeles şi nestimat de ei, În nU 
Da, <\ugustul suveran prin constanta hotă- mele cui mai pot guverna. Poporul îşi 
rÎrilor sale cunoscute, a chemat un gu iubeşte suveranul. Acest fapt s'a do-
vern care să asigure pacea şi liniştea. vedit În atâtea ocazii de gn le încer-

Şi dacă acel guvern a fost ctl Na· cări. Atunci ce vreau acei ce dintr'o' c 

ţional-Liberal, e că el e singurul par inconştienţă caracteristică se numesc 
tid care prezintă cea mai puternică "reprezentanţi ai poporului"? 
garanţie morală. Şi acest lucru s'a do- Dece asemenea fantomelor înfăşate 
vedit dccâteori ţara s'a găsit la răs· în giulgiul tuturor 'perversităţilor ~i:al 
pântii, derâteori şovăirea s'a Încuibat ambiţiilor neîntemeIate se st!ecoara 1.", 
în sânul nevoilor politice şi naţionale. mijlocul aceluia pe care nu-I lOţel,eg, ŞH 

Acest partid a dovedit În repetate I dărâmă crezul şi ap?te;:lZa căr~la I se 
r~ndu~i c~ întele~e ~ş~ cuno~şte pulsul I închir:ă? PoporuluI, mcerca .1 se cu 
ŞI asplraţllie uneI ţan ce mzueşte veş' • vine mai multă atenţlUne. delat ca să 
nie spre ~ai bine. , . ' . I cobori în mijlocul lui ~pre ,ai sp~lb~er,a 

Dar dl~ ~mbra şo~ălfll?~ şI-a fl~a, I tot ce a mai rămas sf~nt ŞI nepr,thaOlt 
velor porn~:1 s'au gă~lt ataţl; care IŞI , În ochii lui - În schimbul UnUl vot. 
arătau colţ~. Poate fundcă n aveau alt- J 0, nu! POlitiC. ia~i ai un r vr~mi pe 
Ctva ,de araţat .• ' , .' care nu le înţelegeţi. Inzădar veh crede 

S au, găSIt ataţla, amatofl de htlun că dăI âmând idealuri provocând anar. 
rare! p,nntre care ŞI ~cf'~a de repr,ezen I hie, veţi ajunge realizarea singurulUi 
tantI :1 mass~l?r ,can 10. tot tImpul vostru scop. Ţara vă va Încrusta pE.' 
de ,r~!acere ŞI l~alntare ŞI au rezu~at răbojul suferinţelor sale şi vă va purta 
aChVl!atea la ~lnusculul rol de a "baga pe umeri toate necugetatele voastre 
beţe In roa~e. , . ' actiuni. 

E de pnsos să 1 mal numIm aşa p 1 ă te "In curând • d b t ţ' L oporu v va cunoaş , cum 10 eo şes cunoscu 1. e vom V" ,~' 'ţ' ielea de oaie 
zice ,. reprezentanţi ai masselor iar ac cact smgun va JUPU11 P " 
t ' 'tvţ" 1" , rf ă" sub care vă ascundeţi subvel slvcle voa 

IVI a Il or Il vom zice "po I IC . t' t ţ" 'd' t ug~toarele voastre 
Aceşti ~ reprezentanţi ai masselor" s re m en li ŞI lS r a 

au un ideal, o ţintă spre care nizuiesc porniri. 
de 8 ani încoace: puterea. Si vă veţi lua răsplata cât de cu' 

Şi ar vrea să guverneze în numele rând, chiar din partea acelora, ai că· 
consituţiunei pe care n'au recunoscut o! ror reprezentanţi vă place să vă cre' 
Vreau să guverneze în numele unui deţi. Şi singuri vă veţi convi~ge, că 
rege pe care I intercalează În cele mai nu ne veţi putea înstrăina de SImbolul 
necugetate discursuri caracteristice ce şi idealul sfânt al lInei naţiuni care s~ 
lor ce fac clăbuc la gură. Şi mai vreau respectă, ori câtă patimă aţi depune ŞI 
să guverneze în numele unui popor de ale oricât de naţionali-ţărănişti aţi fi. 
cărui aspiraţiuni şi necesităţi sunt străiei. V. B. Ugar. 

Cenzurat Prefectura Judeţului. 
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