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ION 1. C. BRĂTIANU 
A MURIT! 

Vestea a căzut că un trăznetl 
Brătianu, primul ministru al Ţării şi omul pe ai cărui 

umeri apăsa intreaga povarii a conducerii neamului nostru 

Aspecte economice din Muntii Apuseni 
De Traian Mager, prof. 

Ţinutul Hălmagiului. 
l~:u~~~solidării acestei Ţări, a inchis ochii pentru tot- O bucată de pâine mai mult, - şi apărarea naţională va 

Pân~ acum patru luni îşi împărtise răspunderaa cu Acela găsi tn Munţii Apuseni in vreme de nevoe totdeuna bratele 
,al cărui devotat sfetnic şi servitor îi fusese tot timpul glo- viguroase, nervul rezistent şi inima larg deschisă pe~tru 
rioasei Sale domnii. - Dela 20 Iulie încoace, Brătianu a " entuslaslIIul patriotic. 
condus singur. Oricine ar îndrăzni să vadă în aceasta o. 
vină. va trebui să se descopere în fata uriaşei răspunderi 
ce şi-o asumase. 

Tatăl său, bătrânul Ion Brătianu, a intemeiat Romînia 
modernă. 

Ionel Brătianu a Înfăptuiţ Rominia . Mare. Fliră nici un 
echivoc: 

Ferdinand 1, Ion Brătianu şi Ostaşul romîn au înfăptuit 
Rominia Mare. 

Ion Brătianu a initiat marele reforme. 
El a prezentat Regelui său cele douli acte care au re

voluţionat Ţara, asigurându-i liniştea şi prosperitatea: 
Votul universal şi reforma agrară. 
Tot ce s'a făcut bun in ultimile două decenii în această 

Ţară se datoreşte În bună parte excepţionale lor sale calităţi 
de Om de Stat. . 

Pentrucă om de Stat - şi nu politicfan - a fost 
Ion Brătianu. . " " 

Şi ştim cu toţU cât de puţini oameni de stat am avut În 
trecutul nostru istoric 1 -

In 1914, la câteva zile numai după stingerea din vleaţă 
, a lui Carol 1, închidea ochii bătrânul şi devotatul său sfet
nic, Dimitrie Sturza. 

Dureroasă coincidenţ 1. La patru luni deJa moartea lui 
Ferdinand 1, cel mai devotat dintre sfetnici, cel mai bun şi 
cel mai iubit dintre prietenii Săi, il urmează. 

Ion Brătianu, ca Prim-Ministru, ţinea în mâinile sale, 
Cârma Statului. _ 

Moartea l-a surprins la post! 
Ostaşului - amic sau duşman - care moare la postul 

său cu arma în mână, i se dau onorurile. 
Ţara întreagă a îmbrăcat zabranic negru şi cincispre

zece mIlioane de' Români liberi Îngenunchiază la catafalcul 
vrednicului lor cârmuitor. 

Acolo unde se va fi dus, lângă Regele său şi al nostru,. 
Ion 1. C. Brătlanu poate fi fericit: a parăsIt o vieaţă vre
melnică şi a intrat pentru totdauna in istorie. 

= 
Dela l\lihai-Viteazul 

la Ilegele lllihai I 
_ Cuuân!area rostită de D-J profesor flll. COflStftntmESCU 

'in ziua de 8 noembrie c., în sala Palatului Cultural. 
/ 

III. 

Poetul Grigore Alexandrescu spune Viteazul, îo acea poemă a ~·redniclei 
într'una din poemele sale adresându-se româneşti pe care a scris-o Bălcescu 
lui Mln;ea: şi din care am \ desprins şi noi câteva 

Dar cu slabele mijloace - fap- paginI. \ 
tele~ţj sunt de mirare! * 
Pricina, nu rezultatul, laude ţi-a Am impletit iltorlcul actelor lni 
căştigat. Mihai Viteazul cu citate din cartea lui 

Mal vârtos se poate spune acest Bălcescu, nu numai pentru că Bălces:u 
lucru despre Mihai Viteazul. este cel mai de seamă i(;toriograf al 

"Ce viaţă e aceea trăită În scurta lui Mihai - dar şi pentrUCă În această 
perioadă de 8 ani cât a domnit~ cu zi a recunoştlnţelor se cuvine să a
necurmatâ trudă, veşnic pe drumuri 1 ducem un pios omagiu maretului su-
şi ta bătălii?," flei ai iul Băi ce seu. 

Viaţă ~~ erou este aceRsta, iar fap· t lJ il suflet tot. atât de ne.astâmpărat 
tele lui ating măreţli epice. 1 ca şi al eroulm său MihaI, dar spre 

ŞI erou, erou mitle îti apare Mihai deosebire de aceasta adulat într'un 

(Urmare.) 

Aşa, in anul 1905, comuna Bodeşti a cumpărat ultima falcă de moşie 
"domnească" a grofului Csaky. CODştfi de insemnătatea evenimentului, ţăranif 
au Înălţat in ziua de Rosalil a anului 1908 un monument de piatră in pun
ctul cel mai Înalt al moşieI, pe vatra conaculul domnesc de odinioara, lăsând 
să se sape pe acel monument cu litere de aur Inscripţia urmfltoarE', care 
deşi cu reticenţe În exprimare, este totuşi adânc semnificativă: 

"Cu ajutorul lui Dumntzeu s'a cumpărat acest pământ, numIt Heread 
D. D. Grof Csdky in anul 1905, prin foştii urbariaUşti din comuna Bodeşti, 
etc". Urbarialiştil, sunt foştii Iobagi al grofului. 

După 1900, câr!d Începe mal Înverşunată campania de maghlarizare, s'a 
înfiinţat o bancă ungureasc:ă in Baia de Criş (Korasbanya es Videke) cu o 
ftlia~ă şi În Hălmag!u, care Ivea Intenţia să cumpere fmobile ţărăneşti, pe 
care ,să le oferă statului pentru colonizare de Ung~rl printre Român~. In anU 
premergătorJ răsbolulul, dată fiind criza economică În care ajunsese ţărănimea 
tnglobată peste măsură în datorII de bancă, se şi Începuseră operaţiunile de 
cumpărare, cărora le-a pus capăt numai razboiul cu devalvarea valutei şi sfâr
şitul lui favorabil pentrll noI. In anul acesta, 1927, banca uogurească a trebuit 
să crară fuzionarea cu banca "Crişaoa", românească, din Brad, care aseme
nea avea fjlială şi În Hălmagiu. 

Şl, pămânful acesta a ajuns tn fine in proprIetatea acelora, care de mII 
de aui l-au apărat cu sâ[]gele lor În vremuri de restrişte, pr~cum l-au hrănit dIn 
bt'lşug cu sudoarea şi lacrămile lor in ceasurile. de muncă Istovitoare. 

PopUlaţia 

Numărul populaţiei de 19,250 re portat la suprafaţa socotită în Klm. pă

traţi, 427,-- reprezintă o densitate de 46 locuitori pe 1 kilometru pătrat. După 
Ilaţlonalltate avem: români 18,979, maghiari 123, evrei 58, germani 41, alte 
naţ[onalltătl 49. 

MajoJitatea minoritarilor locuesc În Hălmaglu ca măestri şi comer
cianti, Numărul lor a sd.lzut dela unire încoacea; din 658 câti erau in ]910, 
am avut 333 in 1920 şi 271 in 1927, vorbind azi cu toţi româneşte. 

Am urmărit desvoltarea populaţiei din zece in zece ani tncepând dela 
ariul 1870. pe care o prezint În următorul tabel: 

corp lipsit de vigoare, anemiat şi do
borît de boală. 

Se Împlinesc anul acesta 75 de ani 
dela moartea lui.. (29 Noembrle 1852). 

In ţ;~llrta lui viată pămâlltească, pe
trecută intre anii 1819-:-1852, sufletul 
lui Bălcescu, chinuit de un nationa
lism fără pereche, nu şi-a găsit as· 
tampăr. 

La 20 ani este ofiţer. La 22, revo
lutionar, Întră În inc:hisoare, de unde 
iese peste un an cu sănătatea zdrun
cinată. la parte activă la revoluţia 

dela 48 - Pe ~I il Indică Ohlca drept 
prim autor al proclamaţiei dela Islaz. 

Nelsbânda revolutiei îl determină 

Să pleee - odată cu alti patrioti re
voluţionari - in Franta, mâhnit de 
zadamica strădanie pentru o sqartă 

roCli bună a neamLllui şl ros ~e ftizie. 
Apt:iudiu! de istoric a dovedit de 

mic,. din şcoală. Ghica ni-l arată pur
tând zilnic un caet cu extrase din 
cronicarii şi Istoricii nostri 

__ ._ .. " ~ _ 2&_ 

Pătruns de necesitatea unei evoca
toare reinv!eri a trecutului glorios, 
studiază cu nesaţ organizarea militară, 
politică socială şi economică a tărllor 
române şi pentru consolidarea unirli 
sufleteşti publică la 25 de ani Într'o 
revistă din laşi, un studiu despre "Pu
terei armată la Românii din Ţara Ro
mânească" pe care-I complectează pe
ste un an prin publicarea, În revista
sa din Bucureşti, - simbolic intitu
lată "magazin istoric eentru Dacia« -
a studiului "Puterea ~lnată la Ro
mânii Moldoveni", Se dtupă cu" Sta
rea socială a muncitorilor plugari" 'a 
căror libertate atât o preţu ieşte incât 
a1rlbue - şi poate cu bună dreptate -
căderea lui Mihai aşezământului său 

de roblre a ţăranului. 
Concepţia despre Mihai-Viteazul ca 

erou de epoce naţională şi simbnl al 
unităţii neamului, aparţine in întregi
me lui Bălcescu. Cronicarii şi scril-

(Continuarea in p. 2·a.) 
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CaM UNA 1810 1880 1890 1900 1910 \920 1927 

HJlmaglu. • . . • • • 130 I 11 05 1041 123!1 132'> 1219 112!l 
Hălmăgel, Sârbl, Tirnăvip. • • 1883 1844 1903 1927 24~i 2381 2352 
Lunc,oara, Voşdoci • • •• iH 7~B 914 889 1119 1051 1075 
Poenarlu, ŢOheştf • •• 670 62'l 674 nl 834 571 701 
Ţărmure, loneşti • •• 621 574 6?.( 652 797 744 733 
Tisa . ., ••• ~13 548 556 619 723 686 6U 

I 
Ochiuri: Oelu, OcJşor. • • • 859 700 804 842 g,60 88~ 9~7 
Băneşti, Cristeşti. ••• 665 6JO 736 730 806 732 761 
Brusturl . . . • 772 7n. 851 940 1118 ItJ59 1121 
Bodeştl. Mermeştr • •• 463 431 602 66.1' 779 hY8 683 
Leasa, Leştloara 702 356 667 734 8 I 9 '110 759 
V!rfuri (Ciuciu) •• • 812 176 8~7 1063 1221 12&5 t03H 
Măgulicea, Vidra • •• 1405 1187 12.(1 1273 1301 It34 llO5 
Lazurl, Groşi . ••• ~34 89~ 1024 11~3 131.( 1230 1215 
Avram Iancu (Adul) ••• 1182 \142 l1ii4 1Z17 1;;)61} IlIB 1OM2 
Poiana, Brusturesc. . .. 487 4H3 !'log 576 634 596 555 
Pleşcuţia • • • • M2 497 540 !59g 598 567 tilO 
Aciuta. • • • •• • 554 500 541 560 541 511 502 
Dumbrava, HUde,ti. • • • • 593 576 627 6110 679 665 6M> 
GuravAiI, Rostoci . • 642 628 739 758 743 718 654 
Tălagiu . \"l10 850 RO<l Q7) 1/,98 IOOCl 9 Yl 

Total:. • 117182116114111.582 118&>31"-1107 119634 h9~ 

Am avut, deci, tn anul 1870, - 17J82 suflete; 18&): 16114; 1890: 
17582; 1900: 18863: 1910: 21207; 1920: 19634 fi in aDul 1927, - 19250 
suflete. 

Spre deosebire de civilizaţie, Înţelegând sub culturi surni deprinderilor 
morale, vleata satelor de aici a fost dominată de o profundă cultură apintuală. 
Sinuciderile sunt foarte rari, precum foarte rari sunt şi omorurile premeditate. 
Dacă rar se intâmplă crime, motorul este aproape totdeauna surescitatia pro
vocată de alcohol. 

Curţile şi casele aici nu sunt .Burguri" zAvorlte, menite să apere viata ,1 bunurile in contra rău făcttorilor. Portile, unde şi există, nu se incue nici 
odată, precum nu se 'ncue nici chiar in timpul noptii uşile caselor. Pe rudă 
În tinda casei ori a cAmărei atârnă rufărla ŞI alte obiecte, de cari nu se atinge 
nimeni. Da:! vreun nenorocit ar cădea in ispita să calce această morală au
steră. este considerat de "om stricat". cunoscut până fn al noullea sat ŞI 
condamnat ostraclzlrll. 

Cât priveşte structura fizică a acestor munteni, - ei sunt de mărime 
mijlocie, pe alocurea chiar înalţi, destul de robuşti, indrbnetl şi de o rezlsw 
tentă uimitoare in suportarea tuturor greu tatilor morale şi fizice deopotrivA. 
Această insuşire le împrumutl calitatea de buni oştenI, ce n'a fost desrnin
titi nici in uiti mile evenimente ale războiului. pentru unirea tuturor Românllor. 

Precum în revolutiile precedente, a lu1 Horea şi Avram Iancu, ţinutul 
Hălmaglului şi-a spus răspicat cLivântal şi în recentele evenimente. România 
Mare datează aici dela inceputul lui Noemvrie 1918, cu 6 luni inainte de a 
fi fost desroblt restul jud. Arad. Imediat după fsbucnlrea desordlnef in arma ta 
lustro-ungară, acest tinut se organiz~ază milităreşte în gărzi naUonale cari 
urmllresc nu numai menţinerea ordinei, ci şi aceea de ariergardă a armatei 
regale române (in baza unui ordin in scris, pe clre fi vom utiliza cu altă 
ocazie.) 

Până in Hălmagiu. nimeni n'a tras un foc de armă asupra hoardelor 
uogunştl ce gras au în jos pe valea Crlşulul, batjocorind, jefulnd şi schinglulnd 
populaţia românească, indeosebi pe Intelectuali, dintre cari mUltI şi-au pier
dut viata in mânile nelegiuiţilor. Aici s'a întâmplat cel dl1tâlu incident" pe 
linia demarcaţională, Când, la 14 Februarie 1919 un deta,ament duşman de 
vreo 200 soldaţi incercă să-şi forţeze intrarea îo Hălmaglu, fu intâmplnat de 
50 iard1ştl din Hălmagiu, la gura tunelului dlo Ciuci (iub comanda locot. 
R. Mag-er.) 

Ciocnirea a fost sângeroasl, duşmanul a pierdut 14 morţi şi răniţi, intre 
cari morţi pe loc un ofiţer şi doi subofiţeri, - Iar noi, doi prinsonierl cari au 
fost împuşcaţi apoi. ' 

. Faptul deşi nu comportă nici o Importanţi În amsamblul marei epopel 
priVit în sine, insă, denotă totuşi caracterul acestei pOPUlatII muntene. ' 

Covâr~lti de forţe superioare, ce fnalntează cu tren blindat şi artilerie 
In contra gărzU, aceasta se retrage spre Brad, in dnul armatei romine. unde 
Impreună cu alţii localnici formează Corpul Voluntarilor Horea, actlonând efec
tiv in ulUrni1e faze ale răzbOiului pentru dezrobire. 

Am urmărit problema acestor munteni şi din punct de vedere al apărării 
nationale şi constatările comlsiunllor de recrutare prObează din plin aser
tiunile de mai sus. 

AŞI, în judetul Arad, nici chiar românii din regiunea mănoasă a Peclcil
,1 Nădlacului, nu prezintă la ast"ntărl materialul cel mai potrivit. (o aceastl 
privintă sub toată critica stau tocmai bogatele comune Ivăbeşti, şi ungurii. 
Indeosebi şvabli sunt 10 plină decadentă caşi rasA. 

Material escelent pentru recrutări oferă româoll din Podgoria Şlrlel 
mat apoi tot românII din Ineu, Şeblş şi Hălmagiu. ' 

, O bucată de pâine mal malt, şi apararea natlonală va găsi in Muntii 
Apuseni la vreme de nevoe totdeuna braţele viguroase, nervul rezistent, ,1 
inima larg deschisă pentru entuslasmul patriotic. (va urma) 

Cât priveşte morala economică, principIul este, să lucrezi cât mal mult 
să mănâncl cât mai puţin şi si fii crutAtor. Obiect de satiră in toate ocazille 
este leneşul, cel ce se lasi ufor la mâncare ,1 rlslpltoruI. Nlcăerl ou se re
spectă mal sever dIctonul, că mâncarea DU este scopul vietii, ci numai UD 
mijloc pentru susţinerea ei. Perseverarea prea severă io această direcţie, face 
ca mesele să fie, afarA de sărbitori, de tot frugale. Cât ţine sezonul fructelor I 
un codru de p~ne cu poamele ce se ~~Ine~ ~ fiecMe pa~ cons"~e de', ~rt~~~_~-~~~~·~.~"~~.~.~_~~~~~.~_~_~.~.~,~~~ .. ____ ~_~~~~~~~_~~~~ __ ~%~.~.~-~~,~~~_ 
multe ori şi .prinzul", şi "gustarea", ,1 .clna". I 

Dacă In genere aici ou le desvo1tă o muncă aşa de Intensă ca ş1 ]a 
câmpie, aceasta se atribuie faptu~lJl, că rodul muncii, prea neinsemnat. nu-l 
stimulează peotru eforturi intettte. şi nimeni nu s'a gaodtt să-i pună tira
nului la tndeminA mijloace de perfecţionare ia lupta dirz! cu natura puţin 
darnică. 

Statul modern tmpreunA cu impovorAtoarea lui administraţie, apare fn 
faţa acestei populaţII nevoiaşe numaI in postura de Cerber exploatator, DU şi 
În cea de ocrotitOf' a nevoilor liale. Din aceea ce 1 se la cu ambele mâini, 
na j se mal restituie nici măcar o Infiml pArticicA lub formă de ajutor tnle
les şi simţit de el 

Astfel, standardul de viaţă al tAranului de aici este minim. In vremuri 
de restrişte econo rnici care s'a anuntat şi tn prezent, el işl reduce la mlnl
mul pOsibil trebuinţele şi vegetează o viaţă chinuită, dar nu-şi părăseşte glia 
sărăcăciasă. Se aseamănă cu acele ctotu~t de arbori singuratici de pe mar
gini de ripe, ta bătăile vânturilor, clopârtiti de secure, cu rădăcinile desgo
llte de şuvoiul ploilor, - care cu cât sunt mal năpăstuite de VItregia sorţii, 
cu atât işi invânjoşează mal mult ]emnul şi nu sucombA cât timp o singură 
vână sănătoasă le mai poate smulge mustul dăIAtor de vieatl, 
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torii dinaintea lut ntau avut-o nici I 
UDUl. Ea s'a zămislit ia creerul lui 
s'a Infiripat şi coacretlzat fn opera lut 
şi s'a desvoltat ca toate generaţlfle 

dela 1860 incoace luând proporţiile 

uriaşe care au culminat tn 1916 cu 
dlrâmarea Carpaţl10rl 

Atât de Imens devine MIhai tn con
ceptIa acestor generaţII tncAt poetul 
Coşbuc Inspirat de epica tDfltlşare a 
luptei de la Căluglreni nl-I ar&tă ast
fel pe Mihai: 

Dar iată-1 r E Vodi I Obiaurul 
Mi bai! 

Al~argi nivali nebuni 
Iml)răştie lingar pe cAtl It aduai, 
Cutreeri cAmpul tiind de pe cai. 
EI vine spre paşi; e grozi ,i va' 

Ci vine Imuai! 

Sălbatecul Vodi e'n zale ,1 fer 
Şi zalele-I zarule erunte ; 
Oigantică poartă o cupoli pefraDte 
Şi vorba,j e tunet, risafletal ger, 

ŞI Vodi-I all .. uate. 
Iar peotul Cerna indeamnA Zelţa 

Păcii să-şi la zborul inapoi pânA nu 
vom Izbuti si vindecăm strAvechea 
rani. pentruc!: 

DewAr .muţi In mlna nostră darda 
Ce-ar zice eflaUl ambri dela 

Turda 
Al neamului ItriJtrf ... 

ft pentruca ~ 
Tot falgeri de dlf1col0 d~ moarte. 
InsAngerata spadă-a lui Mihai •• 
Iar la lamina ei, citim deodată 
ŞI slava ,i dllrerea noastră toată. 

Toate aceste podoabe ale IiteraturH 
româneşti şi alte multe iDC~ se da
toresc exclusiv lui Bălcescu şi vred
nleel sub epopel. 

PentrucA o epopee este "Istoria Ro
mlnllor sale Mihai Vlteazul-, o epopt>e 
ruptă, pagină cu paginA, cuvânt de 
cuvAnt din sufletul lui! 

Concepută in Ţară, incepe a o lucra 
la Paris, o poartă cu e] intt'un sat 
de lângă Paris, intr'un oraş din ludul 
Frantei, prin italia de Sud, la Con· 
stantlnopolt". De-aici cere voie a Intra 
in tari. Nu I se permite .. "Cu sufletul 
tntrtstat, cu pute-Ue slăbite, se tntoarce 
tot pe mare cAtre apus, purtând in 
sArAcAcIoasa lui ladA de exilat, ca 
odinIoară Sincat In desagl, scumpele 
sale manuscrise". 

Doul-tret sAptimlni dupA ce (-a 
fost refuzati Intrarea In larl, moare 
la Palermo in SlclUa, şi e ingropat to 
clmltlrul Capuclailor, in groapă ob-

[XDozitia col~ctiuă Dgsi~griu ~jma ~i Iosif 8c~~~itzgr. 
]n sala de expoziţII a Palattllui Cu]- DI Sima este un IncontestablJ talent 

tura] 0-011 Sima şi Scbveltzer şi-au şi aceasta se vădeşte clar din bogata 
expus lucrările lor din acest an. Măr.. sa expoziţie. 
turlsesc că eite una dintre cele mal Dl Schveltzer obsedeazlcu predl
reuşite expoziţII din această toamnă lecţie peisajul de -tară cu cerul de Ull 

şi dela inceput prIvirile au fost atrase albastru Intens. Ne dă frumoase rea
de colorltul viu al foarte reuşite lor por- Iizări in Curtea mea din Baia Mare 
trele ale O-lui Si ma. D-sa stăpîneşte (85), tn Zi caldd de vard (82), in lu
o technici desăvârşltă În distribuirea crarea de precizie Inainte de furtuna 
culorU şi ndarea oUinţelor. Vom sem- (75) sau fn efectul de lumini din 
nala din lucrările sale numai cîteva, Apusul soarelui pe lacul Pintea (87). 
deşi aproape toate ar· trebui mentio- AdmirabUele Crizanteme (91) şi 
natf' : Blij01Ul (90) arată că OI Scbveitzer 

Munca de primavard (58) cu acel ştie să surprindă sufletul tainic al flo
cer alburiu caracteristic zlleior caprl~ rllor. 
cloase de Aprll plolos; Spre seara Expozitia colectivă a D-Ior SI ma şi 
(22), sau frumosul Amurg de iarna I Scbveltzer ""tste pentru Arad o Intere
(37). santă manifestare de ordin artIstic şi 

Biserica neagra (57) sau Ulita veche toate laudele se cuvin celor doi ex
din Braşov (b3) redau toati atmosfera pozantl. 
de melancolie a oraşelor de provincie. Ed. 1. OăvineseK. 

ştencă a săracilor. "Istoria Românilor citez ta Intregime, ea este a lui BăI· 
sub Mihai Viteazul" a rămas neter- cescu·! 
minată. Proedaae 6 cărtl. N'a scris PentrucA. realmente, Bălcescu n'a 
decât o pute dlntr'a 5~a. Pe-a 6 n'a fost numai un simplu Inspirat Istoric 
fnceput-o. romantic ci şi unul dintre Ivlţlatorif 

ŞI e interesanti următoarea obser-I poeziei româneşti... . 
vaţle, a Istoricului Or. Tocllescu, - Acesta a fost BAlcescu, marele cân
care s'a ocupat cu vieaţa şi opera lui tiret al eroului pe care 11 prăznuim 

Bălcescu: astăzi ... 
Spunel el: Toată vleata lui a fost un entuslast 

un mare mare nebuni şi dacă ne-ar 
da O-zeu şi astăzi astfel de nebuni, 
- măcar câte unul la o mie de oa
meni cuminţi, de care suntem sătui ... 

"Aici se opre~te peana lui Nico
lae Bălcescu. Era capitolul 33 al 
S'Crler!i sale Care corespunde la 
capitolul 33 al vieţii sale, vA1'sta 
la care a murit I Este O intAm
plare curioasă, analoagă cu aceea 
a lai Napoleon cel Mare, in ma
Du.eriptele căruia s'a găsit un 
manual de geografie, scris in ju
Deţea sa, neterminat, şi care se 
oprea tocmai la iuula s-ta Elenl 
unde 30 ani ill urmi, marele im
părat avea să·~i 8fAr,e.sci ca
riera". 

Sufletul eroic al cărtll sale l-a tran
smis Bălcescu pAnă şi marelui Hasdeu 
care, io monografia 8a .Ioan Vodi 
ctl CumpUt- urmăreşte intocmai pla
nul monografiei ]ul Bălcescu, din care 
citeazA pagini cu aceastl .lmplA dar 
elocventA menţiune admirativA: ,,0 

Doamnelor şr Domnilor 

Oamenii ,1 ]ucrurlle au o valoare 
reală şi una reprezentativl. 

Oamenii simpli şi tineretul tn pJlnă 
desvoltare intelectualI.. e bine să vadă 
oamenII ,1 lucrurile prin reprezentaţll 
- si tnterpreteze faptele tn mod 
simbolic. 

Aşa cum noi şi părinţii Doştrl şi 

plrintll părinţilor noştri le-am vAzut 
şi Interpretat. 

(Urmarea la ar. viitor.) 

• 
1 
f 
c 
c 

CI 

fi 
e 

d 
fi 
l 
e 
ZI 

f( 

n 
al 
a 
a 
S~ 

m 
tr 
a 
di 
re 
b· 
or 
pl 
bl 



NO.48 TRIBUNA NOUA 

B 1 SER 1 C A. 

Biserica A 

In Hmeriea- de nord 
America de Nord (Statele Unite) 

fl1ureşte tocmai in zilele noastre o lume 
nouă. a cărei cunture grandioase se 
fntrevăd depe acum. Concepţli despre 
vlaţă,~[fundamental . schimbate, fată 

de cele europene. - stau la baza Ide
ală a acelei lumi. a căret perspective 
ameninţă să eclipseze faima EuropeI. 

Şi ce e mai curios: orlgina popoa~ 
relor, cari au asigurat Americei ne
cunoscutul avânt, tot europeană e, 
- căci acel americani sunt emigrati 
europeni, - de acum ori de mai de 
mult. 

La inceputul emlgrărll europenilor, 
America era, - cum e încă şi azi o 
bună parte a el, - sălbatică. Europea
nul a trebuit să facă totul incepân dela 
căile de comunicaţii până la ultimele 
stabilimente Industriale - pentru a 
putea exploata imensele bogăţii natu
rale. Vn teren inepuisabll pentru mun
ca, - oferea aceea lume nouă unde 
alergară toti acei europeni, cari erau 
apăsaţi acasă de greutăţile traiului. 

Cel maf"numeroşi emigranţi l-a dat 
la inceput Anglia. EnglezII duceau cu 
el şi obiceiurile de acasll, cu biserica 
lor angl!canll, care cultlvă atât de mnlt 
predica, - şi confefloţelt", leu tot felul 
de intruniri (convention). 

Omul, ca fiinţă sociabilă, natural 
că slmţia şi tn lumea acea săI batică, 

nevoia un'ei vietI sociale. Ia impreju
rărlle date, manifestarea acelei vieti 
a inceput ln jurul bisericei şi partl~ 

cularitătiJe bisericei anglicane, şi peste 
tot a celor protestante, erau proprii de 
a satisface multe din necesltătlle su
fleteşti ale credincioşilor lor. Preotii, 
4itaudu-şi seama şi de rolul social ce-l 
are de implinit biserica şi·au şi dat 
sllinta să satisfacă acestei chemări, 

chemând populaţia În cercuri tot mai 
largi in jurul bisericei. In predicile şi 

conferintele Jor, ce cuprindeau cele mai 
diverse probleme, dând sfaturi şi fn
drumări practice pentru viata de toate 
zilele. 

Emlgraţil apartinătorl altor naţiuni, 
doritori de a beneficia şi ei de invA
tAturile, ce le culegeau englezII la in
trunirile (convention) aranjate de bi
serica lor, - au inceput a invăta limba 
. engleză. Iar mai tărziu, când numărul 
lor .'a ingroşat atât de mult· încât au 
fost in stare a Întemeia o biserică de 
confesiunea lor, - au transplantat tot 
ce-au 2ăsit bun la concetătenll lor 
englezI. 

Prin invăţarea limbel tngleze şi prin 
apropierea de mentalitatea englezll, s'a 
făcut un pas insemnat pentru apropi
erea de cultura acestui mare popor; 
- ,1 'n acest mod s'a pus baza Ideii 
de cetătenie americana, atât de anglo· 
filă. Azi oricare cetătean al Statelor 
Unite îţi răspunde, care e origlna lui, 
el vorbtşte insă cu predilecţie engle
zeşte, şi se declară a fi american. La 
formarea acestei mentalităţi a avut un 
rol preponderent biserica şi pe noi 
acest fapt ne interesează aci, pentru 
a arăta o latura, atât de binefăcătoare 
a rostului ei social. Imbrâţlşând bi
serica fără exagaatele scrupule dog~ 
matlce ce se manifestă la noi, - în· 
tregul complex al nevoilor vieţii, că 

a domnit In America o putere socială 
dintre cele mai formidabile, - căci a 
revărsat asupra credincIoşilor ei toate 
binefacerile el. Conferintele, conţinând 
orice subiect .lumesc, - trecute prin 
prizma moralei creşline, ating un du
blu scop: leagă interesul ,redlnc!oşl I 

lor fată de biserica mama, care ii oc
roteşte şi povăţuieşte la toate c~le 

bune şi povăţuieşte la toate cele bune 
şi folositoare, - şi in!apttliesc prin 
propagarea chiar indirectă a moravu
rilor bune, - aievea, viaţa şi invăţă· 

turile lui Hristos. NIci nu-şi poate alege 
biserica un scop mai frumos! 

Amintim acestea pentru a arăta de 
ce sunt capabile bisericile protestante, 
pe cari contrarII vederilor noastre ni-le 
prezintă, ca şi când s'ar prăpădi după 
misticismul orientalt 

In Statele VDlle nord-amerlcane,
patria tuturor IIbertătilor cetăţeneşti, -
nici invătământul religel şi nici su
portarea unui Impozit de cult, nu e 
obligatoriu Şi cu toate acestea In
strucţia religiei, - po~te tocmai pen
trucă e facultatlvă, - este făcură tot 
aşa d~ temeinic, ca şi in Europa, .....; 
Iar preotii sunt mal bine retribuiţi. 

Dintr'un studiu al unul sctiitor german 
retinem notlţa Interesantă ca a găsit 

to Statele uoite o parochie germaoă, 
numărând abia ]500 suflete, dar care 
avea un budget de 50 000 dollari (8 
mii. Lei), din care il reveneau preotu
lui 6000 dollarl ca leafă, plus auto
mobil la dispoz ţie. In fruntea paro
chiei era un preot tinAr, care mal avea 
incA un asistent şi trei secretare, cari 
lucrau necontenit la 3 maşini de scris, 
rezolvind multiplele cereri ale paro
chlenilor. 

Cum vedeti, fnţelegându-şl a,'olo 
preotii rostul, au facut ca b serica să 
cuprindă viala cu toate manifestarile ei. 
Devenind hlserica o Instituţip, în cale 
pulseaza viata, a les-at credinC'!oş1i de 
ea, şi aceştia aduc jenfe benevofe 
pentru susţinere~ el. EI îşi trimit copiii 
tot benevol pentru a se împărtăşi de 
Instrucţia religioasă. In astfel de im
prejurărl biserica nici nu slrr.te nevoia 
Introducerii sstemulul unul Impozit de 
cult obligatoriu, - câtă vreme la noi 
puţini dmtre pre('1il de azi şi-ar putea 
asigura existenţa materială fără leafă 

dela stat, şi taxe stolare, ~ şi nici hl· 
serlca nu ştim ce-ar face - fără im
pozitul obligatoriu al cultului. 

Primii europenllmlgraţi, au sosit In 
America mânaţl de grljl materiale, 
- căutând acolo fericirea Jumeascll 
care il alină. Preocupările, prin exce
lenţă materiale, ale AmericanuluI, au 
Influlnţat din toate pencteJe de vedere 
fntreagă mentalitatea lui. Preotul, care 
ar fi propovăduit numai ferlcirea vii
toare, scadenta după moarte, fărl să 

"aibă in vedere, că imigratul a sosit 
acolo pentru găsirea cele:lalte, ar fi 
riscat si strige in pustiu şI s'ar fI ex
pus a rămâne perftor de foa.me Adop
tându-se nevoilor vietii, s'a pus şi pe 
sine la adăpostul grijilor materiale, a 
făcut şi din biserică O institutie folo
sitoare,.şl infiltrând morala creştiDă în 
toate acţiunile desfăşJrate În jurul bl
ser!cii, - flC! chiar şI mai ales ne~ 

bisericeşti, - a contribuit la formarea 
ac( lor moravuri austere, cari carr :teri
lează viaţa socială din Stattle Unite. 
ŞI pentru aceasta Incomensurabilă rea
lizare biserica americană merita .toata 
veneratiunea omenimd. 

Vom aminti aci o formll, cu aju
torul căreia biserica americană (con
fesiunea nu impoartă), îşi adună fon· 
durile necesue sustinerii bisericei; o 
formi c .. re urmăreşte tn aeclas timp 
şi realizări de ordin moral şi social 
practic. 1ctr'un orăşel, se adună in 
fiecare lună odată, toti credInCioşii fără 

doesebire de Sex, vârsta fi situatie 
socială, - unei bisericii, - reprezen
tând cu acea ocazIe toate organiza
tiile lor sociale, culturale ori profesl
onale,-Ia o masă comună, prezidat! 
de preot. Nainte de a incepe mâncarea, 
spun cu totii În cor o rugăciune. După 
terminarea mâncărli se pun in dis 
cutie diferite actualităţi de interes 
local, apoi vine rându! câte unul con
fertnt!ar anume chemat şi după pre
legerea acestuia de regulă urmează 

cântări patriotice, glume vesel!l', şi 

chiar joc uneori. Pregătirea mâncărilor 
o fac sotiile celor prezenţi, - cu ro
tati a; - iar servirea o fac fetele tot 
cu s,·hlmbul. . Profitul ce rezultă din 
astfel de mese comune, - ii revine 
in intregi me bisericei. 

Americanul îşi plăteşte de bună vo:e 
preotul, insă ia schimb fi cere con~ 
traservlcll 4e folos practic, - el vo~ 

ieşte să audă din gura preotului ade
vărul şi apărarea dreptăţii, - şi in 
măsura ce preotul satIsface acestei 
cerinte, ti remunerează şi il respectează. 

In oraşul Madlson din Statul Wls· 
consln d. e., studentII şi studentele 
de1a Universitatea de acolo, cerceteazA 
mal ugulat biserica, decât şcoala; 

fiind.:! preotul bIsericei unltare de 
acolo, tratează in pred!clle sale, cele 
mal variate probleme sociale şi uma
nitare. In alte părţi se' tin tn b seriei 
tot felul de intruniri. de interes social, 
ba chiar şi reprezentaţif de cinema
tograf. Alte biserici au zidite alliturea 
săli de gimnastică Petrecerile tine
retului sunt indrumate de preot, care 
impreună cU părinţii le supraveghiază 
deaproape, şi nu le conturM ori o
presc, de.::ât dacă s'ar abate dela bu
nele obiceiuri. 

Cu un cuvânt biserica a pâtruns 
adânc in viaţa socială şi familiară, 

ceeace a datollşlere bunelor mora
vuri, ce fac atata cinste azi a merlca
nulul din Statele Vnit~. Protecţia fe
meii. mal recent oprirea consumului 
acoholulul, standardizarea, etc., sunt 
corolarul unei vieţi sociale sănătoase, 
iuperloare celei europene. 

Ori cât de simpli ar părea ameri 
canll, el sunt mal armonici sufleleşte, 

decât europenii, - şi de aceea sunt şi 
mai multumlţl. Superioritatea vieţii lor 
sociale, retine tot mai multi dIa eu
ropenII, plecati acolo cu gândul de a 
ie reintoarce. Acel em' grafl europeni 
nu mal simt nici dugostea de patrie; 
şi dal:ă d'lrul de familie ti readuce In 
ţara natală, multi din el se simt aici 
streini şi stlnghrriţi. 

A. M. 
•• u '" .. -

Conferinta d-Iui pruf. Cap/dan:. 
Macedo-RomAnff. - Vechimea şi 

tns· mnătatea lor. 
Duminică 20 Noembrle D-l praf. 

Capidan şi- a desvoltat in sala Pal.'1-
tuiul Cultural conferinta sa tratând 
despre Macedo~R:)mânl. D-sil arată, 
că aslăz! sunt mai mult de un milion 
de R)mâni in afară graniţelor ţării: 
dmculo de NIstru, in valea Timlculuî, 
în Istria şi in Macedo'lia. Despre 
aceşti Români d;n Pind sau Aromâni 
avem dovezi dio cele mai vechi tim
pun. EI sunt po:nt>nlţl ca păstori Va
lachl de câtre Ana Cornnena ŞI Cho
niates. care vorbesc de obiceiul lor de 
transhumantă. adIcă s:obarârfa in văi 
iarna şi reîntoarcerea păstorilor in 
munţI cu o!le odată cu venirea pri 
măverli. 

Românii d.n Macedonia erau mult 
mai răspândit; ca astăzi. Trăind In 
mjlocul Slav;lor ei au fost asimllati d~ 
aceştia şI acum d03r numiri româneşti 
de munţi ca Domnitor, Vlsltor mal 
arată trecerea lor pe acolo. 

Impoitanţa economică - a acestor 
Români era mare la inceputul epocei 
moderne. Ei Si;! intalnesc ca Degll~torl 

$7F m am .p 757 nrrsnonm. 
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Pelerinajul ArădaniJor şi Bănăta
nilor la Locurile sfiDte. 

Preasfinţitul nnstru Episcop şi Stăpân 

Grigorie, este însufleţit de dorinţa pioasă 
de a întreprillde o călătorie de închinare la 
Mormântul Domnului şi la Locurile sfinte, 
în primăvara viitoare. Nă mă Îndoiesc că 
se vor găsi mulţi pelerini, cari să Însoţească 
pe P Sf Sa, din eparhia Aradului ~i de 
aiurea, dar mai ales din întreg Ballatltl, 
care s-a afirmat slatornic în fruntea tuturor 
iniţiativelor de Înălţare sufletească .. 

C~ unul care am avut parte de marea 
fericire de a mă putea închina cu smerenie 
la Locurile sfinte, cu prilejul pelerinajului 
de sub conducerea 1. P. se. Sale Mitropo
litul nostru Nicolae din toamna anului 1925 
am primit cu dragă inimă încredinţarea P. 
Sf. Sala D. Dr. Ep. Grigorie, de a orga
niza pelerinajul, pe care Îl va conduce, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, prin Aprilie 1928. 

Astfel rog pe cei dornici de înviorare re
ligioasă şi de inoire sufletească să binevo
iască a se anunţa. din bună vreme, la 
adresa mea ca, amăsurat numărului de pe.
Ierini, să putem face cuvenitele pregătiri de 
călătorie şi nece~arele orânduieli de bună 
găzduire În Ţara sfântă. 

La pelerinajul nostru pot lua parte inte
lectuali şi tărani, tinere şi bătrâni, bărbaţi 
şi femei, toţi câţi simt Însufletirea sfântă 
de a călca pe urmele Mântuitorului 

Eu stau la îndemână cu orice lămuriri 
şi orientări, pe seama ori cui va simţi 
.inspirat de gând cucernic la vestea, pe care 
o impărtăşeşc aici ŞI voiu avea mângâie
rea unei datorii de recunoştinţă împlinite in 
ziua când voiu putea înfăţişa P Sf. Sale 
lucrul, orânduit cu nădejdea de Izbândă 
deplină. 

Pentru un suflet, de creştin, socotesc că 
nu poate fi o mai mare bucurie şi fericire 
pământească decât aceasla: de a putea să şi 
plece genunchii În cucernică Închinare, în 
biserica credinţii noastre din Ierusalim şi să 
atingă sfielnic cu buzele piatra, ce acopere 
sfântul Mormânt al Dcmnului. Fiorii religioşi 
şi tresări riie spirituale şi spiritualizante, pe 
cari le-am resimţit acolo, nu este grai să 

le spună, nici condei să le scrie. Ele ne 
vor insoţi cu amintirea lor până la mor
mânt. Şi ne vor fi un statornic h.vor de 
înviorare şi ÎnsufleţiJe religioasă. 

In vremile de credindoşie caldă şI lumi
nată, Ţara noastră a trimiS mulţi închinători 
în depărtatul Răsărit. Acum am apucat din 
nou firul datinei pioase a cucernici10r Îna-· 
intaşL Dumnezeu milostivul.,a răsplăti şj 

noauă, celor de acum, cu iertarea păcatelor 

ostenelele drumului de căinţă; va dărui 

mângâiere sufletelor obidîte şi va revărsa 
harul si binecLJvântările sale de sus peste 
viaţa şi osârdniciile noastre de închinători 
pioşi. 

Chiem deci pe tot sufletul dornic de 
mântuire: să se rupă pe 2 3 săptămâni din 
legăturile vieteii, ce-l ţin legat de casă. şi 

sa-şi ia sborul, Împreună cu alţii, sub 
duhovniceasca cârmă a P. Sfinţitului nostru 
Episcop Grigorie, spre acele Locuri sfinte, 
unde a vieţuit Dumnezeu in trup omenesc • 
şi unde e mai vie sensibilitatea impărtâşirii 
şi unirii cu Hristos! 

• n • .,,4"' 

Arhim. Policarp P. MorNşca 
sf Mănăstire Bodrog 

p. ZădirJac jud, Tirniş. 

swt • 

in ]talia, Austria şi până 1" Pol'lnla. 
Se pomenesc şi a\:de "Chortae Ora· 
eeae- in It gătură cu afacenlor comer· 
ciale. 

AstăzI Români dia Macedonia sunt 
amenlnţati să dispară ca Individualitate 
etnică.. El au fost rmpăI fiti intre mai 
multe State şi bsericile ŞI şcolile lor, 
ridicate de multe ori cu pretul Vlfţll, 
au fost în~hise sau luate dlO stăpâ
nirea lor. 
Măsura guvernelor de a se a duce 

, colOnişti din Ma-:edonia In Cadrilater, 
0·1 prof. Capidan nu O găseşte sa
lutară. Noi rt'grătăm că D-I conferen
ţiar a omis S:l vorb~ască despre apor
tul cultural - mal ales in filologie 
pe care l-au adus a':t'sti Româ"l. O 
seamă de fruntaşI al cuhure; romaheşti 
~a Valaori, Murmu, Papahagi, Baţaria, 
etc., au venit din Macedonia. Nu s'a 
pomenit nimic de~pre un alt marE' 
aromân, dpspre M1tropolitul Andrei 
Şlguna *) care a luptat aici io Ardeal 
pentru cultOlra şi bseCl::a romanească. 

t. Il. 
") Kola R,·d, ActÎ\'it~tea culturală n românilor 

msee,tollcni in Ardeal Banat şi Tările Lngurcne' 
formeaza oJ:.iectul altei conferinţe ţinută Je Dl 
Prof. Capi dan IA Timi~oara. 



Pag.4. TRIBUN A NOU A Nr. 49 

Cronica externă. 
Incepând cu numArul de fatA, cro· 

nlca externA va .pare iaraş! regulat, 
căci ni mAnui nu pate sdipa Impor~ 

tanta unei astfel de cronici, mal ales 
astăzi, când pe lângă mişcarea po
litică interna, orientarea fn' politica 
externă este de o capitalA Importantă 
Mal mult chiar, politica internă, - nu 
exagerez - este in functie directa de 
cea txteroă. In afară, trebue sA re
prezenUm tot aşa de bIne, dacă nu 
chiar mal bine, ca şi tnnăuntru. Do
vada am avut-o cu ocazia sedintelor 
Ligii N atJuniior unde toate statele au 
fost reprezentate prin elemente de elită 
atât politică cât şi intelectuală. 

Vorbind de Liga Natiunilor, trebue 
să ne gândlm la sesiunea vlltoarf', 
unde vine tn desbatere cea mal arză

toare problemă a timpului: Dezar
marea. 

Nu vom fj prea optimişti În privinta 
ruultateJor practice, dar un singur 
lucru e de relevat, adeslunea Rusiei 
sovIetice. Este pentru prima oara că 
ea atacă aceasta problemă făţiş. Din 
partea noastrA pleacă 0-) Titulescu. 
Că suntem departe de ceea ce ne 

inchipui m noi că ar fi o pace mon
dială, este clar, pentru cel ce urmă~ 

reşte zilnic presa străină. Pu1eri multe 
lunt la lucru, pentru a distruge toate 
tnţelegerlle statorolc!te dupuă teribilul 
flagel mondial~ Nu mal vorbesc de 
Rusia sovietică care submlnează si
guranţa tuturor statelor, prin imense 
mijloace b;\neştl şi duce cruciadă con
tra tot ce nu este roşu. Ne aducem 
bine aminte de teribila grevă a mi
nerilor din Anglia, care a costat statul 
englez peste 3 miliarde llre sterline. 
Dar rAsvrătlrea poporului chinez? Dar 
propaganda rn [ndll? Propagande co
muniste in Statele europene o vedem 

'petrecându- se sub ochii noştrll. Iată 

de ce dar suntem curioşi s'auzim cu
vântul Ipocrit al Sovietelor in con
gresul pentru dezarmarea de la Geneva. 
De altfel, situaţiI Internă a Sovietelor 
este departe de a fi ideală. De un aD, 
de când a apărut o opozitie, deşi DU 

mare ca număr, ind calitativă, ea pro
duce comitetului central Sovietic destul 
de mari neplăceri!. Trotrkl Sinoviev 
,i Rdkovsky contra direcţiei centrale 
sovietice. Deşi politlceşte, aceasta opo
ziţie na reprezintă mult, este totuşi 

aD simptom de dezagregare internă. 

şi sfârşitul solidarlUlti legendare şi a 
disciplineI Internaţionale a JlI-a. Acest 
lucru nu ne poate scăpa. 

In [ra/lO, Qe aflăm În plină dictatură 

Cronica sportivă. 
- u .D1)*' •• , $ Dt ___ 

Campionat cI. 1. 

filoria ~fR ~- mim~ia 4: ~ (1: m 
In fine, campionatele de toamnă, in 

regiunea Arad, Duminică, şi-au luat 
sf:trşit. Rezultatele obtlnute, după cum 
arată tabloul de campionat, nlel decllm 
nu sunt măgulitoare si cu afât ma! 
puţi n reale, prin faptu'l că, rn urma 
jocului manifestat de către echipele 
de football din Ar<ld, cu mai compe· 
tentă pentru campionatul reglunel ar 
fi cu drept merit, Gloria, care joacă 
cel ma! frumos joc combinativ şi care 
are elementele cele mal valoroase. Nu 
ne indoim insă, că fn sezonul de pri~ 
mAvartt dacă va continua astfel, dt>· 
sigur că va ajunge cu usurinţă cam~ 
ploana regiunel, luând parte in urmă 
in lupta pentru camloDatul ŢărII. 

'

De altcum, echipele, după cum arată 
abloul de mal jos, sunt clasate in 

modul urmlltor: 

fascistă. Legiferarea admInistratIvă işi 
urmează cursul "normal". Ultima mare 
reformă, este cea a Camerei deputati
lor. Deputaţii vor fi numiţi, Iar nu 
aleşI. Deci orice opozitie este absolut 
exclusă. După numire deputaţii vor fi 
trlaţl ,1 vor fntra tn parlament numai 
cei ce posedă adevărata "conştilnt~ 

fascistă-o 

Politica Italiană tn Albania a suf~rit 
un mare eşec. Contralovitura a fost 
dată de Franţa prin tratatul franco
jugosJav in:helat zilele trecute. italia 
vede tn el lovitura dată fascismului În 
Balcani şi periclitarea coastei dalma
Hee. De ai::! manifestaţluni violente in 
toate oraşele italiene contra Frantei şi 
Jugoslavlei. . 

In Un2aria vulcanul este tn c(}ntl~ 

Duă ferb ere. Forţele reacţionare ultra 
şovine nu perd nici o ocazie de a se 
afirma cerind mereu revizuirea trata
tului dela Trianon. Propaganda Jordu· 
lui Rothermeere pare a-şi fi epuizat 
toate sursele a murit de inainte. Era 
o vreme când ră3boioicui Lord um
plea toată presa mondială cu "scrisori" 
către toate personalitătile europene, 
cerând pe toate tonurlle revizuirea 
"nedreptăţii". La asta a rămas. A~uma, I 
ocupatia de predilecţie a guvernatori
lor unguri este de a ţine trează do· 
rlnţa de revanşă, ca popor. Platonis
mul acesta nu are nici o Importanţă, 
căci se manifestă ca o furtună într'un 
pahar cu apl. In orice caz un lucru 
trebue să recunoaştem: au imens ser
vicii de propagandă in preţ unIt cu 
enorme cheltuelf. Faptul acesta l'am 
simtit şi noi. DU odată. Atâta vreme 
tnsă, cât mica antantA va veghla, orice 
ptrlco] este exclus. Oare statul romAn 
n'ar putea şi el printr'o contl a propa
gandă bine susţinuta sA paralizeze 
hntasticele ştiri din opInia pestan!? 

- Din Germania nu se aude nimic. 
Apropl erea lor de Soviete este iosă 
o realitate. Aceeaşi cale o urmează şi 
mea Austrle. Capitalul mare german 
a gasit un bun plasament in Industria 
rusească. Chestiunea Anschlusslllui 
Austriei către Germania a rămas de
o:amdată o dorinţă, cu speranţa rea
Uzărll pentru mai târziu. Deocamdată 
in să s'a inceput unificarea legislativă. 

Celelalte State europe.ne sunt insă 
cOl1plect absorbite de politica internă 
locală, având de luptat În primul rând 
pe terenul economic. Criza economicA 
nu este numai la Doi Iesi mtită cu 
atare v:oleoţă. Este o criza generală 

provenită din lnstabtlltatea valutei şi 

Tab10ul Camp el. I Arad 

-I~ ~ ("",,,,1 
~ 

::; Echipa ~ l:;ll.,:: .... - ~ !! §~~ u u - -;;; o -=;,5 "" .~ t."I!:I .... =-
...J ~ P- ~ 0...1'" 

1 I CAA 1 5 41-11114)78 
2,'GlDrla GFR 5 3i-1 II 20 Ib -7 
3 AM EFA 5 :lI J I 2 -fi 8 . 5 
4'-S.GT5 21 I 2 51:315 
5 VOillţl-V. "5 - It I 1 3 Il 1Tbl ~_ 
6mTinpla5 1- 4,6115 :l 

Duminică, În ziua de 20 No\'. a C-, au 
avut loc pe arena Gloria, matchul carilpionat 
Gloria-Olimpia. Olimpia în urma victoriei 
asupra echipei AMEF A (1: O) şi-a pus 
toată năzuinta să fie demnă: rivală Gloriei, 
care azi a jucat fără cei mai buni jucători 
Barbu II şi Baii. Totuşi, Olimpia, cu toată 

insufleţirea şi vehementa arătată, a trebuit 
să se aplece in faţa jocului superior ma
nifestat de Gloria. 

Olimpia începe şi din primul moment, se 
obsearvă o superioritate din partea G!oriei, 
care prin aripa dreaptă avansează spre 
poarta inamică. Situaţiile favo! abile însă fIU 

sunt valOlificate. In minutul a 7 însă, Mă-

supra producţiei care aduce după sine 
somajul cu tot cortejul de mizerii. 

Interesant de observat că in aceste 
vremuri critIce. a inceput si tnf1o
reaseă UD noc. gen de activitate, acel 
aal escrocheriilor fantastice. cu bază 
mai mult sau mai putin patriotică. 

Ne aducem iminte de enormuJ scan
dal cu tplşlflcarea franc!lor franct'Z1 
de către prlncîd(>le Wlrldischgraetcz 
l't Consortes. De asta dată alta mal 
mare ca sumă - 30 milioane franc 
francezi - in detrimentul Statului 
Ungar, efectuate la Par:s, cu rentă de 
Stat maghiară. Autori prIncipali sunt 
unguri şi .francezi. Ultima şi mare 
escrocherie comisă zilele acestea a fost 
descoperită in Germania şi avea ca 
tendinţă "nobilă" dArămarea valutei 
sovietice, prin faJşificarea mllioa'nelor 
de cernovtfl. In acesta "afacere- sunt 
compromlşi socialiştii georgienl, cercu
rile reacţionare germane, ta special 
din MUnchen, garda lui Hlttler si Lu
dendorff, şi ca culme chiar o mare 
socletate engleză de petrol. Nu sunt 
excluse chiar.... complicat!unl diplo-
matice. HAlEX. 

• $' ,. 
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GhemărisIDul In lichidare 

Gospodărie GomunaIă. 
Groaza care a apucat pe dis

tinşii nostri consilieri comunall 
la vestea cd vor fi dizolvaţ; i-a 
fdcut sd uite cu totul chestiunile 
degospoddrie aleoropsitului mun· 
cipiu al Aradului şi sd se ocu
pe numai de convocdTi de consl:.. 
liu peste consilii ca sd-şi umple 
buzunarele ca bani albi pentru 
zile negre. 

Ca o dovadd a celor afirmate 
mai sus sunt, intre multe altele, 
gropile din piaţa Avram Iancu 
dela inceputul stradei Bucur ce 
duce la cetate. Aceste gropi stau 
acolo de peste o tund de zile şi 
se adâncesc din zi În zi. 

Am aZlstat Vinerea treculd, la 
lnlâlnirea a doud trdsuri din care 
una a fost nevoitd să treacă prin 
gropile citgte. Geamantanele aşe
zate pe capra trdsurii au umplut 
strada şi bietu/că/dtor segândea 
cu jale la lucrurile fragile care 
erau in ele. 

Rugdm pe onoratii consilieri 
ca În drumurile pe care le fac 
spre indesa/ele consilii ale pri
mdriei sd nu umble in!ânduraţi, 

Puţini dintre cititorii noştri or fi cu capul intre urechi, ci sd-şi 
auzit de această greoaIe numire şi arunce obosi/ele priviri şi asupra 
credem că şi ma~ puţin! au cunoştinţă jalei in care se gdsesc sira deie 
de rostul lnflOţănl lui şi scopurile ce si pitţele oraşului, nu e destul 

urTn~r~ţa;t de tineretul partidulu.I na~ I să votaţi dări mari şi Încă cu pro-
cente pentru ce-; ce fntârziază 

ţlonal ardt>lean ca o demonstraţillne dm nevoe cu plata, ca să vd in-
contra frlpturiştilor ce se alăturaseră deplinifi misiunea de consilieri al 
partidului averescan. "chemărlsmul" oraşului ci să vedeţi şi mai de
vroia să injecteze o dozA puternică parte de buzunarele mării/or VOQ
de conservatorism tradiţional patiduluf slre. 
din care facem parte. 

Idealismul din care s'a nAscut acest 
Un cetălean. 

"chemărlsm- ti apreciem, dar greşala ... --.............. ---...... ""----..... --.......... - .... -.... ""--..... - .... """' ... 
Iniţială de a crede În mes!anismul 
acelora in serviciul cărora ,'au pus 
le-a fost fatală. 

rJin grupare idrallstA conducătorii 

partidulUi naţlonal-tărAnlst au tran
sformat-o in gloată electorală şi in con
secinţă priviţi ca atare. Reapariţia 

Patriei de sub noua conducere ade~ 
vereşte aceasta, 

Jigniti in amorul lor propriu de 
păstrători şi contlnuatori al traditio
nalismului viu al partidului "chemă
rfştil" sunt "'dezorientati. Noi cari am 
azisfat la entuzlasmu} care a fost la 
balul dat de .. chemădşti la Cluj în 
Februarie trecut, bal la care cu Juat 
parte putlzanl din toate unghiurile 
Ardealului, ft deplângem şi le dorim 
să vie pe calea realitătilor vieţII po
lltlce. 

gori, cu mingea primită dela Boroş mar
chează primul goal. Jocul continuă câteva 
minute variat, apoi în absolută superioritate 
a Gloriei până la sfâr1ilul reprizei 1. 

Repriza II se Începe cu atacurile vehe
mente a OJimpici Însă sunt rând pe rând 
zădArnicile de către Husztig şi Pap. In mi
nutul a 17 prin un trial frumos, bine com
binat Magori marchează al 2 goal, iar în 
al 20-lea tot MAgori, marcheuză al 3,a goal 
În poarti Olimpiei, Gloria în urma goalu
rilor date, arată o superioritate, prin rapide 
mişcări pe ambele aripi şi din combinaţia 
frumoasă a lui Giurgiuţi şi Magori - Szabo 
marchează al 4 goal, asigurând astfel Gloriei 
ViCtoria. Jocul se termină în superioritatea 
Gloriei S'au prezentat În condiţiuni bune, 
jucători Husztig, Neteda, Faur şi Boros din 
Gloria; iar din Olimpia : Palmai, Vancea şi 
CuI dan Arbitru slab, Oravekz, 

Timişoara ~ 

Banatul - VDR 2: 1 (1 :0) 
TMTE - TAC 3:0 (3:0) 
Politechnica - Rapid .5: 1 (2: 1) 

Oradea: 
Torekves - Amator 4: 1 (3:0) 

Dala Bagelal/unea da Turiam. La Drum. Brad. 
00. membri al Asociaţiei de Turism. 

La .Orom-, sunt rugati să participe la 
şedinţa ordinara a adundrU generale 
anuale, care se va ţinea lai, în 8 Dt
cemvrie a. c. in sediul Asoclatlunlt 
.Astra· din Palatul Cultural, cu ur
ml'itorul program: 

1). Raportul general despre activi
tatea anului curent. 

2). Chestiunea clădirei' hannlul Gll-
ina. 

3). Raportul casltrulul. 
4). Propuneri şi interpelări. 

Arad, dIn şedinţa comitetului tinuti 
la 14 Npemvrle ]92"1. 

log. 1. Plzo, preş. 
p{of. Tr Mager, v. preş secretar .. ......... --

fi I u j:. 
KNSC - Universitatea 3:1 (0:1) 
Hae:ibor -~ Academia 3: 1 (Z:O) 
România - KAC 2:0 (0:0) 

Budapesta: 
Liga profesionistii cat. 1. 

Sabaria - Nemzcti 3:0 (1:0) . 
Ferencv<lros - 1U ker, 6:1 (1:0) 
B'lstya - Boesby 1:0 (0:0) 
Ujpest - Kispest 5:2 (4:1) 
Hungaria - Budai 33 as 6: 1 (2: 1) 
Vasas :- Attila 1:0 (0:0) 

Germania - Olanda 2:2 (2.0) 

Bucureşti: 

Venus - Sparta 1:0 
Unirea-Tricolor - Sp, Studenţesc 1:0 
Makabea - Colţea 2-l 
Val-vârtej - Pr. Mihai 3:3 

Wiena: 
FlorisdorC - Admira 3: 1 
Wiţna - Rapid 4: 1 
Siovan - Simmering 2:1 
HAKOAH - WAC 3: 1. 
Wacker - BAC 1:1 

OVidiu Ionel Oolcea. 

'1 
1 
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Renuntările la tron Clle fostului principe Carol. 
- flcte- şi corespondentă. -

'La Iaşi, in 2 Septembre 1918, Prin
dpele Carol renuntă in scrIs la toate 
drepturile sale. El trece graniţa cu D-na 

laii, Sempembrie 1918. 
ce e drept fără formele legale, sub 
paza baionetelor duşmane, eri ind!. tn 
luptă cu nof. 

Z'zl Lambrlno. lşl Dărăseşte Ţara io. Indurerat, Regele Ferdlnand trimite 
dnReratA de război şi unitatea pe care un Colonel din Imediata sa apropiere 

sA mustre pe fiul rAtacit şi să-I re
o comanda, pentru a fugl în ţarA stră- aducă pe calea cea dreaptă. 
fDă, ia inţelegere cu inamicul care o • Iata Instrucţiunile sfâş!etoare pe care 
ocupa. EI se căsătoreşte la Odessa, I le da Regele trimisului său: 

Telegt'am din Bicaz 6/19 Septembrie 1918 

"Inainte de a vd autoriza de a lntrebuin/a fQrta, ar;iguraţi-vă 
.."ed nu mai este nici o nădejde de a obţine reintoarcerea la senti
,.mentul realitdţii. ' ' . 

"*;/n interesul lui, chiar dacd este irevocabil hotdrlt sd-şi pună 
"planul tn executie, arătaţi monstruozitatea ca ruperea definl
~tivă cu Familia şi Ţara să se facă pe pământ străin, sub 
"paza unor baionete străine ieri incă 1n luptă cu noj". 

Principele Carol, readus in tari, 
'Persistă insă in nenorocita sa hotărâre. 
faţă de lovitura care se dădea Dlna
stieI, Rf'gele ferdlnand cheamă pe 
'foştii Preşedinţi de Consiliu spre a-I 
consulta asupra acestei prime renun
tAri a Principelui Carol. Generalul Ave
rescu ŞI Alexandru Marghlloman s'au 
pronunţat atunci pentru acceptarea re-

FERDINAND 

nuntărel şi imediata tnlăturare a Prln
tulul dela succesiunea TronuluI. Jude
când cu asprime fapta săvârşltă, el nu 
socoteau pe prinţ demn de a domni. 
Generalul Averescu, mai cu seamă, 
care văzus\purtarea prlntulul in război, 
era cel mal oeil1durat. Găsi m părerea 
lui în cartea unde Primul Ministru de 
atunci AI~xaDdru Marghlloman şi-a 

insemnat amintirile. 

La 9/22 Septembrfe 1918 el scrie: 
"Mai interesant Averescu care, dupd ce cdutase un contact 

.. cu mine.. . infrd imediat in chestiune: Transac!iunea nu e cu 
_putinţă! . . .. Prinţul n'are nici o calitate pentru domnie., La 29 
"Octombrie 1916 primisem O1din sd mă refragdin Valea Pfohovei; 
_toli erau abotuli şi trişti; trebuia sti se dfa bătălia dela Bucureşti; 
."sondele erau incendiale. 1" această atmosferă groaznrcd, a trebUIt 
fIla 9 ore să ordon şefi/or de corp sd se retragă de la masa cl! 
."Prinţul, ca să execute ordinele, dar Prinţul a sfal la masd pfind 
.. Ia 2 dimineata; patrulele inamice ~rau la 20 kilometri. 

"Era desgustdlor .... ..... Din toaie cele ce s'au petrecut nu i 
."curat de efit .un lucru: eăsdtoria. Sd nu o murddrească şi pe aceasta" . 

,tn ..... 
Griji minoritare, 

• - ţ t:aA ... "r' ., u • .. 
I strl politici ca să fie reeditată şI trâm

bitată la toti cetitorii de drept şi de 
Este prea cunoscută marea grije pe I preferlntă a limbII maghiari". In prl

care o are p r e s ami nor it ari vinţa aceasta ziarul "Cuvântul", mai 
de-a căuta cu luminarea aprinsă ar- mult chiar decât ziarele evreeşti, "Oi
tlcolele din presa, scrisă in româneşte, mlneata" "Adevlirul" şi ,.Lupta", face 
mai alea a Capitalei, in care se po- un real servi efa presei minoritare din 
negreşte administratia ţării şi se caută tară şi de peste granltă. 
nod in papură mIniştrilor din guvern. Ce Interesează Însă cinstea tărU in 

Aceste articole suat punctele de at- fata strAinAtAtii când cu astfel de 
facţie pentru gazi'tarll minoritarI care glume neroade se poate _ da ocazie 
ştIu şi româneşte ş.i ele sunt tăImA- minoritarilor să le speculez'f! in dauna 
cite şi publicate la locul de onoare. bunului nume al ţărlt româneşti. 
Astfel in mul din 22 Noemvrle con,. Pe minoritari ti cunoaştem, Au, n'au 
1ratele arădan scris in limba maghiarA de ce râde el trebue să râdă. Nu ne 
.erdelyi HirlapQ pubHcli la locul de mirăm deci că gluma fărli nici un piC 

ODoare - ca articol de fon j gluma de sare re'produsă din ,.Cuvântul" JI·s'a 
năroadă pe care un redactor al ,.Cu- părut de mare haz acelora cari Îşi 
vântului" o face relativ la dl Dr. Ao- strâmbă fălcile de ras când aud că 
'ghelescu mlnlstrullnstrucţ'unil publice cel dinW farmacl.t tn lume a fost ca
E vorba, tn acea gluml1 Inventată şi pra de oarece ea a făcut mai iotâl 
de prost gust, câ dl Ministru Ange- pilule. 1. D. 

.4 z"wIIII'4' tII,-. -. 

Domnul Ion 1. C. BrlHlanu, singurul minte. 
care-] apara. consideră pe principe ca Regele pedepseşte pe fiul său cu 
nefiind iocă matur şi, tocmai pentru 15 zile arest la Horalţa. 
a salva continuitatea monarhică, este Evenimentele fericite de pe frontul 
impotriva oricărei măsuri asupra căreia 1 Salonic fac pe Rt'ge să-I ierte de res
nu s'ar mai putea reveni şi voeşte a tul pedepsei, cu increderea că de astă
da timp Principelui să se coacă la dată fiul a revenit pe calea cea dreaptă. 

Totdeodată, însărcinează pe d-l Ioan 
l. C. BrătianAu să vadă de prinţ ş~ 
să-I vorbeascA. 

Iată raportul Domnului Ioan T. C 

Brătiană către M. S. Regele, asupra 
acestei intrevederi avute la Iaşi in 
zIua de 3] Octomvrfe /18 Noem~rle 

1918: 

.,Am SpUS Prin/ului ctI nu va putea domni dacd ar persista 
"in cdsătoria sa si cd renunţare lui la Tron echivala cu o de
"zerfare. 

"Socoteam chiar cd, dacd ar fi fugit (nainfea inamicului, Prin
"cipele ar fi mult mai pnfin vinovat fald de Ţ ard, edci zeci de 
"mii de ostaşi rar fi putut inlocUl: dar că a dezerta dela Coroană 
"inseamna a face Dinastie; o situaţie periculoasă şi cd nimeni 
naltul nu putea atunci sd indeplineascd sarcina pe care o avea. 

"l-am spus sd asculte de părinţi, să nu uite cd tineteţea poate 
"intotdeauna să invete şi cd, pentru Suverani, a şti sa asculte este 
,,0 calitate tle căpeteuie. Primul Wilhelm era poate ma/puţin în
zestrat dectit cel de al doilea, daT el ştia mai bme sd asculte şi 
rIde aceia el va ram tine "WIlhelm der grosse" şi nepotul său 
" Wilhelm der ~etzte". 

D I Brătianu termină raportu 1 săa I constatând: 
\ 

"Fapt este că principele are lnfă/işarea unui om năucit, lndd
" TatniC, . findcd simte cd obieclinnile sale nu au temeiu, hotărât să 
"Iase sd fie anulatd cdsăioria sa cu speranţa cd mai târziu va re
"incepe. Am nădejdea totuşi că actiunea timpului il va scoale d:n 
"starea hipnoticd in care se găse$le acum şi, dealtfel, o leee ar 
"trebui intre tlmp:sd regulamenteze căsătoria Princiară". -

Pseudo-căsătoria dela Odesa ca 11919. cu însuşI conslmtlmlntul Prfn
D-na Z1zl Lambrino este anulată de tulul care df'clară io scris la Il No-
Inalta Curte de Casaţie, la 8 Ianuarie embrle 1918 că: . . 

,.Nu mă opun la anularea actului de casdtorie incheiat la 
" Odesa". 

CAROL Jl/Xl/1918 

4 • n *_ 4 ...... •• ", "un. 

Domnul deputat Gh. Pleşu Între popor. 
Dumfnecă in 20 Noemvrle a. c. de 

şi Îşi anuntase sosirea in comuna Şol
moş numai de dlmineată la primărie, 

deja la reîntoarcere sa din Arad dl. 
deputat Gheorghe Pleşu pe la ora 15 
a fost aşteptat cu multă dragoste din 
partea tuturor; bărbaţl- femei tineri 
bătrâni in frunte având pe consilierii 
comunall, conducătorii coposesorilor 
urbariall, cărturarii acestei fruntaşe co
mune de pe valea Mureşulul. 

"După 25 ani dela depărtarea mea 
din aceasta comună când v'am servit 
nu numai ca luminător, ci şi tndru~ 

mător pe toate cărările e.::onomlce şi 

bisericeşti, soartea, sau mai bine z:s 
votul O-Voastră în vara acestui an 
m'a trimis în Parlamentul ţărU ca să 
vă represint acolo cu conşt!entiosltate 
şi re Întors in mijlocul D-Voastă, mă 

prezint cu faţă senină, precum senine, 
indulcltoare şi bine chibzuite sunt toate 

cu insufletire: SA tănăască Regele Mihai 
şi Inalta Regenţă! 

Trecind dl deputat la partea mal 
InteresantA, adecA lIpsurfle comunale, 
cari l-au fost increzute spre soluţionare 
şi rezo)vlre, spre multumlrea tuturora, 
le dă fapte R:răltoare şi nu vOfbe, 
drept ce prin graiul primarului îşi ex
primă adunarea adâncă la recunoştinţă 
şi mulţumită, asigurând inaltul Gllvern 
de devotamentul şi sprijinul treaz şi 

cetătenesc, lar de dl. deputat Pleşu 

draglJste şi ascultare tn ori ce 
timp şi Împrejurări arătându-se vred
nic de aceste. 

les eu ar fi uitat că a semnat nişte acte 
şi că ar fi atribUit semnarea lor, îna
Inte de ale vedea, predecesorului său O crlmi fioroasA in Arad. operlle .. Guvernului partidului libera-l-

Luni, ia 21 Noemvrfe a c. la orele 
16. comuna Bârzava a 'avut fericirea 
de-aşi asculta pentru pri maoară! pe fiul 
comunei, dl dl';>utat Oh. Pleşu dân
dLl-şl darea de seamă inaintea unul 
public numeros, Istoriseşte pe scurt 
evenimentele reale petrecute în par
lament. cari sunt ascultate cu pasiune 
şi ~u multă satisfacţie se ia la cuno
ştlDtă părlnteasca oblăduire a Guver
nului liberal intreprinsă prin legile 
votate intru ameliorarea stării săr

manulul popor sătean. 

dlul profesor [ Pl'trovlci. Gluma e nă
roadă, o repetăm, pentru că din ea nu 
reese nlel pe departe, Intenţia autoru
lui de a face publicul sA creadă că 

di ministru Angelescu ar fi un mare 
-duşman al predecesorului său ,1 că 
Du, ar pune tn sarcina Dlui DrofeJor 
1. Petrovlcl cheltuell 'ŞI r.onturl pe care 
fnsuşl le-a fă.;ut. 

Ce-I pasă ins! preseI minoritare dacă 
gluma e de prost gust anostă şi ne
'verosl m ti il. 

E de ajuns să se asemene cu cle
'Vetirea pe seama conducătorilor no~ 

In seara zilei de 22 Noembrie nişte national", 
necunoscuti au pătruns in biroul de- Analizează rân1 pe rând, dela pro
pozitului de lemne Aufrlcht din fata c1amarea de rege a Maestăţi Sale Re
spitalului de copil pentru a lua cassa gelui Mibal 1. Şi Instituirea Inaltei Re~ 
de banI. genţe, cu o claritate şi expunere de 

FIInd simţiţi de paznIc l'au ucis toti fnţf."leasă legile şi inbunăUt'rîie 
printr'o lovitură de popor in cap. ÎnUptuite până la legea ce tinde la re-

Cassa de bani a fost transportată glementarea şi pedepsirea Indivizelor 
pe câmpul cimitirului vechi dar n'a I ce lăţesc veşti sendentloase usurpănl 
putut fi desfăcută. In ea erau Dumal slgurantll Statului. 
20000 lei. BanditII n'au putut fi incă Timp de o oră a fost ascultată pre-
prinşi. darea cu atentiune incordatA şi cu 

aprobări neUtăr1te şI aclămătoare. La 
sfârşit intr'M glas toată adunarea strl-

Se pun la punct apoi nevoile co
munale. I dunarea priveşte cu tncre· 
dere în viitorul acestei tărl ş!~n pro
sperarea comunei. 

Asigura Guvernul de tot sprijinul 
lor neconditionat. 

s. o. o. 

.............. _--

)// 
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Nr. 459-1927. 
Primăria comunei Sfântul Paul. 

PubUcatfune. 
Se aduce Ia cunoştintă generală, că 

pentru darea in intreprindere a cără

uşiei comunale pe anul 1928 Primăria 
comunei va finea licitatie, publică in 
ziua de 30 Decemvrie 1921 orele 9 
a. m. în btroul primăriei conform dis
poziliunî1or legii contabili/ălii publice. 

Cond iti unile de licitatie se pot vedea 
în cursul oarelor oficiale in biroul 
nofarial Curfici. 

SWntul Peul, la 20 Noemvrie 1921. 
Primăria. 

Nr. 506. 

Nr. 456-1921. 
Primăria comunei Sfânlul Paul. 

Publicaţlune. 

Pentru darea în întreprindere a lu
crărilor de lemnar, tâmplar şi ferar, 
necesare în anu11928 cu eferte ÎJlchise 
şi sigilate, în biroul primăriei la orele 
10 a. m., conform dispozijiunilor legii 
coniabilitătii publice. 

Condi!iuni1e de licitatie se pot vedea 
in cusui oarelor oficioase la nofariatul 
Curlici. 

Stâniu) paul, la 20 Noemvrie 1927. 

Primăria 
No. 505 

Primăria comunei Dorobanti. 
Nr. 1331/1927. 

'Publicaţtune. 

Se aduce la cunoştinţă generală, că 
cărăuşla comunală pe anul 1928, se 
va exarânda in ziua de 16 Dec. a. c. 
ora 12 a. m. prin licitaţie publică cu 
oferte inchise fn biroul notarial Doro
banţi in conformitate cu art. 72 şi 

următorlr din Legea asupra contablJi· 
tăţil publice. 

Condiiiunile de ltcitaţfune se pot 
vedea in biroul notarulul din această 
comunA. 

Dorobanţi, ]a 12 Noemvrle lY27. 
Primdria comunald. 

Nr. 498. 

Pubicaţiune 
Pentru furnizarea hârtiei şi rechizitelor 

necesare acestei primării, se publică 

licitatie publică cu oferte Închise şi 

sigilate, care se va tînea in biroul no
tarial Curtici, in ziua de 7 Ianuarie 
1928 orele 10 a. m. conform dispo
zitlunilor legii confabilitălti publice. 

Conditiunile de licitatie se pot vedea 
zilnic in cursul oarelor oficioase În 

biroul notarial Cortici. 

Sfântul Pau], ]a 20 Noemvrie 1927. 

Primăria 
No. 501 

Nr. 454 -1927. 
Primăria comunei Sfântul Paul. 

l?ublicatiune. , 
Pentru IIferarea furaglulul nect'sar 

vitelor de reprbducţle, pe anul, 1928, 
se publică licitaţie publică, cu of~rte 

inchlse şi sigilate, care se va ţmea 
tn biroul primăriei in ziua de 9 la
nuarte 1928 orele 9 a. m. conform 
dlspozlţlunilor legii contabllităţii pu
blice. 

Condlţiunile de licitatIe se pot ve
dea zilnic in oarele oficioase in bi
roul notarial Curti ci. 

Curtlcl. la 20 Nomvrle 1927. 
-, Nr. 504. Primăria 

" ~-, - .. ----.-
TRIBUN A NOU A Nr. 49 

Nr. 1570/1927 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Chlfineu Crlş va 
vinde în ziua de 27 Oecemvrle ]927 
pe calea lfcltaţmnel publlce in piaţa 

comunei 2 tauri neapţl. 
Ltcltatlunea se va ţinea in confor

mitate cu Legea Contab. publice .. 
Ch1şlneu Criş) la 17 Noemvrie 1917 

Primăria. 

Nr. 480 

Primăria comunei Splneni 
Nr. 1073/1927 

Publfcaţlune. 
PrimAria comunei Splnenl ţine lici

tatie publică in ziua de 30 Decemvrie 
1927 la ora 9. a. m. pentru esarenda
rea carauşlel comunale pe anul ] 928. 

Licitaţiunea se va ţinea in confor
mitate ;u art. 10-83 din legea conta
biiităţlt pu bl1ce. 

Conditiunlle se pot vedea tn birou] 
notarial sub durata orelor de serviciu. 

Primaria 
Nr. 481 

Primăria comunei Nădlac. 
Nr. 5437/19,a 

PubHcaţlunea 1. 
Cumuna Nădlac tine lIcltatlunea pu

blică in ziua de 30 ianuarie ]928, 
oara 10 a. m. pentru esarendarea villor 
comunale (Deplantate cu vie) pe anul 
1928. 

Llcltatluuea se va tine În conf. cu 
art. 72 şi următorII din legea conta
bllltăţll publice cu ofertele închise şf 

slgllate. 
La caz că licita ţi unea I nu va avea 

nici un rezultat, licttaţiunea II-a se 
va t nea in 16 Martie 1928 oara 10 
a. m. 

Nădlac, la 15 Nov. 1927, 
Primdrill 

Nr. 4HQ 

Primăria comunei Inea. 
Nr. 1465,9.'.7 

Publicatfune. 
Se aduce la cunoştlintă generali că 

in ziua de 28. Dec. a. c. orele ) 1 
a. m. se va in arendă prin licitaţie 

. puclicA dreptul de samă a târgurllor 
anuale precum şi a platurilor săptă
mânale. 

Ltcltaţlunea se' va ţinea În condl
tiunlle dispoziţlunilor art. 72-80 din 
legea contabllitătll publice. 

Condlilunile de Jicltare se pot ve
dea in orele offcloase în biroul no
tarial. 

Ineu, la 18 Noemvrle 1927. 
Primar: Notar: 

Oh. Pantea T. MesaroB 
Nr. 478 

Primăria comunei Ineu. 
Nr. 1466/1927 

PUblfcaţlune. 
Se adnce la cunoştinţă generală că 

În ilua de 28 Decemvrie a. c. orele 
11 a. m. se va ţinea licitaţie publlcă 

pentru cărăuşltul comnnal pe anul 
lY28.1 

Licitaţia se va ţinea in confomitate 
cu dlspoziţiunile nontabiIităţl publice. 

CondiţlUnile de lIcitare se pot vedea 
in orele oflcloase in biroul notarial. 

Ineu, la 18 Noemvrle 19.:a. 
Primar: Nofar 

Oh. Pantea - T. Mesaroş 
Nr. 479 

Nr. 2405/1927 

PUbllcaţ{une. 

Se aduce la cunoştinţă generală că 
tn zIua de .19 Decemvrle a. m. ora 
10 se v'a vinde prin licitatie publică 
orală 2 tauri neaptl de prasilă la Pri
mllria comunală. 

Şeltio, la 14 Noemvrle 1927. 
Primaria. 

Nr. 492 

MINISTERUL 

MUnCII COOPfRftT;Unn $1 HS/6URnRIlOR 80CIHU 

CASA CERCUALĂ ARAD 

Dela Primăria din Oarba. 
Nr., dos. 567/1927 

Publicat1une. 
Se adu:e la conoştlnţă publfcă, că 

primăria comunei Gurba În conforml-. 
tate cu art. 72 şi următorii din legea 
contabilitAtII publice tine în local pri
măriei in locolul p~lmărfel în ziua de 
28 Decemvrle J927 orele 14 I1cttat/e 
publică, pentru 

1. 178 m. lemne de foc pentru 
primăria şi şcoala. 

2. Vestminte de vara şi Iarnă guar-, 
zHor corn. 

3. Repararea edifilclile corn. 
4. Repararea casarm. jud. din Gurba. 
5. Furnizarea rechizlte de porno. 

"La Casa Cl'rcuală din Aral, se • 6. Arendarea 40 lugh. cad. pământ. 
află vacant postul de electrlcfani care 7. Furnizarea 200 kg. de petroleu. 
lucrează cu aparatul R4'jntjlen. Orice Informaţlunl se primise dela· 

. Postul este dotat cu 5000. Lei (ciDCÎ- aceasta Primărie in cursul orelor de 
mit) lunar; doritorli a ocupa acest post serviciu. .--
vor trebui să-şi Înainteze următoarele Ourba, ]a 15 Noemvrle ]927. 
acte până la data de 25 Noemvrie 1927; 

Certificat de cetăţenie 

" "bună purtare 
• "cunoştinte]e ce le are 

tn ramura e]ectrotechnlcel 
Dovadă despre latisfacerea servi

ciului militar. 
Certificat despre serviciile avute 

până-n prezent rn ramura e,ctrotech
nlcel 

Declaraţia despre Hmbele ce posedă. 

Director 
IndeSCifrabil 
Nr 494 

Direcţiunea" 
Sl"cretarul Servo Medical 

IndescJ}rabii 

Nr. 1241/1927 

PUbUcaţiune. 

• 
Se aduce la cunoştinţă publici ci 

rn ziua de 28 Decemvrle 1927, orele 
J O a. m. se va ţinea licitaţIe pUblică 

pentru a da iri intreprindere cărăuşla 

comunală pe anul 1928 conform cu 
art. 72 83 a-le legii C. P. 

t'etrl, la 16 Noemvrle 1927. 
Primdria comuna/do 

Nr. 495 

Nr. 124~/1927. 

Publicatiune. 
Se aduce la cunoştintă că in ziua 

de 28 Decemvrfe 1927 la oarele 10 
a. m. se va tloea licitaţie pubHcă in 
localul prlmărl'!l din Petriş pentru pro
curarea celor 20 stjeni lemne de foc 
cI. I. primărlel. 

L1citaţiunea se va ţinea conform cu 
art. 72-80 din legea C. P. 

Petr!ş la 16 Noemvrie 1927. 
Primdria. 

Nr. ~96 

Primăria comunei Măderat. 
Nr. 1336/1927. 

Pub1fcaţiune. 

Primăria comunei Măderat fine lici
taţie . publică in ziua de 17. Decemvrte 
a. c. Ia orrele 3 p. m. - pentru darea 
in Intreprindere a cărăuşfel comunale 
pe anul 1928 ofertele se primesc nu· 
mal în plicuri iuchise şI până la orele 
2 p. m. 

Lltitaţlunea va fi ţinută în confor
mitate cu L. C. P. Conditiuoile se pot 
vedea in bIroul notarial. 
Măderat ]a 9 Noemvrle 1927. 

Notar: (L. S.) Primar: 
Quldcsy (ss) Păcurarill (ss) 

Nr. 497. 

PTlmdrla. 
Nr.482 

Nr. 514-927. 
Dela primăria comunei Dud .. 

I!ublieafiune. 
Se aduce la cunoştinţă publică, cI. 

primAria comunei Dud in ziua de 11 
Decemvrle 1927 la oarele 4 p. m. tine 
licitaţie minuendă pentru cărănşlea 

comunală pe anul 1928 cooditiunile 
de liCitaţIe se pot vedea zilnic În bi
roul Dotarulul, 

Licitatia va fi t[nută in co[)formltat~ 
cu legea contabliităţll publice. 

Primăria 

Nr. 502 
, 

Nr. 457/1927. 
Primăria Comunei Sfântul Paul ... 

l?ublieatiune. 
Se aduce la cunoştiln1ă generală ci,. 

in zIua de 9 Ianuarie 1928 orele 9 a. 
m. in curtea Primăriei se va ţinea Jl
citatle publică erală pentru vânzarea 
unul taur neapt de reproducţie, con
form dlspoziţiunilor legii contabllltăţU 

publice. 
Cond!ţiuni1e de licitaţie se pot ve

dea fn cursul oarelor oficloase in bi
roul Dotariatulul Curti ci. 

Sfântul Paul, la 20 Noemvrle t921~ 
Primăria 

Nr. 508 

Nr. 458/1921. 
Primăria comunei Sfântul Paul. 

Publicaţiune. 
Se aduce cunoştinţă generală că, ill 

ziua de 9 Ianuarie a. m. in biroul PrI
măriei se va ţinea licitaţie publică cu. 
oferte inchise şi sigilate pentru Jife
rarea scândurilor, material lemnos şi, 

şi ferărit necesare in cursul anului. 
]9~8 pentru repararea fântânllor, po
durilor, edificIIlor, gardurilor şi graj~ 

durllor comunale, con for d:spozjllunl1or 
din legea contabilităţii publice. 

Condiţiunlle de licitaţie se pot ve
de zilnic În. cursul oare lor de seerviclUi 
la Biroul Dotarial Curti ci. 

Sfântul Paul, la 20 Noemvrle 1921~ 
Primăria 

Nr.507. 

Cetitl şi răspânditi ziarul 

"Tribuna Nouă". 
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No. 49 TRIBUNA NOUA -
PUCHER 
Jfapz1D de sobe 

şi lupta!" 

Cele mai frumoal8 saBE şi CUPTOARE de leracotă, reparatii de ori ce fel, mutarea deJa un 
loc la altul. se pot face cu preturile cele mai reduse de magazinul de sobe 
din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 

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

,~ 

A ten tiune. 
Cele mai fine 

comode 
eftine 

moderne 
durabile 

elegante încăltăminte se 
confectionează la co· 
mandă in atelierele IOAN 
OOICEA. Arad, str. Emi· 
neseu Nr.4. 

Mare magazin cu un 
hogat asortiment de pan· 
tofi şi ghete de ceamaÎ 
superioară calitate pentru 

'- D~T~mAne şi Domni. 
~46 

~::. .... r. ~ •••• It': :\ •• :,:.:J ~ •• r. :. ..... t: :'11 •••• 1: ~ 2i: :J •••• '= :JI •••• Il: :J •• ~t:;: ... t: :J ..... ..: :JI •••• t.:; ~ 
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fi PROPRJETARl DE TRACTOR! . g 
M t::'l 
\::1 Să nu stricaţi nervul şi motorul ~? 
fi cu petrol apos tntrebuintatl i: 

4m t::'l 

~f Petrol rafinat pur ~i' 
:: .. 
r.n care '1 puteţi procura dela De- ro:' 
t:~ t:~ :: pozltul al :: 
~ Vlj 00 Societăţii Petrolifer S. A. R. ~ .. .. 
An la r.:. 
t::.r \!~ 11 Chişineu -Griş (Lângă gară) Jl 
'ii' Asemenea vă puteti procura,r 
r.' •• r.n benzină şi uleiuri r.n 
t::.r t:~ 

fi 407 de tot feluri. g 
nn ~n 
K.x~ •••• 11'::'\ •••• ..: ~ •• :!.:1 ~ •• c: :'\ •••• t: :. •••• c: ~ 
~ :1.'41 •• Il: :J •••• t:t' U:;":\ t:;: •• \: :J •••• ~ :r •••• 1t: ~ 

Depozitul al 

Societăţii Petrolifer S. A. R. 
la 

ehi, I n eu. eri, 
'66 (LAngA garA.) 

In atentiunea Institufiunilor, 
studenfilor şi părintilor: 

Ca 

să vă procurati 
uniforme, chipiuri bine 

lucrate cu a s o r ti m e n t u I 
<: o m p 1 e c t~ cu cele mai avan~ 

tagioase preturi, din stofele 
cele mai bun e, după 

regulamentul Insii
tutiuniJor, 

se pot procura la cea mai 
veche firmă din A. rad 

Scheffer Henrlk 
Bulev. Regina Maria 25. 

Functionari de Stat şi croitorii 
.au reducere de 5°/1' In angro o 

reducere mai mare. 

No. 216. 

II Ca să vă faceţi ghete cu preţuri I 
reduse. Ghete noi pentru dame 
incepând de la 500 lei in sus, 
Ghete noi pentru barbati ln-
cepând de la 600 lei in sus. 
Plngelitul ghetelor bărbăteşti 
100 lei, damelor 80 Iei şi pentru 
copl! 40 lei. Repararea tocurllor 
la ghete 20 Iei. ReparaţII mal miel 
10 IeI. Pentru fie care lucrare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratulul public. 

78 Ilie Nadaski 
Piaţa Peştelui 19. 

Primăria comunei Doroblnţl. 
Nr. 1151/1927. 

Publicatiune. 
Se aduce la cunoştinţă generalA, el 

carcluma comunală numit, Csarda pe 
3 ani, ),928/1930 se va exarânda tn 
ziua de 16 Dec. a. c. ora 11 a. m. prin 
licitatie publică cu oferte închise 1n 
biroul notarial Dorobanti in conformi
tate cu art. 72 ,1 următorii din legea 
asupra contabilltăţli publice. 

Condlţlunlle de lIcitatiune se pot 
vedea in biroul notariatului din această 
comună. 

Dorobanţi, la 12 Noemvrle 1927. 
P,imdrla comuna/a. 

Nr.499. 

Primăria comunei Dorobanţi. 
Nr. ) 169/1927. 

Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştiulă generală, ci 
in ziua de 16 Dec. a. c. ora IOse va 
ţinea licitaţie publică la primăria co
munei Dorobanţl pentru vânzarea a 
boc. tauri şi 2 buc. vieri neaptl de re-
producţie. 

licitaţie se va tlnea tn conformitate 
cu legea contacilltAţll publice. 

Dorobanţi, la 12 Noemvrle 1927. 
Primaria comuna/do 

Nr. 500. 

Primăria comunei Drauţl. 

Nr. 76/1927. 

PUbUcaţlune. 

Primăria comunei Drauţ' publică 11-
cltatlune publică pentru procurarea 
unei maşlne de scris. Licltatfunea se 
va tine la 19 Decemvrle 192/ în lo
calul prlmărlei.DraLţ la orele 11 a.m. 
tn conformitâte cu art. 72-83 din legea 
contabllltAtll publice. 

Drautt la 15 Noemvrle 1927. 
Primaria. 

Nr. 501. 

Aviz 
Avem onoare a face atent Onoratal 

public, proprietar de Imoblle cu In
staJat1uni de upaduct, sA blnevolascl 
a se ingriji d,ln timp de apărarea con· 
tea inghetulul al apametrilor, deoarece 
conform paragrafulul 47 din regula
mentul Uzlnelor Comunale, orI ce pa
gube resultate fn urma inghetutu! pri
vesc pe proprietar. 

Olre,ctlunea Uzlnelor Comunale. 
Nr. 494 

Primăria comunei Nădlac. 
Nr. 6403/1927. 

PUblicatiune 1. 
Comuna Nădlac ţint Ucltatiune pu

blică in ziua de 30 Dec. 1927 orele 
10 •. m. pentru cumpărarea animalelor 
de prăslIă şi cal comunali pe anul 1928. 

Llcitatiunea se va ţinea tn conf. cu 
art. 72 ,1 următori din legea Conta
bllltătii publice cu ofertele lnchise şi 

sigilate. 
La caz că licitaţie 1. nu va avea 

nici un rezultat, licitatie n-a se va 
flnea in ziua de 24 lan. 1928, oara 
10 a. m. 

Nădlac, la 15 Nov. 1927. 
Primăria. 

Nr. 481 

PrImăria comunei Nădlac 
No. 5404/19.l7 . 

Publlcaţlune 1. 
Comuna Nâdlac ţine Jlcftaţle publi

că tn ziua de 30 Decemvrle 1921 ora 
10 a. m. pentru vindecarea animalelor 
de prAslI1 şi cal comunall scoşi din 
serviciu. 

Llcltatlunea se VI ţinea in conf. cu 
art. 72 şi umAtorl dIn legea contabl
Iitătl publice, cu oferte tnch!se şi si
gilate. 

La caz, că lIcltaţlunea 1. nu va avea 
nici un rezultat lIcltaţluoea II-a se va 
ţinea in ziua de 24 Ianuarie 1928 ora 
10. a. m. 
Nădlac. la 15 Noemvrle 1921. 

Primăria. 

Nr. 488. 

Primăria comunei Măderaf. 
Nr. 1336/1927 

Publlcaţiune. 

Primăria comunei Măderat ţine lici
taţie minuendă in ziua de 17 Decem
vrie a. c. la orele 3 p. m. pentru darea 
in Intreprindere cărăuşi a comunală pe 
anul 1928. 

Llcltatlunea va fi ţInută tn confor
mitate cu L. C. P. deci se primesc 
numai oferte Închise şi înainte de lici
taţie trebue si fie depus vadlu de 
4000 Lei. 

Măderat la 14 Noemvrle 1927. 
Notar: (L. S.) Primar: 

GuJdcsy (ss) Pdcuraliu (ss) 
Nr. 493. 

Primăria comunei Sânmartln. 
Nr. 920/921 

Publicatiune. 

Primăria comunei Sânmartlu des
chide licitaţie mlnulendă pentru darea 
În întreprindere a cărăuşltul comunal 
pe an u l ) 928 care se va ţine in zi ua ~ 
de 21 Decemvrle 1 '27 la orele 10 
tn biroul prImăriei. 

Oferte Închise conform Art. 72-80 
din L. C. P. se primesc pana fn ziua 
licita tieI. 

Condlţiuni1e de licitaţie se pot ve
dea la primărie Îo orele de serviciu. 

SAnmartin, la 16 Noemvrle 1921. 
Primaria. 

Nr. 490 
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Prlmlrla comunei Nldlac 
No. 5399/1921 

Publlcaţlune. 1. 
Comuna Nădlac ţine lIc1tatlune pa

bll.:ă tn ziua de 30, Ianuarie 1927 
ora 10. a. m. pentru furnizarea dife
ritelor mărfuri şi material Conştructl!, 
la localul primăriei şi alte IDealuri 
proprietatea comunei, abator, fantant, 
fn comună, fântânl În hotar, dig de 
apărare contra Inundaţllor, poduri in 
comun.§, poduri fn hotar, drumuri, pl
ati, strazi corn, recvlzlte de pomplerlti 
pe anul 19~8. 

La caz, că licitaţiunea 1. nu va avea 
nici un rezultat; ltcitaţlunea Il-a le va 
ţinea tn ziua de 16 Martie 1928. 

Licitatlunea se va tlnea tn conf. cu 
art. 72 şI urma.torl din legea conta
bllltăţi publice. 

Nădlac, la 15 Noemvrle 1927 
Primaria 

No.483 

Primăria comunei Nădlac 
No. 5400/19~7 

Publfcat1une. 1. 
Comuna Nădlac tine Ilcitatiune pu

blică tn ziua de 30 Decemvrle 1927 
oarele 10 L m, pentru furnizarea 
hârtlel, ImprImate, recvfzlte de birou, 
compactorlt, pe anul 19~8. 

Llcltatlunea se ~va tinea tn conf, 
cu art. 72 şI următori din Legea con
tabllltăfl publice, cu oferte incblse şi 

slgllâte. 
La caz ci IIcltaţlunea 1. ou va avea 

nici un rezultat IIcltaţlunea II-a, se va 
ţinea in ziua de 24 Ianuarie 19280a
rele 10 a. m. 

Nădlac, 15 Noemvrie 1927. 
Primăria. 

No, 484 

Primăria comunei Nădlac 
NO. 5401/1927 

Publicatiune. 1. 
Comuna Nedlac tine lIc1tatlune pu

blică tn ziua de 30 Decemvrie 1927 
oarele 10 a. m. pentru lucrări de ro
tar, faurar, curelar la trăsuri, cal co
munali si Armăsari de stat pe anul 
1928. 

Licltatlunea se va tlnea in cont. cu 
art. 72 şi urmAtori din legea conta~ 
bllilătl publice, cu oferte inchlse ,1 
sigilate. 

La caz, căII citaţi unea 1. nu va avea 
nici un rezultat, licitati unea II-a se va 
ţinea in ziua de 24 Ianuarie 1928 ora 
10 a. m. 

Nădlac, la 15 NoemvrIe t 927. 
Primăria 

No.485 

Primăria comunei Nădlac. 
No. 5401/927. 

Publicaţiune. 1. 
Comuna Nădlac, tine licltaţlune pu· 

bilci in ziua de 30 Dec. 1921 oare le 
10 8. m. pentru hrana vitelor de pră:
şUt Corn. cai com. şi armăsari de stat 
pe anul 1928. 

Llcltaţlunea se VI tinta tn con'. cu 
art. 72 ,i urmAtori din legea Conta
bllitătll publice cu oferte închise şi 

algnate. 
La caz ci IIclta1iunea 1. nu va avea 

nici UD rezultat, Ucltaţlunea Il-a se va 
tlnea in ziua de '24 lan, 1928 oara 
10 a. m. 

Nidlac;. la HI Nov, 1927. 
Primaria. 

No. 486 
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InfORmtlrlUnl. 1_~~~~ţi!!"~~pţ!!!l~~I. 

Năpraznlca veste a morţii 
primului ministru Ion 1. C. 
Brătianu, şeful partidului na .. 
ţional liberal, sosindu-ne toc .. 
mai in 1II0mentui când puneam 
ziarul sub presă,. n'am mai 
avut timp să arătăm In nu
mărul de faţă toate faptele 
cari caracterizează uriaşa per
sonalitate a defunctului şi in 
veci regretatului om de stat. 

O vom face in numărul 
viitor. 

Ion 1. C. BrătJanu a murit 
JOi 24 Noembrie orele 6 45 
dimineaţa, in vârstă de 63 ani. 

Moartea f·a provenit in urma 
unei amlgdaHte purulente, 
contractata cu câteva zile mai 
inainte şi operată fără succes. 

In urma mortii lui 1. 1., 
C. Brătianu primul ministru 
al ţării, toate autorităţile şi 
instituţiile vor arbora drapele 
negre. 

• 
Risipa fostului consiliu 

judeţean. 
Sub trecuta guvernare liberală se 

adunase in elmuna Seleus, tot mate
rlalu] necesar construcţiunll şcoalel 

din acea comună. 
A trebuit să vIe În fruntea judetului 

fostul delegat de prefect dJ. V. Boneu 
şi clica sa pentru a face să dispară 

peste 200 m. e. de nisip, zeci de mit 
de cărămIzi, aproape toată lemnlrla 
iar comuna să rămână fără local de 
şcoală. 

Risipa materialului se ridică la suma 
de peste 140,000 mit. 

Vai şi amar ce ar fi ajuns bietul 
judeţ al aradului sub conducerea belltori .. 
lor de oameni care formau "cll~a" dela 
plefectură. -

• 
Vlnerj 18 Noemvries'a impli

n un ari dela moartea regreta
tului fost ministru Alex. Constan~ 
tinescu. -

Revizuirea valorii ave
rilor agricole ,i de case. 

Reducerea impozitelor 
Din ordinul d-Iui Vintilă Bră

tianu Ministrul de finanţe se va 
face o nouă şi cât se' poate de 
draptă valori fIecare a averii lo
cuitorilor astfel ca dările să fie 
reduse la sfânta dreptate. 

Suma totală de reduceri pentru 
anul 1928 se cifrează la circa 
650 milioane. Se vede deci, cu 
ce dinţi flămânzi se apucase gu
vernul averescan să belească biata 
naţie. _. .. 
Ţinem să atragem atenţia CItI-

torilor că scăderea dărHor va ince
pe dela 1 Ianuarie 1928. Pentru 
anul 1927 bugetul fiind alcătuit 
de guvernul trecut, nu se poate 

. modifica. 

Se amână pmeperea dărllor dela sj niSlraji 
In urma intervenţiunii telegra

fice a dlui prefect 1. Georgescu 
la ministerul de finanţe, dl mi
nistru Vinti!ă Brătianu a trimis 
administratIei financiare din Arad 
ordinul Nr. 39684 din 19 Noem
brie c., prin care dispune ca ad· 
ministraţia să ia măsuri: 

ca sd se leslitue obiectele sechestrate 
şi depuse la primarii. s,au perc~pfii •. a
celor contribuabili slmstraţl ItPSltl de 

, 
Redacţionale. 

Cu Incepere din dptllmAna viitoare 
.. Tribun~ Noul" va apare de doull ori pe 
sllptămll.nă: Joia şi Dumineca. 

AceastA aparitie bisilptAmlnaUI nu In
seaml aproape nimic atâta vreme cit 
aceleaşi lmprejurlri ne obligi să pls
trllm acela, format ,1 acelaş număr de 
pagini. 

Suntem inci departe de ceace tintisem 
,1 de ceace avusesem naivitatea 51 Cre' 
dem d am fi putut realiza IncI. din 
cursul lui Septembrie trecut. 

Totuşi - e un pas -mai departe. 
Cam de melc pasul, e drept, - dar, ca 

şi melcul, numai noi ne cunoa,tem po
vara. 

Spunem acestea 'Ii pentru unli ,i pen
tru altii ... 

* 
Comitetul de redacţie al ziamlui 11O$tru 

a hotărît ca, î/tcepâlld chiar cn mmzărul 
acesta. să plătească pe colaboratori. 

Negreşit, stlmele mai mult decât modice 
de care dispunem nu ne permit să reml/
furăm cllm s'ar nwe"i lr11dnica mUlJcă 
intelecltlală a colaboratorilor nostri perma
,.el/ţi sau ocazioJlali. Evident tlorbim numai 
despre cei cari ştiu să scrie. Pentm cei 
înzestraţi numai CI' bU1/ăvoinţă nu at'em 
încă fonduri. 

Ca un incepnt modest, t'01ll plăti articolele 
publicate - HU şi pe cele publicabile -
după ttn tarif ad-lloc îlltocmil, ce se ajlă 
afişat la redacţie. 

" Comitetul de redacţie lla ţine seama atât 
de fondul şi forma cltestitlllii tratale, cât 
şi de oportunitalea şi actualitalea ei. Din
tre două articole care tratează aceeaş cite· 
stimu, se va prefera cel care va prC"'dnta 
calităţi stilistice mai rema1"cabile, illdiferenl 
de persoaJ1a care-l subscrie. 

Comitetul ee 1'cdacţie îşi rezervă d1'cptul 
de a illdica litera de cules şi pagina în 
care l'a fi. tipărit articolul p7"eCUm şi opor
tunitatea tipăririi lui i'11t~fm tlumăr Saf, 
altzd al gazetei. Nit 1"ăsptmde de articolele 
tlepublicabile. Acestea se ard. 

Ordilua de preferil1lă a articolelor e$te 
următoarea: , 

Articole de interes obştesc: !la/iofla/, 
social, economic, cultural. ~ .C'.,· '.', 

Articole politice de doctrină şi ;/~(ăp. 
iuiri ale par/idului /la/ianai - liberal scrise 
p6 îuţelesul tuturor. 

Articole de interes local: fapte din 
do/uelliul /taliotlal, social ec01!Omic, CUltlţ· 

rai şi politic din 101 Cllprill$ul judelului şi 
. mllllicipiului Arad~ 'o',-î ";c-='. ~,' 

Articole reportagii speciale prit'iloare 
la aflumile' illstifH/I'Ulli publice sau private. 

Informapuni de tot felul. 

Colabora/arii - permallellii sali oca· 
ziOllali - sm~t "u/iali să 1111 11e trimită 

articole mai mari de 3-4 sferhrri de coală 
ministerială, scrise citeţ cu cerl/eală, pe o 
siug1lră pagi Hă, ş~ iscă/ite. 

- Pe11fra a pl/Iea apare la fimp, arti
colele trebuie să fie la redactie cel mai 
târziu pâllă Marţi (sau Vineri) la prâ1tz. 

- Orice alle lăm1ldri se cer la redacţie. 
... 

Duminecă 27 lvoembrle, la o
rele 5 după ami azi, DI profesor 
1. C. Cătuneanu dela universita
tea din Cluj, va conjerenţia la 
Palatul eli 1 t li rai. în cadrele 
societatii culturale "Astra" despre 
"Franc'masonerj~" . 

Publicul e rugat a asista În 
număr cât mai mare. Intrare li
beră . 

olice mijloace SI pentru cari s'a admis 
sllspendarea urmdririi pând la 15 Ia
nuarie 1928 pentru piata contribuţii/or 

-directe. 
Biru'nfelps sechestreJe se vor menţine, 

fnsă obiatete vor rămâne liz păstrarea 
debIforilor conform prir:ciptului gweral 
din legea de urmărire, afara de cazu
rile când ar fi pericoL de insird/nare 
OIi de disparaţia datornicilor. 

Sub nici un cuvânt nu tstt îngăduifâ 
urmdrirea obiectelor strict necesare apd-
rate de lege. G. Nlco/eanu: 

Situaţia politică 
Internă. Externă. 

Evenimentul important politic Tratatul jugm'Iav a făcut mult 
al săptămânii este adunarea ]a sânge rău imperialismului italian 
clubul din Bucureşti a delegaţilor care orbit de orgoHu găseşte pie
partidului nationa].ţărănist şi dec- dlci 5i-n muştele din aer. De 
laraţiile O-lui Manju şeful par- aceea studenţi mea italiană a or
tidului. ganizat mari manifestati uni de 

Ce credeţi că a spus intrealtele protestare contra Franţei şi lu
D-lui Iuliu Maniu 1n marea O-sale goslaviei. 
prevedere? Cititi bine = "Legile Scopurile vizitei lui Stressemann 
Parlamentului ales În 1922 n'au la Viena a provocat energice pro
valoare". testări fn presa franceză care a 

Ce insemnează aceasta de câl văzut manevra pentru alipirea, 
şah la regenţă care a fost aleasă celor două state. '- La 30 No
şi votată de parlamentul ales embrie se intruneşte la Geneva
in 1922? conferinţa dezarmării ]a care iau 

Concluzia este evidentă. Cum parte şi Sovietele- anunţate prin 
ar veni la putere, afar cu regenta o scrisoare a lui Cicerin. - La 5 
şi s'ar instala ca dictatori pe Oec'embrie, Societatea naţiunilor 
viaţă ai României m;tri. va da o hotărâre defmitivă in 

Proastă trebue să fle privită chestia optanţilor unguri. 
r~genta de intelig:nţ~ fostul~i In parlamentul englez sau ridi
fJ~cal ~e pe lânga judecătona cat glasuri 'contra acţiunii ]or
dm Blaj. • I dului Rothermeere şi pentru res-

Dar O-.nul Jv.'ianlu a m~i .?ec- I pectarea tratatelor. 
larat că, mterzlcerea adunam de I In Rusia sovietică este mare 
la Alba-Iulia, a oprit poporul să incordare între partizani lui Trotzk~ 
ia h~t~rârj cu ~rivir~ la a~.tiunea şi al lui Stalim

t 
care poate duce 

opoziţIei in pohtica mterna. la războiu civil. . 
Vic:r:reşedin.tele său in~ă 0-1 _ Statele Unite vor trimite de-

exlnvat~tor Mlhalache. d!n. To- legat, la conferinţa dezarmării 
polovem a spu~ la .acelaş! lntr~- desi şi-au anunţat sporirea floteL 
nire, in faţa chIar ŞI D-IUI Mamu .. 
că directivele şi metodele de - Relaţn.le ros(l-poI?n~ merg 
luptă le va hotărâ comitetul exe- spre. o destmdere ~u prtle]ul co~-

tiv al partidului iar poporul e venţtei pentru restltutrea bunun-
~~emat numai să le execute. lor culturale .poloneze.: .. .. 

Cum se împacă atunci cele - ~agnatli ungu~t IncUrajaţi 
două declaraţii şi ce fel de de- de Itaha, a11 reluat mlşcare~ pen
mocrat este 0-1 Mihalache când tru aducere ca rege a ar~ldu~e
cere poporului executarea poftelor lui Otto ~are va devem major 
şi voinţei O-sale. peste 3 am. 
..... __ ..... _-,.,. ............... _ .. ." .... ' ...... _ ....... ,...-....""".'-'OP _ ........ - .... :cfr_ ......... _~"V ... ...-.... _ .. 'W __ .... -h,.h ........... _ .... _..,.-.... .v-.... ·_ ...... .,. ... ,..,tw-t .... • _ ........ • .... t-..-. __ ._c' 

Ultim.a 'twI ora. 

de cât ori când trebuie să 
fie ~azi treze în mintea şi su
fletele noastre. Inalta Regen1ă 
a binevoit a' încredinta sar
cina formărei noului Guvern 
D-Iui Vintilă 1. C. Brătianu 

care' a format Guvernul 
în aceiaşi compuneFe ca şi 

guvernul precedent. 'N oul gu
vern a depus jurământul azi 
dimineaţă în fafa Inaltei Re-
genle. . I 

In urma ordinului telegrafic 
Nr. 25454/1927 al D·lui Mini
stru de Inferne cu nemărgi
nita durere Vă aduc la cunoş
tinţă încetarea din viaţă a Pre
şedintelui Consiliului de Mi
niştrii Ion C. I. BdHianu azi 
24 Noembrie orele 6.45. Ţara 
pierde pe marele bărbat de 
Stat al cărui nume va rămâne 
în veci legat de întregirea 
neamului nostru Durerea ce 
ne copleseşte n~ trebuie însă 
să ne. facă a pierde o clipă 
din vedere interesele superi· 
oare al Statului cari mai mult 

.-

VINTILĂ BRĂ TIA-NU, 
noul preşedinle al ,Consiliului. 

admin. financiar (Telegrltmă oficiAlii către autortHiti) • Tiparul TIpografiei Dlecezane Arad 
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