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Un corp b i ne pregiifit de iunc· 
tionari, in număr necesar, b i n e 
reI r i b uit, care să.şi inchine in
Ireaga aclivitale ser\'kiilor pub. 
lice ..• ne va permite gă alingem 
cât mai curând normalizarea jltât 
de mult dorită. '~ ';.~' . 
~-. Dup1'iţMESAGIUL REGAL --

! l?rgan al t'artidului Naţional-Liberal. 
. -

Anul IV. - N-rul 45 ~.> ..... '-11 Apare săpl~manal sub conducerea unui comilel II Arad 16 Octomvrie 1927. .. ' 
Cum ar trebui 
Zilnic aflăm ştiri, in piesa din 

ţară şi străinătate, cu privire la 
acţiunea organizată de Ungaria 
atât In chestiunea opta,lţi/or, cât 
şi a revizuirei tratatelor de pace. 
Nici nu ne dăm bine seama, de 
aparatul formidabil, folosit de pro
paganda ungarn şi de munca des
făşurată de unguri, până au ajuns 
rezultatele obţinute. De o parte 
avem prea mare incredere in 
dreptatea cauzei noastre, şi de 
altă parte cunoscând mentalitatea 
maghiară, care vecinic bate câm
pii, - nu dăm impmtanţa cuve
nită acelor stiri. 

Greşala acestei atitudini nu am 
fj comis-o dacă am cunoaşte noi 
rolul presei engleze in opinia pu
blică din acea tară. Acolo există 
jurnale cu vechime de secole in
tregi şi cu un tiraj de sute de 
mii, şi milioane de exemplare la 
zi. Aceste proporţii uriaşe au fost 
ajunse graţie particularităţii spe
cifice a poporului englez, care 
cinsteşte tradiţiile şi e aderent al 
unei contlnU.U!volujii piogn;,sivc, 
pe toate terenurile. Acolo opinia 
publică este factor determinant. 
Presa a beneficiat, din timpuri 
vechi, de-o lIbettate largă. 'nsă 
în acelaş timp abuzarea:de a
ceastă libertate, in dauna opiniei 

, publice, - a fost aspm pedepsită, 
o amendă, aplicată de regulă in 
bani, era aşa de considerabilă În 
cât ameninţa existenţa jU,rnaluluj 
vinovat de abuz. Această măsură 
a impus ziarelor prudentă şi pre
cauţiune, insă in schimb, la adă, 
postul a~estor stări de lucruri, 
cele bine redactate au prosperat, 
sporindu-şi tirajul în măsura a
mintită mai sus. 

Amintim acestea pentru a se
siza cetitorii noştri, că rău face 
opinia publică românească, dând 
o importanţă prea mică acţiunei 
ziarelor Lordului Rothermeere. 
Prestigiul, ce '1 au ziarele engleze 
in opinia publică engleză, este 
foarte mare. A privi cu indife
rentism cum la tribuna acelei 
prese se pledează În favorul Un
gariei, fără ca la noi în ţară să 
se pornească o acţiune publică, 
de protestare contra intenţiilor 
mârşave ale Ungurilor, turbură
tori ~i păcii europene restabiiită 
cu atâtea jertfe, - este o crimă 
contra intereselor noastre propri!. 

Popoatele marj, - am văzut-o 
şi cu ocazia tratativelor de pa~e 
din Paris, - cunosc prea puţm 
raporturile etnografîce şi geogra
fia tănlor mici; cu astfel de ches
tiuni de amănunt, nici diplomaţia 
lor nu se ocupă tn de-ajuns. Astfel 

- . .. .. , 

să răspundem 
se explică faptul, că bă.! baţi de 
stat streini şi oameni cu situ?ţii 
publice din ţările apusenp., dau 
drumul, de multe ori, unor pă
reri, cari ne năucesc, prin lipsa 
de cunoaştere reală a imprejură
rilor. Constatarea curwştirţelor 
mance de geografie ale acelor 
bărbaţi iluştri, şi ale popoarelor 
ce reprezintă, - nu este sllfici
entă, căci nu fnsemnează recti·· 
tcarea lor. ll1dreptarea greştlilor, 
decurgând din ele, es1e tnsă de-o 
importanţă vitală pentru noi po
poarele mici. Serviciul nostm de 
propagandă, şi oricare român bun 
patriot, care are Jegături fn străi
nătate, are datoria de a atrr.ge 
atenţiunea asupra greşelilor, atât 
autorilor lor, - dacă se poate.
cât şi presfi române şi streine. 
Ba singuraticij romilni, consta
tând lucrnrîle păgubitoare ţării, 
ori românismului, şi despre cari 
crede, că rot scăpa vigilenţei 
oficiale, - au datoria de a le a
nl1nţ~1 direct Ministerului Exter-
UdUl, 

* 
Ungurii se ogifă grozav pe 

chesiia revizuirei tratatelor de 
pace, incurajaţi de acţiunea pre
sei Lordului Rothermeere. Ei au 
tinut intruniri publice prin Bu .. 
dapesta, sărbătorind pe Lord Rot
hermeere. căruia i· au dăruit un 
condeiu de aur, şi pe care l-au 
năpădit cu nenumărate teltgrame 
de recunoşti nţă. 

Cehoslovai,.:ii, la rândul lor au 
aranjat, contre demollstratluni in 
Bratislava (fost Pozsony) şi in 
alte oraşe. cari aparţinuseră pe 
vremuri Ungariei. 

La noi afară de iniţiativa pro
fesoruiui univerSitar Oh. Bogdan
Duică nu putem inregistra nici- o 
mişcare De ce? Aradul, esteisi
tuat la frontieră tocmai aşa ca şi 
Bratislava! Aradul nu are de a
părat interese identice cu ale Bra
tislavei? Noi nu suntem un popor 
tot atât de inţelegător al proble
melor internaţlonale ca şi ceho
slovaci!? In Aradur, cu trecutul 
unor lupte frumoase de afirmare 
a românismului, nu mai găsim 
inimi calde, ca şI in trecut? S'a 
stins entuslasmul? 

Ne credem indreptăţiţi a trece 
fnsomnolenţă, lăsând paza in
tereselor noastre naţionale în grija 
dorobanţuluf şi a diplomaţiel,
noi nu mai avem nici-o datorie 
de implinit? 

'* La şedinţa Societăţii Naţiuni-
lor ţinută in Septemvrie la Ge 
neva, oficialitalea aceleaşi ţări de 

'-

. 
unde a pornit propaganda in fa
vorul interese lor Ungariej, ne-a 

"EPEVE 

Cu totii - una! 
lua't apărarea. Credtm, că ar fi "D.I MihDi Popovici, fost ministru 
cel mai nimerit răspuns, dacă de finante, a luai ini!ialva formărei 
oraşele ro:-nâne de frontieră, ar unui comitet de actiune şi de propa
organiza acţiune de sărbătorire gandă, care să popularizeze în opinia 

-:.l mimstrului englez Sir Austen publică europeană punctul de ver1ere 
Chamberlain. Dacă ungurii săr- românesc În chestiunea oplanlilor ma
bătoresc pe Lord Rothermere ghiari şi să lămurească dreptatea cau
Itşit din obscuritate numai prin zei noaslre recunoscută de consiliul 
fai ma acţiunei sale f!lomtghiare, Ligei Naliumlor. 
n,)i avem ddtmia de a sărbători Ace6slă operă de lămurire a opiniei 
pe un bărbat de stat i1ustru cum publice europene este necesară şi e 
e LOl"d Chamberlain. Să facem menită să răspundă Ia Q propagandă 
acest lucru. S(}cietatea "Astra", contrară pornită de adversarii cauzei 
care numără in şirul membrilor româneşti, dela Bu.:apesla. 
ei pe toţi românii 'fără deosebire In cea ce ne priveşte luăm act cu 
de partid şi confesiune. ori "Ca- satisfacliune de iniliativa d.lui 1'-1ihai 
sina română dm Arad ", să por- Popovici, deoarece Întotdeauna ~ am 
niască această acţiune, care le sustinut principiul că În chestiunile 
va faCil numai cinste. mari nationale toli românii •. indiferent 

Capitala a botezat o stradă cu de vederile lor politice de partid,
nur.dele Lordului Chamberlaio. trebuie să-şi dea mâna pentru ca, într'o 
De ce n'ar face-o şi AIaduL A- folositoare solidaritate de ordin ndlio
cest nume scump nouă, trebue nal, să lupfe din toale puterile pentru 
să-l poarte o stradă princlpaJă. triumful lor. 
Să treacă tnsă dacă se poate pe Aşa fiind, ne asociem elin toată inima 
!âr,gă Palatul Justiţiei. 18 initiativa d·lui M. Popovici şi nu ne 
Să facem o adunare monstră Îndoim că ea V" fi primitu cu cel mai 

de pr lJtest.1re aici în Arad, la mare in!cre.s si (',11, IOfltil bună-voinla 
.~ .. ~ ... .:>.:l .L.n 'V>A.l1 " ... n'u" ... 'UUI('!"~ de lOII .\.IUliU ronlalll cun vor Ud lot 

nească din această regiune. Tre concursul lor unei opere atât de uliIe 
bue să arătă m că Aradul e ro- şi de sănătoase". 
mânesc, şi că neastâmpărul un- Această ştire pe care o repro
gurilor ameninţă pacea Europe. ducem după .. Viitorul" este cu atât 
Trebue să-j facem să Inţeleagă, mai binevenită, cu cât chiar in nu
că falşficatorii de bani nu pct mărul de fată ne-am ocupai in pri
avea a~ cultare. Poporul, care se mul articol, despre necesitatea unei 
opune mersului istoriei, cum e actiuni româneşti colective şi una
cel maghiar. nu merită nici soar- nime ca răspuns la alacurile de tol 
ta, ce j-·a hărăzit-o pacea dala f('lul pe care le incearcă împotriva 
Trianon! noastră. bunii noş~ri amici de peste 

Mişcarea noastră unanimă tre- Tisa şi coinJeresatii lor prieteni 
bue să producă ecou In Intreagă insulari. 
Ellropă. 1 - Cu cât acţiunea va porni mai 

Fi-vom oare înţeleşi? repede, cu atât va fi mai salutară. 
., ..... 4 ..... 4-". -4 . .. - ..... w", .. 

ministerul dă "grâu de insămtlnlare. 
La cererile insistente ale Pre

.le:~turii iudeţului nostru, Minis
terul de Agriculturd, a ră~puns 
tell'grafic că a luat măsuri pen
tru trimiterea urgenta a unei mari 

Nr. 57904. 

cantităti de grâu, pentru insămân
ţare destinat lOCUitorilor din co
munele sinistrale. 

Jată şi textul telegramei: 

PREFECTUL JUDEŢULUI ARAD 
Bucureşti, 1927-14 X. 

Telegramei d-voastre din 8 curent raspundem: Guver
nul a aprobat douăzeci vagoane grâu insământare. Am dis
pozat cumpărar,ea şi expedierea. Controlorul_ Alexandrescu 
este delegat să ia contact cu d y,?astră" şi sa ex~cute o~e
raţia. Rugăm intruniti Comisia şllntocmlţi tablourJie de (1IS

tribuţie. 

Precum vedem Ministerul a pus 
la dispOZiţia iudeţului nostru o 
cantitate de douăzeci vagoane 
grâu, care trebuie să sosească 
zilele acestea. Grâul va fi tndată 
distribuit potrivit tablourilor de 

(ss) Constantin Cercei. 

distribuţie deja Jntocmite. 
Se fac intervenţii serioase pen

tru aprobarea şi trimiterea fncă 
a unei cantităţi de grâu cel pu
ţin egale cu aceasta. 

·1 
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BISERICA 
Biserica şi viaţa socială. 

imbrătişat, a-şi forma o mentalitate că nu va rămânea nemulţumit. Nu am 
del!ojată, cu ajutorul căreia şi-a asi- auzit ca cineva - carele a intrat la 
gurat realizdri epocale pe teren cultu- EI. să fI mers nemângăiat, neînvătat, 

rai, ecoflomic Şi politie (Ang/o-saxonii). cu blândeţe şi dreptate, adecvat ade
Religia ortodoxă obezltă prea straşTlic văratu lui Episcop. 
rn arlzaismul păr. Codreanu şi misti- Să nu între gânduri in ini m a D· lui 

b j fă . ă cismli/ par. I uric II, Îil tovardşia incul- mlrean, pentru dojane, reprobărl - fă· Doi preoli dintre cei mai bun!, pe religiei, - vor tre u, să ia no Şi s cute în miezul predicelor, nu totdea-
. d' ţ' ă t d J tUlel, a uşurat bolşevicilor urzirea ca-cari-i are Aradul au luat o at1ta me m con e ee. una să fac acestea, d1n partea predl-

. 1 b' i ă t b ' s;; jie vieata' ea tacJismullli, ce s'a aşezat peste puter-fătişă contra unora din paterile expTf- n lser c re Uit u , catorllor, sunt ocazlunl când dacă nu 
mafe de noi În articolele precedmte. trebuie să satisfacă anumite trebuinţe fiica Rusie, le faci "te dovedeşti părtaş şi tu slu-

--" . - d - suf"/efeşti. cari nu-i bine să fie lasate Multi dintre cetitorii acestor şire După păr. C. TUrIeu raspun e par. }' . jltor, al păcatulUI". 
FI. Codreanu, aşa după cum ati aflat a-şi căuta multum{rea aiurea, Omul vor ti avut ocasie să vadă preoti - mat Maica bună, nu totdea Jna allntă şI 

i b · ă' , .ţ 1 J esc b,'se ales irz vechiul regat, - intr' un hal in N-rul precedent al ziarului. 7 rebl1 e tre we s la ~l un J o os um - laudă fii! şi fiicele sale, la ocazluni 
sd mdrturisim, cu suntem neplăcut im- rieei. ruşinos; Călugări zdrenţoşi, ca şi nişte venite, le ceartă pedepseşte, cu drep-

.. ..t cerşitori, şi inculti. Ei bine cu astfel pres;onaţi, văzând cd tocmai preoţII Mosaismul cu oportunismul mvu/ă- tate, spre binele lor propriu. Astfel şi 
ttneri, combat orice tendinţă de invio- turilor sale ajută, - sub achit noştri, - de slujitori ai bisericei, crede cineva, maica biserică. Deci să nu fie cu su-

l că se poate pastra vaza ei? Aceşti rare a bisericei. poporul evreu Il rea izatea unor suc- părare. tonul câte odată aspru, ad-
Să rJmână totul cum a fost, iar noi cese economice neatinse de credincioşii slujitori ai altarului nu vor putea de- monletor, ce se face din dragoste şi 

d d d · 1 f' ştepta in sujletul cuiva evlavie şi nu ceice dăm expresie dorinţei e a ve ea altei religii. Maltome amsmu COll me părintească ingrijire. 
vor intari credinta În dumnezeire, ci I OI I ă () evolutie În sânul bisericei, suntem Însă in schimb, astfel de Ît/drumări Imi va permite apo m rean, C 

ddscăliţi ca nepticepuţi in matelie, şi pentru vieaţa de toate zilele, cari fac mai repede vor produce milă şi alte toţi predlcatorii din· catedrală sunt şi 
. i bir d ţ' sentimente, cărora nu vaÎm sd le spu- ăt'tl i ă It ă indemnali la cetirea diverselor reviste poporul tutco·arab ncopa 1 e a me trebue să fie preg 1 Ş C au cu ur t 

preoţeşti II căci numai aşa ne VOt in- pas cu celelalte popoare pt dTltmul pro-· ntm pe !lume. cualificaţia deamnă şi adecvată ori 
d · Se poate, că tocmai preoţimea tânăra b' vidia protestallfii misticism;Jl, altcu.m gresu/ui gtneral. Budhismul, care eşi şi cărei feţe IS. apusene. 

şi admiraţia lor e primejduită. e rtcunoscut, drept cea mai fIlozofica să nu adueze la llIl curent de prime- Cum se şi poate presupune contra-
Dacd am manifestat dorinţa de a religie de pe pământ, s'a adeverit a fi nire generală? Voim doar binele bise- riul, ca cineva să vorbească in con

nu provoca discuţii, am făcut, o, pen- fatal pentru credincioşii Săi, dfoarece ricei, şi al lor! Ori poate nu le con- tui Episcopului său pe 'ndelete, îna
trucă suntem de părerea că la not PU- jdcându-i a crede lnjatalism şi Îndtm- vine, cd le cerem sforţări mai mari în lutea aceluia, carele ar dor} ca păre
blicul mare nu e copt pentru aşa ceva. nându-i a se deda la o dispreţuitoare re- activitatea lor? tii bisericilor să vorbească, spre a ne 

A angaja discuţii de analiză şi crl- semnare ifl faţa realltaţii, a făcut din Ne vom ocupa in numdrul viitor de trez1 din Indiferentlsmul, apatia reli-
tieă severă. in acest domeniu este poate poporlll Indii/ar un element bun de lumea nouă: Amer/ca, şi vom arăta gloasă, care ne covârşeşte şi la in 
chim păgubitof. Aceste consideratii ne subjugat. Reformatlsmul produs în bi- care este acolo rolul bisericei, şi se- stăpânIrea sa nu numaI intelectuallf, 
reţin de a sCărmăna, fărd indurare, serlca romana-catolică a dat Europei cretul moravurilor sociale atât de au· dar şi poporul in prea multe locurI. 
provincia/ele păreri ale păr. C"dreanu, celebritati in ştiinţă, ba chiar şi mai stere, ce stăpânesc acolo. Clerul pastoral zi de zi progresează 
care ne jace impresia, că a înţeles pe mult: a ajutat popoarele, cari 1· au A. M. in cele necesare chemării ,1 indato-
dos cele scrise de noi. Cetitorulobiec- .... • ...... rlrilor sale. Clerul şi massa credlncio-
tiv aşezând Însă alături de scrisul no- ..................... _ .... --_ ............ "--................ -_ ............. ,, .... _-................ __ ....... _",."NA' __ .,.-""' .. ________ şllor este mulţumit pe deplin cu Epis. 

stru reflexiunile din inlâmpinările pri- R "" copul său şi nu doreşte altceva, ca 
mife şi publlcatt, Îşi va puteafacl?lnsdasp uns toate Eparhille să aibă astfell de Păs-
o părere jiistă dill compararea amân- torl. spre a neamului, legei sale in-
dUOla cu realitatea. De aceea evităm târire şi slăvlrea lui Dumnezeu. 

pOlemiile plictisitoare. Bine ar fi dacă la ari. H Cu privire a pre ice e lSetlC~ş. şurarea programatică a activităţi arhi-l d l b' . ti " Viitorul apropiat1 va dovedi desfă-

am avea fondurile mcesare pentru a (V. 1\ T 1 42 'r.·b 1\ T '"') ereştl a P. S. Sale EpiscopuluI Ara-putea trimite reca/citranţti în străină- - • .J. vr.4 - . 1 rz una.J. voua. -
dului. tate, ln cdlătorie de ventilare spirituald. Până atunci rog şI eu pe dl mlrean 

Neavându-le trtbule să-i molestăm cu şi ceilalţi frat' de o părere ca să zl-
--~~~fHI1~7ftfl'"'"'~~~mserorT,v~a:eil:!.;tn7iiH"1t1~mmmn:mFm:r~~_rn:_ijrmrt :'::":'::;':"':;;::":"::':"::'::~~:'-""'~r-=--=-'nr:';~'="::~~ ................. ~ .şI ..dovedim prln ţinută şi 

ritmul vremiI. 
Preotii greşesc const/tuindu-se In 

stăp(Jnii bisericei. câtă vreme ti sunt 
numai slujitorii ei, biserica Însdşi fiind 
a tuturor credincioşilor ei. Ca să co
respundă chemării ei, biserica va tre· 
bul sd se adapteze timpului, nu întors, 
cum ne cer preoţii. Ce-am avea de a
flat în revisteit, ce atât de mult ni se 
recomandă, - când vedem ca nici pre
oţii, Cll intuiţia teOlogică, nu arata a 
le lua prea mult folos? Ford. renumi
tul rege al automobilelor, a aşezat In 
În fruntea serviciilor de indrumare şi 
conducere a intreptinderJlor sale, oa
meni cu un evident Simţ practic, spirite 
eteatoare şi inovatoare, - iar nu teo
reticiani şt ingineri. Aceştia din urmll 
aII chemarea de a executa apoi ideile 
celor dintâl. Despre oamenii cu cuno
ştiinţe teoretice prea multe. Ford are 
parerea, că au şi prea multe noţiuni 

despre ceeace e imposibil. Creerul in
ginerUlui este încătuşal de multele cu
noştinte ce le-a câşttgat prin studiile 
indelungate. Ori spiritul inventiV cere 
libertate de mişcare, el este ln4scut, 
nu făcut, şi cint e Înzestrat cu acesl 
dar nici nll trebuie sa fie prea mare 
"specialist" - o categorie de oameni În

tlezuţl, pe tare Ford fi dlsprtlueşte. 
Aşa şi în cazul nostru. Preoţti vor 

avea să lşi valid/teze cunoştmtele teo
logice, in executarea planuri/OI primite, 
şi în prelucrarea pentru realizare a 
sugestiilor bune, ce i-ie daN mirenll, 
iar na să se inflgă in pragul bisericii 
pentru a cateilor/si credincio~ii, ori a-i 
controla, cII vin OII nu la biseric4. 

Preoţii, cari vor binele binepriceput 
al bisericii, - cu tot aeruJ de a ne 
combate şi toatd tendinta de a suprima 
orice punere în discutie a chestiunilor 

popoarelor apusene - »unde systemul 
conferinţelor a luat o practicaTe ne
cunoscută de noi". 
Mă simt îndatorit a face şi eu ob

servărlIe ref. la activitatea P. S. nostru 
Episcop, căci 0-1 anonim spu ne pe 
fată "că nici decum nu suntem mul
tumlţi cu rezultatele unei activităti de 
21

/ 2 ani ~"deşl cunoaştem ~că moşte· 
nlrea duhovnicească, nu a fost la Înăl
ţimea vremurilor". 

Sunt in drept, a face prezentele 
reflexlunl, căci ca preot cu 20 ani de 
activitate pastoraţie grea, cun os c 
"taina" adevărate!" preoţii, în raport 
direct eu glasul vremii prin care ne 
trece ~psih08a modernă, plină de ener
vare" scumpa noastră Biserică şi prin 
ea şi : pre noi prea adeseori huliţii 
preoţI. 

Nu pot accepta afirmaţi unea că 
"biserica este chemată încă multă 
vreme a aduce omenimel servicII 
reale"? - Nu - pentrucă mărturi
sirea in baza Istoriei .. nlversale - ceă. 
religiunea deci biserica este partea 
Integrantă a fiintei omeneşU~ al viito
rului el, nu pentru multe vremi "el 
până la sfârşitul veacurilor, resp., 
exIstenta neamului omenesc". 

O-lui mireau, nemulţumit, ne con
venlndu-I tltate din sfânta scriptură
le omit - convins, cumcă O-sa ştie, 
că la baza rellglunel este origInea el 
divină, nu ce nu să poate discuta, ori 
nega - ori şi ce motive ar Învoca 
Hul omului. 

.. Popoarele apusene - au realizat 
progrese - pre cari Doi nici peste 
multe decenii - DU le vom putea 
fnfăptujl'. 

Mă bucur cumcă recunoafte greuta
tea inceputului, al apucArli dru mulul 

in dosul lor. De aceasta noi nu am 
avut parte, nefiind ajutaţi de favorablle 
sltuaţluni pentru a merge inainte şi a 
raspândl cultura de viaţă dlItătoare. 

Avem prilejul dat de O-zeu, avem 
academie teologică, oameni devotaţi 
şi eruditi in centru, avem în fruntea 
Eparhief - Episcop tanăr, muncitor, 
devotat "până la jertfire de slne fll 

chemării sale sublime dar grele. El 
este încălzit cu desăvârşlre de dra
gostea cuvântulul viu, neobosit chiar 
"pasionat" orator, scriitor fecund, concis 
şi aprofundat in direcţlunea transfor
mării stărilor anormale religioase-mo
rale, cari până la venirea Lui "şau 
făcut de cap· şi au devastat formal 
interesul de altă dată eătră legea stră
moşească şi fată de leagănul el bi
serica maica strămoşească. 

Noi, cari cunoaştem sforţărlle, în
demnurile şi munca depusă sub durata 
scurtă a celor 21/ 2 ani, vedem pe 
deplln justificate osteneille P. S. Sale, 
Vedem acum toate bisericile eparhlale 
şi invătătoare nu numai "rugătoare". 

Invit pe D-I mirean, a ,ieşi la sate. 
A intra În Dumlnecl, sărbătorI in bi
sericile dreptcredlncioase şi va con
stata cu pl ~cere săvârşirea sfte! Iiturghli, 
d. a. a vecernie!, rostire de 2-3 cu
vântărl, adresate troparulul, tlnerlmel 
de ambele secsr. Va vedea preocuparea 
bisericei cu tlnerlmea până acum prea 
neglijatA fn ce priveşte educaţfllnea 
religioasă morală. Va :afla societătlle 
tinerimel Sf. Gheorghe, fondurile mile!, 
biblioteci parohlale Infiinţate in urma 
lindemnurllor P. S. Sale. Poftească să 
se Intereseze de biblioteca ortodoxă 
de propagandă, activitatea ziartstlcă, 

vlzltaflunl canonice şi multilaterala ad M 

mlnlstrare a Eparbiel şi sunt convins 

fapte demne ncă este bine şI este fru
mos a fi fraţii impreună" in semnul 
oblectivltătil, răbdărel şi dragostei cre
ştlne", pentru infAptuirea cărei noi cu 
smerenie ne rugăm la sfintele str!
bunele Altare. 

D. Nadăş. 2 Oet. 1927. 
Pr. Octavian A/bani. 

"" 
Nota Redacţiei 

Reproducem întocmai, - păstrând stilul 
şi ortografia proprie, ~ Răspunsul" de mai 
sus. -Pe lâng ă frumoasa calitate de a sus· 
ţine cu căldură statuquo-ul bisericesc, articolul 
părintelui Albani o mai are şi pe aceea de 
a servi cu dovezi palpabile afll'marea lui 
A. M, cu privire la vetustitatea stilului bi. 
sericesc. 

Primim următoarele; 

Domnule Redactor J 

.". ..... t*. 

Vă rog respectuos să bine-voiţi a 
publica în preiultul nostru Organ al 
partidului Naţional-Liberal "Tribuna 
Nouă« multumita următoare: 

M. O. Domn prefect al jude
tului nostru Ioan Georgescu, ma
rele binefăcător şi ajutător, a 
binevoU a ne ajuta cu suma de 
30.000 L. pentru restaurarea sfin
tti bisericii noastre din Dud, care 
au fost atinsă de tresnet in 13 
Iulie a. c. 

In numele comunei bisericeşti 
de sub modesta mea păstorire şi 
pe aceasta cale mu/ţume~c M. 
O. Domn prefect Ioan Georgescu, 
pentru bună voinţa manifestatd 
jaţă de comuna noastră biseri
cească, Tflgând pe bunul D~zeu 
ca sd-l trăiască întra mulJi feri
cili ani în fruntea jUdetulUi nostru. 

Dud, la 10 Octomvrie 1927. 
Dionisie Mateeş 

parob ort. rom. din Dud. 
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In aten1iunea Instifutiuni1or, 
studentilor şi părintilor: 

..... Ca -.J 
să vă procura1i 

uniforme. chipiuri bine 
lucrate cu a s o r ti m e n t u l 

c o m p 1 e c t, cu cele mai avan
tagioase preturi. din stofe1e 

cele mai bun e, după 

regulamenful Insii· 
tu1iunilor, 

se pot procura la cea mai 
veche firmă din A rad 

Sclteffer Heurlk 
Bulev. Regina Maria 25. 

Func1ionari de Stat şi croitorii 
au reducere de 5%t in angro o 

reducere mai mare. 
No. 216. 

Ca să vă faceti ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
incepând de la 500 lei în sus, 
Ghete noi pentru barbati În
cepând de la 600 lei in sus. 
Pingelitul ghetelor bărbăteşti 
100 lei, dame lor 80 Iei şi pentru 
copII 40 lei. Repararea tocurHor 
la ghete 20 leI. Reparatii mal mici 
10 IeI. Pentru fie care l:lcrare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratulul pubHe. 

78 Ilie Nadaskl 
Piaţa Peşteilli 19. 

No. 31361 

PubJicatiune. 
Se aduce la cunoştinţă pu bIr că, că 

in zllla de 9 Noemvrle 1927 orele 10 
a. m. se va ţinea in localul Serviciu
lui Financiar şi Economic dela Ple
fectura jude1uloi Arad Iicitaţitllle pu
blică cu oferte Închise În conformitate 
cu art. 12 şi următorii din legea asu
pra contabllităţii publice peojra Impri
marea Monitorului Judetului pâml la 
31 Decemvrie 1928. 
. Caietul de sarcini se poate vedea 
in biroul Serviciului Financ.iar şl eco
nomic în zilele oflc!oase între orele 
11-13 din zi. 

AmatorII vor depune odată cu oferta, 
Însă spparat receplsa despre garanta 
depusă la Admin/stratla Financiară 

din Arad În numerar sau efecte de stat. 
Ca garantă se va depune suma de 

10.000. Lei, 
Prefect, 

ss) J. Georgescu 
No. 358. 

.Nr. 2081/927. 

Şdul 6~rvldului, 

ss) Stanca 

. Publicaţlune. 
Primăria comunei Pecica aduce la 

cunoştinlă generaJă că În 22 Noemvrie 
1927 oara 10 a. m. se va Unea licita. 
tie publică. 

1) Pentru transportul de piatră de 
codru necesară unei slrade şi la 
drumul "Tomei" conform devizelor. 

1) Pentru transpo'rtul pietrei dela gara 
Pe cica la fata locului. 

La Jicitatie se poate concura numai 
cu oferte Închise. 

Licitatia se va Unea în conformitate 
cu dispozifiunile art. 72.83. din L. asu
pra cont. publ. 

Pecica, la 8 Noemvrie 1927. 

Nr. 362. Primăria 

I 
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I PUCHER Cefe mai frumoase SOBE şi CUPTOARE de terncolă, reparalti de ori ce fel, mutarea dela un i 
Magazin de sobe loc la S;}:lul, se pai face cu preturile cele mai reduse de magazinul de SObe

1
1 

I 
şi cuptoare din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 

Rog onoratul public a·mi da lot concursul soţia lui STErN MOR. No. 79 • 

Primăria corn. Vârşand. 
Nr. 1049/927. 

Concurs 
Primaria comunei Vârşand publică 

concurs penlru îndeplinirea postului de 
casier comunal relribuit conform buge. 
tului comune cu 500 lei lunar. 

Reflecfanlii trebue să depună deo
dată Cu întrarea in serviciu şi garanta 
prevăzulă în art. 13 din Legea C. p, 

Cererile pentru ocuparea poslului se 
vor Înainta până la dota de 15 Noem· 
vrie 1927. 

Vârşand, la 8 Oct. 1927. 
Nr. 363. Primăria. 

No. 4912-1927. 

PubHcaţiune. 

Comuna Nădlac line licitatie publică 
în ziua de 19 Noemvrie 1927, referitor 
la esarândarea dreplului de piati ca· 
munal. 

La caz, că licilajia 1. nu va avea 
rezullat, - licitnlia H. se va !inca în 
ziua de 19 Decemvrie 1927. 

Licitajia se va (inca în conf. cu ari. 
72 şi urmtlfori din legea confabilHrltii 
publice. 

Nădlac, la 10 act. 1927. 
No. 361. Primăria 

No.1050-1927. Prim. Peregul Mare 
Primăria comunei Variaşul. 

Nr. 672 din 10 Oct. '1927. Publicaţiune. 

Puhlicnjiune. 

Se publică licitafiune pe ziua de 
16 Noemvrie 1927 ora 10, pentru vin· 
derea olar 2 fauri neap!i de pl'tisilti. 

Licitaliunea se va line În localul 
primăriei, în conf. cu ar!! 72 - 80 din 
L. C. P. 

Pretul de slr:gare 4000 lei. 

Primuria. 
Nr. 348. 

Primăria comunei Variaşul. 
Nr. 644 10 Oct: 1927. 

PubHcafiune. 

Se aduce la cllJ10şliinla publiă, eti 
drf'Jlfl1l d~ VRnfd (lin hntrlrul ('()nml..lpj 

Variaş1l1 (Satul Sedel'hat şi Vnriaşu) 

mic) circe 4000 jng. cad. se dă În 
arendă pria licitatie publictl pc timp 
de 10 ani. 

Licitatia se va tine în biroul primă· 
riei comunale din Variaşulla 3 Dec. 
1927 orele 10 a. m. in conformitate 
cu art. 72-80 din legea C. P. 

Pretul de strigare 4900 lei arendă 
anuală; celelalte conditiuni se pol vedea 
zilnic în orele oUcioase la primăria corn. 

Nr. 347. Primăria. 

Dela Uzinele Comunale. 
Incunoştiinţăm onoratul public, 

că in zilele de 17, 19 şi 21 O~t. 
a. C., pentru spălaiea conductei 
de apă, dela orele 9 seara până 
la ora 6 dim., servirea apei va 
sista in intreg oraşul. 

Nr. 360., 

AVIZ. 
Aducem la cunoştiil1ta onor. 

public, că ne-a sosit o mare 
cantitate de reşouri, cuptoare, 
fiere de călcat pentru gaz in 
preţ foarte redus. Articolele de 
mai sus se găsesc spre vânzare 
atât la Fabrica de Gaz str. Muciu 
Sceov lla Nr. 9-13 cât şi la 
prăvălla Uzinelor Comunale din 
st. EmineScu. InstaJatiJmile noui 
de gaz se pot plăti şi in rate 
lunare. Preţurile sunt următoarele: 

1 reşou cu 1 groapă lei 80 
1 " ,,2 " ,,420 
1 " ,,3 " • 475 
I cuptor lei 230. 
I fier de călcat lei 150. 

Nr. 359. 

Primăria comunei Peregul Mare pu· 
blidi pentru furnizarea alor 4 Vagoane 
lemne de foc calila!ea I·a, necesare 
Primăriei pe ziua de 23 Octomvrie 
1927, ora 10 a. m. la Primăria Pere· 
gul ~iare cu oferte închise, şi În con· 
formilafe cu Legea Comtabili/ăfii Pu· 
blice. 

Pere8ul Mare la 6 aci. 1927. 
No. 344. Primăria 

--=-============= 
No. 1050 -1927. 

PUblicaţiun e. 
Se publică licitajie publică pentru 

furnizarea olar 50 q ovăs, şi 30 q 
porumb necesar penlru hr,U'8 vilelor 
rl", r0f'ro(lu~!i<? proprie !do::! '20m'.1l\<..1 

Peregul Mare pe ziua de 21 Oct. 1927 
ora 10 a. m. la PriI116ria comunei cu 
oferte închise şi Înconformitate Cu ar!. 
72 - 80 din l~gea Conlab. Publice. 

Condiliunile se pot vedea la Primărie 
in orele de serviciu. 

Peregul Mare, la 6 Oct.1927. . 
No. 345. Primaria 

No. 1050-1927. 

PubJicaţiune. 

Se publică Iiciltlfie publică pen(m 
vâuzarea alaI' 2 veri comunali neapli 
de reproductie, pe ziua de 22 Del. 
1927 ora 10 a. m. la Prirnt'tria comu· 
nei Peregul Nere şi În conformitate cu 
legea Contabililălii Publice. 

Peregul Mare, la 6 Oct. 1927. 
No. 346. Prim ăr:a 

Casa eercuaJă pentru asigurările 

sociale Arad. 

Aviz 
Illtrucât s·au comis diferite abuzuri 

cu ocazia ridicării- ajutoarelor băm'ştl 
de ori ce fel (boală, Iăuz!e ele.,) pre
zentânduse unele persoaJle in loccl 
altoIa. 

'Se aduce la cunoştinta asigura ţi lor 
Casei Cercuaie, că pe vjltor plătirea, 
ajutoarelor băneşti de bJală, Jăuzie, 

alăptare şi înmormântare se va face 
Dumai in baza biletului de inder,tltatt', 
ce trebue să-I posede fie~are persoană 

dela Biroul de populatie, sau in razul 
când nu este persoana indicată, În 
baza biletuluI de indentitate al celui 
indreptătit la ajutor, precum şi al său. 

Cel cari nu vor avea asupra acte, 
nu 1[ se vor elibera şi plăti ajutoarele 
Ia cari au drept 

Casa c: rcuald a aS/furări/or sociale 
Arad. No. 354. 

• 

Nr. 969/1927. 

l?ublicCJtiune. • 
Pr'.măria comunei Sintea Milre pu-

b'ică licitaţie pt! ziua de 23 Noemvrle 
1927 erele 9 a. m. in localul Primăriei 
pen tru COll fecţionara a lor Il bu c. 
Revolvere cu toc de piele pentru vi
gilif de câmp. 

Li citaţia se va ţinE a în co ~Iforrn ~ la te 
cu art. 72-80 din legea contabilltăţei 
publice. 

Sintea Mare la 5 Oct. 1927. 
Primaria. 

Nr. 352 

Nr. 968/1927 

PubHcHtiune , 
Primăria comunei Slntea Mare pu

bli,~ă licitaţie pe ziua de 23 Noemvrie 
1927 orele la a. m. În I02alul }'rimă
rlei pentru confecţionarE'a echipamen
tului şi armamentuluI poliţ'ştllor co
munaIi precum urmează: 

2. huc. Mantdle de iarnă. 
2. buc. Bluze de lar:1ă. 
2. b:1C. Pant~lonl de !a~nă. 

2. perechi Clsme. 
2. perechi Boeancl. 
2 buc. Revolvere cu to: de pl~le. 

1. bul'. Sa bi e. 
2. buc. Caciule de lună. 
3. buc. Fll.H.:re cu şitloare. 
r .... i,.!~t:·i:,:.. oJ'-- .";~ rU.l\...~ & .... """.,;...~ .. Ic. ... ·uil~"":..~ 

cu art. 72 ·-80 din legea contabilit~ţel 
publice. 

Sintea Mare la 5 Oct. 1927. 
Primăria. 

Nr. 353 

No. 2020;927 

l?ubJicatÎune , 
Prlm~.cia comltoel Pecica aduce l:i 

cunoştinţ!l. generală că În z[ua de 10 
Noernvrie 1927 Olra la a. m. se va 
ioarânda imobilul 1/ aşa numit arâr:
d.liu În extindere de 1859 st. ,preţul 

de strigare 1000 Lei 2/ cosi rea ierbe! 
din cimitIrul comunei pretul de stri
gare 2000 Lei. 3/ un prund comunal 
preţtlJ de slfgare 20 lei pe anul 1928 
prin !icitaţ:e pllbl!c~. 

Lkit·jţia va fi v~rbaIă. Licitaţi'l se 
va tinea tn cOl1formltaie cu art. 72-80 
dIn legea contabilităţli publice. 

Pecica, la 4 O:tomvrie 1927 

Primăria 

No. 349 

No. 2023/192'. 

PubHcaţiune. 
Primăria comunei Peclea aduce la 

cunoştinţă generală că în ]0 Noem~ 

vrie 1927 ora IOa. m. se va tlnea 
llcit"ţle publică pentru furnizarea nu
treţulul şi furajelor de Ifpsă la animalele 
de prăsilă şi la caii comunali pe anul 
]928 cu oferle închise. 

Llclfaţla se va ţinea în conformi
tate cu art. 70 -83 din legea c011ta

bilităţll publice. 
Peclea ia " Octomvrle 1927. 

No. 350 p,jmăria 
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fe~eralilarea Kun-frie~-far~~o. Vizita D-Iui Prefect 1. Georgescu 
Comuna Semlac 

"-In 

(Răspunsul dlui Farag6 intârzie.) ~ Instalarea Conziliulu; Comuna"-
'fi 

il In N-rul nostru dela 2 crt. publl- urmează drumul Indicat de D-sa, în- Duminică 9 eri. D I Prefect I. Geor-
~, casem textul telegrame! Sfalului Ne- trucât va particIpa la congresul fede- gescu insoţit de mal multi prieteni 

t t 1 ăt S ţ ' A ~ rallz~tor contl'nuativ. convocat pe ziua politici, au vizitat comuna Semlac. gus oresc ceo fa ,c re ee la ra".", In faţa Primăriei, un publlc DU-

! Aceea telegramă nu numai că desavua de 23 cri. Ia Oradea de altă parte dl meros în ;frunte cu famfara satului 
pe federalizatorul Kun, - care se lăuda Farago ne rămâne in obllgo ca şi ce- aştepta sosirea oaspeţilor. 

i a fi legat un acord cu Sfatul, - ci ca- fătean, care calitate incă ii impun a- La sosirea O-Sale, .ora 11 jum. mut-
.. ~ Hfică pe Kun şi tovarăşilsăI federali- numite obligamente. tlmea izbucneşte in urale muzica ln-

"/ tonează marşul de primire. 
zatori, de-a dreptul de inamiciI Dl Farago a ajuns în situaţia de om După urarea de bUD sosit a Pre-

Sesizarea noastră a avut în parte gospodărit tocmai în această calitate şedintelui Comisiei lnterlmare, d-l 
, efectul dorit. RomânII consideră acţi- de cetatean al României Mari. Azi, Prefect printr-o caldă cuvântare, mul
i unea Kun - Fried - Farago. - orice gratie autorizaţie! primite dela OfIciul tumeşte populaţlunei pentru manifesta
t minciuni ni s'ar spune, - ceace este Central de control al devize lor, care tia şi Iubirea cu care a fost primit. 

d f t ţi A d t tă t este o autoritate românească. banca In scurte dar precise cuvinte arată că e ap: o ac une In rep a con ra 'pentru comuna Semlac a avut intot-
românismului, şi vor trata pe autorll ce conduce realizează prof.turi exce- deauna o dragoste deose-bltil din cauză 
el În conseclntă. Substratllrile prea ptionale, din cari şi O-sa trage folos. că această comună, intotdeauna a 
stdlvezil ale acţlunel sunt destul de Banca O-sale s'a wărlt considerabil. dovedit leă in Învălmăşeala luptelor 
evidente. ca să tradeze scopul adevă- sporlndu-şl capitalul de acţil dela 2 politice nu sa lăsat târâtă în bratele 
rat: suntem convinşi, că nu numai milioane la 20 milioane Lei, din care partidelor de dezordine, ci a ştiut sSi-şl 

, manifesteze simpatia ei politică pen-
oficialitatea română nu va sta de vorbă majoritatea se află in mânlle dlul Fa- tru acel partid, care in lunga lui exis-
cu federalizatorll demascaţi, ci 'nici rago şi a vre-o 2-3 prieteni ai D-Sale. tentă a lucrat numai pentru binele şi 
minoritarii de bun simţ şi cumpătaţi, I Cu alte cuvinte această hulită Româ· prosperitatea întregei NatiunI. Sunt 
nu-i vor urma. "le l-a facut dJul Farago posibilă convins, spunea O-Sa, că mă aflu in 

comuna acelor oameni, cari in orice 
FIInd dl Farago aradan, nu-I vom adunarea unei averi considerabile. vreme, ca şi În trecnt, vor sprijini 

Ierta însă atentatul comis contra ar- pentru ceeace ar trebld să- I fie vecinic numai acel partid, care in programul 
moniei, ce domina în Arad intre noi recunoscător. Când colo trebuie să său politic a căutat să multumească 
şi minoritari. ŞI fiind că dorim sincer, descoperim azi în persoana D-Sale pe ia primul rând, marea masă a păturei 
ca să nu se mal repete in viitor ase- un Ingrat conspirator contra iilterese- tărăneştl. Dacă astăzi mă afiu in mij-

lor româneşti, Im;:w!rlva cărora, În Jocul Dv., este o consecinţă a acelui 
menea cazuri, - având aici Ia frontieră program, care mă obligă ca în cali-
neapărată nevoie de linişte, - ne vom ciuda tuturor avertlstmentelor noastre, tatea mpa de Pllefe.:t al Judetului să 
da stllnţa, să constrângem pe dl Fa- colaborează la o federalizare a rezls- mă bteresez cât de aproape de dole
rago, să regrete şi D-sa greşala şi tentel, antiromâneştl pentru a îulocul antele Ov. Am vrnit aici, ca să vă 
s'o repare, intru cât doreşte să-şi ma- excluderea Urşi a elementului româ-I muJtu~esc p;ntru încreder~a ce a~ţi 
n'lfeste loialitate cetăţenească. In ca- nesc dela oraş practicat de regimul man,lfestat~o in tl~pul aleg~rt!or pentru 

" partIdul LIberal ŞI Iă mă Interesez de 
zul contrar, vom avea mijloacele ne- maghIar dispărut. nevoile Dv., pe cari în Ilmlta puterei 

până acuma d1cJ prin aceasta veţi 
contribui la fericirea voastră şi a ţării. 
Deci vă zic şi eu .. Bine v-am găsit". 

In sala cea mare a Primăriei, D-) 
Prefect În persoană a iostalat CODzlliul 
Comunal. Cu unanimitate de voturi sa 
ales Primarul Comunei, Îa persoana 
fruntaşului lonuţaş MUru, Asemenea, 
cu Il şi ] 2 voturi, din totalul de 12 
voturi, se alege delegatia permanentă 
compusă din D· nil Pascu Ferdinand 
şi Gotlschik Andrei. 

Felul cum a decurs alegerea Pri
marului şi a Delegaţiei Permanente, 
denotă cu tărie, că unanlmitatea de 
păreri io alegere, tste chezăşia cea 
mal temeinică pentru viitoarea bU!lă 
conducere a gospOdăriei c( munale. 

0-1 Prefe,;t. Încântat de unitatea 
aceasta in păreri, felicită pe noII aleşi 
urându-Ie spor in muncă cinstită-
După Instalarea Conzillului Comunal, 

O-sa Inspectează lucrările cu repa
rarea şcoalei primare din comuDă 
luând măsuri urgente pentru delătu
rarea unor inconveniente. 

Asemenea, personal inspectează ma
lul Mureşului unde cursul apei ame
nintă serios digul de apărare a co
munei, luând şi aici măsuri de gra· 
bnice ajutoare, 
După terminarea inspectie! şi as

cultarea doleauţelor locuitorilor, D-sa 
cu (ilaspeţH şi ConzilluJ constituit iau 
parte la o masă comună. 

La ora 3 după amiază, oaspeţii pâ
răsese comuna ducând cu el o Im
presie dintre eele mai plăcute despre 
locuitorii comunei. 

Semlac, la ]2 Octomvrie 1927. 
cesare pantru a'l slll să-şi tragă con- FuncţionarII publici şi ofiterII nu-s mele voi căuta să le indeplinesc, F:ţi 
secinţele. in stare să-şi închirieze, pe cale de şi pe mai departe cum aţi fost şi Sevei. 

01 Farago a declarat, că nu a stat bună Involală, locuinţe in oraşe, unde .. ,*, _ ..... RO • , o- h~ .- _- "_n" ..... ,;... ........... _to~ .. 
de vorbă cu dni! Kun şi Friej, decât sunt mlnoritaril stăpâni, tocmai din românismuluI. De ce se mal bucură ~ Farago lncă are obiceiul de a dllătorl 
dupăce aceştia 1- au asigurat că luc- cauza spiritului exdusivlsmului mino- acest domn de favoruri româneşti? pe la Budapesta. 
rează de comun aCQrd cu Sfatul. FIInd rhar; şi Statul trebuie să recurgă la D-I Kun spunea, că voIeşte a fede-
că dl Kun de fapt a şi făcut decla- ra za6rganizaţlHe mlnoritare-exTstente: 
ratli în acest senz, am considerat în re.:hiziţlonărif. Ori cum putem rol EI bine, la Cluj ne găsind nimic de 
primul moment pe dl Farago de om tolera organizarea şi federalizarea aces- federaHzd, a trebuit să Inflripeze in 
de bună credlntă. Insă dacă D sa, tul spirit potrivnic nouă? E ad;nls să În pripă o corporaţie, şi a întemeiat 
dupa ce noi l-am fă,ut dovada, ca lăsăm a se mal pUlle obshcole pene- un ziar al Federaţiei, ce urmează să 
acordul ou l'xlstă, nu intelege să tragă trărll elementului românesc la oraşe. se tnt:- :hipeze. Acelaş Kun ţine să 
conclus11le, ce le Impune corectltudl- a căror infătlşare strefnă, după cât am se pună in curent Budapesta despre 
nea, - ne îndreptăţeşte, să credem, că văzut şi din acţiunea Rothermeere, mersul acţiune! sale de federalizare. 
a fost de rea credinţă. Ba ce e mal est~ exploatată contra noastră? prin Interwlew-uri şi articole, plasate 
mult O-sa &fidează invitat!unea noastră Denuntăm şi cu această ocazie pe în Ipresa de acolo. Hala comercială 
de a se rectifica şi a repara greşala. d-l Facago, drept un element primej- din Oradea unde este d-l Frled stă

Lansarea vestii dim!sief 0- sale din dlos, care simulând prletenlf şi legă- pân În:ă intreţine oarecărl legături 

---Dc--.Câte_MI mergem la şedinţele 

Societăţii Nati unilor aflăm acolo un 
prea abundent material de Instigare 
contra noastră, folosit cu atâta di
băcie de propaganda maghiară, pehtru 
a ne denigra şi compromite. EI bine 
noi nu suntem În atare a descoperi 
pe a~el "Informatori" al Ungarllor, 
pentru a le astupa odată şi pentru 
totdeauna gura? 

Răspundem: 

Până tolerăm federalIzărI de-alde 
preşideoţie, pentru noi nu e de- ajuns, turl sociale cu românII, pe la spate cu o societate germano-maghiară, fără Kuo-Frled-Farago, cu răsunet la Bu
căci Corporaţla vădu vită de preşedinte se aliază cu Kun, Frled, efc. contra să le cunoaştem 8cooal adevărat. 0·1 dapesta, nu 1 

filmul Didactic, tlrad 
(Urmare). 

Gândul a pornit dela directorul 
şcoalei civile (medie) .. Iosif Vulcan" 
dl Victor Babescu şi s'a intruchipat 
în timp foarle scurt. Dsa este direc
torul de studii al .. Fdmului Didac
tic." 

Primul film al Fabricei .. Filmul 
didactic'~ s'a făcut cu ocazia vizitei 
M. S. Regelui în Arad, apoi cea 
dela Timişoara, urmând filmul unei 
excursii cu automobilul la Braşov
Sinaia, Alba Iulia. palatul regal 
Sinaia, valea Petroşani {minele de 
cărbuni, industria lemnului}, fabri~ 
cele de fier din jud. Hunedoara, minele 
de aur dela Brad şi carierele de 
marmor din Ruschita. Mare succes 
a obtinut filmul desvălirii monumen
tului Lupoaica din Timişoara. Acest 
film a fost cumpărat de oraşul Ti~ 
mişoara şi donat Romei, care acum 
se rulează în oraşele din Italia cu for
midabil succes. 

In Arad s'a şi realizat acest me
tod de intuire: lunar odată vor lua 
parte elevii şcoalelor la reprezenta .. 
ţiile cinematografice aranjate într'un 
cinema tORra!. 

.. Filmul Didactic" a rezolvit încă 
o chestie importantă: excursiunile 
şcolare. Numai e nevoe de cheltueli 
mari, de călătorii periculoase şi obo
sitoare, a ajunge filmul şi elevii, ca şi 

în poveşti fac cele mai distan1ate 
călătorii - după intenfiunea oamenilor 
de şcoală. 

Recunoscând valoarea preţioasă 
didactică a filmelor, Inspectoratul 
şcolar alI. Reg. şcolare din Timi
şoara a aprobat rularea filmelor 
didactice pe seama şcoalelor primare, 
secundare şi profesionale În întreaga 
regiune şcolară, precum Onor. Mi
nistr_ Instructiunii în Ţara întreagă, 
iar organizarea instructiunei prin 
filme în mod obligator pentru şcoa
lele secundare din Ţară ca parte 
integrantă a în vătământului cerută 
dela Onor. Ministerul Instrucţiunii, 
este în curs. 

"Rampa'i scrie: .. Sistemul modern 
de învăIământ, nu se poale dispensa 
de cinematograf. S'a dovedit, că prin 
intrebuintarea cinematografului în 
şcoli, elevii au acumulat un capital 
de cunoştinţe mult mai important 
decât în anii precedenti. 

Este şi natural. Dând elevului 
imal!ina eXactă a subiectului tratat, 

el il va reţine cu mult mai multă 
uşurinţă, ajutat fiind de imagina 
vizuală care se şterge din minte 
mult mai greu. 

Oficialitatea noastră pare să li 
înteles aceasta. 

Astfel putem preciza de pe acum 
că ministerul a autorizai de pe acum 
o mână de entuziaşti, cu facerea 
unor filme didactice şi 11 filme au şi 
fost terminate. 

Primul film este Întitulat .,CăIătoria 
dela Braşov la Sinaia." 
După ce spectatorul face cunoştintii 

sau revede părlile pitoreşti ale oraşu
lui cu admirabilul deal Tâmpa şi bise· 
ricele sale vechi, drumul continuii in 
automobil spre Predeal. 

Stânci Înalte, cele mai frumoase, 
căi serpentine încântă ochiul plăcut şi 

mai ales familiarizează elevul cu 
pozitiile pitoreşti naturale ale ţării, 
imprimându-i în suflet sentimentul 
de frumos. . 

Drumul se opreşte la Sinaia. Pe~ 
leşul, acest giuvaer al munţilor, e 
redat în toată splendoarea lui ro· 
mantică cântală atât de duios de 
regina poetă Carmen Sylva. 

Admiri plantatiile Îngri;ite, admiri un· 
deIe pârâiaşului şerpuind pe pietre şi 

admiri mai ales nalura sălbăfecă din 
muntii noştri. 

Al doilea film didactic, este p~n'" 
tru industria lemnului. 

Toiul redat cu minuţiozitate. Pri
virile ţi-se opresc la început pe frum
setea pădurilor noastre de stejari 
şi fagi, unde poţi admira viaţa pri
mitivă, dar frumoasă. a muncito-
rului. . • 
Parcă auzi securea Isbind În trun

chiul bătrânului stejar. 
Şi astfel până lemnul e lucrat şi 

se preface în mobilă elegantă, spec
tatorul poate vedea toată filiera de 
lucru, - combustibil, - travers~ de 
cale ferată. - parchet la acoperirea 
podelelor. - fumilor la tragerea 
mobilelor şi multe alte intrebuintari. 

Apoi exploatarea şi întrebuinţarea 
lemnului de esenţă moale adică a 
bradu/ui. interesantă prin frumseţea 
pădurilor de pe culmile munţilor 
unde's cuiburile vulturilor şi viata 
se scurge liniştită şi frumoasă, intr'un 
decor feeric. 

Toate aceste. ce comori pentru su
fletele micilor şcolari, avizi de lucruri 
frumoase I (Va urma). 

-.. ~ .. -

'. 



No. 45 

Prefectura judetului Arad 
Serviciul Financiar şi e,conomic 

~r. 31352. 

Publicaţlune 

Se aduce la cunoştin!ă publică, că 

~ ziua de 7 Noemvrie 1927, orele 10 
. m. se va linea in localul Serviciu· 
ui financiar şi Economic dela Prefec' 
lIra judetului Arad, licilaliune publică 

:u oferle Închise în conformitate cu art. 
2 şi următorii din legea asupra COn' 
~bilifă!ii publice pentru lucrările de 
:ompaclorie pânăla 31 Decemvrie 1928. 

Caelul de sarcini se poate vedea in 
iroul Serviciului Financiar şi econo· 

Ilie în zilele oficioase între orele 11·13 
in zi. 
Arad, la 27 Sepl. 1927. 
Prefect: Şeful serviciului: 

. Georgescu (ss) Stanca 
r. 356 

Prefectura judetului Arad. 
Serviciul financiar şi economic. 

~r. 31350. 

iPub licaţiun e. 

Se aduce la cunoşfintă publică, că 
ziua de 9 Noemvrie 1927 orele 10 

, m. se va finea În localul Serviciu· 
. i Financiar şi Economic dela Prefec· 

ra judetului Arad, licitaliune pubJică 

!Il oferte închise în conformitate cu 
~. 72 şi următorii din legea asupra 
~nlabilităfil publice pentru furnizarea 
~primalelor necesare judetului până 

31 Decemvrie 1928. 
: Caietul de sarcini se poate vedea 

biroul Serviciului financiar şi eco· 
~mic in zilele oficioase Între orele 
1·13 din zi. 
Amatorii vor depune odată cu ofertă 
să separat recipisa despre garanta 
!.>pusă la Administratia financiară din 
ad. în numerar sau efecte de staI. 
Ca garantă se va depune suma de 

W,OOO.- Lei. 
Arad, la 27 Sept. 1927. 

Prefecf: Şeful serviciului: 
s) 1. Georgescu (ss) Stanca 
. 357. 

Comitetul şcolar judeţean Arad. 
. 1728/1027. 

Pu bUcati une. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că în 
a de 22 Oc!omvrie 11)27, ora 10 a. m. 
l'a t\fie o Iicitaliune nouă cu termin scurt, 
localul Prefecturii judeţului pentru furni
'ea mobilierului necesar şcoalelor din ju
,ul Arad şi anume: 

600 bucăţi bănci În 5 t'puri. 
20 " table negre. 
21 .. catedre. 
16 .. dulapuri pentru bibliotecă. 

22 " dulapuri pentru archh·ă. 
42 " Scaune sistem Thonet. 

Tot în aceasta licitaţiune se va da in 
. eprindere edificarea lalrinc[or la şcoalele 

comunele Oburşia, Sârbi, Luncşoara, 
ildoci, Bodeşti, Musteşti Susani şi Bogsug 
Devizele, planurile şi condiţîuniJe relative 
aceste construiri se pot vedea în biroul 

r.nitetului şcolar judeţean, la Prefectura 
ieţului camera Nr. 43. 
Lieitatiunea se va ţine În conformitate cu 
~ea contabiiităţii publice (art. 72 82) şi 
~itillnile generale pentru intreprinderi de 
trări publice şi cu oferte ÎR.chise şi sigi· 

pe cari concurenţii le vor Înainta Co
etu!ui şcolar judeţean În ziua Iicităţ.ii 

10. 
Amatorii odată cu ofcrta, Însa separat 

în plic) vor prezinta recipisa de garanta. 
~vizoare depusă la Administraţia Finan· 
~ă din Arad. Ca garanţa provizorie se va 
~une 4% a sumoi oferite~ însă numai în 
Fnărar sau efecte de stat. 
Amatorii vor dovedi cu acte justificative, 
indeplinesc condiţiunile legale de a putea 
în intreprindere lucrari publice. 

Arad, la 5 Octom vrie 1927. 
Prefect: Secretar: 

) 1. Georgescu (ss) V. Spăiariu 
,355 • 

.. 
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Nr. 2021/1927 

Publicatiune. , 
Primăria comunei Pecica aduce la 

cunoştinţă generală că în 10 Noemvrie 
1927 oara 10 a. m. se va ţinea licita~ 
fie publică pen1ru confec1ionare haine· 
lor de iarnă a gărzilor şi servitorilor 
şi furnizarea alor 12 părechi de cisme . 
cu oferte Închise. 

Licitatia se va Unea în conformitate 
cu art. 70·83 din legea contab. publ. 

Pedca, la 4 Oet. 1927. 
Nr. 366 Primăria. 

Nr.2019}1927 

Publicatil1ne. , 
Primăria comunei Pecica aduce la 

cunoştintă generală că în 10 Noemvrie 
1927 oara 10 a. m. se va da in arândă 
dreptul de Încasarea taxelor de piată 

săptămânal şi târguri pe anul 1928 prin 
licitatie publică. 

Licitatia va fi verbală pretul de stri
gare e 6000 Lei. 

Licitatia se va Unea în conformHa1e 
cu arI. 72·80 din legea contah. publice. 

Pecica, la 4 Oct. 1927. 
Nr. 342. Primăria 

No. Igo5/r927. 

Pl1blica!il1ne. 
Primăria comunei Pecl.ca aduce la 

cunoştinţă generală că in 10 Noem
vrie ]927 se va da tn arândă prin 11-
cltaţiune pUblică lotu! zootehnic În ex~ 

tlndere de 28 fng. cat. pe anul 19t.8. 
L1citatiunea va fi verbală pretul de 

strigare pe un iug. e 2tJO Lei. 
licitatia se va tine in conformitate 

cu art 72- 80 din legea contabllltătli 

publice. 
Pedca, la 4 Octomvrle 1927. 

No. 351 Primaria 

Publicaţiune 
Se aduce la cunaş1intă onorafului 

public, că Începând cu ziua de azi, 
am redus prelul cocsului şi cu atare 
de prezent avem in vigoare următoa· 
rele preturi. 

Cocs de Lupeni per. vagon Lei 22.000 
În detan per. q. Lei 330. 

Cocs bulgări de Anina şi Silezia 
de o calorie superioară per vagon 
Lei 35.000 în detaliu per 100 kgr. Lei 
400 ab Fabrica noastră de Gaz. 

Uzinele comunale Arad. 
No. 364 

Primăria Muncipiului Arad. 
Servo CuI. şi In str. Publ. 

No. 22336/1927 

Publicaţiune. 
Conform ordinului Ministerului Cui· 

telor şi Artelor No. 41665/1927 prin 
prezenta publicatiune atragem aten. 
tiunea tuturor profesorilor şi profesoa. 
relor de dans că, irevocabil în decurs 
de 8 zile dela data acestei publica· 
fiuni să se prezinte la Serviciul CuI· 
tural Primărie camera No. 101 etaj 
cu autorizalia care·i îndreptăfeşte pen
tru functionarea ca profesori, respectiv 
profesoare. in şcoli de dans, pentru a 
fi aceste au10rizatii revizuite şi co n· 
trolate de noi. 

Atragem atenliunea tuturor acelor 
interesati că in caz de neprezentare 
se vor aplica conlra tu1urora măsurile 
provăzute in Legea de Organizare a 
Teatrelor şi Spectacolelor. 

Arad, la 12 Octomvrie 1927. 
Primar. Secretar. 

Dr. Anghel Ştefănut· 
No. 365 

~e~inta extrâor~inara ~e reomanizare a 
~Iu~ului Român moria C. f. H. ~in flra~. 

La Iniţiativa lăudabilă a unul grup 
de inlmoş! sporI smen! români din lo
calitate, membrii Clubului Gloria re
organizat şi-au dat Întâlnire in ziua 
de 9 oct. a. c. Ia adunarea generală 

extraordinară de reorganizare, în sala 
festivă a Prlmă.riel. Au fost aici toti 
aceia, cari conştienţi de datoria lor 
naţională şi au dat seama de marea 
importanţă a sportului românesc aici 
la graniţa de Vest a ţăriI. Au fost pre
zenţi la aceasta manifestare a vieţii 

româneşti, tot ce are Aroldul mai bun 
şi mal seled. Sala festivă a Primăriel, 
a fost archl-plfnă. 

Dl Preşedinte, Gh. Siaiclu, văzând 
că membrU s'au prezentat intr'un n':l
măr aşa de frumos, le mulţumeşte pen
tru participare zicând Între altele ca 
simte o deosebită oucurle, văzând că 

tot! românii au răspuns apelului şi că 

spiritul rom~nesc este conştiE'nt de 
chemarea sa. După aceasta declară 

şedinţa deschisă, acoTdând cuvântul 
dlul Dr. Eugen CrâsTlic, care face un 
raport amănunţit, asupra activităţii 

"Comlsiune! de Reorganizare" şi asu
pra scopului urmărit de Clv bul Gloria. 
OI Raportor este viu şi indelungat ova
tlonat de adunarea generală, care a 
primit cu unanimitate raportul şi pro
punerile făcute. După descărcarea ca
sierului, şi aprobarea statute lor noi 
fn care se schimbă numirea de Club, 
in numfrea de Asociaţie şi culorile 
asocfaţlei in galben-albastru, se alege 
[loua conducere a AsociaţieI. 

La propunerea comlsiunei de can
didatură, se alege următorii Domol în 
conducerea nouă a Asociaţiei sportive 
romAne Glorfa C. F. R. 

noua conducere 8 clu~u'ui român 
tiloria C. f. R. din Brad. 

Preşedinte: Or. Barbura Sever pri. 
mul preşedinte al Tribunalului. 

Director General: Ing. Slaiciu Ioan 
inspector la C. F. R. 

Directori: Blaga Nestor, Vulpe Iosif 
şi Ferdinand Gheorghe, Inginer 1. Ghe. 
orghiu şi prof. Oabici. 

Director sportiv: Or. Crâznic Eugen. 
Secretar gen eraI: Goicea Ioan· 
Secre1ar: Darazs Ştefan. 
Casier: Lupşa Coriolan. 
Contabili: Iri mie Oheorghe şi Tor. 

ne an Gheorghe. 
Cenzori: Tămăşdan Vasilie şi B1ă. 

guli Vasile. 
Şeful sectiei foolbal: Inginer Rechen. 

berg • 
Ispravnic: Balta Lucian. 
ŞefHI sectiei atlelică: Prof. Graur. 
Şeful sectiei Înot: Bergesz Iosif. 
Şeful sectiei: tenis·patinaj: Or. Sârbu 

Gheorghe advocat. 
Şeful sectiei scrimă: Schuler Iosif. 
Şeful sectiei ciclism: Tolh Petru. 
Şeful sectiei hazenă: Goicea Ioan. 
Comisiunea technică: Ing. Cărpini-

şeanu, Ing. Filip Augustin Ing. Oheor
ghiu, şi Ing. Ambruş. 

Comisiunea sanitară: Or. Albu Şte. 

fan. Dr. Hălmăgian Liviu, Dr. Botiş, 

Miron şi Dr. Teşici Svetozar. 
Comisiunea disciplinară: Eugen Pop. 
jud. Torni Silvius şi Or. Lepa Valer. 

}urisconsult: Dr. Miclea Sever advo· 
cat Dr. Nichis Ioan. 

Comitetul: 1. Căpitan Ciorogariu Ro. 
mul. 

2. Inginer Tripa, 
3. Ştefănu1iu Sabin, 

4. Pap Iosif, 
5. Scher Ioan, 

. 6. Jurca Ioan, 
7. Lt. Teodorescu, 
8. Budişfean Petru, 
9. Kofroczo Carol, 

10. Lupşa Aurel, 
11. Muntean Victor, 
12. Novac Liviu, 
13. Jura Nichifor, 
14. Niculescu Ioan, 
15. Cioban GavriJ, 
16. Puica Gheorghe, 
17. Torni Liviu, 
18. Seracu Ioan, 
19. Dr. Trăilescu Ioan, 
20. Of. Nichin Lazar, 

Membrii în Directoriu: Căp. Linburg 
şi Ardelean Bie. Intendant: Opfia ehi
rită. 

Supleanti: Ioan Cristea, Kalmar Ti. 
beriu, Kanasz Alexandru, Jure David. 
După cum se vede, conducerea Glo

riei, s'a scbimbat in mod radical şi 

sperăm că În viitor se va ajunge la 
ţinta de mult urmărită. Creşterea ele
mentului românesc în toate ramurile 
sportului şi educaţia fizică naţională a 
tineretului. Pentru ajungerea s:opulul 
nobil urmărit, se cere, ca fiecare bUD 
român să participe la aceasta operă 

naţlonala, inscriindu-se fiecare de 
membru în Asociatie, contribuind la 
prosperarea şi progresul sportului ro
mânesc. Sperăm, că această chemare 
su b drapelul năzuinţelor noastre, va 
găs1 un ecou in in! mile tuturor româ
nilor cu simţ naţional şi nu vor în
târzia să vină în sanul Asociatiei Glo
ria C. F. R, căcf numai aşa vom putea 
triumfa dac.ll, "uniti In CU2tt şi simtire" 
vom lupta din răsputeri pentru refa
cerea sportului românesc, din deca
denta vieţll sportive de azi. Cu Dum
Dezeu inainte •.. 

Ovidiu Jonel Goicta. 

w"' ... ..... .-*...... '--"44 ~ 

Dela n~ministrHtia financiară. 
Administratia financiară Arad pri

mind plângeri de la agentII de urmă
rire că sunt ultraglaţi in exerciţiul 

functiunii de către unii contribua
bili rămaşi în urmă cu plata Impozi
telor, aduce la c;moştinţă generalA că 
nu poate tolera aceasta şi a dispus 
ca În asemenea cazuri să se dreseze 
cuvenitele procese verbale cari se vor 
inainta Parchetului Tribunalului, spre 
a se deschide acţiune publică contra 
celor vinovati ori cari ar fi. 

In aceiaşi timp publicul e rugat să 
aducă la cunoştinţa personală a D-Iui 
administrator financiar orice abuz sau 
necuviintă ce s'ar comite din partea 
agenţilor. 

• 
Administraţia financiară Arad atrage 

atenţi unea autorităţilor publice de Stat, 
Judet sau comună, băncilor, societăţilor. 
Intreprtnderilor de orice fel, precum şi 
particularilor, cari datElres::: vre· o sumă 
unei persoane din: chiril, salarii, lu
crări şi intreprinderi, datorII, rentf', 
cupoane, jetoane, lndemnfzaţli de orice 
ft'l: că potrivit dispozitiilor din Art. 
22 al legii pentru perceperea şi ur
mărirea veniturilor publice, au obliga
tiunea a pretinde credltorllor lor să 
faci dovada plăţii la curent a impo
zitelor, Iar dacă nu se face aceasta 
dovadă, a reţine şi depune sumele 
datorite până la justificarea plăţi!. In 
caz contrar l'or li urmăriţi la plata 
sumelor pldiite /dră observarea ace
stei dispoziţiuni. 

. 
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IniORmtrclUnl. Botezâreil a doi copii Baptişti. 

0-) Prefect 1. Georgescu cu Doamna iau parte ca naşi la 
bofezarea copiiJor baptişU al primarului din comuna lermata. Camera şi Senatul s'au redes

chis in sesiune ordinară, Sâmbătă 
15 Octombrie Mesagiul Regal in
tocmit de OI. 1. G.: Duca, mini
stru de interne, a fost cetit de 
A. S. R. Principele Nicolae in 
prezenţa Inaltei Hegenţe şi a 
membrilor guvernului. 

Mesagiul, după ce face elogiul 
marelui Rege defunct, imbrăţi
şează toate chestiunile cari fac 
obiectul preocupărilor legislative 
ale guvernului. 

- După masă la 3 adunările au 
ţinut şedinţe separate, pentru con
stituirea birourilor. Au fost re
aleşi vechii preşedinţi, O-nii N. 
N. Săveanu, la Cameră şi Nico
laescu, la Senat. 

Viitoarele şedinţe~ Luni 17 Oc
tomvrie c. 

* 
DI Prefect al judeţului a fost 

Sâmbătă şi Duminecd, in judeţ 
pentru a dispune reînceperea 
lucrărilor de şcoală - Încetate 
aproape toate· sub guvernarea 
frecută - şi pentru cumpărarea 
unui loc de şcoaLă în comuna 
OLARI. 

... 
Ministerul intsrucfiunii a decis 

s' se comemoreze in şco alele 
noastre secundare (şi aIV-a pri
mar') împlinirea a 150 de ani dela 
uciderea lui Grigore GhicB Vodă, 
domnul Moldovei şi răpirea Bu
covinei. 

In acest scop mfn{sterul a tri
mis o circular' direcfiunilor de 
şcoli. prin care le face cunoscut 
sl aleagă o Duminecă în cursul 
acestei luni, în care, după oficle. 
rea unui serviciu divin, s' se tină 
elevilor conferinte In legătură cu 
uciderea voevodului moldovBn şi 
răpirea Bucovinei. 

* ,n AijIw"" 

Grau pentru 'nsămlntă
rile de toamnă. 

In cursul săptămânei viitoare, 
după cum am anunţat în altă parte 
a acestui ziar, vor sosi 20 vagoane" 
grâu de sămânţă - cari se va 
impărţl numai in comunele sini
strate. 

In acest scop DI Prefect Geor
gescu, a convocat pentru Luni 
după amează comisiunea jude
ţeană de distribuire formată din 
Dsa ca preşedinte, Administrato
rul Fjnanciar, ConsHierul agricol 
şi delegatul centralei cooperati
velor pentru ca să formeze ta
blouri de sătenii cărora urmează 
să li se distribue acest grâu de 
sămânţă şi cari nu se va dis
tribui decât la oamenii cei mai 
săraci. . 

Im~ro~ri~tHriril~ ~in MOn~8SD. 
Săptămâna viitoare Comisiunea 

de- ocol se va transporta in 
comuna Moneasa pentru a da 
loc de case din porţiunea de 4 
jugăre destinată pentru aceasta. 

Se vor da aici, deoarece d-l 
prefect al judeţului a oprit să se 
dea locuri de casă in prund de 
gârlă. 

, 
Joi 13 Octombrie c. orele 6 jum_ 

d. a. dl profesor Al. Constantinescu 
a vorbit in Sala Palatului Cultural 
despre "REGELE FERDINAND 1." 
D·sa a făcut o documentată expu. 
nere din istoria politică şi socială 

a ultimelor două decenii, al căror 
mare animator a lost defunctul 
Rege. 

• 
O primă manifestare Împotriva ac· 

flunii ungarojile a Jordului Ro/her· 
mere, manifestare despre care VOI bim 
chiar În primul articol al numarului 
de" astazi - şi pe core o doriam -
se va ploduce la Cluj din iniţiativa 

unui minoritar - Românii noştri nu 
se simt păJmuiti?! - a advo~atal ui 
D,. Kleln Miksa. 

Evi dent, "Brassoi Lapok" protts
tcază. Nu sufld insă un cuvânt impo
triva maniTf~ taţiunilor revizfomste de 
peste hotare. 

* 
MinisterUl insirucţlllnei a aplobat ca 

absolventii de liceu (cart n'au bacalau
reatul) să poată fi Înscrişi ca audienfi 
la diferitele facultăti ale universitătllor 
noastre, dacă consiliile profesorale res
pective admit acest lucru, În limita lo
curilor disponibile şi fară ca aceşti au
dienti să aibă dreptul de a da examene. 

• 
In comuna Cintei, localul şcoa

lei care era construcţie veche, dă
rămându-se, OI Prefect George
scu, insoţit de revizorul şcolar, şi 
inginerul judeţului s'au transpor
tat in comună, pentru a găsi un 
local unde să functioneze provi
z oriu şcoala, hâtărând şi con
struirea unui nou local de şcoală. 

* " .. 
Biserici ajutate. 

S'au mai dat ajutoare băneşti 

pentru restaurarea bisericii greco
catolice d:n Şiria suma de lei 
42.000 iar bisericii din Covăsinţi 

22.000 lei. --
fD~rica de avioane dela 8ra~nv 

La Braşov s'a inaugurat zilele trecuie 
prima fabrică românească de avioane 
a societătii "Industria aeronaulică ro
mână" _ La această în1reprindere ia 
parte şi capitalul francez. reprezentat 
prin d·nii Nicaise, director la uzinele 
Lorain şi Louis Bleriot, mare indus
triaş, cunoscui publicului românesc de 
acum 18 ani când a efectuat la Bucu
reşti primul sbor cu aeroplanul. 

La inaugurare au asistat între altii 

d-nii: prim. ministru 1. 1. C. Brătianu, 

ministru da război Paul Angelescu şi 

generalul Coandă. fost preşedinte de 
Consiliu. Franta a fost reprezentată 

prin ilustrul prieten şi celăfean de o
noare al Ţării, general Berthelot şi 

In ziua de 14 1. c. s'a petrecut în 
fermata un act [lldltăfor şi care ca
racterizează 1'/ mai mult sentimentele 
religioase ortodoxe şi dragostea pe 
carea o simţeşte domnul Prefect J. 
Georgescu faţă de biserica noastrd 
strămoşească. 

Insofit de Subprefectul judetului DT. 
Augustin LaZăr, Revizorul Şcolar Di
mitrie Olariu şi N. Bartoş Şeful Ser
viciu/ui Technic, Domnul Prefect 1. 
Georgescu cu Doamna au descins în 
comuna lermata unde era aşteptat de 
Protopopul D-/ Ioan Georgea dm Ineu, 
preoţtl din jur şi un mare număr de 
POpOI, spre a lua parte activă in cali
tate de naşi la botiZUi copiilor Dumitru 
şi A urei. în etate de 11-]3 ani, ai 
primarului comunei, Florea Gomic. 

Actul botezului a fost sdvârşit de 
protopopuJ Ioan Georgea, În prezenta 
oaspetilor si a poporului adunat. 
După terminarea cuemonia/iJiui re

ligios, părintele protopop a adresat 
cuvinte pline de invdţături morale şi 
creştineşti nouiJor botezati, iar Dt, Pre
fect a vorbit poporului însufJetitor 
despre datorintele creştmilor fafă de 

Lămuriri binevenite. 
Primim spre publicare următoarele: 

Domnule Redactor, 
Relativ la cele scrise pe pagina I-a, 

tn No. 43 din 2 OeI. 1927 al ziarului Tri· 
buna NouA sub titlul "Pentru domnul 
administrator financiar" Vă rog să bine
voiţi a pubiica următoarele lAmuriri: 

1) Nu este la atributia Administratiei 
fiuanciare a scoate din circula1ie bilete 
uzate. 

Administratia financiari{ dti tnsă un 
concurs larg la această operajiune prin 
faptul di nu mai pune in circulatie a
semenea bilete ce le primeşte dela per
cepţii şi pariiculari, ci le schimhă ime
diat la Banca Natională din Ărad. 
Această dispozitie este de mult luată 

şi nu mi s'a adresat nici o plângere că 
din partea casieriei s'ar fi dat cuiva mo
nedă deteriorat li. 

Pe de altă parte AdminÎlitrajia nu re
lud primirea in plăti de impozite. taxe 
etc. a unorasHel de bilete. 

2) Banca Nationnlă stă la dispozitia 
publicului şi oricine i se adresează pen
tru schimbul biletelor este satisfăcut. 

3) Punerea în. circulatie a monedei 
metalice este de un real folos, mai ales 
de când bilelele de 5 lei agroape au di
spărut, astfel el nu poate fi motiv de 
critică. 

4) Am reinoit ordinul către percep
tiile fiscale ca sA primească moneda 
uzată în achitliri de impozite. taxe etc. 
şi sî!. ni-o înainteze tn vlirsare, iar p!!!
tile sî!. le facă numai cu bilete în bun~ 
stare. 

5) In sfilrşit, pentru a evita spectaco
lul bancnote lor deteriorate. e necesar 
a se sflitui publicul cât mai des -- şi 
aici interventia ziarelor poate fi de cel 
mai mare folos - ca în manipularea 
banilor de hârtie sA fie cu mai multă 
milii şi să nu-i mototoleasc8. ca pe ni
şte zdrente. 

Nota Red ..• 

Cu perfectă consideralie, 
A. G. Nicoleanu, 
Ad-tor financiar. 

Tonul taban in care d-I administrator 
financiar răspunde la ob3en'aţL.,nile făcute 

intr'unul din numerele precedente ale ziaru
lui de către un colaborator ocazional, ne 
determină să farem loc cu plăcere rândurilor 
d-sale. Am mai ana insl. de observat ur-
mătoarele, cu privire la punclul 3: nu i s'a 
adus învinuirea d-Iui admin' stratar financiar 
că înlesneşte schimbul prin punerea în cir
culatie a monedd metalice dlvizionare. 
Ferit-a sfântul! . 

S'a combătut numai procedeul acestei 
puneri în circulatie, anume: se dă ca sa
larii funcţionarilor, în saci cuprinzand fie
care câteva mii. a~a că fiecărui funcţionar 
îi revine aproape 1000 lei in monedă de 
1 şi 2 lei... 

In aceste împrejurări, vai de bietele bu
zunare! In plus salariatului fse ref ilie o parle 
din costul sacului direct de către admini-
straţia financiară. A~a dar, şi cu buzuna-

prin d-I Clinchanf. ministru plenipoten- rele rupte." ~i cu banii luaţi. 
liar. - Mai ne permitem să atragem atenţia 

Au vorbit: primul.ministru Brăfi6nu d·lui administrator financiar asupra faptului 

şi generalul Berthelot, subliniind dubla că unor oameni li se sechestrează lucruri 

importantă a înfiintării acestei prime menite a fi vându te cu toba, pentru unele 
"tămăşiţe" neplătite În anii din urmă, desi 

uzini şi Q colaborării efec1ive a capi- contribuabilul face dovada cu chitanţe în 

talului francez. regulă că a plătit la timp. Iar când se 
In urmă s'a vizUat fabrica. COtlstată oficw.l că contribuabilul a fost 

Tiparul Tlpogr~flel l)jecezane Arad 

biserica strdmoşeascll. A Împărţit ap~~ 
frumoase daruri în bani bisericei şi 
miciior fini. 
Că DI. Prefect Georgescu pe lângă' 

multele sale ocupatiuni oficiale se mai 
interesează atât de apfoape de afa
cerile bisericeşti, tste şi aceasta o do
vadă despre devotamentul său şi de 
dorul de a videa biserica stramoşeasca 
prosperând. 

Lauda se cuvine preotului local Ioan: 
Bafa, care săvârşeşte adevărată apos
talie in aceasta parohie prea mult [ă. 
sală in grija sortii până bine de curând. 
De când dânsul conduce parohia şi 
şcoala din lermata, i-a succes a edifica 
o frumoasă biserică, şcoa!ă, primărie 
etc. 
După terminarea actului religios DI 

Prefect şi suita sa au fost Îllvdaţi la 
casa vrednicu/ui primar Florta Gornic, 
unde s'au Îfltreţinut foarte cordial Cit 
familia ac(stllia. 

Mai amintim, că acest primar, car~ 
era trecut la secla baptistă, azi in 16 
1. c. revine iarăş in sânul credincioşilor 
bisericei ortodOXă. 

RAP. 

trecut de două ori în rol pe acclaş exer

ciţiu financiar din vina administraţiei, tot el 
este obligat să facă cererlj timbratit pcntr~ 

a fi descărcat. 

O anomalie dllbl<:tâ dt: un act oncros

care, sperăm, nu se va mai repEta. 

Pe "frontul cul
tura] de wesf 

D-1 Prof. Al Cotlstantineocu a Irjm~ 

D-/lli Dr. L. Nichi, directorul Palaltllv. 
Cultural, următoarele râ/lduri.' 

Stimate D-le Director, 
Cînd \'-am solicitat s:da Palatului Cu} 

tural pentru conferinţa ~e am ţinut·o Ji 
13 Oct. c. mi-aţi atras atentia că nu Il: 

se poate pune la dispoziţie această sa' 
decât ca piata. 

La obiecţiunca mea, că ţin să fie intrare 
liberă, mi-aţi răspuns că lucrul acesta 
imposibil deoarece Primăria obligă Palal~ 

Cultural să perceapă taxă pentru orice în 
chiricre a sa; că mi-aş putea Însă uşun 
:lificu1tătile de ordin material dacă mi·a 
ţine conferinta in cadrele vreuneia dintre SIl 

cictăţile culturale locale sau dacă aş pe!" 
ţiona la Primărie pentru acordarea un 
sume rotunde drept v8jutor cultural" 

Intrucat societăţile cultmale locale a 
făcut totdeauna apel la conferenţi ... ri eli 
alte celtre, - evident, mult superiOli bă 

tinaşilor-n'am Îndrăzlllt să· mi îngădui gest! 
umil ului cavaler plecat în căutarea um 
suzeran potentat Iar demnitatea mea nu·n 
permite să cer bani dela Primărie penl. 
a-i achita Palatului Cultural o taxă care \ 
fi vărsată iarăş Primăriei, ca şi când scop 
conferinţei mele -< şi al celorlalte similaJ 
- nu ar fi fost decât acela de a face; 
crească coliva "frontUlui cultural de \Vest 

lata dece stimate Dle Director n-am pl 
mit nici un soiu de tutelă - morală st 
materială - ci am ocupat sala pe co 
propriu. 

Rezultatul Îl cunoa~tet!: Încasări 2545 I~ 
cheltueli 4300 - dintre cari 3200 nul1ll 
sala Palatul cultural - afară de sen·jjo,' 

Borderoul ~i toate celelalte docum< nte 
le ţin la d spoziţie. 

Intrucât însă, nu am la îndemână numef 
suficient cu care, acoperind deficitul 
1755 lei. să pot plăti acum întreaga ta~ 
vă rog să binevoiţi a mă îngădui până du 
20 ale cmentei, când imi veţi putea retr~ 
această sumă din salarul pe Octombrie, da 
socotiţi necesar, chiar prin mijlocirea dirl 
ţiunii liceului. ' 

Până atunci, pentru a vă pune la aC 
post de eventualele neplăceri izvorâtc ~ 
bunăvoinţa Dvs" consideraţi această scrisOli 
drept o chitanţă provizorie. 

Primiţi, stimate Dt Director" ect. 

Al. Coasta/fUnestl! 

profesor 
Liceul Moise Nicoară. 
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