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De ce , Legea presei. luptăm?' 
Guvernul actual se ocupă cu 

primul sau ori şi cine, le vom rh· redactarea unei Legi a presei. 
pLluJtl: In principiu ne bucurăm de fa-

ZUnl: rândurile putldulul Naţional
Ubt:rai s'! mir~s;:. C"reriit: oe·.:ondît,o
oate de fnscrler~ nu vin numai din 
partea romlnll<>r ci şi din partea mi
norităţilor. Fară deosebire de clasa, 
plugari, meseriaşi, lucrători, Intelectuali, 
duci sau avuti, sute şi mit, vin sau 
revin la sâ!lul acelui partid, care afât 
TU tărişoar;a de eri cât ŞI In tua ml
riU de ati, a urmărit Dllmal binele 
obştesc. S: zi.: revin, pentrucă mulţi 

dintre acel ce dJresc relnscrlerea au 
fo~t aderentii noştri de eri, pe cari o 
clipi de rătăcire l-a depărtat dl n rân
dUrile noastre, dar astăzi pocă~ti. cu 
triste experienţe, cer relnscrierea fn 
partidul nostru. Celor sincţrl pocălţ, 

le redesch:dem bratele. celor făţarnici 
~e intoarcem spatele. 

Lu erul acesta ti văd şi contrarii 
noştri. Şi vot fraţilor cari ca şi scrii
torul acestor. râlIdu d, luptaţi la sate 
sau oraşe p':!'1tru prop ·g'lrea tde! lor 

. marelui nostru partid NatlOnal-Uberal, 
de multe ori vă lu viţI dt! pied ici puse 
de agenţii acelor partde cari nu ur
mlre=iC decât cearta intre fraţI. 

Cu a:eştll insă tso:ă'Jltl rep~de. E 
destul să arătaţ! lJoporului că el nu 
ilrm~res.: decât să-i atragă in partidele 
cari işi s:h\mbă numele după tmpre~ 
jurări. Azi sunt NlţlOnalişt! cu un fel 
de program, miine Nilţlon<l.l. Ţărănişti 

CU un program contrar. pentru ca 
poimâne să slrige tn gura mare că 
nu sunt decât ŢârănişU şi să nu vă 
mire dacă tot pe aceşti ii veţi vedea .. , 
chiar Cuz'ştl Acest fel de oamenI 
fără omenie sunt aşa zişii .agentii 
acelor care dă mal mult". 

Piedici tnsă mai serioase ne fac 
acei functionari şi tn special unii 
dintre notariI şi primarii dela sate, 
cari pentru a se distinge in ochii su
perioriJor lor, găsesc mijlocul cel mal 
bun de a deslănţui o furtună de pr!· 
ironiri. in contra noastră. ' 

Aceştt IlngăI, uită că sunt funcţio
oarl. uită de j1uământui lor de cre
dintă, uită de multe ori chiar cui işi 

datoresc slujbultţa şi ameninţă, strigă, 

fac rapoarte peste rapoa rte contra bol
~evicllor de liberali, ba indrăznesc 
chiar să defalmeze pe superiorii lor 
de eri. ,1 vor proceda 11 fel. după 
SChimbarea guvernului, cu superiorii 
lor de azi. 

Cunoaştem toti, procedeul lor fată 
de uol: 

Suntem chemati la Primărie şi întâ~ 
c:u vorbe frumoase caută să ne con
vingă că fericirea Naţlunei o poate 
face numai D I General Averescu cu 
D-l Ooldlş, că guvernul de azi e mana 
lui D~ Zf'U. Ne promit marea şi sarea 
ş' nu uită si ne pooegrească partidul 
ln fel de fel de chipuri. ŞI dacă văd 
d Doi tinem cu tărie la principltle 
partidulUi nostru, ne am~nlotă ci ne 
lac rapoarte, ci lucrăm in contra IU
vt'muluJ. 

Ace.tor Inlltrumente, fie ei notart, 

Nu lucrăm ia contra guvernului. cerea unei asemenea Lfgi. pen
suntem tasă cetăţeni lib~ri ai acestei trucă prea neruşincste atentate la 
ţări ş\ nu vortr iaceta nici când lupta 
ca să aducem la gllvernarea Ţarii, bunul simţ şi la judecata cetito-
acel partid, care, . dlD Principatele, rHor, au făcut un~le ziare, re
Unite ale Domnitorului Cuza, a ştIut dactate de neisprăviţi şi intruşi 
ca prin pricepere tn treburile ŢarII. Dacă mie, D-Tale lui Stan şi 
sa ne aducă un Domnitor luminat şi lui Bran ni se cer anumite pre
cu vad mare in străinătate şi impre.. gătiri pentru a putea ocupa func, 
unA ca EI să ne dea pe rând: Inde-
pendenţa, scăpându-ne de sub jugul t!unea ce-o avem, credem, că 
turcpsc, Regatul. contooind cele două tot atât de just e să cerem 
prinCipate tnte'a ţară liberă, inflorirea, certifIcat, că a terminat studii 
lucrând de~enil intregi la ridicarl!a ni- şi dela un redactor a unei 
vetulul cultural şi fconomiC al nea~ gazete, care are pretenţia de a 
mului ş! tn sfârşit: Româ'1la Mare, indruma opinia publică. Mulţt
ulllodu-ne pe toti frati! Într'o s'ngurA 
şi pUlernică ţară. Şi mai departe, dupa mea neisprăviţilor intre redactori 
intregirea Neamului: şi reporteri, a zăpăcit lumea cu 

Trista amIntire a ConzlHulul OIrl· . năzbăţiil()r lor, micşorând inere· 
geot. opera partidu.! Naţl1nalist, gu- derea cetitorilor In valoarea cu
.vunul V,:lidd-Lupu sau cum i-se mal vântului scris, şi reducând trece
zL.:e, guvernul "Val de nOi''', caruia ti r~a ziarelor in gen<;;!raL E"a firesc 
datorăm eşecul cu T,)rontalul, gJver- ca zlarele susţinute cu intfigi şi 
nul trecut A le.escu cu toate panama-

... ,~' .. '~ti f ·mtezi 5tt'} să-şi piardă cre-!ele şi illa;;J.z;;ie ref3.:2di tnccn,,~·,t~- f 

şi actualul g:.lVCf!l Averescu-Ooldiş- d!tlll. Prea numeroş1i ziarişti fără 
B~rabaş B~la, ne-a lnvătat minte prin O cultură solidă şi de multe ori 
pro;.>rlile noastre suferlnţl. că s:ngJrul fără scrupule, au compromis insă 
guvern ~apabil să g"JVernHe a;eastă de multe ori valoarea morală a 
ţară, este numai guvernul eşit din profes'unei de ziarişti. E vremea 
sânul partlJtllul N ltional·liberal şi nu 
vom uiti nici când .:a in ultima gu- să se fdCă ordine, pentru a ne 
vernare a acestLti partid, in sl'tclal scăpa de prea mulţi tndrumători 
noi ţăranii. am fost mal multumiti şi şi făuritori ai opiniei publice. 
injestulaţi ca ori când. De alta parte nu am dori ca 

R:forma Agrară, ll'gile drepte, d~rile Legea proiectată să conţină prea 
mO,derate şi IT ai cu seama, valorificarea multe restricţiuni proprii a limlta 
produse:or muncel noastre, l1e-~ Săpa~ I libertatea presei. U1a e presa şi 
adânc tn inimile noastre, credll1ţa Şl .. • ... 
devotamentul fată de acest mare par- alta redactOrii ŞI reportem. 
Ud. ŞI nImeni, dar absolut ~imeni e, - ... ' ,..... - ... ,.- --~-

cu a'ât mal puţin notarli sau prlrr.arl Rezultatul Examen'Jlui de definitivat 
slugarnicI, nu va fi in stare să smulgă 
aceasta din Intmlle noastre căci noi 
suntem conştienţi "de ce lupfăm". 

• Un luptdfor dela sate. 

_._.." ..... _ .... _ ....... Nov:....,. ......... _ ... -.... "..-_ ... "" ... ·~ .... "'u""·._ 

fi murit 

al tnvătatorilor, tovaţatoarelor şi con~ 
ducatoarelor de copîi dm circumscrip~ 
tille şCOlare Arad. TI mlş~ TOfontal şi 

Canş-Sever:8. 

CandlriaN şi r.andidatele reuş'ţl 32 
din 36 prtzentaţf, au fost claSlflc(l ţi ia 
ordinea următoare: (. Sandu-flJdea. 

1. Popescu Ioan, Z. Furdul Romu
La Bucureşti a murit C. Sandu (AI- lus, 3. Dumltrescu Ioan, 4. Rcb gea 

dea), profesor la ~coala de agriculturd Vasile. 5. M"taş~u Valerla, 6 Moldo
şi scriitorul sfmănii!or{sf. van Florlca, 1. Grozes ~u Eblir., 8 

Lasa. in urma lui vn·o şase volume Lluba Volum!a, 9 Martln' Voin, 10. 
cu schIţe, nuvele şi un roman, - toale: Lucacl Valeria, 11. Devald Maria, 12. 
cu subiecle luate din: vlaf~ tăranuJU~: Mureşao Cornelia. 13, Paraacblvescu 
70t seTisul Iw e pus mslu}ba ndicdru Ioana, 14. Cojoc:aru Dumitru (ar urma 
morale ş( materale a celorce constitue al 13). 15. Cordoş Eugenia (ar urma 
.. talpa tdrii". Dupa. Odobescu. a fost al 14), 16. Baltat Elena, 17. Krspelca 
un neintrlcut ctintaltl al Bttrăganului. 10 ;1' (ar urma al 12,) 18 Cloloca 10-
Ref!retatul dispdrut a fost un harnic sif, 19. Popovi;1 Hortenzla, 20. Petrl
conducd'or al şcoalel dt agriculturd şor Aurelia, 2.1. Sâbl!ilă Maria, 22 Pa
din Herdslrdu, şi un p,iceput îndra- peseu Flortan. 23. S"rteloD Iosif, 24. 
mdtor al problemelor Qgricole. Cordoş AugusUna, 25. Lupulescu Alx. 

Cu Sandu - A/dea dispare nu numai 26. Krlstaf JOSlf. 27. Devald Therezla, 
"n prot,sor şi an scriitor dar ~l un om. U. Petrişor Luculia, 29. Popa Pdl-

~..A. mOD, 30 Ştefan Antorlu, 31. Tltucu 
" V,lerlu. 32. 

Ne place, totdeauna, sd ne 
tmpotrivim oamenilor mari - nu . 
dm convingere ci drn grÎja de a 
nu ne micşora pe noi aldturâR
du~ne acestor oameni. 

• 
Admirdm luna fiind mai aproa

pe de noi, iar stelele le igno
rdm in infmitul lor. De ac(eaş 
soar/Il se lnvrednicesc talentele 
ti geniile. 

(v. b,) 
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J' Caluarul 
tnuătătoriior ardeleni. Măreafa manifestatie culturală 

din Bucureşti. Prin ord. minlsttrial No. 18204-
927, o mare parte din Învlţător1mea 
ardeleană este greu lovită in dreptu
nle sale căşt'gdte de pe timpul Cons, 
Olr. Numită în funcţiune şi În atribu
tii materiale după legile nglmulul 

160 profesori universitari, 700 profesori secundflri şi mii de învăfători sustin pro
gramul cultural al partidului National-Liberal şi sărbătoresc pe di Ion 1. C. BIătianu. 

Dum'neacă 20 Martie a avut 
loc in BucureşU O impună
toare manif~statie culturală 
Mit de reprezentanţi ai tuturor 
ramurilor de invaţamânt din 
intreB ga Ţaţă, artişti, gaze
tari ŞI scrl1tori s'au preZtntat 
In ddegaţi şi-au trimis adezi
unite pentru această mani
festf1ţie. 

Dela orele 10 jum. până la 
1 d. a, d-Ilon 1. C. Bratianu 
a primit şi s'a intreţmut cu 
fiecare delegaţie tn parte la 
Clubul central al partldL1lui. 

La oreie ., a avut loc la 
Eforie un banchet la care au 
luat parte peste ~OOO intelec
tuali din toate unghiurile 
Tarif. O întreagă legiune de 
luptători pentru cultura ro
mânf:ască. 

Sosirea d-Iul 1. 1. C. Bră
tianu este salutată Cu twale 
nesfâr~ite. Şdul partidului 
liberal este indelung ovaţtonat 
d~ intreaga asistenţă ridicotâ 
tn picioare. Un cor Improvi
zat cântă "mUlţi ani trăiască fU 

, Un preot binecuvântează os
păţul ••• 

Seria cuvântAriior 
. . . o deschide d 1 Ion 1. C. 
Brătianu care lnch:nă paharul in 
sănătatea marelui şi eroicului 
Rt'ge. 

Arni vorbeşte d-l Dr. Ange
les eu, fostul ministru al Instruc
ţlUm P .,lbllce, arătând semmfll.:at1a 
manifc'staţlUnii. 

Problema pe care fn primul 
rând işi propune s-o rezolve 
partidul libera) este problema 
Consolidării culturale, prin pri
menirea şi uOlflcarea sufletelor, 
prin captarea şi indrumarea con· 
ştiinţei naţIonale active. UnJlcarea 
sufleteascâ nu se poate face decât 
prin chemarea la lumină a celor 
ce zac in intuneric, a maselor 
rurale. Rdormele realizate, adică 
tnstărirea ţărAni mii şi chemarea 
L 

Cronica sanitară. ' 

TUBERCULOZA 
de Dr. M. 

ei la viaţa publică prin acordarea 
votului ohştesc. vor contribu1 la 
aceasta. ŞI dacă 1n trecut par
tIdul liberal a ştiut să fie in 
fruntea tuturor actelor mari care 
au dus la inchegarea RomânieI 
de azi, tot partidul liberal este 
ŞI in prezent promotorul preface
nlor culturale. Cultura este azi 
cea mai de seamă preocupare 
a lui. 
După cuvântarea d-lui A1ge. 

lescu O serie intreagă de vor
bltori: profesori unIversitari, se
cundari, tnvăţătnri, literaţi, artişti, 
preoţi, etc, salută cu entuslasm 
programul cultural al partidulUi 
şi se declară gata să înceapă 
lupta cea mare pentru educar~a 
poporului. 

CuvAntarea Şefului 
Partidului. 

-
Luând cuvântul d·I Ion 1. C. 

B,atlQnu - primit cu ovaţ1um 
care durează mai bine de zece 
minute -' d-sa incepe prin a 
arăta Inteligenţa pOlItică a tnaln
taşilor cari, dm noianul proble
melor ~e le aveau In f<lţă, au 
ştiut să all:cgă şi să le rezolvE' 
pe acElea care prezentau la un 
moment dat cea mai mare in
semnătate pentru creiarea şi con· 
sondarea aşezământului nostru 
pohtlc- social. In felul acesta s-au 
creiat: independenţa, rf'gatul, s'a 
adus constituţia. s- au făcut re
formt le, etc., fiecare din ele in 
timpul cel mai prielnic infăptuirii. 
Azi a sosit timpul Consolidăni 
Culturale. Cultura a fr)st totdea
una pârghia statelor Fără ea nu 
pXlstă mei state, nici, popoare. 
Pooorul nostru DU şi-a d~t tncă 
măsura puterilor sale in direcţi~ 
culturii EI trebuie şi poate să 
aIbă, - g-oţ,e minunattlor s::tle 
insuşirf, - o culme a ridicării 
sale s:Jr~ lumină, la nivelul ce 
lorlalte popoare care au stat la 
adăpost de sbuciumârile trecutului. 

Câ:ld tuherculoza a d;!vemt des.:h,să, 
a rupt la suprafcţă. 

Trebue să ştim. că tuberculoz.a este 
o boa'ă. care poate dura ani şi ani 
dearândul; se poata desvolta de tot 
incet, b 'Inavul poate purta mult tim~ 
boala fără ca să gtie de ea. Tocmai 
dm acest motiv trebue să cunoaştem 
semnele tuberculoz.ei. Cari sunt ace
stea semm? Inall1te de toate e!'-te 
scuipatul de sângt!. (h lemoptoe) Bol
navii SCUipă sânge. Este un semn 
fO<lrte serios, care dac-A Vd fi observat 
de cineva, va trebui Imediat să se 
prezinte ,cu el mediculuI. 

AI dollea semn este f, b'a. căldurile. 
Bolnavii in sta:-ea incepatoare a b')a
lei au de reglllă şi călduri: acest semn 
indeosebt dacă e şi constant ne at
rage atentiunea asuora plămânilor. 

AI treHea semn' este tusa. BJloavii 

La inceput tuber ~ulol.'l plA mânllor 
tncă nu inf~.;teaz.a.. d~oarece cum am 
m'ti spus inf~ctia se hce prin scuipat, 
care semn apare mdl târz'u când boala 
dej! s'a t"rădă.:inat. Tllb~rculoza la 
IDceput mult timp este inchlsă şi nu
mai mal, târziu devine des~hisă. De
oarece bac !Iii intraţi şi localizatl in 
plămâill trebue să prodtlcl efe.:tullor: 
se formează un nod [Il j Jrul baciillor. 
In aceste n.,d 'Jrl trăl!sc şi se sporesc 
bacllii tuberculoz.el. Cu timpul şi in 
raport .:u tnaint,uea boalei nodurile 
ae tnmultpsc şi se contopps:.lar con
ţinutul lor, purolul se varsă ia căile, 

ramUrile plămânilor, de unde prm 
tus! şi scuipat ajllnge in liber. 

Oa.:1 vom obsl"rva boala in.:1 de 
vreme, atund dnd este IncA inchiSI. 
este natural el ŞI vindecarea el v& 
fi mal ufQarA mal sigură, declt atunci 

. tuşes("; la tnceput tusa este l'a 1, 
fă'1 scuipaf. care numai mat tAntu 
apMe. U oII bolnavi tu~esc de ani de 
zile, dar nu dau oicl o importantă 

tusei dIn motivul, ca el cred cA sufăr 
de brODl!hită, deşi de fapt 'unt atinşi 
de tuberCUloză. 

Pregătirea acestei ridicări O maghl!lr, cari le-a adus nu numai Ina
face şcoala - şi numai şcoala. movlbl1itatea ci şi inaintarea in grade 

Prin ea se rezolvă chestIUnile de ularizare conform anilor de ser
politice minoritare, ea infrăţeştt~ viciu, ordit1ul sus citat alacă şt svârle' 
pe oameni eg:llându-i Re tOţi rn in neso~otirl\ă tot noianul de lupte ce 
lumina culturii româneşti Ea ş'au desf.!şurat de Asociatiile tnvaţă
şterge pn vikgii, ~ltuatiuni ne- toreşti pentru a se recu"oaşte mun~ 

drepte şi rapo! turile de superiori- cltorilor culturali al Ardealului drep
tate şi inferioritate dintre naţiunile turile ce le au la btlcătica de pâl1e 
~~plui3~ Stat. mundtă in cl:ptle iosufh tirIt. Fără a 

Cuno'aştcm aşadar şi scoDul şi Înttlt'ge cjilastrofala \11iz.erle in cari 
mijlocul. Ce rae mai tr('b~iie? au dăInuit cu mucenică răbdare se 
FOi tele care să lucreze. "Forţele aruncă la o parte în hipetz.~lul actt. 
acestea sunteţi D-vs-şi mall1fcsta- unii nimicitoare toată frămâ'Hărea noa
ţ'a de astăzI este o chez~s e vie stră. Am câştigat şi ni s'a recunoscut 
şi prez.:>ntă" termină d-I B ătianu de către guvernul I:bmd tre ut drep
adrt'sându-se CdOT de fotă. tul de a DU se pretinde dela în"~tă-

Urale entuziaste acoperă ul- I torli noştri ardeleni supunerf la exa~ 
timcle cuvinte ale aceluia care, menelt' de Înaintare, fiind aCt:ste in 
ca şef al celui mai puternic .:ont'azkere cu ord. de numire edate 
partîd de guvenământ, a inscriS de Cans. Dir. 
În fruntea' prigrarnului său de In velioasa mişcare însă de a se 
luptă, principiul consolidării na- dărâma tot ce sa fur mat din buna 
ţionale prin culfurd.. credmţă a oamenilur consacraţi tn 

Ntamul rom.€\nesc a făcut pri- cinstirea legilor, entuslasmul didatlc 
mul pas spre maturitatea sa Cul- actual Îşi îndreaptă s~g t le tocmai in 
turală. peptul cdor cu dreptUri câştigate, dar 

....... .. ..... • _. - .. ~ ... - şi mai alunecati pe panta miseriei. 10 
Şezătoarea festiva esitări de a fdee sau nu uşurare tiuf-

. . a Centrului Cultural Radna letelor însetOlte după dreptatea centi 

Dumlnecâ, la 19 M utie a aranjat 
Centrul Cultural a doua şezătoare fes-_ 
t vă. 

01. Or. V. Sabău a ţinut o confe
rlntă foarte instructivă despre "Casă
tone şi divorţ" arătând, că divorţul a 
:!j!.!~5 la !,!ol l.!!1 f!~gpl ~or.lal, ~art" hân
tue indeosebi În pAtura prăn~&s;:ă 

dh trugând sHntul aşeză mânt al căsă
toriei. Cauz.ele le vede in primul rând 
in etatea nematură a căsătoriţilor. 

Publicul 1 au 2s-culht cu atentiune, 
răsplăt ndu'l cu aplause conferinli 
In!E'Tesantă. 

Elevll Ş :oalel primare au re citat mai 
multe pOt:>il, iar corul şcoladlor a 
executat cântări, făcând mu tta plăcere 
ptJblkulul. 

La şezătoare atI participat 300' de 
persoane, cea mai mare parte tăr .. nl ŞI 

meseriaşi. 
COftspondmt. 

Seu patul fOste ctl mai cara ~terl sti I! 
semn al tuberculozei. Natural la in
ceput nu este, cu d~svolt.~rt'a boalei 
Insă apare in ffi3re -abundentă. 

Alte semne ar mal fj, tran;;pirat1a. 
bolnavii transplră, aSl1dă uşor ~I mai 
ales noaptea. AmeţelI, dureri de cap, 
oboseală, adesea se ivesc in deosebi 
la i ICt'putul boalei. 

Cunoscând ace~te semne ne vom 
putea sup-aveghea şi apăra sănăt"fta 

noastră, Iar În caztll, când ele s'ar IVl 

să nu ne infrirăm, ci cu fire rece să 

ne dăm seamă de toate Imprejurăfll~ 

cari dett>rmină boala, {iind.:d im;d o 
daM trebue sd ştim, cd 'Ubfo'T'u{oza se
vindeca da,"d VO'1l şti sa Juă 11 la vre
me toate mdsurile de apdrare contra ei. 

(Va urma) 

(?ublicaliuni de orice fel 
se primesc la 

Administratia ziarului. 

in toate intrunlTll~, in lo.cul acesteia 
şi a promiSIUnilor cu salar aur. nI-se' 
Intinde de iscusinţa meşterilor proas
peti sfârcul biciului ce răneşte dra .. 
gostea de muncă. IntrebAm: până dind? 
Dt'daţl a crede tut ce se promite, 
idealul muncII de ridicare a satelor 
ne îndeamnă a ne pune durerile Ina
intea celorce pot şi vor să le lecu· 
lască, şi rostim cu omenie următoa

rele cuvinte: 

Domnule Mlni!':tru J 
Or,t/nul D Voastră cu No. pus tn 

Sirurile de sus, a sdrandnat nu numai 
ix/sfenta famlllalfJ ci a lOVit ;u glea
late şi in viaţa saldor noaslre, cori 
vor ramâma ca fn cele trec!:le vremi 
lip~ite de <;/orţarde binefacatoare ale 
muncii 'IOas' re fU/fuI ale. Am nib tcl 
Înjosiri şt lflgenul1chieft numai ptmru 
Irlp 'ul de a 'iJiprdştia prin. cele co
mune româneşti credmta real zdrii vi~ 

sulUl. Şi o spanem fard a ne scalda 
in apa lauda"~ şenier IU'pufincioa'e. că 
nOf, cari sUI/tern puşi la jugul greu ai 
in;erctini ma'eride pe motive de exa
mene d.: [naintllre, şi Îll era trerufa 
am joSI robii miuliei, dar In actlaş 

timp cei mal lucllnllţi slUjitori ai si
Iinft>lor unităţii naţionale AC{ stea a· 
;unse aevea,' asta nN! IăspialtJ? Cel 
tnfraMi cu foamea nici in ţ"ra dorita 
nu-şi pol a'ligura tralUl Iim şiei ~i ai 
mUltumim? . 

FIJUle tulblifl numai pentru noi n'au 
freeu? In lOC de spor,re de Suiaf Caft 
să ne U1Zt'ască mai cu spor ideulul 
lni' atirll. utlrl/f!ert pentru oluz' i la 
examene de mamtarf? Ori, dri'pturtlt 
ooşt gale şi rec'U'IO~CUle sunt pelece dt 
hârue cart Se umple golul af h'vdof? 
Sali. poate am aju <; o sarcma ['lOr
f!lJnlsmul slai"IUi; Să ni st spunr) ho
tii/ ât. dur nu nt duceti în starea sul
Id( as, d a bldstama Clipa intrărU noa
stre pe cartera de inva/dtor. 

Cu omenia oamenilor crezati /nIO
sllori Ţâni VI1 C-ft-m retragerea ordi
nul-Ii sus citot apl cându-I cU r.goar,. 
fu/t1. Cll cei trecuţI in funct'une lin 
unul intrdril tn. vigoare a legi, tn •. 
primar. 

fĂi:"~1I 
1>rl'l Asuc. tit\,. 

• diD lUd; Atad. 
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Dela Asociaţiunea ,t 
profesorilor secundari 
- Sectia Arad -

Asociaţia profesorilor secundari din 
Arad este compusă din memhril 'in
scrişi şi in curent cu cotiz~tijle. Fac 
parte din ea reprezentanţii tuturor 
categoriilor ~e ş..:o\i: licee, şcoli nor· 
male, comerclal~. profesionale şi mediI 
-de băeţl şi de fete. NIci ş::oala de 
arte şi mestrll şi şcolile mcdi1 mino
ritare nu sunt lăsate pe dioaf.:lTă. 

Scopul Asociati unii este apărarea 

intereselor profesionale - morale şi 

lIlateriale - ale membrilor el şi, ar 
mai trebui sl fie, promovarea mişcării 

culturale din Arad şi împrejurimi. Dar, 
din nderlcire, atlu mite J esrntlmente 
personale şi - horribtle dlctu - regio
oale, flJteţite de pasiuni care n-au nki 
o legătură cu ade~ăratele ţeluri ale 
Asociaţiunll, ti slăvdesc ori ce mani-
1estare in afară şi ii consumă energ1a 
In sterile preocupări care n'au nici 
un punct de contact cu realitatea 
Imediată şi nici măcar scuza unei mai 
strânse solldarjzârl a membrilor. 

Nu facem nici o paradoxă afirmând 
cA in ultimele sale lunt de activitate, 
Asociatia a isbutit să . disocieze intre 
el, sufleteşte, pe multi dmtre membru 
sAI. Aceasta nu eslf' O simplă şI sin
gularA. impresie subiectivă - ci o du-
.reroasă realitate. Desmintirea el fap
tlcă ar constitui ce] mai meritoriu 
ti tiu de Iecuno~tlDtă pentru actuala 
conducere. 

Cu cea mal bloe-ioteniionată nă
de jde, am dori' să fie odată şi It vre
mile sub om ... • 

• 
In adunarea generală de la 21 Martie 

C. orde 6 p. m. - sia b populata, -
d-l p~of. T. Mariş a dat cetire refe
ratului său priVItor la anteproectul de 
reformă a Inviilămlntulul secundar. 
D-sa a susţinut, cu temeiuri pedago
gice principiile fundamentale ale re
formeI. 

Nefiind nimeni pregătit să vorbeascâ 
Jn contradldoriu, discUţi unea se a
mână - deşi s-a reliefat dtn mat multe 
pArti inoportunitatea d. In urmă adu
narea s-a OCUPilt cu chestiunea mool
flcăril regulamentuJul şla luat cun )ş
thl!ă de nîşte' serbărl proectate de 
către comitet. Şedinta s-a 'J"ldicat ]a 
orele 8. a. c. 

Un eueniment cultural 
Sâmbătă 1 9 Martie &. C. Irgine.H diplo. 

maţi din oraşul ~i jud"ţul Arad Întruniti în 
localul Camerei de Comert. au pus bazele 
"Cercului Regional Arad" al A,ocillţiei Ge
nerale a Inginer,lor d:n Homânia. A.:eaSla 
instItuţie are ca scop princiral de a strânge 
relaţiullinile profe"ional~ şi sociale ale in· 
ginerilor din aceabtă palte a ţârei ~i Îşi 
propune pentru ating.:rea acestll! scop să 

înfiinţeze o bibliotecă de cărţi şi n:viste 
technicc, oompleclată cu O sală de lectură 

să aranj<'ze c.;onferinţc, şezători şi e~cursiuni 
cu caracter şlÎintitlc etc. 

Cercul şi·a constituit comitetul de condu. 
cere având de pn:şedinte re D'1 Inginer 

'" Ştefan Mateescu Directorul General al Căei 
Ferate Eletr ce Arad-Podgoria, iar membrii 
pe D·nii Inginer In,;redor General Pl o, In. 
giner Sapira Ern '!loii, Sub·director la' Fabnca 
,.Astra", Inginer Şef f{,*nn Şeful ServiciuluI 
Apelor şi Inginer GeorJ2he Ionescu, (are va 
îndeplini f"ncţia de secretar şi casier al 
cercului. 

Orice eveniment de asemenea natură con. 
tribuind efectiv la afirmarea vieţd culturale 
naţionale în oraşul no,tru, ne bucurăm do: 
înfăptuirea acestui cerc şi-! urăm Înl10rire 
şi viaţă lungi 

Cerc cultural lnvăţatoresG 

Invăţătorii din cercul cultural Şiria s'au 
Întrunit Duminecă. 20 Martie Il c.,.la con· 
knnţa lor h.jJi~;:ă, În comuna Galşa. 

Inainte de masă nm luat parte cu totÎ1 
la srta hturgh:e, llllJe am U\'ut ocaziulll.' 
să Ile convingem cespre vrdnicia CUlcr· 

nicu!ui pleot, păr. Căpitan. A("c~t slujItor al 
altarului este un modd demn de imitat atât 
În biserică, ClÎt şi afară, Între crdineloş\ sili. 

Nu mai putin IW Il mllltllmil răspunsur,k 
liturgice, cânta!c in du.;;t de corul şcolarJlor, 

şi în cvarlct, de corul' bă b~,t~ iC al ţAm
ni:or, ambc:~ condUSe de diligcntul in v. 
L Sâd1U. 

Dda bise' lea neam retras la conferinţă 

intimă, unde a n ascultat eu multă plăcere 

şi intel ca frumoasa prelegc e a ,·e!c· allului 
inv, 1 Grofşoleanu, A prdcs eleVilor săi 

sltpmfaţa CerCltlHÎ De tmuta preiegii.\oruiui 
şi de metodlll arlltat în predare am rămas 

pc d.:plm mul\umlţi. Cu toah) că acest f. untaş 
Învăţător este pc pragul de a se pensiona, 
t,>tuş, a duvedlt că este În...:ă \In viguros şi 
priceput muncItor în meseria sa. 

După masă a urmaI Şcj:llţ, publică pentru 
popor, la care s'a adl'l1dt, în frunte cu loţi 
intl!lectualii din loc, un public atat de nu· 
meros că am fuSI !1C\'Oiţl sa executăm a~'cst 
program in aer l,ber. 

Şi ad naTea aceasta mi-a făcut impresia 
că a fost cât se poale de suc:esă, cela ce 
s'a putut veJea de re feţele sen ne ale 
cdor prezenţi, cari ascultau cu atenţ' line 
şi în pcrfc-:tă linişt() CK()CU,alL)a tutulor pllnc· 
telor din programul Zilei. 

Confclcnţ'urul oficios a fost d-I I. Mladill) 
dir şcolar În Şlria. 

Conferinţa sa: "Munca şi chh-ern sirca 
hanului· predată liber, Într'un mod dar şi 

pe inţch:~sul poporului, a Jost ascultată ClI 

mult interes şi s'a dovedit că terna a fost 
prelucrată tCIl1t:'nic şi potrivit aleasă pentru 
popor. 

Cânlccc1c şi pocsiilc recitale de e!c\'ii 
d·lui inv Sârbu încă a făcut o hună impresie. 

Din câte am putut prin~L) la iuţeală, am 
rămas convin';d ;că poporul galşan merge 
pc calca cea bună. 

Cu Dumnezeu înainte 
Unul din cei prezenţI. 

, 
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BISERICA 
noastră şi partidul naţional--liberal 

I 

Se spune ca, rn trecutul îndepartat 
au trăit pe globul pămâl1tesc popoare 
mari, putermce şi pljne de bogăţl! 
imense. 

Azi despre a·;ele popoare vorbesc 
numdi faptele trecutuluI, şi doar rui
nele dl.! pe locurile unde au vietuit, 
căci ele au dispărut cu totul dlO lume. 
Au dispărut, pentrucă. in desvoltarea 
ŞI inf.orlrea lor, n'all ţinut cont· şi 
s~amă, de ord opa religioasă-morală, 

sin ",ura vl1:lcnică şi nemuritoare ca 
Durnmzeu 

La poporul nostr.u - graţie condu
cătorilor săI dibaci, - lucrurile s·au 
întâmplat cu totul Invers. O vreme 
lunga după Ce soarta ne· a 2 svârllt 
;.!ICI la Dunăre şi Carpaţi, am trăit 
numai la adăpostul bisericei creşline. 
Iar mal târziu când ne-am trezit ca 
uaţiune slăpână pe voinţa sa, eea 
d'ntâi manlf~stare pollti.:ă a noastră, 
a fost emanciparea bsericească sub 
autoritate proprie nat onală. 

A:easta biserică naţională devine 
apoi pentru pJporul roman nu numai 
IZ'iNUI _credinţfi şi ocrotitoarea hmbe!, 
culturei şi tradiţ Hor strâmoş~ştj, ci 
şI 'brul de lumină :are ne a indl.:at 
drumui prin care fractiunea dda Du
năre a ajuns mai curând la indepen
d<:<nta politică, Iar noi cel de dincoacl 
de Ca-rpaţl mal târz'u. 

Astfel când orill jertfe supra ome
neşti cele două pr.ncipate române: 
Muntenia si Muldova devin un stat cu 
atnbuţ I ce progres, marii bărbatl:d;plc
mat; cari pe acele vremuri au pus 
teme !le partidului Il aţiooal-I!b. raI de 
azi, au fost conştienti că, poporul ro
mân. va putea ocupa locul ce I se 
cuvine in concertul popoarelor din 
lume, şi-.şl va putea "indeplini Idealul 
n:Jţional, numai prin şi cu ajutorul 
bIsericei sale naţionale. 

Ş' pe baza principiilor măreţe pre
conizate de guvernele Ieşite din sinul 
partidului naţlona I-Ilbera l, mi li tn 
mână cu veatlţH Mi'ropol!ţi şi Epl5cop' 
duoă vremuri, poporul nostru blâAd 
şi harnic a crescut ca un arbore fru
mos la adăpo.tul hisl'ricel româneşti 
Din sufletul aCfstel biserici au t~şnit 
valurile de cultură naţională, Iar io 
cărţile religioase, ne-am rfgăsit dul
cea şi f·umoasa noastră lim:>ă stră
veche. 

In tot cursul vremurilor până rn 
zilele noastre, viaţa national4, politică 
şi sodal-economică a poporului nostru. 
s-a desfăşurat in cea mal intimă ar· 
mnn' e cu viaţa noastră religioasă· mo
rală. Tot ce a turburaI biserica româ· 
nească a zguduit şt Vi:lţl şi conştiinţa 
pooorului român. 

Stim foarte' bine c~, dela data de 
188;, câr.d guvernul român prezidat 
de marele politician Ion B'ănanu 
tatăl. a decrelat indepel'lderta ŞI au 
to.:efalia blserl cei noa"tre rom âoeştl, 

poporul nostru a inaintat pe calea 
destloat1el ŞI scopurllor sille nationale 
cu paşI g gantl:i şi siglJrL Aşa ci 
evolutia nuastrA polI kă s-a fă.:ut pa
ralel cu cea bistriceâscă. 

Vt>dell deci că lsto,ja natională şi 
poLtieă a poporului RJmân, se con
fundă cu I!ilorla b ser cel româneştt. 
Iar a.:este amândouă sunt Împletite 
cu treclJtul glorios Şi plin de hpte 
mari ni1tlOn.le a partidUlui natlOnal
li bera1. 

Rărb~ti de stat vestiţI, carl au con
dus destlOt1e nt:am .. lul nost,u in tim
puri furtunoase şi de mărire natională, 
im podobes; de Jpotrivă şi gi:lleriile 
ititorice ale patriei şi ale biserIcei ş~ 
Îa acel aş timp şi ale partidului naţlonal
liberal. 

Iar in vremurile de eclips!i-mnrall 
ce străbat impreulIă cu noi toate po
poarele din lume, partidul na110nal
liberal infipt aşa de adânc in inima 
şi sufletul poporului român, urrneală 
cu bărbătle şi cu fruntea senină că": 
rările brăzdate de întemeietorii stah lui 
român. A:tst parUJ, ce are Pl+on
tlsplciu, crucea creştină prot"Sf azi 
deviza că, cel mai j)uiernlc soclu pe 
care se va forMea viitorul patriei 
noastre, este shnta şi curata nuaslll 
credinlă ro:nânească 

Suntem acum dUJă rhbolul mon .. 
dial. la o nouă cotitură a h;toriel 
noastre naţionale. ŞI dorim ca st .. t"l 

. român t[]tn gIt in. Ii mltele sale f rt'şti 
să meargă inainte spre ţelul pn gre
sulul. Condlţ'unile sunt date, ..:ăcl 
Ruvernul condus de marele ŞI inflă
căratul român Ionel 1. C. Brădanu, a 
vo' at mdependeaţa absolută a bisericei 
noastre rOllânf'ştl. Şi ~a să-I dea 
strălu~irea şi amploarl:a cea mal inalti, 
această biserică a fost ridicatA fot de 
guvanul Ieşit din dnu) partldulul 
n" tional·liberal la cea mal ioaltl 
treapU, la rar gul de Patriar hat. Prut 
intărirea patnel ş, a bistrlcei noastre 
naţionale aCfcst partid puternic tinde 
să ridice la o stare materială inftort· 
toare ŞI tărAnimea noastră. Iar când 
ooporul de j'JS va fi mul,umtt atun~l 
conducătOr1i săt flreş!I, preoţ'l şt in-o 
văţătodi români, ac. şti muceoi ci al 
satdor noastre, vor ajunge la o stare 
mate!lală care il va feri dt g ijrle 
lumeşti. Noi preoţii şi invă tătom de: 
ul cari ducem greul vlt tii să n~ strA.. 
dUlUl a nivela dlfl!rentl l:r1le sllfleh-şU. 
la, pooorui nostru şI prin incit guea 
sufletească a tuturor R1)manll o r, si 
formăm un frnnt sufletesc putern'c 
dda Nistru pân la Tisa ,1 dela Car4 

p"ţii Mau01urişulu! pan la Marea 
Neagra. . , 

Poporul român poate să munceas:l 
lnain r~, căci 1 prosp~rarea ŞI înăl
ţarea ]ul vtghează marele partid na
t:onal-lIberal condu" de Cf I (e a RU· 
vernat şi condus rliboiul care a făcut 
România Mare. 
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Teatrale. 
Tdrncul companiei dramatice deh teatrul 

Regina Maria din Buci'l eşti, în frunte cu 
vi~urosul şi masivt!1 artist G Stor;n, ne a 
reprezentat Joi 17 c la tC:J.trul oră~ânc;o 

piesa lui Foldc~: Şar!atanul. Piesa este 
o puternică ~ntiră. sodal[~ la aj: e,11. .. doc
tarilor" a căror ştiir·rl ~t.:. rCiumă î:l l~ti
nesC\ll savnn:lâc Înfâ\lşat de diplo:na agă

ţată În perete şi - mai ales - la adresa 
ignoranţHor cari prC\~lies~ formalismul p e
t. n\ios al titluri:or în dallnll ştmtd reale, 
generoase şi binefăC'ăloar.: 

Ic:a cuprinde momente de sguJuitor rea· 
Iism dar are şi t,ăsături fudJ.-e, exagerat 
forţate. Intdgll e con,Jt,să cu multă ab llinte, 

ltf rolul .. Şa'latanului D·I St!),;n nI! ne-a 
dd toata musuroi ktlcntului său .• 'ărea ob,)sit, 
injispus ' .. Ştiam cii l)-!la nu este un artist 
ca'c să 'se lase pe planul al dUllea Căd. 
de data a.:easta, cea care a domillltt s~ena 
a fost D na Marietta Sado~ean',. 

'Prin naturaleţea jocului şi a frazării prin 
surleţea gesturilor, a vorbd şi - mai a'ci -
prin expi esia le\iJ1lJtă a dramalizârii S1!C, 

D·na Sadoveanu a Îm:ân'at şi a cl,c(JlIt pe 
spe~ta.tolÎ. D·sa nu e numai o actr ta de 
t\llentj c o adevărată ·artistă. De moll~ ori 
jo.:ul său ne·a e,'oeat fit,(u,a ~If\iioarei Ven
tUTa Fără exagcra1c in m,nus s.m în plus 
pentru nici UHa din c c • 

Pe D·na Sadoveanu ş.m dori să o vedem 
cât mai dcs şi in roluri la nivelul marelui 
său talent 

Restul ansamblului corc~t. O m ntiune 
bună. pentru interpretul ncgustorul ui de la pte. 

AL. CONST. 
SpectacoJ~: 

:Teatrul orăşănesc. . 
Vineri 25 Martie ora 3 '/2 Printesa circului 

operetă 

ora 8 1/ 2 Sotioara,opereÎA 
~âmbiili" 26 Martie ora 3 1/! E~·a opc'elă 

ora 8 1/, Alen\iullc femdlof 
farsă premieră 

Dumincca. 27 Martie ora 3 Iubire ţigăne .. s..:ă 
oper. tă 

ora 6 Nu mă 'nsor 
ora 8 1/ 2 Atenţitme lemt:iloc 

farsa 
Lunl ,27 Martie ora fi 1/2 Atenţiune femeilor 

falsi 
Palatul Cultural 

Duminecă 27 Martie: Concert iYmfonie~ 
Beethoven, festi val comemorativ. 

Cinematografe . 
Apollo: Joi. Vineri, Sâmbătă şi Dllmi4 

nccă: Sange Bohem, in rolul principal H.irr1 
Liedke. Inceputul reprezcnt 41/26, 7 1/ 2, 9 

Urania: Dc Joi -- Dummcca: Cine dă 
câştigă. ln~eputul la 4

'
/ 2,6, 7 t '2 şi .9. 

Eliaabeta: CeZ-..lr, $.lul sălbal\:c. 
Incepl.ltul la 6, 1 1!'l şi 9. 
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Ratificarea alipirei' Basarabiei. 
Italia a ratIficat tratatul dela Paris, 

privitor la alipirea Basarabiei la Ţara· 
lPamA. 

ta 21 Martie 1918, republica demo
cratleA Basarabia, ruptA de colosul rus 
acum o sutA de ani şi mal bine din 
trupul Moldovei, tn puterea dreptului 
Iiu Istoric şl de neam, hotărăşte a se 
unl pe vecie cu patria-ma mi, România. 

Aceste cuvmte au fost scrise cu 
litere de aue ln Istoria neamului no
Itru. 

- După prăhu,irea colosulul rus, sur
pat de valurile celei mai mari revo
luţ'l pe care a văzut-o Il1mea, Basa

tru noi nici o convingere noul. căci 

Doi am avut-o de o suti ,1 şapte ani, 
acest tratat aduce numai consfmţirea 
definitivA a dreptătil convingerii Doa
stre. Aceste drepturi ale noastre au 
fost cunoscute de lume prin marele 
barbat de stat Ioan Brat'anu, la rA
pirea Basarabiei şi de Ionel C. Brătiaou 
fiul, la revenirea călte patria ma mi a 
acestei provIncii românf'şti. 

Ratificarea italiei este mai mult in· 
Iăturarea unui echivoc care a durat un 
timp dfstul de lung, din motive pe cari 
aşa de bine le-a expus reprezentantul 
italiei ia Societatea Naţiunilor, . 

rabia, sCllturAndu-şl lanturile cu care Este foarte drept că aceasta sltua
a fost incol/olată, şi-a exprimat dorinta I ţie echivo~ă a !ost speculată de unl~ 
nestrAmutabilă de-a reveni in vechile cari pescul3u In apă tulbure şi cari 
ei hotare, incercau s'arate lucrurile intr'o lumină 

Vointa liber manif~stată a dat actul falsă ,1 apoCrlfă punctului de vedere 
unirii Bas~ra,biel, I~vorlt ca o urmare românesc. • 
logicA şi fIrească a dorintei unanlme Soarta Basarahlel insă a fost defl· 

_1 pf'porulul fntreg. nltiv inchisă şi tranşată atunci când 

Votul Sfatului Ţărll~ dt'la 27 Martie România condusă cu dlbăde de IIU5-

1918, a fost rezultatul pleblscltului trul om diplomat Ionel C. Brătlanu, 
sUnt, larut de conştiinţa naţIunii ro- alaturi de marii noştri aliaţi a repur
l1!âneşf; din Busarabia odultl pentlu tat tnviDgere asupra duşmanilor se-
totdeauna. cular!. 

Tratatele Inlernaţlonale au venit pe 
armA sA cosfinţ'ască aetul de dreptate, 
pe care şi l'a făcut BiSarab'a singură, 
Imrdlat după ce a cA pătat poslb:lltatea 
,A-şi spună hber voinţa el. 

DUPă Franta şi A,'glla, care au re
cunoscut ac~st fapt tncă fn 1920, acum 
a venit a treia putere mare, italia, cart 
a ratificat drepturile României asupra 
Basarabiei. Cea mal puternică consflD
tire insă a fost acea pe care a ficut-o 
poporul românesc din Ba~afabia, sln
gUI ul stăpân pe soarta luI. ŞI tocmai 
acesta a fost motivul pe .care guver
D:JI condus de d. Ionel ~. Bratiaou 
,1 cu el intre2ga suflare românelscă, 

au refuzat ulterior plebiscltul \.'e oi s-a 
propus şI pentru care am considerat 
problema Basarbiei ca defjnitiv tran
fată. 

Deci e clar p.entru noi cA, ratifica· 
rea infăptu 1 tA de Italia, nu aduce pen· 

De atunci suntem siguri că Basa~ 
rabia a fost, este şi va fj românească. 

" ... ....., !III • ...,.. ...... 
1-AViz lnvătatorilor cărora li-s'a 

retinut din leafa. 
In urma intervenţiei energic~ a Aso

ciaţiei Oen., şi a protestului curagios 
al secţiilor Judeten.f', Min, Instrucţuntt 
a retras ordinul 18204 - 9.::7 prin care 
s'a retras din leafa inv, pe motiv de 
examene. Din partea sectiei jUd. Arad 
In.::A s!a trimis telegrama de protest 
care lmpreunJ cu a ctlorhtlte a avut 
efectul dorit. Intelegind svpt'riorll, că 
un astfel de o din nimiceşte multe 
existente familiare, retrai" .. rea lui va f1 
primit cu multă satisfactie de invita· 
tarII loviţi de atribuţiilr lui. 

N, Cristea, 
preşedinHe sect'el judetene 

., ., " e$'" d $44 ...... ", ,.ut .. 

~ gre e t ~ S iim inD rit H r i. 
Cu pnlejul Te Deurn ului de Duminecă 

pentru sărbătorirea la Atad a Jlltifkărei de 
catre italia a convenţlUnei a1i:·irei Baol.ara:)iei, 
.după se.rv'cÎu relieÎos trupele au dcfilat-

In faţa mea stau doi cercetaş! in uni
formă Când a trec,lt Drapelul Ţărci toală 
lumea s'a descoperit cu respectul ce se 
cuvine \}rllpeluluL -

Am' fost surprins văzând tocmai doi cer
ceta$i stând nepăsăţori - şi crezând că nu 
au obsen:at Drapelul 'i-am Întrebat intrigat: 

"Cum DV ce'cetaşi nu ştiţi că Drapelul 
'fă rei se salută, lIe respectă?~ 

La care spre mirarea mea, mi·au ră"puns 
lupărati şi pe un ton obrasnic; 

.. Noi mi ştie rU1/1UJlfşle!" 

Cum, cer.;;t:taşii minoritari primesc altă 
iRstrucţie?; cercetaşit minoritari nu ştiu că 

lrăe-c in Ţara Românească? ei nu ClJnosc 
Drapelul Ţarei?; pe ei nu-i inviJţă coman· 
dantui lor - fie el I hiar maghiar veritabil 
din.. Budapesta sau dm" Galiţia - cii. 
Drapelul Ţărel este icoana sfântă călre care 
mulţi ochi de muribunzi dela Plevna, Gri. 
vita, Oituz, ~U'ăşti şi Mâ,âş şti, au rămas 
pentru vecie des~hişi pri'ird la El? 

Ce fel de pregăti~ se dă ace"tor cefl'e
taei streini?, ce z ce OI Comandant al co
hortei cercetaşllor din aceste tinuturi, unde 
mai mult decât in alte' lo<!uri ale '1 ărei 
trobue invăţat tineretul să re8pecte Armata 
şi Drapelul Ţărei? 

Aştepfăm grabnic O lămurire, dar mai 
ales o Îndreptare. \ Tilus. 

edlţl şi răspând.ţ! ziarul 

"Tribuna Nouă". 

Steagurile. 
Este obiceiul că fie care casă, ma

gazin. Instituţie publici si privati să 
abă un steag in culorile tărel, care 
se ar borea~ă la serbări nationale şi la 
difrritt> o:aziuni. 

Obligativitatea arborArel steagului 
est~ pt:ntru toate lnstltutlunile, m 'R"a
zinele şi casele particulare, pentru· ca 
la anumite o.:aziuoi orasul să li.e to
făt şt'Ze in ha'nă de sărbatoare. 
Până aici toate bun~. 
Dar la s~r Mtoare omul tmbracl 

haină curată' ŞI pe cea mal hună. ' 
Cu priit jul sărhărorirt"i de Dumloecă 

20, C., n~-a fost dat si vedem multe 
caSe şi m 'g'iz'ne care aVfau agătate 
pe C.1să sau la intrări câte o cârpa 
murdară, soloasă, selllăn~nd mal re
pede cu o pereche de int xprimabiJ,.
să ni se ierte că DU ne putem txprlma 
româneşte. 

De mUlte ori am avut ocaziunea sA 
văd aceste c&rpe soloase atârrâod 
5-6 Zile după a zi dp săr bătoare 
oficiala, uitate spre baljocora la gura 
podului. 

Cn:dem că nu ar fi mare IUAtu să 
se faci un control al a.:estor sdrtente 
Infecte. ŞI proprirtarll caselor, maga
ZInelor şi inlit.tutlunilor pnbll 'e ŞI 
private să fie obllg~ţl să aibă un ste
gulet fie tI ,1 mal mic. dar curat, 
păsuat curat şi in culonle Vlz'blle ale 
Ţâre;; ,1 să II se pună in vedere că 
steagul se abareazi pt:ntru o zi nu pe 
o săptămână 

Credem că facem un servIciu O-lui 
Prtfect al Pol tiei aritând aceastA 
batjecoră ce se face la zile de sir. 
balOrl ale Ţârel. ' 

1ltul. 

ECONOMICE-FINANCIARE 
• OII' •• 

I 

Se aduce la cuno,tinţă generali ci proximal l 
tArg regnicolar in araful Arad sa va incepa cu ! 
ziua de I Apl*ilie ,i wa dura 5 zile adicl pAnl ,. 
5 Aprilie 1927. 

In ziua de I Aprilie ee va ţinea tArg de vite c 
cu copite crăpate, În ziua 2 Aprilie se va tinea târg f, 
de mărfuri ,i de cai, iar in zilele de 3,4 şi 5 Apri- 8 

lia se va tine exclusiv numai tArg d 3 mărfuri. Ş 

d .,. -.::... . ..... .... • .,., I n. .... ~ en n 

Ce impresie 
a făcut in străinătate ratifi

carea alipire' Basarabiei. 
Jurnalele economice din străinătate 

Inr. glstreClză o vie interesare a capi
tal şnlor strelni fată de de,tele ro
mâneştI. Ele constată şi o pioălre a 
pietelor române din partt'a bancherI
lor pentru plasarea de caplhluri in 
intreprinderi româneşti, zicând că acum 
f ind recunoscme def n'tiv frontierele 
României, acea~ta ţară ofaă O slgu
ranţâ sufldentă plasamenttllr capita
lurilor streine, cari nu vor fi cercetat 
pit'ţele româneşti de tl"ama acestei 
chestiuni nec1anficate până acum. 

Impunerile. 
Deşi t de prisos s'o /noi uJlrmdm. 

totuşi lin( m sd aeclaram, td nu suntem 
cap bili de n ci o ac/unt subvers. vd 
fatd de Stat ŞI tJacd fa;ern con,tutareo, 
cd imounellie inctpute se uecuta dt: 
comisiile de ;mpuneri cu p t'a I xage'ata 
rigoare, o facem dctându·ne simtul 
de drepfa t, şi in dormta de a eVita 
orice manifestare inconjurabila de ne
multumire on .ntllldrrpldlire. 

Ni- au v. nit la CUM>t Izltl p 'âlZgeri 
cd unele comisiuni lu'rd prea sumar, 
a~tzând impozite exagerate, pe ,ari nil 
le poate suporta cmlfrtbuabllul Ori 
sililQlin grl'eJ tco'tomtd, pridn'Jifd de 
Criza lipsti de numerar este indeobşte 

cunOSCUI". şi trebuie t nut cont de ea, 
iar nu ogravat<1. Sub povara prea 
mare sucomba şi cel mat sanatos om. ' 
Atra eem atentiunea celol' În cedere, sa 
nu inUndd p(fa mnlt coarda. ci sa pro· 
cedeze cu mai multd intelegere şi pm
denld la aşezarea impOzitelor . .'./l.:am 
sz expun la muncd dubla, arin recur, 
surile P"w num~roase, ce ~e var inainta 

Jndeo<;ebi meritd un t'ansport m'li 
tnţdegdlor taranii şi micii mrseria$l 
Striozitalea greulătilor vremurilor de 
tranzitie, ce It traim. şi cari sunt in
ver:;att timoulfli din 1919-1921, al 
deprecierd valutei nuastre, tr, bulesc 
făcute percfptibilt. şi comisarl/or de 
impuneri, Cd.i de auea le-a instituit 
legea. Ori d<Jcd se plocedeazrJ maşinal 
nu mai era mvoie de instituirea lor 
atât de costi,,;toare. 

S'A REDESCHrS~ 

Târgui dela 1 S Martie 1927. ! 
S'au vindut ,1 cumt>irat: S 

103 cal. 1:10 vite cornute mari, 10' d 
porci şi 71 miei. 

, Preţurile a u fost: 
Cai de mtlncă: 4(0)-12000 

It "tră~ură: IlOOO -16.000 
Vaci: 4,000-14000 
Bol: 7,000-11.000 
VItei: 1.600 - 2600 
Porci slabi: 1.300 -2100 

.. graşi: 30-36 kg, 

P.lsllri de curte: 
Găini! 80-115 bu~. 
Rate: 90- t 30 buc. 
03şte: 150-350 bac. 
Curei: 1 ~O-300 btJc. 

prl t\J1 ali rnentelor: 
Oul: 1'40-160 buc. 
Brânză de vaci:ţO-35 kgr. 
Brânză de 01: 70 - 85 kgr. 
Smântână: 35 -40 lIt. 
lapte: 7 -10 1It. 
Unt: 120-100 kgr. 

Preturile maximale: 
FAin! neagră: 1 lei k~. 

.. seml alba: 11 Iei • 
" aibă: I~ lei 
" de piitiserle: 14 let 
" de secarA: 10 let 
.. de porun' b: 6 lei 

Pâine neagrA: 7 50 kg. 
.. Ierni aibă: 11 '50 

" albă: 12 
OI patiserie: 14 
.. de se.~ara: 10 ' 

Carne de vita: 35 - 37 kg 
.. "mllnz.tt. junc., 21- 23 
ti "vltel: .. 2 44 
• .. ol!ie: ~O -2~ 
• "porc: 40 - 43 

Slănină crudă: 46 kg. 
O .;anz~: 50 kg 
Untora topită: 52 kg. 
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........... Â ........... . 
- U,lde te Y·,tAlnesc amtce?: ~ 
- La Ko,any, I 1 
- Ce e acolu? 
- Păi tu nu stil ci KOl'ânyl dia J 

l'alatul Bohuş, ate cel mal eftin ( 
Magazin şi B .fet unde se capatA 1 
ape: ltlve. brânzetu' " VlOuri alese, 
bomboane, etc, aduICe -dIn ve.::hlul 
Rt!(st? Aco~o Ne intâ1nesc ,j alt' 
Domnr. E loc,1 de intAlntre al tn- t 
tellgt'nţt'lo La revedert'!! ., 

... "f"f"f~"f"f ... "f"f~"f~ •. 1 

DLlF· Restaurantul CENTRAL 
Mâncări româneşti = grătar special 

Vinuri alese Preţuri moderate. 

Allo Radio Arad 

I 

I 
, , , 

. , 
i 

I 
S'a deschis marele magazin de textile de modă barbateascA, 1 

şi pentru Dame ,.1 L I C AU în fostul local FRAŢII APPONYI. 
Bul. Reg. Ferdinand J Nr. 13.· I-j 

• 
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f I ~ .. ecul şi serviciul de 

I 
viramenle postale. 

'Parlame:'1tul a v:Jht o Jege prin 
are se instltue şi la noi cecul 
nştal şi serviciul de viramente 
Irin ofîciile poştale. Acest ser-' 
rjcin este identic cu cel cunos
eut de aceste regiuni, fncă din 
fosta eră a Ungariei, care avea şi 
8re şi azi Cds,;;a d~ Păstrare po
ştală. E~te o mă~uTă bună luată 
de guvern. ch~mată flmJ a ate
nuaurmărinle lipsei de numerar. 
Prin acest servicIu se uşurează 
pl~ţ'le la distanţe ind~J'lărtate, 
Sllbstitujnd o cIrculaţIe dectlvă 
de numerar. 

Aef-'Cll'>tă inovaţie, dimpreună cu 
cea a serviciului de vira7nente 
intr!)dusă încă a!1t!! trecut dţ 
B mea naţională, sunt fuarte bine
venite. ' 

;t, • 

Dir. Gen., a Vamilor 
va trece la M'ni;t. Comerţului 

Ind in a. 1919, când eră Mi
nistru la departamentul Indu:itriei 
şi Comerţului marele răposat Ale
x:mdru Constantinescu, acesta 
stăru ă pentru trecerea, Directiu
nei G~nerale a Vămilor, dela M
nist~rul Fmanţelor °la cel al In
dustriei şi Comerţului, - tnsă 
timpul nu eră oportun realizării 
actstei juste intenţiunf. Vămlie 

!iunt mijlocul manifestării politice) 
comerciale a Statului, prin urmare 
ele ar trebul să aparţină de f,jpt 
Ministerului de Comerţ şi Itl
dustrie. 

Ctrcurile chemate se ocupă 
~"""I'''''''''_ 1 ......... _ ... " .... """_:_.,... "" ... ___ ,..,..,.~ .. l_,." ..... 
a .... ulu IVOI'" o .. , 'u~ "" P'''6".u-.:a 

lucrărilor pentru trecerea Olrec-• 1iunei Gt'nerale a VămHor fa Mi~ 
nistHul Comerţului. Având tn ve
dere că aceste intenţluni sunt de 
acord cu vederile Partidului na· 
tional-liberal. - realizarea lor nu 
va intâmoina mari greutăt. 

Suntem rugati a publica ur
mătouele: 

Ministerul Cultelor şi Artelor, 
.aduce la cunoştirţa artiştilor plas
tici că Salonul Oficial din anul 
acesta, va funcţiona In p,w'lonul 
de fXOOZ ţii - Şoseaua Kiseldf. 
Nr. 9 BJcureşti. 
. Pornirea lucrărilor artiştibrcari 
doresc să t xpună la salon se va 

· face lntle 1-6 Apr;lie inclusiv 
1927.-

1.1 conformitatea cu regulamen
tul, nu se pnmesc decât lucrări 

originale de pictură, pastel, ac
van IA, desemn,' sculptură, In me
tal, marmoră, piatră, IpSOS, tera
cotă, lemn. şi medalii, gravură, 

acuafort lîtograhi, xHogrllfli. cari 
nu au mai f gurat In altă t xPO
ziţie anttrioară. 

• 
· Pledestalurile sculptorilor Vor 
· fi uniforme iar tablourile vor fi 
provăzute cu cele necesare (cue, 
belciuge, sfoară) pentru a putea 
fi expuse. 

Fiecare exp t1zant nu va putea 
trimite mai mult de cinci lucrări 
de aceiaşt specialitate. 

TRfBUNA NOUA Pal!. ~ 

MINISTERUL JUSTIŢIEl Avâ Idu-se In vedere tnsă spa
ţiul restrâns de fxpunere. juriul 
nu va admite decât maximum 
două lucrări. 

Lucrarile se trimit in localul 
Expoz:ţieÎ - PavilionuI Expozi· 
ţiei - Şoseaua K seltff No. 9, 
Bucureşti, pe cheltuiala şi riscul 
t xpozantu)ui. Administraţia Salo
nului nu-şi ia nici o răspundere 
de 'strică~iunile ocazionate in 
timpul trensportuJui. 

Formularele se distribue la ce
rere gntuit de către S~cretarul 
S ~lonului Ofl~ laI din M nisterul 
Artelor, directorii şcoalelor de 
A"te- F:umoase din Iaşi. Cluj, Chi
şinău, B.iia-mare ŞI dir~ctorul 

Conservatorului de Muzică din 
Cernăuti. 

Lucrările neadmise de juriu vor 
fi retrase neapărat in termin dt' 
10 zile dela incunoştmţarea ex
poz mtului. Ajrninistratia salo
nului nerăspunzând după acest 
termin de lucrările nerjdicate. 
Relnpachetarea şi transportul lu
crărilor pnvesc pe expozant. 

-Ajresa Ş.:oalei de Arte Fru 
moase din Cluj e Str. 8 lTIţiu Ne. 5 
Director, Al x·m 'iru Plm. 

Dela Cercul de recrutare 
Arad. 

In conformitate cu ordinul M. St. Major 
Nr. 16v/1926 cu privire Ja viza cl1rnetel·lr 
Md. E- t ale ofiterilor de rezervă, se atrage 
atenti .mea ace ,tora precum şi a m .. diciJo~f 
fRTmaci!şlilor, veterinarilor Cl) grRdul !;au "ohiar 
făra gradul de ofiter de rezervă, că până la 
data de 29 Martie 1927: 

1) Să se prezinte în persoană sau să 
trimită carnetul Md E l. pentru vizare la 
Cer. u1 de recrutare Arad 

2) Să completeze tna'e datele dela 'fila 
Nr. 2 (.,tarea CIVIlă) ultimul domiciliu se va 
Însrrie In creion, tot pe acclstă filă va arata 
ce lim'j cunoaşte a vorbi şi scrie. 

3) Acel ofiţer de rezervă care a omis 
până acum 1 a cere corpului de trupă căruia 

apa, tine, carnetul Md. E. 1., va cer.: aceasta 
imediat În~otÎlld ce, erea cu O fotografie şi 
3 lei costul Carnetului. 

4) Ofiterii de revervă care nu vor avea 
carnete Md E. 1. pană la data de 25 MartIe 
1927. la mână, vor rapnrla Încris lfi reco
mandat (ercului de Recrutare, a~upra l.dresei 
ultimului lor dom clliu şi a~upra corpului de 
trupă căruI aparţm, semnaând totojată 1ip-a 
d"".rnelului şi data int~rv.·nţ ei pentru a ob
line carnet. 

Vor comunica totodată şi corpurilor lor 
de trură despre ulLimullor domiCiliu, arătând 
În ad e·1 Cercul de Recrutare pe .raza căruia 
se gă'iesc, iar al ei care se l'ăsesc Înscrişi 

la al!de 4ercuri şi locuesc mai mult do! R 
luni pe ra;a a estui Cerc, vor cere schim
barea domiciliului, 

f») Ofiţerii de rezevă care nu au carnete 
şi nu ştiu cărui corp de truf'ă apilrtin vor 
cere Cercu ui de HecrlJtare informaţii 

li) OLterii de rezevă care nu se vor con
forma a<oeSlOf instrucţltmi vor fi d,ltI în ju
,;lecat! ConSiliului do: râsb)iu confol/11 arto 
24 ~ b·s codlll jlls'iiiei mi1ilare. 

In ce priveşte or,terii cari pretind că au 
fo~t <,fi ţeri de rezervă şi Încă ni' sunt pri. 
miti in armatol română fie că au Înaintat 
actele lor în anii trecuţi fIe că le·au inaintat 
acuma sunt obligaţi - şi da ... ă au fo~t 
recrut;, ţi anterior - să se prezinte Înainlea 
consiliului de rc-:rutare al clasei 1928 pen" 
tru a fi revizu ţi 

Pt Comllndantul Cercului de Recrutare 
Arad 

Lt Colontl: Indi9cifrabil. 

Tribuna Noua 
hştiinţează pe onoraţit săi ceti
tod că va apare ahernatlv tn 4. 
6 sau 8 pagini. după importanţa 
ştirilor ce le va avea de ~omu 
nicat ,i a evenl mentelor ce se 

vor produce. 

MINISTERUL JUSTiŢIEI 

Comlsiunea de NaturalozArJ 
Conform aII 23 d,n legea privitoare 

la dobdndrrea şi pif rderea naţ.'onulf
taţii romtine, se publicd III matoarea 
celert de naturaltzart, spre şrimla 
a tlora cari ar voi sd Jacd vreo in
tâmplnare, potnvit dJspoziliunilor alt. 
23 din zisa lfge: 

Domnule Pffş(dinfe, 

Subsemnatu Vad 1 Bleuer Htrmann 
na~c UJmer Cnrolina, domicdllid actu(Jl~ 
menit în Alad strada Colontl Pauban 
No 1. cu onoare Va lOg, prin avocatul 
meu legitimut in pro;ura de sub AJ. sd 
bl1el}o(li a-mi acorda ce1ăţen a romând 
prm nrlluralizare, având' (fl vedere, ca 
toate i.nteresele le am in Rumâma, unde 
stou la fiica mea şi ginerele meu şi 

pentru cart motiv voese a md stabili 
dtJmitlv în aceastd furd. 

Din odele de sub 1). 8). se con
statd ce! Întrunesc condiţiunde puve! 
z'Jt in ari. 7 din le~e. 

Prim 'i, Vcf rog Oomnule Preşedinte 
ex:resia supusei mele st'me 

Araa, la 14 August 1926. 
Vad. 1 Bleuer Hermann 
nasc. U.mfr • Caro/ma. 

Nr. 1493/1927. 

Gomcurs de licitatie minuenrlă. 
Consiliul eparhial ort. român 

din Arad publică concurs de Jici
taţie minuendă pentru darea tn 
Intreprindere a lucrăfllor de supra
edificarea unui etaj d· asupra edi'
flCÎu1ui birourilor Consistoria1 şi 
alte transbrrnări b parterul edi
fIciului. Ofertele lnch set făcute 

respective, complectate pe diviz
formular, ce se poate procura dela 
secţia economică a Consiilului 
eparhial, rtflectanţii le vor inainta 
la Consiliu1 eparhlal până la ora 
12 dm 30 Martie 1927. 

Rdlectant,j vor depune 'la Ad· 
ministraţia Casei Consiliului 
eparhlal, fie In bani f e in oferte 
acceptabile, cauţ1e de 5% cal
culată dela suma ofentă, iar (hi
tanţille despre cauţiile depuse 
le vor adnexa la oferte. 

Planurile şi conditiile de lici
tare se pot vedea in cursul on
lor oflcioase la secţia economică 
a' Consiltuluf tparhlal. 

Arad din şedlrţ~ .consiliului 
eparhlal ţi nulă It" 19 Martie 1927 

'Consiliul eparhia! ori. rom. Arad. 

Doctor 

D. M E M E TE 
SpeCialist in bo'i de piete 
genito-urlnare şi sânge, 

A a"A O 
Str. Moise Nicoară Nr. 10 

• .. 

. 
Comfslunia de NI turalfzărf 
Conbrm art. 23 din legta prlvitoar2 

la dobândlrea şi pierderea D "t1oDall
Uţll române, se publiCă următoart'a 

cerere de natur alizare. spre şt' inta ace
lora cari ar ilO} să f ică vreo lotâ mpinare, 
potrivit, dlspozl,it.Dilor alt. 23 din 
zIsa lege: 

Domnule Ministru \ 
Surysemnatul Szedz Oha, COf1lPfciant, 

domirillQt in ATod Hult-varduJ R gele 
Ferdmand No. 32 sttind dm luna Ft'br. 
a amdui 1919 furd ÎntrauOfre plină in 
prtZentin România. oraşul Arad in "oza 
actelor oldturate, cu onoare vă rog slf 
bmevoit! a aploba 11 Ifuralizarea mea ca 
cefătean romdl1, declarând, că mcf su~ 
/iUIl tulwor ltrlilor lOIIlUI,e. 

Ţm sd a::cenluez, ca am servit (n 
armuta română ca me :hamc Civil in 
anul 1919 cu ocazounea reors:anizarli 
armatei sunt comerciant cu articole de 
Jier deci eXistenţa este asiflurafd. 

la 

Cu d;sf;nr;d stimd 
Szeitz Gha 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

Comisiunea de NaturaJizăd 
Coform art. 23 din I"gea privitoare 

la dobândirea şi pierdt'rea naţionall
Jătit române, se publică ormăwarea 

cerere d~ nat Irallzare, spre ştiir1ţa ace· 
Iora cari ar voi să f1,~ă vreo intimpi
nare, potrivit dlspolitiun!lor o,art. 23 
dm zisa Irge: 

Domnule ministru, 
Substmnatul Br/Jkrier Addbert, pro

prietar dt: attl:er pentru construirea de 
mobile artisl/stice, mojor, dom În 4rad 
str. Mactonl No. 14, ~tlU Î!" România 
dela llicefJutul anului 1922 pand tn· 
prt ztnt Jtira mirt rupete. 

Dat fiind, cd de aceastd Iara md 
leagd toale l1/.teresele mrie f· millOre şi 
de existe~lla PE mru care mot V am rt
nunţat Ia orice s' pusenie străma, pre
cl1m şi faptUl cd fU pr:n mpseria mea 
aş fi un cetatean de mare flJ/os taTiI, 
fn b«za actelor a/MUlatI', cu onoare vă 
rOf! sa bmevulti a aprob" nuluralizmea 
mea ca cdă!tan român. decid' ând tot
odată, ca mă ,$UIIUn tutu or Jeei/or. 

In speranţa roznlvdrii flo voratule a 
cererei mele, rămân. 

Cu toată s'lma 
Ada/belt Jjrukner 

Cd moi frumos cadou dt' 
Paşti este o poză tn mărime 
naturală pe care o scot după 

ori ce tl1tă poză cu 
L e t 180 b u cat a. 

BRAUN 
Calea Banatului Nr. 3 

ARAD. 

• 

iPeşte proaspăt de Du· 
nilre, peşte sărat de toate 
felurile şi cartofi, se capătă 

zilnic la I o s if Lut t w fi k. 

Arad, Calea Banatului Nr.4. I 
... 

}i--\A ŢII AIJPONYI 
'II-au schimbat localul prA-
~ăliei de ghete şi confecţii 
bărbătef}U 0° -

• ii:' • de PriD1ărie~ VIS VIS 
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PARLAMENTUL Buletin săptămânal. 
Ceace prevAzuse .. In bule

tinul nostru trecut-

- s'a Indeplinit După 
O serie de legi fărA prea mare 
importanţă, guvernul a decis 
sa aducă In desbaterile par
lamentului, legile rectamate 
de interesul obstesc imediat 
Prima va fi legea chiriUor şi 
vor urma: legea pentru ar
monizarea salariilor, legile 
agr'C(lie B.le d- hd Ol!!"f&fUd ş! 
in~fâf"şit It-efi,. peotru reforma 
lnvaţamlntuhd. 

Pentru a putea fi discutate 
mal cu temei, s'au hotarit: Situaţia politică. 
prelungirea sesiunU parla- Externă. 
mentare pAnă la 15 ApriUe ZJ 

şi eAte 2 şedinte pe zI. I Cht>stlunea care preocupă tn 
deosebi opinia publică europeană 
este conflictul ltalO· J lJgoslav. 

Camera a salutat, prin gla
sul reprezentar1ţ'lor tuturor 
partidelor, sosirea escadrei 
na vale franceze la Constanţa. 

S'au remarcat cuvlntărtle 
d-Ior Gogft, ministru de in
te rne, 1. O. Duca şi N. Iorga. 

Din ce s'a iscat? 
In urma tratatului ltalo-Albanez. 

jugoslavia şi- a văzut periclitată 
lbt>rtatea sa de acţiune pe ţărmul 
oriental al Adrlaticei. 

De aceea a Inceput să priveascA 
mai atent politIca internă a Al
baniei. Ori, in Albania, ca in orice 
stat neconsoH::!3.t !ne!, sunt ma~ 
multe curente. Şi e firesc ca unele 
fracţiuni să caute a se spnjlnl pe 

menea Inamici redutabili se atacJ 
prin iurprmdere. ŞI atdcul a f,tsl 
Intr'adevăr surprinzător. OI L!t. 
pedatu era pe banca mfnistrr'aU 
a Senatului când OI O. G 'ga 
citea la Cameră primirea de că· 
tre Rt>ge a demlsiunii sale. - In 
urma acestui fapt dl Laperletu 
şi-a luat tn pnmire' modestu! 
scaun de deputat - in rândurile 
OpOZiţiei. 

~~~.~~~'~'~·~~~~4~·'~-~~~~.-~'~_~'~.~.~~.~.~.~~~~~~.~ .. ~-.~.~~~~ una sau alta djntre putenle vecine, 

Un merit nu I se poate co .. 
testa fostuiui mInistru de finanţe: 
a dvut de ddta aC~iistd aiitudiH~a 
cea mai puţin ..• fripturisti că, ră· 
mânând consecvent vederilor sale. 
E o lectie de demnitate morali 
servită cu succes foştilor săi to
varăş ·tntru fri pturism. 

. , 

Infortnatiuni 
potrivit avantaghlor sau ajutoare
lor ce li-se ofer ă. Pe de al tă parte 
atât Italia cât şi jllgosldvia t'n 
să-şi af;rme preponderenta lor 
lntr'un stat care ar puteă constitui 
un admirabil debuşeu economic 
pentru prima şi un real reazim 
politlc, pentru cea de-a doua. 

- La 1 9 martie c., a sosit IA 
tară vrednicul reprezentant al 
RlJmâniei tn afctră de hotare, DI 
N TI tulescu. pentru a raporb 
amănunţit guvernului fe-Iul cum a 
apărat interesele ţării in faţa Con· 
SH1UIui Vgei naţIunilor. In BLlCU· 

reşti i s-a făcut la sosire, o entu. 
slastă primire. 

Domnul 1. Georgescu, fost 
prefect a. avut nemărginita 
durere de-aş pierde mama, 
O sa a plecat incA de Luni 
pentru a partiei pa la trista 
ceremonie a inhumărei. 

Transmitem şi pe această 
cale, distinsuilii nostru frun
taş, cele mai adânc Simţite 
condoleanţe. 

• 
Aflăm din .. Cuvântal": III cercurile 

liberale st dl! ca sigurI! Inscriuea a 
12 profesori universitari din Cluj In 
pJn dui Mernl In frllntea lor s'ur afla 
lostlll taranist G. lJo,!dan Dulca şi 
FI. Sltjănescu-Goungd. 

• -
Pe zIua de 1 Aprilie In întreagă 

armata se vor face m u tăTI urmând ca 
a\'ansArile să se facA pe ziua de 10 
Malu. 

• 
Ministerul instlUctiunU a hotard, ca 

la bac~laurea'Il' din anul acesta, crle 
dOllu materii de spulal1toţi sa fie: li 
sectia clasicd: limba latina şi filosofia; 
la secţ a reala: matematica şi istolia 
un'-versald; la sectia moderna: ştimlele 
naturale şi istoria umversG/a. La şcoa
lele stcundare de ft:fe: ştimtele natu
rale şi /iloso/la, 

• 
Intervenind la centru. episcopul re-

format AI. Maccay, ministerul a dat 
dreptul de publicJtate liceului reformat 
din Cluj. . . 

Ministerul Instructiunel revenind la 
obligativitatea lin furmelor şcolare a 
fixat ca ultimă dată 1 Septembrie in 
Joc de 1 Aprilie! 

• 
In crrurile guvernamentale s'a lor· 

mat un curtn! pe'lIru prelungirea se
ziurzei parlamentare şi tn timpul când 
Suverallul va fi absent· din Iara. ./. · ~ 

Directiunea generală a P. T. T. a 
dat ordIn tuturor serviciilor peodinte, 
ca in termen de maximum 3 zile să 
se 'răspundă la orice petitiune. Acel 
cari nu vor fi primit raspunsul, să se 
adreseze d·lui directo, general. Ce 
bil'e ar fi daci această măsurA s·ar 
generaliza! 

, 
• • 

CorespondenfH noştri 

din Judeţ· lunt rugati si ne trimIti 
corespondenti cel mal tirziu pAni 
Alartl la prinz. Ari-colul si DU fie 
mai mare de două pagini de caet 
(sferturi de coall ministeriali), 
scrise citet pe o singuri parte • 

Ele vor cuprinde ştiri de interes 

De- aci conflictul de interese 
care In ultimele zile a luat o in
torsătură neliniştitoare pentru a 
supune aplanart>a conflictuluI Con
siliului Ligei N--.tţlUmlor. 

Se speră că neinţelegerea acea
obştelc, precise '1 riguros con1refUe sta nu va avea urmări grave. 

- Njţional-tărăniştH desmint.. 
"pertractările" cu guvernul. P~n· 
tru noi. cari suntem tot atât de 
ob!şnuiţi cu desminţirile cât , 
cu pertractările. ,hestiunea m 
prezintă nici cea mai mică im· 
portanţâ. Ne-ar surprinde intr'a· 
devăr când am afla că legenda, 
rul partid al dl MdnlU a !- jUlll 
la o fntelegere cu vre· unul dlntn 
celelalte partid~: ar fi cu adevâ 
rat fenomena!! Numai că astf~ 
de evenimente nu întră in pwg 
ramul abllelor prevederi politiCI 
~Ie pudicului bărbat de sta 
Maniu. 

LlSTA 
Membd!or excluşi din partidul 
National-Liberal, pentru mo
tivele care Il s-au adulla cu .. 
noştlinţă pe tale :particulari. 

Arad. 

" 
" 

Mihci Gutu, funcţionar de vamă ; 
Iosif Moldovan, insp şcolar i 
Carnii AntDne~cu, ~cf de cabinet prtf. 

.. Gheorghe Morgovan ! 

" 
" 
" 

It 

" Pâuliş 

Ioan Pmtea 
Coriollln Motorca 
Eugen Spinanţiu 

DaVid Bal·nt 
Pa,el BII~ban 
Gheorghe Mişcut 
Alexa Za!llo 
Iosif Innotă 

" Traian Glvulescu 
Pâneola Lllzar' Paleu 

" Va~ilie VIădica 
Soeodor lulian Pagubă 
Şomoşeleuş Teodor Ardeleanu 
Iheu Roman Fareaş 

VărâJia Ioa.:him Turcu 
Săvârşiu Iosif Ognean 

It Petru Eleneş 
Dumhrăviţa Iuhan Drăgoi 
Monoroştia Nicodim Neagota 
Ghioroc Ioan Muntean 
Curtlci Mlhai Dragoş 
Şebiş Patridu CuTaci 
CuvJU Dumitru Popa 
Şeitin Dimitrie Micu 

" Ge.an Ni,olae 
" George SicJovan 

I 

I 
f 

.1 
< 

Proh birea intrării in tară 'Il 
unei publicaţluni periodice 

a lui H. Barbusse. 

\ - Dumirlecă.20 Martie a. c. O 
escadră nava'ă franceză, sub co
manda amlralului BullÎS. a s,)sit 
fI\ portul Constanta. Această vi
zHă care nu p:Jate decât să ne 
onoreze, este o vizită de curtoa
zie menită să cimenteze şi mai 
mult h'găturiie amicale ce ne leagă 
de Franta. Misiunea, compusă din 
diferiţii comandanţi de vase, a vi
z!tat B lcureştli şi a fost primită 
de ~. Sa RL gele Ftrdinand. 

-t Rusia a trimis Puterilor o notă 
prin care protestenă irnootriva 
• uz~rpării" Basarabiei. Z'arele 
fa2~eze in frunte cu "La victoire" 
(~tumţa) se ridică impotriva ob
rtniclei bolşevice. -

7nternă. 
/5 OI Ioan Lapedatu, ministru de 
i finanţe, cel mai s' gur pe porto
foliul său dmtre miniştri friptu
nsti. a fost dt-barcat din guvern. 

j DI Lapedatu se considera "spe
cialist'" in materie financiară şi 
ca atare, nu voia nici sl cedeze 
din concepţitle sale, nici să se 
Inscrie in partidul poporului. OI 
general Avtrescu, şi-a amintit din 
aCtiVitatea sa de ostaş că ase-

Dar dacă eventualele acorduf 
sunt desrninţite categoric de cătn 
organizaţiunea centrQIă~ in Sl hlmt 
.. dezacordurile 44 sunt trecute bla
jm cu vederea. Pertractorii --:- ca 
şi jucătorii de cărţi - nu tre
buie să pară indlspuşi câ'1d pierd 
Deşi ghinionul se ţIne lanţ. Du· 
pă doctorul Lupu, plecat cu ( 
ceată intreagă din partiJ. şi dupi 
pn,fesorul B, 'gdan Duică, fnseil 
virtual la liberali in care calitate 
a luat cuvântul la banchetul dt 
DumlOfcă dela Eforie, i-a venn 
rândul părintelui Agârbiceanu si 
se scuture de mucrga'ul naţio
nal-ţărănist. OI Agârbiceanu f 

trecut in partidul poporului. Şi, 
de bună seamă, nu va fi cel din 
urmă stegar dezertor. ~ 

Sobolu. 

Ultitna \oJ 

Or'l. 
In berlin există o InternationalA 

a foştilor combatanţi şi victime - Conflictul ltalo.JtJgoslav· este pe cale de aplanart 
ale ,~sbojului, -.- sub preşedin- prin Instituirea unei anlhete int~rnatlonale care să cerce· 
tIa fdimosului procuror al uma- teze faptele la faţa locului. 
nităţii Henry Barbusse. Aceasta _ Decedatulul scriitor C. Sandu-A1dea i s-au adus 
internaţională editează o revistă omagII de Către reprezentanţii diferitelor partide, atât la 
subversivă sub tltIul seducător: Cameră cAt şi la Senat. Dar cel mai mare omagiU şi l-a 

In zilele de 2 ,i 3 Aprilie la teatrul oră· .. Buletin Internaţional de victimes adus insuşi răposatul: a murit sărac atât de sarac incAţ 
0lI .. nCie, vor avca loc 2 rcrrezenlaţii ale 'de la guerre" t ce apare in limba pentru a fi inmormântat, deputaţii şi-au dat diurna pe o zI. 

trupei de reviste .. CĂrăbu," de 8ub condu· germană şi franceză. Guvernul E un caracteristic semn al vremurilor. . 
cerea popularului Tănase. Deasemenea va a dat ordm către toate punctele 
avea loc ,i un matineu, Dumineci dupA DIG I A lu t erI (23 Martie c) con vamale pentru· oprirea intrării In - - enera vereseu, a a .-lUĂ, cu prcţuri reduse. f d f t t·t , 1 

Biletele se află la librăria Dieeezanii. ţară al acplui buletin. ducerea e eet va a ministerului tlnan e. l'a t 11 Rr. ' 
--==T::ipo'::"'::gr~afi~a~D~ie~c~e::'zan::"":ă~Ar=a=d~. :.:.-_...t:;:.:..:....:..:.....:.:::.;,.;..::..:......:::..:::.:.:;.:~ ____ --:_-..lr--- Cenzurat PrefeclW'a Judefujul. 
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