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Ungaria vrea turburarea 
păcii prin revizuirea tratatu
lui dela Trainon. Pacea lumei 
este însă un lucru sfânt şi tra
tatele de pace sunt chezăşia 
cea mai de seamă a ei. 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

--n-jr-ec1o-r'-: -H-I.1-. -c-o-ns-r-ft-n-r-m-e:-s-cu----"T'I'T"'! -!.-p-are săptămânal sub conducerea unui comitet II Arad 13 August 

Nădejdi 
Generaţia de care iegăm nă

dejdi intăritoare şi-a spus cuvân
tul. Şi cuvântul ei a pătruns ini
mIle celor cari ingrijaţt de ziua 
de mâine, aveau frunţile tncreţite. 

Pulsul tinerelor vlăstare, s'a 
dovedit a fi aproape de pulsul 
ţării. Şi o nădrjde 'nfloritoare s'a 
înfiripat tn sufletul tuturora. 

L3 Mânăstirea Neamţ şi la 
Râmnicul- VâJcii, tineretul s'a in
trunit pentru a curma firul unor 
rătăciri dăunătoare. 

Tineretul, plin de elan, a glă
suit şi glasul lui a străbătut Jn
tinsurile ducând drapelul unei 
lupte juvenile, drapelul unui in
ceput Îmbucurător. 

Căci hotărIrea tineretului este 
pe cât lie inteleaptă pe atât de 
oportună: s'a stabilit terenul ac
tivităţii s3.le, s'au Înflerat rătăci 
riIe indrituite de către exploata
torii elanului său, şi s'a Îmbră
ţişat cu sinceritate 1 Il pta pt! cale 
paşnicJ pentru neam şi ţară. 

Şi când această luptă se va 
da sub faldurile drapelului pe 
care cu litere de aur va sta scris 
"muncd si cumintenie". dm su
fletlll tuturora va' dispare indo
iala şi se va întări credmţa în
tr'o apropiată biruinţă. 
Ţara are nevoe de cetăţeni 

harnici, cuminţi şi conştienţi. 
Lupta pe care şi "a propus o 
tineretul, cu ocazia celor dooo 
congrese, va prilejui căUrea şi 
formarea unor astfel de cetăţeni. 

Tributul pe care-I aşteaptă ţara 
dela tineret, va fi plătit numai 
printr'o muncă asiduă, purtată cu 
multă trudnicie de cei otel1ţi in 
lupta pe care şi-au insuşlt~o. 

Ogorul lnţelenit aşteaptă mâll
tuirea din partea celor cari, de
t.estând patimile politice, inţeleg 
să-şI servească ţala prin muncă. 

Pe orizontul aspiraţiilor noa
stre, a apărut un mănunchi de 
raze intăritoare. 

Pleiada tntru<.;hipătorilor idea
Juri/or noastre, inţelegând ritmul 
vremii, a răspuns cu entusiasm 
chemării sale. 

Şi când li vom vedea porniti 
la muncă, năzuind să răsoândea
scă peste 'ntmsut plaiuriÎor nOd

stre, razele binefăcătoarei culturi; 
când li vom vedfa purtând cu 
bărbăţie cuvânt de fnţelepciune, 
in sufl etul nostru al tuturora se 
va salăşluJ mulţumirea. 

Iar nourul patimilor amenjnţă· 
toare se va destrăma, sub tăria 
razelor izvorâte din minţi tntele
]eRătoare ... 

In aşteptarea vremilor senine, 
in aşteptarea izbândirei visurilor 
noastre indelungate, tmbărbătăm, 
cu sinceritate, vrednica pornire 
a generaţiei care solidarizându-se, 
va nizui să desţeleneze ogorul 

alintate flcum opt • ani. 
inundat de patimi şi îngustime "România şi bărbaţii ei de stat d-Iui lone] Brătianu, in adunarea 
sufletească. Lumina pe care o va au inţeles ce trebuie să facă şi, de la Slbiu a "Marelui Stat". 
purta această generaţie, să pă- VechIUl Regat a fost la ină!ţimea . Cum se. tmpac~ a~este cuvinte 
trundă in sufletele tuturor aCf- chemării sale. mulţumim bărba- Izyorâte dm inima ~J ros.'he {n
Iora cari astăzI nesocotesc lnda . ~ A tr un moment de Slllcentate cu 
torîrile pe cari le au faţă de ţl!or de stat ŞI D-voastrd m spe- 'declaraţia făcută la cameră din 
ţară eia 1, D-le Brătianu, că aţi rupt inspiraţia impulsivului domn 1\1Î-

Simţ,ndu-ne de pe-acuma. legăturile cu aceia ce ne ţineau halaehe şi a ge.rmanofiJ~lu.i Stere? 
aHnta!e nădejdile noastre interne .. şi pe noi h:gi ţi şi aţi pornit pe Cum ~e poate 19n~ra, d.m mterese 
iate, imbrăţlşem cu sinceritate, drumul libertăţii noastre şi a in- m~~chme de partl~ .ŞI nemuJţu: 
lupta paşnică şi rodnică care va tifgului neam românesc". mIT! personale,. actlVltatea celUI 
menajA candela naţionalismu!ui Acestea sunt cuvintele pe care mal m~r~ om Aa~ stat .pe c2~re-1 
cuminte. d-I bliu Maniu le-a rostit acum ar: astazI ~oman!a? Cme a bagat 

Vicenţiu Buzariu. opt ani, In August 1919 in faţa atata otrava tntr~ un suflet ron:â-
. , nese ca să puna pe deasupra 10-

~·~~~,~~'~.~-~~.~,~~.~w~·~_.~~,~~4~-~_~~~~._-~~.~·_~~~~~_~_.~.~ t~reselor ţării, mărunţişurile elec-
torale ale partidului? Ce om cu
minte mai crede azi in .,fata mOf

gana" a popularităţii când majo
ritatea p)porului este cu guvernul? 

LA l\;fUNCA 
Nu o generaţie de sacrificiu, ci una creatoare 

In zilele imtdtate de dupd războiu, 

a/unei când pentru armele ucigdtoare 
proectam muzee verif/catoare a unor 
tlremuri barbare, cuprinşI de·o stare 
d~ lupte s(rmla"d tranzaţiei timpuriLor 
postbfiice in toate vremurile; nI' plăcea 
să ne intituJăm cu aerill alor mai 
bl ,zonaţi muritori: "Generaţia de sa
crificiu /" Ttlul ... tura (şi avea rostuflle 
ti, enerVl1rea de care fn:ă eram cu~ 

prmşt nefiind capabilă a /le coordona 
cu realitatea, dTtlpată în cel mai apro~ 
piat vidaf. 

Abia cu ocazia inceperii dls:uflilor 
in jurul tratatelor de pac", ne· am puful 
desmtliCl dintr'o lume jantust.că, cro
indu-ne paşi siguri in adf:vărala exis~ 
tenţă a pl)poordor Aceasta desmtticire 
ne-a venit atunci cârld a rn văzut că 

tnvinşii aveau cu vin. te de inVingator; şi 

când invingatorii sacrificaţi elau tra
taţi ca la pomana unui mare pmsnic. 
Au lost deajuns primele compromisuri 
politice, ca fiecare om nou ven·t sa 
a,iucă altele şi iar altele I In acest an 
ne-a lost dai să auzim răscncat o pro
vocare a cărei deslegare ne-o da dic
tonul franluusc: • Les affaires sant 
les affairesf~-, .. caCi ce alta ar utlndri 
consorţiul Rothermere, decât plasamente 
de capHc.l? Finanţa ungureascd rea
bilitatd prin traditionala metoda a jal
şficarilor altor monezi decât cea naţio
naLă, a jost capabiM de susţinerea unei 
propagande dârze. Sâmburlle scopului 

creerea • Teatrului de V, st". DaT opera 
de prop:zgandd nr (ionaM la vestul ţării, 

nu t.' ebue să aibd un singur fsvor. Apele 
nu devi,7 naviJY1bl le decât in momentu~ 
/'~ei !H'tl'Tnic,> capi ari de forfe. 

Cazul e identic cu Cii de care vorbim 
În acest articol. IsvHultrebwşte pornit 
din cale mai nefJopulate salule(e şi in
dreptat cu toaM puterea in comunele 
ma", ca in momentul ojungerU lui În 
oraşele de Ironii. ra, el să capete for
ttle unui adevdr,it fluviu. Numai din 
a.::esl punct de vedere să ne socotim 
(!( neratit de sacri[:ciu. in amsamblul 
cazului, sa fim însă ulla rreatoare. 

E trist, când vedem cd judeţele 

dela frontiera opuseana nu au o presd 
româneasră cotidiană, când minoritarii 
se /afăesl: În luxul celor patru ziare 
zilnice, cum f cazul Aradului f La 
muncă!... ne strif!r1 actiunea larda/ui 
englez, inhămat la horabrauavecin,j 
noastre Ungaria L'l mar-că 1 ... ne chiţl
mă satele, invfojbite de-o politică pe 
care n-au dorit· o mcioJată I - Des
brdcatl-vă, domnilor, de ambiţii per
s01lale. cdci lonul ridicat, pe cale'l tn
frebuinţează vecinii noş' ri în: ultimul 
timp, este rl zuJwnta actiunii d-strd 
ostile redeş'eptari: neamului spre che
marile lui de drept. Nu vom inceta, a 
strigd "La muncal" până nu vă vom 
vedea eşili dirl ftmbelismul, ajuns la 
d-stră in stare de in.l!rijorare. A . ..N. 

treb:-le să ne oţe/easea, caci in el auzim Pelerinaoiul la Sf. Mănăstire H. ~8odrog. 
strigatul und naţii care vrea sd trd-
lascd în confortul vremurilor ve.:hi. Zltla Adormirti Născătoarei d! D-zeu 
Generaţia noasflă nu 'şi are nici un (15 Aug) atrage spre primire duhov
inteles dacd o credem generaţie de nicească grupuri de peler/ni din cele 
sacrificiu in senslii pa ... ivltdţii. Zvârco- mai tnde părtate colţuri ale Crlşanel şi 
litile vecinilor din coasta noastra apu- Banalului spre sfintele ziduri ale m~nă
sealla, coastă neapărată de serioase stirii BodroguJul. (. P.- C. Sa pârintele 
obstacole naturale, ne impun coordo- staret Arhim. P. MOluşca s'a ingrijit 
narea forţelor pentru desdvârşirea ace- de un program vast a cărui desfăşu
leaşt opere.: cr!stalizarea unei vointe: rare se incepe cu ziua de 12 Aug. 
româneşti la graniţa de vest. Presa I (vineri) şi se termină cu arhlereasca 
bucureşteană a pus deja 11f discuţie liturgie din ziua Sftei Mării. 
desavârşJrea acestei opere CII. mulţi ani Pelerioii arădanl pleacă Dumlnecă d. 
In urmă şi aceia~ presă a reillat in m. ora 2 dela s1- bIserică Catedrală 
ulUmiie zile o atitudine hotăritoare. conduşi de parohu] local prof. C 
Primul lnceput ne pare înfdptuit, prin Taricu. 

Nu cerem d· lui Maniu să ce
deze nimic ci să revină la fru
moasele, curatele şi sinceriie sen
ti rnente de care a fost ani m at 
acum opt ani in adunarea "Ma
relui Sfat" de la Sibiu. 

1: D. ...... ..., .. • « 

Dela' adunarea 
Consiliului Judetean 
Faţă de punctele de acuza

ţie aduse de D-J Inspector Ge
neral Administrativ M. Milo
teanu, 17 din consHierii jude
ţenl n'au adus de cât foarte 
slabe şi goale motive de jus
tificare. Din memoriul depus 
- care se va spicui de noi 
in numerile viitoare - reiese 
că o parte din .acest con s lUu 
judeţean s'au solidarizat cu 
marile nereguli şi cu toată 

ris!pa comisă in averea jude
ţului de către fostul delegat de 
prefect. 

Numai 0-1 Consilier Momac 
a comunicat O-lui Insp. Gen.. 
Adm delegat al Ministerului 
de Interne, că D sa nu se so
Jidarizează cu ceilalţi mem
brii ai consiliului şi că din 
contră, a cerut ca, acel cari 
au fost abuzivi, să fie tnfieraţi 
şi traşi la răsp' mdere. 

A rămas uimit de tndrăs
neala ce au avut-o unii con
silieri de a înstrăina parcul 
prefecturii. 

Dintre consIHerii de drept 
nici unul, afară de D-I C. Teo
dorescu, nu s'a solidarizat cu 
faptele delegaţiei permanente 
a consiliului judeţean şi cu ale 
fostului delegat de prefect. 

Faţă de acuzaţiile aduse 
consiliului judeţean au cerut 
ca legea să fie aplicată con .. 
tra acelora care s'au făcut 
vinovaţi. 

:~ 
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Discul de flăcări 
In dublu rol principal: 

ElMO LINCOLN 

Rejlrmataţii &ontinuatin. inceputul fix la ora 
8 .inm. şi 10. !Ii 
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Ca să vă faceţi ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
începând de la 500 Iei În sus, 
Ghete noi pentru barbatI în
cepând de 11 600 lei in sus. 
P!ngelltul gh~telrJr bărbăteşti 
]00 lei, femelJor 80 lei şi pentru 
copii 40 lei. R~pararea tocurilor 
la ghete 20 lei. Reparaţii mai mici 
10 lei. Pentru fie care lucrare 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprij \nul onoratului public. 

78 Ilie Nadaskf 
Piaţa Peştelui 19. 

No. 9.t5/9.,a Notariatul Chişindla 

Pub1icatiune• 
Primăria comunei Chişindia Pâiu

şeni şi Văsoala ţine licitaţIe publică 

în ziua de 13 Septembrie 1927 ora 3 
p. m., pentru procurarea Imprimatelor 
şi registrelor pe anul 1921. 

Licitaţia se va ţinea in conformitate 
cu Art. 72-80 din legea contabilităţii 
publice. 

Chlşlndia la I Aug'ust 1927. 
No. 136 Notar 

No. 946/927 Notarlatul Chlşindia 

Publicatiune. 
Notarul comunei Chişlndia tine li

citaţie publică pentru lucrările de faur 
şi rotar pe seama căruţe! notarlatului 
pe ziua de 13 Septembrie 1921 ora 
3 p. m. 

Licitatia se va ţinea tn conformitate 
cu art. 12-83 din legea contabllitătii 
publice. 

Ch 1şlndla la 1 August 1927. 
No. 131 Notar 

No.947/927 N Jtariatul Chişlndia 

PubJicatiune. 
Notariatul Chişindia tine licitaţie 

publică In ziua de 13 Septembrie a.c. 
ora 3 d. m. pentru facerea unei fân
tânl în curtea notarlală. • licitaţia se va tinea in conformitate 
cu art. 70 -80 al legii contabilită,lI 
publice. 

Chlşlndia la 1 August 1921. 
No. 138 Notar 

No.948/927 Notarlatul Cbtş!ndla 

Publicatiune. 
Primăria comunei Chişlndla Pllu

şeni şi Vâsoala tine licitatie publică 
fn ziua de 13 Septembrie 1927 ora 
3 p m. pentru cumpărarea materla
lulai necesar la rep ilfarea fântânilor ,1 po duri/or comunale. 

Licitatia se va ţinea in conformitate 
ca art 70-80 al Jegl pentru conta
bilitate publică. 

Ch'şlndia la 1 August 1927 
No. 139 Notar 

TRiBUNA NOUA Nr. 36. 

-1 PUCHER CelB mai frumoBse SOBE şi CUPTOARE de feracofă, reparatie de ori ce fel, mutarea dela un 
MagazIn de sobe loc la l1:rul se pot face cu prelurile cele mai reduse de magazinul de sobe II 

I 
şi ~ptoare din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 

Rog onoralul public am da tot concursul soţia lui STEIN MOR. No. 79. 

Depozitul de S ~ B E de tera~otă din BlJlev. Regele Ferdinand (casa I 
Oengl Nr. 63 - 6,) pnmf şte orice fel de comenzi eluDă plac, fJct: sobc' 
noi, sab' pentru gătit, repuaţii şl orire lucrăd în teracotă. cu preturlle cel~ 
mai reduse. 

Cer concursul Oooratulul public. 
76 Szerb Auton! 

'"' •• w- aN' .A • 4 ... . .. 
Mintsterul Justiţiei 

Comisiunea de naturalizări 

Conform art. 23 din legea privi
toale la dobândirea şi pierderea naţio
nalităţii române, se publică următoarea 
cerere de naturalizare, spre şliinta 

acelora' cari ar voi sd facd vreo în
tâmpinare, potrivit disPozitiwnilor art. 
23 dtn zisa legt: 

Domnule Ministru, 
Subs'!mnatul Grosz Ilie Avram, năs

cut la 2 Noemvrie 1873 În Oradea
Mare, căsătorit, domiciliat în Arad, 
str. Brătianu No. 10, având În vedere 
că in confurmltate cu art. 7 punct, 2 
din legea privitoare la dobândirea şi 
pierderea naţionalităţii Rumâne am 
renuntat pentru totdeauna la orice 
cetăţenie străină supunându-mă ne
condiţionat legilor şi consUturel ţării 
Româneşti, cu onoare vă rog să bine 
voiţi a dispune să se facă pe baza 
certificetelor alăturate f Jrmalităţile le
gale pentru a putea obţine cetăţenia 

română prin naturalizare. 
Primiţi vă rog O-le, Ministru, asi

gurarea deosebitei mele consideraţlunl. 
Dos. No. 3091/926. -

Nr. 135. Grosz Ilie Avram 
No. 949/927 Notariatul Chişindia 

Publicaliune 
Primăria comunei Chişindia. Paiu

şeni şi Visoaia ţine licitaţie publică 
in zlua de 13 Sept. 1927 ora 3 p. m. 
pentru repararea recviz;telor de pom
pieri proprietatea comunelor Chişindia 
Păiuşeni si Văsoaia. 

Licitaţia se va ,Inea tn conformitate 
cu art. 72-80 al legII contabilitătil 

publice. 
Chişlndla ]a 1 August 1927. 

N o. 140 Notar 

No. 952f1j27 Nctariatul Ch şindla 

PUblicHliune 
Primăria comunei Chişindia Păiu

şen! şi Văsoaia ţ;ne lidtdţe publică 

pe ziua de 13 S··pt. 19.a ora 3 p. m. 
pentru cumpărarea unri maşini de 
scris pe seama Notarlatului Chiş'ndla. 

Li.;,hţia se va ţinea Îa conformitate 
cu art. H - 83 şi următorii dIn te gea 
contabilitAtii publice. 

Chiş!ndia la 1 August 19~7. 

No. 143 NrJtar 

No. 1213;1927 

I?Ub1icHtiune. 
Se aduce la cunostinta publică ca 

in ziua de 21 Sept 1927 ora it a. m. 
şe tine licitatie publică în localul pri
măriei Graniceri pentru furnizarea alor 
8 vagoane lemne de foc el. I. pentru 
primărie şi şcoală. 

Licitatia se tine în cnnformitate cu 
art. 70-82 din Legea conlabilitătii pu
blice şi se va putea concura numai 
cu oferte Închise şi pe lunga depunere 
garantiei de 10% din suma oferită. 

Graniceri, la August 1027. 
Primăria. 

No. 146 

No. 822/927 

Publicatiune. , 
Comitetul şcolar rural din comuna 

Bocsig, jud. Arad, publL:ă licitatie pu· 
blică pe ziua de 20 Septemvrie a. c 
oara II a. m. pentru intreprinderea lu
crărilor următoare. 

1. Facerea unui gard de sârmă pe 
scândură de 300 m. lungime, 2 m, 
înalt şi pe 150 m. lungime şi 1.50 
m_ inalt. 

2. Facerea. unei fânfâni partea din 
afară. 

3. Repararea porti. 
Licitatia se va tinea comform arI. 

No. 95e/927 Primăria Chişlndia 72-85 din legea cont. publ. 
• • Informatii mai detailate se dau în 

Pubhcatlune. fie care zi de cătră Directiunea Şcoalei. 
Primăria comunei Chişindla tine Ii-\ Bocsig la 2 August 1927. . . 

citaţie publică in ziua de 13 Sept Indescrfrabzl 
1921, ora 3 p. m pentru cumplrarea' Secretar 

lemnelor de foc calitatea l-a pe seama: No. 145 
localului primăriei şi a notarulul. ============== 

licitatia se va ţinea tn conforml- No. 747/1927 Primăria Şepreuş. 
tate cu art. 70-80 al legII contabi- . Con cur s • 
Iităt! pu blice. 

Chişlndla la I August 1927. Primăria comunei Şepreuş publică 
No. 141 Notar concurs pentru fndeplinirea alor 2 

posturi ee guarzi comunali. 
No. 951/927 Notarlatul Cllişlndia I La aceste posturi pot concura nu-

•• mai ace:a cari au făcut serviciul mi· 
. PubhcaţlUne. litar şi au etatea 25·40 ani. 

Primăria comunei Chişlndla PAlu- La cerere vom anexa: 1. estras de 
şen! şi Văsoaia ţine licitatie publică botez 2. certificat de moralitate 3. 
pentru confecţionarea imbrăcămlnte! cerrificat de 4 el. primare 4. certificat 
guarzllor comunaU pe ziua de 13 Sep- mititar 5. cerliticat medical. 
tem brie 1927 ora 3 p. m. Salar lunar 1000 Lei şi haine. 

Licitaţ a se va ţinea in conformitate Cererile ni se vor inainta până la 
ca art. No. 72-83 al legii contablll- 14 Septemvrie 1927. 
tăţll publice. Şepreuş 31 Iulie 1927. 

Chlşlndia la 1 August 1927. Primar: Ioan Nislor Notar: L. Putin. 
Nr. 142 Notar No. 149 

B. ne. ., 

'~Uf~~UI cinema

39 

! 1-1 eftin şi bine' 
I FuncţIonarii publici au 20% reducere. I .. .e. .. 
No. 955/927 Notarlatul Chişindla 

l?ublicHtiune. 
Primăria comunală Chlşindla, Păiu

şeni şi Văsoaia ţine licitaţie publică 

În ziua de 13 S~ptembrie ora 3 p. m. 
1927, pentru cumpărarea hranei vite
lor de reproducţie (veri ş! tauri). 

licitaţia se va ţi :lea in conformitate 
cu art. 70 - 80, al lt>gii cODtabilltătil 
publice. 

Ch!şlndla la 1 August 1927. 
No. 144 Notar 

Şcoala de Viticultură Mîniş jud. Arad. 

I?ub1icaliune. 
Şcoala de Viticultură Miniş va pune 

in vânzare prin licitatie publică circa 
2 vagoane de mere diferite varietăti 

şi 4 vagoane prune. 
Licitatia se va tinea la pepinierea 

Baratca lângă gara Păuliş jud. Arad~ 
in ziua de 15 August 1927 ora 5 p. 
m. cu oferte Închise. 

Imformatiunei mai de aproape se pot 
lua la Şcoală. 

No. 147 

No. 459/1927 
Primăria comunei Şilindia 

PublicHtiuile. 
'Primăria comunei Şilindia pubJică 

licitatie pentru întregirea mobilierului 
(2 stelaje mari şi 1 mic de birou, 1 
masă lungă în sala de şedinte) la no
tariat pe zia de 15 Septemvrie orele 
10 cu oferte Închise şi in conditiunile 
ari. 70-82 din legea contabili1ăti publice. 

Şilindia. 31 Iulie 1927. 
Primăria comunală. 

No. 150 

No. 236(7/1925. 
Regatul România 

Judecătoria rurală Şiria. 

PubUcaţiune de licitaţiune. 
Pe baza decisului judecătoriei ro· 

rală Şiria No. de mai sus mişcătoarele 
secvestrate În favoarea lui Ceza Hirschl 
repr. prin Dr. Iacob Vajda advoca1 
În Arad contra lui T eodoT Caş dom. 
în Pâncota pentru suma de Lei 700 
capital şi pentru spesele stabilite până 
În prezent se vor vinde la licitafiune 
publică in ziua de 19. August 1927 
ora 5. p. m. in Pâncofa la casa ur· 
măritului, şi anume: 500 tigle. 400 
snopi trestie, 8 jamuri, şi 1 bituse 
toate acestea pretuite la suma de Lei 
9800. Licitatiunea se va tinea În baza 
§·lui 107 şi 108 a legii executiorală 
din anul 1881. 

Şiria la 29 Iulie 1927. 

Delegat judecătoresc 
No. 160 
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Anchetele străine. 

Se ştie că ocum câ1i.vll oni o co. 
misiune de preoti americani o vizitat 
tara noastră cu scopul de a cerceta 
siluatia minoritfitile din România. Acea
stă comisie şi·o tipărit r8portul Într' o 
carle, plină de neadevaruri, Întitulată: 

• Minoritătile religioase din România." 
Nu mult În urmă a vizitat 1ara noa

siră o femee, dna M. Tichner americană 
şi dânsa, şis'a interesat intre altele şi de 
chestiunea mult alarmafă a minoritătilor. 

Reproducem după confratele .. Na 
tiunea" din Cluj, concluziile sale: 

"Lucrarea mea este terminată; ea 
are meritul sinceritătii şi al impartiali. 
tăUi"~ 

"România, ca să cităm pe Bismark, 
este o sentinelă Il civmzatiei la granl. 
tele lumii orientale-. 

.,Faptul acesta n'ar trebui nici odată 
uitat de către sfreinul care doreşte cu 
adevărat pacea şi progresul lumii-. 

"România ar ,trebui să fie ajutată 

moral şi material de către Occident 
În perioadele acestea turburi ale re· 
facerii şi re organizării şi n'ar trebui 
imporfunată mereu prin initiative simi· 
Iare cu cele mentionate in aceste 
pagini". 

"O femeie de geniu, doamna Noelle 
Roger, o scriitoare elveliană poate 
bine cunoscută şi apreciată in Europa, 
o protestantă şi ea, dar o persoană 
care a studiat România nu În decursul 

.. Eu nu am urmat exemplul reveren
dului dr. Cornish şi a colaborUorilor 
săi, care n'au voit să asculte de cât unei scurte perioade de trei sau patru 
o voce; pe acee a minoritătilor. Eu săptămâni ci În decursul a multe că. 
am ascultat minorifătile, dar am cerut Iătorii lungi făcute in toate directiile 
dovezi pentru tol ce mi s'a spus; la tării, a publicat de curând in .. )ournal 
fel am controlat şi afirmatiile autorită· de Oeneve" următoarele rânduri: 
lUor româneşti, atât cât am puiul eu .. România este ultima întăritură 8 
mai bine-o Europei ameninta-te, Ei ii revine dato· 

.. Este imposibil să se sulină că este ria mAndră de a veghia, de a păzi şi 
o tară ideală, unde n'ar exista greulăti de a respinge primele atacuri, aşa cum 
de nici un fel, unde n'ar exista abuzuri este lotul unei santinele valoroase )a 
şi defecte. Dar cu conştiinfa curată, un post de frontieră. Veşnic gata să 
eu pot să afirm: dejoace stratagemele şi să anihileze 

,.1. Că aceste dificultăti, defecte incercările vide ne ale duşmanului, Ro. 
şi abuzuri sunt aceleaş care exi- mânia nu se odihneşte niciodată. O 
stă in toate tările de la Războiu În' singură oară de slăbiciune ar putea 
coace, de la acel războiu care a adus aduce victoria inamicului, care nu uită. 
mizerii in toate părtile lumii". Veghind dealungul termurilor Nistrului 

.. 2. Că aceste diUcultăli, defecte şi România ştie bine că ea apără şi o 
abuzuri ating atât pe minoritari cât şi altă cauză de cât pe a ei. Santinela 
majoritătile şi că cele dintâi nu sunt singuratică ce stă melancolică de pază 
obiectu) unei politici voite de perze· pe malurile râului ei păzeşte i alte 

t' • d tAt ... Ş 
cu le. cum s a spus. e a a ea on • interese de cât pe acelea ale tării sale-. 

,,3. Că majoritătile şi minoritălile ar lOt·· b··· C .. . 
• A .. nora II mem ru al onllslUnh ar 

putea ajunge uşor la o mtelegere peş·. . ~ A' ~ 
, ~ d ~ fi l~ t· v • • fi trebUIt sa se gandeasca la aceste mca aca ar lasa I sa aranjeze 510· • • v 

I 
·1 • d ... fO. d· lucrurI mainte de a tipari cartea lor. gure ucrun e ŞI 6Ca şe Il unora m 

'·t~1· It· It b) care nu serveşte, nici civilizatia nici mmon a 1 ar ascu a mal mu vor ee. b· f v ~ 

1 . d· t d") "t 1· b· lU Irea rateasca". omu UI 111 S ra a, a e ceta eanu UJ o lŞ-
nuit şi nu s'ar lăsa atât influen1a1'i de _ .... ".->N. __ .. "' ...... __ .."" ............... "'. __ .,.. • .." ..... -

cofre instructiile din afară, ale căror Minoritarll dia Ungaria li de ta ,ecinl. 
scopuri nu sunt, de sigur, nici pacifi. 
carea lumii şi nici frălia natiunilor". Din doteie cunoscute pând azi, mi-

.. 4. Că actiunile amestecului strein nordtJtile din Ungaria I/'au nicIO şCDaJd, 
în vieata unei tări, in felul cum a fost n'au nici un ziar şi nIci un ri prezen
aceea a preotilor doctori Comish, tant (n parlament, 
Beach, Hurn. etc ..•. şi care n'ar fi fo- In România se afla 500 dt ŞfoJi 
lerată in tări ca Franta, Anglia sau minoritare mai mult ca sub regimul 
Statele Unite, sunt de natura să mă· Ungar, 27 parlamentari, puzderfl de zi
rească greutălile 1ărilor noui, să mic· aII şi foarte mu/li functionari in ad
şoreze autoritatea guvernelor in actiu· ministroliile statului. 
nea )or de consolidare şi dă naştere In Cehoslovacia, Ungurii au 824 scoli 
la sperante deşarte de pe urma corora primare, 5 licee, ~ şcoli I omercialt, 12 
vor ieşi. foarle probabil. lupte şi văr· industriale 18 ziare şi un pr(lcent foarte 
sări de sânge". mare de Juncţionari de Stat-
"Dacă se permit actiuni de natura ,LorduL Rothermtre ar cere, mai bine, 

aceasta şi dacă rezultatele lor sunt Un~atiel sd se poarte CU minoritatile 
ridicate la rangul de principii nu va cum se poartă Românii ŞI Cehoslovac/i. 
trece mult şi vom vedea comisiuni si· Mai mult, ca sd dea o insemndlatt 
~ilare studii~d probl.eme!e religioa~e mai mare Intervenliâ stupide ale se-
ŞI şcolare dm AlsaCia ŞI Lorena, dm • mit luz' L d 1 t 't t 
B I .•. d· 1 d- d· I a or en/l ez, au on a ea ma-

renner·u da lan, In n la. sau In ehi d d d fi i d b' • • • U1 vrea s ea un as eOst l( 
Irlanda, precum ŞI pe acelea priVItoare comemora i ~., i S'I Şi ,F. 20 A 
I hl 

... .. i d· ..... r le 'J. fJun, uellst 
a c nezu. Japonezll, n temI ŞI negru şz· 'n la • 1 "El Al"t· l 

d· St t 1 li·f" (; un In eSnlrt e cu u Ofle ce or 
In a e e ni e . ti· I t' 

.. In ceeftce priveşte chestiunile mi-, c~ vor p;u clpa a nu Ş tu ce i xpozi-
noritare din România. Polonia, Ceho- (fe budap(st~na care numai din Intim· 
Slovacia, Jugo.Slavia, etc,., interventiile Pla~e. coene/de cu campania penil. 
de felul acesta sunt cu totul fără rost reVIZUirea tratatului de la Trianon şi 
dai fiind că există o autoritate suprem~ CU ziua Sf· Ştefan, primul rege al 
numită Liga Natiunilor. care in confor. Ungarid. 
mitate cu Tralatul MinoritariJor, are Mai ţinem sd amintim cd şi anul 
dreptul să intervină atunci când este trecut Ungurii OII fdeut mare zgomot 
vorba de soarta minorită1ilor, Iar Liga cu comemorarea lnfrângerU de la Mo
Naliunilor poate face această interven. hacs şi cd O treime din uclle de mii 
1ie cu mai multă abilitale, cu mijloace de azistenţl la manifestaţii era alcd
mai bune de investigatie şi cu garan. tuJtd din mog!z'Q1i sau maghlaroni din 
tii mai mari de impartialitate, de câl stattle succesorale. 
este cazul cu grupurile formate din ============== 
oameni bine-intentionati dar riiu pre· 
parllti şi care sunt supuşi influentelor 
Cele mai subversive" • 

• 

Cetiti şi rispândlţJ ziarul 

"Tribuna Nouă". 

Capul Pr~fe~ului fi e o r D ~ S C 1 Iârgul volant 81 RomânieilB flra~ 
Atât a cerul d·1 Şt.C. Popp În te· 

dinta Camerei dela 29 Iutie 1921 cu 
ocaziunea validării alegerUoJ pentru 
Cameră din judetul Arad. 

T oală cinstea se cuvine d-tale. d·le 
Popp, pentru lupta politică ce ai pur
tai-o în cauza neamului Românesc. 
Poporu) din aceste plaiuri de atitea 
ori ti·a fosl recunoscător pentru acea. 
sta, 

Cu toale acestea capul prefectWui 
Georgescu nu aveti dreptate să.1 cereti. , 
Acest prefect a făcut atât pentru acest 
judet incât o radiare a lui de la postul 
său. de dragul c'liva, ar fi deadreptul 
o crimă. . 

Odată liberalii vor fi fost odioşi pe 
aceste plaiuri dar d-i Georgesc" \tn 
Om energic şi cu initiativă şi mai pre
sus de toate muncitor neobosit şi-a 
făcut at6iea legături printre Roi şi 

atAtea lucruri bune a fikut pentru po· 
por că ori cine altul nu uşor il va 
putea înlocui pe deplin. Aceasla este 
un adevăr 1 

lşi aduce aminte ori cine de frista 
guvernare a d·lui gen. Averescu. Noi 
În acel timp, in acest judet, eram pe 
de.a Întregul guvernaU de ai noştrii. 
Cred că şi d-l Popp o ştie că o gu· 
vernare mai dll dacă şi mai proastă 
nu s'a mai pomenit. Cele mai elemen. 
tare drepturi "clica" (prieleni şi ru
denii) le trata după bunul ei gust iar 
tu putea.i reclama dre-platea până la ..... 
a doua venire. Nu dorim repetarea 
acelor stări şi avem puternice motive 
a crede că, atâta timp cât omul probat 
şi afară de clică este cu noi. de acel 
rău vom fi feriti. Voim să biruiască 

adevărul şi jntere~ele unui partid care 
se respectă şi nu mai vrem să vedem 
lăfăiţi in fără de legi mamelucii ace· 
lei cUci. 

Inspiratia d.luj Popp nu ştiu din ce 
parte va fi veni'. 
Dacă judetul, pus 10 voi, în majori

tate8 se, nu va tine a la actualul său 

prefect abloic pe vieată de drepturile 
mele politice. O spun aceasta cu acea 
hotărâre cum o spune intr'un caa:- a· 
semenea şi d·} Popp in pledoaria sa 
mentionată la inceputul acestui articol. 

Şi in fine d.lor ... nu judecati oame· 
nii după regiuni, nid după culoarea 
fetii lor şi nici chiar după micile lor 
scăderi din momente de explicabilă 

nervozitate; ci Îi judecaţi ... după fap· 
tele lor. 

Cititi d·le Popp şi "In Ceasu) al 
it-lea" . 

P. 1. B. 
;ru 

Statistica evreilor de pe glob. 
După ultimele date statistice, ziarul 

"Neamul evreesc" dela Bucureşti pre· 
zintă următoarele cifre referitoare la 
numărul Evreilor din lumea intre8g~: 

Sunt in toate pe glob 15,330.000 Ev· 
rei dintre cari În Europa -9,871 000 şi 
anume: În Polonia 3,000.000, în Rusia 
2,580,000. in România 1;110.000. Ger. 
mania care urmează după Românie, 
are numai 610.000 Evrei. Ungaria 
550,000. iar celelalte state mult m'ai 
putin decât o jumătate milion, sfârşind 
cu Suedia şi Norvegia, unde numărul 
lor este de tol disparenl. 

America are cam 4 ş.i unsferl mi
lioane Evrei, dintre cari' 3.800."000 În 
Statele unite. 

Intreagă Asia n'are decât 696.000, 
dintre cari ftbia 175.000 apartin Pa· 
lestinei. In Africa sunt 474.000 (ma. 
joritatea, 150.000, in Maroco). iar Au
stralia Întreagă abia are 24.000 Evrei. 
Dupăcum vedem, România are in 

lista aceasta locul al patrulea. 

- IIdlatril flliuu.ei il ,Iii .rllra-
Uniunea Camerllor de comert ,1 In

dustrie, df' sub preşldentla d-Iui dr. 
Şttfan Cuchez, • botărlt t~ decursuJ 
anului trecut organizarea unut tArg 
1'olant, In care urma să fie n"preua .. 
tati industria RomAniei. FormAodu-ae 
un comitet organlzator, dupa alle trei 
luai de pregătire ,t"au dat adesiuaea 
de participare circa 100 de fabrtci 
din cuprinsul ţării ,1 la data de 7 
Septellbrle ]9L6 târgui .'a deschis 
pentru prima dati la Sofot!. Dupi 
alte trei luni de turneu, tn centrf'le 
Importante din ţarl, la deschiderea 
hll tn Bucuresti expuneau bbrlcatele 
lor 341 de fabrlct romaneştl. 

Rezultatele de ordin practic, obţ nute
prlo mijlocirea • Târgulul Volant" sau 
dovedit din cele mal îmbucurătoare-. 
Din catalngul acestui tAri, deschis În 
llua de 6 August la Arad, aflăm c' 
s'au incheIat transacţii destul de Im
portante, depăşind panA fn prt'zeut 
c·fra de 1000 • 

Aranjamentul Tirgului 
După cum am amintit, des

chiderea Târgului Volant al Ro
mâniei, a avut loc In Arad in 
ziua de 6 August la orele 10 
dimineaţa. 

Instalarea s'a fAcut In săliIe 
palatului cultural. In ziua des
chiderei a participat Intreaga 
of:cialitate arădeană,. in frunte cu> 
d 1 1. Georgescu prefectul jude
ţului. Cuvântul de deschidere a 
fost vorbit de că tre d 1 inginer 
Ştefan Mateescu, directorul C. F~ 
Arad-Podgoria, in calitate de 
membru al Uniunii camertlor de 
comerţ şi industrie şi vicepreşe
d!nte al camerei de comerţ din 
Arad. D·sa a arătat celor pre
zenţi importanţa unor astfel de' 
expoziţii, trăgând concluzia că 
rămnetul târgului volant al Ro
~ânjei a fost neaşteptat de pre
tIOS pentru industria noastră. 

In urmă Intreega asistenţă a 
vizitat expoziţIa târgului, care 
cuprinde următoarele 10 secţiuni: 

1. Industria alimentară, repre
zentată prin 30 fabrici; 2. Indus
tria textilă, cu 48 de fabrici; 3. 
Industria pielăriei, cu 20 de fa
brici; 4. Industria lemnului, re
prezentată prin 12 fabrici; 5. In
dustria chimică, cu 25 de fabrici; 
6. Industria metalurgiei, cu 3S 
de fabrici; 7. Industria sticlăriei, 
cu 12 fabrici; 8. Industria artelor 
grafice, cu 20 fabrici; 9. Industrie 
extractivă, cu 15 stabilimente şi 
10. Secţiunea diverselor, repre
zentată prin 8 fabrici. 

Toate relaţiile au f.ost date de 
către d-l C. A. Botez, consilier 
technic In Uniunea Camerilor de 
comerţ şi industrie. Cu ocazia 
acestui targ volant, casele Nati
onale au ţinut să-şi expună şi 
ele minunatele produse de ţesă
turi şi cusături naţionale. 

TârguI volant al României, aşa 
cum se prezintă la Arad, eons· 
titue o operă de propagandă din 
cele mai alese şi socotim că mul
ţumită priceperei iniţiatorilor şt 
conducătorilor, va jalona in is
toricul desvoltării noastre indus
triale, drumul unui adevărat tri
umf. 

Rep~ 

, , 
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N. O. 2166/1927/2 Dlvlda 1· a Cavalerie •. 
1 Serviciul Iniendenlei. 

Publicaţiune de licitaţie . 
, . .·Publicatiune. -Sbbsemnatul delegat' a judecătoriei • 

din Şiria În senzul §.lui 102 de lege ", 1: 'S'e' aduce" la cunoştinţa . generali 
. IX. din anul 1881. prin aceasta publică el' iri ilua de 16' August 19~7 6rele 
ca in urma decisului din anul 197 4e 10 dimineata. se - I/a (inta O a doua 

csub 1180. al judecătoriei din Şiria lfcita(iulle publică cu oferte inchise 
efeptuindu-se in Pâncota pentru suma fO'lo'calul Diviziei l-a Cava:rerle Arad 

.. de9170 lei şi acc. execufiunea de (rn. 'Cetate)' . pentril aprovizionarea a 
-escontelare in favorul lui Ioan Szeifert 4()O vagoane 'ovăz şi 50 Ifagdane orz 
reprezentat prin advocatyl Dr. Andrei necesare pe . ftmpulde la 1 Septem
Timar mişcăfoarele cuprinse şi aceasta bri~e 1921 şi p!nă la 1 August 1928. 
. ()caziune .şi pretuite În 30.000 lei,i . '2.'OrăunţeJe de la p!lnctul 1 ne 
el1ume 370 buc. palenei de cires. fag. 'sunt 'ri~cesal'e tn Oarnizoanele urmi
,şi goron apoi un dormitor complecf toire : 
şi nou in coloare galbănă se vor vinde '. ,:.. I Vagoane Grăunţe· 
prin. licitatie publică Deci in urma qe. a) Garnizoana Arad " 200 
cîsului de sub N. G. 2\66/1927 a Ju·, .b) "Timişoara .. " 70 
decătoriei Şiria pentru Încasarea pres- .. c) " Oradea " lQO 
cuziunei de 9170 lei capital interese 'd)" .. Cluj .. .. 20 
şi spesele stabilite până astăzi de, e) '~.'" Gherla " 20 
defige termenul de licitatie pe ziua de f)' "" Lugoj " 20 
17 August 1927 la orele 4 d. m. în g)" ,,' ,Sebt'ş • 20 
Pâneota la casa urmărifului şi la aceea 3. Condlţiullile şI caetul de sarCini 
cumpărătorii se invită la aceea obser. res.pectlv se pot vedea in toate zilele 
vare ca mişcătoarele menf!onate se de lucru orele 8-12 dimineaţa la 
vor vinde în bani gafa in .caz de lipsă I Servo lotendenţe.l acestui Comanda-
şi sub pretul estimat. mt Dt. 

Intrucât mişcătoarele'sunt prinse şi . 4. Ltcitaţia se va tine in confo' mi· 
supracuprinse şi dinparlea altor cre-tate cu art. 72-83 din L. C. P. 
-<lUori şi acestia şi au câştigaf drept 5. Concurenţi vor putea face oferta 
de esconfare asupra ti cita Uei in senzul pentru' rDtreaga cantitate sau numai 
§-Iui 120 a legei IX din 1881 se va pentru o parte din furoiturl şi pe 
~feptui şi in favoruf lOt". Garnizoane şi odată cu oferta va de-

Şiria 27 Iulie 1921. pune şi ,aranţla :legall de 100/1l (ia. 
1. Celeseu sutA) din valoarea furniturel ce oferă 

No. 155 

N. A. 2531/1921/2 

Publicaţie de 

judecător io numerar prin recipisa Casei de 
Depuneri sau Administratiile FInan
ciare Judeţene. 
Comand. Divlz. 1 Cavalerie . 

licitatie. '. General (ss) Jovanovlci 
. Şeful Servo Intendenţel 

Int. Maior (ss) Penescu 
Nr. 12312 dIn 

Subsemnatul delegat a Judecătoriei 
-din Siria în senzul §~ului 102. de lege 
LX. d~ anul 1881 prin aceasta publio. 
ea În urma decisului din anul 1927 de 
'sub N 1181 al judecătoriei din Şirla 
efeptuinduse în Şiria pentru suma de 
1320. Jei şi aoc. execfiunea de eSCOn· 
lentare în favoarea lui Ioan Szeifert I 
reprezentat prin advocatul Dr. Andrei 
limar mişcătoarele cuprinse şi supra
'Cuprinse cu aceasta ocaziune şi pretu
ite în 4000. Iei şi anume I tesghea de 
de dulgher în slare bună se vor vinde 
,prin licifafjepubUcă Deci in urma de
.cisului de sub N mai sus a Judecăto
riei Şiria pentru incasarea prescuziunei 
.de 1320.. Iei capital, interese şi spe
sele stabilite până astăzi să decide 
. ferminul de licitatie pe ziua de 16 Au
'gust 1927 la orele 4 dlll. în comuna 
Şiria la casa urmărifului şi la aceea 
,cmnpărăforii se ivită cu aceea obser. 
11are. mişcătoarele susmentionate se 
Vor .viode În bani gata În caz de lipsă 
şi sub pretul ·estimat. 

Inlrueât mişcătoarele sa& cuprins şi 
'Supra cuprins din partea altor creditori 
,i acesfia 'fi au .câştigat drept de es
contare ftSupra licitatiei În senzul §-Iui 
120 a legei LX. din 1881 se va efepfui 
:şi În favorul 'lor. 

29 Iulie 1927. 
Nr. 14~ 

Nr.996/1927. 

Primăria comunei Măderat. 

Publicaţiune. 

Primăria comd!\ei Măderat la 15, Sep
temvrie 1927. Ia orele 9 a. m. fine 
licitatie cu oferte Închise in localul 
primăriei - pentru furnizarea a 102 mS 

lemne de foc de ctll I. 
Condiliunile se pot vedea în biroul 

notarial. Licitafiunea va fi finută, în con
formitate cu L. C. P. 

Măderat la 6 August 1927. 
. Notar: Primar: 

Gulcicsy (8S) (L. S.) Păcurariu (8S) 
Nr. 151. 

tlnU"f· 
Postul de director la Orfelinatul de 

băeli Principele Mihai din Oradea 
Strada Carmen Sylva Nr. 1, este 
vacant pe ziua de 1 Septemvrie 1927. 

Condiliunile pentru ocuparea acestui 
post sun' următoarele: 

SolicUatorul trebue să fie Învătător 

V 
alb ca zăpada cu· 160 lei 
100 Kgr. şi Cimeni paria r fond cu cel mai effin pret 

să capătă la 

No. 159 

Isidor Solomon 
Arad vls·a·vis de Boul Roşu. 

Nr. 1597/1927 

Publicafiune. 
Licitatia publicată sub No. 972/927 

din 22 Iunie a. c. privitor la darea în 
întreprindere a lucrarilor necesare pen
tru canalizarea apelor interne rămânând 
tără rezultat, publicăm o nouă licitatie 
pe ziua de 30 August 1927 Ora 9 În 
localul Primăriei, unde se pot vedea 
zilnic şi conditiunUe. 

Licitajia se va tine În conformitate 
cu legea contabili/ătii publice. 

Şiria, la 2 Iulie 1927. 

Nr. 153. 

Nr. 663. 

Primăria. 

Judetul Arad 
Primăria Macea 

Concurs. 
Postul de impiegat li la Primăria co

munei Macea devenind vacant prin pre
zenta se publică concurs pe ziua de 
1 Septemvrie 1927, pe lângă retribu' 
fiunile alocate in buget pe anul 1917. 

Reflectanfji VOr înainta Primăriei Co. 
munale până la data de 30 Auguust 
1927 documentele prevăzute in Legea 
şi Regulamentul asupra Statului F unctio
narilor publici. 

Anul 1927 luna Ăug. ziua 10. 
Primar: Notar: 

Ardelean George. Farcaşiu George. 
Nr. 161. 

. Nr. 687/927. 

Dela Primăria Micălaca. 

Publicaţiune. 
Neavând Ueitiunea scrisă pe 6 Aug. 

1927 rezultat se publică licitatiune nouă 
pe ziua de 26 Sept. 1927 la ora 10 a. 
m. la primăria comunală pentru dare 
in intreprindere a edificării locuintei, 
îngrijitorilor reproducătorilor a grajdu
lui şi şoprului de fân in conformitate 
cu art. 72 şi următori din legea con. 
ta bilităjii publice, cu oferte închise. 

Pretul lucrărilor după devize este 
370,000 Lei. 

Mică Iaca, la 8 Aug. 1927. 
Notar: Primar: 
Herzn Stanca 

Nr. 157 

Nr. 476/927 

Dela Primăria Mic8.laca. 

Publicaţiune. 
"Şrria 27 ·Iulie 1927. 

Indescifrmbil 
'Nr.15 

sau institutor având o yechime de cel Neavând licitafiunea scrisă pe 6 Aug. 
pufin 5 ani În Învătământ, să fie necă- 1927 rezultatat se publică o nouă liei' 
sătoril tafîune pe data de 26 Sept. 1927 a. m. 

Societatea. Ocrotirea Orfanilor de ora 9 la primăria comunei Mfciilaca 
Războiu, pe lângă leafa ce va primi pentru vânzarea mobUului care a servit 
dela Ministerul Insfrucfjunei, ca detaşat I până acuma grajdul reproducătorilor. 

Publicaţiune. 
Manutanta Arad. 

Se aduce :1a ,cunoştinţă doritorilor, 
ea în ziua de 20 August 1927 ora 10 
dimineata la Manutanfa Arad, În Cetate 
se va tine licitatie publică pentru .măci
narea a circa 100 vagoane grâu. 

Caietul desarcinf se poate vedea 
in toate zilele de lucru dela 8 -13 şi 
15 -18 la Manufanfa. 

.Nr. 154. 

va pune la dispozitie directorului casă Condifiunile se pot vedea la biroul 
şi masă În mod gratuit. notarial În oarele oficloase. 

Doriforii de a ocupa acest post îşi Licitaliunea 'se va finea în conformi. 
vor Înainta actele cel mai târziu până tate cu art 72 şi următori din IEtgea 
la 20 August 1927, spre a se interveni contabilitătii publice cu oferte Închise. 
la Minister pentru detaşare. Micălaca, la 8 August 1927. 

Pentru COftformifate 

Secretar. 

Nr. 152. 
Indescifrabil 

notar: 

Herszn 
Nr. 158 

Prinar: 

Stana 

Nr 36 

Comercianţ; tineri 
şi meseriaşi înteligenti primim, 
ca agenti pentru vânzarea pe rate 
a maşinelor de cusut SINOER" p 
~~. rabat f~v~rabil~ Ang~:: d~ 
}at11 corespunzatori vor fI numiti: .ctl 
de conducători technici. 

firma 8inger 80urne & Cu. Je 
Arad, Bulev. Reg Ferdlnand 17. tS 

No. 163 50 
..... • --......, A~ 

Nr. 658 

Judetul Arad 
Primăria Macea . 

Concurs. 
Primăria comunei Macea jud, Arad, ilO 

publică concurs pe ziua de 1 Seplern., S'tl 

vrie, 1927 pentru ocuparea postului de "u, 
şef de guarzi. ., 

Relributiunea acestui post este de Lei :zic 
1500 -lunar, plus 100 Lei onorar penlru ca 
serviciul de imanuator. rid 

Refleclantul bărbat să fie înlre vrâsla 1 
.ml 

de 25-50 ani, cetătean român, să ~ :şI 
satisfăcut serviciul.miHtar şi se va pre· ·ce, 
fera fost subofiter în armată şi care -se 
va avea 6 el. primare. me. 

Cererea adjuştată cu: 1 extras de Re, 
naştere 2 Certificat de moralitate 3 um 
Certificat de cetătenie, " Certificat şco· liet 
Iar 5 dovada despre satisfacerea ser· ma 
vidului militar şi 6 Certificat medical, ( 
se vor inainta Primăriei comunale pânii nal 
in ziua de 30 August 1927. clUJ 

Macea la 8 August 1927. ; () f, 

Primar: Notar:' stri 
Gh. Ardelean. Gh. Fărcaşiu. s/rt 

N_r._1_6_2_. __________ ~st~ 

AVIZ. flerl 
l:. 

La liceul Moise Nieoară din Arad sunt lun 
vacante 6 burse in' bani de câte 5000 Lei 
,i 10 toclt/'i gratuite în internatul liceului. ·inCl 

Atât bursele cât si locurile gratuite în in· . .şi " 
ternat se acordă în bază de concurs. i _ 

Nu pot lua parte la concurs decât fiii de 
funcţionari Iti cei de săteni. Put 

Petiţiile de înscriere la concurs, adresate 
direcţiunI! liceului ~i timbrate În regulă St Jud 
vor înainla până il:( 1 Septembrie 192Î, R 
având anexate următoarele Ade: :zarE 

1 Act de naştere, 

2. Un certificat de ocupaţiunea părintelui ~dl1 
sau tutotelui jUdE 

3. Certificatul lIltlmei! dase 1. 
4. Un ce:titicat de paupertate, libeart de regl 

primăria comunei unde pătlntele (tutorele) alt J 
î ~i are reşedinţa, din care să se "'adA li. 

guri murit: 
a. câţi copii are tatăl (tutorele) peufto- atrhl 

narului, cu înşirarea nominală a fiecărui geD1 
copil şi indica rea etăţii luit ~er A 

b. ce posedă ca avere, mer 
c. care este venitul lui lunar sau anual. 
5. Un certificat al Administraţiei finan. 2 . 

ciare de impozitul anual pe care.} plăteşte ~ela 
tatăl (tutorele) (om 

Elevii care În anul şcolar trecut au urmalbutt, 
cursurile la liceul M. N jeoară, nu vor pre- ; gi ulj 
zenta actele de sub 1- 3, 3 

Petiţiile intrate după primirea termenului • 
sau lipsite de unul din anexele cerute, sau gllol 
având certificate cu indicarea vagă a averii 4. 
sau veniturilor, nu se vor lua În considerare. legII 

Direcţiunea liceului, mag 

Concurs de vitrine. 
; Intel 

5. 
Camera de Comert şi de Industrie gllor 

din Arad, aduce la cunoştlnta celor 6. 
interesaţi că concursul de vitrine aran- jUdel 
jat de Unlunia Camerelor de Comert de c 
şI de Industrie va fi tinut necondltlo- fera 
nat SâmbătA şi Dumioecă la 13-14. când 
August a. C. Comerciantll Aradenl au' 7. 
dat dovada de un viu Interes ,1 DU tont) 
numai comerclanţ. de pe artera prin- pe Dl 
clpală de comunicatie ci un număr in- 8. 
semnat din cel din strhlle laterale şl- norlt 
au manifestat dorinţa de a participa. zare, 
Se vor distribui intre participanti la <sIt CI 

concurs preml: medalll de aur şi ar- chiar 
glnt şi diplome puse la dispozitie de steru 
către Uniunea Camerelor. Comitetul 9. 
de juriu va trece în revistă vitrinele m. p. 
Dumineci seara la ora 9 AouDciuri <cons1 
de participare se mai primesc de Ca· .~pen1 
mera de Comerţ ,1 de Industrie din 
Arad. Participarea este gratuită • 

• 
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Ceasul al 11-1 ea ... Chestiunea autobuzelor. 
Atât de frumoase sunt cuvintele d-Jui 

", Popp din introducerea cuvântării Sale 
:;' dela şedinţa din 29 lulit a Carne/ii, 

.ca multă să mai revenim asupra lor. 

Iărănişti nu au atâ/la oameni aleşi ca 
să guvemeze jără.să producă un 
dezastru. Din foate punctele de vedere 
pentru ei este de preferit cazul cola
borării. Chiar şi timpul reclamă o se
.Iecţionare de oameni pentru aceste 

Problema circu1afiunii publice, care 
preocupă de mai bine de 30 ani, În

treaga opinie publică a oraşului no
stru, a găsit însfârşiJ -- credem - oso
Iulie. In ullima şedintă, consiliul comu' 
nal a hotărât cumpărarea grabnică a 
25 autobuse pe cari le va pune în cir
culatie în regie proprie . 

Da, sotia d·/ai Popp este o onorabila 
femee şi româncă. Un tribUll naţiolllli 

; este compleet când are alăturea aşa o 
. soţle. Da, d-l Popp s'a purtat eroic la 

•. Alba Iulia, e/oic În revoluţie şi s'a ti
nut bine şi ca diclator al României. 
Mai preslis de toate acestea era îllsd 
d·1 Popp în era maglliară când cu 
.atâta demnitate a purtat lupta natio
nală că a devenit un tribun pmtru 
noi toti. D-I Popp numai clllT'un cuz 

momellte supreme. Ei, dar daCă a
etos/ă purificare nu se poate face pe 
cine oare li cI/.prind rdcorile? Mă gân
dese la consiliul dirigent şi înţeleg că 
b,oscoiul nici când nu va avea aripi 
de vultur. Lasă-i d-Ie Blătianu la pu
tere şi vei vtdea că nalionai-Iărănişti 
chiar În seauă .guvemând" îşi vor 
perde teunul . 

Presupunând o resolvare fericită li 

chestiunii credihrlui Cu toate că tra
tativele de până aCURla nu întăresc 
această speranjă - problema valutară 
in cazul unei investiri mai mari ar avea 
un efect catastrofal. 

o deciziune care să hotărască asu
pra ÎntregeidesvoUări şi care se de
termine viitorul unui oraş, \7a trebui 
dată cu pruden.jă, şi va Jrebui să fie 
perfeclă din două puncte de vedere~ 
elic şi tehnic. 

• ! s'ar pulea intrece pe sine, voi spune 
Socoteşte, d-le Popp: Dacă aş ve-( 

,cum. dea o deosebire mai mare intre pro-

Să analizăm deci aceste două laturi 

Suntem în ,.ceasul al Il-lea" cum IIramele de guvernământ ale partidelor 
:zice insuşi d-l Popp ... şi ... cum se face cari detin sau reclamă puterea aş afla 
ca d-sa şi partidul d· sale nu se pot cd imposibilul provine poale de aiCi 
ridica acum tocmai deasupra patlmi- Cum acest caz nu e însd, rămâR nu-

: mflor marunte (personale şi de partid) mal patimile mărl,lnte. Apoi bine ale chesfiunei. 
1, .şI nu se pot arăta demni de acest d-ta şi noi toţi cart am trecut prin Consiliul comunal "lucrează" fără 
, .ceas mare în fata căruia stăm. De ce atâtea sujerinfe sd nu mai fim cores- să facă nimic de jumătate de an. lşi 
~ -se caulă nod in papură şi nu se pri- punzdtori şi pentru zilele mari de azi? aminteşte oricine de declaratiunile fă-
, meşte colaborarea propusd de marele Este ceasul al unsprezecelea zici d-ta I ~ute d.e .. părinl~le o:aşului" el C~mp., 

! Rege? Chiar de dragul câforlla sca- şi fata d-[ Brat/anu care alt untul de In carI asemeni unUI reffen. ammtea 
une ministeriale $i a mandatelor de lemn vrea sd ne lmprumute şi pentrll de d~locia sa c~pi.t.aIă. care. s.e impune 
deputaţi să nu se poată realiza acest candelile noastre goale in momentul sub firma cheshunn clrculajleL 
mare şi necesar eveniment. Se poate? clind mirele bate la poartă. Sd nu Şi in acel jumătate de an nimănui 

Ori iată ce spune un fruntaş naţio- primim. ? nu i.a trecut prin minte să inlrebe de 
I nal ţdranist: "Liberalii sunt j.ti m·n- unde şi până unde a ajuns să cir-Nu este cavalerism a ne aRita pe 
, ciunei "1 din pild.l cu merele putrede eule pe străzile oraşului, schilavele 

Of noi înşine nici a atăla la revoltă In 
i.o "ati ~tJ că colaborând cu ei ne vom vehicule ale unei intreprinderi particl1-

" Y ceasul de acu",. Puişorli tribunilor 
strica şi noi". Să .ţie oare minciună şi Iare, cu drepturi exc1us!ve, cu păgu-/' să lşi calce peste patimi! Toti să 
stricddune tot trecutul României cart birea făiişă a uzinelor comunale, şi cu ne ridicăm mal presus de pleavă! 
~ste atât de strâns legat de acei li- Înlăturarea publicitătii prescrise de lege. 

Grduntele cel bun să-şi dee mâna 1 W d J d I 'W ... r t 
iJerali ?/... şi din o parte şi din aUa că injrăţind n urma ,,'nu ea pnmane a acu 

Este un adevdr cd cu cât intra ţară pregăliri pentru prImirea sfalului unui 
sdmânţa roadd imbelşugatd sd aducd J 'al' t ~ t· . l'~ t 'Junt mai multe partide cu atât vor speci lS In ma ene. care n a Jacu 
Sunt Inteles? E ceasul ai Il-Jea J d At· _I~ d .. 1 '1 Incapea in politica mai mulţi btcisnici eca mIca greşm.a e a prlVl ucrun e 

.şi nesătui. Sunt convins cd naţional- P. 1. B. din punctul de vedere al bine1ui uzine-
i.---~-~'~~~-~-~~·~·.~~~~~.~·~_~~_~'~~~~.~-~~~_~ __ ~·~v~~~,~.~~"~,~·~~.~-~,~~%~~ lor.pe cari ~ conduce ~ fire~~ cu 

Punctele de acuzare aduse Gons 
Jud. şi fostului delegat de prefect. 
i Rezumăm mal jos punctele de acu
zare aduse, de 01 I [] spector General 
Administrativ M. Miloteanu, consiliului 
,judeţean şi fostului delegat de prefect. 

1. S'a abrogat - s'a desfiinţat -
regulamentul No. 7415/911, votându-se 
alt regulament pentru frecuentarea târ~ 

,gurilor de Săptămână de către Indu
atrlaşU străini deşi nu s'a declarat ur
genţă, nu s'a respectat art. 118 ne
cerând colaborarea Camerei de Co
merţ şi Jndustrie. 

2. Cons. jud. sub titlul de .. Inter
llela1fiU' a discutat chestiuni tn afara 

.• eompetfnţel sale şi care cădeau in atri
ouţlunlle Guvernului şI Corpurilor Le
iluitoare. 

3. A criticat nu numai aplicarea le
gilor ţării dar şi prin principiile lor. 

4. A cerut repunerea în vigoare a 
legilor maghiare care favorlzau pe 
magnaţi, cerând tuturor jude1e1or să 
jntervlnă in acest seuz. 

5. A indemnat la revoltă contra le
gllor ŢărII. 

fi, Lucrările desbaterft Consfllulul 
Judeţean nu erau studiate 10 prealabH 
de către o comisie ~I nici nu se re
fera in scris printr'un raport scrlslc!l
când prevederile art. 112. 

7. 01 delegat de prefect a vândut 
eontea Interesului judeţului, 2200 m:--p. 
pe oreţul ridicol de 80 lei mp. 

8, DeşI toată presa român! şi mi
noritară a vorbIt despre această van
zare, totuşi consiliul judeţean n'a gă
<sIt cu cale să ia act nici de presă nici 
chiar de ordinul No. 53/927 al Mini
Iterului de Interne. 

9. Donaţlunea unei parcele de 2466 
m. p. din parcul prefecturel pentru 
COnstruirea uneI şcoli primare mixte 
{pentru minoritari). 

(va urma) 

SPECTACOLE 
Malul 

Mureşulul: "Trandafirii dela Sud" 
"De ce să na divorţăm" 

urmează: "Discul de flacări". 

Apollo: 12. 13, 14 Aug. program dublu: 
,.Malec champion de box" şi 
"Omul de altă dată" cu OIga 
Tschehova şi Paul Wegener 

Uranla: 12, 13, a Aug, program dublu: 
"Muntele sfânt şi "Femeile fa
tale" cu Eszterhăzy Agnes ,i 

, Fern Andra 

Elisabeta: 12. 13, 14 August 
"Femeia Nudă" cu Petrovjts 
Svetislav şi Nita Naldi. 

15, 16, 17 şi 18 "Oavalerul violetelor· cu 
Harry Lledke. Lilly Dagovsr 
şi Ernst Verebes 

Convocare. 
DomnII membrii al socletătll co· 

operative "Curtlclana" tn li ;hldare din 
Curti ci prin aceasta se invitA la adu
narea generală ce se va ţinea În Curti ci 
la 22 August a. c. la ore a. m. fn lo
calul primAriei. 

Obiect: 1, Raport despre rezultatul 
lichidări. 

2, Deciderea asupra Jmpărtirel acti
vului rămas. 

In caz că ]a data de sus adunarea 
generală DU s'ar putea tine din cauza 
că na s'ar intrunl numărul de membrii 
recerut de statute, adunarea se va ţine 
fără altă convocare, la 5 Septemvrle 
a. c. Ia 9 ore a. m. in acel aş loc şi 

va aduce hotârâre asupra obiectelor 
de sus, conform §-Iui 27 din statute, 
fArl considerare de numărul membrilor 
prezentI. 

No. 164 

Curti ci, la 8 August 1927, 
LI chidatorll. 

conşfiinfa multumitor impăcată lil făcu' 
oraşului propunerea (tocmai contrariul 
aşteptărilor): să ridice tramvaie electrice 
pe regie comunală~ 

Şi ce se întâmplă? Primarul călăto
rit la Bucureşti, s'a intors cu ges· 
tiunea: nici dacă oraşul ar dispune 
de suma necesară. n'ar putea să 

ridice framvae electrice fiindcă "mi
nisterul'" interzice ca oraşele să facă 
intreprinderi come~ciale. {Oala ace
stei seninfe aduse de acela care mai 
e încă pl'imar. e luna Martie, tot atunci 
când 8celaş "minister" dispunea ca 
pământlK'ile oraşului Timişoara să nu 
fie date in arendă ci lucrate pe soco
teala oraşului).' 

E de mirat că conducătorii oraşului, 
s 'au Învoit, fără să ia în considerare 
nici părerea specialistului şi nici hotă
râri1e atrloritătilor superioare. 

Abia freclH'ă două luni dela cele in
tâmplate. acelaş primar îniors dela 
acelaş "minister'" a surprins pe paş
nicii cetăleni ai Aradului. cu vestea 
unui nou ordin care displlRe aşezarea 
sub regie comunală a chestiunii cir
culatiei. Şi în edevăr S'8 reuşit să se 
înduplece in aşa hal consiliul comunal, 
În cât uitând ~n1usiasmul cu care a 
votat pentru o concesiune a tramvae
lor, să voteze cu acelaş entusiasm -
autobusele. ' 
Dacă prima hotărâre votată in con

siliu a fost sau nu apr-ohată de mi
nister, despre asta nu S'8 aflat nimic, 
de altfel d-Ior consilieri comunali ,le 
este - indiferent. 

Iată decI conş1iinciozitafea consiliului, 
iată implinirea făgăduin!elor de dina
inte de alegeri. 
Dacă toate flslea se întâmplă tocmai 

pe când chestiunea disolvării consi
liului comunal e la ordinea zilei, e o 
ocazie pentru d·nU consilieri 5ă afle 

dacă publicului îi convine sau nu jocul 
d·lor. In faja holărârii aduse de un 
consiliu in care nu se află nici un om 
de specialitate pe când oferla e plină 
de cuvinte tehnice şi lermeni de spe
cialitate, se mai poale vorbi de eticii? 

Şi acum să privim partea a doua:81 
chesUunei, latura tehnicii. 

Consiliul comun8I a hotărât cum
părarea grabnică a 25 Autobuze, şi 
tocmai pentru concurarea a cât mat 
muItor firme a deschis o licitatie pe 
durata de 15 zile . 

Acel cărora acest fermen li s'a 
părut prea scurt, au primit lămurire că 
licitatia dnrează de fapt 45 zile, din 
cauză că au să treacă 30 până când 
publicatiunea de licitatie are să apară 
in Monitorul Oficial 

E adevărat .30 şi cu 15 fac 45, însă 
să ne spue d-I primar, de unde să 

cunoască firmele, Înainte de publicarea 
În Monitorul Oficial, planurile consi
liului comunal din Arad? 

Dece s'a deschis licitatie pentru 21 
August a.c. numai pentru 3 autobuze? 
Oare nu enevoe de 251 S'au nu mai 
e _nici o grabă? De ce modul de cum
părare al acestor .3 autobuze trebue 
neapărat să difere de al celorlalte? 
Ială întrebările fără răspuns cu cad 
se luptă celătănii oraşului nostru. 
Dacă Aradul a aşteptat ctJ Îngădu

intă 50 ani, resolvarea chestiuni cir
culatiei, acum când savantul condu
cător al oraşului a deslegat nodul 
problemei, dece să nu mai poată .aş
tepta una sau două luni pentru ca să 
poată concura toate firmele mai de 
seamă din străinătate? 

De ·ce În "caelul de sarcini" e pre
văzul ca timpul de transport să fie 
.câl mai scurt posibil" ~i ,.cel mult 
15 zile dela data comenzi'" 1 

Asta Înseamnă toi ala exc1udere a 
concurentei căci este impOSibil ca o 
firmă si aibiiatâtea autobuze potri
vite cererii, ta dispozitie. şi chiar dacă 
s'ar găsi (in tot cazul la.o firmă din 
străinătate) Cl! câte zile va intrece du
rala transportului, numărul de 151 

Enigma nu 'poate avea de cât o sin
gură solutie, care se pune a fi şi cea 
adevărată şi anume: există undeva la 
noi în tară oomarul de autobuze cum
părate mai dinainte şi durata licitatiei a 
fosi croNă inadins în aşa fel ca feri
citul proprietar al autobuzelor să re
prezin1e intreaga licitatie. 

Condi1iunile· impun ca maşinele să 
aibă cel mult 200 rotatii şi carbura
torul cel pufin 2 gigleuri. 

Iată că nişte conditiuni cari dacă nu 
ascund vreun in1eles dosnic, apoi n'au 
nici un inleles real sau practic: 

Publica'liunea de licitatie pretinde 
luareo unei garantii de un an de zile .. 
ca nu cumva după trecerea lui maşi
nelesă nu corespundă. 
După părerea noastră nu există nici 

o firmă de automobile care să sustle 
o garantie pe mai mult de 6 luni de 
zne, căci e dela sine in1eles că la 
nîşte maşini cari fac 100-200 ldm. 
pe zi, se vor eviden1ia greşeHle de 
constructie în cele 6 luni, dacă ele 
există. 

Să se ia exemplul Budapeslei care 
are nevoe cel pufin, de acelaş număr 

de autobuze ca şi Ăradul. ÂcoJo s'a 
fixat termenul până la:1 Septemvrie 
numai pentru ca fabricele să sepro
nunte dacă i-au sau nu parte la licitatin. 
care se va publica probabil dela :1 
Sept pentru 3 luni de zile. 

Cred că această -confruntare Iasă 

să se ,Înte1eagă destule şi ne va face 
şi pe '!loi inteleşi... JnjlÎner Y 
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InIORmfrClunl. 
D-I Prefect I. Georgescu a fost 

Joi 11 August în comuna Sân
Ieani pentru a distribui ajutoare 
băneşti în sumă de 30.000 (trei 
zeci de mii de lei acelor locui
tori ale căror acoperişuri de case 
au fost sfărâmate de grindina
ghiaţa - de la 2 Iulie 6. c. 

• 
. Tot Joi s'au inceput să se calculeze 
cartităttle de grâu ce se vor trimite 
prin preforate comunelor sărace dia 
judet pentru a fi distribuite familiilor 
sărmane din comune. 

Suprefectura judetului a şi intervenit 
la C. F. R. pentru înlesnirea transpor
turilor şi pentru aprovizionarea grâului 
nou din regiunile tinde este mai ieftin 
şr mai uşor de transportat spre comu
nele destinate impărtirii. 

In numărul viitor vom comunica la· 
blou} comunelor şi cantitătile de grâu 
distribuit. 

, 
Se ştie că in curând vor avea 

loc, alegerile de preş.edinte al Sta
telor Uunite. Se vorbea la inceput 
că Fard va candida şi el, dar 
aceste svoRuri au fost desminţite. 
De prezent se crede că cei cari 
vor candida la preşedenţie vor fI 
Hoower şi Dawes. 

• • • 
In vederea organizării şi intensificării 

legăturilor comerciale cu Austria. Ca
mera de Comert şi de Industrie din 
Arad roagă pe toti comercianpi expor
tatori să-i comunice până cel mal titrziu 
la 16 August a. c. toate dorintele şi 

propunerile ce le au de făcut pentrucă 
aceste legături să se desvolte sub 
raporturi cât de prielnice. .. 

Ultimile ştlr;~ aduse de către ziarele 
din capitala vestesc cd Germania şi 
Ungaria negociazd o tmpdrţire a Austriei. 
Planul acesta [-au facut În scopul ,pri
jinirU acţiune; lor de expansiune şi su
premaţie. Dacă n'am cunoaştecd temeial 

.. aspiratiflor lor e atât de şubred, nu 
In Institutul Medico-Pedagoglc de ne~am~mi,a. o.ar aşa, netnt~ebdm, "când 

Stat din Ineu, jud. Arad sunt va- I le-or mtra mmţlle In cap? 
cante pentru anul ,col ar 1927/928, I . · . 
30 locuri pentru copii cu defecte La af .. Mănăstire Bodrog, ~u pr,le]!ul 

pelerinaJlulul de Sânt!măne, se or-
mentale, in ~tate de 7-12 an;. ganizează misiuni religioase pentru 

Pentru ori ce: IDformaţiuni a se popor. pe trei zile, după program sta-
adresa Direcţiunei Institutului. tor it. Cucernlcii închinători, cari doresc 

• să ia parte - mai ales int{ lectuaIii -

Târgui de mostre interna1ional, din 
Viena. Camera de Comert şi de in
dustrie din Arad aduce la cunoştinţa 
celor interesati, ca legitlmaţiile pentru 
Târgui de Mostre Interoaţion31 din 
Viena se pot căpăta în biroul Came
rei de Comert şi de lndustrie (parter 
uşa 8). .. 

Regele Boris al Bulgariei se află în 
călătorie prin Apus. Se crede că aceas
Iă călătorie este în legătură cu căsă

toria sa cu o principesă engleză. 
, .... 4 ....... 

Presa străină despre România. 

Stabilizarea 

"Financial News" scrie: ,,0.1 V. Bră· 
fianu, noul ministru de Finante, care 
avusese intentiunea de a restaura leul 
la '\laloarea lui dinainte de războiu, a 
fost convertit de partizanii slabilizărei. 
Deciziunea sa marchează sfârşitul pe· 
rioadei de deflatiune de după războiu. 
Acum câteva luni, Franla, Italia, Por· 
tugalia. şi alte ,ări căutau a readuce 
deviza lor la un multiplu al 'valorii ei 
dinainte de războiu. Portugalia a re
nuntat definitiv la această ambitie care 
nu este În corelatie cu resursele tării; 

Italia, după ce adusese lira la 83 fată 
de lira sterlină a hotărât, sub presiunea 
intereselor E!conomice. să stabilizeze 
la 90. Guvernul francez a reuşit să 

impiedece (). ameliorare a francului 
dincolo de 124 fată de lira engleză. 

Iată că şi Guvernul român decide să 

stabilizeze leul, probabil la 800 fată 

de lira engleză. Hotărârea aceasta va 
contribui să restaureze stabilitatea fi
nanciari a. Europei. Se poate întelege 
ca tări al căror schimb nu este prea 
depărtat de paritatea dinainte de răz

boiu. Dimpotrivăt nu este de dorit ca 
România sau chiar Franta, să se an
gajeze în aventuri deflationişte cari ar 
necesita mari sacrificii". 

1. Ee. 
Tipografia Diecezană Arad.. 

SUDt rugaţi să se aprovlzloneze cu cele 
de lipsă, ea să na fie avizati ta alimente, 
ce se vor Îmbia de negustor. ·Oricât 
nu va putea Întra nimeni pe teritorul 
sf. M~ri şi nu va putea pune olmle 
în vânzare, fără autorizatia conducera 

o sf. M- rl, totuşi nu putem lua răs
punderea pentru ceea ce se desface. 

Asemenea sunt poftiţi a se ingriji 
de găzduire, prin comunele din ne
mijlucită apropiere cei ce doresc să 
petreacă şi noaptea În preajma sf. 
MănăstirL La sf. M·r~ nu pot avea 
loc de adăpostlre şI ingrijire de hrană 
decât excluziv preoţii Slujitori; mijloa
cele si. M-ri nu tngăduie mai mult. 

....., __ --4 
...,. u U'4 wt". • 

REFLEX lUNI ASUPRA 
Campionatului National de Foot-ball 
Chinezut-Colţea 4:3 (3:3, 2:2) 

Am asistat, două, zile dearândul între 
orele 17 şi 201/ 2, la disperata luptă ce 
s'a dat, pe terenul "Oloriei" din Arad. 
între o echipele Chinezul din Timişoara 
şi Colt ea din Braşov pentru căştigarea 
campionatului Nafional de foot·ball, al 
României. Ceia ce era fatal să se în
tâmple, s'a întâmplllt cu toată rezistenta 
fenomenală a portarului Kiss de la 
Coltea, care a fost erou în acest cam
pionat. 

Am auzit, în timpul jocului strigăte 
pentru Kinezul dar mai ales pentru 
CoItea care avea in echipă cinci ară
dani. 

Cred însă că orice inimă românească 
a fost îndurerată de oare ce la Cam
pionatul National al României n'a 
luat parfenici un român. 

A jucat o echipă de şvabi cu o e
chipă de unguri. De ce·i mai zice a
lunci Campionat National? 

Unde este gloria românilor şi pri
ceperea aranjatorilor echipei Coltea 1 

A căştigat "Chinezul" campionatul 
pe care-l detine de 7 ani. Nu-i mirare 
dar nici bucurie pentru români. Ar fi 
căştigat "Coltea"1 

Jucătorii unguri ai echipei ar fi spus, 
o cu drept cuvânt, că reprezentantii spor

tului in armata română suntem .. noi 
ungurii"! Unde e~te atunci bucuria ro
mânismulUi 1 

Par 1 a tn e n t u 1. Al 

\ 

Sesiunea de constituire a Cor-
purilor Legiuitoare, a luat sfârşit. 

A fost scurtă dar semnificativă. 
Căci s'a dovedit că actualul par
lament este paravanul de care se 
vor izbi toate pretentiile neso- o 

cotite ale celor cari de-aproape 
un deceniu se indeletnicesc cu 
încărcarea atmosferei Camerelor 
prin declaratii nechibzuite şi fără 
răspundere. 

In actuala sesiune li s'a dat 
ocazia să se tonvingă de serio
zitatea şi răspunderea partidului 
national-liberal. 

Magistralele discursuri ale d-Ior 
o I. 1. C. Bră1ianu, O. Duca, N. 
Lupu şi St. Popescu, le-au arăt in 
mod atât de clar, greşeala pe 
care o comit, persistând Într' o 
atitudine de protestare şi de negatie. 
~ ..... --o •• 

In scurta durată a acestei se
siuni activitatea legislativă n'a 
fost deplină. 

,] 
3 I 

RE 
S'a mărginit doar la îndreptarea' : mi 

greşelilor comise de către pre· 
cedentul guvern. La toamnă, după 
cum, d. prim minislru a afirmat,: 
se va reaHza tot ce nevoile tării 
pretind. 

Se va dovedi înc'odată că gu
vernul partidului liberal Îşi inte
lege chemare şi ştie răspunde 
îndatoririlor asumate, căci: 

... "Cânii latră, caravana trece". 

• 

Şi duce caravana, despre care 
vorbim noi, garantia păcii şi res· 
ponsabilitatea vremilor. Miopii. 
doar mai pot arunca cu pietre' vi 
după ea,:în loc să o întovărăşească. fa 

OI 

*" ...... 

Buletin săptămânal. 
te 
vi 

Situaţia politică 
le 
Ce 
ill 

Internă. 
TTE 

Vacanta politică a ancorat pe me· 
leagurile româneşti. A venit deodată 

cu căldurile insuportabile spre a pri
lejui un refugiu celor obositi şi celor 
hărţuiti de ultimele evenimente. 

Şi în timp ce unii beneficiază de 
confortul băilor din streinătate altii con
tinuă să rămână la discre1ia frămân
tărilor pătimaşe. Printre primii notăm 
pe generalul A verescu, Învinsul politic, 
iar in a doua categorie plasăm pe 
capii grupărilor fuzionate, capii cari 
sunt preocupati de grija întâietătii. Ori 
cât de diferite le sunt predilecliile vă
ralice nu le lipseşte acestor două ca· 
tegorii, un gând comun. - "Răstur
narea guvernului". Adică partidul na
tional-tărănist ai cărui şefi se luptă 
pentru preponderantă, partidul, zis "al 
poporului" al cărui "succes" a produs 
un .ecOu atât ele semnificativ şi partidul 
d-lui Iorga cel care se pare că va Îm
părtăşi soarta fostului său amic politic 
A. C. Cuza, toate aceste grupări 
şi toti aceşti fruntaşi politici vreau să 

răstoarne guvernul. De ce? Vreau să 
guverneze ei?! Dar nu li-se pare ridi
colă pretentia de a 'guverna când in 
sânul lor tronează neintelegerea şi ura. 

Doar 'ara nu e un câmp de expe
riente pentru a servi ambitiilor deşarte 
ale celor cari în miopia lor fac po
UUca negând tot ce în aceasta tară 
s'a înfăptuit sub grija partidului ~are 
azi guvernează. Şi chiar dacă ar ti 
posibilă o fuziune între d-nii Averescu 
şi Iorga,· nu vedem incă întemeiată 

pretentia ambitioşilor politici. Căci fu
ziunea intre consequentul părerilor sale 
variabile şi între variabilul general care 
s' a dovedit un dezorientat consequent 
nu va putea niciodată ferici această 

tară ori cât de Îngăduitoare ar fi ea 
şi ori cât de pretentioşi ar fi reflec· 

tantii. 

Externă 

Există un anumit sirat social care 
pe semne nu·şi poate altfel eviden1ia 
aspirajiunile decât prin răscoale, pro· 
teste şi greve. E stratul social·comunisl 
cari se pare că n'are allă grije decâl 

OI 

m 
să caute prilejul răscoalelor. c< 

Astfel după ce mai zilele trecute au dl 
întunecat seninătatea Vienei, acum tur· gl 
bură pacea şi liniştea Statelor-Unite şi 
îngrijorează pe toti oameni de bine. ni 
Căci prea e neinsemnat motivul răs· şi 

coalei lor spre a nu-I d t' cii n a. el 
Doi II n a r h i şti itaiieni Sacco şi nI 
Vanzetli, acum 7 ani, au săvârşit un 
omor. pentru care au fost arestati până ri" 
acum când, dovedindu-se vinovătia lor S~ 

au fost condamnati la moarte de către lil 
justitia Stateior-Unite. 

De aici au pornit protestele, inter· a 
ventiile şi chiar amenintările. S'au bOLn ril 
bardat clădiri, au fost victime, au muril 

Cf 
oameni mai cinstiti decât cei doi con· 

damnati· 
m 

. Dar logica este exclusă în inpreju. de 
rări similare. Statele-Unite au deveni c:: 

10 câmpul de operatie al celor cari şi·a 

însuşit calitatea de a protesta. P( 
Se pare. că terenul nu e propriu 

unei atari actiuni. Şi·ar fi timpul să fi€ 
spulberate aceste porniri ale celor car 
în slujba Moscovei fiind, tulburti pace 
şi liniştea tărilor. 

Şi lrebuesc spulberate iluziile aceslo 
nesăbuili, cu atât mai vârtos cu câ 
efectul lor stânjeneşte Qunul mers ~ 

solidarizării păcii internationale. 
Căci actiunea lor nu e indeniică c 

aceea a vecinilor noştri din Apus. A 
ceştia sunt doar în prada unor sp 
rante irealizftbile. Şi dacă n'am şti ci 
de caracteristice le Sunt astfel de sp~ . 
rante, am sustine poate că şi aceste 
ar trebui spulberate. Dar... s'ar pule 
schimba firea lupului? .•. 

Ghirlanda 

U[ 
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Echipa românească a Universitătii a '1 A ajuns astfel în timp de cinci an 
fost Înfrânlă, De ce 1 Toti o ştim! ne- I să bată pe Kinezul din Timişoara şi Si 

norocita noastră individualitate exage- I eg'~leze faimoasa echWă naţională 
rată de a face fie care ce vrea fără Ceho-Slovaciei care este consider8~ 
a se putea supune la o disciplină de printre ale mai bune echipe din lume 

10 

fier cum e necesară in asemenea îm· De ce nu imităm pe Sârbi În cel 
prejurări. bune 1 . 

za 
at. 

ce 
Scriind c~le de mai s~s! mă ~ân- Ştim numai să.i batjocorim spunân 

des.c la ~echlpa ,.Jugo-~lavH:'l· adevarat I gluma neserată că sârb cuminte şi CI ve 
na110nala. A fost slaba la mcaput dar verde nimeni n'a văzut. Ce trebue s te: 
simtul national al vecinilor noştri dela 1 spună sârbii de noi? . n~ 
Sud-Vest nu s'a dat inapoi de la nici 
un sacrificiu pentru a o forma. • I. D. 

nt 
Cenzurat Prefectura Judetului. tei 

bi 
Uri 
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