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ABONA 'mNTUL: 

Un an 200 L 
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3 luni'iO L 

Redactia şi ad
minis1ratia Arad. 
Bulevard. Regina 
Marfa 12. P.tal 1. 
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I Decembrie 
In clipa când regele Ferdinand 

cel loial intra biruitor in capitala 

8 psJ,tini. 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet II 

Un prieten ilustru al tării noastre, 1n flrad. 
Profesorul uniuersitar CharJes Upson Clark. -

sa. de pe plai unle Albei-Iulii so- Aradul ore deosebita cinste de [} ba Merard, impresionând pilnd la emo-
sea vestea cea mare: Unirea Ar- gazdui pe distinsul profesl'r american, ţie nunwo:;ul auditorIU. 
dealului. Cllarlts Upson C/ark, o cărui prlete- DI profesor Ch Ups(}n Clan va 
După alipirea Basarabiei şi a nie, care ne fuce atâta cinste şi bine, vorbi despre U/I subiect foolte In tere , 

Bucovmei, Ardealul venea la Pa- avem sd o ma/tamlln inf,'adevar unei sant: viola intelectuald din Statele 
tria- mamă. intâmp/afl Unite. Iar scopul călătoriei D-:sale prin 

ASlfd ziua de 1 Decembrie e 'in l'remca mu/ralităţii Statelor Unite tara noastra t de a ne cunoaşte şi 
O zj de sinteză in istoria noastră, din America de Nord, statele beI/geM mai bine, şi special se ocupă cu adu
căci după veacuri lungi de adâncă rwfe din Europa desfăşurau În Ame- narea de date, pefltru pleeătlrea unor 
suferinţă, după lupte sângeroase, rica o propof!Qlldă JOfmldabi/ă,pentru conferinţe desare România, pe cariu1'
fraţii unui acelUlaş neam se pot CQştigarea op,n:el pub iCe . . _- 1 rebue meaZd să le lind ia mai multe univer
regăsI liberi in hotarele unui sin- ştlul, că în Statele Unite opinia pub- sltăţi americalle Părasimi fara noastrd 
gur mare stat. Visul himeric pe /lcd este un factor foarte importollt d-l profesor Ch, Upson Clork se va 
care ni-l cântase poeţii se În- in orice actiune de interes ge1ltrJl. Şi opri tfl Paris 'unde va line la Sorbona 
făptuia astăzi fntr'o splendidă se line cu sfinteme cont de ea, aceleaşi conferinţe. pe car; le-a Ilnul 
realitate. Când submarillele germane au înce- in România, despre Statele Umte, pa-

Unirea de o clipă sub Mihai put a orimejdul şt vieata supuşilor tria D sale, 
Viteazul se realiza In 1918 pen- no!damerlcant hotărârea Statelor Unite Cum vedem e !lorba despre iJ prie-
tru veci~. ~.., dE a intrJ in 'f(jzbo Il pe1ltru apărarea fenie spontana, necdutata (ie no~ ne-

~stăz". când faurltoru. Ro~â- dreptului şi civilizaţiei, - a fost /(1- Înteresatd. De acfta este cu (Jtât mal 
niel MarI, Regele şi sfetmcu Sau, I ata moi cllrând. pretioasa pentru' noi. Prietenia d(stln
tşi. dorm somnul de veci, infră· Cum propoganda austro-ungara con- sului nost, u oaspe, la fei cu a abate
NI cu pământul pe care J·au iubIt t, il Itatiei era orflanizatd cu multd a- lui M Zavoral din Praga !le onoreaza 
cu fan atica dragost~ a ctitorilor bilitaie, distinsul nostru oa'pe prtmise foaltl mult, şi trebue să găsim fOI ma 
de ţară, I Decembne să ne u- insărcinarea glea de a o combate. In cfa' TJlai potnvilc'J a gratllur/lnei potfru 
nească pe :O~i pentru consolida- aCt~t $eoţJ a ven t in italia pentru a a orala a/eşlor noştri amiel, fecuno-
rea moş!emreJ ~randloasă pe care se documenta. La tmpllr,ÎTfa aceslei mi- ştinfa noastra Intreaga:'· . 
ne~au lasat-o Ei. , . w sluni importante s' ti isbit de propa- Intre puţinele oraşe, pe car, ~ Cf/-

Cân~ la graniţe se ridIca a- gOllda maghiara contra noastrd. Şi ceteuzd scump/li nostru oaspe, este !Ii 
meninţatoare poftele celor ce vor dill acel momt/lt a pllns inlefl s pm- A~adu', Este tiatofla, fle~tJlut romtin 
să dărâme edifjciul Românier- Iru poporul /lostru pe care voia sa-Il dll,' Arad. Să t c.ontribue Ja ,0 t~tndd 
M . • ă 'b' pr '1I're a aCfS UI oasp!i ror Şi a II e 

ari - nu e vreme de ~nvr j ~re. Clllloascd mai dt aproape. distms 
Zl~a .. de 1 Dece~bfle e zIUa DlJpă ce a sfat doi ani de zilt in Sd fit bine venit iz mljloctţl nostru, 

fnfrăţlrJI noastre natlO.nale. Italia, conducând cu mult succes pro- ~ şi sa ne traiasca/ntru mulţi an; J 
Comeml·rând astazI unlr!a Ar- pagantia fila taliand, /'1 anul 19/9, -- ... P.""" • ._~ .. ." 

dealulUI, cu sentimentul raspun- când tmpele noastrt ocupau Budope- "Moartea lui Ion BrAlianu 
derii pe care ne- o cer vremlle sta distinsul nMlru p"ieten ne-a cerM este o crudă luvitura pentru 
de.~cum~ fă ne unim cu tot f Cit~t, vlzdâlld Ardealul şi VeChIul re- 1ar~. El a fost figura politici 
intr un smgur gand spre a duce gat. Apoi a mai fost de a mai făcut predominaU' in domnia Re
mai departe consolidarea acestei câteva o1lchete

1 
cu plivire la minoriM gelui Ferdinand. El a fost 8-' 

ţ~rj ~b~necuvântate de Dumnezeu Mţi. Acum ne ce/ceteazd din nou, şi devărata pârghie a tuturor 
ŞI 8a-] asigurăm astfel o epocă ne surprinde cu o prea delicatd afen- evenimentelort care s'au suc
de largă şi splendidă propăşire, tie: dl prof. Charles Upson Clar k, a cedat in aceasUi prea scurti 
sub domni t celui de- al doilea invătat româneşte. Conferintele D. Sa- perioadă de il ani, atât de 
rege al tuturor Românilor Măria le, dill BUCllftŞti la Fund Jfia Carol /, plină ta săvArşiri grandioase"'. 
Sa Mlhai 1. le-a Imut lomâlltşte Într'o a/rasa lim- M. S. REGINA MARIA 

Dela lllihai-Viteazul 
la Regele Mihai I 

cuuantarea rosfHă de O, J profesor ti 11. consrtlnrme:scu 
In ziua de 8 noembrif C., In sala Palatului Cultural. -

IV. 

Fericita realitate de astizf ne-a topa 
simbolurile de erI. 

Eri statua lui Mihai- Viteazul' din 
Bucureşti era UII simbol. Aşezarea sa 
in fata UalversttJltll, a acelui licaş ln 
care dascăIU epocel eroice au pll· 
mAdlt sufletul generaţUlor de eri şi 

de astizl- UD simbol. 
Faţa Voevodulu', tndreptatA către 

aceste ,fnutur) - UD simbol. 
Şt cel mal elocvent dintre toate 

simbolurile - era deflJarea oştfrll ro
mlne,U fo fata RegelUi Ţării tu ziua 
de 10 Mal, acolo, intre zidurile foca
rulul de culturi UDtversltar. " statufa 
cucerltoruJul MihaI. 

Astbl, când ace.te locuri şi muUe 
altele la fel nu mal inseamnA decât 
un trecut plin de vlsătoare oidejdl,
ar trebui să Cletem din realitate, noul 
simboluri. 

O natie tânar/! nu poate trăI numai, 
din ataeel j şi din politici. Noi cari 
am fost deposedaţl de noţiunile de 
"Ideal" şi "vis" - avem nevoie de 
noi Idealuri. Ar tr~bul si ne amintim 
o strAmoşeasci vIrtute: aceea de a 
prosLvi pe eroU cari s'au sAvârşlt din 
vJat •. Ori de unde ar fi, Romfnll tre· 
bufe si aibA aceeaş r~cuDoştlntll pen
tru aceiaşi oamenI. 

Deasupra mormfntului lor si !hAm 

sa fluture curatul fum de tAmiJe .al 
pietăţli noastre ... 

Morminte stlnte avem n~j pretutin
deni. Avem la Dealul şi la Turda, la 
Coz;!a şi la Putna, pe crestele Carpa
tilor, prin văI~ rodItoare ale răurHor 
la Şelimber, )a Alba luna, }a Cala-
gAH ni, la Mărheştl.. . 

Dar cel mal proaspat mormfot· este 
acela dela manAstirea Ar'fşuiul. 

Abia trei luni au trecut cieefind i
mensa lespede funerară s'a lasat gre
oaie peste rlmA$ltele pământeşti ale 
aceluia fatA de care feCUDo,tinta ro
minească nu va fi nici odata lndet
tulătnare ca si cumpAnelBcl uriaşele 
lui sacrificii ,1 supraomeousca Jat 
Jertfă". , ' 

ŞI E4 cel dintAI ,1 cel mal in1eleJM 
dintre Doi totI. a truut in IMoefaee· 
rUe simbolulai. La crelat ,,'-a cultivat. 

O cruciulitA albastri sJmboltzeazA 
credinta mâDtuUoare, o paDtiici lOl)ie 

Insemoea,zA ,sacrlftciul &AnweJul - ,1 

/(1 

, , 

f#, '." 
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Cu cât politicianii' I 

sunt mai mici, cu 
atât patimele sunt 
mai mari. 

Arad 1 Decemvrie 1927.· 

Părerile d-Iuf prof. 

t~. U~s~n tlart ~~s~re minorilăti 
Reproducem din "Universul" urmă

toarea parte dintr'un Intervlew acor~' 
dat de dl prof. CIl. Upson Cialk, cu 
privire la tratamentul minorltatrlor din 
România. - pentru a arăta obiectivl
t1tea şi temelO'cia studiIlor Dsale 
făcute in Românla,-- Şi căldura prie
teniei Dsale, ce reiese din sf,iturilţ 

ce ni le dă: • 
"Am foSI pretutindeni unde sunt centre. 

minoritare. 

Părerea mea esle că minorităţile t!tnice 
sunt cu mnIt mai bine tratate acum in ţara/r 
Ton' ânească decid era tralată majorilatea', 
românească su.o fostele stărâniri ) 

Că minoritB ţi/o sunt nemulţumite, aiJla 
se întamplă pretutindeni după razhoi! Ele 
cred că prin reclamatiuni şi plângeri vor 
putea schimba s,tuaţiunea şi mai mult În 
l"olosul lor. De aceea centrele de propa
gandă din Budapesta şi Viena lanseazâ ştiri 
fantastice asupra situaţiei din România 

Propaganda sovietică, ungurească fi 
intr'O măsură cea evreească, este foarte 
bine organizată şi utilizeazA orice ma· 
ment spre a strecura in presa mondiali 
,tiri nefavorabile RomAniei. 

Nu se poate face nici UD contro] al a· 
cestor ,tiri, care uneori 8&1nt pe deaatre- C 

ga' Inventate, ludllc8nd aSlfel ia eroare 
ehiar cele mai bine informate ziare. ' 

Trebue luate măsuri oentru organiza· \ ! 
rea unei contrapropagande, care ,mai ales J' 

in St~tele.Unite şi Anglia este foarte De& 

ceaara. . 

Acolo sunt oficine puternice şi bine or
ganizate spre a Întreţine atmosfera oefavo
racilă României, inducând permanent în 
eroare opinia publică şi a-i specula buna 
credinţă" 

La aCEste prea luminate sfaturi li 
judicioase observa' uni, - nu avem 
de adaugat, decât ca insultele ce ni 
le aduce lordul Rolhermeere, const.luie 
o amara confirmare a spuse lor dlul 
prof. Ch. Upson Clark. 

:$ 
numele ce i~a dat acestei mici jucării 

pe care a prins-o cu mâna Llli la 
pieptul oameDilor mari1 tnsemneaz 
eroismul orb: M hal Viteazul! 

De atuncI, tn fiecare an, ta seara 
acestei zile, purtătorii cruc!ulltel al
bastre se adunau in jurul LUI, În sala 
.Tronulul, la o masă camaradereasel. 
Era praznicul anual al sacrificiului 
viu, al vredniclei comune. Zece ani, 
la rând, s'au adunat acoloN' 

Azi le împlineşte al unsprezeef
lea an. 

CavalerU toti sunt la post I Dar DU 

to sala cea mare a tronului dia ca- . 
pltala Sa, ci in jurul pietrei de mar
moră ,1 a candele! ce pâlpăe dealu
pra mormântului proaspAt Inchis dIn. 
MAnastirea Araeşulul. •.. 

Acolo ,I-a mulat re,edlnta cel mal 
vrednic, cel mat drtpt ,i mal Deblrult 
dintre el... ŞI clvalerl;.-.cari Ittall cA 
utbl trebuia li fie 'mpreunA cu e!", 
sau dus acolo ca IA fie Impreunl,M 
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I noastre pe ecranul orientului eu- celui pe care îl deplângem azi 
ropean. $i-I deplânge ţard întreagd şi 

Cunoaştem cu toţii, intristati care a jost slat'a noas/rd cea lu momartea lui lo~n 1. t. 8r~tianu. 
• asculteitori, fazele şi penpeţ/ile m 11 curată. 

Trista zi a ceremoniei fnmormântăril • dial şi până astă zi, epoca In- l'i, ţIi celui mai mare român, care In extrem de numeroasa asistentă 
s'a de~făşurat În oraşul nostru printr'o c(JrJdescentă a sorţii românismu- a fost 1 1. C. Bratianu. Ştim cu au remarcat pe dnil: gcneralloanl
lmpunăto~re manifestaţie de pios oma- fut, peroada fixării noastre de- toţii, cum umdrul său de Samson vlcl, dl Vasile Goldiş fost ministru 
glu fcţă de cel dispărut. jrnitive În rosful lumii, a foţ! al românismului a impus hota· cu dna, şi toţi reprezentanţii autorită-

Autorităţi şi public, rewezentanţi ai stapânitd de genial marelui di- refe Ţărel, până la limita lor ţilor ,1 .ti şcoalelof. 
tuturor autoriUţilor, al tuturor pro- sparut. etnica. La Palatul Cultural. 
f('sluni\or şi al tuturor claselor sociale, . Au fost momente, având toţi Faptele lui crea/oare, sunt sd- După masă la orele 5 a avut loc 
s'au strâns laolaltă şI prin glasul cle- cărturarii acestui ncam. risipIt! {Jate pentru veşnicie itI toate mi- in slla palatului cultural pomenirea 
ricilor şi al mlremlor au preamărit la cele pafta vetre de stremism mile româneşti. Insemnota!ea a· ilustrului dIspărut in tati autontatilor 
faptele etern nepieritoare ale marelui secular, Ql'eau o singura iluzie cestei vieţi provldenţiale trece. of!clale, a reprezentanţilor tuturor in
bărbat de Stat, atât de crud şi fulge- salvatoare pt:ntru VIItor, ilUZia, [fiSa, departe peste hotarele noas- slltuţ unîior pLblice şi private dlll 10-
rltor dispărut dintre noI. că precum Î'l vechIme, Alias, spri- tre. Nu numai part. liberal dar cati[ate şi a şcoalelor. 

Parastasul dela Catedrală. jIrlt:a cerul pe umeri, tot astjel, o lume 111lreagd s. il azi, cutre· In cadPl1 unui program pe cat de 
La orele 11 de dimineaţă s'a oflclat cerul nspiraţiilor românrşti, se muratd in faţa trupului rece a lui 1 simplu p~ atât Impresionat, trista pa

la catedrala oraşului parastasul pentru sprijinea grandIOs şi sigur, pe /. C. BrdtlOnu. COTi sunt ochi Tentare s'a desfăşurat cu o sobnetate 
pomenirea Ilustrului dispărut. Serviciul umerii supraomeneşti ai lui 1. [ care nil laCI Îmeazd, ce suflet ro- care a impus cea mai· desăvtrşhA ev-
divin a fost oficlat de intreg clerul C. Brdflanu. mânesc nu sâ17gereazd la stm- lavle. 

local, tn frunte cu păr. protoereu M. A fost bdrbatul nostru prrovi- lIe/ea aCis'ui mare patnot şi a Pomen!rea 'a fost dt's;hlsă de corul 
Pă.ăţian (P. S. Sa Episcopul a luat dent/al in accep!La mzst,ca a is- acestui neintre.:ut bărbat /Joiitic teolog-ilor care, sub conducerea mar
parte in cortegiul inmormântărll, la toriei. - A fost omul spre care de Stat. Ce inimă nil e sjăşiiatd struiui Llpovan, a intonat "A dus u~ 
Bucureşti şi la Florlca). RAspunsurile se indrepta, jumul de tdmâe al de durere I mi-am aminte'" de Ciprian Porumbescu. 
liturgice au flJst dat de corui catedra- tuturor conştIInţe/ar româtleşti. Un smtimenf de tainică $i sim- A urmat conferenta insufletită a pă-
Iei sub condu.:erea maestrului Upo- O robustă personabtate cefl- bolică sol1darrtate umană se ur- rintelul Or. Teodor Botiş, rectorul aca
van. După terminarea serviciului divin lrold a neamului nostru, vocea, z?şle ln preajma cripiei lui I 1. de miei teologice ş! preşedintde sec-
~'vorbit părintele Codreanu arătând inspirată, marele glas articulat C. Brătianll. Moartea lui a indo- t'unli "Astra." (In numă'ul viitor al zja
ca însufleţire mt'rltele neşterse ale al ritmului nostru sufletesc. Itat întreaga umanitate căci al rulul vom incepe - pentru frumus~t<!a 
celui dl~pa.'ut. OI 1. G<!org<!scu pre- Prin el porunCIle existentei tuturor a fost el; o strd/uc.td el şi justftea ideilor relevate. publl
fectul jud~ ţulul a rostit următoarea in- noastre, au pufut să prindd td- îl1frucll pare .Imani/ard, factor de carea a\.estd conferlntt>.) 
flăcăroita cuvântare care a miş..:at in- rta şi resonanţa profundd in sim- i îndrumdn POZitive, dmamrsm re- După "Cu sf nţii" cintatA de cor, dl 
treaga aSistenţă; {aniea destinului european. gulator şi lndrumator al vielei profesor Caba a cetit poema rt'hgio8 

Clio, zeiţa istoriei, i-a şoptit noastre umane. f,loz·)fICă "Omul" a poetu ul George 
Intristată adunare! din leagăn misterul stăpânlrei. 1 se polTlvesc superb cuvin/ele GregorJan. apoi trista festjvitate a fost 

Un cataclism năpraznic a StillS Ca unui uns al divinitdtii, iau profundu/ui cugetator eng ez Car- I in(h să de corul teologilor cu .,In veci 
dirz viaţd, astrul de boltd al su- fost confiate secretele creaţiunei. Iyle: "Mare la minte, in bărbtJţ1e, pomenirea lui", 
titlului româl1esc. r 1. C. Brd- E"ergia unui Blsmarc. limpldi- in simtiret În cinste, unul dm oa- Pe lângă un numeros public şcolar 
tianu nu mai este. Ion /. C. Brd- tatea augu"std a lui Cavour, am- menii cei mai de ore! şi demni de ambele sexe, şi pe lâpgă reprfZen
tlanu a părăsit orizontul lumei ploarea diplomaticd a lui Ma- de a fi iub ţi. Mare, nu ca un tanţll autorizaţi al oficialităţii dl pre
acestea. - Nlciodatd cerul ro- tternick. Infrangibildatea con#i- obelisc cioplit, ci ca un munte fed I. Georgescu cu dna, dnll subprefect 
mdnesc n'a fost mai trIst şi mai entd şi Inpetuoasă a lui C/e- alpm; .. o da, un gramt cO/furos Lazăr Augustir, general Ivanovlcl ('u 
intunecat ca In acest fatidic sfâr- mencau~ s'au reunit toate in per- inalţându-se uriaş in sus spre ş~ful de stat major al dwizit'I, colonel 
,it de toamnd. Trestiile Nlstru- sonal,fatea lui 1. 1. C. BrdtiGnu, ceruri; totuşi 11 despicdturile lui, G~orgescu, Dr. Marcovlcl ajutor de 
lui îşi imoleteşc tânguirea lor cu inlr'o smteză superioarrr, arino- sunt izvoart lImpezi. vdi fru- prImar etc., am mal remarcat tn ex-. 
suspmul uscat al codrl/or carpa· nlzată În fltmul sufletesc al UnUi moase şi verzi. câmpii cu flori! trem de numeroasa asistentă pe Doa 
tini, şi cu infiorarea jilavd a pla- popor cu predestmalie mesianică Un adevdrat Erou, spintual şi şi OI V. G<Jldlş, Bubura prt'şedintele 
iurilor ardelene. - Omul, care .!vuma; un indepartat vutorva Profet; un adevărat fIU al N,t- tribunalului, Lt-CoI. Mardan Dr. Bo
aproape trei decenii a ştiut să putea sd des~/freze propor(!ile turei şi al Fdptului. pentru care ţioc, dna şi al Zo:tmfir Filatl prefectul 
acumu/eze, in conştiinţa sa aspi- pe cari destinul le-a conturat in aceste veacuri şi incd mulle ce pol tiei praşulu1 Arad. dl Brutus PA
raţJile unui neam, dârzdu-le in- aceastd tigurd s/mbolicd a unUI au sd vie, trebue sd mulţumească curar seCTf'tarul camerll de comert, 
tensitatea de o amploare istori- neam botezat in numele celei mai CeruluI. Nicolae Mthull" dtredorul liceului de 
cd contmentald, frece de acum formidabile virtuII, care este: Amintirea lui 1. 1. C. Brdlianu fde "Elena Ohlba Birta-, As:anlu 

In şirul sjinţilOr noştri ocrotltori. Suferinţa. va fi sta/pul de joc, va fi farul Cr'şan dlrectornl liceului "Moise Ni-
In aceste cltpe de o tragicd Viata lui 1. 1. C. Brătianu se de lumind ce vacăldJzl neamul ro- coară." Iosif Moldovan fost inSPfctor 

turburare obştească, in mintea confundef cu insdşi viaţa nea- mânesc prin veacuri. Să implo ş :olar, M,tlor Mltulescu cu dna şi altii 
iu UrDr se pune grea şi neJinÎ- mului.sau în anii, cdnd dupd râm. jalnic( ascultatori, mila celui al căror nume I.:U regret ne-a scăpat 
ştltoare problf ma a necunoscu· cea ma;· indelunga/d aşteptare atot puternic, care sd .lumineze din vedere. 
tului de mâine. I istoricet,' re/lectorul Etermtătei gândul condu 1 ătorilor noştri de 

Dela isbucmrea războiului mon- I proecteazd presemnele voca/lUnii mdme cu flacărd înţelepciunIi 

Doamnelor şi Domn lor, 
Un străvechi oblcelu creştlnesc cere 

ca armaşll să respecte ultima dorintă 
a unul mort ŞI românII n'au dovedit 
nlc·odată lipsă de pietate faţi de a
ceastA datină. Oricfne ar fi fost mor· 
tul şi oridin ce raOlI social ar fi fă

cat parte - ultima lui dorioţă e sfAmă. 
E s ... prema mângălere ce o aduci shu
ciumului său din clipa morţii, şi ne· 
Insemnatul sacnflclU cu Care răspunzi 
la sacrificiile vieţii luI. 

Cu atât mai resppctuoşl trebuie să 
tim fi1ţă de această ultimă manife.tare 
a unei VieţII cu cât acea viaţă nu 
,t-a pre..:upetit necazurile sale pentru 
ftrlcirea 1: !tora. ŞI cu atât mal sfântă 

trebuie să fie indatorire a noastrA, pe 
dt de stâ' ti a fost mlstuirea vll'ţH 

Aceluia care, ca şi zidarul din legendă, 
s'a zidIt de .vlu tn edificiul RumloieJ 
no:tstre de astbt. 

Ultima grijI! a cf'lul mal om dintre 
R~gj ş.1 a celui filaj Rt'ge dintre oa
meni a fost si aSigure df"svoltarea şi 
cQosolidarea TMi, sub oblăduirea unei 
liniştite sUCCt'sluni ]a tron. Pentru sta
bilirea acutel succeSiuni Inima lui de 

Părinte a liilmt t ascuţIşul uDui pum
nal, dar voinţa lui de Rege a inecat 
suferinta şi mintea lui clară fi inţe
leapta tI hotărit. 

10 ""Apus de Soare" Delavrancea 
nl·1 infăţişează pe Ştefan cel care a 
fost .,mare şi Iifănt· ridlcându·se de 
pe patut de moarte, pentru a-şi Im
pune voinţa Moldovei. 

. BoerU răvrătitl au fost f .lgeraţl de 
sabia vo.evodulul: .. 

.Se cutremuri Moldova " o prA
pastie se deschise Şi eu, eu acest 
tlfAet otel. opril cutremurul,i scipai 
MOIOo.8." 

Şi tot Ştefan spune: 

... .Pe Vtea - riJillrdlitttl principal 
I·am masurat cu privirea - murise 
taainte de-al izbi." 

Apoi Ştefan adormi liniştit somnul 
: veşnic. in patui IŞA J. 

Dacă Cel a cărui voInţă a fost 13 
·an.t~yo'nţa .Ţăril, :,icare s'a dovedIt 
a fi cel ma.I romin. dintre. tQţl româoU, 

.s'ar putea r'dica astazi din mQrmânt, 

.arfa~ c.ee~ce.a făcut, Ştefan acum 
AOO .. ,1 :teY.iI de ant. 
t PemuJfL.romtn{ de .baştină i-ar in-

văta EI, care până la :t5 de aDI n'a 
cunoscut iSlona ooastră, că sbuclumul 
luptelor· pentru domnie a nenorodt 
de-atâtea ori Ţara. desch;zându-I por
ţIle slră!oilor pof[itorl dtn afară, şi 

zavlstfel pustiitoare dIn lăuntru. • 
ŞI nu se ştie dacă nu l-ar scrutA 

pe mulţi cu. privirea sa mustrătoare ~ 

- şi nu l-ar incremeni pe mulţi Clţ 

mă ~juca buzduganuiui său ngesc . 
P~ntrucă rt'geas:ă l-a fost voinţa: 

Urmaş să-i f.e regele Mihai intdi! 
ŞI cum a vrut EI - aşa a vrut 

Ţara fntreagă, atunc'! Şi de~atuncl nu 
• sunt de.:ât 3 luni. ŞI îa trei luDi o 
Ţară intreagă nu poate să vrea allfel 
de:um a vrut cel mai mare R gt' 
dintre tOţi R git ei. 

Iar cei cari ar indrho) să volaacA 
. altfel, sA îl1ct>teze de a impleta me
moria lui F .. rdinand I Loalalul cu fl
tarr.lca lor recuooştlt tA. 

Şi daci1 Ul10ra sau al/ora dintre DlI., 
al Căror sufltl respiră năzuinţa de mt i 
bine, Vi se pile ed put/me de ori .. e fel 
au pus bariere intre Sili/fieie noastre, 
ei bme, toti cei cari sirnţrţi 'nca Im
boldul launtTic şi p",mtjJla dinafara. 

- ....... ' .... --
i'lt/'un smgur gest să dăm foc acestor 
bariere, dupl cum an dat foc stâl· 
pi/or de hotar, sa parasim miCile bl
seT/eute palltiee şi sa ne Inchmdm toti 
unui singur (Iltar - aUarulUl inteJlri
taţli pămlntului umed i!lea de sângele 
sfmtelor noastre j rtte şi Aceluia al 
edfui nume li prazmUim astazi Întâia 
dată ca Rege. aceluia a cărui l,agedă 
!opfura simbollzeazd - (şi mat CJvem 
inc<J nevoi df' slmb.J(uri!) - Pllt rea şi 
trăi,deia stat'Jlui nostru, urmaşu ui ma
rdor voevoz; şi domni a tvatd Ţara 

Romineascd, ai Moldovei pâna 111 NiS
tru, ai ArdealuJlllBJnatalui ŞI pă/ţlie 

ung lrene-
Lui M;hai /, R'ge/~ laturar Romi

ni/or 1 rdiascd Regele 

SFÂRŞIT 

BIBLlOORA FIE: 
N. Iorga - H stolre des Roumalns .•.. 
N Iorga - \, iata româneascA In Ardeal 

IHibl Semăn!torul) 
1. S mionescu - O"amen! al~.1 ( 1) Rumînli 
Catlyle Eroii 

/ P A Hanes - Istoria lit. romtneş.tf 
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1000 1· C. 8rătioou ~i SilU~liH îo BDI~ani. Sensul • uneI 
La 29 Noembr!e s'au implinIt 75 de 

ani de când departe de tara sa, s'a 
s[ins intr'o senină zi de toamnă sub 
cerul Jnf/orltei Slcllii, N. Bălcescu. 

comemorări. 
. 

Sub acest titlu a aoărut in jur-I internat tntr'o casă de nebuni. EI 
nalul vienez "Neue Freie Presse" făcu alegerea Prmtului Carol. şi 
un articol de fond, in care se se pOdle vedea din memoriile 
poate vedea pierderea CfO' s'a pro- ddunctului Rtgi>. ce fel de prîe
dus prin moartea lui 1.1. C B ătianu t,...nle a eXISTat illtre aceşti doi. 
in pOlitica eurooeană ŞI in SDP- Pe baza el putu Brătianu să dom
eia1 in politica balcani, ă. "N. F nească 40 de ani, cu toate ata
Presse" este cel mai bme înf Ir- cUTIle ŞI acuz1ţ l iie ce ii se adu
mat ziar in chestiuni de politică cedU. FIul n'a cootinuat opera 
externă Si cel mai răspândit ziar ta·ălui. EI a adus România pe 
german in Europa intreagă. partea antantei, ceea ce ii aduse 

ca fnlos, mărirea tăi ii. Tot el se 

După indelungate peregrîoaţii ÎŞ 
găst'a insfârşit Odihna în acest pământ 
al Italirl, evocator de atât ea glortoase 
amintiri romane. 

Istori~ dintr'o fdzA romanti:ă a isto
riografiei noastre, cu elanuri lirice 
pline de un cald patriotism, dotAt cu 
o b,'gară imag'nat'e. N Bălct'scu, şi-a 
cont:eput lucrările sale ia Vtd, rei a
cestu! unic scop: trez·rea puternică a 
conştilntei româ neştl la toti conte m
poranll săI. A găsit io trecutul I]ostru 
f gura luminoasă a lui M hai VIteazul 
Ş! Imaginaţia lui l-a dat larga am
ploare epkă. ,.Istoria Românilor sub 
M hal Vodă Vllt'azu!" este un Imn in
chinat marelUI Erou. 

Români/or era singura cale pe care o 
Vfdea Bălcescu pentru înălţarea lor. 
EI, care incă de pe când Se găspa la 
B-Igrad voia să scr'e o lucrare despre 
"Idelle revoluţiei române", formulrazl 
aS1fel precis !d{';a care va fI punctul 
cardînd al îotregei des\loltări a Ro
mâniei moderne dela 1859 până la 
1918 şi după această ddtă, adică uni
tatea noastră nat~onaă. Numai după 
uolrra celor două PrinCipate romane 
ia 1859 am avut tăria să Intreprlndrm 
sub comanda Domnitorului Carol, răz
boiul Itldepende: ţII şi numai după 

consolidarea şi Unificarea noului stat 
am gAsit În noI altHa vitalltate sa por
nim Jupta pentru eliberarea fratÎlor. 

"StăDânul României a murit", 
aşa incepe articolul. .Un om, 
avem statura lui incă lnaintt'a 
ot:htlor noşrrii, înalt, cu acea li
bertate naturală, care răsare dIn 
conştIInţa autorităţii. Cine l'a vă 
zut, pe acest stăoân, aceasta per 
sonalltate nţ'vărămată niCI in cea 
mai mică fibră, ce cu paşi grei 
păşea peste OTlce prdică, cine 
ar fi crezut că a f lst t lvms de 
un alt dctator t care e m.::ti tare 
ca toţi cE'dalţi. AstăZI e zi d~ 
doliU in Bllcureşti, iar poporul 
se inthină mortului care a creat 
România Nouă. 
DUJă câteva consideraţiuni a

supra politlcei interne, pe care 
străinătatea le cunoaşte tot aşa 
de bine ca şi noi, urmează: "Bră
tienil au guvernat tn Ţara Româ
nească cu mlci Intreruperi, tlm p 
de 60 de ani. Ioan BrătJanu, tatăl 
mortului, a avut soarta cea mai 
aventuroasă. Ca duşman al Tur-
CIlor fugi la Paris, dm cauza ma
şinaţiumlorrăsbolOice fu con· 

. damnat le! inchisoare, mai târziu 

......... , ..... -............. , .... -.... -_ ........... -_ .. ~ ............ --,-
(Continuare din p. 3-a.) 

) 7. Şedlntele b serie eşti. plobele co
rurllor b s~riceştl la sate, nu se admite 
să se tlOă edlflcille noastre şcolare. 

18. Nl.I SI" denutnec ca invAtatori, 
'Ia şcoalele din satele rom~neşti, ti
lJerli R,Jmânl cari au a bsolvat in Ro
mânia. In Banatul Românrsc, după 

o statistică sârbă, Sllnt aplicati acolo, 
ia parohII sârbeştl, 26 preoti cetateni 
.iugoslavl. 

.. i9. OstaşII de nationalitate română 
din StilUat la mare parte fac serviciu 
'militar spre Albania, in Jocuri pline 
·de maJarle. 

20. InvătlHorul-preot Ioan Nala din 
Marghita Mare, după un serviciu de 

.27 ani ca iov.lţî1tor, fărA motiv, a fost 
dat afară din şcoal~, fară pensie. 

21. Putinilor invatătorl Români nu 
It se datJ carti scolare în limba ro
mână şi nu se admit ddoc cele editate 

In RomânIa, pec!nd tn şcoalele sâr
beştl din Banatul-românes.:, prin Vei!· 
:t f' K klnda, Re provad tnt, elevII cu 
cirţl !!ârbeştl, editate ia jugoslavia. 

22. S~ fac greutati ŞI se deoeagă 
i:onceslunea intrunirilor poporale ro· 
.mâneştl. ,j Se fac colot1izărf, dela cari sunt 
'~xc1uşl Românfl săraci. 

24. Românilor o't". din Vârşet le 
-este OPrit la inmormântiri să intre cu 
mortul in Cimitirul fo!!t comun sârbesc ,1 românesc de suIe de ani, ci, la 
poarta cimitirullfi. pe plată conside
rabila, urI p'eot sâlbesc preia pe mor
tul petrecut până aci de prl'o/ul român. 

Noi fiU mai avem de odăI/eal decât 
,,4 am dori ca toate au stea să b ne
l10iască a le cunoaşte şi ,.bittir nostri 
minoritari cari s'au oblnUlt a se plânge 
Saptamânal la Liga naţlun lor. 

poate făli cu votul universal şi 
reforma agr;;tră. 

Revenim apoi la politica in
ternă, ziarul vienez se dovedeşte 
admlrabli informat. 

"Toată virtuoztatea politică o 
afără in IUDta decisIvă contra lUI 
Averescu. Generalul işl perdu 
bunăvomţa regdlă, oentru că avea 
intenţia de a proclama dictatura 
militară după moartea Trgdui. 
Rt"geJe ceru demisia cab:netului 
dorea un cabinet de concentrare, 
cu A verescu in frunte. totuşi in 
tenţ unea aceasta a fust nimicită 
dt' Brătianu. Generalul demisionă, 
Ş yrbei li luă Jocul, care plecă 
ŞI el imediat, iar alegerea nu făcu 
de cât să intărească din nouio 
functie guvernul Brătianu.« 

Ziarul urmează apoi cu con
sideraţluni asupra poJlticei interne, 
lupta dârză -cu opoziţia, şi lşi 
pune apoi tntrebarea dacă prin 
moartfa lui Brătianu se vor in 
dulci oare relaţiumle cu }poziţia? 
România are nevoe de o pace 
internă • 

Căci, tot Balcanul e plin de 
otravă, pericolul de răsboi incă 
nu e Inlăturat, Rusia nu cedează. 
lhestlUnea Basarabiei lncă nu e 
clarificată. La aceasta se mai 
adăogă chestiunea optanţilort a 
Regenţei şi regelui minor. Şi rn 
celelalte state balcanice sunt sem
ne vădite de pericol. V>vitură 

Iddle pe care le formula N. Băl

cescu la 1850 Îşi găs.esc astfel astăzi 
o nobdă şi strălucită realizare. 

Oe aceea acum când în hotarele 
Daclel tră, şte un singur mare popor, 
comemorarea ideologu,ul şi susţlnă

torul uf unităţi! noastre n 1ţ onalt>, N. 
Balcescu, capătă o deosebItă semni
ficatie. 

Dar N Băkescu a fost şi un "re ~ 
volutionar-. A luat parte la miş('area 

d'o 1848. a indurat un Jung eXIl şi 

a fost Într'o vreme organizatorul emi
gratiei romant deja ParIs. Visa o u
nire a Român:lor cu Ungurii şi cu 
Polonil pentre ca cu aceste trei natl uni In zlle de restrişte şi de descurajare 
să-şi capete Independenţa lor naţlo- pe care boala 1-0 arunca in sufld, el 
nală. Pusă Idea centrală a acllvltătil spunea: "Nu ştim decât o pop Jlaritate , 
sale politIce, aşa cum apare şi dm a..:ea ce e rtzultatul faptelor mari şi I 

,.Manlfestul em gratiel române" din adevărat folOSItoare. O asemenea po· t' 
Constantinopol este aceasta: toti R;- pularitate o dobândt şte omul târZi.U' 
mânil tn bue să se uneas:! pentru ca mal adesea dUpă~ moartea lu,;, dar 
devenind astfel O forţă să poată pre. atuncla ,tră'eştt' ~at lumea ..• T~m~Yl . 
tinde drepturi şi să albă in actlaş no~~~~~_a SOSIt lOCa, dar va venI! ) 

timp tăria de a le iust nea. I Astăzi când N Balcescu este O mare 
Critkâod actiunea revolutionarilor flgu ră a Istoriei noastre cultura le şi 

dela 1848, N. BAI.!l'sCQ afirmă in ma! polttke, cand se implinesc 70 de ani 
sus pomemtul manif<'st că "Rl1mâoU de când exl/atu! dda Palermo iochl
*şi fgal de asupriţi, gemând 6ub ,- dea ochi! cu VIZIunea timpului care 
ceiaşi crudă soartă, suferind acele~şi va veni şi a răsplAti! postume, să ne 
chinuri, simţind acelt'aşi lrebul"t! şl·a I aducem aminte de cuv1ntele lui: "SI 
strigat .I!btrtate vremI" cind. InaInte ne unlm ca să ne fntărim patria C'o· 
de (Iri ce, frtbuiau să Strige: Uflllta mună". 10 aceste vremuri de rntune .. 
noastrd naţ.onalti I1l'fm r Iar În alfi cate zări prin care trece tara oonstrA, 
parte Bălct'Scu compl!'cta aceasta Ideie ar ft eri mai mare omagiu pe care 
făcând constatarea cA noi Romântl nu l-am aduce lui N. Bălcescu acum la 
vom putd fi puternici pâni cand nu a 75-a aniversare a mOJţlj luf. 
ne Vf)," unI cu totII "Aşă dar umrea prof. Fd I Oăvinesca.. ........ "- Aş • _ 4 

• 
după lovitură, ca la jucătorii păti- Comemorări. 
maşi, se văd mişcările de şah 
intre ItaHa şi }ugoslavia. Pactul 
jela Tirana aduce supremaţia lui 
Mussohni asupra lui Ahmed B~ y 
Zogu. Iugoslavia in<.hee prieteme 
cu Franta. Rezultatul este un stri
găt de ură al fascismului. Trata
tul cu Albania este in formă stri
gătul după vIctorie militară co
mună cotra Jugoslaviei. Tratatul 
cu toate că este depus, totuşi 
fLecare stat trebue să sară in aju
torul celul/altt in caz de nevoe 
E de ajuns câteva focuri de puşcă 
pentru ca să avem incăerare poate. 
Griji serioase pl..ttesc in atmos
feră. Pe cel ce crede că răsboiuJ 
mondial ar fl avut vre-o influentă 
favor<lbilă asupra mentalităţii ge
nerale, faptele tI desmint. Româ

-flDozllia Industriei casnice. 
Sbuciumul politic şi do1iul national 

au făcut să treaca aproape neobser. 
vate, sau abia schitate, câteva date din 
trecutul eroic al Închegării neamului. 
S'a trecut astfel neobservat centena
rul naşterii - 9 Oct. 1827 - şi se-· 
micenfenarul morrU lui Al. Papiu Uarian. 

A luat parte la mişcarea din 1848 
a luptat în tară pentru unirea princi
palelor şi a f~st sfetnic al luf Cuza
Vodă la departamentul justitiei. Moare 
la 23 Oct. 1817, in timpul războiului 
pentru independentă. 

- Unul din epizoadeJe cele mai de 
seamă ale acestui război a fost fără 

îndoială căderea Plevnei, la 8cărei 
predare armatele române, de sub con
ducerea domnitorului Carol 1. au avui 

nia swguTă ar fi chemat de a uAn rol precumpănitor şi care. s'a .în: 
avea influenţa binefăcătoare asu- tamplaf exact .acum 50 de am, adica 
pra spiritului răsboinic balcanic. fa 28 Noembne 1877_ 
Numai pe un Brătianu Par fi ten- - La· 29 Noembrie 1852 - sunt 
tat să aSlgu reze pacea printr'un 75 ani d~-~t~nci! - Se stin~ea !a P -
Locarno al B :ilcanului şi să pună l~rmo ~SlCI~Ja) ~arele pa~not Şl ~ntu
sfârşit răsbolUlui de gueriJă intre I sla~tu.l ~storJc NI~olae Ba~cescu fapt 
Serbia şi Bulguia. Frânele i-au ammhf l~ conferinta. D;I~I prof. Al. 
căzut din mână şi dacă o va pu- ~onst~nhnescu. publicata In Nr. 49 al 
tea face fratele său o vom vedea Z18cuIUI nostru. 

, . - Iar azi, 1 Decembrie 1927 sunt 
Toat~ situatia din Balcani cere 9 ani de la Alba luHa, a cărei mărefie 

O atenţIe fncordată. Tratatul din de simbol vor să o Întunece cu me
ltaJi.a şi Albania, este SimptomuJ schime interese de partid. tocmai o 
uneI boale grele. S. parte dintre acel cari, cu nouă ani mai 

--..... înainte, ştiau să cultive locurile sfinte 
ale neamului. 

Asociaţia cer"urilor de gospodine din Ro
mânia. de sub Înaltul patronaj al M. S. 
Regina Maria, a deschis în foyerul Palatului 
Cultural o expoziţie de lucruri ('asnice_ 

Această .Asociaţie" urmărt:şte un indoit 
scop: incurajeaza industria casnică, prin 
şCOli de ţesătorie şi de seri ci cultură şi pro
pagă aştfel gustul pentru portul nOstru na· 
ţional; dm benefic,jJe matenale realizate prin 
vânzarea diferitelor articole de industrie cas
nică, se cre'aza şi se su-ţin dispensarii 
pentru sugaci, dispens.arii ambulante şi gră

dini de copii. Prin urmare .. Asociatia" în
deplint:şte şi un mare rol social. 

Din lucr"rile expuse, vom semnala ad
mira bilele covoare olteneşti cu flori şi fi· 
guri care dau o caracteristică. speci<lIă ace
stei arte populare din Oltenia M'găloase 

cusături nationale vădeslJ răbdarea şi munca 
celor ce se ostenesc pentru buna leuş,!ă Il 

expoziţiei Reuşita expozitiei se datoreşte in 
bună parte I!tărulnţei Onei baronese Ort Pop 
şi Dnei Frlotti şi patronajului Dlui Mairov.~ 
mare industriaş 

8IBLIOGRAFIE. 
Sandu TeltaJean: Mosnenil ... (Bibl Se

mă!tălOrul Arad No. 151 - lu2. Pre
tul Lei 15, 

OI Sandu Teleaj an este cunoscut 
but>liculul no,tru dintr'o serie de vo
lume de proză remarcate, cu elogII. de 
critIcă literară. 

"Moşnenli", pled v' guroas.!i, vine si 
se alature celvrl alte pese ale acestui 
mănos autor, piese jucate cu succea 
pe scenele multor teatre dm tara noa
stră. T,upele româneşti cari f .. c tur
nee tn Ardeal şi Banat ar fi bine sA 
ne aducA, din În când, şi piese ca 
acrastJl dramA smulsă dm v,atl ro
mânească dt! dincolo de Carpati. 
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PUCHER Cell lIIal IrURlOBse 
MagazIn de soba 

SOBE şi CUPTOARE de teracota. reparatii de ori ce fel, mutarea dela un 
loc la 6 fu], se pol face cu preturile cele mai reduse de magazinul de sobe I 

Primăria comunei Curtle!. 
Nr. 28/"'/1927 

şi euptoan din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. I Rog onoratul public a-mi da tot concursul soţia lui STEIN MOR. No. 79. 

Cele mai fine 
comode 

eftine 
moderne 

durabile 
elegante îndHţ~minte se 
confectioneazA la co
mandă în atelierele IOAN 
GOI CEA, Arad, str. Emi
neseu Nr.4. 

Mare magazin cu un 
bogat asortiment de pan
tofi şi ghete de ceama 
superioadl calitate pentru 

'-- D~,~mAne şi Domni. 

~46 

No. 10,,1-927. Prim (om Bocsig. 

Publica ţiune. 
Rămân!nd fără resultat publicaţia 

din 24 Nov. a. c. din nou se publică 
Conform adresei Caml'rei de AgrIcul
turA a Judetului Arad No. 2513 - 927. 
Lotul Zootehnic design at de Servi
ciul Agricol Judetean Arad, pentru co
muna Bocslg (10) zece jugăre cad. 
fânat. se va da in arindă prin. licita
tie publică io ziua de 20 Decemvrie 
1927, ora 10 a. m. la Primăria comu
oală din Bocslg. 

Licitatia se va ţinea În conformitate 
cu dlspozffluoi1e Art. 72-83 din legea 
Cont. Publ. 

Licitaţia va fi verbală. 

Bocslg la 26 Noemvrle 1927. 

L. Donat m. p. A. Bodal m. p. 
primar. notar. 

No.540 

Ministerul Justiţiei. 

Comlsiunea de naturalizArl. 

Conform art. 23 din legea privitoare 
la dobândlrea şi plerdprea natlonall
tiţll române, se publică următoarea 

cerere de naturalizare, spre ştlinta a
telora cari ar voI să facă vreo 1n
tlimplnarp, potrivit dispozlliunllor art. 
23 din zisa lege: 

DOSr 627-926. 

Domnule Ministru, 
Subsemnata Ana Goldstl'ln, modi

,ti domiclliată in Arad Piaţa Peşte

lui No. 17. cu onoare Vă rog. să bl
nevoiti a-mi acorda cetătenia română, 
voind a a mA stabUl ddinJtiv in Ro
mânia unde am toate intt"resele. 

Cu deosebită stimă, 
Ana Goldstein. 

• ,-liii!!E===~Ft !ia. 
, S'a deschis" 

Depozitul al 

Societăţii Petrolifer S. A. R. 
Ja 

C h fIII De u • C r iş 
466 (LAngA garA.) 

Ca să va faceti ghete cu preturi 
redust'. Ghete noi pentru dame 
incephd de la 500 lei in sus. 
Ghete noi pentru barbati in
ctpând de la 600 Iei in sus. 
Plnli{eHtul ghdt'lor barbăteştj 
100 lei, damdor 80 lei şi prntru 
cOPII 40 Iei Repararea tocurilor 
la J(hete 20 Iei. ReparaţII mai mici 
10 leI. Pentru fie care lucrare 
g'uantt'z pentru 60 zile. Rog 
sprljmul onoratului public. 

II Prin~eti ocazia 

78 Ilie Nadaski 
Piaţa Peştelui 19. 

~n 
armăsar de vânzare 
r~sa Ghidron 40 .. 10 
roib cu No. 36 I 24 

stânga şi No. 5 dreapta, 
lnâJţimea 175 c. m. 

flominet 89t de prăsi/ă, 
de vânzare in comuna 
Nădlac, judeţul Arad 

No.525 Traian Mircovici 

8oc. ftnon. de flecfricitate ft R fi O 
Capital Lei 4.000.000 deplin vinat 

TelefoD 300. 

,.Uzina Electrică face 
cunoscut consumatorilor de 
fortă-motrică, că. cu începere 
dela 28 Noembrie a. c. se 
interzice mersul metoarelor 
Între orele 16-20. 
Această. măsură este luată 

În vederea inbunătăfireiilu
minatuIui electric. Ea ·este 
în vigoare de altfel în toate 
oraşele. " No. 530 

şi Va aprovizlonati cu 

COCS de SILEZIA 
... :. şi ANI N A, 
de cea mai inaltă calorie, 
dela fABRICA de GAZ 
a ORAŞULUI A RAD, 

pe pretUl redus de lei 3~O. --100 tor. 
Grăbiţi inainte de a se 
epuiza stocurile existente. -----_. 

Primirla comunei Curti ci 

Nr. 2866/1927. 

Publicaţiune. 

Pentru aTt'ndarea platulul pe termen 
de 1 an, Prrmăria comunei CurHcl 
puhlică licltaţiune miouendă cu oferte 
lo,h'se şi sigilate pe ziua de ~9 De
~e_~_vrie 1927 orele 2 p, m. Licitatiu
lIea se va ţinea in conformitate cu 
dispoz i t1uni1e legeli cuntab. publice. 

Cood1tiunile de licitatie se pot ve
dea zilnIc in biroul notarial în cursul 
oare lor oflcioase. 

Curtlcl la 20 Noemvrle 1927. 
N o. 5â Primăria. 

Primaria comuDei Curtlcl. 
Nr. 2867/1927 

Publicaţlune. 

Se aduce la cunoştinţă genrală că 
pentru darea in intreprindere a că
răuşiei cpmunale pe anul 19.::8, Prl
măria comunei Curtici, conform art. 
7:l-83 al Lt'gll contab. publice, pu
blică Iicltatlune publică care se va 
ţlDea tn ziua de 29 Decemvle 1927 
orele 2 p. m. în biroul primăriei. 

Primăria comunei Coltiel. 

Nr. 2874/921. 

Ccndltiunile se pot vepea la Dota
rul comuDal in curSUl oarelor oft

i cioase. 
Publicaţlune. 

Se aduce la cunoştinţă generală că : 
ln ziua de 29 Decemvrle 1928 orele 
2 p. m. se va tlnea I!cltaţluoe publică' 
pentru arendarea unei grădini comu-! 
oale ln estiodere de 1400 st. p., tn 
conformitate cu dispozlţiuDile legII 
contabilitAtII publice. Arendarea se 
face pe un an, Iar conditiunile de li
citatie se pot vedea In orele de ser
viciu fn biroul notarla1. 

CurtlcJ, la 20 Noemvrfe 1927. 

No. 521 Primăria. 

Primăria comunei Curtlci. 
Nr. 2817/J927 

Publfcatiune. 
Pentru lIferarea guragiuiul necesar 

pe anuJ ] 928 pentru vitele derepro
ductie a comunei, se publbă licitatie 
cu oferte fnchise ,1 sIgilate pe ziua 
de 7 Ianuarie 1928 conform dlspo
zltiuniJor legii cOJltabillUtll publice. 

ConditlunUe se pot vedea 1n corsul 
oarelor de servfciu in biroul notarial. 

CurUc'. la 20 Noemvri~ 1927. 
Nr. 5J9 Primaria' 

Curticll la 20 Noemvrle 1927. 
Primdria 

Nr.520 

PrimAria 'comuael Sfânta Ana. 
Nr. 1371/1927 

Publicaţfune. 

Primaria comunei Sfânta Ana pu
blică licitaţie pe ziua de 18 Jan. 1928 
orele Il 8. m. pentru darea in tntre- . 
prlndere a cărăuşltulul comunal pe 
anul 1028. . 

Preţul dr strigare va fi de Le 11].000 . 
dela care ofertanţU vor tic'ta in jos 

Condltlunlle de licitatie le pot ve· . 
dea zilnic in biroul notarial. 

Con:lurentii vor depune oferte în
chise şi sigilate şi o garantA de 10°/ •. 

Llcltaţlunea se va ţinea io conf. cu 
art. 72-82 din Lea Contabtlităttl Pu
blice. . 

In caz că aceasta licitatie va rAml - . 
nea fară rezultat a doua licitaţie se 
ţinea in 20 Ianuarie 1928. 

Sfânta Ana, la 25 Noemvrle 1927. 
Primăria 

Nr. 538 

Publcaţfune. 

Pentru IIferarea hirtiei şi rechlzt
telor de cancelarie necesare primărieI 
pe anul 1 !28 se va ţinea licitatIe cu 
ofrrte 'nes'se şi sigilate in ziua de 7 
Ianuarie 1928 in biroul Primăriei, con
form dispozlţlunllnr legii comab. pu
blice. 

Cond'ţlunlJe se pot vedea in cursul 
oare lor dt" serviciu in biroul notarial. 

Curtlcl, la 20 Noemvrrl J 927. 
Nr. 516 Primărlă 

Primaria comunei Curticf. 
Nr. 2876/1927 

PUblicaţfune. 

Pentru furnizarea petrolului şi lam
pelor neceSHe la ilumlnatul Primăriei 
şi străzilor comunale se publica ltd
tatiune cu oferte inclse şi slglate pe 

ziua de 7 la[]uarle 1928, orele 10 a~ 
m. in conformitate cu dispozlţlunUe 
legii contob. publice. 

Condiţiunlle se pot vedea zilnic în 
biroul notarial in cursul oare lor off
cloase. 

Curti el, la 20 Noemvrle 1921 .. 
Primăria. 

Nr. 517 

Primăria comunei Curt!cl .. 
Nr. 2865/1927 

PUblicaţlune 

Pentru compactarea diferitelor re
gistre şi cărţIlor de legi se publică 
licitaţie cu oferte fochlse şi sigilate, 
care se va tlnea tn biroul PrImăriei 

in ziua de 7 Ianuarie 1928 orele JO 
a. m. conform ·dlspo~ttlunllor publice. 

Conditiunile se pot vedea zlloic in 
cursul oarelor oficloase fn biroul no-. 
tarlal. 

Curticl, la 20 Noemvrle 1927. 
Nr. 518 

Primăria comunei Curtlct. 

Nr. 2869/921. 

PublicaţJune 

Se aduce la cunoştinfă generală ci 
tn ziua de 7 [anuarie 1928 orele 9 a. 
m. ln curtea Primăriei Curtfel se va 
tinea licitatiune publică verbalA pen
tJU vânzarea celor 4 taurj neapţi 

pentru reproducţle. conform dispo:d .. 
fiunilor legii contabllitătii publice. 

Condiţiunile de licitatie se pot ve~ 
dea zîlnlc Îo cursul oarelur vicioase 
în biroul not rlat 
-Curti el. Ia 20 Noemvrle 1927. 

Primăria, 
No. 523-

Nr. 24594i927. 

PubUcaţiune. 

Se aduce Ip cunoştlntă generală că. 
pentru Iivr area alor 38 buc. .:apacuri 
cu cadre necesare pentru groplle de 
control ale canalulal de ploai. 111 ziua. 
de 31 Decemvrle 1927 orele 103. m. 
se va ţinea licitaţie publică cu oferte· 
Închise fn biroul Serviciului economic 
(Primăria, etaj camera Nr. 10ot ) ta 
conformitate cu art. 72 şi următorH 
din legea asupra sontabllitAtii publice: 

Caetul de sarclulse poate vedea 
la Serviciul economic ln oarele dt;
serviciu. 

Arad. la 21 Noembrle 1921. 
Nr. 526 Sendclul economic. 
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lou 1. C. BTăfia"u si BucouinCl. • 
lJfsi[!1I1 cd cunoscatori mai buni ai 

sufletului omenesc vor ldmuri mai bine 
cutremurul chmuitelor nuastre immi de 

A vizitat Bucovina cu oca#a lm
. proprie/dririlor. Imi sund şi ucum cu
vintele lui in ureclti: "V'am dat pd
mânt ca Id-l munclI,Ii. Btlrbatul.de Stat 

Ţinutul -Hălmagiului . 
Aspecte economice din Muntii Apuseni 

De Traian Mz ger, praf. 
Tomâni la auzul vestel ca Ace-Ia, cart 
a luai pe umerii săI răspunderea hotd
rirli erou a neamului românesc de· a 
muri cu arma in mând sau a trdi libu 

se gândea desigur Ja munca grea CI A gri eul tur a 
trebuia sd Inetapd pentru desdvârşirea I Acopere abia 20% din tr~buin.e'e de cereale S. importi anual 
roadelor reformelor salt indrozneţe ŞI Bproximatl v 51:.9 vagoane cereale. 

lnlduntrul hotateJor salt etnice, numai lealizdrllor ÎnJdDtuite cu arma. Din Întinjerta de 16/j9~ jugăre arător, odihnind câte 2. 3, " ani cu 
vegheazd asupra destine/or acestei lori. Când se lv/serd oarecari divergeflte Iarbă, se seamănă cca 3-4 mIi jugăre cu cereale, mai CLI seamă g'âu fi 

intre genera/Ia mai veche de români porumb. Ceeace In'erc aici să arat În câttva 
cuvinte este sentImentul particular pe 
care· 1 incearcd Românii din colţul de 
nord al Moldovei, din fosta Blicovină, 

acum când aud că Jiul aceluta, al cd
rUi portret cu fruntea largd şi privirea 
Sigură şi core aJdturl de domnitorul 
Carol se găsea aproape În fiecare casd, 
- nu mai este. 

b vin t ŞI ' C _ • d' ţ Conform statistlcel alăturate, intocmit! pe baza relatărilor prefecturei 
uco .en acel e Şl pusese' Via a jud. Arad În anul 1926, un an normal, s'au insemlOtat 3441 jugâre, depe care 

lor in JOC pentru a uşura macar câtuşi s'au recoltat 12402 miljl metrice pnrumb şi grâu. 
de puţin sarcina luptatori/or pent, u 
întregirea neamului, primul ministru de 
pe atullei cu parul alb şi incdrcat de 
rdSpufTdtreQ dar şi de aurtoTa rdzboiu
lut li spunea bunului boer român/af/cu 
Flondor, care se cam plâneea de en
tuziasmul "MieII lor" . cd şi el lmpdr
lăşeşte ideilt aastor "bdieW. 

, La Isbucnireo rdsboiulul europtafl 
jiul lui Ion C. Bfotianu, care luptase 
pentru renaşterea ~i ifliependenţa tărli 

era primul ministru al ttirU ROmâllfŞti. 
Şi lui desrobitorul social al ţdrdmmU 
l-a fost dat sti fie şi Întregitorui hotare
lor noastre. Rar sunt cazurile când 
loarta ri zervd pe seama unut singur 
om implimrea utdtor porunci ale isto· 
'Iei, 

"Bdietii" erau purtlzan i ştergerii ra
d/caie a jiecdru/ urme de iobăgie su
fletească şi grăblrit unIficării sujJeteşti 

a tutufor româmlor. 
p~ reprtzwtan1ul acestor băieti. pe 

dnul /o;m 1. Nistor, şi l'a pastrat apoi 
colaborator pând /a moarte. 

Lesptdea, care lnclude a~tdzi trup III 
AceluIa, care ne lipseşte in momen/e/e 

Bucovlnenit tau cunoscut deaproape, cele mai critice ale vlefli noastre de Stat, 
- duPfi cum i-a cunoscut şi Ei pe de cel mal bogat capital politic de cârmu. 
dânşii. In timpul neutralitatii ca şi în /tor de Oamtllf, de cea mai calda iubire 
timpul rd5boiului. . de ţara, nu ne va putea opri ca acum, 

Când ,ăsbOiul nostrU p:irea p'erdut, ca şi altd1atd, cel dIn râl gând al Buco
in cap cu EI ne-am pfezentat Rf'gellJi vinei desrobite su se indrepte către A
Ferdinand pentla a-I decla~a din nou cela care a fost nddejdea desrobifll şi 
cd In/mele noastre de Romani vor bate c/zezdşia marirU Şi Intăririi patriei 
totdeauna alături de f,alli noştri liberi I noastre. 
orlcart ar fi soarta Bucovinei. St. Jeşanu 

........ .. "'" $ ...". "4 U 

Situatia minori'fară aiurea 
în' raport cu cea din România. 

- Românii din Jugoslauia. -
MinoritaTII nostri pentru. orice dole

antă a 101, justă ori în,lzipaitd altargd 
la Geneva, la Societalea NaţLlillÎior. 
Pentruca cetitorii nostri să poală face 
o comparatie intre stările dela noi ~I 
tele ale fratdor nostri din Iugoslavia, 
- caTe este un SlQt amic GI noslru,
vom reproduce aci un memorÎIl al pro
topopului român Oprea din Vârşet, 

ad/esai partide/ar politice sârb eşti În 
pragul olelltriler pariament01e, ţiflute 

anul acesta la 11 Septem/)fe,- pentru 
a le arăta ce doleanţe au alegatorii 
romtJni de jormllJat atunci, când li se 
cere volul. 

Aceste 24 ja/be sunt o Icoand su
mard destul de trista a suferinţelor 
fraţilor noştri, incât ti se strânge inima 
de durere când le citeşti. 

Rugam cetitorII nostri sti le citeascd 
cu mulid luare a minte: 

Cele 24 Jalbe. 
J. Pământ in arendă fortată n'a pri

mit niciun Român; Sl' d-A numai Sla
vilor. Ca să primească pământ J Ro
mâni din Jamul-mlc~ 4 din Margh\ta
Mare, 2 din Vlalcovăţ, s'au declarat 
Sârb! şi au primit pământ in arendă 
(1 ?). 

2. Fără drept legal, a fost secve
strat "Domeniul Consistorlal14 din Mar
ghUa-mare: 116 jugere. S'a dat numai 
Sârbilor în arendA cu 30-60 Dmarl 
chiar şi celora, cari au 14-20 jugăre. 
Pâşunea se dă Sârbilor; Romanii pUi
tese dublu pretul de paşunat din 
"Domeniu·. 

3. In mod IIrgal a fost 3 ani sub 
secvestru Banca "Luceataruljli am plă
tit comisarului peste 20.000 DInari. 

4. S'a încasat. cu brachiu, 106.0,,0. 
Dinari, o amendă fără baza legală 

dela .Luceafăru'''. BanII 7.1: fnneă, 
fără Interese, in depozit. 

5. BlrourUe de casă-dupllcat, se re
lin de J an la "Naroda Banka- din 
Beograd, Îo valoare de i 25.000. Dinari 
fără interese. 

6 "Narodna 8ank;i" de 4 ori a re
fuzat "Luceafărului" acordarea de rces
compt; altor Mncl care n'au nici casă 
proprie, ca "Luceafărul," se acordă 

imprumuturt, uu numai reescomt, el 
şi de Conto-Curent. (I!) 

7. Dela toti ospătari! de nationalitate 
romând s'a incasat taxa licenţei de 
birt din nou, cu ]2.000-]4.(;00. Di
nari. 

8. Impozitele (porti a) la sate, sunt 
mari şi insuportabUe. 

9. Românilor se denegd ajutoaie de 
invalizl. o/jani şi vdduve de răsboiu. 

10. Se fac 'greutăti şi se cer taxe 
foarte exagerate pentru paşapoartele 

studenţilor cari studlaz.ă În România 
asemenea şi părinţilor lor. 

11. Din 1923, am cerut şI nu ni s'a 
dat aprobarea Statutelor "Asoclatfunil 
Culturale a Românilor" Şi a "Uniunii 
Studenţilor". N'am fost învredniciţi 
nici de un raspuns În cauză. 

12. a. 111 lY20 s'au sfatificat şcoa

lele confeslollale şi cele cele comunale 
române, din fostul confinlu miHtar. 
S'a elimloat limba română din aceste 
şcoale şi dIn' 105 învăţători au mai 
rAmas. în postul lor 23. 

b. Edificillt şcolare au fost recvlrate 
şI nu se plăteşte ols.erlcilor, nici co
munelor preţul de chirie iaU de rec-

.. ii! ~~!i Inll::mânran In 1,9!6 cu. I t-'rodoe .. 
<ila e 
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I 

Hălmagiu . .. . . · 8u 68 !i8 10 14 8 1118 I 80 
HaJmllgtl, Sârbl, Târnăviţa 1011 .tO 15 Il 4 2 n I!lO 
Luncşoara, Voşdocl · · 7,)8 14 H 7 10 - 3'-1.1 .'4 
P"enarlU, ŢOheşti · · 8M 15 10 2 3 - 30 75 
Ţărtnure, loneşti · I 

5H 81 4n X 5 5 141! M7 
T!sa. . . .. .. 810 46 30 9 14 :.! 101 3'2 
Ochiuri: Odu, Ocişor , 961 1'4 70 " 10 1. l10 t-03 
Baol'şti • Cristeşti • 

! 
6'<8 150 12!i !5tl 51 21 401 ' 1]>-0 

Brusturi . · 6&5 AO ~O ;,0 15 - 125 ::wo 
BOdrşti, Mermeşti · j 5~-i'" 135 117 4"1 42 29 :14, "1'-0 
LeaMa, Leştloara . 6'6 "5 7'l 38 ~,.. ';lB 255 6:!8 
V.1rfLlrile • 10,9 ; ~O !l0 - 3 - 133 27', 
Măgulicea, Vldrll • · t008 64 80 "O 28 16 2uI tl72 
L~zuri. O'oşi • . MO 12 12 1) 8 - 38 !"6 
Avram lan.:::u (Adua) • · 1379 120 140 24 8~ l!) 38" 460 
Poiana. Brusturesc !III 25 1'" 20 14 - 75 .. 50 
Pleşl'uta . • :.:!47 120 150 8 25 40 34 i 640 · Aduta • · 4r5 dO 170 30 37 40 317 1480 
Dumbrava, Budeşti 89>< 110 170 15 21 -- 316 7R" 
G·.lravăli, Rostoci . · ~72 1('0 Fa 10 45 fa 165 7-0 
Tălaglu . . · 64'< 1!)0 ?O<) 10 311 20 4 Il II '0'5 

Total: • 1116~~~ II 1709 I 173~ I 363 I 4\14 I L88 I 4.186 Iit :.!40;t 

Pe langă un regim de traiu aproape vegetarlan, socotind hrana galiţeior. 
a purceilor precum şi a porcului de clisă, pe care na fiecare guspodăne il 
poate avea, s!:! consu'llă de fjecare cap de om câte 1 J<g. cp reale la zi. Astfel 
trebu:nţde de cereale ale ţinutului se ridic! pe un an la 69300 majl metrlce. 
f~ţa de care producţIa de ]2402, Înseamnă că trt"bue să se importeze anual 
56898 rnăjl l1Ietrice, ade..:ă aproape 569 vagoane d~ cereale. 

Suprafeţele arablle, putin Întinse, solul argiloi rece şi s ~rac al coastelor, 
odinioară acoperite cu păduri de fag, azi spă!atr de ploi, nu permit sporirea 
cantltăţll producţieli se poate doar spera o ameliorare la timpul său, dupăce 
p)pulatia va fi ajuns la oareşcare bunăstare materială, prin o CUltură Inten
zlvă bazată pe gtmoirea art flcială 

Cartof!, fasole cultiv;,tă numai printre porumb, (fasolea ce se consumă 
ca şi păstăi crude, se cultlvă pe aracl). dovleci, cdstraveţi, lăptucă. ardelu. 
ceapă, aiu, - se produc in cantitate suficientă. Se cultivA şi câneoă. astfel 
spre deosebire de motii alplnl, cari sunt neVOIti d se provadă din comerţ 
cu panzA pentru rufârle. aceştIa işi tes singuri pilnza necesară. Varza. care 
alături de cartofi, castravrţl şi fasole, formează pe lângă pâine pr10dpallf 
articoli allmentarl. incă se produce pe loc, datorită insă mai mult negligeo'ei 
şi lipsei de Ilunoiu, - se mai cumpAră ŞI dela câmpie. 

Grădînăritul nu este destul d~ pretuit, nu se folo3eşte frlgaţia şi stro· 
pltul fU apă, ulcl chiar când ea curge prin imediata apropiere a grădinelor, 
aşa că In direcţia acrasta se aştl'aplă multă ImbunătAţlre. 

Terenurile arabile sporesc mereu p~ln "tic sir!:! ", adecA prin tăierea pă
durII. scoaterea butucllor şi a rădăciAilor. Se practică aces~ proct>dell prIn 
"hânsele". adecă corpurile mai mici de păduri, Izolale de' mal mult timp 
printre arătore, slăbit{' tretpat, ori unde acestP bat in IÎzlf'rele păd unlor. 

Se mai cuprind t~renurj pentru cultură ŞI din Izlazuri, îndeosebi pe ho
tarele comunelor muntoase, Păstorul îngrădqHe "ocoale", in care închjde 
vlteJe peste noapte. Ocodlele gunolndu-se bine În cursul unei veri, la anul vii
tor se seapă şi se cultlvă C'ŞI grădini, cu cartofi, varză. fasole de ara:.:l. O 
coloele de aceste ocoale, înmulţlndu-s'! treptat au de an, au format, - mai 
'ales în vech me. - nu.c1eul unei moşii, care se largeşte apoi To toate direcţiile. 

Din puoct de vedere al economiei nationalt", cu:erlrea de noui terenurI 
caitivabile, constitue un fapt imbucurător, câtă vreme' aceste ocupă numai 
supraft'ţe puţin inclfnate şi ca atare nu sunt expuse degradarlf, că=i tAranul 
de alei este in continuă luptă cu pădurea, cu soeclHe lemnoase ale acesteia, 
cât şi cu. fericea (Pterldium acvHlinum), care îoăbuşe păŞUDiI~> fanaţele şi 
8Tătt~rlle deopotrivA. 

Pădurea izgonită din Imperiul el, ÎşI reclamă cu Îodărătnfcie dreptut la 
viaţă, şi dacă un teren nu este cultivat ani dearândul, ea Iese biruitoare, când 
nu este nici păşunat!. Cel mal trist aspect ii oferă coastele despădunte şi 
dat..: pradă vitelor spre păşunare. Acolo nu vei mai găsi nici iarba, nici pă
dure viguroasa. ci numai "târşarlu", - -şi, durere, acesta este aspectul gene
ral al muntilor noştri. 

.... .- .' .... ................ . , ...... t .. • ,. t 

'iirare; Iar J)eutru ş~oalde conf8ilonah~ I 14. Invăţământul, in genere, este 
sârbeştl, ce s'au recvlrat dela Sârbi astăzI astfel, că DU contribuie deloc 
se plăteşte cu tJtltJl de chirie, câte la educatia tineretului. 
5000 Din. anual. . 15 La Pedagogia din Vârşet in 1 

c. S'au luat măsuri, ca cele 24 jug Septemvrit 1926, cu ocaziunea fnscitri
pământ biserlce5C folosit de foştii in- lor, dmtre 12 elevi Ro mdfli. nllmai 2 
văfătorl confesionall sA se la deja bl- au fost iusclişl, iar 10 f{spinşi. pecând 
seriei şi să se dea fnvătătorilor de in Pedagogia de Stat din 1 imlşoara 
Stat cari nici nu ştI u româneşte. Acea- sunt primill 14 burs[ui Sârbi, in in-
stă cauza este sub apelată. ternat, în mod gratUit 

d. Se incalcă § l:l din Constituţia 16. Preotii şi bisericile româneştf 
Tăril, când se lnstitue in şcoalele ro- din Jugoslavia nu primesc nid un fel 
mâneştf, RuşI refugiati şI Sârbi fără de ajutcr dela Stat. Preoţii şi blserr
caUflcalie ÎnvăţUoreasc! ,1 cari nu clle sârbeştl din Banatul-românesc au 
cunosc limba şcolarilor. primit pământuri şi salarii dela Statul 

J3. Pr€toţil SUllt esculşl dela pro- Rom!n, ca şi preoţII român! de acolo. 
punerea r~liglunl! in şcoalele p 'mare. (Continuarea la p. ti-a.) 

Ilf 
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Oraşul şi judetul Arad A zn fafa doliului national 

Căb1e clubul Central 

UrmtJtoarele felegramF, desWf cafe 
am putul lua cunoştinrd, s'au mai tri
mis din partea organizatiuru/or noastre 
din judet. Organizaţ ei Centrale al 
Partidului National-Liberal, 

Domnului Mrnistru preşedinte 
Vinti/d Brdtianu Bucureşti. 

O~ganizaţlQ Partidului Nafio
nal Liberal din Sem lac judeţul 
Arad adânc lndureratd de oer
derea prea timpurie a Marelui ei 
Şef ia Pal te la durerea nemân
gilJatei familil şi asigurd pe 
noul ei Şef de ace/aş devotament 
pe care l-a manifestat Întotdea
una şi faţă L 'e Marele dispdrut. 

Istin, Pascu, 
secretar preşedinte 

• 
Primiţi condoleanţ.>! e noastre cu 

ocazia lD:etărli din viaţă a D-Iui 1. I C. 
BrătJauu. preşedintde Cous. de Min. 
cel, mal mare bărbat de Stat al Ro
mâniei. 

In momele OrganIzaţiei partid>llul 
naţional-liberal din Satul-Nou,jIJd. Arad 

M. ,Boz6ky, preşedinte. 
• 

Cu cea mal mare durere am luat 
la cunoştinţă de moartea marelui şi 

luminatulul bărbat de Stat 1. 1. C. Bră
tlanu şeful partidului lIbt!ral şi prlm
ministrul Ţări Româneşti. Partl1ul li
beral din comuna Şebiş jud., Arad 
având IntrIstat de pierdere celui mai 
tnalt şef al său işl exprimă marea sa 
durere fi slncerlle sale condolente. 

Augustin Mihulin 
şeful part. lib. Şt:biş. 

* 
Cu adâncă durere am luat la cu

noştinţă reposarea Preşedintelui par
tidului liberal din Ţară, a scumpulul 
Dostru Primmlnistru şi marele bărbat 
de Stat Ioan 1. C. Brătlaou. Cu aceasta 
ocazie partidul hberal din comuna 
Bahanl îşi exprimă durerea sa şi con-
doleutele sale Covaci Tdnasie 

preşedIntele partIdului 
hb. din corn. Buhanl 
• 

Cu mare durere am luat la cunoş
tinţă moartea celui mal mare bărbat 

de Stat al ţării româneşti 1. 1. C. Bră
tianu primmlnlstru şi şeful partidului 

.. liberal din ţară. 
Partidul liberal din comuna Crocna 

jud. Arad cu cea mai mare durere îşi 

exprimă marele regrt't şi condoleanţele 

.ale Pavtl Halmdgean m. p. 
preş. part. I,beral din 
corn. Crocna jud. Arad. 

• 
Adânc zguduiţi în suflet pentru tre

cerea neaşteptată din vată a marelui 
bărbat de Stat şi şeful auprem al par
tidului naţlooal·llberal din tară, in 
numele organizatiei acestui partid din 
Buteni, vin a exprima adânc simţitele 

Doastre regrete şi condoleanţe. 

Bodea, şef de sector 

'" 
Cu nemărginită durere am luat la 

cunoştinţă moartea Şefului nostru, a 
celui mat mare bărbat de Stat, care 
a fost l. C. Brătianu. Transmitem fa
miliei îndurerate celei mal sincere 
condoleanţe. OrgaDlzaţla partidului na
tional-liberal din comuna Vărşand 

judetul Arad. 
Nestor Popa 

paroh. ort. rom. preş. part. 
• 

Alte telegraDle expediate 

" Căue organizaţia locală 

In urma perderi! marelui bărbat de 
Stat şi şef al partidulUi nostru ne ex
pri măm slncerile noastre cnndolea nte. 

org. part. Ilberal, Căpruţa 

'" 
"Cu inima zdrob:tă de durere am 

luat cun'Jştmţă de moartea marelui 
nostru preşedl nte." 

"Să-I fIe ţărâna uşoară şi memoria 
binecuvânlată ". 

Organizatia liberald Irafoşll 
jud. Arad. 

'" In numele partidului lIberal din 
Halmagiu primiţi slncerile noastre con~ 
doleanţe. Ptfrll Balta, preşedinte 

* 
Deplângem pierderea muelui Ion 

1 r. Brătianu şi exprimăm profunde 
condoleanţe 

Organizaţia partidului national
uberal dm comuna Peiuliş 

* 
Sfânta·Ana. • 

Cu intristare şi cu durere nemărginită am 
primit vestea tristă a murtii celui mai in

I ţelept şi mai vrednic conducător. Org mizaţia 
I iiberală dm Sfâ'lta-Ana va asigura tot spri

jinul şi pe viitor. 
Zeifer Anlollill, preşedintele. 

Rade,ti. 

La clubul partldtdui naţ1onal·Uberal 

din Arad, au mai sosit următoarele 

telegrame: 

Centrul partidului Liberal judeţean 
ARAD. 

Cu cea mai mare durere am luat 
aS1ăzi cunoştlntă despre moartea celui 
mal lum!nat hărblt de Stat 1. C. 
Brătlanu Prl ITI ministru şi şef al parti
dului Ubfral. 

Partidul Liberal din comuna Almaş 
jud. Arad işi exprimă prin aceasta 
condoleanţele sale cu mare regret. 

loarl POpovicill preot. ort. rom. 
preş. de oa. el part. Itberal 

din comuna Almaş 

* 
Deplângem pe·derea marelui bărbat 

de Stat l. 1. C. Brăt!anu Corpul didactic 
Peregul-Mare 

'" 
Me:nbrli partidului Naţional-liberal 

din comuna Vănători adânc Intnst~ţi 

şi· au exprimat sediului central din Bu
cureşti profundele lor condoleanţa pen
tru moartea marelui bărbat de Stat 
1. 1. C. BrUlanu. 

Preştdin te le 
• 

Cu adâncă durere ne asociem la 
condoleantele partidului pentru pier
derea marelui bărbat de Stat şi şeful 

part'dului Ion 1. C. Brâtiann. asfgu
râl1du-vă de devotament fdţă de acest 
partid şi in viitor, 

Orgamz?ţ'a locald a pl/!tidului 
liberal dm com. Pilu/ 

Membrii partidului Naţional-liberal 
din comuna Şepreuş adânc Intristati 
au exprimat sediului central din Bu
cureşti profundele lor condoleanţe pen
tru moartea marelu j bă bat de Stat 
1. C. Brătianu Preşedintele 

'" 
Cu durere am luat la cunoştinţă de4 

cesul celui ma! mare şi mal intdept 
roman a cărui pierdere o rt'grdăm 
profund; tot odată vă asigurăm cA 
principiile decedatu:ui şi În viitor le 
vom urma. 

Organizatta liberald din 
com Comlăuş. 

* 
Regretăm din suflet perderea marelui 

băr bat J. 1. C. Brătianu. 

comuna Peregul-Mare. 

'" 
Cu adâncă durere am luat cunoştinţă 

despre moartea marelui bărbat de Stat 1. 1 C. 
Bratianu şeful Partidului Liberal şi prim
ministru al tirei Româneşti. Partidul liberal 
din comuna Rădeşti jud. Arad adânc intns
tat de această ve .. te işi exprimă marea sa 
durere şi sincerile sale condoleanţe. 

Delegatiile de săteni la lnmormilntarea 
. lui Ion 1. C. Brăfianu. 

Rada Ştefan preş tari. lib. 
Riideşti jlfd ArJUi. 

Cii. 
Cu cea mai mare durere am luat cu· 

nostintă despre moartea celui mai iluminat 
bărbat de Stat 1. C. Brătianu primminilltru 
şi şeful partidului liberal. Partidul liberal 
din comuna CU jud. Arad îşi exprimă pe 
această calea condolenţele sale şi marele 
său regret 

Anca/eu Iaan 
Preş. part, lib. CiI, jud, Arad 

Chi,ineu. 
Adânc mi~caţl de pierderea ireparabilă a 

a preşedintelui consiliului de miniştri DI 1. 
C. Britianu ilustrul bărbat de stat vă rugăm 
să fiţi interpretul sentimentelor noastre de 
adânca durere faţă de cel ce a cărui ţintă 

cea mai sublimă i·a fost opera intregirii 
neamului unităţii şi consolidării nationale 
Orgat/iza/ia partidullti liberal din Pildureni 

jHdelld Arad. 

Macea • 
Cu ocaziunea incetărei din viaţă a mllre

lui nostru bărbat de stat şi şef suprem al 
organizaţiei noastre naţional-liberale, cuprinse 
de nemărginita durere, pe această cale ne 
exprimăm sincerele noastre condolenţe. 

Preşed. Clubului naţional liberal din Macea 
George Buturca. 

Săvlr,in. 
Cu trecerea la cele eterne a iubitului 

nostru preşedint€ şi mare bărbat de stat, 
primiţi vă rugăm sincerile noastre condolenţe. 

Org. patt. naJ -liberal di" Săuârşitt 

Spicuiri ... 
S'a stins incă unul din cei câţi au ţinut 

pe umerii lor greaua sarcină a realizărei 

celui mai mare ideal românesc; intregirea 
neamului. 

(;u Ion Brătianu nu dispare numai şerul 
unui partid politic puterniC şi bine organi
zat; nu piere numai omul care, printr'o 
dibace echilibristică, a ştiut ~ă ducă desti
nele României la bun sfâreit Înlr'o epo. ă 
când Europa toată era În flacări: nu se 
atinge numai omul politic care a dominat 
situaţia în ultima decenie postbe ici, iebu
tind să-şi creeze o aureoIă ferieltă şieşi şi 
partidului său. 

Cu Ion B ătianu se duse una din forţele 
reale politice care a vegh!at la destinele 
României in ultimii douăzecj de ahi. 

Radna: 

Dr Valeriu SuCiU 
(tochlna Gherghe 
Juj 1 Oheo ghe 
Vlghl Dlmttrîe 

Sjâf/ta - Ana: 

Hell MIhai 
Blels1ffer Iosif 
Heleberger Francisc 
Capes Mtfan 

Peclca: 

Imroane Alexa 

Rovine: 

Ioan Brezan 
Ioan Halos 

Ineu: 

Gheorghe Paotea 

Cermti: 

Ouldul Nicolae 
Selejan Floare 

Somoscheş: 

Oaur Teodor 
Brănduşa Pavel 

Oarba: 

Clsmaşlu Pavel 
Bunaclu Pavel 

RtJpsie: 

Ardelean Simion 
Boasâe 

Horvăth Luca 
Ft:her Teodor 

Nddlac 

Tirea Grlgore 
Dimitrie D ăgau 
Vasile Şlreac 
U(Oi Marleouţl 

Boteşti: 

Vas' le Hallctu 

Mişca: 

Toma Teodor 
Janoş Nicolae 

\lândtori: 
Hodrea Ioan 

PdUUş: 

Avrămutiu NIcolae 

Oladova: 

ArJeleao Petru 

Miniş: 

Rusanda Petru 
Chişineu·Ctiş: 

Plnter Simion 
Corpaş NIcolae 

Pddufeni: 

Dlul lIle 
Avram Trllan 

Nddab: 

Florea Muntean 
, Petru DMIău 

Gh!oroc: 

Faur Nicolae 
Simandan Gheorghe 

Socodor: 

Ardelean MIhai 
AdlJC Teodor 

Radeşti: 

Rada Stefan 

Sepreuş: 

Nstor Ioan 

1ipar: 

Blro GhE'orghe 
Halzelhoffer loalf 

Comlduş: 

Musca Petru 

Vărşand: 

DobrJca Gheorghe 

Sâmbdtenl: 

Valeriu Felnecan 

Sintea: 

Ioan Seres 

Va urma tn numărul viltort numele 
celorlalţI. 
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Nn. 51 

Primăria comunei Sfântul 
Nr. 455/1921. 

Publicaţiune. 

Paul. 

Se aduce la cunoştinţă generalâ că 
in ziua de 30 Uel.!emvne 19.a, orele 
fO a. m. In biroul pnmărlei se va ţi

nea 11Cllaţlune publkă verbală pentru 
arendarea pt> timp de un an a gră
dinei comunale conf"rm dipoz ţlunllor 
lefjlii contabilitAtii publice. 

CondlţiunlJe St: pot vedea zilnic, in 
oarele Uflclo4se in biroul notarial 
Curtlcl. 

Stântul Paul, I~ 20 Noemvrie 1921. 
Prima/ia 

Nr.5@ 

Prl măria comunei Curtlcl. 
Nr. 2805/1921. 

PubUcaţiune. 

Pentru Ilfl!rarea scândurllor, lemnă
fiei ŞI pelarit>i necesare la repararea 
fântâullor şi pOdur.lor dm hotar, Dece
~are primariei pe anul 1928 se va ţi
nea IICU1IţlP publica cu oferte inch,se 
şi 61glldtl! in ziua dt: 7 Ianuarie 1 Y28 
orele 10 d. m. ia biroul primăriei Curtlcl, 
conform d ispozlţlumlor legii contab i
Jită"l publice. 

Condlţiunlle se pot vedea ia biroul 
Dotdrlal in orele de servicIU. 

CI.rtlci, 101 20 N~emvCle J9â. 
Nr. 5tO. Pnmdr/a. 

Primaria comunei Curticl. 
,Nr. 287?51':J27. 

PubUcaţlune 

Se pub Ică spre cunoştintă că ia 
-ziua d~ 7 Ianuarie H::128 orde 10 a. m. 
-se va ţluea licitaţIe publică la aceasta 
primărie cu oferte Înch S~ şi sigilate 
pentru repararea trăsuni cO,munale ŞI 

potcovlfea armăsarilor pe anul 1928. 
In conformlte cu dlspoz tlunlle ]egli 
con1abîlitălII publice, iar Informatlunl 
se put primi in oarele oflcioat;e in 
blrol-I notarial. 

Curti CI, 14 20 Nomvrle J 927. 
Nr. ~l). Pnmălia 

Prl nmărla comunei Cu tiei. 
Nr. 2ts68/927. 

Publicaţi une, 
Pentru darea io intreprindere e re

-parărli fâotânl,or de câmp ŞI aşt'zarea 
'tuburi lor de ciment in aceste fântâOl, 
'pre:um ŞI pentru furnizarea acestor 
tuouri se publi.:ă licitat aae cu of ne 
închIse şi sigilate, care se va t'n~a 
-Ja Primăria comunei, in zIua de 7 ia
nuarie 192t1 orele tu a· ID., .:oform 
dlspoz ţjuodor legii contab. publice. 

Cond t unile se pot vede z Imc rn 
biroul notarial in cunul oarelor ofi
cioase. 

CurticJ, la 20 Noemvrle 1927. 
Nr. 512. . Pnmdria. 

Primjria comunei Curtlcl. 
287U/92'l. • :Nr. 

Publicaţlune. 

Pentru liftrarea sc~ndurflor şi le
mo,ilrlel neCfsue pe 1928 prlmArtella 
repararea localurilor. se va tlnea li . 
citatle p,blL.:ă cu oferte iDCh se f' SI

gilate pe zrua de 7 Ianuarie 1928 orele 
JU a. m conform dispoz tluDilor Jt"gjj 
contabilită,1I publice. 

CondiţlHe se pot vedea ia biroul 
notarial ia cursul oarelor of1cioase. 

·.Cunicl, 14 20 ,Noemvrie 19J7 
Nr.;~514- .. - -' Primdria. 

= 

TRIBUNA NOUA 

Primăria comunei CurVcl. 
Nr: 2873/927. 

Pu bJicaţlune. 
Se aduce la cunoşllrţă generală că 

in ziua de 7 Ianuarie 1928 orele 10 
a. m. se va ţinea Jlcjt~tlune publica 
pe'ntru repalaţ unile mărunte ce se vor 
Ivi din Caz in caz în cursul anulUI 
1928 la edificille fântânilor, podUrilor, 
grajdurile, gardurrle, ş! oborul comu
naL Ltcitatiunea se va ţinea in con
formitate cu dispoz tiunll~ IfgU' con· 
b IlIAţij publice, alr informaţiuni se pot 
primi zilnic in orelt' de serviciu in 
biroul notar al. 

Curtlci, la 20 Noemvrle 1927. 
Primăria/ 

Nr. 513 

Prlmfjr1a comunei Sfânta Ana. 
Nr. ]374/19.:7 

Publicaţlune .. 
Se puhllcă spre cunoştlnt~ generală 

că fn ziua de 20 lan. J92H. a. m 
orele 10 se va t'nea licitatie pucllcă 
la aceasta primăne pentru darea in 
intreprindere a fu .;rărdor necesare cu 
repararea edificiilor comunale ce ur
meaZa a se efeptuf În anul 1928. 

LICÎtatlunea se va ţioea în confor
mitate cu dlsp. Lt'gll Conhb litaţii 
publice cu oferte fnchlse şi sig Idte 
pe cari c ln.:urr'nţil le vor inainta prl
m~riel Sfânta Ana, de un se pot primi 
toate la murinle necesare. 

la caz că aceasta licitatie va rămâ
nea Ură rezultat a doua licitaţie se 
va finea in ziua de 20 Ianuarie, 19~M. 

Sfânta Ana, la 25 Noemvrle 19.,a. 

Prtmaria 
Nr. 537 

Primăria OLltenbrun. 
Nr. 1510/927 

Publicatiune. 
Llcltatiunea (-a ne fiind aprobati 

se scrie JlClt :Ianea Ila la primăria 

Gutenb"un pe zua de 10 Ianuarie 19~8 
ora JO a. m. pentru exare ld area câr. 
ciumeI mare comunale din Glltenb'un 
pe timp de 3 ani adică dela 1 Ianlt
ari 1928 până r .. 3J Oe:emvrie 19JO. 

Ltci1atiune se va ţ'nea in conformi
tate cu cu art 72 şi următorii din le
gea cont. publ. cu of 'rte Îllch'se, sgi_ 
!cite si depunerea garantel de 10% 
la pr. rr ărle. 

Cond!t unile detaflate se pot vedea 
ZIlnic la pnmărie s'Jb oarele oflcloase. 

Gutencrun, la 20 Noemvrie 1927 
Nr. 517 Primaria. 

Prlmăr' a comunei Sfânta Ana. 
Nr. 1377/19.1.7. 

Publicaţfune. 

Se plbllcA !'Ipre cuno$tită că in ziua 
de 18 lan. 1928 la orele 10 a. m. va 
ţinea liCitatie publicA la aceasta pri
mărie pentru furn zarea alor 210 m S 
lemoe de foc pentru incă'zitul prlmă
rfel şi pentru functionarII comunall 
in anul 19l8. 

licit ~tlunea se va tlnea fn confor
mitate cu disp. Le~1I Contabilltă:i pu
bll.:e cu ofrrte [nch se şi slg late, pe 
cari coocurellţil le vor inat :tta pri ma. 
rlel Sfânta Ana, de Unde se pot primi 
toate lămuririle necesare. 

In caz că aceastalicltaţie va rămâ
nea filă reZ'Jltat a doua licitatie se 
v! ţInea Îil 19 l-tnua'le 1928. 

Sfânta Ana, la 25 Noemvrle 1927. 

Nr. 5J3 
Primăria. 

Primaria comunei CurtlcL 
Nr. 2071/927. 

Publicatiune. 
Pentru darea in int'eprlndere a lu

crărilor de lemnar, tâmplar şi ferar pe 
anul 1928 se va Unea I1c 1 taţfe publică 

cu oferte inchl:ie şi sigildte coform 
di~pozjtiunilor legii contabiiitati pu
blice In ziua de 7 Ianuarie 1928 in 
biroul Prl mărie! Curticf. 

Coodltiunile se pot vedea în bi
roul notarial ln cursul oarelor d~ ser· 
viciu. 

Curti ci, la 20 Noemvrie 1927. 
Primăria 

Nr. SIS. 

Prlnâria comunei Bucsig. 

I 
No. 115/927 

Publicaţiune. 

Rămânând fără rezultat pubJlcatfu
nea din 14 Aprilie J ~27 pu blleăm din 
nou lIcit3ţ une pe zlea de 20 Decem
vrie 1927 ora 11 a. m. pentu cofec
ţ!onarea alor 3 buc. pantaloni, 3 buc. 
vestoaoe dd Iarnă precum şi 3 părchl 
clsme pentru KUdrll comunali comferm 
prescrlpţlilor În vgoare. ]kltaţ'a se 
va tine prin oferteo Îachlse In confor
mlt,te cu art. 7~·83 dlr legea asupra 
contab. publice. 

Bocslll lai 20 Noemvrre ]927. 

notar. prE'ş. Corn. lot. 
HOl ilai. m. p. Bodai m. p. 
No. 528 

Nr. 
Primăria comunei Sfânta Ana. 
1373/g~7. 

PubUcaţfune. 

Se public! spre cunoFtlnţă generalâ 
că ifl ziua de 211ao. 9<!8 orele 9 a.m. se 
va ţinea licit- ţie pubJi:ă la aCl:"asta 
prl.llărle pentru darea în arendA pe b 

am a edificiului comunal care a fost 
esarendat in anul acesta lui loen· E· 
bar h ardt pentru măcelărie. 

lIcltaţiunea se va ţinea i!l confor
mlfateo cu dlsp. legii cootahjJit~til pu
blice, cu ofdte îachlse ŞI s gilate pe 
carr coneurel ţii le vor ianalta primă
riei Sfânta Ana, de u de se pat primi 
toate Iămurlflle necesare. 

In caz că aceasta Ifclbţle va rA
mânea Ură rezultat a doua licitaţie 
se va t 'nea io ] 8 Ianuarie 1928. 

Sfânta Ana, la 25 Noemvrle 1928. 

Primăria. 
Nr. 034. 

CODvoearea depolPolior 8ăncii Bsoclatl din 
RRRD 

CAmlfetul ales de către depondel1ţif 
Băncii Asociate Arad, In adunarea ţi
nută la 13 Nuv a. c., roagă pe toti 
deponeofl numitului fustitut de credit, 
să se puz nle DLlmlnecă în 4 DI:"('em
vrie a. c. ora IOa. m ]a con sfătuire 
in sala Primăriei Arad, pentru a lua 
cunoştinţă despre raportul deleg3ţ unei 
şI a decide asupra ag-ndeJer viitoare, 
aduca ld fiecare cu sine biletul de 
depuneri. 

Rlldăm tot odată pe ct'i InteresatI. 
să nu se I-Ise Influentatl de d !fetlte 
svonurl tende-nţ'oase arale sali ziar s
ice, deoarecl" comitetul a luat toate 
măsurile de prec~ufiulle ca Interesel~ 
deponentilor să nu suf, re şi depune
rile sa tie salvate În cel mal mare 
grad pos b 1. 
Arad 30 Noembr!e 1927 

Pentru comaef: 
Gh. Alexianu Dr. D. German 
N: 53-l 

Cutia cu scrisori* 
A v i z. 

Atfnt1e! ... Pe areasta cale' vin a 
da pu bll cltătil următoarele: 

Faimosul Director şcolar din comuna 
Şimilndul de sus, Jud. Arad, cu nu· 
mele "Daul Ioan". care are predilecţie 
de a se ocupa mai mult cu redactarea 
clandest.nă a d:fentelor denuntLlri ne
adevărate şi j )snlce î J contra tuturor 
intelectualilor din comună, - decât 
cu sine însuş;, - este ÎnzE'sfrat cu 
oişte calitti extravagante după cum 
urmenă: 

Numitul eslI' un mincinos de prima 
JOfN, un mdiVid necms! I fară nrd un 
pic de caracter, un laş ŞI in fme un 
falSIficator ordmar. 

S;>re ştirc'a a.:elora ce nu au avut 
nenorocul de a-I cunoaşte personal, 
recomandându·] indeoil'bi re vi Z 0-
ratulul. 

Carol Szasz 
subnotarul comunei 

• Rrdactia nu r{lspunde pentru cele publl· 
eate ilZ a:eastd rubrica. 

Primăria comunei Sfânta Ana. 
Nr. )375/927. 

Publicaţlune. 

Se publică spre şt ij l1ţiJ generală că 
in ziua de 20 lan. J 928 o"ele II a. 
m S;l va tlnea Ilc·taţ e pUI)I,că pentru 
furnizarea alor 10 vagoane de plt'1rlş 
sau p atră ne.-:esart reparări drumuri
lor din interiorul comunei. 

Licitatiunea se va ţinea fn confor
tate cu dlsp. Il'gli contab, publice. cu 
oft!Tte ilH:h se ŞI sigilate, pe cari con
curentii le vor Înainta prl mărlel Sfa:l ta 
Ana, de unde se pot primi toate lă
muririle necesare. 

10 caz că aceceastă licita tit va ră~ 
mânea fără rezuJt<lt a doua licitaţie 
se VII ţinea fn ziua de )0 lanuarif, 
1928 

Sfânta Ana, la 25 Noemvrie 1927. 
Nr. 535. P,imăria. 

Prim~ria comunei Sfânta Ana. 
Nr. 1376/1927. 

Publlcaţlune. 

Se publicA spre cunoştinfă că in 
zIua de 19 lan. 1928 la orde IOa. 
m. se va ţinea Ilcltallune puc/ică la 
aceasta primărie penrru confecţiona
rea uniformelor şi inră:tămtntel ne
cesare guarzllor comunal! pe anul 19~8 
conform tabloului afişat la aceasta pri
mărie. 

Vcftatfunea se va flnea in confor
m tate ('u d sp. Lpgîl Contab litătl pu~ 
blleet cu ofate îll~h'se ŞI SIgilate, pe 
cari (oncurentil le vor inainta primă
fiei Sfânta Ana, de unde se pot Primi 
toate lămuririle necesare. 

In caz ,ă ac"asta liCItatie va răm!
Dea fară rt zultat a doua licitatie se 
va ţ'nea in 18 Janu~rit' 1928. 

Sfânta Ana, la 25 No~mvrie 1927. 
Nr. 532 P,i'1ldria. 

Primăria comunei Sfânta Aan. 
Nr. 1312/92 r. 

PubUcaţJune. 

SI> pnbJlcă spre cunoşti. tl.! genra!! 
câ fn z'ua de 21 ·an. )9.d~ orele 10 
a. m. se va t nea licit ţie pubh.:ă la 
această pr mărie pentru cumpărarea 
alor 60 mIm ovas, 60 mim porumb. 
130 mim fân şi 50 mim pae nectSHe 
alimentarii ammalelor de rt'productle 
ale comunei pe anul J 928 . 

Licltat unpa se va ţnt'a 10 coform. 
cu dlsp. Ifgit contab. publice cu oferte 
fnch'sn şi sigilate pe cari concureoţl. 
le vor inainta prrmăr el SfAnta Ana de 
unde se pot pnml toate lamuririle ne
cesare. 

10 caz cA această h:ltat1e va rl
mânl:"a tari rezultdt a doua ]tc1t .. t;e se 
va t'nt>a in ZIua de 18 lanuar! t92ij. 

Shnta Ana, la 25 N~omvrll', JY21. 
Nr. 536. Primdrla. 

It: 
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TRIBUNA NUOA 

InfORmflrlunl. 
I Decembrie va fi sărbăto
rit anul acesta printr'un Te
deum ce se va oficia la ca
tedrala oraşului la ora 10 dim. 
şi printr'un festival care va 
incadra conferinţa O-lui prof. 
S.lviu Dragomir dela uni
versitatea din Cluj, la Pala
tul cultural, orele 5 p. m. 

• 
L. orele II dim., dl, pro-

fesor Ch. Upson Klarke, 
conferenţiază in sala Palatului 
Cultural, tratind despre: "Câ
teva probleme actuale in Sta
tele Unite". 

• 
Mielcurl tn 30 Noemvrie a. c. s'a 

făcut la catedrala ortodoxe dm Arad 
comemorarea marelui mtropoltt şi re
organizator al biserici ortodoxe in Ar
deal, Banat şi Tarile Ungurene. 

* 
pr fzt,'O cludatd coincldenţd, Ion J. 

, 
Jn timp ce din toate colturile Ţării 

răst nă j ~Iea adâncă· pentru cel dis 
părut. "Patria" din Cllj sub titlul 
- de două ori Impertinent: prin re· 
gionallsm şi pdn totala lipsă de cu
viinţă - "AldfaJul cere iuvern Maniu", 
publică tell grame stereotipe Plln cart 
part1zanl j ndu1ţl cer puterea in virtu
ka uneI logicp care iţi stoarce cam· 
pătimirea. Iată o mostră: 

Reprezentanţi partidului Naţional-Ţără· 
nesc dm Judetul... au luat cunoştinţă cu 
adallc regret de moartea prim-ministrului 
Ion Brătianu. 

Roagă Însă cu toată insis!enţa InaHa Re
genţă să aducă la cârma ţării un guvem 
prezIdat de d. Iuliu Maniu.. etc. 

Ca şi războiul, "Viaţa pohtică a Ro· 
mâniei" tşl are hienei.e ei !... 

* 
,Ve este ruşine să spicuim din unele ziare 

ce apar aici, pe pămîntul Ardealullu d~s· 
robii, aprecieri saj~ preocupări - ale ce· 
lor cari le redactează saf* le subt't'1llio
nea:::ă, - îtt legătură cu doiifll care a/o· 
1,'it un neam înireg. 

N" ne·am fi plliutnicioda/ă încltipui că 
C. Brdtianu, illfdptuiloful mare; refolme î,1 suf/elrle tWHâneşti poate săl4şlui o ură 
agrare. s'a ndswl in aceeaş zi (fi care atât de haină, cum 110 găseş/i nici î11 S1l

domnitorul Alex 1. Cuza, da decretul fie/ele dl4şmanilor noştri dec/arali. 

de improprietărlre a tdranilor, la 20 I Nu-l poţi obli,Ka pe nimeni să fie plill 
August 1164. I de reclltzoştinjif - când este incapabil de 
, .. un astfel de sClltime'li - dar trebue să 

La 6 Decembrie se împli
nesc 7 ani de la moartea lui 
Romul Velici, primul prefect 
al oraşului Arad şi unul dintre 
cei mai inimoşi şi mai demni 
de respect români. de pe a
ceste plaiuri. 

Spre a se evita aglomeraţia păgu

bitoare pentru public ca şi pelltru 
oficiu. contribuabtJii propret3rt de Ima
bile sunt rug~ti a-şI da zilnic la per
ceptii declaraţiile a I căror tt'rmeu ex
piră irevocabil la 5 Oecembre. 

• 
Am1nistraţia Financiară aduce la 

cunoştinţa tuturor proprietarilor şi 
chiriaşilor cari chltează chiriile toca
sate respective plătite fie prin llbel 
fie prin orice hârtie care tine Joc de 
chitanţă potriVit art.: 4, punctul 20 
din legea nouă a limbruiui sunt obli
gaţi solldar la aplicarea timbrului le
gal asupra chitantelor ce propnetarll 
dau chiriaşilor şi anume dela valoa~ 
rea chiriei dela JOO-IOOOO Lei tim
bru de Lei 2. dela 10UOO -500,)0 Lei 
tImbru de Lei 5. dela 50000 tn sus 
pentru fiecare fractlp. de 100,000 Incă 
uo leu. 

fii stăpânit de instinele animalice sau să ai 
suflet de liberi ca să nu li poli stăpâni in· 
dijerenlisl1U.l, din care n·a voi/nimeni să 
te scoată - şi să 1mpmşti cu veni'J in 
mOl1lente când altul î,~i /remură durerea. 

Nu publicăm n imi c a C 14 m! Dar 
vom aduna rând cu 1'îlld cele scrise şi 
vom întocmi 1In albtltlt pe care - făgă. 

duim !:o/enm·- îl vom pMf.e la dispozitia 
generaţiei viitoQt'e, c,.esclllă cu altă educa
/ie decât aceea:a pi.ifmeilor noş!!'i contmt· 
porani. • 

... Şi nu 110m fi 1lOi de vină dacă a· 
ceaslă generatie va scuipa chipllâl_ m;,ltot'tI 

din/re înaintaşi. 

~ 
• 4 4 , "ftt %cA" .... 

1.uni 19 Decembrie 1927 
: .... ora 9 seara 

Corn panja dramatică 

. . .. .. . 

a TEATRULUI MIC din 

Bucureşti va reprezenta 

ALTUL la RÂND 

Comedie în 3 acte de YVES MIRANDE 
MONEZI - CON. 

Cu MJŞU FOTINO tn reprezentatie, 

."' ...... -....... ., • PP.t" 
,., _ r*." 

Din Judet 
PeRi,. 

Cerc cultural. 
Jn ziua de 20 Noemvrle a.c. s'a 

ţrnut fn comuna Penf.. plasa Şeb1ş, 

cercul cultural a învăfătorllor, aparti

arate cAt mal clar prlnclpltTe practice 
ale acestei ş:oll, îndemnAodu-,i coIr git 
să le studlt'ze in prealabil, ba chiar 
si le şi aplice, căci aphcându-le vor 
transfoema viaţa ,col arA de azi mono
tonă ,1 ISlovitoare, Intr'o activitate vie 
şi corespunzătoare cerintelor DOI. 

nAn cercului Zimbru. cu urmAtorul Oupă aceasta s'au servit masa, la 
program: Chemarea Ohsft. cele bratA locuinta invAtatorului din Joc. Iar după 
de citră pArintele Florea din Iosăşel; masa. a urmat o conferinţă publlcă 

Iar după aceasta membrII ,'au fntru- pentru popor. tlnuUde citrA 0-1 Ne
alt in localul ,coalei pt Imare, uade delcu invatAtor tn J)uJcele, cu sublec-
0-1 preşedlate Zaharle Neamţ!u, prln- tul ",coala ca mijloc de educatie .... 
tro vorbire scurtA saluta oaspeţii ,1 La această conferlDtA a participat uo 
manifestAodu-,i bucuria cA membrII numir Insemnat de săteni. 

toti sunt prezenti, declari şedinţa de Ca Încheiere 0.1 preşedinte Zaharle 
deschisă. I Neamţlu mulţumeşte sătenl10r pentru 

Urmeazl o preJe,ere practică din Interesul dat, rugâlldu-I ca şi 10 viitor 
Istorie cu cI. IV, tInuti de, cifre 0-1 să la parte in numAr atAt de mare, 
Constantinescu, fnvAtAtor local. Pre le- clci aceste conferinte aa menirea, de 
gltorul a procedat metodic, După pre- a·le da sfatun şi directive, de cari 
Itgerea practlcl s'a tinut o dlzerht!e au lipsA tn vlată. Cu aceasta şedinţa 
cu subiectul .Ş~oala actfvă~ de cAtre ,e terminA iar D-I preşedinte declari 

InmormântareCI lui 1.1. C. Briltiauu 
Serviciul religios nentru inmormân

tarea marelui om de stat J. 1. C. B"
tlanu s'a făcut Dumlne:ă dlmlneilţă in 
rofonda Ateneulu! ŞI a încf>put la orele 
81/ 2 prin intonarea sinfoniel iii "Eroica
de Beethovt>o, de către orhestra Fllar
menicel d D BucureştI. A urmat ser
vlc1ul relJgos oflciat dt> M tropol1lul 
PimeD al Moldovei, Bălan al Ardea
lului şi No:ctorle al Bucovinei fncol1ju
raţ' de tOţ1 episcopii şi clerul patriarhiei 
Dupa. aceasta a vorbit M tropol!tul Ni
colae Bălan in numele Ardealului. OI Dr. 
Ar gelescu in numele guvernului. OI C. 
N colăescu in nilmeh: senatului. OI N. 
Săveanu in numele Camerit OI AI. 
Valda in numele partidului natlonal
tărănist, 01 Inculet, in numele Basa
rabieI. In numele Ardealului a mal 
vorbit şi OI mlnistr J AI. Lapedatu. 

... ..,..""" ..,... ,* - ., w·"'" ....... 

fttentat contra prImarului Vienei. 
După părăsirea unei Serbări sportive, 

s'a comis un alentat contra Primaru
lui Vienei Seltz. Att'ntatorul trase mal 
multf gloante de revolver, spărgând 

geamunle automoblluluj~ fâră Însă a 
,ănl pe cineva EI a fust imediat are~ 
stat. Crimlnalul se numt'şle RI~ hard 
Streblnger in etate de 23 ani, orjgi
nar din Tlmlşoare, de ocupatie actor 
farl ang jament. 
La Instrucţie a declarat că nu a avut 
Intenţie de a omori pe Sdtz. ci a vrut 
să facA o demonstratie (1) politicI 
pentru a atrage atent a lumei asupra 
mizerIei ce domneşte in Ausfrla. Cri
manalul va fi supus unui examen 
psich'atr'~ pentru a se stabIli respon
sabil1tatea lui, Întrucât declaraţluDlle 

sale sunt confuse. 
lată-ne deci şi exportatori de cri-

mlnall. 

După terminarea cuvânlărlJor slcriul 
a fost aş"zat pe afetlll unui tun im
bracat În trlcolor şi dus la garl de 
nord de ş. se cal Pe tot parcursul a 
fest fnş1rate trupele garnizoanel şi 

ş:oalele din capitala. Stradele şi gara 
erau ticsite de lume. 

Trenul mortuar a plecat din gară 
la ora 12 şi a ajuns in florlca la ora 
2 In gara Florica s'a tinut tncă un 
scurt serviciu re Hglos Iar carul mortuar 
a fost tras de 6 bol. 

In fata criptet intr'o pioasă atmos-
feră slcrlul a fost sărutat pentru ultima 
oară de soţia şi fiul defunctului şi 

apoi aşezat in cavou la dreapta ma· 
mei salt.'. La înmormântarea celui ce 
a făurit R lmânia Mare au luat parte 
peste 3000uO oameni. 

4 ..... • un p't:ţ .... 

fllegeriJe judetene 
loc la 10 uor auea 

Decembrie 
In câte-va numere din luna Au

gust a ziarului nostru am publi
cat vre-o 20 de puncte de acu
zare cuprinse In raportul Dlui in
spector general administrativ, M. 
MIJoteanu raport, prin care se 
cerea dizolvarea Consiliului jude
ţean din Arad. 

Dizolvarea a fost hotărâtă prin 
Inaltul Decret RegII No. 3155 din 
3 Noembrie 1927 pe baza atâta 
punctelor de acuzaţie publicate' 
de noi cât SI a .unei nouf serU 
de nereguli descoperite, In urmă,. 
pe seama fostului Consiliu jude
tean de sub preşedinţia exmini-

_ ........... _ ._ ..... ",. _ strului fripturist OI V. GoldiŞ. 

Souietele tratează cu 
Romania? 

Iată câte-va din acuzaţiunile 
noui şi necunoscute pubhculuj~ 
aduse Consiliul judetean dizolvat 
acum trei săptâmâni. 

"Neues W. journal
A 

aduce Ilrmă- 1 Fostii consJlieri judeţeni prin 
iaare ştire senzationald. pe care o Te- prefectul-delt gat dl V. Boneu au 
ddm intocmai: plătit cheltuehle personale pentru 

"Dupa informaţiile noastre din iSVOf tipărirea buletinelor de vot ]a 
sigur, se duc actualmente în~ T;ţella fra- I alegerile judetene şi parlamentare 
tattve. între Sovle~e. şi Ron:arua p~nt,u din 1926 din fondurile judeţului 
ndeZlrea asperrtaillor eXistente mtre tn valoare de 97 .874 lei. 2 In afară 
aceSf~ două. state. Puntfu/ principal al de această sumă a fost risipită 
tIa/a ti II, lor Il formeazd chestia Basa- pe automobile şi plimbărj prin 
rablei unde R~mânla a~ face oare ~are jude.t a .favoritilor şi b~tăuşilor 
cODcesiunl teritoriale (.!). Convor~trlle partidulUI suma de un milIOn dată 
sunt aduse de c~tre reprezentantu am- de ministerul de Interne pentru 
belor state de atei. acoperirea cheltuelilor legale 
Până Dici comunJcatul, ce este ade- . . • 

varat din toate aceste convorbiri nu In schImb magistraţilor care au 
putem incd şti. Probabil Incd una" din prezidat ale~erile li s'au plătit 
acele ştiri fantastice cari circulă cu dIUrne mai mici decât cele legale. 
duiumul în strdindtate. 3 In numărul viitor vom com-

Chestiunea Basarabiei fillld pentru plecta seria de nereguli şi de bani 
noi dejinitHl rezolvată, nu putem to- risipiţi de fostul consiliu al ne
fuşi priCfpe dece conces/uni teritOriale polismuJuL 
poate fi vorba. H. 
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()'l Calata invltAtor tn Aclata. Prin ,edlnţa tuchi.... Ionel Fluja 
aceastl dfzertatfe 0-101 s'a nizult si lnv. Citiţi şi răspândiţi ziarul " TRIBUNA NOUĂ" 
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