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De: l!Uflt flmlnte:! ftjutorări şi 
indreptări. 

Pe plaiurile panonice s'a sălă
şluit germenul vrajbei şi al răz
vrătirei. 

In sânul "Ungariei ciuntite li 
fermentează de atâţia ani, să
mânţa invrăjbitei uri. Şirul pro
testelor neintemeiate e nesfârşit 
iar calomniile nesocotite tmproa
şcă toată patima infuriată a unei 
naţiuni fără crez şi fără raţio
nament. 

Şi nu s'au mărginit, propovă
duitorii urei şi ai discordiei, la 
adulmecarea tacită a iJuziîlor Jor. 

De câte ori imaginaţia lor, me· 
najată de pretenţiuni imposibile, 
i-a ajutat să inventeze prilejul 
vreunei intruniri, in sufletele or
bite de patimi işi aveau izvor 
cele mai uimitoare exhibiţii ora
tOfice şi cele mai năstruşnice gl~
suiri de protesta;e. 

Astfel au inventat "săptămâna 
Trianonuiui" pentru a prilejui des
Iănţuirea protestelor nerumegate 
in contra tratatului care consfin
ţeşte :libertatea atâtor naţiuni im
pintenite de urmaşii lui AtiJla. 

Au născocit .săptămâna Sfân
tului Ştefan" pentru a se deda 
la cele mai condamnabile acţiuni 
de agitatie şi iredentism. 

Au acaparat pe un lord nau
fragiat, făcâJdu-l apărătorul cau
zei lor perdute. 

Şi iată că rn ultimul timp, au 
depăşit graniţele, pe cari în mi
opia lor nu vor să le recunoas
că, pentru a tulbura atmosfera 
conferinţelor internaţionale, 

La conferinta interparlamentară 
din Paris şi la congresul inter
naţional al Presei din Geneva, 
delegaţii unguri n'au ezitat să se 
facă ecoul frământărilor nechib
zuite cari stăpânesc spiritul in
vrăjbit al vecinilor nostri. La 
două congrese unde reprezen
tanţii atâtor state s'au intrunit 
spre a depune incă o petricică Ia 
marele monument al păciI, răz
vrătiţii unor vremi pe cari nu le 
inteleg, au inourat seninul unor 
preocupări oportune. 

Nu şi-au dat seamă pontificii 
urei, că prin cuvintele lor lnve
ninate contribuesc la discredita
rea lor, dându-şi fără scrupul 
"arama pe faţă". 

Nu vor să inţeleagă aceşU răz-' 
vrătiţi că jertfele lor Cain-ice nu 
vor tnneca nici odată, cu fumul 
răsfrânt, pornirile tnţelepte ale 
străjerilor cari veghează cu cre
dinţă la altarul păcii europene ..• 

La aceste două congrese s'au 
putut convinge de zădărnicia ac
tiunii lor, dacă ar fi Inregistrat 
uimirea congreslştilor cari sunt 
mat conştIenţi de importanţa vre
milor, decât lordul insetat de glo-

Sâmbăta 27 August a c. 0-1 Pre-
rie şi dacă ar fi judecat temei
nicia spuselor delegaţilor români. 

Spulberarea acuzaţlilor lor n'a jrct 1. Georgescu a fost În comunfie 
fost făcută cu patimă. S'au adus Aciola, Gura-Honţ! şi Crocna pm

tru a contrOla personal cantitatea 
(4 vagoane) şi distribuirea grâului 
destinat locuitorilor ce au suferit pa-

de către delegaţii româr.i dovezi 
cari nu numai că alt arătat goli
ciunea şi netemeinicia spuselor 
ungureşti dar ar fi trebuit să-i 
trezească la realitate. gube din cauza grirldineÎ. Grâul afost 

D. 1. Th, Florescn, delegatul de foarte bună cali!ate ŞI a 10 t luat 
român la conferinţa interparla- din regiunea Imuiai. 

In aceio$ zi a Juat masuri ca să se 
dMrtbuie 2 vagoane grâu sfnistroţilor 
din comunele losăşef, Oleci şi Revetiş. 

mentară a spus atât de rumâne
şte că "Dacd fixarea frontierelor 
dv, Ia justa lor limită, ame
ninţd bogăţia naţională a Un
gariei, încheiaţi o inţelegere eco- Trecând prin comuna Moneasa, a 
nomică cu vecinii dV., cari vd constatat cu dUfele ca acelor 48 10-

întind mâinile in mod sincer". culto" cari aveau dreptul a primi 10-
Vor inţelege propovăduitorii urei furi de casa, li s'a destinat lotllri pe 
şi al discordiei această sinceră marginea apei compus! din nisip şi 
aflrmaţie, sau vor continua să 
otră vească cu iluzii deşarte, su- petriş numite prunduri de gârld. 
fletele minoritarilot cari Ii secon- Văzând această bataie dt jOf, săte
dează 'n nesocotitele lor aq[uni ? I nil au p~otestat; dar protestll.l lor n'a 
Dacă şi de data aceasta. ar (~:<;~ aUZI! de jo~t111 d:-legat de _preftct 

persista în dăunătoarea-le mio- ca,"I, cele 4
l
/ 2 lul?,ă~e de ~a!11antJ ~e

pie, pe noi ne mângâe gândul slmale pentr? a fi Impar/tte satem/or 
că am dovedit inc'odată cât de _pentru 10clJn de casa, şcoald şi casa 
lipSiţi suntem de patimi şi cum nationala, au 1,05t retinute pentru fo
ştim să susţinem o politică paş- siul delegat de prefect d-J V. Boneu 
nică şi binefăcătoare. Cei cari o et CO,mp, ~Jus un, nllmă~ oare caTe de 
inteleg, vor beneficia, iar cei cari funcţIOnarz fuvont." Atat de scanda
O vor nesocoti se vor izbi în- Joasa a fost această nedreptate făcută 
curând de prag~1 nesocotinţei lor. săteni/or şi atâ~ de ller,~şiTlQt ,acest 

D â v' â d f itI ' abuz de putere In cât unii functlonaTi 
~r p ~ na c n v~m I n e" eş1 cu b fin simt cărora le venea cate un 

deplm .. sa nu. s: u:te de ~atre loc de casă, au reluzat net primirea 
~eJ cart continua. sa pescU1ască lotului, Numai d·l V. Bomu fostuL 
In apa pe _ care Slngu~1 au tulbu- delegat de prcfe~t nu s'a neliniştit. 
Tat- o, cuvmtele acelUlaş delt'gat . 
român: "Tratatul dela Trianon D-I Prrfect 1. Georgescu a hotdrât 
este cea mai inaltd manifestare sa ]acă toate intervt:ntilifliJe necesare 
de dreptate ce vre-odată s'a in- pentru ~/ac~ ~a dreptatea sa triumfe 
Idp tu it, deoarece ea a permis sd şi sdtenll sa-şI la terenurile cUVtTlite 
se dea· libertatea la milioanele nu ba/joeola prulldutilor de gâr/a. 
de români, pe cari Ungaria îi D-I Prefect j. Georgescu constatând 
ţinea de secole sub jugul său". şi în alte parti nereguli la improprie-

Iar noi nu vom ezita o clipă taririle cu locuri de casa, pamântulÎ 
să veghem lângă candela ce im- arabile şi păduri a inceput factrta 
prăştie raze binefăcătoare, In ca- unei anchete severe pentru descoperi
lea celor cari - inţelegându- şi rea şi pedrpslrea celor vinovati. Astlel 
rostul -- nlzuesc să se impăr- a dovedit că unii ingineri topografj nu 
tăşească din binefacerile păcei. masurau pământurile de cât daca să-

i __ .... /Vicen/iu Bugar/u. ttnii se duceau la anumiţi ad1()coti 
l pattizani ai jostulai regim de pornind. 

p • rwv 
,ft $....,. __ _ 

Sprijinlrea culturii 
Se ştie că sub guvernarea tre

cută liberală Dl Prefect I. Geor· 
gescu a adunat şi depus suma 
de peste un milion pentru con
strucţia unui internat modern ne
cesar elevilor ce urmează la Ii~ 
ceul "Moise Nicoară" şi celelalte 
şcoli secundare din Arad. 

Suntem informaţi că din nou, 
a inceput să ia măsuri pentru 
mărirea acestui fond astfel ca la 
primăvara viitoare să inceapă 
construcţia internatului atât de 
necesar copiilor de români veniţi 
din toate părţile judetulUi. 

.oi 

Examindnd apoi bugetele comunelor 
IHrale cari au fost alcătuite ln modul 
cel mai ,isipifor a redus insemna te 
sume la cheltuieli cari n'aveau alte ro
sturi de cât risipa şi jaful in ave/ea 
comunelor. A reduş biruliLe grele ce 
lostul rtgim pusese pe capul sateni/or 
şi a pus rânduiald in gospodaria co
munelor. După cum vedem Legea 
dreptăţii Incepe să se arate. 

Tot CII ocazia inspectie; in judeţ 

D-l Prefect 1. Georgescu a donat 
25.000 lei pen~ru refacerea bisericii 
din Madtrat şi 6000 lei pentru refa
cerea bisericii din Qovâjdia (Poulian). 

Cor. 

Anul IV. - N-rul 39 

Fiindcli numai prin culturii se. 
va putea ajunge la adevArata con-
solidare a tlirei. partidul n~rt~;,~ 
liberal, pe care tara s'a ),Jp-r.~;'\Î1n'" ",(.1 ''c'. 
in momentul greu al reva~diQiirilor . {- ",: , 
naţionale, va dovedi cAi' 4tste fa~; ~, • 
torul principal in promo\'~rca cuI· 
~lCfirii:--' ~-- '. -

Arad 3 Septemvrie 1927. 

& 

Sfichiuiri ..• 
Acum când suntem în epoca descoperirii 

incomensurabilelor fraude, va părea curios 
că aducem la cunoştinţă d-Iui adminislrator 
finanriar, conştiinţiozitatea unui funcţionar al 
d-sale. [!ar cum suntem noi răutăcio?i, nu 
vrem să o lăsăm trecătoare Întâmplarea pe 
Care am avut "norocul" s'o înregistrăm. Doi 
grăbiţi stăteau la un ghişeu cu inscripţia 

"Plăţi". Voiau să plătească, .. DarÎncasatorul 
ertl ocupat. Avea toc "Penkala" şi până să·l 
umple cu cerneală cei dela ghişeu erau osan
diţi să priveasci1 minuţioasa operaţie care a 
durat aproape o jum. de ceas, Şi după ce 
tocl.Il cu pricina a fost indopat cu cerneală, 
funCţionarul nostru şi-a găsit de lucru. Pe 
nişte hârtii incerca peniţa ... nouă - probabil, 

Când a isprăvi[ infine, apare tacticos 
la geam. Şi iată cu ce răspuns m'am ales. 
"Vino mâine la opt". Erau deja 12 trecute. 
N'aveam ce zice. Am plecat năcăjit pe .. toc, 
după ce aruncai privirea pe o fiţuică atârnată 
pe rerete. "Timpul e bani" ... 

Şi'n răutatea-mi caracteristică m'am in
trenat că dacă 'n fiecare zi acel funcţionar 
se'ndcletnic~şte cu aceată ocupaţie nu 's'ar 
il1i implicit o altă Întrebare? Anume: Ce e mai 
condamnabil furtul de timp sau de bani .. 

Timpul fiind bani, răspunsul nu e greu. 
Riimâne ca domnul administrator să,] aplice. 

l'a II ddră. 
... 4..... ne ...... 

Anchete şcolare In Ardeal 
Conform promisiunel făcută În cur

sul săplămânel trecute, dl dr. C. An
gelescu, ministrul Instrucţiunel publice, 
a dispus revizuirea situaţiunel şcolilor 

minoritare din Ardeal, spre a pune 
capăt neregulelor ce dălnulau pănă a
cum. 

ŞI precum era de prevllzut, s'au 
descoperit o mulţime de lucruri in 
flagrantă contradicţie cu legile şi re
gu lamentele. 

S'a constatat de pildă, că In apro
pierea Dic!osân·Mârtlnulul, ungurii sus
ţineau şcoli in regiuni româneşti, deşi 
numărul elevilor din clasele I·JV era 
abea 15 (legea invăţământuJui cere un 
minimum de 20 elevi). Tendinta de 
maghlarlzare este evidentă. 

10 alte localitătl, mat multe şcoli 
au trebuit inchise din cauze de salu
britate publică. 

Executarea dlspozlţiunllor nu se 
face pretutindeni fără gălăgie. Confe
siunile minoritare adesea refuză sa se 
supună ,i ameninţă, ca de oblceiu, cu 
Geneva, cu Liga Naţiunilor, cu presa 
din străinătate. 

Fireşte, ameninţările sunt lIpslte de 
orice bazl, fiindcă guvernul, în ten
dinţa lui de a Întrana ordinea şi le
galitatea, n,a. uitat o slngură clipi 
principiul de largă toleranţă şi inte
legere faţă de minorităţi de care s'a 
lăsat condus şi tn trecut. 

Dlspoz.iţlun!le ministerului Instruc
Ilunei publice. folosesc Intregei ţări 

şi ca atare, ele nu pot fi desconsi
derate de populaţia minoritară, - ori
care ar fi indemnurlJe de reacredinţă 
ale unor partide de vrajbă şi ugatiune. 

.t ua. -tI/IItItAfIA • 

Din cele 150 de vagoane 
grâu de sămânţă pe care 
Sfatul le-a trimis tn ArdeaJ, 
20 au fost dirlgate spre Arad 
pentru a fi dist.[ibulte sini
stratilor de grindină. 

Q 
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, 1-: eftin şi bine' 
I Funcţionarii publici au 20% reducere. A 
.IIP ...... ... 

Ca să vă faceţi ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
tncepând de 1" 500 lei in sus, 
Ghete noi pentru barbati în
cepând de la 600 lei in sus. 
Ping-clltul ghdclor bărbăteşti 
100 lei, femeilor 80 Iei şi pentru 
copii 40 lei. Repararea tocurilor 
Ia I:lhcie 20 lei. Reparaţii mai mici 
10 Iei. Pentru fie care lucrare· 
garantez pentru 60 zile. Rog 
sprijinul onoratulul public. 

78 liie Nadaski 
Piaţa Peştelui 19. 

·'-AN~ -1 
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ROMÂNIA 
Comitetul şcolar judetean Arad. 

No. 1420/1921. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştintă generală, că 

În ziua de 15 Septemvrie 1927, ora 
10 a. m. se va tine licitatie publică 
cu termen scurt, in localul Prefedurei 
judetului, pentru furnizarea mobilierului 
necesar şcoalelor noui din judulul Arad, 
şi anume: 

600 bucăli bănci şcolare. 
20 " table negre. 
21 .. catedre. 
16 .. dulafuri pentru bibliotecă. 
22 .. dulafuri pentru archivă. 

42 " scaune. 
Tot în aceasta licitatiune se va da 

Întreprindere edificarea latrinelor la 
Şco alele din comunele Obârşia, Sârbi, 

o Lungşoara, Văsdoci, Bodeşti Musteşti, 

şi Susani. 
Devizele, planurile şi condijiunile re

levate la acestea construiri se pot 
vedea în biroul comitetului şcolar ju
detean, la Prefectura judetului camera 
No. 43. 

Licitajiunea se va pne În conformi. 
tate cu Legea contabJlitătii publice 
(Art. 72-82) şi conditiunile generale 
pentru Întreprinderi de lucări publice 
şi cu oferte închise şi sigilate pe cari 
concurentii le vor Înainta Comitetului 
şcolar judetean în ziua licităcii ora 10. 

Amatorii vor depune deodată cu 
ofertele şi o garantă provizorică de 
4 % la valoarea lucrărilor În numărar 
sau efecte de stat. Garanta se va ma· 
jora la 10°/. de concurentul care va 
dobândi lucrările. 

Preşedinte. Prefect. Secretar. 
1. Georgescu (9S) V. Spătariu (8S) 
No. 170 

• 

TRIBUNA NOUA Nr. 39, 

PUCHER GRIB mai frum08aB SOBE şi CUPTOARE de teracolă, reparatie de ori ce fel, mutarea ~ 
Magazin de soba loc la a'tul se pot face cu preturile cele mai reduse de magazinul da soba I 

şi cuptoara din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. 

Rog onoratul public am da tol concursul soţia lui STEIN MOR. No. 19. 
te 

Depozitul de S O B E de tera cotă din Bulev. Regele Ferdinand (casa I 
Oengl Nr. 63-65) p:imt'şte orice fel de comenzi dUDă plac, face sobe 
noi, sob~ pentru gătit, reparaţii şI orice lucrări in teracotl cu preţurile cele I 
mai reduse. 

~ Ctr concursul Onoratuiui public. 
I 76 Szerb Antonl 

Nr. 1180/1927. 
Primăria com. Chişineu-Criş. 

PublicCJliune. 
Primăria comunei Chişineu-Criş va 

jinea licitatiune în ziua de 5 Oct. orele 
10 a. m. pentru furnizarea alor 240 m. 
lemne de foc de prima calitate nece. 
sare. Primăriei, şco alei de Stat şi locu· 
intei notariale. 

Licitajiunea se va tinea în conf. cu 
Legea Cont. publice. 

Chişineu-Criş la 26 August 1927. 
Primăria. 

Nr, 209. 

Nr. 910/927. 
Primăria corn. lermata.Neagră. 

Concurs 
Primăria comunei Iermata·Neagră pu· 

blică concurs pentru indeplininirea pos· 
tului de secretar (Impiegat) la această 
primărie. 

La acest post pot reflecta candidati 
cu diplomă de notar, şi care au praxă 
administrativă. 

Retributiunile sunt cele provăzule ~ 
bugetul comunei. . 
. La cerere se vor anexa Extras de 
naştere, act de nationalitate, certificat 
de moralitate, actul de 'sludii, act mili
tar, certificat medical şi declaratie de 
limbele ce posedă. 

Actele nu se vor Înainta până la 5 
Oct. 1921. 

lermata·Neagră la 23 Aug. 1921. 
Primar: Notar: 

Ioan Papp Cornel Wilt 
Nr. 208. 

llicitCJliune minuendil. 
Pentru lucrările de renivare a turnu

lui şi acoperişului Sfintei Biserici din 
Dud în baza :planului si devizului de 
spese aprobat de Ven. Consiliu epar· 
hial din Arad cu Nr. 4372;927 se pu. 
blică licitatie minuendă pe ziua de Joi 
la 8 Septemvrie a. c. orele 3. d. p. 
(15) in localitatea şcoalei de lângă 

biserică pe lângă următoarele cOntiuni: 
1. Pretul de excIamare 109,000 Lei. 
2. Licitantii vor depune vadiu de 10 

procrnte în bani gata sau hârtii de va. 
loare. acceptabile, pentru lucrările la 
cari vor reflecta, având a li se restitui 
numai după receptionarea lucrătorilor. 

3. Pentru participarea la licitatie liei. 
lanlii nu pot pretinde sub nnei un fini 
spese. 

4. Licitantii îşi vor dovedi în scris 
titlul de intreprinzători. 

5. Planul, devizul, şi conditiunile se 
pot vedea la oficiul parohial din Dud. 

6. Consiliul parohial fără conside- I 

rare la rezultatul llcitafiunii poate încre. 
dinta lucrările reflectantului care va 
tinde mai multă garanfă morală. 

7. Renovarea se "fa începe (imediat 
după aprobarea contractului Încheiind 
cu intreprinzătoruI. 

Dud, la 24 August 1927. 
Nr. 211. 

Primăria comunei Păuliş. 

Nr. 784/927 

['Ub1icCJliune. . 
Primăria comunei Păuliş publică li

cilatiune publică pe ziua de 1 Odom. 
brie 1927. ora 9, pentru furnizarea 
unui vagon lemne de foc necesare 
primăriei. 

Licitatia se va tinea în conditiunile 
ari. 72 - 80 din legea contabilitătii pu· 
blice. 

Păuliş, la 20 August 1927. 
No. 202 Primăria 

Primăria comunei Păuliş. 
Nr. g82/927 

Concurs 
Primăria comunei Păuliş publică COn· 

curs pentru îndeplinirea postului de 
pădurar comunal, pe ziua de 1 Octom. 
brie 1927, orele 10. la primăria Păuliş. 

Cererile in scris se vor înainta la 
primăria comunei Păuliş până la ziua 
de 1 Octombrie 1927, provăzule cu 
urmăfoarele acte: 

1. Extras de naştere. 
2. Actul de cetătenie. 
3. Certificat de moralitate dela pri. 

măria de domiciliu că nu a suferit de 
Are·o condamnatie inflamantă şi nu 
este pus sub urmărire. 

4. Certificat de nevinovătie dela ju 
decătoria de ocol şi Grefa Tribunalului. 

5. Certificat de valoarea averi ce 
posedă. 

6. Certificat medical, oficios că este 
apt pentru indeplinirea postului de pă
durar. 

1. Dovezi pentru satisfacerea ser· 
"ieiului militar. -

8. Certificat de studii. 
9. Declaratie de limbele ce cunoaşte. 
Conditiunile de salarizare şi regula-

mentul asupra datorintelor şi dreptu. 
rilor pădurarului se pot vedea În bi
roul notarial şi Ocolul silvic Păuliş 

sub orele oficioase. 
Păuliş, la 20 August 1921. 

No. 203 Primăria 

Nr. 309/1927 
Primăria comunei Pănatul nou 

PubliciJfiune. 
Primăria comunei Pănatul-nou, tine 

licitatie publică în ziua de 30 Sept. 1921 
oara 10 a. m. în localui Primăriei, pen
tru confectionarea hainelor de iarnă şi 
vară pentri un politist comunal: 1 bluză, 
pantalon şi capelă de postav, 1 bluză, 
pantalon şi chipiu de vară, 1 căciulă 

de iarnă şi una pereche eisme, dori. 
tori de a efactua confectionarea' vor 
putea lua cunoştintă de condi(iunele lici. 
tatiei in biroul notarial. 

Licitafiunea se va finea În conforml. 
tate cu Legea contabilitătii publice, deo
dată cu depunerea ofertelor se va de
pune o garantă de 10% 

Pănatul-nou la 23 Aug. 1927 
Nr. 210. Primăria 

Nr. 900/921. 
Primăria comunei Păuliş. 

Concurs 
Primăria comunală Păuliş publică 

pentru indeplinirea postului de vighii 
de câmp, pentru păzitul hotarului." Pu
ata Păuliş" pe ziua de 1 Octombrie 
1927 orele il, la primăria comunei 
Păuliş. 

Cererile în scris se vOr inainta la 
primăria comunei Păuliş, până în ziua 
de 1 Octombrie 1027, provăzute cu 
următoarele acte: 

1). Extrasui de naştere 
2). Act de cetălenie. 
3). Certificat de moralitate dela 

primăria ee domiciliu-şi că nu a su
terit de vre-o condamnare inflamată 

şi nu este pus sub urmărire. 
4). Cerlifioat de nevinovătie dela 

judecătoria de ocol şi grefa Tribu. 
nalului. 

5). Certificat despre valoarea ave
ce posede. 

6). Certificat medical, oficios că 

este apt pentru îndeplinirea postului 
de vighii. 

1). Dovezi pentru satisfacerea ser· 
Aiciului militar. 

8). Certificat de studii. 
9). Declaratie de limbele ce cu

npaşte. 

Conditiunîle de salarizare şi regu· 
lamentul asupra datorintelor -şi dreptu
rilor vighilului se pot vedea in biroul 
notarial din Păuliş sub orele oficioase. 

Puliş, la 20 August 127 .. 
Primăria: 

No. 201 

Nr. 1680-1927. 

Pubicaţiune 
Să publică licitatie publică pe ziua 

de 15 Oct. 1921 oareIe 10 pentru lu
crările de repararea şi zugrăvirea pri
măriei. edificiului Judecătoriei de ocol 
şi abatorului comunal, care să va 1inea 
la Primăria comunei Aradul-Nou. 

Conditiunile de licifatiune se pot ve
dea zilnic la primăria comunei sub du
rata oarelor oficioase. 

Amatorii vor depune o garantli de 
5% din suma oferită În număr sau 
efectecfe de stat. 

Licitafiunea să va finea in confor
mitate cu L. C. P. 

Aradul-nou la 25 August 1921. 
213 Primăria. 

No. 161-1927. 
Primăria comunei Şiclău. 

PUblicatiune 
Publicăm spre cunoştinta generală. 

că dreptul de vânat a comunei Şiclău 
jud. Arad, cu intindere de 5100 jug. 
cad. să arendează prin licitatie publică 
pe timp de 10 ani cansecutivi începând 
cu 1 Noemvrie 1927, În ziua de 15 
Oct. 1927 orele 15. 

Pretul de strigare Lei 3000. 
ConditiunUe se pot vedea la oficjul 

primăriei În orele oficioase. 
Şlclău la 20 August 1921. 

Ioan ~Goldiş Gheorghe Torsan 
notar primat 
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Intrunirea minoritară de Duminecă. 
TRIBUNA NOUA 

am fi fost cu siguranţă strgmati
zaţi de regionalişti porniţi contra 
regăţenilor; dacă am intrat fră

Pag. 3 

Intensificarea activităţii 
culturale la sale Domnul nieuleseu-Rieiz la brat cu domnii J(un şi fried .. - Preşedintele 

Sfatului negus'orese, secţia Brad îşi dă demisia şi disoluă sccl ia. ţeşte 1n Sfat, am păţit planul, ce D, dr. C, Anghelescu a convocat la 
ni-Ia rezervat 01. Niculescu Rietz, Casa şcoaieJor, la o consjatulre,in ve

Intrunirea minoritară, de care aşeza activitatea D sale publică O-nU Kun şi Fried Insă au pri- derea intmsijldirii cOllstrucţiunilor şco-
ne ocupasem fn prim articolul din În razele unei cercetări mai se- vilegiul, de a profesa necontur- Iare pe toli prefecţii de judt!. 
No-precedent al ziarului nostru, verr, d:n punct de vedere româ- baţi ba chiar încurajaţi, regiona- D. ministru a lămurit prefuţllor sco-
s'a ţinut. Fără să fi fost dumiriti nesc. Efectul dureros, pentru noi Jismul!!!. Iată unde pot ajunge pui cOT/sjatulrU. 
a'supra chestiunilor sulevate 1n românii, al acestei demonstraţii lucrurile, când dela centru se iau A amintit de angajamentul. pe care 
acel articol, şi fără să poală OI. minorita!e, s a şi produs. Domnul măsuri pripite, fără consultarea d. Ion Bratiaflu l-a luat in -congresul 
Farago ori pridenii O-sale Kun Gheorghe Adam, Preşedjnt~l{' factorilor C'helnaţi. dela nEjorie" de a spori activJtatea Clll-
şi Fried, să justifice la lumina Secţiei Arad a Sfatului Negusto- Elementul nou ivit in aceasta turald in masele populare, 
zilei neceşHatea acţiunei ce intre- rese, a tras consecinţele, dân- chestiune, este - perfectul acold Dupa in.japtllÎlea marelor ref("mt, 
prind, aceia propagandă demhn- du-se demisia, şi propunând ceu- prealabil cu OI Niculescu - aglard şi a votului obştesc, partidul 
strativă işi urmează cu mult ci- trului Sfatului Negustoresc disol- Rietz, mărturislt de DI Kun in liberal a inscris in programul sdu rt
nizm cursul, arătându-ne slăbiciu- varea Secţiilor din Arad. Inţele- intrunirea publică de Dumineca forma culturald. 
nea noastră, Ne Implinirn rolul gem indignarea justă a O-lui Adam' trecută. Acesta este de fapt fac- Partidul se angajează sa SOIIlf.'O

de cronicari t convinşi fdnd că care spunea, că elementele româ- torul determinant. Acest acord, 1;eu aceasta problema cum a sOlutlo
mai curând ori mai târziu, fac- neşti s-au apropiat cu toată in- netăgăduit de către OI Rietz

l 
este ,lat şi problema lejormei agrare. 

torii cari ar fi fost chemaţi de a crederea şi dragostea frăţească de cauza noilor surprize dureroase, Un popor, fără o C~lltură, 1111 poate 
sugruma In faşe această frămân- o veche organizatie comercială ce au de intimpinat factorii eco~ li conştient de menirea lui. 
tare de prisos, se vor convinge cum e Sfatul Negustoresc. Insă nomjci ardeleni, chemati de a Pentru ridicarea nivelului culural al 
şi ei, şi vor regreta greşala in- dacă centrul acestei urganzaţiuni fndrurnă procesul de românizare tărilt trebue continuat planUl dill 1922, 
diferentismului, ce-I araăt azi fată tratează peste capetele noastre, a oraşelor de dincoaci de Car- a spus d. minlstlu. 
de această chestie atât de impor- ba chiar pela spatele nostru, cu paţi. unde Kun-ii şi Fried-ii sunt Ştiţi cari sunt roadele acestui plan. 
tantă. organizaţiile minoritare rămase in şi azi stăpâni. Şase mii de şcoale au fost presărate 

Aranjatoril federalizării spun, fiinţa din era maghiară, in cari Suntem optlm;şti incorigibili. pe intreg cuprinsul ţării. CU toată ne-
că nu urmăresc scopuri politice noi nu am fost membri şi din N'am renunţat la nădejdea de a increderea unora cd acest plan ar fi 
Bici nu intenţionează a se separa cauza insistenţei căra 'a nu pot vedea destrămată acţiunea primej- 'realizabil: Nu am fi ojuns la aceste 
de noi. EI convoacă insă o adu- prospera Secţiile ardelene ale dioasă a O-lor Kun şi Fried. In rezultate, dacă n'am fi avut concursul 
nare in locul unei instituţltmi pu- Sfatului. Probabil, O-nii dela această speranţă nu dăm dlu- prefectl/or. 
blice româneşti, fără să fi obţi- centrul Sfatului vor fi dat mul expresiei necazului cercuri- Pot spune că majoritatea lor a des
nut in prealabil sala, care după chiar voe O-lor Kl.ln ŞI Fried, să lor româneşti, contra D-Iui Ni- jăşllrat o activitate demna de admirat. 
cât am aflat din cuvintele preşe- intreprindă propaganda cu dede- cule~cu- Rietz. pe care il ştim bun Numai aşa tau putut face mii de şcoale 
dintelui sfatului negustoresc, sec- faimtJrc a Secţiilor ardelene. pe român, ci aşteptăm o lămurire in toată tara. 
tia Arad, era rezervată de vre-o noi nu ne-a pus in conştinţă publică din partea D-sale, de Mi/listerul de instrucţie a dat vreo 
zece zile pentru o adunare a ace- despre aranjamentul cu care se care depinde soartea secţiilor ar- 200 milioane pentru aceasta operd, Iar 
stei organizaţiuni. Mai departe lăuda 01. Kun, prin urmare bla- delene ale Sfatului Negustoresc. sătenii au contribuit cu peste 2 millafde. 
ajunşi la acea sală prin gentileta maţi de centru cu atât mai mult Să sperăm! Aceasta e o dovadă că ţdrdnimea e 
românească, nu aflară cu cale a Secţiile ardelene pot crede tot Noi la tot cazul ne vom face dormcă de lumină si conlr/bue cu bund
invita nici camera de comerţ, nici ce e mai rău pentru ele. Dacă datoria şi nu vom cruţa pe ni- vO/llţa pentru constlucţiile şcolare. 
sfatul Of gustoresc şi nici Aso- ne-am fi organizat noi in modul menea, fiind vorba de interese D. ministru jace un calduros apel 
eiaţia Industriaşilor şi Comer- separatist alO-lor Kun şi Fried, fvmâneşti. cătle prefecţi sa ajute tfectiv opera 
cianţilor Români din Arad şi jur, ......... *" CUltUl ala şi nal/onaM din judeţele Iar. 
să participe la aceia intrunire --- ,tOv .. _ .-"'--.... - ....... - ... -_.- • ~~ ." In leeaturd cu activitatea pe cafe 

ecconomică? ... Oare acest lucru DI-n l·spr~ul·le unuI- ~uenturl·er. prtjecţil de judeţ trebue to desfăşoare 
nu este un fapt de flagrant de- U U pentru terminarea şcoalelor primare, 
Jiet de separatism al aranjato- ministrul instrucţiel roaed pe prefecii 
rilor cari una spun şi alta fac? Inlr'unul din numerile trecute ale "Românului" - spre a nu mai cilă şi să arate aceiaşi atentie şi pentJu in-
El spun că nu fac separatizm, ziarului nostru ne intrebam nedumerili; celelalte Jocuri - unde au dispus co- vă/dmântul complimentar şi de adulli 
nici actiune minoritară, însă uită Cum s'a "infipt" d. Goldiş in edificiul borârea drapelllilli national şi a inscrip. cdutdnd sa lnfiinţeze cât mai mlilte 
să invite proprietarii sălii şi or- "Românului 1" Confratele .,Najiunea" tiei "Românul". Şi ştiU cine o apărat ~coale de acest fel In judete. Ţara are 
ganizaţlile economice române să dela Cluj, compledândn-ne pune o şi aceste două podoabe româneşti În fata nevoie de şcoalt de meseril pentru ca 
ia parte la adunare, De ce? Nu mai concis" Înfrebare: duşmanilor lor? Un românaş care era să aiba un cQrp de meseriaşi bine 
este aceasta separatizm? În serviciul acelui palat. Şi ială că acum, ptegtttiţi. Poate să spună dl Vasile Goldiş că 

Mergen1 mai departe. In fntru- . R l' t 1 ~ după opt ani, d. Goldiş satisface pre- Ministrul şcoaleJor roaea cu acelaşi ~ palatul " omânu Ul" es e a sau, tenfiunile bolşevicilor. De ce? Fiinddi 
nlrea ţinută într-o sala, la care numai pentrucă a găsit ce-actionari în bugetul palatului era prevăzută suma zel, şi pe ţdranul cultural, sprijinind 
aranjatorii au ajuns, ~upă ~um cari preferă să-i lase în mâna d-Iui de Lei 2500 pentru poleirea Jiterelor Infiintarea de ateneep,pulart, necesafe 
aminteam mai sus, pnn bunavo- Goldiş, cu riscul pierderii propriilor în fiecare an? Dar mai trebuia adău- pentru pomplectarea culturii poporului. 
inta Preşedintelui Sfatului Ne-Ilor drepturi de pe hârtie, decât să-i gată şi această nesocolintă în şirul Instrucţiuneadinşcoalănu-lsuficienta 
gustoresc, secţia Ar a d, care le~a relrocedeze cui a dat banii pe el1 pentru popor. 1 rebUt sa I-se cedeze o 

f d atâtor gafe pe cari le-a comis de opt 
cedat-o, aceşti blnecrescuţi e e- (P. S. Sa episcopul Ciorogaru vor- ani încoace? Noi am vrea să-I scăpăm atmosfera culturală, orin conferinţe, 
ralizatori, află că e cuviincios ~ă beşte 'n cartea sa "Spre Prăpastie~ pe d. Ooldiş de o explica(je. servin- Cinematograf, radiofonie, cerinte pe 
atace lntr'un ton pătimaş seeţde despre o sumă de 120.000 de mii de du-o singuri: Ni se pare că tendinta care ateneele populare le pot implini. 
Ardelene ale Sfatului Negusto- coroane - dacă nu mă 'nşel. Iar de a stăpâni şi aptitudinile sale des- D-sa a anunţat că dela 1 Septem
rese, cu; care organizaţii tot e~ celce scrie acesiea detine mărturii, potice l'au indemnat să i-a măsurile bIle, ministerul va numi comis/uni cart 
spun, că doresc a colabora; ba pe care mi s'a spus că li-a mai fă· pe cari le-a luaI. Căci _ după măr- să intocmeasca programul activltătii 
afirmă că au şi legat un acord cut şî dl dr. Ioan Suciu; mărturii turisirile dlui Hamori _ tol dstl ti fost culturale, care va trebui sd se desfă
cu DI. Niculescu - Rietz. A~est cari interzic dlui Goldiş sau oricui şi cel care a dispus zăgăzuirea pa- şure În toaid ţara. 
fapt le dă chiar curaj să ~fideze altuia dintre co-actionarii pă~ăliti, sajului dintre cele două slrade paralele. ..._ ...... __ .... _ ............. __ .... J ....... "" .. _-..I'" ..... ' .... _ ..... ".-_ 
orice semn de protesrare dIn par- să mentină palalul în propnetate "f t~' 
tea cercurilor româneşti de din- privată). . '1 Intelege~ lonce ~d m as nul ets aalrel uVn:·f 

d C t· I t 'eb"m unde ' m oase m81 a es can n 
coace e Wa~PAa 1. n 1 t Wa tit d'- Şi elim ştim că ~d. G~I(~iş ~u se va I falit politic, dar nu admitem ca aceste 
se poa~e gasI _ 1/1 aceas a ~ . ~t 1 îndură să răspunda la mCI ° Intrebare manifestări să se facă În dauna bunei 
n,e loialitate dm part~a mmon a- _ ştim de ce - vom continua să mai credinte şi a celui mai elementar bun 
n~or, cum ne pot el de~~nstai relalăm unele fragmente din trecutul simt, De aceea, dle Ooldiş, revino la 
ca este acord intre vor, e e Ş prin care dsa se crede legat de acest matcă şi când vei fi invitat oficial

t 
de 

fapttle l~r? DI. Fa~ago Jmalu], nu edificiu. Şi facem acest lucru, nu pen- către cei în drept, să evacuezi casa, 
a avut mCI un cuv.md w

e aparare Iru d. Goldiş care cunoaşte toată po· a cărei stăpân nu eşti dta, să nu ezili
t pfn~ru Sfat, cu toate ca, era a- veslea, ci pentru publicul care-l va ju· ci ia-Ii ce ai şi ascunde.te din fata pri. 

verh~at d~ modul eum pnvesc ro- deca pe acest "unic" avenfurier politic. virllor aprinse nu de ură ci de jignirea 
mâoll acţIUnea la care s- a a nga- " ..' . d' 
• A d' ţI' l'SCU] de a Şi-I ma! facem, fiindcă nu ne putem pe care le-1'Il procurat-o prin altfu mea Jat In lspre u ŞI CU r , ' d ~ 

d ] . Y r· ·'1 CU cercurile ro- Împăca Cu gândul, cum acest ex mini- dtate ne emnn. per e {ga un e . .", I e 
â t· d' A d Am fost foarte stru a dispus luarea lnscnp Iei (e p m neş 1 In ra, I'f' . J ,. , • f'pt 
I b evitat chiar ocaziuni frontispiciul ee I ICIU UI 111 care s a In I • ca m, a am , , y ~, 1919 A d 

de a fi neplă"uţi D·lui Farago; Mai ales când ştim ca I~ can 
atitudinea O-sale ne desleagă fnsă s'a întâmplat incidentul 1~lre garc~a 
pentru viitor, şi nu vom perde nalional~ şi, gărz!ley ~olşev.lce, aceşha 
de aci incoJo nici_ ocazie de a din urma sau mfatlşat ŞI la palalul 

ŢdpliglJ. 

Spectacole. 

Malul Mure,ului: ' 
1 - 4 Sept. Knouck Out COlma după 

fericire cu Elmire Vaulier. 
Elisabeta: 
2 - 3 Sept. Susana cea nevinovată 

cu Lilian Harvei, Willy 
Frits şi Iunkl?rmann, 

4, 5, 6 " Soldatul Maritei cu Harry 
Liedke şi Xenia Desni. 

7,- 8 " Shimhul de bărbaţi cu 
Mihai VarkonyÎ. 

Vine BEN -HUR, monumentalul 
jilm al casei Fanamet, premieră în 
întreg Ardeal. O creatie n('Înlrecută 
in aria filmului unde Ramon Nova
rro are o creaţie genială. 

Se va juca in curând la cinema 
Elisabeta. 

f: 

.' I ,~ 
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ROMANIA 
Prefectura Politiei Municipiului Arad 

Nr. 10645/1927. 

Inş~ Hntare 
In conformitate cu prevederile legei 

de rechiziUi şi ordinul M. St. M. NI'. 
1130/1927, se aduce la cunoştinta lo
cuitorilor din oraşul Arad, că dela 
1-30 Septemvrie a. c. va avea loc 
operajiuJlile Comisiunei pentru facerea 
recensămânlului animalelor şi harnaşa

ment, vehicule. biciclete, material sa
nitar şi veterinar. sârma lisă şi ghim
pată ele. Pentru executarea acestor 
operajiuni, se pune în vedere locuito
rilor că sunt obligati a declara În fala 
comisiunei ce merge la domiciliul 
fiecărui locuitor, cantitatea şi numărul 

de animale. şi materiale ce posedă, 
spre a putea fi Înscrisă in tabla de 
recensământ. 

Aceste lucrări se fac aproape anual, 
şi au scopul de-a se cunoaşte din timp 
de pace disponibilităjile, pe care ar
mata poate conta, la o eventuala mo
bilizare şi nu se fac rechizijiuni ime
diate. 

In oraşul A.rad vor functiona două 
comisiuni, după următorul ilinerariu: 

Comisia l-a 

Circumscriptia I.a, În zilele dela 
1- 8 Septemvrie a. c. 
. Circumscriptia II-a în zilele dela 1-17 
Septemvrie 8. c. . 

Circumscriptia liI·a in zilele dela 
18-30 Septemvrie a. c. 

Comisia 1I.a, 

Circumscriptia IV.a dela 1- 8 Oc· 
tomvrie a. c. 

Circumscripla V·8 în zilele dela 
16-30 Octomvrie a. c. 

. Totodată se atrage atenliunea de 
tinătoriior de astfel de animale, vehi
cule matelial sanitar ele. că sunt datori 
a declara cantitatea şi numărul' real 
ce posedă. Cunoscând, că acei, ce vor 
face dedaraliuni eronata (falşe) vor 
suferi pedeps~le prevăzute de lege. 

A.rad la 16 August 1921. 

Prefectul Politiei, Şeful sectiei miliare 
(ss) Fi/olti (ss) Cardaş Gh. 

No. 206 

No. 885~-1927. 

Primăria comunei Şiclău. 

l?ublicatiune. • 
Să aduce la cunoştintă generală, că 

in ziua de 15 Septemvrie a. c. ·ora 10 
a. m. se va tine licitajie publică in 10' 
calul primăriei comunaie din Şiclău, 
penlru darea in intreprindere a repa· 
rărei edificiului Primăriei din Şiclău. 

In baza devizului verificat din partea 
Serviciului de poduri şi Şosele cu No. 
1177/927. 

Spesele de reparare' sunt 207.300 lei. 

Licitafiunea se va linea în confor
mitate cu legea cont. publice ari. 72·83 
şi cu conditiunile ge. pentru inireprin. 
deri de lucrări publice şi cu oferte 
închise sigilate pe cari concurenli le 
vor înainta primăriei comunale Şiclău. 

Concurenti .vor depune odată cu 
oferta şi a garantii de 10G!o din va. 
loarea lucrărilor in numerar sau in 
efecte garantate de stat. 

Devizul, planul, şi caietul de sarcini 
la aceste lucrări se pot vedea în biroul 
primăriei comunale din Şiclău în orele 
de serviciu. 

Şiclău la 22 August 1921. 

205 Primăria. 

TRIBUNA NOUA Nr.39. 

Corpul VII Armate Ofiterii de polijie şi toti agentii Nr. 1441-·927. P,im. 'corn. Apa/eu' 
Serviciul de Intentă. forlei publice, sunt insărcinati de noi 

Publicatie. a supraveghea cu strictete executarea 
acestor dispoziliuni, cunoscând că au 

Corpul 7 Armată Serviciul Intendenlei dreptul a legitima pe toli acei elevi, 
Sibiu, primeşte Oferte prin bună invo- şi eleve, cari vor Contraveni ordinelor 
ială pentru aprovizionarea a circa 200 de mai sus. Cei cari nu se vor supune 
vagoane ovăs şi orz din recolta anU- de bună voe sau nu vor poseda la 
lui curent sh ovăs şi l/4 orz:) dânşii carnetul de indenlitate, eliberat 

Calitatea bună. greutatea Hectolitrică de către Directiunea Şcoalei, vor fi 
minimum 60 Kgr şi 42 Kgr. cu 01 as- inaintati Prefeclurei şi menlinuji acolo 
cimum 5% corpi străini. pâna ce li se va putea stabili indeti

Contraclarea se va face în loturi mici talea. Deşpre toli aceştia, vor fi incu· 

l?ublicatiunea II-a. 
Primăria comunei Apateu, publică 

Ilcitat1une minuendă pe zIua de 21 
Septemvrle 1827 orele 9 d. ro. in lo
calul primăriei, asupra următoarelor 
obiecte: • 

1. Căratul că: ă mlzii şI pietril de co
dru destinate cOllstrucţ[el şcolare dela 
Conacul Şandor-Ma!or in comună. 

2. Liferarea lemnelor comunale şi 
cu mai multi ofertanti. noştinlate Directiunea Şcoalei, de care notariale în cantitate de 80 (oplzed) 

Sunt preparati obştile Cooperativele depind, spre a li se aplica pedepsele 
m3 de cantitatea primă crep~tură (ta

proprietari, arendaşi şi negustori de prevăzute de legile şi regulamenlele 
re sau moale). 

furaje La contractare este obligatorie I şcolare. 
garanlia de 10%. Cu aceasta ocaziune şi in Con for· 3. Facerea podurilor in comună şi 

hotar. Marfa se va preda canlilaltv şi ca- mîtale cu art. 3. al in. 4. vă rugăm să 
lilativ gara Sibiu. binevoiji a delega doi domni profesori 4. L,ferar~a a lor 2 (două) vălauă 

Transport foi drum. de sub ordinul dvs. care să se pre. tn hotar. 
/ Şeful serviciului Intendenlei C. F. R. zinle la Sediul acestei Prefecturi, spre I 5. Llferarea alor 80 buc. pudele de 

Intend Colonel (ss) Parvulescu. a primi leJitimaliile necesare, În baza lemn 4 m. Jungimt·, 25 cm. Iătime şi 
214 cărora să aibă aces liber, în loate ti cm. grosime. 

NI'. 8772/1927. 

I?ublicatillne. , 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 

pentru inchirierea pe termen de 3 ani 
a terenului de gheretă În estenziune 
de 50 metri pătraţi situat în Oborul 
comunal, în ziua u'e 6 O.:tombrie 1927 
ora 10 a. m, se va ţinea licitaţie pu
blic ă cu ofate în.:hise în biuroul Ser
viciulul economic (Primăria et?j, Ca
mera Nr. 104) În conformitate cu Ari. 
72 şi urmlHorli din L' gea asupra con 
tabilltătll publice. 

Caetul de sarcini se poate vedea la 
Serviciul economIc in orele ee lucru 

Arad, la 30 August 1927, 
Serviciul (Collomic. 

ROMÂNIA 
Prefectura Politiei Municipiului 

No. 10825/1927. 

Inştiintare 
ARAD. 

Arad, 

localurile publice, pentru a putea face 6. Llferarea registrelor, paplrulu, 1'0-

controlul necesar, lurilor şI altor H cvlzlte pe seamă pri-
Arad la 23 August 1927. măriei. 

Prefed 
indescifrabil 
No. 207. 

Director, 7. Liferarea petrolului şi altor măr~ 
indescifrabil furi lămpi etc. 

Anunţ. 
D-I Dr. CAPDEBO încunoştiin

ţează clienti săi că a sosit acasă. 

Na 218 

Anunţ. 
Primesc 3 copii in intretinere 

Văd. Ardeleanu. 
Str. Consistorulul 13. Arad. 

No. 211 .. 

••••••• In atenliunea Insfitutiunilor, 
studenţilor şi părintilor: 

lfIIr' Ca ..... 
să vă procurat 

uniforme, chipiurii bine 
lucrate cu a sort a m e n tu 1 

complecl, cu cele mai avan
tagioase preturi, din stofele 

cele mai b ti ne, după 

regulamentul Insti
tuliunilor, 

8 Repararea fântânelor În hotar. 

9. Liferarea UDul vas de apă la 
pompa de Incendiu. 

10. LUerarea unui (Iliş) şezut de 
piele. 

11. Facerea şanţuJilor, astuparea gro
pilor din drumul dintre Apllteu-So
moşcheşiu. 

12. Mutarea cimitirului de animale 
materiale de lemn şi sârmă. 

13. Angajarea unul Inginer cu auto
rizatie dela oficiul goardezlc pentru 
inlocuirea alor 1000 fişe cadastrale re
dactate în limba maghiară cu cele 
scrise in limba statului, angajatul va 
trebui să ter:nelle zilnic minimum 30 
buc. fişe. 

Ofertele inchise şi sIgilate ni se vor 
înainta până în ziua licitaţlunel. O
fertele ulterioare nu se admit. 

Conditlullile Iicltaţiunel se pot ve
dea ÎIl timpul orelor oficloase În bi
roD I noarlal. 

Llcitatiunea se va ţIne conform art. 
72· 80 din legea Cont:. bilităţii publice. 

Apateu 1927 August 30. 

No. 221. Primă/ia. 

Nr. 2. t30/1927. 

PUblicatiune 
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Constatând că dispoziliunile ordinului 
Minsterului Instructiunii publice No. 
121840/1922, complectat cu ordinul 
circular No. 87329/1922, al Min. de 
Inl. referitoare la purtarea elevilor, in 
afară de şcoală, nu se mai aplică În 
acest oraş, avem onoare a vă ruga 
să binevoi li a aduce la cunoşlinla tu
turor elevilor (elevelor) de sub direc
tiunea Dvs. să cu Începere de data de 
15. Septembrie a. c în interesul bu
nei cuviinle şi unei educa li uni morale 
şi disciplinate, s'a luat de noi urmă· 

toarele dispoziliuni: . 
1. Toli elevii şi elevele, sunt obli· 

gati a purta şapca de. uniformă şi 

numărul de ordine pe mânecă. De 
asemenea vor avea În totdeauna asu
pra lor un carnet de indenWate în 
conformitate cu dispoziliunile al in. 7. 
din Ord. No. 121840/1922. 

2. Este interzis elevilor şi elevelor, 
plimbarea sau stationarea în grupuri pe 
partea dreaptă a B·dul Regina Maria, 
între orele 12-1, şi 18 - 20, Între Piata 
Avram Iancu şi strada Cloşca. 

se pot procura Ia cea mai 
veche firmă din A rad 

Scbeffer Hel1rik 
Bulev. Regina Maria 25. 

Funcţionari de Stat şi croitorii 
au reducere de 5%. în angro o 

reducere mai mare. 
No. 216. 

••••••• 
Cine~a "M ~ tU l M Q R H U l_U r 

Se aduce la cunoştinţă generală că1ând 
pentru arendarea pe timp de 30 aniilaru 
a terenului comunal cu o suprafaţă oasă 

de 7.150 stângeoi plltraţi situat pe .cura 
malul canalului Mureşului ţinut in fo- CI 
loslnli de către Clubul Atletic din llrIm 
Arad in ziua de 10 Noembrie 1927 'eă s 
ard 10 a. m. se va ţinea licitatie pu- tII ce 
blică cu oferte inchise in biuroul Ser- a al 
vlciului economic (Primăr a, etaj, Ca~ 'Senz. 
mera Nr. 104) În conformitate cu Art, că 

72 şi următorII din Legea asupra con- scris 
tabil:tâţi! publice. 11 ia 

3. Elevii şi elevele nu vor putea 
frecveeta nici un local public, ca Tea· 
trul, Baruri, Cinematografe Baluri, 
Cârciullle, Cafenele, Băile Reci de 
Murăş (ştrand) etc, fără o autorizatie 
scrisă din partea Direcliunei şcoalei 
ce urmează: 

4 Este cu desăvârşire oprit elevilor 
fumatul pe străzi ori in localuri pu. 
blice. 

5. Este strict interzis elevilor şi ele. 
velor, a circula pe străzi singuri făr~ 

parinti sai tutori după ora 11. 

'VA".... ~Gji! _"MJ!bd ~.4Y~ 

38 1927/IX 2-4 

Knouc~ ~ut 
60HHH ~UDH f[~ltl~[ 

In rolul prIncipal: 
.'. Ehnire Vautier .e. 
Reprezen~ţii contiouative. îocepulul fix la ora 

8 jam. şi 10, 

Caietul de sarcini se poate vedea era I 

la Serviciul economic în orele ofic!- <lesp 
oase. 

Arad, la 1 Septembrie 1927. 
Serviciul economic. 

No. 220 

..................... 
Cetiţi şi răspândiţi ziarul 

"Tribuna Nouă". 

'şi I 
mate 

El 
i)arti 
DU a 
plata 
fi m 
iceei 

- c~ 
tare 
~Kd 
scop, 



-- r r '=-

No. 39 TRIBUNA NOU -i 

:0 răfuială minoritară 
urmări neaşteptate. 

Din Judeţ. 

cu 
(Presa minoritară cere numirea de comisar guvernial pentru 
piaţa fjnanclară a Aradului. Efectul neaşteptat al tergi

versării Consiliului de Administraţie al Băncei 
Poporale şi Industriale din Arad). 

Afacerea din Chişindia. D·nul 
Avram Lebovici fosl comerciant în 
Chişindia jud. Arad după ce a luat 
dela trei locuitori din comună, 98.000 
lei cu Împrumut, 8 mai înşelat si alte 
firme din Arad, Oradea, Buteni şi Gura
honl cu suma de peste 200.000 lei. 

In ultimele două săptămâni j-s'a făcui 
secveslru pe toată. marfa existentă. in 
prăvălie lasând-o in paza jidanului până 
la licilatie. Părându-i rău O·lui Lebo
viei că i-s'a secvestrat prea multă marfă 
în raport cu daloria ce-o avea a vân
dut cât a mai puiul vinde apoi a şter
peli1-o. 

> 

III jurul impasulul, în care a ajuns 
Banca Poporală şi Industrială din Arad 

: s'a deslănţuit un v!nov~t joc de pa
;timl mărunte, care a dat apoi proporţii 
: nebănuite, ba chiar senzeţionale acestui 
regretab!l caz de constipaţie financiară. 

Nici nu e lucru de toate zilele in
solvabilitatea unei' bănci, mai ales a 
uneia, care are o vechi me ca şi ban ca 
pomenită, unde ar trebui să fie aşe

zate la conducere, persoane nu numai 
cu experiente de prevedere şi cum
pătare proprie, ci şi înzestrate cu în

:telepciunea de a-şi indemna şi cl!en-
'tela la cumpătarea, restrângerea şi 
precauţi unea cerută de vremurile dl
ii:i1e, prin cari trecem, 
Repetăm, că ori cât de rrgretabll 

. ar fi cazul, autorii articolelor senza
J!onale, nu fac bun serviciu cauzei 
micilor act,lonarl, pe cari pretind a-i 
apăra, alarmând şi mai mult depo
lIenţtt Iritati, - şi nellniştlnd publicul 
mare. Ne fac impresia, aceste alarmărl 
de prisos, că aici nervii rlporterllor 
nu se bucură de bune condiţii deltă
,.nătate. 

ConslHul de ad ninlstratle, după ce 
a făcut greşelile catastrofale in con
.ttucerea băncii cu pricina, a mai comis 
~I o a doua greşală tot atât de gravă, 
<de a nu se fi putut hotărl tn nici un 
.chip, ci au aşteptat până l-a năpădit 
din afară publicul. deponent, tortân
du-I să la soluţii grabnice. Prin a
(easta tergiversare, răspunderea con
siliului s'a mărit, căci s'a agravat 
.Huaţ!a băncii. 

Nici la un caz greşelile acestui con
siliu, fie oricât de dezastroase pentru 
;bancă, - nu ind r e p t ă ţes c pe 
.nlmenea, să tragă concluzii de desca
,lIfieare a pieţei oraşului nostru, care, 
!/Iar Domnului, este destul de solidă. 
,Îo raport 'cu aU ele. 
; Cererea de numire de comisari gu
vernlali pentru o piaţă intreagă, este 
un lucru atât de grav, incât dacă cel 
(e se pretează a formula astfel de 
~ropunerj, şi-ar da seama de răspun
derea extraordinară ce cade asupra 
autorului, opunere!, - s'ar fi cutre
murat nainte de a fi pus o pe hârtie. 
De aceea credem că nu greşim tra
tând aceasta propunere temerară a 
zIarului .Keletl Ujsag", drept neserl
oasă şi la baza căreia nu stau intentii 
curate. 

Credeam la inceput, când apăruse 
prImul articol al rlporterulul dIn Arad, 
că s'a strecurat un rlport inflerbântat 

, io coloanele "Keletl Ujsag'" _ Cum insă 
a apărut al doilea articol in acelaş 

seDz., ba poate şi mal nesăbuit, vec1em 
că redactia se tndentlflcă, cu cele 
scrise, ceeace ne surprinde foarte mult, 
11 iată de ce: jurnalul "Keletl Ujsăg" 
era considerat drept o gazetă serioasă, 
<lespre care nu puteam presupune ;să 
'şi perlcllteze prestigiul şi Interesele 
materiale, pe plata AraduluI. 

El mal leste şi organul oficial al 
partidului politic maghiar, care in că 
au are Inteles de a tmplo,ca şi jlji[nl 
piaţa financiari a unul ora" fie chiar 
,1 mal mic decât Aradul. Afară de 
Iceea cerând comisari guverniali, atuncI 
- când nu avem o lege de reglemen
tare a operatiunilor bancare, - ziarul 
~Kdetl Ujsag/ll nu poate atinge alt 
scop, decat numirea de comisari gu-

vernlal! to fruntea soclet1l1!1or anonime 
minoritare, căci Impasul unei atari 
bănci l-a determinat a face asemeuee 
propuneri. Prin urmare nici dintr'un 
punct de vedere nu e chibzuit ceeace 
face "Keletl Ujsag", pe care il asf
gurilm, că va regreta Ieşirea de acum. 

Camera de Comerţ şi de lndustrle 
din Arad ocupându-se pe larg de ar
ticolele publicate de "Keletl Uj5ag" 
a respins foarte energic apostrofărlle 

şi susplciunllemalltloase cuprinse în 
ele, iar dIn cerc!lrlle bancare reţinem 
informatia, că nu este exclusă o che
mare in ju :iecată a ziarului, pentru a 
aduce le rezon pe cel exaltat!. 

Ne împlinim o elementară datorlt 
de a protesta şi noi in numele pietei I 

Aradului, atât de nedrept şi de odios 
atăcatll, - şi a respInge învinuirile 
ziarului "Keleti Ujsag". 

--t-

Acum bietii chişindani pot să fluere 
lung după. cele 98.000 lei, dacă n'au 
voit să depună. banii la Banca Popu
lară din comună unde în tot cazul erau 
mai!în siguranlă că în mânile O-lui 
Lebovici. Dar aşa e: "românul mai 
bine să înva1ă . din pălania lui." 

S'au luat măsuri pentru prinderea 
inselăforului dar încă nu se ştie rezul
tatul. 

Prinde vântul, dacă-l poli f •.• 
Coresp • 

Serbarea din Niidlac. Infiintată, 
nu de mult, in corn. fruntaşe Nădlac 

.. Societatea Tânerimei Române" an de 
an a aranjat serbări şi concerte cu 

Intâtnpinare~ . 
- Răspuns "marelui politician" MU8can Valer. -

In ziarul "Românul" din Arad Nr, din 3. Cât priveşte afacerea .,cumnatu-
21 August 1927, a apărut o publicaU- lui", dlul medic cu dl deputat Florian 
une iscălită de dl Valer Muscan medic Heredeu de care aminteşte dl medic 
privat in Chişineu-Criş, în care acest in publica1ia dsale, asupra aceleia se 
domn afirmă. şi se laudă intr'altele cu va pronunta justijia unde se aşteaptă 
aceea că ,,8 fost Învitat din partea unor rezolvarea, deocamdată noi observăm 
exponenti ai partidului liberal din ehi- atât, că în aceasta cauză cumnatul d· 
şeneu pentru a face pace". sale este pus sub acuză pentru leziuni 

In restul acelui publicaliuni dl medic corporale grave, iar contra dlui depu
Muscan Valer dându-şi importanta de fat Heredeu este o acuză numai pentru 
mare politician. ceace lumea uimită delictul Jeziunei corporale uşoare; din 
abia acuma o descopere - afirmă o acestea îşi poate închipui ori şi cine 
multime de lucruri fantastice. În 8 cui defavor stă şi este aceasta 

Pentru ca să cunoască publicul im- afacere. 
gorfan1a politică a dlui medic care se Dacă dl medic psihiater (111) îşi per· 
complace a-şi-o inchipui. şi cu care se mite a vorbi de bă.tăuşi să ne [ierte 
laudă cu atât curaj miraculos, - pentru 1 dacă. îl întrebăm oare cine a bătut pe 
informarea celor ce nu cunosc pe dum· \ nenorocitul Bragea Oheorghe până la 
nealui şi împrejurările de aici. sânge? şi ce este cu fluerul negru? 

1. Este absolut inexactă şi absolut 4. OI medic se laudă apoi că este 
neadevărată afirmafiunea că .. exponen- in .,relatii" (11!) bune cu câtiva domni 
tii", sau măcar un singur membru al din partidul Liberal. 
partidului liberal - ar fi invitat la COn- Ne bucurăm că dl medic are feri
sfătuire "pentru a face pace" - pe dl cirea aceasta şi intelegem. că o con
medic. Aceasta dumnealui o ştle bine, sideră aceasta ca şi o deosebită cinste 
că nu este adevărată. pentru dsa; noi însă ştim lucrurile alt-

Ştie dl medic şi aceea că organizatia fel, că adecă în Chişineu nu are ace· 
noastră nici nu are nevoie a face pace sta norocire de a fi in bine măcar cu 
cu dsa şi cu cei doi ortaci ai dsale din unul dintre "dnii Liberali'" şi se înşală 
care unul este fripturist, cu cari singuri gro:l6v, dacă crede că cineva dintre 
formează puternica organizatie a par- membrii partidului National.Liberal îi 
tidului national tărănist din Chişineu. dă aşa mare imporlantă politică să 
şi că de ce simpatie mare se bucură alerge după dumnealui "să se Împece", 
dlor se vede din cele ce urmează, şi tocmai din acest motiv să. nu se 

2. Din toate celelalte afirma1iuni a supere dl medic dacă-I rugăm să fie 
dlui medic Valer Muscan adevărat esle mai modest, să nu-şi facă. iluzii că. dnia 
numai atât că În decursul campaniei S8 are imporfan1a care i-ar permite să 
electorale partidul national Iărănist ne· desconsidere aşa de grav cum scrie 
fiind în stare a tinea adunare popo· dsa in publicatia dsale. 
rală in loc public, în lipsă. de aderenti Cât priveşte expresiunile proprii a 
au tinut.o in curte la casa dlui Muscan dlui medic privat: "existen1e izolate de 

societate" lipsiti de bunul simt. um
VaIer, cu pubJic chemat de pe stradă flaU de o ambitie ridicolă, - când le 
în număr abea de 20-25 inşi, şi este cetim cuprinşi de oareşicare sentiment 
caracteristic pentru marea popularitate de milă, ne aducem aminte de zicala 
şi dragostea de care se bucurii parti- românească: .. aceea ese din OU ce 
dul dsale În Chişineu că oratorii au este-. 
fost huiduiti de însuşi poporul chemat Tofodată il avertizăm însă să nu alu-

I nece prea mult pe acest teren ca 
de dnia sa şi prietenul său ce .negru atunci şi justitia dar şi noi ne vom şti 
acolo. aşa că adunarea s'a sfârşit În face datoria fajă de asa. 
mod ridicoL Flui,,. N.grll. 
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scopul de a ajuta, moral şi material 
pe cei lipsili. Membrii acestei societăli 
intelegând cu ce armă se poate alunga 
întunericul zilei, in ziua de 21 August 
a_ c. au aranjat un concert urmat de 
dans in localul "Dacia It la care 
a luat parle public numeros din Nădlac 
şi din salele vecine. 

După masă la orele 4 s'a începui 
cu serbarea in parc unde publicul a 
pulut vedea multe lucruri frumoase: 
jocuri nationale, joc de football, tom
bolă, efe. 

Acelaş public a luat parle, seara la 
orele 9, la concertul desfăşurat după 
următorul program: 1. "Pe dealul cu 
florile," cor; 2. lIP alru Regine, It "Lo
godnica Mortului," "Regina Ostrogo
tilor," recitări; 3."Sâmburele," monolog; 
4. "Ovidiu Şicană," piesă; 5. Dansuri: 
brâul şi brâuletul jucate Cu mult succes, 
Pentru reuşita deplină a acestui pro
gram merilă toate laudele D-şoarele 
L. Mărginean, T. Negrău, E. Păcurări, 
L. Checicheş şi O-nii N. Totorean cond. 
de cor, C. Totorean, Oh. L. Bogdan, 
I. Chicin, N. Pătean. Oh. Benişan şi 
Oh. Stroia. 

E de amintif şi recomandat ca exem- • 
plu de urmat că. O-şoarele şi D-nii 
din Nădlac, atât la serbare cât şi seara 
la concert au fost Îmbrăcati in costume 
na1ionale. Intr' O formă. originală. pentru 
Nă.dlac, a fost costumul pretios al 
D-şoarei L. Noghin, A. Ţiriac, H. Pe. 
troiu şi al altora a căror nume ne 
scapă. 

Cinsfe celor ce ştiu că portul na· 
tional, acel patrimoniu în care se re
zumă aptitudinile de arta ale poporului 
nostru şi gusturile lui de a vedea şi 
aprecia esteticul, precum şi celor ce 
ştiu că porlul national nu e numai 
semnul ce distinge pe popor de popor, 
ci e odorul prin care ne-am păstrat 
firea şi sufletul. . 

Membrilor "Societălii Tinerimea Ro
mână." din Nădlac, cari îşi inteleg me. 
nire, le aducem laudele noastre sincere. 

Rep. 

Intruniri colegiale. 
Absolvenţii din 1907 ai Ins

titutului Pedagogic din Arad, 
sunt rugaţi să participe la In
trunirea de 20 ani pe ziua de 
Duminecă 11 Septemvrie, ora 
8 dimineaţa in Sala festivă a 
Institutului. 

Pentru InformaţII a se ad .. 
re sa profesorului Traian Ma
ger, Arad in strada Unirii 2, 
ori la şcoală. 

Majoritatea colegilor şi-au 
şi anunţat in scris partici
parea. 
Răspundeţi cu toţii şi ve

niţi cu toţU necondiţionat. 

Inceput de somaj tn flrad 

Interesându-ne la cunoscătorii chestiuni
unilor muncitoreşti, am fost informaţi că din. 
cauza lipsei de numerar şi din cauza secetei, 
se simte o mare lipsă de lucru între mun
citori specialişti şi ~hiar nespecialişti, 

In fruntea lor stau tipografii sindica1izaţi; 

urmează apoi tâmplar;, dulgheri, croitori, 
cismari etc. 

Unii patroni au profitat de acest lucru au 
micşorat numărul lucrătorilor şi au mărit 
număr)-' orelor de lucru pentru cei răma~i 
iar alţii au angajat la lucru ţărani veniţi din 
părţile sărace ale judeţului cu preţuri foarte 
mici, De unde obişnuit se plătea, în Arad, 
ora 25-40 lei, acum s'a ajuns şi la 5 lei fără 
a mai socoti aceea că higiena şi siguranţa 

în care se luara Înainte, acum au mal scă· 
zut. In schimb s'a introdus lurmenajul. 

Se speri că odată cu introducerea ordinii 
io averea statului rispitA de trecutul regim. 
lucrurile si vie la normal, 

E. 

.. 

-
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InfORmtrclUnl. 
Joi 1 Septembrie tmplinindu~se 40 

zile de la moartea regelui Fudinand 1. 
s' a oficiat, la ora 11 a. m" un ser
viciu leligios la cattdrala ortodoxă a 
oraşului Arad, plecum şi la bisericile 
din toate comuntle ŞI de toate confe
siunile din oraşul şi judetul Arad. La 
acest se/viciu divin au luat parte toatt 
autoritătile civile Şi militare. La bisericile 
celorlaltt confesiuni au Jost delegati 
din partea autorită/i1or. 

'" 
Societatea "Cultul Eroilor" fosn 

societatea Mormintelor Eroilor căzuti 
în răsbolu, Comitetul .judeţean Arad 
şi-a suspendat orice activitate cu in
cepere dela 1 Septemvrle până la 1 
Decemvrie 1921. 

Aceasta suspendare de activitate 
este in legătură cu plecarea la Fagăraş 
a Căpitanului Popovlci Nicolae, şeful 
serviciului executiv al Societăţii. După 
rei n t o arc ere a sa dela aceasta 
şcoală, Comitetul judetean îşi va relua 
activitatea in cadrul misiunilor sale. 

'" o nli O-ri Miron Iustin şi LazAT 
Palcu au fost înlătura'i din Consiliul 
de Administraţie al Băncii Generale 
a Judetului Arad. Pânl la noui dis
poziţiuni comitetul de directie al băn
cII este alcătuit din 01 Aurel Novac 
advocat, D1 Gh. PJeş deputat şi 01 
Grozda notar Public. 

... 
Ni se anunţă din anturajul comisiei 

pentru studlarea situaţieI prizonerllor 
români din insula Borneo, că între a
ceştia se află mulp şi din judeţul 
Arad intre alţii se aminteşte şi un 
nume curios dl Dr. Bostye Lorantic, 
care ar fi din Chişinău (Basarabia ori 
Arad?) şi se afirmă că ar fi român de 
naştere. 

... 
Reîntegrarea lucrătorilor ceferişti con

cediaţi. Consiliul de administraţie al 
eFR. a hotărât reintegrarea celor 4000 
de lucrători dela calea ferată, concediati 
din lipsă de fonduri. 

Zilele acestea S8 va proceda şi la 
virimentul de fonduri spre a obtine 
suma necesară pentru plata acestor 
lucrători. 
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Alegeri comunale 
in 

Şeitin şi Păuliş. 

In ziua de 31 August a avut 
loc alegerile consiliului co· 
munal din comunele Şeitin 

şi Piu1i~. 

La Şei tin, lista liberali a 
obţinut 1001 voturi iar lista 
naţional-ţărănisti-avere scană 

in frunte cu Dr. Oeran Ni
colae a obţinut 139 voturI. 
SătenU au făcut o mare ma
nifestaţie de sImpatie D-Iul 
Verişan. 

La PăuHş lista liberală in 
frunte cu D-I Rudău Iovan 
a obţinut un număr de 359 
voturi faţă de lista naţional
ţărăniste in frunte cu D-I 
10slf lanota care a obţinut 
243 voturi şi care tImp de o 
Săptămână a făcut cele mal 
mari presiuni şi a dat râuri 
de beutură la tăranl. 

Tipografia Dlecezană Arad. 

, 
M. S. Rtgina Maria a Josi de cu

rând la Tdrgu-Mureş de undE a trecut 
la castelul din Lăpuşna. De aici, M. 
S. Regina, însoţită de A. S. R. Prin
cipele Nicolae, Principesa Hoheniohe 
şi d. Bărcanescu, prefectul jud. Mureş, 
au mers în comuna Lutrin unde au 
vizitat o veche biserica de lemn darllitd 
M. S Reginei de către această comund. 

Vtchea bisericii se va demonta şi 

reconstrui la Bran. 
M. S. Regina a făgăduit ajutorul 

Sau pentru clădirea bisericii celei noui 
din comuna Luerin. 

De aici, M. S. şi-a cont/nllat dru
mul la Sovata şi apoi la Bran. 

'" 
"Cercul Tinerimei Podgorene" din 

Şiria, va aranja un concert artistic 
urmat de dans în ziua de 3 Sept. 
a. c .• în Ghioroc. 
Notăm că acest concert trebuia să 

se fină în ziua de 27 August, dar 
din cauza unor formalităţi, sa amâ
nat pe data de mai sus. Publicul 
românesc este rugat să sprijine ac
tiunea tinerească a Cercului podgo
rean, scuzând dificultăţile intâmpi· 
nate prin regretabila amânare a 
serbărei care se învredniceşte de un 
deosebit interes, dat fiind progra
mul ei variat şi artistic. 

... 

Arestarea unui fal,ificător de timbre. 
- Autorităţile locale au arestat pe un 
individ la care s'a găsit un mare stoc 
de timbre falşe de câte 10 şi 25 lei. 
Valoarea lor este de aproape un milion. 

Arestarea lui s'a făcut tomai în mo
mentul când urma să l~ puie in vânzare. 

'" 
Inceputul noului an şcolar. - Minis

terul de. istrucţie a hotărât ca şcoa
lele secundare să-şi Înceapă activitatea 
la data obişnuită. 

Grădinile de copii se vor deschide 
la 15 O.:tomvrie, afară de cele din 
judeţele Ilfov, Buzău, Vlaşca, Dâmbo
viţa, Cluj şi comuna Bucureşti, Con
stanta, Iaşi, 

4 """ fi 

Raziile făcute In flrad. 
D-l Prefect al Politiei Arad d-l Zam

ftr Filoti a hotărât ca în zilele de 26, 
27, şi 29 August să faCă trei razil 
consecutive dar sub diferite motive în 
oraşul Arad. 

Jnsărcinând cu conducerea lor pe DI 
1raian Iancu şefal sec/iei criminale din 
PreJectura Poltt/ei şi cerând şi ajuto
fui companiei de jandarmi a reuşit s(1 
descopere mulţi dezertori, pungaş;, oa
meni fără ct1ptJ.tâzu şi txcrocii cautaţi 
de alte polrţii din fara, Numărul lor a 
trecut de două suie dar au jost reti
nuti în inchisorile pOli/iei numai vre-o 
6-7 cellalţi au fost trimişi la regimente 
la poliţiile care-i cautau. etc. 

Planul după care s'a procedat lafa
certa raziilor a fost asemenea unui 
pltrn de lupta cu un inamic risipit prin 
toate ascunzatorile Aradului. Recu
noaştem ca a fost Inteligent conceput 
şi bine executat. 

De aceea şi succeslll neaşteptat in 
prinderea prizonerilor vagabonzi, 

Raziile acestea suntem siguri, cd au 
avut un succes moral asupra celor cdu
taţi cât şi asupra publicului care a 
văzut că politia noastră este dintrl cele 
mai vlgilente şi nu lasă sd se pripă
şeascd in oraşul Arad derwdei, exCtoc/, 
dezertori şi oameni fdra căpătâi. 

Situaţia politică 
Buletin săptămânal. 
Internă. Externă 

S'au descoperit unele fraude cari Incă un fapt se va Incrusta pe ri. 
dau de gândIt. Şi ivirea lor e semni- bojul politicel ruseşti. Ne indoim in~ i 
ficativA. E incă o dovadă de gospo- că trăgând conseduteleo, se vor CI!; 
dăria care in cunună opera regimului minţi. 

trecut. Ultimele ştiri atirmă ruperea rapor 
Astfel coloanele ziarelor din capitală turilor dl plomatlce dintre Franta 1 

De aduc noui şi noul ştiri despre pro- Rusia. După ruptura cu Anglia, aceas\ • 
porţlile atâtor fraude, făcute toate in apare cu atât mai semnificativi. Ce 
dauna statuluI. ŞI În legătură cu cele cari au apucat pe panta căderii za. 
dela "Monltontl Oficial'',. făcute de darnic mal încearcă să se oprească: 
către directorul Tomescu care s'a _ Unguri! şi-au dat arama pe fat 
sinucIs, se zice că ar fi chemat şi d. cu ocazia a două congrese. Astfel!' 
Goga să dea lămurirI. Prea clocotea congresul experţilor de presă, d. Wesl 
"mustul d-sale"... dela "Pesti HirJap" prin cuvinte odi: 

- Şi ca şi când n'ar ajunge atâtea oase a protestat contra ţărllor Succe. 
jafuri pe cari ţara le suportă, furtunile o soare cari interzic primirea zlareIo' 
năpăstuesc dintr'un colţîntr'altul. Astfel maghIare, O. Mavrodi dela "Viitorul 
in timpul din urmă în Moldova şi a răspuns cum se cuvine defăimătoro-; 
Basarabia, ravagiile furtunel şi grln- lui ungur arătând veninul presei un 
dinei au fost grozave, făcând pagube gureşti şi campaniile tendenţioase p 

imense. cari le poartă, D. Mavrodl a mat spu 
- Şi ca şi când nici acestea n'ar că ungurii aflaţi la noi au 30 ziar. 

ajunge,_ boală nouă "paralizia lnfan- Iar RJmânli aveau abia 2 ziare. 
tIIă" vine să le întregească Îmbolnăvlnd C ! tii I t d ă e, . ongres Ş au aprec a: up c,' pe tinerele vlăstare nevl\1ovate.· . 

L TI hl ' A t It d I vlintă atitudinrle amândurora aplaudan - a g na sau ln run e e- . . , 
gaţ' e omano- use n ve erea COD-II R AR i d I afirmaţiile delegatulul român. 
ferlnţei anuale. Deasemenea delegatul ungur de 

O . ă . Id tă fă t conferinţa interparlamentară, d. Lukac năstruşn1c COlnC en a cu, 
~ t ti ă fi d it a spus că România prin retragere ca 10 aces mp s e escoper e, A 

I b dă d 1 tlştl delegatulul ce-l avea lD Tribunal in ace aş oraş, o an e comp o , . . 
i i j 'l . tIC m 11 mixt din Paris, ar fi nesocotIt art. I pusă n serv c I e SOVle e or. u 

, fi ă t tii stă olnci din pactul Societăţii naţiunilor. s o p ru oaspe or, acea c -
denţă? Rispunsu) d-lor 1. Th. Florescu 

_ D. C. Argetoianu ministrul de Vrspaslan Pella a fost cat se poa. 
domenII, a hotărât să aducă in dls- de edificator căci s'au spulberat toa . 
cuţle spre a fi modificate contractele însemnările tendenţioase ale delegati' 
de exploatarea pădurilor, dovedindu-se lui ungur. 
că aceste contracte păgubesc Statul - Protestele făcute de către corn 
prin modul cum sunt făcute, nlştl in scopul de a răzbuna exec • 

- Consiliul de miniştri ţinut săp- tarea anarhlştllor Sacco şi Vaozet 
tămâna trecuU, a decis reprimirea continuă. 

lucrătorilor concediati din atelierele S'a văzut cu această ocazie că înt 
Cfr. Iniţiativa a fost a d-Iui Dr. Lupu, comuniştii din diferite ţări este 
ministrul muncii, care a dovedit că se strânsă legătură fapt ce fngrijoreaJ 
Interesează de aproape de indatoririle pe cei cari îşi dau seama de inopo, 
pe cari şi-Ie-a asumat. tunltate principiilor de cari sunt el 

- Alegerile parţiale ne sunt in Iăuziţi aceşti rătăcitl. 

prag. E de notat ca in jurul lor nu SI - Congresul minorităţilor n'a dt 
prea frământă atât de mult decât la rezultatul dorit. Cacza este dlve, 
naţional-tărăniştll deşi şi averescanll genţele şi pretenţiile deosebite ca. 
au pus candidaţi in toate locurile. Dar caracterizează diferite mlnorităti. 

poate le-a mal rămas puţină conşttlntA - O. Titulescu ministrul de exter~ 
şi deaceea nu tndrăsnesc să se apro- a oferit un banchd biroului conferlnt 
ple de massele cărora indrăsnesc totuş Internaţionale a presei. 
să le ceară votul. Ghirlandl 

Dela (asa Cercuală din flrad. 
Titlul e prea laconic pentru a di- tot aş3, Noi credem c'ar fi mai natur' 

vulga cuprlnsu) scrisului nostru. Dar ca acest domll să înveţe româneşt 
cum de această Casă se leagă unele decât ca functionarii cari au nevoe I 
triste constatări vom incerca să ară- explicaţiile lu'l, să învtţe ungureşt 
tăm, in limita posibilităţilor, opresi- Căci Doi nu putem Înţelege ca intr'l 
unile intâmpinate de către t'Derll func- birou românesc, funcţionarii români 
ţlonarl, cari pentru o bucată de pâine stea la dispoziţIa acestui maghi 
sunt siliţi să stea la dispoziţia unor pentru a traduce corespondenţa pe car 
negrii cărora numai Fekete li se spune. binevoieşte a o purta. • 

Se zice că În această Institutle s'a Că d. director al acestei Institut 
intronat meschinăria unor dotei cari poate admite un procedeu similar, Il' 
alăptează la sânul lor toate iluziile intelegem, ştllndu-l mal ales un bu· 
venite din apusul limitat. ŞI pentru român. Noi iasă, vom înfIera atlLudlne 
a se face demni de originea lor hu- unor oameni carf nu numai că su· 
nică nu vor in ruptul capului să 'n-I falşl dar nici nu se tnvrednlcesc măc 
vete româneşte pretlnzând funcţiona- de ingădulnţa noastră. ŞI ingăduin 
rllor să vorbea~c~ in limba lui Arpad românească, a devenit excesiva. Cu 
dacă vor să fje inţeleşl. ŞI ne tntre- altfel am putea-o numi câDd, De gâ! 
blim oare cel cari se plâng mereu dlm că cel despre care scriem, a fo 
la Liga Natiunilor că sunt persecutati admis la examenul de limb.a româo 
tn ţara românească il cunosc pe acest pentru ca acum să-şi batl JOc de ~ 
Fekete1?' NădJjduim că această îngăduln ,. 

ŞI d'acA-1 cunosc, cred el posibil nu va mal fi exploatată de cei cs' 
ca acest domn sâ funcţioneze ca subşef au indrăsneala să se mai plâng~ ( 
de birou purtând corespondenţă in ospitalitatea n o as t r 1. ŞI nădejdI 
ungureşte. noastră va putea fi satisfăcută I 

Ori, pentru ei acest lucru pare a fi cAtre forurile cOiiJpetente. Le aviz!. 
natural. Nouă, cel puţin nu ni se pare RomAna'lI! 

Cenzurat Prefectura JudeiuluJ. 

...... 
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