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După patru ani inchelaţl de rodnică guvernare (1922-1926), partidul Naţlonal
Liberal a lăsat frânele conducerii. Şi a recomandat M. S. Regelui să aducă la cârmă 
pe genera1ul Averescu, convins că acesta va continua opera de consolidare a Ţării ină
untru şi În afară. 

Dar partidul de sub conducerea d-Iui genera) Averescu in loc să-şi pună toate 
forţele 1n slujba ŢărU, pentru intărlrea el, s-a ocupat luai ales cu căpătufrea ,1 
IntArirea partizanilor. Avutul Ţării a inceput să fie socotit avut personal. A mărit 
de două şi de trei ori dările, şi a strâns bani dar nu pentru plata datoriilor şi inflorirea 
Ţării - ci pentru plata partizanilor pe cari i-a numit câte doi-trei intr'un singur post. 

" ! 2 lJr4t de oamelli d;lt pricin. risipei hallului adu1ttJt Cit trudă Programul Partidului Naţional-Liberal nu e ti-
de 14 locuitori, obosit şi slăbit din prici"a certurilor şi intri- cluit in birourile cluburilor ci e rezultatul nevoilor 

:u~ gilor persollale ale ceZor car; Il cOIIIPuneau fi ale celor cari ar vii ale Tării întregi. 
cIr; fi ~rut să fie şi ei ",iniştr;, gJwermlJ Averescu a trehuit să cadă! P t!d l N t· II· bIt t l [ .. . " ar 1 u a Iona -_.Il era nu ame eş e lunea cu 
It~ NesocotIrea mtereselor ohşteftl a alarmat pe toata lumea. '.~ r . . '" ' " r· ,. • • 
Isă Nu mai era -oo,.ba de illterese particulare ci de îflsăşi ne- fagadueh, el lnfaptueşte. Celelalte partIde politIce 
t. voile 1'61";;. Atunci, MajestatflQ Sa Regele lJ socotit în îllalta-I arată ce vor face dacă vor veni la putere; ele se 
21Inţelepciut,~ că lucrurile nu pot merge mai departe şi a 11114- la,udă CU ... viitorul. Partidul Naţional-Liberal arată 
\N._~_de la cdrmă gU'l'ern14! A'J'Rl"l'srU" ct' a făcut, eând a fost la putere; el are un tre-
lişi Şi pentru a -oedea pe care di"tre partitie îl crede poporul cut cu care se mândre5te. 
~; mIJ.i capabil d~ guvernare a C9nf10cat noui alegeri şi a însă,.· Celelalte partide au' făcut sgomot s'au certat si 

cinat pe u1Iul dintre sfettlicii Săi cei mat' aproPiaţi s6 1,1I0c- (' Q 1 < t . 1· t . "f~ t d ' _ 
ey mească un guvern cu oamtmi din toate partidele şt' diJlatară ca,.o w ,a~ ua,' VI em~ nlC pU erea s au acu e po 
_ tie partide, drept cheflăfie cli aceste a-leKer; se ilor face fără mIna ŞI, au fost ,gonI te;. . . '" 

silnicie fi fără părtinire. PartIdul Naţlonal-Llberal a lmphnl.t neVOI, a ln-

Cetăteni alegători!· 
~, , 

Dintre toate partidele care au trecut pe la cârma 
ŢăTii de la întregirea neamului până. azi, unul sin
gur a fost in măsură să Întărească Ţara înlăuntru 

~pşi să o reprezinte cu demnitate în afară: ]:Jartz'dul 
âti "...- t· l L ·b l sel.L l a;tona - 'l era. 
Ive Istoria Partidului National-tiberal este istoria , 
,'Ţării din ultimii 80 de ani. 

lăturat rele, a refăeut, a consolidat şi a unifieat Ţara. 
Celelalte partide cer totdeauna puterea şi când 

o au~ nu sunt în stare s'o păstreze; 
Partidul Naţional-Liberal este chemat la putere 

când e nevoi~ şi '. păstrează puterea cât este nevoie. 
Voinţa celorlalte partide este dorinţa unor par

tizani sătui de opoziţie, al căror, n~măr cr~şte sau 
scade după cum partidul se apropie, sau se depăr-
tează de putere. r 

Voinţa Partidului Naţiollal~Liberal, fie la putere 
fie în opoziţie - este totdeauna voinţa Ţării. 

Celelalte partide trăesc speculând gre~elile altora;' 
Partidul N aţ,ional-I~iberal trăieşte prin meritele 

proprii. 

~~: Tot ee s'a făcut mai însemnat în aceşti 80 de 
,ariani: independenţă, întregirea neamului, vot obştesc, 
I c!lîmproprietărire, refacerea Tării si atâtea altele mai 
~a ;mărunte, s'au înfftptuit fii~d la • dârmă oamenii de 
te se,amă ai partidului National-Liberal. 

Partidul National-.Liberal este un partid temeinic . Cetăt,eni alegători! 
~b~amifica.t şi org~nizat Î.n t~t cuprinsul Ţării. . 1 • . ' 

IVf PartIdul NaţIonal-LIberal nu speculează nevoIle Pentru a-şz jJutea contznua opera reconstrucţz·-
,acrunei anumite clase sociale şi nu vrea să cunoască unz'z' naţion a It'; Partzdul Natz·onaJ-Liberal 'lJd cere 
~~illupta dintre fraţi. El nu predică regionalismul ca votul. 

~u.'Naţionalii şi detestă lupta de clasă a Ţărăniştilor. listele sale IU CI s~mn linift ~rea~H în ~~io~re 1. 
şi i 

rstă 

lib 

-

tlşa!drept stă l?artiduJ niJtional.hiberal in fala natiunii şi a 1;ării ~ttU 
Inainte cat şi. după guuernare; fără să se teamă nici de greutatea safcinii, 
nici de tăria răspunderilor. · 

Cetăfeni l! ! · Votati 1 linia dreaptă! 

, , 

~,." ~ ,~~ .' • ,,' " • ~,o,. '"'. "" ~ 



Pag 2. TRIBUNA NOUA Nr. 15, 
~~~----____________________________ ~~~~~~~-------------------------------~ __ 4~ __ 

Ministerul JustiţieI. 
Comisiunea de Naturalizări. 

Conform· art. 23 <din legea privitoare 
la dobândirea ş\ pter,~~rea naţ!onalităţli 
române, se publl~ urm~toarea cerere 
de naturalizare, spre ştIInţa acelora 
cari ar voi să he! vre-o Îmâmplnare, 
potrivit dlSpozlţiunilor art. 23 din zisa 
lege. 

Domnule Ministru, 
Subsemnata E!lsabeta Goldstein cas

nică domiciilată in Arad, Piaţa Peşte
lui No. 17, cu onoare vă rog să blne
volti a-mi acorda cetăţenia română 
voind a mă stabili definitiv În România 
unde am toate interesele. 

Cu deosf'b!1ă stimă 
50: E/i>abtla Goldstein 

No. 111/1927 PrimAria corn. Mişca. 

Publicaţiune. 
Primăria comune! Mişca publică lici

taţie pe ziua de 2 Iulie 1927. pentru 
edificarea unui grajd pe seama ani
malelor de reproducţie. licitaţia se va 
ţine cU oferte inchise ŞI sigilate in 
conformitate cu art. 72-83 şi urm. din 
legea contabilltăţii publlct". 

M[ş;a la 15 Iunie 1927. 
52 Primdria 

Judecătoria rurală Rovlne-Arad 

No. G. 139/1927. 

Extras 
din publicaţiunea de licitaţie. 

Subsemnatul delegat iudecătoresc 
prin aceasta publ\c că in baza deci
zlanli No. G. 139/1921 a judecătoriei 
rurala Ravine, tn favorul lui Pirtea 
Dumltrie reprezentant prin Dr. Laza, 
Ohebeleş avocat din Peclca contra 
executatulul din Pe cica, pentru Înca
sarea creantei de 25.000 lei capital şi 
accesorii, se fixează termen de licita
tie pe ziua de 2 Iulie 1927 ora 2 p. 
m. la domiciliul executatulul in Peclca 
unde se vor vinde prin licitatie publi
.că judiciară 1 dulap (răcitor) pentru 
păstrat carne, 1 cântar (decimat) şi 1 
troacă mare, în caz de nevoe şi sub 
pretul evaluat. 

Rovine, la 11 Iunie 1927. 
51 C. Cenedall 

delegat judecătoresc. 

Nu căIătoriti . , 
la băile scumpe, când şi in acea
. sta. localitate primiii acelaş 

tratament cu bae de 

ACID CARBONIC 
SULFUR ŞISARE 

HIDROTERAPIE. 
Cercetati deci 

BAI A S'I MA Y. 
Personal excelent. Abona-

tilor reducere. 29 
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X 39::: 
~ __ La ~ 
X x § Bufetul Cinetna§ 

f Malul Mure~ului ~ 
~ se mănâncă :-: § 
S :-: eftin şi bine ~ x y 

;:$ Funcţionarii publici au 20 % reducere g 
v ~ 
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Gustând aerul curat de Mureş, 
cercetaţi şi casa A. T. C. a 

bărcilor~ unde puteţi face 
excursiuni pe Mureş cu 

..-Barca CU motor 
~ Casa bărciIor este asor
tată şi cu un B U F E T 

s p e c i a 1 unde se găsesc 
zilnic mâncări gustoase calde 

şi reci si B ERE proaspătă. 
44 

Justificarea jafului. 
In numărul trecut al ziarului Am arătat in numărul trecut nepoţilor - directorii general 

nostru am făcut cu acte şi cifre cum s-au· luat bani din hrana Natural~ lucrurile se petrec [pOl 

dovada jafului la care au fost bolnavilor şi din fondul p(:'ntru familie. pn 
supuse fondurile unor ministere materiale sanitare, şi s-au dat E adevărat că banii dărupel 
de către inşişi titularii acestor pentiU automobllel~~inisterului n-ar face parte din averea prr'lle 
ministere. ŞI diurnele partila.nif~. prie a "tatălui" ci ar fi sco:]~ 

Dar se vede că cinismul şi-a Şi iată că părm!'elej)r. Lupaş, cu multă nevoie din buzunareC1n 

dat mâna cu lnconştienţa. vine singur şi' mlrturlseşte cu- noastre - dar n-are-aface! nel 
Pentrucă numai aSif;:! se poate cernic printr'o~~.isoare publi- Dacă părintele doctor a afl1nţ, 

califica fapta unui fost ministru cată i~ ,;~pi~rsul~134;13. VI. "că e cu dreptate" - aşa trpel 
care, după ce a băgat mâna c.,) ca a a~ , bule să fie! rol 
până Jo cot in cassa ministerului, "Să li se dea (funcţionarilor) Dar "dreptatea" tot n-a forni: 
are curaiul să declare unor zia- câte 1000 (una mie) lei - tn- I implinită cu totul. O lui doctfI1c 
rişti că este adevărat că la ple- c~pând cu oamenii de serviciu, Lupaş i s- a mai Înaintat ~ ~ 
carea din minister a lmpărţit unele precum şi alte sume cuvenite (?) memoriu tn care acelaş secre~OI' 
sume, dar nu crede să fi făcut tuturorfuncţionarilor, cari lncursul general Or. Gh. Banu şi cu e: 
ceva deosebit de rău intrucât se lunilor Aprilie şi Mal .au muncit ceiaşi directori generali cari ~o 
obişnuieşte ca toţi miniştri la şi 1n orele w de ~upă. m.as~ ... u c~pătat. prin ~eferat câte 20.<X .. el 
plecare să procedeze la fel. Adică: Dar pâna ale1 nU-l mmlctGâte leI, mat pretmd câte ... 100.00-';> 
să ia bani din cassa statului şi 1000 (una .mie) lei dat~ unoJ l~i!! Nu pen~ru domniile lo.r pera~ 
să-i Tmpartă celor din jurul iodl oamem can muncesc ŞI dupa -sonal, nu: CI pentru "publicaT! 

Auziţi, oameni buni, minună- masă, .. (deşi munca de după masă unei importante luc; ări de mef;a 
ţie I Pentru asta plătim noi de este obligatorie şi e cuprinsă cină la care s-au angajat vre· P 
ni se rup băerile pungii, pentruca în salariu - dar, in sfârşit, au 30 dintre cei mai distinşi medi~al 
domnul ministru să dea sute de luat şi cei mici ... ) ai ţării.· Nu se precizează ni~~1 
mii şi milioane din banii noştri Citez mai departe din scrisoa- numele acestei "importante J~ 
ai tuturor câtoTva paraziţi pe rea părintelui Lupaş: 'crări" nici vre-un nume dint'°l 
care ti ţine pe lângă el ca să-I Avol. secretarul general, dr. Banu, cei 30 distinşi medici ai mor 
perie oridecâteori are nevoie. prezeniându-mi un re/trat deosebit, Se spune fnsă precis că direierl 

Şi ştiţi cine a făcut o astfel cu propuneri relative la 5 directori torilor Banu, Pamfll şi Dumitres~â1 
de declaraţie lipsită de ruş,ine? generali, cari deasemenea au avut ln- le-a "acordat câte 100.000 leiI I 

- Un om nou! Un om care săte/nări speciale, În afara de ortle Să-i pape sănătoşi! că oda~ 
spunea că vine să indrepte lu- de serviCIU, colaborând în diverse co- cu ei papă şi cinstea părjntel~u 
crurile - să cureţe murdăriile, misiuni pentru pregdtirea regu/amen- fost ministru. .el 
să inlăture pe trântori şi să in- telor şi a proiectelor de leei, - am aflat, 
troneze dreptatea f Un om care, că e cu dreptate a li se aproba şi 
ca să ajungă la putere, a can- I acestora sumelt indicate În referat 
didat pe 3 liste de-odată: la na- (câte 20000 Iti). 
ţionati, la naţionali ţărănişti şi la Aşa dar "e cu dreptate CI?!) a 

Aceste de mai sus sunt rn~ic 
turlsiri de-ale celor vinovaţi. ~o 

In ele au căutat să ascun;r: 
cât mai mult adevărul pentru; I 

nu revolta lumea . averescani. . li se aproba şi acestora sumele 
Ce-o fi fnsă când vor ince,

cercetărUe....şL., ~-<atja .comisil_ 
nile de anchetă cheia atâtor Şi·L 
tâtor cheltuieli nesăbuite şi 'n 
atâtor sume asvârHte tn gura !li f 
săţioasă a partizanilor. utl 

Este d-I Vasile Goldiş, fostul indicate tn referat". 
ministru al cultelor şi reprev.K1. Cine a Intocmit referatul1. Se.., 
tantul ales de voi la alegerile cretarul general. Cine au fost 
trecute. propuşii? Directorii generali! 

Un prieten intru fripturism ... 
Prieten bun al d-Iui V. Goldiş 

este părintele Dr. 1. lupaş, fost 
ministru al Sănătăţii. ... -, ..... 

Dacă lucrurile s- ar petrece În
tr'o familie, ar insemna că tatăl 
- adică ministrul -' la propu
nerea fiului - secretarul gene
ral - dă câte ceva de cheltuială ve.. ,'q ....,.,. ... $$ .,. tt 

Aşteptăm cu nerăbdare şi VO:tlr; 
tnştiinţa la timp pe cetitori. rg. 

re· S. E. Racwm A. * * ... *. 
les 
î1e I f · · In aten ia uitieu1torflor! Sfichiuiri .... n 1 ee are ZI Peronospora nu a apărut până acum 

in viile noastre; starea timpului este însă • 1a1 
foarte favorabilă desvoltărei peronosporei şi Miniştrii naţionali din actualul guvern tra 

PEPTĂNĂM LAN Ă după ce vor incepe căldurile, de sigur, pe- avut un. debut strălucit. A dou.a ,zi dnell 
, ' I tele pe frunze vor fi semnalul invaziunei. ce au. ~Juns la putere s-au ŞI mfrurec 

CU preţuri foarte reduse. ~ Trebueşte imediat după Înf!orirea st!"1.lgu- dm pIta. Fostul ~uver~ alo~ase. o su:ne 
rilor să se stropeasQă viile cu zeama Bor-I oarecare pentru daunaţll de razbOI ardelltăI 

KEMPF Socodor. 
43 

Cinema IIM fi l UlM U H ( 3 U lUI" _as ........ , 
"" u VI/17-20 

CASĂ TORIE CU CONTRACT 
io rolul principal. 

RONALD COLMAN 

1927 VI;21-24 . 

fflnrOmH 
r R t C U ru Il U I 

in rolul principal 
JOSEPH SCHltDBRAUT -
VE~A REYNOLDS şi . 

WJLLIAN BOYD 

deleză: 2 % ~ comisiun_~ alcătuită la Finanţe repartillă 
Qidium. In regiunea Maderat, Pâncota, uneI :atego:l1 de ~~rso~ne, O parte ,eri 

până la Covăsânl, a apărut şi foarte vio. 1 aceas.ta suma. Actu.ah~, can~ au ~us mt...,a 
lent. Acţiunea acestei boale asupra Înflorirei pe Fmanţe, a~ OPflt 10 ~nmul rand c.r-ee 
strugurilor este grozllVă. De aceea sfătuim Ilanţar~a .. Apo~, ca dO~~da a corechtu.d~n 
să se facă tratamentele cu polysulfură (so- a~ alcat~lt .. ~I? comlSlune care .. chlar.al 
luţie de pucioasă), precum şi prăfuiri cu Zllia .alcatU1t~1 el: ~. control.al: a mdrepfh 
pucioasă galbmă, sau neagră • Schlesing" a adaugat ŞI pe altII, a maTJI .cota ~a uit 

Coehylis şi Eudemis. In întreaga re- a aprobat, a ordonantat, a achItat ŞI a)1T 

giune odată cu Înflorirea strugurilor au apă- casat sumele ordonanţate... - intrut-~ 
rut şi aceste molii, cari nimicesc rodul viilor. membrii comisiunii erau şi beneficiarii ~e( 

Cochylisul este un vierme mic gălbui, dăunării!. Toate în aceeaş zi! Şi tale I 
cu capul ceva mai roşcat, Eudemisul este pentru el! • ati 
un viermişor verde cu capul roşu. Admirabil debut! In actualul guvern 5".15 

Se observă imediat cu ochiul liber stru- numai doi nationali: cei de la Finanţe.:~ 
gurii atacaţi de molii, iar printre bobiţele Ce-ar fi, Doamne~, să vină singur1'l 
de struguri strânse Între firişoarelc lor, :se pulere ~ ! :1 [ 
află viermişorul care nimiceşte tot ciorchinuI. ,.. , E 

Tratamentele arsenicale trebucsc făcute UI 
imediat şi repetate din 8 în 8 zîle de două Intre cei cari au Încasat 100.000 lei U : 
ori. Se poale trata şi cu un preparat de "daune pentru suferinţele îndurate in lu)T 
,-ar cu petrol. .. pentru inhegirea neamului w, este şi d.} Se,a-

Toate substanţele necesare vii1o~ se află Dan. Coincidenţa a făcut ca D·sa să ft : 
in depozit la Sindicatul Viticol Arad, Bu- parte din comislUnea care a repartizat ~n 
levardul Regele Ferdinand 50, şi se dau mele. Şi tot Coillcidenţa l·a făcut să)~ 
membrilor cu preţurile fabricei şi subsecretar de S'at la Finan\e. rl • t 

1~~~~~~~~~~~~~~~D~~~e~~~or~.~D~A~n~a:st~a~s~~~~~~~1 Afuris~ă c~nciden~: e~ 'I? . Cum de n-a adus ea la Bu',;,sec/ etarilie rlmlm curent "In COml·SI·O" finanţelor pe vre·un locuitor din regil.lll 
Braşov - [~î~ ?nov, de· acolo d~ unde au f:a 

C n R 1 Of" C f R [ fi l f, f H Uel f ai alte 'p R O DUS f fi fi R I COl f. ~~~~!:t :i de~:ă~:~i:e~e:t%l\;~tr~a~-:u~~ ~ 
J. SISSLE Berlin 0·:17, podărie devastată imensa sumă de ... ·tE 

Al d 

1 
{cititi; Zece) lei. - Absolut adevărat' n. exan erstr. ~o.a. 

42 PapisUlşDI .. ~ .. ~~ .. ~ ...... ~ ...... ~ .... ~ .................. .I ~ .. ~ .. __ -

.. 
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Personalitatea Generalului Oăitoianu. 
'al Insuşirile ostăşeşti ale unui pa
. \por sunt valoriflcate (ridicate in 
preţ) de către comandanţii tru

'u:pelor. Cele mai strălucite Ins~şlrt 
)f~le mulţimei se. pierd, ca şi auru~ 
:Jn nisi~ul râurllor. dacă nu ar fl 
repine sa le folos~a"scă sp.r~ ~j-
nele ţării. MultumIta destolOlclel, 

lflinţclepciunei şi patriotismului ge
trperalll~r "noştri, .. a ~utut ar!l1ata 
româna sa opuna erOismul el ad

fomirabil, technicei (maşinăriilor) 
cf1oderne. 

G i!neraţiile v iito a re vor trage 
e~olosul sforţărilor şi sacrificiilor 

::te care am fost capabili tn răz
poiu. Ele vor căuta şi găsi pilde 

<Xde urmat in eroismul românesc 
oF0lectiv şi individual arătat in 
perăzboiul intregirei neamului. 
ar~ Libertatea şi îndependenţa (ne
'ettârnarea) ce ne-a asigurat-o ln
re:ăptuirea României Mari, este 
'di~aranţia desvoliării şi desfăşurării 
'ni~eneroase "(plină de mărinimie) Ir tuturor calitătilor noastre de 
n~opor. Acele calităţi abia in vii
fă~or vor putea străluci cu toatii pu
're.erea şi pe toate terenurile. Urmaşii 
~s!oştri, dându-şl seama de acest 
lejldevăr, cu recunoştinlă vor. privi 
d fi trecutul istoric şi vor pomeni 
t ~:u sfinţenie numele înaintaşilor, 
e\e i-au invndnicit de acea fericire. 

tn limba de toate zilele se 0-
)jcinueşte a se da numele de 

:n~rou tuturor celor ce au căzut in 
ăzboiu. Acest lucru este cu totul 

ln~reşit; nu este erou, numai cel ce 
rU r murit in rdzboiu, şi nu toţi 

.,.,..,...." .,. .--' 4-" $ ;"" .... 

cei ce au cdzut in lupte sunt 
eroi. Erou este, indiferent că a 
murit ori nu, cine a făcut in 
mod conştient (cu voia şi ştirea lui) 
o faptă, care dovedeşte un curaj 
fără păreche, devotament (gata 
de a aduce jertfe pentru bmele 
aproapelui) nobil şi abnegaţie 
(iertfire de sine) nefăţărită. 

Noi contimporanil acestor zile 
măreţe, de prefacerl generale, 
indeosebi noi desrobiţii părem a 
fj prea mult preocupaţi de ne
cazurile vieţii, ba suntem legaţi 
de ciipa zilei cu toate patimile 
ei mărunte şi Injositoare; şi nu 
ne putem ridica cu sufletul ]a 
inălţimea, de unde să putem ve
dea măreţia schimbărilor epocale 
prin cari trecem. Ori tocmai noi 
cei cari am supravieţuit chinu
rilor ce au premers aceste pre
faceri, ar trebui să putem face 
mai uşor şi mai bine constatarea 
schimbărilor produse sub ochii 
noştri. 

Vremurile mari de azi au avut 
şi ele eroii lor, cari sunt vrednici 
in prima linie de Intreaga şi sin
cera noastră consideraţiune, ina
inte de a se tmpărtăşi de ceea 
tardivă (târzie) a posterităţii, şi 
de la care ei nu au nfci un folos. 

D1. General Văitoianu, hotărât 
că este un erou al epopeef noas
tre naţionale, desăvârşite in răz
boiul ultim. O-sa rămâne una 
dintre cele mai caracteristice şi 
alese personalităti istorice a zi
lelor noastre. 

.....,.. v:ur ....... IIP*-""W-

Judeţul nostru are rara cinste 
de a-l avea in fruntea organiza
ţiei Partidului Liberal. Prin in
suşirile-i sclipitoare acest ge
neral, care s'a ridicat din situaţia 
de comandant al unei divizii 
până la comandl unei armate şi 
pârzd la rara distincţie de a fi 
fost unul dintre primii miniştri 
preşedinţi ai Romaniei Mari, are 
dreptul la consideraţiunea şi sti
ma noastră cea mai IdTgă şi 
slIlceră. 

In seceta de personalităţi. care 
bântuie acest nenorocit judeţ, 
devenit cuib al clevetlrilor şI 
bârfelilor oamenilor neputincioşi, 
cari operează la Intuneric, să 
ne bucwrăm din toată inima şi 
sincer~ că putem avea tn fruntea 
judeţului un patron l,olitic de 
valoarea domnului general Văî
toianu. 

In numărul trecut al ziarului 
nostru am schiţat fugitiv bio· 
grafia d-lui general Văitoianu, do
rind a·l apropia de sufletele 
cinstite. Stăruind aci asupra va· 
lorli excepţionale a acestui mare 
bărbat, chemat de a mal juca 
şi 'n viitor un rol important in 
viaţa publică a acestei ţări, dorim 
de a tncălzi sufletele prea reci, 
de multe ori neinţelegătoare a 
a vremurilor şi oamenilor, şi de 
a face să păstreze pe seama 
acestui judet un Inalt protector, 
care e vrednic de o stimă şi 
iubire, mai mare decât oricare 
fruntaş politic ardelean. 

Dela Prefectura. 
Miercuri 15jVI a fost convo

cat consiliul judeţean pentru a· şi 
da avisul In legătură cu dreptul 
de proprietate reclamat de judeţ 
asupra parcului public. 

(E vorba de parcul pe care 
cei cari au preluat imperiul, in 
frunte cu d-I Boneu, fostul prefect, 
şi l-au impărţit tntr~o frătească 
şi dujoasă armonie tacită ... ) 

De data aceasta - auziţi şi 
vă faceţi cruce! - consiliul a ho
tdrlt in unanimitate (O! quan
turn mutatus ab Hlo 1 ••. ) sesizarea 
justiţiei, lnsărcinând pe d-I juris
consuh al judeţului cu indepli
nirea formelor pentru radierea 
înfabuldrilor din cartea junduardl 

In aceiaş şedinţă, d-l prefect 
Laugier a propus - şi consUmi 
a aprobat - ca pe intravilanul 
pe care moştenitorii... .imperiu
lui· şi-l im părţj seră frăţeşte, să 
se construiască un impunător 
Palat Administrativ, demn de Mu
nicipiul Aradului, care să lege 
cele două edificii ale prefecturei, 
despărţite azi prin grădina pu
blică. 

Noua construcţie va adăposti 
in ea toate~ serviciile prefecturei. 
iar cele două clădiri extreme 
vor servi de locuinţă funcţiona
rilor superiori ai judeţului. 

(dela este cât se poate de fe
ricită şi nu ne putem opri de a 
nu felicita pe d·] Col. Laugier, 
care de cum a venit tn fruatea 
prefecturei a inteles să pună in 
concordanţă intenţluuile sale cu 
lnsăşi interesele judeţuluI. 

u J'!t ee. e.- . ...,.. 
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~.~. Viata politică. fluentura unui· crai bătrân. 
şi irad, 15 Iunie.' plocon tn viata politicA romlneascl. D-l V.:zslle Goldiş, ex ministru al' trân - şi tardbo/1I1 a isbucnit! Acest 
i!li Falimentul moral al guvernării tre- Alegătorul român, conştient de votul Artelor, tn dorinta de a arata veşnic $candal, mocnlnd un timp intre culis~, 

utt", a avut ca efect şi un fapt imbu- său, cunoaşte tr~gerea pe sfoarA dIn tandr, işi căneşte pdrlJl şi mustata. D-sa~ tata'l ali dat in public. D·na Matioara 
v~ud!tor: scoaterea in relief a fiecăreI aleR'eriie din anul trecut, şi românul I ca autorlfi dtsl~f!dret unor ~heStiu~1 G/ureea, având În mtind fntregul fir 
rganlzaţU politice, in valoarea ei de odată păcălit, suflA şi in apa de fân- t,nar! (vezi "Che~t!U~taN~tlonall.tatilor, al inlocuirei sale dela "National'" a des
rept. Goana dupa. cartelur! şi târli{u- tânii.. - Se zice cii. restul Ligel - lscă.lta de d·l GOidlŞ, SCTlsd - se Zlce - chis actiune publtrd contra .. Min!sfe

~culHle date zilnic în vileag de marea dacă şi ăla se mal poate numi rest - de cdţrd raposatul Pop, mag/strat?, rullii Arteior' - Contra Ministeruluil? 
-oastră pred. politic., ne desvăluie urmll.reşte un cartel cu partidul idea-I C~rt~l de Casaţie d!n Budapesta~ sa "'ne) dar asta t o înd~asnealt1 nemai. 

lesiguranta care domneşte in rându- IIst al d·lul N. Iorga. Frumoasii. al~- gafldLt ca n-.a trecut pragul vârs~el pe- pomeniM din partea societarei M. Glur-
ile acestor organizaţii _ mici ca şi gere, pentru restul Ligel; InexlstentA, ricu/oalrt. Şi ln lumea artelor fund -. geal Dece contra ministerului, când 
Jari. _ Dacă privim in vleaţa noa- pentru formaţia 10rghlstă. Oprindu-ne cum e ~' natural ~ 'artistI? multe ŞI autofui afacerei scanda/oast, este chiar 

lro teă politică, dacă ne adânclm in tal- puţin la atitudinea ultimă l marelui f~llm.0a!ie,· s-a g{1'!dEt deci sd fac~ re- persoana ex minIstrulUi? J Intrebarea 
duele ei - momentul critic prin care nostru istoric, nu ne putem ţ!ne mi- vlZIurea... ctlor l~ vârstă. 8,urghrunul este perfect Jei!:'timatd, de vreme ce chIar 

fru1ece politica româneasdl, e propice rarea inacţiunH d-sale in atari mo- a cazui pe una dlll ceţ; mai talentate "Universul
il 

ziarul ministrului de jUs-
su:nei priviri destul de obiective _ 881- mente, pe cari le trii.im!... In momen- artiste ale "Nalion~lulm , pe M~lioara tiJie scrie (ntr'lln articol de fond (/) In 

deletăm la un spectacol foarte amuzant. tul declarării crfz~1 de guvern recente, O/urgta. Probubiţ ca d-na, G/UrJ!e~, această chesllune, susfillând clar, că in 
.rtiuă incepem cu fostul partid de gu- se părea că cheIa situaţiei politice o atuflcI cti,,,d fX mt~istruJ ~as,le Gl!ldl~ baza legtt, dtspdgubirea de 1.400 000 
'te ernamânt, care in ziua de 11 Iunie avea d-I Iorga; se părea cu atât ma! i-a .s~rutaţ curtemtor mana, a s.lmtll pe care o pretlllde d-na Glurgea- in 
mî:.,a ţinut şedinţa generală pentru a mult cu cât criza părea izvorâtă pe fUflşm~U'I-se f!1! nflrl mirosul uleiOS al prousului câ$tlgat - trebue sd fie 
or:eclde dacă trebuie să ta, sau nu, chestia dlnastlcă. Zadarnic am a,tep- Că:zelel şi va fi ~eJU2at, poatt, Jostulul suportaM personal de autor. - Noi, 

uduarte la alegerile din Iulie. 10 urma tat cu toţii intrarea d-sale efectivă, mmistfll in.vitatla la o friptură; fa~t fată de această lntunteatd chestilme -
1iar'llganulul, care a bâotult 48 de ore în arena politică; d-sa s'a multumit care a deCIS pe !x ex~eltnta sa, S o mrzi intuflfcatd chiar decât "Chestia 
irepiin averea statului, perspectiva unei să facă declaraţII peste declaraţii, toate scoată la p~n~le, mlocUlnd-o cu o altq NatiOnalitatilor

ll 

- ne fntrebăm mirafl: 
a uât de slabe reuşite in alegeri, este cu formă, dar fără nfcl un fel de fond. - mult maI tamirel, da~ tot odată, mult de ce ex ministru al Aridol, n'a ordo-
a )mpled înlăturată. (Rugăm cetitorII _ Să trecem acum la partidul fa- mai fara, talent ca Glurgina. -. Dar rzanţat d-nei Giurf!ea 1400000 lei, din 

Iltrui-ŞI imagineze numai, ce resllltaf zlonat. după cel şeapte ani de per- d-l Goldlş a păştl prc;zgll;' mmisteru/Ul fXcedentul repart!zat departamentului 
ii ~ectoral ar avea În localitate o listii. tractărl. Ia Partidul National-Ţărănist, Intr-un moment. ghlnlomst $.' cum ţ)-sa sau, când ştia bine că odata şi odfltCi 
I ld"erescano~frlpturistă, În cap cu d-I de sub şefia celor doi ş~fj, in plus nu-l de loc arţlst. nu băn~lQ. cel 1Il,lu. tot va achita acea sumă redamantei?l., 

asile Ooldiş şi in coadă cu celălalt şeful ocult: faimosul C. Stere, a cărui mea artelor, t.umfle nU rdman lllvdiurte,,, Numai atunci, când d-l. V. Oo/diş va 
11 ~.asile, reprezentantlll omului care a continuă Influuită de directivă a ca- şi gurde cart ştiau mult~, au spus tot achita aceastd sumă din buzunarele *' :r15 "Mustul care fierbe"l). uzat desblnarea grupului d-Iul Lupu. ce, ştiau! - .A fost deajuns sa afle şi proprii, Îşi va da seama cât de 

,Averescanlt În faţa perspe:tivei de Lovit recent in existenţa lui de cele Glurgina, cetace.refuza ~a creadă ,- că scump costd o aveniurd, •. de crai 
~Un~tnlăturat - chiar de-ar avea cu el două dislocărl: grupul Lupu şi gru- ar mal putea fI capabIl un crai bd- batrân! 

!Je 32 de companii de jandarmit cu I pul Grlgoraş Filipescu, partidul Naţl- - ...... '""" ,. ""... _v - -' -_.... -
iri. au incercat să facii. ceiace n-au onal-Ţărănist se găseşte Într'o stare trăiesc două iojghebări politice. cari conduC't nu stau ş.i n-au sfat nIci un 

leiuŞ1t -:- caută o platformă şi cum continuă de dezagregare. Având În au curajul sfidărel, fie ea adresallU!lei moment subt influenţa unui trădător
I Ju)rb la corb nu-şi scoate ochII, tra- faţă alti, cel puţin opt ani de opozl- dlDastii atât de iubite ca a noastră, ca Stere, privirea fdadll-le indreptaU. 
1 Se,ază cartel cu Marele ConSiliu al L. ' ţie, partidul se frământă cu oscilărl Era fatal ca aceste două iojghebărl pururea În rândurile popoiUlul, căruia 
,ă ft N., al cărui trunchlu desrămurat liberalo-averescane; spre cel dlntâi politice, io preajma vremurilor pe cari a ştiut să· i înţeleagă nevoile şi aspl
zaI ~ntlnu,ă să-I conducă d-l A C. Cuza.' cu curtoazie de fată bătrână fărA ze- le trăim, să-şI dea mâila cu scopuri raţiiJe naţionale, cum nici că se putea 
să :>s!blhtatea cartel Arii nu este exclusă, stre rămasă nemllritată; spre cel din pe cari le-am intrezărit. În toamna mai bine. PartIdul cu Ull trecut aşa 

rl~llul domn O. Goga fiind creditor nrmii. cu siluetii. tantoşe de Dan Jua", anului 1923. de bogat in fapte mărete ca cel Na
·Iui A. C. Cuza:. preţul celor nouă pe lângă o femee cu renume in trecut. Trecem la cea din urmă organlza- tjoDal-Ub~ral, dă şi azi garanţie ţării, 
"eşi în Parlamentul dizolvat. E o che~ Ambele metode îl arată aşa cum e: ţie: Partidul Naţional-Liberal. Dacă trecerei cu bine, peste obstacolul in, 

tafl4e de circumstat;tă şi cum d-I Cuza fără dlrectivii. hine definitA fării. dls- cercetăm Istoria dela inceputul ex1s- fata căruia ne găsIm. Intelectualul 00-
:gi~ dovedit un perfect cavaler, in toate clpll"ă in rândurlle-I derutate de e- tente! statului român, In toate eveni- stru, ca şi ţăranal bine chibzuit când 
au flazlunile, avem credinţa că târguielile ven tualul zilei de !TAine, fără echlH- mentele mart arbitrul situaţiei a fost e chemat să facă fante mari, cunosc 
-au: vor face, precupeţlnd insă vânatul brare perfectă pe forţe proprii. Este numai ş! numai acest partid. Cauza garanţia acestui partid, şi deacela ni 
;a ZID pădure I Liga după cum se ştie, jocul politlcei cel mal nepoliticos, al o găsim repede: e răsărit şi crescut I mal mult ca nicI odatăt işi vor illcre
.. ,te Intr'o stare de descompunere, bă- acelu!aşl partid care la ll1coronarea din pământul României, rădăcinele sale dinta fiecare rosturlle tu mâinile minţilor 
li I I1du~1 şi el Ja uşe acelaş faliment dela Aiba-Iulia a ţInut mortis să arate fiind infipte până in cele mai depăr- româneşti lumInate, cari i-au condus 
staş,Oral ca partidului, care, a aruncat-o românismului eliberat, că in ţara asta tate cii.tune. Mintile lummate, cari il spre atâtea lzbânzl. 

< ;. , • ~ • • ". • , • .. • '.. • ••• ,,~ ~ 
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Inforillatiuni 
In urma campaniei intreprinsă de că

tre Partidul Naţional - Liberal, prima 
noastră instituţie de credit, Banca Na
tionalA, I inceput actiunea printre prin
cipalele Bănci, pentru scăderea doMn
zilor. Acum două aăptămânl a avut loc, 
la Timi,oara, o oonsfătuir, a banche
rilor prezidalA de delegatul primului 
nostru institut de emisiune. In ea partici
panţii şi-au luat angajamentul moral de 
a reduce doMnziie ce le percep. 

Deasemeni, s'a incheiat un acord 
principial In baza cArula bAncile s'au 
obligat să nu plAteauA la depuneri pe 
un termen fix dobânzi mai mari de 12-
14 la sută, iar pentru depunerile la ve
dere mai mult de ,apte la sutit 

Aceste hetărâri au fost imediat puse 
În aplicare. 

Rezultatul este o scădere apreciabilă 
a doMnziior in intregul Banat. Să spe
răm cA. aceasta pildă va fi urmatA ,i 
de alle bAnci. 

'" 
Rugăm pa toti prietenii 

politici cari organizeazA ,i 
'in Intruniri In Întreg ou
-ii:-insul judetuluia si ne ... 
4Iuol •• C U in o, tin t i, pe 
Bcurt, cum au decurs ace
ste Întruniri sau consfituirl ,1 cine a luat parte la ele. 
- Corespondenţ_le s. tri
mit ziarul.i, la redactie I 
Bul. Regina .aria 12, Etaj. ,.. 

Rterttdm ca lipsa de spaliJl. ne dt
termină să ldsdm cfara darea de seamd 
privitoare la concursul hipic milital de 
Dum/necd J 2 Iunie c .. 

Aceste aleredri au avltt un succes 
moral desdvLlrşlt, ~ fapt pentru cart. 
atât comitetul de organizare cât şi 
concurenţii, ofiţeri ,i zrade In/erloare, 
merild vii felicltdri. 

Din parle-ne am dori dU mai dese 
concu/suri de acest fel; dacd n. pen
tru altceva, mdear pentru a da un nl
merit ţ riifj de fnfâlnire publicului ro
mânesc arădan. 

* 
Contrabandă de mătase şi za

harină. Autorităţile vamale ungure,tl 
dela frontiera noastră au descooerit 
l~ trenul accel~rat din dua de 14 
Iunie, o mare contrabandă in vagonul 
dlred VIena-Timişoara. Se zice că 

intre tapetuT şI icându~a vagonului 
contrabandiştii ar fi Intenţionat să" 
treacă in tară pE'ste bQO kgr. mAtase 
şi 200 kgr. zaharină. Autorităţile un
gar~ cercetează aceit caz pentru a 
vedea cine se face vinovat că a permis 
deşurubarea pieselor unui vagon de 
cale ferată. cu scopul d~ a uşura o 
contrabandA tn stilul acesta. 

'" 

, 
Reamintim foştilor e1evi şi publi

cului, ci serbările organizate de 
Asociatia profesorUor secundari din 
Arad peatru comemorarea profe
sorului pedagog Dr. Petru Pipoş 

vor avea loc Dumfnecă 19 Iunie şi 
se yor desfăşura după programul 
aritat in numărul trecut al ziaru
lui nostru, lnceplnd dfnlneaţa cu 
of'clerea unul TE-DEUM la Cate
dralA şi sfArşind cu serbarea d~la 
ora 5 după masA. dtn sala Pala
tului Cultural. 

Aci .. a conferenţla despre caUtă
tlle alese şi activitatea neobosită 
a dlspărutuluf, fostul siu elev d-l 
Sabin Evuti.n inspeeior şcolar. 

• 
Mal mulţi preoţi din dleceza Ara

dului se :plâng că nu li se_ plăteşte 

s darlul, iar cind It se pUl.teşte'N cu 
mari tntârzlerl. 

ŞI motivul acestor neglijente se zice 
cA ar fi de ordin politic. Patru ono
raţl protopopi, datorită treburilor lor 
multiple, treburi politice bine inteles, 
s'au tlvredniclt, in guvernarea de tristi 
memorie, să fie senatori. ŞI cum grl
j~le pe ~care le-au avut pentru pro
gresul ... ţărU au fost... mari, n'au avut 
timp sA intocmească statele de plată. 

De ce s'ar mal fi obosit ... Preoţii pot 
aştepta, căci cariera lor e mai de lungă 
durată decât a d~lor foşti senatori. 
Nădăidulm că acum cInd sunt dls
pensatl de at!tea obligaţii faţă de ţară 
îşi vor aduce Imlnte de preoti. 

Ar fi şi tlmpull Aşa e, d-Ior foşti 

senatori ? 

• 
Sociefatea dt Patin aj din Arad, cu 

ocasia jubilfului de 50 de ani de exis
tenţd, la 15-19 flmie, aranjazd un 
COIWirs de tenis international jubllar 
pe teren tie proprii din Parcul Emi
nescu. Adunarea /lentrald jubiiarlI' la 
19 Iunie orele 10 a. m. in sala de şe
dinte a pr. mărlei oraşului. 

~ .......... " ..... -.,., ................... _ .......... ~ :.t':.; .......... _ .......................................... :'.:.; 
~ , ~ 
ii :: 
H Opera româna. din Cluj ~; 
H In Arad. H 
:: :: 
:: Ordinea reprezenta/iilor pânil H 
H Duminicd. 19/ VI incJllsiv. :: .. .,. - -
Il ~~:~~ 171~U:i:~a\:~:::~at·. ::!~:! 
·.;.i Dum. 19" "Carmen"~ :: 

i~ Bilete la cassa teatrului. !~ 
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Intruniri politice. 
Mândruloc. 

E 

In ziua de 121anie, ţăranii dIn Mâo- liberală tot sub conducerea lui N. 
dru' oc şi CI cir au fost convocaţi la Cdstea s'a tinut in comuna Micălaca 
o tl'ltrunlre publică inaintea bhierlcll ort În casa vrednlcului român Păcllrariu, 
rOfl. Au participat la 300 săteni cari unde de asemenea toatA mulţimea 
au ascultat cu evlavie cuvintele de adunată a opinat cu însufleţire pentru 
îmbărbătare ale 6tfLllui de sector N. partidul liberal, sprijinul oapăstuiţl
Cristea. DupA intrunire IIlnd orovoca1' lor ~I viitorul cârmuitor al intereselor 
a-şi esprlma convingerile bţă de ale- generale alf' Ţării .. Din ambele fntru
lerile din 7 Iulie, toţi cu lnsufleţ,re : nlri s'a culeli Impresia că partidul Ii
~t-u manifestat alipirea de partidul beral, care numără in trecutul său 
liberal, unicul chemat să scoată carul atitea fapte mari pentru c:oDsoltdarea 
Itatulul dia nAmolul [n care l'a v!rlt internă a ŢArii, îşi găseşte ecou pu· 
lI.testablla guvernare trecută. In ziua ternic ia hlllllile ţărutlor noştrI. 

•• 13 I.nle o alti iatnlolre politici C.r. 

... -
românesc mai putin,~ Un • 

ZIClr 
Nu fără părere de rău anunţăm pe t 

cititorii lui şiai noştri că ziarul "Cu
vântul Ardealului" a fost nevoit să-şi 
înceteze apariţia. A diipărut odatA cu 
plecarea fostului prefect, care l-a fi
nanţat. 

.. Dealtfel asta este soarta mal tutu
ror ziarelor româneşti din provincie: 
se ridici şi dispar odată cu omul sau 
gruparea care le sustine mattrialiceşte. 
No! nu avem un organ zllnic care sA 
se susţină prin publiCitatea pe care ar 
pune· o la îndemâna cititorilor, şi nu 
avem nici cititori pe cari să-! intere
seze o astfel de publicitate. Sau poate 
tocmai pentru asta! Majoritatea popu
laţiei din oraşele noastre - şi mal 
cu deost'bire neguitorii şi industrlaşii
e străină şi utilizează presa strălnt, 
iar pe funcţionarul sau pe săteanul 
nostru nu-I interesează cu nimic .. a
mericanlzmul" reclamelor de prin ga~ 
zete. Poate fi, cel mult, o victimă a lui. 

Aceata-I unul din motivele generale 
pentru care presa românea~că din no· 
ile ţinuturi - spre deosebIre de cea 
străină - nu se poate sustine. 

Un alt motiv serios ar fi lipsa unor 
gazetari de profesiune, destoi nici şi 
cu tara morală. 

A fi gazetar de meserie inseamnă 
a inoblla ziaristica prin scrisul tău 
şi nu a-I pune În serviciul oricui iţi 
iese in drum sau oricui iti dă mal 
mult 
. Ca acest din urmă procedeu, ajungi 

ca nimeni să nu te mal citească şi 
să nu mai Interesezi pe nimenI. 

A fi gazetar de melerle, fnsem~ 
neazl .·ţl iubi meseria şi a căuta si 
faci din ea un apostolat, - nu o cor· 
voadă pentru tine şi pentru alţii. 

A fi gazetar de meserie, deci un 
permanent îndrumător al marelui pub
lic, însemnează a fi tu însuţi o forţi, 
un abil c bservator, UD conştllncfos re
porter şi un generator de Idei. 

EI bine, utfel de gazetari de me
serie nu se găsesc pe toate drumurile. 

Lipsa lor e suplinită de diletantis~ 
mul publicistic. 

Şi diletantismul are un mare avan
taglu: e variat şi se selecţionează. Cu 
o singură condiţie: să fie stimulat şi 
orgaaizat. 

E tocmai ceeace n-au fAcut cel cari 
au finanţat foaia despre care vorbim. 

...., t 

Un 
In loc să numeascA de la Încel6 I 

un om "cu suprafată" care prin aII! 5 i 
ritatea lui morală ar fi fost in stare 
atragă pe Intelectuali colaboratori ; 
cazlonall şi să organizeze pe salarii ~ 
s-au mulţumit ca după Ct au angl ~.I.! 
salariaţi btne remunera ţi, să ceară. .. t 
sistent intelectualilor să colaboreZ!' a 
conditiuni cari nu erau departe de 
fi j'gnltoare. 

Fireşte, colaborarea nu l-a prod
sau, '.ând s'a produs, a fost accidf 
tală, efemeră, admirabilă uneori I . 
fără consistentă. _ 

Urmarea acestor ne prevederi a I 
dezastru.asA. Gazeta a căzut pe mI 
unui om care n-a avut nici un po' 
d~ contact cu ziarlslica. Ua om fa( 
bine intenţionat - poate; foarte In! 
cltor - sigur; dar nul! Sub ",dlrecl 
lui IICuvtmtul Ardealului« ajun~ 
almanahul umoristic al cafenelei ~ 
colţului de stradă. 

Nu omul a fost de vină - t d 
rămas un simplu ps€udonim - ci 
sau cei cari l-au pus acolo. 

Pentru prestigIul presei romAnE 
dispariţia unei gazete care apărea 5 

o astfel de direcţie şi în condil\: I 

cari in ultima vreme ajunsest siS] 
provoace... compătimirea, nu pc 
decât să bucure. ' g 

Dar alături de aceat prt'stlgiu, 
acelaş pLan, stA Imperioasa necesit.. 
a UDul cotidian român aici, la grall. 
ţării. Ca să aibă trăinlcie, acest r 
tidiaa trebue să fie rezultatul COlalg rărli a trei factori: puţină în1ele~ 
a nevoii, puţină bunăvoinţă tn răspi 
dire şi puţină cât mai putină erit 
făcută de după adăpostul unei auk 
Uţi, iluzorii şi Inactive. 

In schimb patină, cât de puţinle 
neală in Slujba ideilor proprii, ori 
tatollrt ale celor cari greşesc sau P 
nepricepere sau din prea multă iC' 
cepere ... de alt ordin. vi 

·Constatând ceeace DU s-a f~cutJV 
timp de către cel cari aveau căderea . 
o facă pentru a în!atura lipsurile 
cldentale, ne exprimăm· sincera paSi 
de rău pentru disparitia definitlvi 
ziarului rom (tnesc ..,Cuvântul ArdSI 

lulul". 
Un luptător mai patin iil priJV 

rânduri. 

lrHns~nrt~rea oserninte!~r ti murit un profes( 
a 120 da eroi italieni dela ftrad la Bucureşti. - CflROh GfRECZ - "-
Arad 16 Innie. . Miercuri dimineata a murit pa drlf 

lovit de un atac de apopleYie, prof~i 
Astăzi 16 Iunie - conform illt~le- Gerecz. Răposatul făcea parte din n: 

gerei româno·italiene - os~mintele lal.ngă a dasciililor liceului de stat ~r 
celor i20 de eroi italieni îngropatl In resc, căruia, odată cu intregirea neamull1 

Micalaca, au fost transportate la Bu- luat locul liceul MMoise Nicoară
u

• 
cureştl. Solemn!tat~a desfăşurată dela După aceaMă schimbare, an de an, 

măsură ce numărul clasele elevilor mi!~ 
Cetate şi pAnă la gară a fost din cele tari se micşorau, _ în Iunie 1 \,)2tî a f;! 
mai impunAtoare, Dupa oficierea unui părut a opta, ultima - profesorul G'p 
scurt .servicIu Divin. in biserica dIn se simtea tot mai timid, tot mai stră!: 

Cetate, cele 120 de sieTie au fost a- mijlocul colegdQr săi români. 
Inzestrat cu o frumoasl1 culturIi lite:.

şuate în cinci care funebre, omate 
. cunoscând la perfectie franceza şi engr 

cu verdeaţă" şi drapele româno-italiene. călătorit indelung prin ţările occident. 
Au depus coroane: Prd~ctura jUdeţu- Gerecz nu avea in sine nimic din sea 

lui, "SOC. Cultul Eroilor", lnvaliz!l de naţiei sale. Dimpotrivă, era VI:şnic prever. 

RAs.boiu, Colonia Itallană, Comando dlv. Ceeace lui i·se părea foarle nalun 

I cavalerIe şi Primăria oraş.ulul. In relatiuni1e colegiale, o aleasă. delic~tell 
gesturi şi expresii, - pe mulţI dintre a 

urma carelor f~nebre au luat loc t(\ţ1 ii supăra. Prin contrast _ sau, poate "si 
ofiţerii garnlzoanei Arad, in frunte cu interesează. Destul că politeţea sa e11 

d" 1 general 1. Prodan, comando div. 1 de exagerată - jena p~ 
cavalerie şi cApitan Vetturlo Vespa- Altădată I~;crecz, un admirabil ca) 
sianl, delegatul italiei. Cortt'giul a aduna lume multă chiar din afară de Ş f 

d B A 
la conferintele sak A fost o vremI!! n1 

parcurs stra ele: ucur, vram Iancu. glasul său metalic producea valuri de j 

Regina Maria, Rtgele Ferdinand şi In ultimul timp se mulţumea să aPIlm 

Blhorulul oprindu-se in hla gărei. surâzând binevoitor c~vântările patrii 

Onorurile depunerei slcrillor in carele ale unor colegi străini, cari i-ar fiputul f 

funebre In Cetate. precum şi cele ale vârstă ,copii. 
Mâlldm omului de altădată se f~11 

deputerii in vagoanele mortuare, au acum tăcută prin străzile neumblate . 
fost date de către unităţile militare oraşului, prin sălile pustii ale liceului, înl~ 
din garnizoană. _ I colţ izolat de cancelarie. Tăcut - in mljli 
După aşezarea 'slcriilor tn vagoane, r unor colegi sgcmotoşi ... 

a vorbit d-l colonel C. CIca, arătând Gerecz a fost un Învins. 
că prin solemoitatea 'aceasta România Mai puţin ca naţie - mai mult ca g 
dă O nouă dovadă de prietenie surorei ca soţ, ca tată. Mai ales ca ta.tă! 
sale mai mari Italia. A răspuns d-I A fost o victimă Il dragostei de păr, 
căpitan Vetturlo Vespaslani, după care Dumnezeu să indrepte paeii copiilortfl 
vagoanele au fost ataşate la treRlt1 cărările vitlate de el, iar pe eJ DuDUII 
personal pentru Bucure,tI. să-.l Gdihn"scă In pac.! «1. 1(}1/5 


	Tribuna Noua_bw_074
	Tribuna Noua_bw_075
	Tribuna Noua_bw_076
	Tribuna Noua_bw_077

