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Fundamentul României Moderne.
Telefonul ne aduce ştirea, că dupăce
dl Mihai Popovici, acest zelos, dar
modest colaborator al dlui I . Maniu,
împreună cu vrednicul său tovarăş
de muncă dl Lugoşanu şi toţi colaboiatorii lor — a încheiat împrumutul
de stabilizare, guvernul ţării este pe
cale să dărâme tot putregaiul rămas
ca moştenire delà România balcanică
de ieri şi să pună fundamentul de beton
armat al României moderne.
Banca Naţională îşi schimbă statu
tele. Consiliul legislativ lucrează pentru
pregătirea legilori, cari sunt împreuna
te cu condiţiile tratatului de împrumut.
Justiţia se organizează, jandarmeria se
modernizează.
Cad zidurile mucegăite ale Balcanului anahronic, să sapă adânc în
fecundul pământ românesc, să pune
fundamentul solid pe care încurând
se va înălţa tainic: zidul formidabil
al democraţiei române! . . .

Pentru cetitorii noştrii.

Lumina caldă a democraţiei revarsă
caldele raze asupra oraşelor şi asupra
satelor; săteni, meseiaşi, industriaşi,
comercianţi şi obidiţii funcţionari, tres
altă de nădeje şi bucurie, că se apropie
mântuirea şi că îăul este pe cale de
a se curma.
învie încrederea, învie spiritul co
mercial, iniţiativa pentru noui între
prinderi : capitalul străin îşi face ba
gajele ca să intre în ţara noastră şi se
deschid noui perspective, noui orizonturi
noui metode . . .
Şi iată de aceasta renaştere econo
mică înzădar încearcă cucuvaele să
tulbure crepusculul roz al învierii su
fletele negre, sufletele neînţelegătoare,
duhul lumei învechite trebuie să dis
pară încurând, în bătaia soarelui fier
binte, care răsare . . ,
Christos a înviat! . . . România
V.
Hotăranu
învie: . . .
:

, Renaşterea Română''

Apărând în Arad ziarul » Renaşterea
Română*, conducerea pertidului naţio
nal ţărănesc al acestui judeţ a hotărît
să menţină ziarul » Românul* şi pe
mai departe în cadrele vechi.
» Românul* v a apare tot săptămâ
nal şi va fi organul oficial al organizaţiunei partidului nationaltărănesc din
Arad.
Conducerea partidului nostru a în
ţeles că în actualele împrejurări de
mizerie, apariţia zilnică a » Românului*,
prin scumpirea abonamentului, ar priva
ţărănimea din acest judeţ, de lectura
sa săptămânală şi ar lipsi-o de moni
torul său de informaţiuni, -fie de ordin
politic, fie de ordin cultural sau eco
nomic.
Drept aceia rugăm pe partizanii
noştrii să aprecieze acest gest al organizaţiunei arădane şi să ne dea
sprijinul lor şi în viitor.
„Românul"

MMWMMMWMMMWKMIMWMWMM

Minoritari şi politica
Depunerea candidaturei naţional-ţărăniste la
noastră externă.
E vorba, îndeosebi, de minoritarii
alegerile pentru Senat.
(Arad) După cum a mai anunţat
„Românul" d. Dr. Ştefan C. Pop ales
în recentele alegeri şi la Cameră şi la
Senat, — a optat pentru mandatul de
deputat, fiind ales cu unanimitate şi
mare însufleţire de Preşedintele A d u 
nării Deputaţilor.
In urma acestui fapt un loc de
senator la colegiul universal pentru
judeţul A r a d a devenit vacant, iar
alegerile pentru acest loc de senator
au fost defipte pe ziua de 2 0 F e b 

ruarie

1929.

Comitetul judejean a partidului
nationaltărănesc în conielegere cu
conducerea centrală a partidului a
hotărât candidatura pentru Senat a
dlui Dr. EMIL VELICIU advocat în
Arad şi care singur nu reuşise la
alegerile generale pentru Cameră, în
urma proclamării de ales şi a unui
deputat maghiar.
In ziua de 5. Februarie 1929. o
delegaţie a organizajiunei judeţene a
partidului national ţărănesc în fruntea
cu d- Dr. A l e x a Botioc senator şi Dr.
Sever Popoviciu preşedintele comisiunei interimare judeţene au depus în \
mâinile d. Gh. Hâigot prim-preşedin- ;
fele Tribunalului Arad, ca preşedintele
biroului central electoral judeţean,
candidatura dlui Emil Veliciu advocat
AradLista noastră a primit No. 2., a
doua pe pagina înfâi a buletinului de
votare, — iar semnul nostru esle tot

cel vechiu: O r o a t a .
Fraţi alegători/ L a alegerile pentru
un loc de senator, ce vor avea loc
în ziua de mercuri-' 2 0 F e b r u a r i e
1 9 2 9 . votaji cu toţii semnul partidu
lui national-ţărănesc: O roata, ca o
dovadă nouă a dragostei voastre fată
de acest guvern, care a restabilit li
bertăţile cetetăneşti şi în timpul prea
scurt până acum a adus atâtea, împru
mutului cel mare, prin care vom ajunge
la stabilizarea monetei noastre şi la
înflorire economică •'
Trăiască partidului natjonaHărănescl
Trebue să ştie fiecare alegător, că
votarea în ziua de 20. Februarie a- c.
se va face cu cărţile de alegători, ce
au asupra lor încă din alegerile din
luna Decembrie 1928. Intru cât vreun
alegător a pierdut cartea sa de ale
gător să se prezinte nezmintît până'n
pre ziua alegerii la judecătoria de
ocol de care se tine şi să ceară dlui
şef-judecător să-i elibereze un duplicat,
adecă o nouă carie de alegător cu
care apoi poate vota, ca şi în alege
rile din Decembrie trecut, liber şi
nestingherit de nimeni.
Fraţi Ţărani ! Prezentati-Vă cu toţii
în ziua de 2 0 F e b r u a r i e a. c. la
vot — şi dali votul Vosfru pe candi
datul partidului nationaltărănesc d.
Dr Emil Veliciu din Arad.
Votaţi cu toţii semnul partidului —
Votaţi cu toţii: O r o a t a !

noştrii maghiar şi de dublicitatea lor în
politica internă a ţăriS, care îşi are ră
sunetul său şi dincolo de graniţe. Acea
stă dublicitate îi pune într'o reală lumină
în faţa străinătăţii şi ne desărcinează p e
noi de a furniza infonnaţiunile; necesare
asupra loialităţii şi sincerităţij lor faţă
de statul Român.
In numărul delà 3. Februarie ăl zia
rului „ R o m â n u l " arătam felul cum mino
ritatea maghiară a înţeles prjn organul
său Mie «conducerej să se folosească d e li
bertatea alegerilor trecute. Vroia, prin ademenirea germanilor şi evreiloTj îndemnându-i să lase în grija sorţii; şi a ale
gătorilor Români pe candjdaţiti şvabi şi
evrei, trecuţi pe listele guvernamen!t|alfe,
şi să voteze cu lista partidului Dlui Beth
len, zic, vroia să falsifice^ adevăratul as
pect etnografic al ţării. Partidul maghiar
ştia ce ştia. Şvabii şi evrei votând candi
daţii partidului maghiar serveau;, în mod
inconştient, o cauză potrivnică interese
lor l o r şi mai presus de toate, potrivnică
stărilor actuale de lucrujri.
Magnaţii ardeleni nu se liniştese şi nu
v o r să se împace, nici după trecerea unU»
deceniu, cu actuala aşezare. Partidul dlui
Bethlen, care, nesocotind interesele po
porului maghiar din Ardeal, are în vedere
numai şi numai interesele materiale şi slu
jeşte tendinţele iredentiste ale magnaţi
lor, a dat acum recent, o nouă dovadă
de rostul său aci în România. Abţinerea
de a lua parte la votarea pactului K e l l o g
este edificatoare şi pentru guvernanţii! ţă
rii Româneşti şi pentru guvernanţii tu>turor ţărilor europene. In serviciul l u |
H o r t h y , partidul maghiar din Românfia,
denunţă, prin ţinuta sa, tendinţele, statu
lui vecin, cari sunt vădit potrivnice păc$.
In ceea ce ne priveşte, noua imanifesr

« R O M A N U L »

Fag. 2tare a deputaţilor şi senatorilor maghiari,
din parlamentul Român, a fost un gest
pentru care trebuie să le fim mult reeup
noscători. N u pentrucă ratificarea pac
tului Kellog, făcujtă cu atâta entuziasm,
ar fi, pentru noi, o formalitate, în d o
sul căreia s'ar ascunde alte intenţiuaii de
cât păstrarea păcii. N u ! Ci pentru m o 
vul, că, gălăgioşii cari anturează, pe D .
Bethlen îşi 'cari ţipă mereu I n ptrejjaatateUm
potriva României, se demască singuri.
Aci, unde, după lamentările lor la
L . N . , inu se bucură de nici o libertate,
contrar, sunt perzecutaţi, ei au ne mai
pomenitul curaj de a se vădi potrivnici
păcii, deci, prieteni ai războiului. N u există libertate în ţara în care tu minori
tar te poţi declara făţiş prieten al războiu
lui când naţiunea dominanţă se entuzias
mează pentru pace?!
r

Duminică 10 Febr. 1929

Streinătatea are dovada e»clatantă de
felul cum înţelege minoritatea maghiară,
înţelegânflUHBe prin «eeasta numai con
ducerea ei oficială, să consiliere manSfestaţiunile paşnice ale poporului R o m â n
şi cum această conducere, falsificând* bU'nele intenţiuni ale poporului maghiar, de
josj se vădeşte mereu rău intenţionată.
In schimb, România, şi-a găsit pe cel
mai bun tălmaci al intenţiurulor; sale paş
nice şi cel mai bun ambasador care să ră
spundă acuzaţiunilor de tratament ne
loial, barbar chiar, faţă de minorităţi. Căci,
cine altul ar putea dovedi mai b i n e că intenţiuniile României sunt paşnice şi au
la bază buna credinţă, dacă nu acela care
se declară făţiş duşman al acestor inten
ţiuni'.'!
I . Ardelean.

Un bun sfat şi un avertisment pentru dşoarele
delà centrala telefonică
Domnişoarelor,
Ştiu bine ca unele dintre D V . au iu
tei a t de mult să mai fie dşoare, că unele
sunt deja bunici, şi că unele au înaintat
prea mult în vârstă pentru a li se pubica
spune "faşoare, chiar fără a fi bunici ori,
să 'zicem, sotU. I n imaginaţia abonatuluj
D V . însă aţi rămas- mereu Untere, fru
moase, drăgălaşe şi... domnişoare. N ' a m
ce zice, sunt unii abonaţi, ma;i îndărătinici şi inai, îndrăciţi cari, credeţi-mă, nu
e vina mea, dacă majoritatea lor, per
vertesc sensul adjectivelor p e cari vi le
anticipez eu, şi refuză categoric să creadă
ca (DV. sunteţi întocmai cum' vă descrijU
eu. Iiertaţi-i pe cei mulţi, căci ei sunt îm
potriva graţiilor D V . din cauze persona
le, credeţi-ne pe noi, cei mai puţini, căci
noi suntem obiectivi, deoarece vorbim pu
ţin la telefon.
Ce invenţie minunată telefonul! Să stai
Dla acasă în camera caldă şi, dorind să
aranjez o afacere personală, publică sau
chiar o afacere de stat, să zici în telefoni
galeş şi cu glas îndulcit: „Dşoară, .le rog,
N o . ... cu tere ", şi în câteva minute să
faci economii de ore, ba chiar de zile în
tregi. Ş'apoi, de eşti burlac, dacă o indis
poziţie 'momentană te sileşte să stai acasă, inai ai şi Dta plăcerea să schimbi
câteva cuvinte cu o dşoară drăguţă, graţiosă, cu DS. delà poştă, măcar atât cât
îi ceri, tot graţios, legătura cu omul le
tale de afaceri.
încrezător în minunata invenţie, cum
ziceam, şi nevoit să stau ,în casă, din cauza
unei influinzc păcătoase, îmi veni
în
minte că aşi putea aranja o chestiune,
destul de importantă şi nu de ojrdln per
sonal, cu un prieten delà Banca Victoria,
recursei la acest mijloc. Era la ora 10 a.
m. L a 11 n-am găsit în biroul prietenului 'cu influenza, cu jiunghiurile şKcu gu
turaiul meu împreuină. A doua zi după
masă cer din nou legătură (aşa sc zice)
cu îacelaş prieten, şi sun, suin, sun până
mă trec năduşelile (să nu se creadă <$
din cauza înfluenzei). încredinţez pe ci
neva că întrucât se va prezenta .„Cen
trala" (cu C m a r e ) să fiu chemat. Amt stat
un jumătate de ceas, u'n ceas, am mai în
cercat odată, am sunat un juimătate de
ceas într'una şi în momentul când scriu
aceste rânduri, frumoasă Dşoară delà poş
tă, aştept legătura cu prietenul meu delà
„Victoria". Uitasem să spun că stau ală
turea de primăria oraşului şi că ora este
9 seara.

ceasta şi tocmai când soţia sa este acasă
şi-1 aude, sau făcândiE-1 să vorbească cu
parchetul chiar atunci când umblă în rân
dul unu'i pasport pentru Brazilia, etc. etc.
Ceva insă a-ţi auzit D V . cirip|injdu-se,
pe străzi, prin gazete!'/ „ P e canid cen
trată telefonică automată la Arad?' „ P â n l
când trebue să suferim şicanele dşoarelor delà centrata telefonică din Arad'?"
(Aici centrala cu c mic.)
Nu v-aţi gândit nici odată că marea
concurentă a D V . ,.automata' într'o zi
v'ar putea lua şi acea pâine amară pe
care o inai aveţi'.' N i c i odată nu via, trecut
prin gând că abonaţii de azi; cu nervi sur
excitât, într'o bună zi, nu vor. mai putea
suporta întrigele D V . de a le trăda legă
turile amoroase când soţiile tor nici mă
car nu băiiuesc, de a-i pune în legă Iura
cu judecătorii de instrucţie, adifcându-le
aminte, în modul acesta grosolan,, de fali
mentul pe pragul căruia se găsesc? N ^
v-aţi gândit, Dşoarelor, că, noi, ară danii
aceştia, uitaţi până şi de Dzeu, ne v o m
aduce aminte că există centrală
auiomală?
Iată sfătui meu! Căutaţi, Dşoarelor,
să faceţi în aşa lei încât să fiim mereu
mulţumiţi de D V . N u ne sufpărali! N d i ,
bieţii vorbitori în telefoane, avem! şi noi
nervi, şi la urma-urmii ne pu'tem pierde
şi noi răbdarea. Pâinea nu v r e m să v ' o
luăm. Respectăm nevoile D V . şi vom! cere
urcare de salar pentru Dşoarele delà poş
ta noastră, căci poşta noastră, ne aduce
veşti bune, bani, scrisori delà iubite, nccroloagele creditorilor noşl/rii, şi multe
alte, bunătă.ţi. Dar, de ne veţi supăra, v o m
cere „Centrală telefonică automată!"
! . L . Ardelean.

x

M'am informat. Sunteţi năcăjite, cu
greutăţi familiare, rău plătite, şicanate de
abonaţi ,şi nervoase. Aveţi, deci, l o t drep
tul săi nu vă faceţi serviciul în mod conştiinciosj să vă mai î n v e s e l i şi D V . , nă
căjind p e abonat, dândy-i numărul inversi celui p e care î l cere, punându-l în le
gătură cu amanta l,ufi când m i vă cere a-

Plângerea unui invalid.
D . P a v e l Făgăraş, invalid d'e război şi
vicepreşedinte al organizaţiei a Invalizi
lor din Jutí. Arad şi bufetierul slaţţetL
Ineu, cu ocazia congresului ţinut la Bu
cureşti, a fost şi dânsul dar la înapoiere
ce s'a întâmplat bietului invalid cu toate
ciî avea bilet de tren în regulă şi carnetul!
eiibcrat de I . O. V. totuşi la un coiîtroli
făcut între staţiile Câmpinia—Băicoi i s'a
luat carnetul în trenul Bucureşti— TeLuş
şi nul i s'a mai' dat înapoi, mergând după
controlor nu la mai găsit, acum biß tul
invalid /care are toate drepturile date de
către Stat este nevoit a călători cu bilet
întreg până c e se va cerceta acest caz
şi I . O. V . va l.ua măsurile cuvenite.
t

Domnul Director General C F R este
rugat a ancheta acest caz şi a pedepsi
pe cel vinovat. Sperăm ca se va ţine sa
mă de această plângere dreaptă.

0 frumoasă serbare data de către
corul bisawne greco-oriental
al ittaerttor ţărani din Ineu
Ineu, la 3 . Februarie. Corul bisericesc
al ţăranilor d i » localitate al cărei preşe
dinte este d. Dr. Vasilie Voştinar advocat,
a aranjat în seara zilei de 2. Februarie
(Intimpânarea Dominului) o înălţătoare
serbare cu coruri şi teattru urmată de
dans ,în saloanele „Hotelului Central"' ia
cărei deplină reuşită a însufleţit şi îmbăr
bătat totodată publicul spectator dornic
de mai b i n « .
P e lângă prezenţa în număr respec
tabil a românilor intelectuali, ca şi a d-lui
Aurel Oanea pretorul plăşii, George Be
lea dir. gimnaziului „Sava Bra.i3cov.ici",
T e o d o r Bârdan notar public, Păr. Proto
pop rom. cat. Dr. Sorban şi înjeă alţi Ve
nind în număr destul de considerabil,,
sala mare a Hotelului, care la alte ocaziuni era goală, de data aceasta a deve
nit mică şi nţeî'ncăpătoare.
Apoi pitorescul nostru p o r t naţional,
îmbrăcat de toate româncele, dădea un
aspect de m a r e sărbătoare.
Începutul serbarei s'a făcut sui!) con
ducerea „baghetei" tf-iui Gheorgîne Albu
învăţător din Joc cu „ I m n u l Unirei" şi
apoi a mai continuat cu „Vraja" de Vidu'.
Tânerii M. Cociuba şi I. Ciucurel au, pre
dat dialogul „Aşa-i România Mare", iară
i \ Bonţa şi Gh. (ihergan „Ţiganul în că
ruţă" care au stârnit hohote de râs, şi
au fosl răsplătiţi cu v i i şi îndelungi aplauze.
T o t tinerelul român diletant a jucat
piesa „Ruga delà Chiseteu" care a avut
un nte'üitrecui- succes, loală la iß-la i se
cuvine d. Petre T o l l care a nimicit (a
pregătirea ci.
Câteva cântece de o rară frumuseţe,
bine executate, precum şi „Căluşarii" bă
tuta, au încheiat programúi, stârnind vii
şi nesfârşite aplauze, iar în urmă s'a des
făşurat balul, cu frumoase jocuri româ
neşti, tineretul petrecând cu însufleţire
până dimineaţa. Venitul curat s'a afectat
precum am spus pentru augmentarea fon
dului coral şi pentru mărirea 1'ond'uJlui
,..Casei Naţionale" care urmează a se con
strui.
1

;

Turneui artistic aî Teatrului National
din Craiova.
I n localul Hotelului „Central" a avut
la? o grandioasă reprezentaţie teatrală ca
re a avut un succes desfifl de .strălucit.
Cu ocazia jubileului de .patruzeci şi
cinci de ani de teatru a D-nei Mia T e o doresicu o distinsă artistă societară „ H o r s Classe" a Teatrului Naţional din'. Craiova.
S'a jucat piesa „ T e r e z e Raquin" ( R e muşcarea Crimei) puternică drnfmjä în pa
tru acte, de Emile Zola.
D-şoara Medinee Saban, p mult apre
ciată artistă a teatrului Naţional din Cer
năuţi, a intrepretat roiul T e r e z e R o q u i n
dând dovadă de mult simj artistic şi j o c Ide
scenă.
D-şoara Gina Mançe a jucat adorabil
în rolul Suzanei.
D-na Mia Teodorescu o celebră artistă şi c a r e a dat dovaidă die mult patrio
tism în timpul războiului mondial deco
rată cu cele mai distinse ordine militare,
în rolul principal al D-nei R o q u i n a fost
la înălţime şi îndelung aplaudată.
D-nul Costel Atanasiu în rolul pic
torului L a u r e n t a fost cât se poate de
bine şi îndelung aplaudat.
Nu putem trece nici peste D-nii D o brescu, Vinţescu, Sorombei etc. care a
fost la înălţime.
Munca depusă ö e íttitisti a, fost răsplă
tită din plin prin numărul covârşitor |al
asistenţilor, ça, şi prin ovaţiuni îndelungi
şi dese aplauze.
Destul de trist dureros chiar dar tre
buie să remarcăm că corpul didactic tfela
şcoalele primare nu au participat. .Publi
cul I n e o a n a fost destul de mulţumit şi
promite ca să se deprindă tot mai mult
cu teatru românesc.
f
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O cuvântare a părintelui deputat IN FOR M ATI UNI
Mihaiu Cosma.
In ziua d e 20 Ianuarie a. c. a avut
loc sfinţirea căminului studenţesc bănă
ţean tfin Bucureşti la care a asistat şi d.
Sever Bocu Ministru Banalului cu familia
şi toţi parlamentarii din Banat.
Cu aceasta ocazie părintele Mihaiu
Cosma idteputat de Arad după serviciul jclîvin servit tíc D-Sa a rostit următoarea
prea frumoasă euvânatre:
iubiţi Ascultători!
O mulţumire sufletească, do ordin cu
adevărat religios a străbătut in ziua de
azi, până în adâncul sufletului meu, când
mi-a revenit deosebita cinste, să înalţ ru
găciuni câtre Atotputernicul şi Preamilostivul Dumnezeu,, ca să binecufvinteze şi
să sfinţească acest cămin al ştud'enţiim'Ui
bănăţene.
In aceste vremuri, da im|ari. prefaceri,
când sub masca utilismiuluţi roman, lu
mea dela noi a început să alunece pe po
vârnişul celui mai pronn'nţat hedonista',
ni se pare ca o oază binefăcătoare şi mân
tuitoare în mijlocul întinselor pustiuri de
nisip, actul acesta al simţirii, de un v e 
chili şi bun obiceiu;, de o veche şi fru
moasă tradiţie, orânduit de sfânta noastră
biserică strămoşească, ni se pare, ca un
simbol al idealjslnîului creştin, de care
dă dovadă studenţimea noastră din Bă
nat, care se pregăteşte pentru
marca
luptă cu greutăţile vieţii la .înaltele noastre
inslituţjimi Ide cultură aci în capitala ţării.
Studenţimea este floarea cea fmfal no
bilă, podoaba cea mai aleasă în grădina
verde a unui neam, a unei n a ţ i i i i i ; din
iur.linările ei se poale prevedea direcţia,
în care va fi condusă viaţa publică şi so
cială în viitorul apropiat, ori în urma ac
tului religios re azi, săvârşit, pe lângă
răspunsurile atât de dulci şi melodioase
a corului bisericesc, .compus din sinul
şiudenţimii, nomele tuturor bucii lor ro
mâni se scaldă nu numai într'o caldă duio
şie, ci sunt copleşi!e <to însufleţire patrio
tică, de nădejdi sincere, că acei, cari, ca
mâine, poimâine v o r fi conducătorii ace
stui neam, au credinţă în Dumnezeu), cins
tesc şi iubesc biserica noastră strămo
şească.
Aceasta alipire faţă de biserica noa
stră naţională, e o urmare logică a rolu
lui neasemănat de mare, ce t'a avut Ea
în opera de conservare a neamului jn
lungul VeacUrilor de restrişte. Biserica a
fost cetăţuia, de care s a u izbit nepuiinicioase toate atacurile duşmanilor mulţi şi
variaţi, cari prin nfimicirea Ei urmăreau
desfiinţarea noastră ca naţionalitate; bi
serica ini-a păstrat nu mimai credinţa,
(dar şi limba şi obiceiurile, astfel fiinţa noa
stră etnică. Biserica a fost mama dulce, 'la
sinul căreia s'au scutit moşii; şi strămoşii
noştri; de câte ori erau persecutaţi, ide
câte ori erau ameninţaţi cu peirea, bise
rica i-a adăpostit, i-a mângfuat, i-a sfă.tuit, i-a încurajai, i-a întărit, şi le-a dat
putere, să lupte mai cu îndârjire pentru*
apărarea legii, a limbii, a existenţei noas
tre ca neam şi cred, că nu exagerez, când
afirm, că biserica noastră nu numai ne-a
conservat, ci în cea mai mare parte Ea a
pregătit ziua cea măreaţă a Unirii tutu
ror românilor.
Domnilor Studenţi !
Ineheiu cuvântul raeu.de modest slu
jitor la altarul D-lui, rugându-vă, că pri
vind, la coroana, la emblema României,
simbolul unităţii noastre naţionale, să să
paţi adânc în sufletul şi mintea D-voastră,
inscripţia ce o vedeţi a c o l o : ,.Nihil sine
Deo".

In loale împrejurările vieţii, la bine gi
la rău, neîncetat să fiţi călăuziţi ]de cre
dinţa în D-zeu; adUceţi-vă aminte^ că Mân
tuitorul Hristos a zis totdeauna celor ce-i
cereau ajutorul: „Credinţa ta te-a mântuit
mergi în parce".
Credinţa în D-zeu a conservat, a mân
tuit 'neamul nostru, aceasta credinţa îl
va povăţui, îl va condUce mai departe
calea progresului, a civilazaţiei adevărate,
a bunăstării, a păcii şi a liniiştei. Bunul
Dumnezeu să vă lu'mineze mintea, ca prin
purtarea D-Voastră, să faceţi totdeauna
bucurie părinţilor, cărora le suinteţi mai
dragi şi mai scumpi, ca lumlina ochilor, să
aveţi un viitor demn şi strălucit. D-Voastră şi toate generaţiile, cari se v o r adăposti aci, să fiţi stâlpii cèi mai tari şj
mai puternici pentru victorul şi fericirea
iubitei toastre Românji, unită pentru toţi
vecii, scum.pa noastră ţară, pe care trebue
să o preţuim, să o iubim mai m'ult chiar
decât viaţa. Dzeu să vă binecUvmllleze şi
să vă aibă in paza Lui, acum şi pţuru'rea,
şi în vocii vecilor.

TEATRU.
In seara zilei de 3 Februarie 1929 s a
jucat la teatrul din loc piesa Manasse,
scrisă de Ranetti Roman, lucatâ de talentaţii
anişti Manolescu, Storin şi alţi.
Jocul a fost ia înălţime, ne miră însă
faptul cum au putut pleca artişti dela
teatrul Regina Maria cu o astfel de piesă
în care se scoate la iveală ura evreimii
reprezentată prin Manasse faţă de creş
tinism care ură este accentuată pas de
pas de către reprezentantul şcoalei habot
nice evreeşti aducând cuvinte de ocară
creştinilor.
Oraşele dela frontiera de vest a ţării
au nevoie de a vedea jucânduse piese cu
subiecte naţionale cari se scoată in evi
denţă însuşirile frumoase ale spiritului
românesc şi cari piese să fie stimulente
pentru o acţiune de solidaritate a elemen
tului românesc dela aceasta graniţă. Este
de dorit ca trupele c e vin din Bucureşti
pentru a debuta la A r a d să şi selecţioneze
piesele din program ca prin aceasta pro
paganda culturală de rapt să şi folosească
scopului p e care îl urmăreşte Ministerul
A r t e l o r prin trimiterea trupelor în oraşele
dela graniţă.

S PATA
pentru ţesăture de casă se află la
Oscar Wsener
Arad, Bulev. R e g e l e Ferdinand N o . 37.

CINEMA

URANIA

Dela 10

R e s t a u r a n t Ia ş o a r e c e l e r o ş u |
Cu N i c o l a ] Rimsky

Îşi P a t t şi P a t a c h o n c h e f u e s c j
Rep. începe la orele 5, 7 şt 9

I
|

Cu Lillán Hall Davis, Rudolf Klein R o g g e

^

Rep. începe la orele 5, 7 si 9

A P O L L O
Dela 9

Volga - Volga

Dela 8

i

Reprezentaţiile înçep la orele 5, 7 şi 9

m
«m

§

- UN SCANDAL IN BISERICA, In bi
serica din Bârsava, fostul depuat liberal
învăţătorul P.eş a atacat în biserică pa preo
tul Câmpianu din acea comuna, pe motivul
că num tul pn ot ar face propagandă polilică
ce nu convine aces'u îrisi personaj. înv. Pleş
a recurs şi la forţa fizică, malt-atând r>e pă
rintele Câmpianu in altar, şi a fost nevoie de
in erven|ia jandarm riei, spre a putea restabili
ordine î \ bisr rică Noi u.trebăm onoratul revi
zorát şcolar al judeţului Arad, câf şi forurile
biseric s'i superioare, ce măsuri înţeleg să ia
împo'riva învăţătorului scandalagiu?
;

JOI 7 F E B R U A R I E 1929 s'a fă
cut alegerea Comitetului de direcţie al
Partidului Naţional-Ţărănesc din Arad, Sec
ţia Pârneava, în persoanele următorilor:
Preşedinte: Dr. Alexa Boţioc, Senator. V i 
cepreşedinte: Raicu Luca şi Radovan Mi->
livoi. Secretar şi casier: Prof. Nicolae
Bâru. Membrii: Gheorghe Şielovan, Alex.
Demean, Ştefan Puterity, P e r a Dan, Cor
nel Măeean, Gheorghe Morgovan.
- S U N T E M I N F O R M A Ţ I că s'a con
firmat nunu'rea diui Gheorghe Ciupii i iga
în postul idti şef-porlărel pe lângă T r i 
bunalul Arad.
- D I N J U D E Ţ ni se semnalează că
în comuna Buten i a ars în noaptea ide
22*spre 23 Ianuarie o casă de lemn a fir
mei Textile Pagubele sunt de peste 100000
lei.
. - Î N C A S A T O R U L I S A P O P I C dela
Uzinele comunale sustragând suta'a de
109.350 lei, a fost înaintat Parchetului;
Tribunalului Arad. Cazul se cercetează.
- I N D I V I D A M A R I A B O Ţ fiind prfov
să în flagrant delict pe când voia să fure.
din locuinţa lui L e o p o l d Serb din Arafl
iBulev. Reg. Ferdinand' N o . 28, a ï o s t înain
tată Parchetului Tribunalujlui Arad.
1

Primăria comunei Şicuia.
N o . 191—1929.
P U B L I C A Ţ I U I T E DE L I C I T A Ţ I E

Primăria comunei Şicuia puplică lici
taţie în ziua tíe 26 Februarie 1929 oara
10 a. m. pentru vânzarea alor 34 m3 frapsini lemne de lucru care se va ţine în l o 
calul primăriei. Preţul de strigare 400
L e i per metru cubic.
\
Licitaţmnea se va ţinea în conformjitate cu dispoziţiunile L . C. P.
Şicuia, la 5 Februarie 1929.
Primăria.

1
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CÍNEM4TOGRAFUL E L I S 4 B E T A .
I

Cazacii

R E C T I F I C A R E . Dnii Goroiu Aiip
drei din partea Tipografiei Diocezane şi dl
G. lenei, proprietar de tipografie ia refe
rire la articolul nostru vizând chestiujnea
tipografiilor româneşti din Arad, n e roa
gă să luăm act că există două
tipo
grafii româneşti la Arad. Facem gratuit
acest serviciu de reclamă întreprinderilor
noastre româneşti.
Din parte-ne
cre
dem că „Românul"' ar avea odată mai
mult motivul să stände asupra proble
mei industrii tipografice din localitate. So
cotim însă că publicul ne-a; înţeles şi că
nu 'ní se pot atribui intenţii pe cari nu leam putea avea faţă de o industria româ
nească.

Citiţi şi răspândiţi
ziarul „Românul

No.

Primăria comunei Şicuia.
193-1929.
PUBLICAŢIUM'E DE LICITAŢIE

Primăria comunală Şicuia vindé la
licitaţie publică în ziua de 23 Februarie
1929 oara 10 a. m. doi tauri şi şapte v i e r i
comunali heapţi d e rgproucţie care se
va ţinea în piaţa săptămânală idm Pancota.
Licitaţia se va ţinea în
conformi
tate cu dispoziţiunile L . C. P.
întrucât licitaţia aceasta ar rămânp
fără rezultat, licitaţia se va repeta în piaţa
următoare din Pâncota.
Şicuia, la 5 Februarie 1929.
Primăria. :

„ R O M Â N U L *
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Primăria Adea.

N o . G. 2091-1928, 2133-1928,
821-1928 şi 222—1922.
"~ '

N o . 46-929.
PUBLICAŢIUNE.

PUBLICAŢIUNEA

In baza decisului Judecătoriei Rurale
Buteni N o . de mai sus, 20 mlml fanaşi alte
obiecte preţuite în suma de 21800 lei, cu
prinse î n favoarea văduvei Mecea Catiţa,
repr. prin Dr. Aurel Muntean, advocat !dln
Buteni, pentru sujma de 14500 lei capital
şi accesorii, se v o r vinde prin licajtţie pu
blică în comuna Rădeşti la domiciliul de
bitorilor în ziua de 18 Februarie 1929 oa
rele 4 p. m. conf. art. 107 şi 108 din le
gea execuţiei.
Buteni, la 22 Ianuarie 1929.
P o r t ă r e l : (ss) V . Popeseu.

No.

Primăria comunei Mişca.
118—1929.
PUBLICAŢI UNEA

Primăria comunei Mişca defige termen
pentru licitaţiile următoare, cu ace a că
ofertele închise şi sigilate să se îi\a.inteze pani-. în 23 Februarie, 1929.
I. L a oara 8 pentru liferarea lemne
lor comunale şi materiale 96 metri steri,
calitatea I. crepătură.
II. La
8 şi jumătate pentru life
rarea a 200 litre petroului fin calitatea I .
pentru birourile comunei şi
luţmiinaţia
înaintea primăriei pe stradă.
I I I . L a oara! 9 pentru liferarea diferi
telor articole de birou şi anume: mă
turi, lămpi, sticle de lămpi, ştergătoarea
de prav, Ide mână, săpun, pocale,
lavoare.
I V . L a ora 9 şi jumătate pentru life
rarea registrelor, imprimatelor, hâirtie şi
alte, recvizite de birou.
V. Pentru 2 căzi de ţiment la fântâna
arteziană, la oara 10.
V I . La oara 10 şi jumătate pentru li
ferarea a 12 scaune pentru biroufri.
V I I . L a oara 11 pentru liferarea unui
schiffon W e r t h e i m pentru acte.
V I I I . L a oara 11 şi jumătate pentru li
ferarea a 30 podele de g o r o n de 4 metri
lungi, 20 ţuleapi şi 18 grinzii pentru re
novarea podurilor din comună şi hotar.
I(X. L a oara 12 pentru furnizarea a
150 sdXnduri de braid 5 metri lungi la
facerea gardurilor comunaje.
Licitaţia se va ţinea la Primăria co
munală în conformitate cu cuspoziţiUnile
cuprinse în art. 72 şi următorii din le
gea contabilităţii publice.
Caietele de sarcini se pot vedea la
Primăria comunală în oarele oficioase.
Mişca, la 28 Ianuarie 1929.
Primăria comunală.
5
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Asociaţia a
N o . 90—1929.

Duminecă, 10 Februarie 1929-

Composerorală Vărsând.

P T J B L I C A Ţ I T J N E . """""""

Composeroratul Vărsând ţine licitaţie
publică p e ziua de 1 Martie 1929 ora 9
privitor la următoarele furnituri, repa
raţii şi lucrări necesare pe anul 1929.
1. Pentru cosirea şi adunatul a l o r cea
50 iug. fânaţă.
2. Pentru furnizarea materialului lem
nos la repararea şi susţinerea fântânelor şi văleaelor de pe izlazul composesoral, precum şi repararea lor.
3. Pentru arendarea dreptului de pes
cuit pe anul 1929.
4. Pentru furnizarea imprimatelor şi
registrelor necesare composesoratului pe
anul 1929.
5. Pentru confecţionarea lucrărilor de
faur şi curelar precum şi lu(crări necesaire
la potcovirea cailor» harnaşamentului dinpreună cu materialul necesar.
6. Pentru vânzarea unui taur neapt
de reproducţie.
7. P e n t r u arendarea colurilor de sub
Criş.
Condiţiunile de licitaţie se p o t vediea
zilnic în biroul notarial,, iar licitaţiunea
se tva ţine în conformitate, cu l e g e a asu
pra contab. publice.
Vărsând;, la 18 Ianuarie 1928.
Comitetul Composesoral.

Pentru exarenidarea teritorului de 21
iugh. c a d al şcoalei primare de stat, se
publică licitaţiune pe ziua de 16 Martie
1929 a. m. la orele 10 în localul prilmlăriei.
Licitaţia se va ţinea în conform^tjate
în jdispoziţiunlile contabilităţii publice.
Conldiciunjle se pot vedea la Primăria
în orele oficioase.
Adea, la 28 Ianuarie 1929.
Primaria.
Primăria comunei Mişca.
N o . 117—1929.
PUBLICAŢIUNEA
Primăria comunală publică termen de
licitaţie respective pentru înaintarea ofer
telor .închise pentru cumpărarea a 2 ar
măsari d e rasa Nonius şi pentru 3 tauri
de rasa Podolină.
Ofertele au a se înainta până la data
23 Februarie 1929, când se v a hotări asu
pra l o r c o n f o r m ari. 72 şi următorii dini
legea pentru contab. publice.
Mişca, la 28 Ianuarie 1929.
Primăria comunală.
N r . 130—1929.

~

~~"

PUBLICAŢIUNE-

Primăria comunei Siria publică urmă
toarele lkitaţiuni pe ziua de 6 Martie 1929 :
1. L a orele 8 pentru furnizarea re
gistrelor, imprimatelor şi utensftlelor de
birou.
2. L a orele 9 pentru renovarea re
chizitelor de pompierii, a trăsurilor şi
harnaşamentelor.
3. L a orele 10 pentru facerea planu
lui general de sistemizare.
• 4. L a orele 11 pentru iluminatul dru
murilor.
5. L a orele 12 pentru construcţia §\
întreţinerea podurilor şi fântânilor dlin
comună.
6. L a orele 14 pentru furnizarea vălaelor şi materialului necesar întreţinerii
fântânilor din hotar, precum şi pentru în
treţinerea podurilor şi şanţurilor dlin ho
tar.
7. L a orele 15 pentru lucrări mai
mici în legătură cu întreţinerea edificii
lor comunale precum şi pentru furniza
rea materialului necesar grajdului tauri
lor, abatorului etc.
8. L a orele 16 pentru stârpirea spi
nilor de păşunea comunală pe
durata
anului 1929.
9. L a orele 17 pentru, darea în arendă
pe 5 ani a casei aşa zise alui Clănetaşu.
10. L a orele 18 pentru vânzarea gu
noiului din cUrtea grajdului comunal.
11. L a orele 19 pentru furnizarea ovăsului, porumbului şi paelor necesare
reproducătorilor comunali p e anul 1929.

Caetele de sarcini se pot vedea în bi
roul notarului comunal.
Licitaţiile se Vor ţ&nea pe lângă re
spectarea diispoziţiunilor, Art. 72—83 din
L e g e a contabilităţii publice cu oferte scri
se, închise şi sigilate.
Vádiul în fiecare caz este 10 proc.
din suma din caetul de sarcini.
Siria, la 19 Ianuarie 1929.
Primaria.

Na

Primăria comunei Măderat.
84-82—929.
PUBLICAŢIUNE.

Primăria 'comunei în ziua de, 2 Mar
tie a. c. ţine următoarele licitaţii publice.
N o . 84—929. Pentru vânzarea unui
taur de 5 ani apt die prăsilă însă selec
ţionat din comuna Măderat. Licitaţiunea
Va Iri ţinută în piaţul săptămânal din Pân
cota la orelä 9 a. m.
N o . 85—929. Pentru vânzarea salcâ
milor (panarilor) 40 buc. din centrul c o 
munei după masă la orele 2.
N o . 86—929. Pentru darea în între
prindere a lucrărilor de ferar şi lemnaU*
necesare la fântâni, poduri şi trăsuri pro
prietatea comunei la orele 3 p. m.
N o . 87—929. Pentru transportarea alor 50—100 metri cubici pietriş pe dru
mul din centrul comunei la orele 4 p. nr.
N o . 88 - 929. Văruitul edificiilor pri
măriei şi vopsitul alor 6 fereşti şi a unei
uşi, la orele 5 p. m.
Licitaţiunile v o r fi ţinute în confor
mitate cu legea contabilităţii publice.
Condiţiunile se pot vediea zilnic la
primărie.
Măderat, la 20 Ianuarie 1929.
Notar:
Primar:
Gulácsy, s. s.
Păcurariu, s. s.
r

Faceţi abonamente
la ziarul
AVIZ.
Avizăm On. public românesc, că cu ziua
de 1 Decemvrie am deschis magazinul nostru
de mobile de lux în locul propriu din Palatul
Domeniiloi, Str. Horia şi Gh. Popa coif, unde
se pot procura ieftin şi în condiţiuni foarte
avantagioase tot felul de aranjamente s. a.
dormitoare, sufragerii, birouri etc.
Primim comanda după desen şi devize
întocmit de desenatorul nos'ru.

„LOCUINŢA ARTISTICĂ"
societate în comandită tâmplari români din Arad.

V . S F A T şi C O M P .

II

BlPipiilPiP«
F o n d a t ă in

1837

LVICTORIA"
W
jj

Institut de Credit şi Economie
Societate Anonimă Arad.

p Sucursale: Chişineu—Criş, Siria, Ineu, Radna, Rovine şi f
S
Buteni.
5
g
Expozituri: Săvârşin şi Grăniceri.
J§
Primeşte depuneri spre fructificare cu replătiri j j
la termen, sau la vedere.
S
Acorda mprumuturi
de tot felul în condiţiuni
j
avantajoase.
%
Face toate operaţiunile de bancă.
S
iiooţrrana Arad; riiriâD nyomdaüzeme.

