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Pregătirea „Unirei", şi d. St. Cicio Pop. 
In rândurile luptătorilor de elită, uniţii în-

ír'im singur gând şi într 'o unică nobilă sfor
ţare pentru a da Ardealului putinţa să fie re
prezentat cu cinste în al doilea mare parla-

\ ment al României întregite, sub regimul vo
ii tului universal, se desenează personalitatea 
! «asiyă şi puternică a dlui Ştefan Cicio Pop, 
.oare în focul luptelor pentru apropiatele a-
fegeri, în primul plain şiî alăturea de ceilalţi 
mari oameni de stat ai Transilvaniei, creiază 

i.to luruli său atmosfera de încredere ce dă poDO-
[ rului în ajunul marilor evenimente conştiinţa 
: ••drepturilor şi obligaţiilor sale. ] 

In clipa câmd Ardealul alege dm nou pe 
" cei mai buni 'din fii săi pentru a-i trimite să-1 
reprezinte în parlament, socotim ca o adevă
rata datorie să complectăm imagina viguroa
sei personalităţi naţionale şi politice a ace
stei! mare ihiptător al Transilvaniei, amintind 
câte-va momente rupte dîn epoca de preface
re, de durere şi de sânge a frumoaselor noa
stre ţinuturi astăzi desrobite şi în care fostul 
prim ministru ad intérim sub guvernul Vaida 
Voevod, a avut un rol deosebit de important 
şi de frumos. ! 

In afară de trecutul său de lupte şi de sa-
crificii, într 'o vreme când independenţa Tran
silvaniei era încă un irealizabil vis naţional, 
în afară de activitatea ce d. Stefan Cicio Pop 

, a desvoltat în calitate de ministru, unul din 
: cele mai frumoase titluri de mândrie şi de 
' florie ale sale, îl vom găsi în rândurile de 

mai jos, ce evoacă una din paginile cele mai 
mişcătoare din epoca recentă de suferinţe a 
ardealului. ' 

; In ziua neuitată de 29 Oct. 1918, d. S te
fan Cicio P O P a fost chemat telegrafic din Bu
dapesta la Arad să salveze situaţia teribilă 
ce fusese creiată românilor prin ordinile date 
în ultimul moment de autorităţile] Militare, 
cart ceruseră soldaţilor români să depue ju
rământul, în termen de 24 de ore, punând 
în vedere tutulor c ă toţi aceia cari nu se vor 
supune vor fi pedepsiţi cu moartea. ( 

I Intr'o atmosferă supraîncărcată şi în 
mijlocul bubuiturilor de tunuri, de împuşcă
turi şil zăngănit de arme ce umpleau tot dru-

^mul dela Budapesta la Arad, d. Ştefan Cicio 
Pop, a ajuns în această ultimă localitate Pre-
ientându-se imediat comandantului suprem al 
trupelor în locuinţa căruia se aflau adunate 

; tfoiate oficialităţile din oraş şi dün ludet cum şi 
întregul stat major al generalului. ! 

ÎAci în faţa tutulor şi spre consternarea 
.feoerală -bărbatul de stat transilvănean a re
proşat generalului Resch, comandantul 
trupelor, j abuzul c e îl săvârşeşte 

încercând să dispue de armata unei alte ţări 
şi să ia Jurământul j unor soldaţi apără

torii ai unei alte cauze şt ai unor alte idealuri, 
şi aceasta tocmai dsa care prin,atitudinea ă-
vută îşi călcase angajamentele şi jurământul 
depus faţă de împărat, h 

Generalul Resch intimidat de accentele 
energice ale luptătorului transilvănean şi rea
dus la simţul datoriei de soldat şi cetăţean 
a renunţat la intenţiile sale, lăsând dlui Stefan 
Cicio Pop dreptul de a dispune de armata 
românească şi de a veghea la opera de reor
ganizare a acesteia. 

Faţă de situaţiunea critică din Ardeal şi 
din judeţ, prima gri je a dlui St. Pop a fost 
să adune arme 'şi tot ceea ce trebuia arma
tei pentru a creia un minunat instrument de 
luptă şi de rezistentă în vederea primejdiilor 
ce se anunţau. 

Fără a putea să-şî mai acorde un singur 
moment de linişte şi de ^ ihnăy d. Stefan Ci
cio Pop a făcut imediat din casa sa un birou 
central, de unde plecau toate ordinile, de unde 
se luau toate dispoziţiile, Un centru naţional, 
social, politic şi militar în fine, unde se fău
reau cu înţelepciune şi prudenţă destinele vii
toare ale poporului ardelenesc. ' 

La locuinţa bărbatului de stat transilvă
nean era un adevărat pelerinaj. Strada unde 
se afla locuinţa sa era totdeauna ocupată de 
şiruri nesfârşite de trăsuri, de ştafete venite 
din judeţ, de ţărani cari veneau după sfaturi 
şi după ajutoare, de delegaţii cari legau lo
calităţile izolate cu centrul de activitate di
rijat de către d. Cicio Pop. ) 

In mijlocul unei atmosfere (din ce în 1ce 
mai pline de încredere şi de putere, se întă
rea hotărârea oficială a alipirei ia patria 
mamă, hotărâre ce de şi exista de secole, nu
mai începând din momentele acelea putea fi 
pusă în aplicare. 1 <' 

Această hotărâre a fost luată tot în casa 
dlui Cicio Pop care în contra opoziţiei dlui 
Mihail şi în contra şovăelilor ce existau, s'a 
arătat sprijinitor nestrămutat al ideei de a 
se ţine cu or ce preţ adunarea dela Alba-Iu
lia, declarând că dsa deşi bolnav ţine să fie 
dus în acea localitate de-apururea istorică, 
pe patul său de suferinţă numai pentru a pu
tea să participe la şedinţe. i 

Energia cu care d. St . Pop a apărat ideea 
adunărei delà Alba-Iulia, a constituit un 
exemplu de civism şi de dragoste de ţară ce 
nu poate fi Uitat atuncea când e vorba de sta
bilit ideile, concepţiile şi sentimentele unui 
bărbat de stat. i 

După declararea oficială a ,,Unirei" d. 
Stefan Cicio Pop a plecat mai departe la 
Sibiu, pentru a termina acolo ultimele Îucrări 
şi a desăvârşi măreaţa operă începută. 

In acelaş timp, la Arad isbucneau sălbă-
teciile şi samovolniciile maghiare, eu prife-

! jul sosirei în localitate a generalului Berthe-
lot şi sub influenţa evenimentelor militare, de 
oare c e se ştie c ă trupele ungureşti făceau 
front la Soborşin, în contra armatelor române 
ce înaintau biruitoare. 

Ca o răzbunare în contra aceluia care 
jucase în desfăşurarea evenimentelor un rol 
atât de important, furia maghiară se exercitai 
cu violenţă în contra casei şi familiei dlui 
Cicio Pop. * 

Focurile de* armă ale soldaţilor şi poliţi
ştilor maghiari pătrundeau prin izKfurJle şi 
ferestrele locuinţei bărbatului de stat transil
vănean, absent, iar membrii familiei acestuia 
se găseau mai mult decât odată în primejdie 
de moarte. i 

Şi aceste atentate în contra familiei dlui 
St . Pop, se petreceau tocmai 'în ziua când 
bărbatul de stat transilvănean deschidea la 
Alba-Iu'lia neuitata ş i istorica adunare în cah\ 
täte de preşedinte al Consiliului naţional. 
' Generalul Berthelot, el însuşi, privind ra-

vajele făcute de maghiari, în interiorul locu
inţei, cu ocazia celui d'al doilea atentat, 
îşi exprima desaprobarea sa faţă de aseme
nea procedee atâta de puţin civilizate. 

Din evenimentele acestea figura dlui Cicio 
Pop ese mărită ea energie, ca avânt şi senti
ment. 

Toţi marii fruntaşi1 ai Transilvaniei au-la 
activul lor asemenea fapte de onoare. ! 

Astăzi când recapitulăm acest măreţ (ca
pitol al istoriei suferinţelor Ardealului, se 
poate vedea limpede cât de mici apar aceia 
cari cred că prin sterpe şi vane agitaţii vor 
putea convinge populaţia să-tşi retragă în
crederea ce aceasta a acordat întotdeauna 
dlui Cicio Pop cât şi marilor săi tovarăşi 
şi amici. 

Ardelenii sunt Prea buni patrioţi şi cetă
ţeni prea luminaţi pentru a păcătui prin ne
recunoştinţa faţă de d. Cició Pop, care şi-a 
asigurat prin activitatea şi lupta sa neîntre
ruptă în chestia naţională încrederea între
gului popor. 

Această încredere nu a făcut decât să 
crească şi afirmaţia noastră este pusă în e-
videnţă de uralele şi manifestaţiile de sim
patie cu care fruntaşul este întâmpinat în 
turneurile sale, de alegătorii săi din Pân'cota. 

D. Ştefan Cicio Pop, va fi şi trebue sa 
fie alesul Pâncotenilor în noul parlament al 
ţărei, ca o mulţumire a populaţiei recunoscă
toare, faţă de un om al căruia trecut de glo
rie, de devotament şi sacrificii înalţă şi ono
rează un popor. 
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— Secretariatul general de culte si instruc
ţiune din Cluj a adus la cunoştinţa primăriei că 
guvenuü a dispus a întregi cu adaosul cuvenit 
salariile profesorilor delà şcoala comercială a 
oraşitlui cu următoarele condiţii: 

Statui va avea dreptul de aprobare a profe
sorilor angajaţii geografia, istoria si matema
tica se va prédáin Umba română, si se va a-
dopta planul de învăţământ al stalului. 

Comisia pentru afacerile şcoalei comerciale 
va tine şedinţă în 26 Mai, şi după cum suntem 
informaţi va accepta condiţiile guvernului. 

* 
— Comitetul central al partidului socialist 

din Cluj a decis să puc candidaturi pentru ca
meră in toate circumscripţiile judeţului Arad 
si pentru senat în oraşul Arad. 
• Din cauza aceasta între conducerea delà 
Cluj şi organizaţia socialistă din Arad. a căra 
majoritate covârşitoare o formează muncitorii 
•unguri, după cum scrie ziarul „Aradi Újság" s'a 
ivit o tensiune, întrucât conducerea organiza
ţiei din Arad a decis să se abţină delà o parti 
cipőre activă în actualele alegeri. 

m 

— Dm Caşovia se anunţă, că sub protecto
ratul preşedintelui republicei, d. Mássaryk, se 
va deschide la 15 Septemvrie a. c. o expoziţie 
industrială economică. Expoziţia se închide ia 
19 Septemvrie a. c. 

— Ieri după masă a avut loc la prefectura 
judeţulm o consfătuire pentru combaterea spe
culei. Au hiat parte la aceasta consfătuire un 
delegai m guvernului, prefecţii, primarul ora
şului şl celelalte autorităţi de cădere în această 
chestiune. 

* 
' — Cui surţe de Surimă penjtrti membrii jtlubî lui 

sportiv „Gloria" se vor ţine în viitor în sala de gimnas
tică a liceului de fete, (intrarea strada Bariţiu sau str. 
29 Decemvrie). 

Cursurile sunt conduse de măiestrul italian Pelegrini, 
înscrieri peiitu cursurile de scrimă se pot face la se
cretariatul clubului „Gloria" (bul. Regele Ferdinand I, 
banca de asigurare „România".) 

* 
— Piesa berlimeză es«e informată din Copen

haga, că reprezentantei muncitorilor englezi, tri
mişi îm Rusia sovietelor, după o călătorie de 20 
zile, au .ajuns la Petrograd, unde au fost întâmpi
naţi de înisi&i Cjtcielrinl com)ij»ak"ul j afacerilor ex
terne ale republicei sovietiste. 

* 
— O greşală. In primarticolul de eri apărut 

în acest ziar s'a amintit şi numele părintelui 
arehimandrit R. Ciorogariu din Oradea-Mare, 
lăsându-se să se creadă, că şi disa ar fi trecut 
în partkM dlui general Averescu. Din izvor 
competent primim acum ştireai că această in
formaţie nu este în conformitate cu iadevărul. 
Părintele archimandrit Ciorogariu de fapt a 
ieşit din partidul national, dar mi a intrat în 
partidul dlui general Averescu, ci având în ve

dere sr.aaţiunea sa bisericească, crede de 
cuviinţă sá rămână în afară die legăturile ori
cărui partid. Fată de in formaţiunea greşită, in 
cât priveşte, persoana părintelui archimandrit 
Ciorogainn, exprimăm regretele noastre. 

— Clubul de atletică arădan AAC. a organizat pentru 
30 Mai seara la orele 8, în teatrul orăşenesc un con
curs de scrimăja care vor lua parte amatori din Ti
mişoara şi Arad. 

* 
— Ziarul septămâ"al maghiar din localitate „Rend

kívüli Újság" a lost suspendat pe timp nedeterminat 
din cauza atitudine! subversive dovedită prin articolele 
din ultimeHe sale numere. 

* 
— OüVernele din Pralga si Viena au căzut 

de acorld în chestiunea împărţirii obiectelor de 
artă şi a arhivei statului din Viena. Guvernele 
au şi '.ratificat un contract în acest înţeles. 

— D. A]exiu Fedorca, şeful subsecţiei institutelor 
penitenciare şi de corecţie, din Cluj, roagă pe toţi tova
răşii săi, caTi la anul 1892, Maî  dispretuind orce primej
die, s'au înfăţişat împăratului din Viena şi i-au prezen
tat „Memorandul" cu doleanţele şi cererile poporului 
român din Transilvania, Crisana si Banat, — să-şi a-
nunţe adresele la dsa, Cluj, Curtea de Apel, odaia 115, 
în vederea uaei întruniri ce va fi convocată după data 
de 15 !**»•. 

— Din Praga se anunţă, că guvernul repu
blicei a oprit prinlr'un decret, pe timp nelimi
tat exportul tutulor articolelor de hârtie. 

— Trupa Căminului muncitoresc din Arad, 
va da la 29 şi 30 Mai seara, o serată teatrală. 
Cu această Ocazie se va juca opereta .Adio li
bertate" în teatrul ide vară. Serata e organizată 
ide distinsul artist al teatrului orăşenesc, dnul 
Carol iFaindi.--

x Strandul de pe malul stâng al Mureşului se 
va deschide la 1 Iunie a. c. S'a făcut îngrijire ca 

publicul să aibă toată comoditatea. Cabinele 
s'au înmulţit cu 60. — Restaurant clasa L-a, 
garderobă. 

Abonamentul pe 4 luni 'de persoană Cor. 300 
familii, ofietrii, funcţionarii şi studenţii se vor 
bucura de reducere. 

înscrierile se fac zilnic între orele 2—5 d. m. 
în biroul scalzii din Strada Luther No 2 Parter. 
Ri 1280—30. Comitetul. 

* 

DACA DOREŞTI SĂ CUMPERI MOBILE, 
să nu-ţi pară rău de cheltuelele unui drum până 
la Târgul-Mureş şi să vezi uriaşele, splendid 
aranjatele saloane de mobile alui : : : : : : a 

S Z É K E L Y Ş I R É T I 
Fabrică de mobifa transilvăneană S. p. A, 
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COMANDAMENTUL TRUPELOR DE VEST. 

O r d o n a n ţ a N r . 3 7 
din 30 rtprîue 1920. 

Noi, Comandantul Trupelor de Vest, pe baza art. 
32 şi 57 din titlul 2 adiţional, Codul de Justiţie Militară, 
în interesul siguranţei armatei şi ordinei publice-

ORDONAM: 

Pentru întreg cuprinsul Transilvaniei şi Banatului 
considerate zone de operaţiuni, următoarele: 

Art. 1. Ministerul de război fiind informat că s'a 
anunţat o convocare la o întrunire sau congres al vo
luntarilor ardeleni, se face cunoscut că nu se admite 
nici o întrunire de cetăţeni grupaţi sub orice titulatură 
militară, întrucât întrunirile militarilor sau acelea ce se 
fac în numele unei organizaţii militare sunt complect 
interzise de legile şi regulamentele militare. 

Art. 2. Voluntarii fostului corp al voluntarilor ar
deleni şi bucovineni, corp care nu mai există în prezent 
sunt invitaţi să rămână liniştiţi Ia casele lor şi să nu 
dea ascultare celor ce i-ar convoca ia întruniri făcute 
sub această denumire, întrucât convocatorii nu pot fi 
decât nişte rătăciţi,, cari au uitat că instituirea acestui 
corp de voluntari, a avut o misiune cu mult mai înaltă 
şi mai măreaţă pentru interesele neamului, decât aceea 
de a se deda la lupte politice interne.' 

Fiecare cetăţean este liber să facă politică, însă 
manifestaţiuni politice ale unei mulţimi purtând o titu
latură militară, sunt oprite. 

Art. 3. Acei ce se vor dovedi că prin: viu graiu, 
publicaţiuni în ziare, manifeste, afişe sau prin scris, 
vor invita sau îndemna pe cetăţeni să se adune în nu
mele unei organizaţii militare, vor fi daţi în judecată 
Curţilor Marţiale şi pedepsiţi cu delà 3 luni până la 
2 ani închisorae. 

Acei ce se vor dovedi că cu bună ştiinţă s'au întru
nit sub titulatura unei organizaţii militare, vor fi dease-
menea trimeşi în judecata Curţei Marţiale şi pedepsiţi 
cu delà 1 lună până la 1 an închisoare. 

Art. 5. Constatarea acestor infracţiuni, se va face 
de orce organ de poliţie civil sau autoritate militară. 

Art. 6. Ordonanţa de faţă se va publica pe cât cu 
putinţă în ziare, se va afişa în toate comunele, Ia sediul 
curţilor marţiale, pretoratelor, la comenduirile de piaţă 
şi la locurile de jandermerie, aducându-se Ia cunoştinţă 
obştească şi prin bătaie de tobă. 

Art. 7. Această ordonanţă devine executorie trei 
zile delà afişarea ei şi se aplică numai celor deveniţi 
culpabili în urma expirărei acestui termen. 

Dat de comandamnetul nostru din Sibiu astăzi 30 
Aprilie 1920. 

Comandamentul Trupelor de Vest 

General de corp de armată: 
VÄITOIANU. 

Şef de stat major: 
Celonel S T . POPESCU. 

Cronică dramatică. 

T r u p a c r a i o v e a n i : „ O n o a 
r e a " , d e S u d e r m a n n . 

Teatrul lui Sudermann, care îşi1 ia de pre
dilecţie subiectele dito societatea bufigheză şi 
din observaţia atentă a moravurilor, apucături
lor si greşitelor concepţii de via£i ale acesteia, 
va avea succes totdeauna, atâta"imp cât socie
tatea va crede că poate să se 'intereseze de vi 
aţa celor micii, nedreptăţiţi din cauza condiţiei 
lor sociale şi atâta timp cât Meea de familie 
şi principiul moralităţei sociale mu vor fi fost 
înlocuite de idealuri şi preocupaţii nouă. 

Aceea ce caracterisează teatral acestui cu
noscut autor dramatic german, nu este aplica
ţia spre analiza sufletească şi nici urmărirea 
până la nuanţă a mobilelor ce determină stă
rile de suflet, ci zugrăvirea câtorva medii so
ciale, în care defectele, lipsurile şi desechilibrul 
intelectual şi sufletesc apar ca'nişte conse
cinţe fatale ale educaţiunei şi eulturei lor. 

Ca orice autor care simte chemare pentru 
descrierea madiurilor sociale şi implicit pentru 
observaţia moravur/ilor, Sudermann simte 
nevoia de a exterioriza rodul observaţiilor sale 
în caractere şi în tipuri pentru ca făcând, mul
ţumită acestor procedee defectele mai evideite, 
să poată totdeodată şi să le .combată mai uşor 
exerciitândn-şi astfel liber tendintele-i morali
zatoare. . .y-ijâ .u.. 

Din punctul acesta de vedere, „Onoaroa" 
este tipică, deoarece ea închide în cele patru 
acte ale ei, observaţii sigure şi atrţistic formu
late şi muilfe tipuri pline de adevăr şi înţeles. 

. Factura piesei — din multe puncte de ve 
de/re convenţională 88 mai ales din acela al 
sfârşitului care se desfăşură spre mulţumirea 
tuturor, — factura piesei oe sacrifică de multe 
ori realitatea preocupatiunei de succes, este to-
tlnşi. lîudiemânatecă în precizarea situaţiilor şi 
demnă adesea ori de interes. 

Un amestec de dramă şi ide comedie, de 
lacrimi şi de surâs redă imagina vieţei, iar po
vestirile lui Trust, pe care în teatrul modern le 
găsim în piesele idllor de Flens şi Caillavet sub 
forma aşa ziselor complete" fac să varieze con
versaţia, evitând monotonia în gesturi şi în si-
tuaţiumi. 

Piesa aceasta de altminteri destul de tea
trală în alcătuirea şi esenţa ei, a fost jucată ou 
o remarcabilă bogăţie de mijloace de trupa 
merituoşilor lafftîşita ai marelui teatru craiovdan. 

D. Comaneanu a dat rolului lui Haiuike un 
contur plin de un humor studiat si sănătos, 
d. Tăutu, un artist cu un deosebit sentiment al 
teatrului a reliefat un Trast ironic, pătrunzător 
şi impozant, d. Fotino a jucat icu prestanţa şi 
căldura sa obişnuită ce îi asigură întotdeauna 
un sulocas franc şi meritat, duii Psatta. Tr. Pe
trescu, Divarius, Rocos, Savu síi Gantoriki, în 
fine, iaiu complectat o interpretaţie frumoasă şi 
adeseaori în totul conformă spiritului piesei. 

! Dna Sica Sergihie, distinsa pensionară a 
teatrului oltean a împrumutat rolului mamei 
jocul său natural şi dfe o rară sobrietate de mij
loace; dna Petrescu a dat rolului episodic al 
Augustei, prestigiu! unei remarcabile inteligente 
scenice; (dira Gapustin a impus în rodul drei 
Mitling prin accente pline de .convingere şi de 
o nuanţare delicată, în fine dra Aura Aposto-
leanu căreia noi persistăm în (convingerea de a-i 
găsi reale aptitudini pentru teatru, a păstrat ror 
lului Almei nota sa distinctivă de frivolitate, 
de lipsă de unitate de caracter si de voinţă şi 
acea nuanţă de inconştienţă ce caracterisează 
organismele rău pregătite pentru dificila luptă 
a vieţei. 

Făcându-ne observaţia noastră cât mai ti 
midă pentru a o face să fie primită cu pladsre, 
vom îndrăzni să spunem că ar fi să câştige 
foarte mult ca gesturi, şi ca atitudini, dacă dra 
Aura lApostoleanu ar renunţa la acel uşor, ca 
să-i zicem aşa ,ydandinement" ce depoetizează 
câte odată giraţia jocului său, 

E atât de mică observaţia noastră încât nu 
credem că s'ar putea să i-.se dea vre-un sens 
răuvoitor. 

In total un spectacol reuşit şi care a avut ira 
real şi meritat succes. A. 
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Candidatura dlui 1 . C. Cuza 
la Urad. 

Ştirea că organizaţia averes'cană din Ar
deal a oferit dlui A. C. Cuza să candideze la 
Arad, pentru scaunul de senator, nu era de na
tură su surprindă pe nimenea, date fiind perso
nalităţile mai mult decât modeste recrutate din 
teritoriile de dincoace de Carpaţi, cu scopul de 
a îmbogăţi rândurile atâta de debile ale „Parti
dului .poporului". 

Aceea ce ne-a surprins însă a fost faptul că 
d. A. C. Guza a primit oferta ce i-se făcuse de 
a veni să candideze la Arad. 

Ne-a surprins faptul acesta pentru că el era 
în contradicţie cu tot ceea ce ştiam noi despre 
ideile si activitatea ferventului naţionalist. 

D. A. C. Cuza, care a fost un apărător vajnic 
al'ideei naţionaliste al susţinut din toate puterile 
sale todeauna atât persoanele cât şi partidtele 
politice a cărora activitate era îndreptată în 
sensul propriei sale activităţi. 

In această calitate de apărător de frunte al 
ideei nationalliste, dsa a ştiut tot aceia ce a (fă
cut Partidul naţional român pentru cauza na
ţională, a .ştiut luptele duse de acesta, sacrifi
ciile consimţite, a> ştiut in fine o întreagă activi
tate ce nu putea să fie trecută cu vederea de 
imul din oamenii noştri politici din cei mai che
maţi să se amestece în conducerea marilor inte
rese ale statului, ; i J . . . . . . 

Lê a ştiut toate acestea d. Cuza, pentru că 
dsa nu a fost niciodată din aceia „cari au voit 
Transilvan ia dar fără de transilvăneni". 
? Ne-a surprins deci foarte mult faptul că a 
iost posibil ca toomai depozitarul unor 'aseme
nea convingeri să primească să oandidezeîn 
Ardeal sub scutul partidului averescan, fără să 

itie seamă că lupta disale e îndreptată în contra 
unui partid care nu a avut nici odată o altă ţintă 
de cât aceea ide a asigura binele şi fericirea în-
fegului popor român. 

Or unde ar eandda d. Cuza în ţinuturile ve-
-chiiilui regat nu poate să fie de cât o fericire 
ppentru ţară. Ideea disale de a candida însă în 
[ Ardeal şi a, ereia obstacole activităţei Parti
dului .national român continuă să rămâe pentru 
noi o decizie asupra căreia nu s'a reflectat în
deajuns. 

Afară de aceasta faptul eartdidaturei din j 
». C. Guza mai pune în discuţie o chestie foarte 
delicată. 

Se ştie că ceea ce a colorat activitatea poli- j 
n a i dlui: Cuza, în afară bine înţeles die solidi- : 
rtatea vederilor şi principiilor sale a fost repul- ; 
mea caracteristică şi adesea ori exagerată j 
[fată de o anumită categorie de streini. 

Această repulziune socială fată de tot ceea I 
este evreu ar fi trebuit să constitue o piedecă j 
tru d. A. C. Cuza cu privire la candidatura i 
le într'un centru al Ardealului unde în mate- ! 
electorală trebue să se conteze pe elemen- ; 

.1 «vreasc. I 
fn Arad, a patra parte a alegătorilor este 

iară să exagerăm, alcătuită din evrei. Cum ar 
putea deci d. Cuza să se adreseze unei popu
laţii care este informată de atâta vreme că „bi 
ne cunoscutul „naţionalist român mânca laifie 
care masă un evreu". 

Ori câtă eleganţă şi delicateţe (de manieri 
fei procedee ar fi pus d. Ouiza în executarea a-
eestei operaţii, disa nu poate conta în mici un caz 
pe sprijinul populaţiei evree. 

E inutil să mai adăugăm c a în cazul când; a.r 
face aceasta, !ar fi să se pue într 'o atitudine m o 
rală ce nu 'poate să icon'Vie caracterului energic 

• aureolei de intransigenţă în materie politică 
niţionalistă a bărbatului de stat eşean. 

Or cât de iperdută dinainte ar fi lupta dlui A. 
fc. Cuza în Arad, noi susţinem punctul nostru de vedere, ce itinde să păstreze lumei politice Tomâne neatinsă şi nealterată în notele saie dis-
jtmetive, personalitatea atâta de simpatică a dis 
tinsului bărlbait ieşean. 

e g r a m e e l 
(Servidiû telegrafic JAg. Damian"). 

Italia a ocupat Durazzo. 
Roma. — Mai mulţi soldaţi italieni au fost 

ucişi, atacaţi fiind prin surprindere de comitagii 
albanezi, în împrejurimile oraşului Durazzo. 

Guvernul italian a trimis în aceasta che
stiune un ultimat guvernului provizoriu din Du
razzo, dar acesta n'a dat nici un răspuns. Ge
neralisimul forţelor italiene din Albania, a or
donat ocuparea oraşului Durazzo, şi a început 
cercetări contra membrilor guvernului provi
zoriu din Durazzo, aserviţi, se spune, guver
nului din Belgrad. 

Mari lupte în Turcia orientală. 
Londra. — „Times" anunţă din sursă mili-

I tară, că Enver Paşa care a sosit la Bacu, înso
ţit de-o armată de 50,000 de ruşi îşi va conti
nua drumul spre Georgia, pentru a se uni cu 
armata lui Kemal Mustafa paşa. Misiunile stre
ine aflate de paşa Enver la Bacu au fost inter- I 
nate, afară de diplomaţii cari aparţin misiunei j 
persiane. 

Evitarea unui război formal, între marile i 
\ puteri antante şi trupele nationaliste turceşti ! 
j aliate cu armata lui Lertin, pare a îi imposibilă. ' 
i _t £ î_'„ ...... I 
! • Războiul ruso-poionez. 

Comunicat oficiat 
Moscva. — La 17 Mai duşmanul (polonii) j 

a atacat la Herezina. Atacurile au fost respinse. 
In teritorul cerchez, la sudvest si nordvest de 
Kiev se dau lupte crâncene. Armata sovietelor 
rezistă, trecând zilnic la contra atacuri. 

Comunicat oficial polon. 

Varşovia. — Delà 15 Mai sunt în curs ata
curi bolşeviste la Nipru. La 17 Mai, au fost si
lite să ateriseze şapte aeroplane bolşeviste. La 
Berezina şi d\nco\o de Nipru, încântarea victo- ! 
rioasă a trupelor polone continuă. 

Lupta pentru independentă a irlandezilor. 
L o n d r a . — Revoltele irlandezilor pentru ob- j 

tinerea autonomiei continuă. Sinfeineriştii au \ 
organizat acum în urmă la Londra mari demon- j 
struţii, insultând politia şi armata. Provocaţiu- ş 
nea sinfeineriştilor a avut ca rezultat interven-
fia forţei armate, care a început din automobile \ 
blindate a trage focuri de mitralieră asupra ma- j 
nifestanţilor, împrăştiindu-i. Bonar Law. în ca j 
mera comunelor a declarat, că se vor trimite \ 
tot mai multe trupe în Irlanda, atâta timp, cât \ 
nu se va dovedi că populaţiunea din Irlanda e pa \ 
cificată. Armata va proceda fără nici o rezervă \ 
fată de toti aceia, cari vor intenţiona răsturna- \ 
rea actualului regim. \ 

Relatiunile comerciale româno-cehoslovace 
BUCUREŞTI. — Pentru reluarea traficului cu Ceho

slovacia s'a aprobat intrarea în tară a trenurilor de 
marfă din Cehoslovacia, iurmând ca delà frontiară, 
aceste să fie conduse de personal român. Itinerarul a-
cestor transporturi este Beregszász, Satumare, Careii-
mari, Oradea, Cluj, Başov, Bucureşti. 

Noul cabinet cehoslovac. 

Praga. — Noul cabinet cehoslovac se com
pune din şeapte sociaidemocraţi, patru membri 
ai partidului agrar, şi trei ai partidului naţional. 
In două ministere vor fi numiţi doi bărbaţi de 
specialitate. 

Prezentarea în cameră a noului guvern va 
avea loc Vineri, 28 Mai. •» • -

Socialiştii italiv-ni în serviciul bolşevicilor ruşi 

Brescia. — Muncitorii delà CF. italiene din 
Brescia au refuzat manipulaţia unor trenuri cu 
muniţiuni din Franţa, pe motiv că ar fi material 
de război contra republic ei sovietelor ruseşti. 

Turburări polone la Teschen. ! 

Praga .— Palatul .partidului poporului a fost 
.complect devastat de soldaţi poloni. Şeful sta
tului major al diviziei din localitate, colonelul 
Latimiei şi aghiotantul său, căpitanul Pălăriei, 
au fost arestaţi de trupele franceze. Din gara-
jelejpafetiului au dispărut mai multe automo-
•uiie,]' Hrăsurij autocamioane, cauzând1 statului 

'cehoslovac o pagubă de două milioane. între 
trupele italiene şi cele poloneze, au avut loc 
.ciocniri sângeroase de waSuäy Şe anunţă mai 
mulţi răniţi din cari doi italieni, tre polonezi^ 
şi 14 răniţi polonezi. S'a ordonat arestarea mai 
multor persoane, din înalta societate polonesă. 

Din Pâncota. 
Serbarea „maialului". 

Orice manifestaţie sufletească a poporului 
românesc în România Mare, indică un prilej, 
pentru desvoitarea culturei sale specifice-na-
ţionale. 

Un atare prilej binevenit a fost şi mălaiul dat 
în Dumineca de 16 1. c. n. de corpul didactic 
delà şcoailele primare române de stat din co
muna Pâncota. 

Festivitatea maialului a avut toc pe poala 
„Dealului pleşuv" unde a iuait parte, afară de 
şcolari un număr mare de popor tineri şi bătrâni 

S'au executat la intervale 14 puncte, cântece 
şi declamaţii, care de care mai frumoase inter-
ealându-se între acestea şi un trilog „Despre 
şcoală" spus cu succes de elevii dlui T. Mişcoiu • 
care a condus cu dibăcie bucăţile naţionale a-
ranjate în duet şi terţet. 

Publicul a rămas pe deplin mulţumit : de po
ezii delà cele 6 scoale ale noastre. 

In pauză şi până la fine s'a jucat hora şi alte 
jocuri naţionale. 

Cenzurat: C. Teodorescu. 

Membrii guvernului în campania electorală. 
BUCUREŞTI. — După un ultim consiliu de miniştrii 

ţinut Ia 19 crt., cei mai mulţi miniştri au plecat în pro
vincie, în vederea campaniei electorale. Miniştrii nu se 
vor reîntoarce, în capitală decât numai după alegeri. 
Ministrul Goga se află la Cluj, Argetoianu la Craiova, 
Trancu la Galaţi, general Răscanu la Vaslui, general 
Averescu în Ardeal. 

Lupta electorală in laponia. 
TOKIO. — La actualele alegeri pentru cameră, 

a izbutit cu mare majoritate partidul guvernamen
tal care reprezintă interesele mariloor industriaşi 

si pe ateelea ale proprietarilor de moşii. 

A U R si 
în orice cantitate cumpără 

giuvaergiu, casa centrală 
de schimb a aurului. Rrad, 
Bul. Reg; Ferdinand (ïozsef Főherceg) 12. 

ko 1261—30 

Au sosit din P A R î S s i ¥ Ï E 
Costume pentru femei, stofei GRENADIN, BATIST, ETAMIEN BLUSE, NEOLIOEURI, TRICOURI, JACHETE 
PARDËSIURI, MANTALE de PLOAIE, mare asortiment, c e l e m a l r e c e n t e n o u t ă ţ i a l e m o d e l . 
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KBiBMENTUL H CĂLĂRAŞI, AKAD. 

PUBLICAŢIUNE. 

S e aéuse Ia cunoştinţa celor Interesaţi, cà în con
formitate • « ordinul corpului 7, Armata Serviciul sa-
aitar nnmărul 75196 din 1 Mai 1920. Re-
timentul angajează un medic civil, retribuit cu 1461 Iei 
şi bani 50% lunar. 

Conditiuaiile de angajare şi relatrunî, se pot căpăta 
în fiecare zi la regimentul 14 călăraşi (fosta cazarmă 
grof Hadic), lângă gară, între orele 10—12 ziua. 

Amatorii îşi vor înainta cererile cel mai târziu până. 
la 27 Mai a. c. 

Regimentul M călăraşi, Arad. 
Re 130»—1 

PUBLICAŢIUNE. 

«PiuMicăim spre cunoştinţă generală aunatori-
(or că în ziua! de 25 Mai cor. ora 11 dinu se va 
ţinte licitaţia publica lai reşedinţa regimentului 
Serv. aprovizionăm pentru confeelwrarea şi 

furnizarea mobilierului penitra «are se va pre
zenta oferte închise ipâtnă la diata de triai siis 
arătată. Orice ofertă nesosffi până lia lafoeai dată, 
2.5 Miai ora 8, se va considera cal toeverrită. Ofer
tele vor fi însoţite de 10% procente garanţie ia 
suma totală a mobilierului mai jos notat : 

1) 363 dulapuri arhivai 
2) 411 «Mapuri efecte. 
3) 360 mese de birou. 
4) 434 scaune, 
5) 411 cuiere, 
6) 411 rastete. 
(Condiţiile în icare se va conistrui mobiliarul 

sunt prevăiziute în caeitţul de sarcini oare se poate 
vedtea în orice zi de lruicnu dteüa ora 9—11 a. m. 
şi delà ora 3—6 după amiaizi 'la Regimentul 9 
Jandarmi. 

Comairidiarttud Regt. 9 Janid 
Loeoi Colonel, Papovici. 

1300—2 . 1 

PUBLICAŢIUNE. 

Avizăm publicul, 'Că pe baza idteoiziuaiei sena
tului orăşdnesc nr, 1020/1920, împărţirea seet-Hoiei 
liniei noastre s'al staverit urrrtăltoarele: 

Secţia I. Strada Metiapu — Strada Crişan. 
Secţia II, Strada Crişan — Oara C. F. R. 
Secţia III, Oara C. F. R. — Cimitir superior. 
Secfia IV, Cimitir superior — Fabrica Neu

mann, i , , ; :

 f ! 
Taxa pentru fiecare secţie 50 fileri. 

Penitra distanţa delia Fabrica Neumann până 
la aerodrom se va scoate un bilet séparait cu oO 

Arad, la 21 Maia 1920. 
Uzinele comunale Arad. 

V 1302—1 • I < ., , ui 

Publicare de licitaţie. 

Subscrisa antistie comunală prin aceasta a-
d/uice la cunoştinţă cumcă moara comunallă din 
Butenii se va da în arândă pe calea licitaţiei pe 
timp de 6 nai adecă delà/ 1 Iulie 1920 până la 
30 Iunie 1926 inclusive. Licitaţia se va titaea la 
primăria din Buteni în 12 Iunie ist. n, 1920 a. 
m. la 10 ore. 

Preţul! escamării anuallmirDte este 7185 Cor. 
şi 20 măji metrice de bucate. Celelalte eondî-
tiuni de licitare se pot vedea în cancelaria noto
ria! ă. 

Buteni. la 18 Mai 1920. 
Antistia comunală. 

Co 1304—1 

1AJ V I Z 1 

La ,Jfâdlâcana" irilstifcut ide icredit şî  econo
mii în (Nădlac, află aplicare 

un funcţionar 
versat îni afacerile de bancă şi ura 

practicant. 
Reflectanţii să-şi înainteze oferM indicând 

pretenţiile de salar şi trimiţânld1 atestatele de 
şcoală si ide serviciu. 

Nădlac, ia 16 Mai 1920. 
Na 1299-3 Direcţiunea. 

NADLACANA« 
mSTITi l I I E C B E D I T S I E C M B M I S B C I E T M T E P I I C Ţ 1 I W I J I U C . 

CONVOCARE. 
Domni acţionari ai institutului de credit şi economii, societate pe acţii „NÄDLÄGANA" 

se învită prin aceasta la 

a XXII-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în Nădlac, Luni în 14 Iunie 1920 st. n. la orele 11 a. m. în localitatea 
institutului. 

OBIECTELE: 
1. Constituirea. 
2. Raportul anual al direcţiunei, raportul comitetului de supr&veghiere şi bilanţul anual 

de gestiune 1919. 
3. Distribuirea profitului realizat conform bilanţului. 
4. Alegerea unui membru In direcţiune. 
Nădlac, Ia 16 Mai 1920. DIRECŢIUNEA. 

NOTĂ: Pentru folosirea dreptului de vet se cere ca acţionarul să fie trecut ca proprietar al acţiunilor sale 
in cărţile Institutului cel puţin cu şase luni înainte de adunare şi să se Insinue la cassa institutul ai respective să-şi 
depună plenipotenţa cel mult până înaintea amiezii zilei premergătoare adunării. 

ACTIVA Contul Bilanţ la 31 Decemvrie 9.9. PASIVA 

237 
288 
282 
171 

196,205 
225 

164 
212 

Cassa în numărar 
Cambii de bancă —— 
Avansuri de cont-curent 
Credite hipotecare .— 
Efecte proprii .— 
Plătiţi in contul cvotelor la Centrala 

Institutelor 
Cassa proprie a institutului -
Mobiliarul: amortizat . . 

1,196.144 
1,000.619 
3,094048 

1.700 
593.453 

3.600 
25.334 60 

5,914.901 84 

132 
202 
193 
234 
239 
243 
160 

155 
179 
192 
206 
217 
229 
240 
249 
223 
233 
241 

204 

Capital soc. : 4500 buc. acţii á C. 100 
Fondul general de rezerva* 
Fondul special de rezervă** 
Fondul de penziune*** — 
Depuneri spre fructificare .— 
împrumuturi de cont-curent 
Contribuţie de depuneri restautl — 

Dividendă neridicată 

Creditori .— - — 

Interese transitoare anticipate 
Profit curat - . 

* Ca doUţiunea din anul aceste K 225.000 — 
•• « « « « K 55.000 — 

*** « c c « . K 23.000 — 

450.000 
202.871 

18.000 
47.278 

1,565.155 
3,460.013 

1.869 

9.7591— 

47.051 

18.916 
93.982 

1 5,914.901 

DEBIT Contul Profit şi Perdere CREDIT 

222 

224 
230 

48 
252 

245 

248 
170 
212 

Interese pentru depuneri . . . . 
SPESE: 

Salare— — . . . . 22.780 30 
Relut de cvartir . . . . . . . . 2.880 — 
Maree de prezenţă . . . . 1.900-— 
Registre, imprimate, lumi

nat şi încălzit . 9.450*72 
Porto şi telefon . . . . 62*16 

CONTRIBUŢIUNE : 
Directă şi comunală . 34.515'68 
10% dare după int. de dep. 3.14567 
Mobiliarul: amortizat . 
Profit curat . 

31.456 75 

37.073 

87.661 
2.160 

93,982 

18 

35 

69 

202.333 97 

172 
182 
189 
251 
244 
254 
214 
242 

INTERESE : 
Delà credit hipotecar 

« cont-curent 
c efecte.. . . 
c lombard 
« cambii 

Profit la marfă . 
Proviziuni . . . . 
Chirii 

65-69 
3.908-66 
35.70-— 

44.89511 
76.235 67 128.675 

68.600 
4.538281 

520 

[ 202333f9' 
1 \ 

Nădlac, la 31 Decemvrie 1919. 
. . „ „ . . Pentru contabilitate : 

Aurelia Petroviciu m. p. Aureliu Şterca Şuluţiu m. p. 
director executiv. v . director executiv. 

D I R E C Ţ I U N E A : 
NicoIaaÇhiçinm.p. Sava Raicu m. p. Gligor Vidican m. p. Nie Gheran m. p. Pavel Roşut m. D 
preşedintele directum«. r v » t 

C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H I E R E : 
Subsemnatul c . ? m i t e t de supraveghiere am examinat conturile prezente si le-am 

aflat m regulă şi în deplină «onsonantă cu regiitrele institutului. 
Romul Nestor m. p. 

preşedinte. 
Demetriű Roman m. p. Romulus Tăucean m. p. Georgiu Petroviciu m. p. Dimitrle Micu m. p, 

f l P A R U à TIPOGRAFIEI « C O N C O R D I A . ARAD 


