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ZIUA MAMELOR. 
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Să fim buni ca Alexadru 
cel Bun în vreme de pace, ca 
Mihai Viteazul şi Carol 1 în 
vreme de furtună, şi ca Şte
fan cel Mare în vreme de 
răsboi. . ' = • 

Arad 20 Maiu 1928. 

MI FF3 

Numele cel sfânt al Lui mal este 
cineva in numele căruia să cereţi 
cinstea şi stima ce vi se cuvine? 

Adevăr zic vouă, nici guver
nele, nici alte autorităţi lumeşti~ 

Trebuia să se decreteze odată să creadă că e mal bun ceeace I iată, Samarineanca stă de vorbă ci singur Hristos Mântuitorul vă 
?i ziua' mamelor şi intâmplarea el a iscodit. I cu Iisus la fântâna lui Iacob, cu- poate asigura o mai mare cinste 
ti adus, ca ziua mamelor să şe E cu totul de prisos să arăt noaşte că e Hristos 'şi aleargă şi o mai multă iublre. Ei singur 
,erbeze în acest an şi prima dată în ce chip sărbătoreşte biseric;a să, ş, cheme concetăţenii dar in vă dă şi indicaţia, principiul după 
In Arad cu patru zile nainte de zilele mamelor, căci nu este Cft' ş_ sufletul ei intra indoiala. Ii care să vă creşteţi copiil, EI sin
tiua eroilor. Fără să fie la mijloc tin care să nu cunoască zilele chiamă, dar nu la Hristos, ci ca gur vă dă puterea să creşteţi 
vreo intenţie omenească, vreo acestea. Nu vă aduceţi aminte de să vadă nu cumva acesta este copii eroi. 
aranjare de scenă şi în adevăr zilele consacrate întru cinsu'a şi Hristos. Ca să ai eroi, trebuie să ai 
:1Umai lotâmplător, ni se dă un pomenirea Stăpănei noastre de Acest nu cumva" e vecinic oameni plini de ·iubire, gata pen
,Imbol. Ziua mamelor e urmată Du~nez~u Nă,scătoare~ şi~ pururea prezent i; şufletul mamelor, în tru jertfă. hlbirea aceasta dela 
- şi e aşa de firesc să fie ur- FeCIOarei Mana? Ea ramal1~ pen- credinţa, în religiozitatea, in În- mame trebuie s'o aibă eroii, dar 
mată - de ziua eroilor. Nici nu tru to.tde~una ~dealll~ de

w 

Iubire! c1inarea lor spre misticism. Acest şi mamele şi fiii lor eroi numai 
se poate altfel. . de gmgaşle jl de Jerwtfa adus~ "nu cumva" se manifestă in: ju. dintr'un isvor de iubire pot să 

E o cerinţă firească să fie mame pentru FIUl Sau. A~eyarat, ema! rnătate credinţă, jumătate indo- se adape: din isvorul de apă vie 
'sărbătorite, ca să poţi sărbători pre~u..s .d~ m.ame, caC1 ~e aceasta ială, sau: jumătate religiozitate, intru vieaţă vecinică săltătoare şi 
şi eroL Ma~ca blseTlca noast!a o. pune jumătate superstiţie, sau: jumă- acest isvor e singur Hristos. 
, Chipul cum SUl1t crescuţi co- mal presus decât pe m~en, da: tate misticism şi jumătate critică. Veţi putea vOÎ, mironoslţele, 
piii e hotăritor pentru creşterea t~cmai pentru aceasta Ea est~e Ş\ La fel cu Samarineanca aţi samarinencele, martele, mariile, 
eroilor. ramâne, pentru. tot~ea~na pavaza, aflat in Biserica lui Hristos atâtea hanantencele să învăţaţi ceva din 
, Nu trebuie să ne gândlm la protecto~rewa ŞI mljlocltoarea ma- ziÎe consacrate mamelor şi aţi exemplele puse în sf. Evanghelie? 
creşterea de eroi prin educaţie melor catra Dumnezeu. A· W ~ •• Veţi inţelege oare, că şi guver-
milttară. Aceasta nici nu există. Mai avem atât in Vechiul, cât olecat ~unandu-va mtrebare~. nu ne!e sau alte autorităţi vor cere 
In armată e folosită creşterea din cu~.vla or ~I, .bme wsă cerem au~o- iubirea şi cinsbrea faţă de voi si 1n Noul Testament, avem În t~ţ 1 t d t z ua 
faml'!,,' dar nu s'ar putea Alnlocul' fi a I,olr po 1 Ice sa ecre eze ,} 1 numaI' 1n numele lUi' 1-irl'stos 7. Veţi 
dacă I ~r lipsi. ' sf. Tradiţie, avem în vieţile sfin- mam~lor? înţelege ca Samarineanca şi ca 

C t "1 t f ')' ţilor un nesfârşit şir de femei şi La !el c, u Mag,dalena ,at,1 aflat M<>gdalena ca- Hrl'stos e acela 
leş erea COpII or n ami le se mame. Sunt arătate aici femeile _ " 

face prin amândoi părinţii, dar e cu toate jnsuşirile. cu toate vit- pe M~ntU1torul ŞI nu aţi ~u~os- dela care aţi plecat cu nedume-
precumpănitoare partea de edu- tuţile şi cu toate slăbiciunile: Rut, cut. ca EI este Singurul gradmar, rire În suflet şi că grădinarul e 
taţie, pe care o dau mamele. Iudita, Dalila, Mariam; Samari- care Pliveşteffur:.lie~ile ş;J.ădeşte Mântuitorul. 
Aci. iarăş. nu trebuie să ne gân- neanca, Hananianca, Mironositele, ŞI înwijeşte oŢi e in g.ra ma su,- Aduceţi-vă copiii Ia El şi El 
:ctim la o educaţie in care se ţine Marta şi Maria, văduva din N'ain, fletulul vostru ŞI al copllior voştrI. ii va invăţa şi iubirea cătră voi 
~earnă de principiile celor mai cea din Sarepta, Irodiada şi fiica Ce vi se pare de Hristos, vouă, şi iubirea cătră aproapele. EI va 
savanţi pedagogi vechi şi mo- sa şi altele şi altele. mamelor? Contribuit-a Invăţă- face din fiii voştri eroi şi pe voi 
derni. Nici aceasta nu există: E cert, că scopul ce il are ziua tura Lui la deşteptarea sentimen- vă va face mame de eroi, vred
Mamele au un singur principiu mamelor nu este caracterizarea tului in copii pentru cinstea şi nice de cinstea ce o meritaţL 
tn creşterea copiilor: iubirea. Iu- femeii, iar înşiruirea numelor de iubirea faţă de mame? Afară de Pr. F. Codreanu 
birea aceasta le dIetă şi le in- femei ne dă o caracterizare exactă .. _ ... ,.,. • _ .. , '. .. __ -................. _ 
aică toate mijloacele şi toate a mamelor de t.lzi şi. din toate 
treptele. In şcoală nu se mai vremile. 
poate continua educaţia începută 
-de mame în familie. In şcoală se Scopul adevărat al zilei, după 
{ac corecturile posibile, dar poate cum e mărturisit, ar fi ca în a
vrea adesea se strică ceea, ce au ceastă zi să se deştepte atât in 
făcut mamele. cei mari, cât mai ales in copIi 
; Eroii sunt crescuţi de mamele sentimentul de mai multă cinste 
10r. Şi câtă muncă, ce trudă şi şi iubire faţă de mamă, dar spu
:')steneală cere acestă educaţie. neţ;, unde se deşteaptă acest sen
Câte zile şi nopţi, câtă sănătate timent cu mai multă autoritate, 
şi vieaţă trebuie să jertfească cu mai multă iubire şi cu mai 
mamele pentru copiii lor! Intre- frumos rezultat decât prin tâlcu
:Jatu-v'aţi vreodată, de unde au irea sau şi numai simpla pro
~le atâta răbdare aproape fără de nunţare a poruncii: Domnul a 
i;fârşit? zis: cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
,1 Li se cuvine ° zi din an, tre- mama ta. Şi cât de minunat e 
~uia să se decreteze ziua ma- amplificată şi tntărită această po
!I1elor. runcă de Hristos Mântuitorul prin 
~ msă, oricum s'ar crede, ziua f co.m.baterea rătăciri~}arizeeşti, in 
tnamelor nu e o născocire nouă, pnvmţa "corbanulul . 
ljeşi aici la noi, aceasta e cea Mamele caută fericirea, sau o 
~jintâiu. In apusul numit civilizat, mai mare fericire. Caută bucurie 
mamele au mai de demult o zi şi cred că o vor afla prin ziua 
~1fn an. Dar şi aceasta e foarte Mamelor. Sunt rugaţi miniştrii, 
.:ntârziată. Noi avem ziua ma- prefecţii şi primarii să decreteze 
'"elor de mai mulle veacuri şi ziua ~am~lor. Poate vor fi mai 
r~u o singurd zi la an, ci mai bine cJnstlte. 
"nulte. lată, Maria Magdalena caută 
~ Biserica noastră are un lung la mormânt pe Domnul mort şi 
Jlr de zile decretate de sute de nu-l află, iar când Il Jntâlneşte 
;Ini pentru femei, pentru mame, viut nu-I cunoaşte. 1 se pare că 
Jnsă omului "civilizat" ti place e grădinarul. 

o • rusine monarhică . , 
In semn de omagiu Ma

relui Român 1. 1. C. Bră
tianu. 

Ultimele evenimente externe. 
ce interesează şi ocupă pagini in
tregi aproape in toată presa mon
dială sunt nouile acţiuni ale fostu
lui prinţ moştenitor al României. 

Loviturile de teatru ce le În
cearcă pentru a- şi croi din nou 
apogeul unei vieţi pierdută pentru 
totdeauna şi ceata derbedeilor in
ternaţionali În care acest vlăstar 
de dom n şi-a masacrat intreaga- i 
personalitate regească, sunt pre
ludiul Inmormântării sociale şi 
morale a celui ce-a fost "Prin
cipe Moştenitor al Coroanei Ro
mâne", 

Intre "Elena Lupescu lC
, "Co

stică Lupescu". "Barbu Ionescu· 
şi gloata celorlalţi ex-chelneri şi 
matroni antebellîci, numele ace
luia ce eră să fie intr'o zi "Rege" 
al României se proectează fantas
magorie printre coloane de ziar, 
fără a se ţine seamă, dacă ală
turi de "Barbu şi Costică·, - me· 

schine şi imberbe stârvuri de otră
vire socială - poate fi2ura ur
maşul Casei de Hohenzollern, cea 
care secole întregi a furnizat co
roane Caselor Domnitoare din 
Europa 

Fostul Principe al României se 
născuse pentru a nu fi niciodată 
rege. 

Inzestrat cu o rară inteligenţă 
şi o fină putere de psihoză asupra 
poporului ce era chemat să-I con
ducă, principele Carol nu era to
tuşi agreat de aceia in jurul că
rora trăia şi cu cari mâine trebuia 
să colaboreze, pentru propăşirea 
naţiunei ce-l adoptase. 
Dacă in,să, Providenţa ti mai 

dăruise şi cu o aplecare spre mur
dare şi josnice apucături omeneşti, 
nu e mai puţin adevărat că aceia 
sub ochii cărora se ridicase şi 
cari azi lşi dorm somnul de vecJ, 
făcuseră tot ce omeneşte era po
sibil, pentru inlăturarea unui viciu, 
care lăsat a-şi desface mai de
parte întreaga-I avalanşe de ni-
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micnlcii, ar fi degenerat in cele 
mai grozave nenorociri pentru un 
popor. 

Ani de zile, umbra majestuoasă 
a uriaşului Ion 1. C. Brătianu a 
cerşit inzadar îndreptarea prinţu
lui, ani de zile patima inrădăci
nată adânc in ultima-i fibr ă a avut 
de luptat cu chemările eului so
cial şi naţional, până când pro
cesul de iguduire dintre două 
noţiuni se termină cu verdictul 
negativ in favoarea ,păcatului ce 
trebuia să-şi rosteasca ultima sen
tinţă. 

Şi când in 1917 oştirea se re
trăgea, in timpuri de vitregie şi 
restrişte naţională, cu greu Prin
cipele Moştenitor fu scos dela par
tida de poker şi cupa de şam
panie, pentru a nu fi prins de ina
micul ce s'anunţase numai la 
câţiva kilometri de frontul român. 
Deci, văzându-se pus în dilema 
viitoarei chemări in fruntea na
ţiunei române şi găsindu-se in 
imposibilitatea morală ce i-o im
plica guvernarea unui popor sobru 
şi cinstit, ceru regelui renunţarea 
la coroana regală. Era singurul 
lucru ce-i mai rămânea de făcut 
şi poate prima gândire nobilă din 
anii de maturitate adevărată; iar 
succesiunea faptelor şi repetatele 
stăruinţi ale părintelui-rege pentru 
a-şi aduce la normal odrasla pier
dută, kuă indeajuns cunoscute de 
toată lumea ţării. Putea, ar fi pu
tut fără indoială să-şi inchine viaţa 
unei regretări de serioasă pietate 
şi inlănţuitoare compătimire din 
partea poporului ce intr'o zi Par 
. it chemat să-I conducă destinele, 
dacă, ducând mai departe opera 
de vicioasă continuitate, n'ar fj 
atacat cel mai sfânt dintre aşeză
mintele sociale: familia. Şi Iăsân
du-şi soţie şi copil, mamă şi pă
rinte, Îmbătat de perversitatea tu
turor proxeneţilor vieţii de desfrâu, 
contribue la desfăşurarea celei 
mai celebre tragedii din câte a 
inregistrat instituţia monalhică. 

Cât despre murdara viaţă dusă 
dincolo de graniţa ce-i eliberase 
ultimul paşaport şi ultima revi
zuire de conştiinţă, ar fi un sacri
legiu de amintit in dauna oma
giului ce trebue adus marelui psi
holog şi patriot ce cu greu a putut 
fi înţeles, iti greaua-i sarcină de 
asanator monarhic, ce şi-o im
pusese. 

Intre destrăbălarea unuia, şi pa
triotismul şi vederile viitorului Ro
mâniei, ale celui a cărei limită 
de conduită naţională fusese pre
cupeţită de josnicia câtorva in
graţi, mulţi dăduseră acestui trist 
spectacol, definiţia unui "conflict 
Brătianu-Carol" . 

Da, era conflictul dintre marea 
personalitate a infăptuitorului unei 
Românii de frunte şi a unui patriot 
ce tşi vedea ţara la grea incer
care, şi între respingătoarea ofensă 
a caracterului celui ce crescuse 
adăpat la mamelele unei naţiuni, 
ce vedea in el speranţa străluci
toare a zilei de mâine. Şi cei ce 
vestejeau "conflictul" şi nu-i in
ţelegeau adevărata noţiune fură 
complect identificaţi, In ziua când 
obosit de orgii şi de viaţă dez
ordonată amantul Elenei Lupescu 
se gândi să-i aşeze coroana sacră 
a României, pe fruntea-i prăbu
şită de prinţesă a cocotelor. 

"Principele Carol- t se legase 
in ziua când a plecat, că nu va 
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TRIBUNA NOUA 

mai veni decât când ţara il va 
chema. - lşi mai păstra atunci, 
ceva din persona litatea lui ca in
divid şi din măreţia unui prinţ. 

Ce-am putea cere azi, omuluI, 
care incu~iurat de toţi chelnerii 
şi crupierii vechei Românii, în
cearcă să-şi continue aventurile 
începute pe plaja Rivierei prin 
comploturile aşa de murdare şi 
prin acţiunile unor inteligenţe de 
şantan ce l-au compromis până 
în aristocratica seriozitate a Lon
drei? Nimic, dacă guvernul en
glez care a socotit o înjosire a 
găzdui in limitele austerelor ho
tare britanice ,. trupa fi de cabaret, 
care să tu rată de peripeţiile ba
rurilor parisiene ar fi dorit să 
ioace o tristă pantornină in re
gatul micului şi iubitului rege al 
românilor, le-a arătat uşa, lSgO
nindu-i la locul cu boxele incu
iate şi lumini discrete, in semi
obscuritatea sinistră a jazz-ului, 
care plîctisit de atâta stupiditate 
omenească, i-a măturat frenetic 
din mijlocul lui. Că, cu nervii 
atrofiaţi de beţii nepermise, pro
mitea într'un acces de culmi ima
ginare revizuirea unor hotare do
bândite cu martirii unui neam şi 
catastrofat in preaj ma negustori
lor de glorie işt fărâma ultimul 
pic de iubire pentru ţara -scumpă 
odinioară, iată ce se poate în
ţelege din acţiunea aceluia ce 
vroia să vină cu avionul la În
trunirea dela Alba-Julia. 

In această ascundere, in acest 

laş complot contra propriului său 
vlăstar, poporul român nu poate 
decât s'arunce dispreţul cuvenit, 
omului tuturor echivocurilor so
ciale şi al profanării celor dintâi 
aşezăminte morale. 
, Iar cei cari mai simţeau tncă 
ceva pentru inocentul "prinţ de 
altădată", purtarea-i inaţională şi 
geshtrile-i scamatorice paravanate 
după şantajiştii de cocote din 
Budapesta, să- i facă să-şi indrepte 
toate sentimentele lor, către ne
vinovăţIa micului rege şi a co
pilului sortit să poarte cu cinste 
coroana domnească. 

Căci nu numai pe cei, prea 
intoleranţi, această inadmisibilă 
manifestare 1-a indepărtat com
plect dela un sentiment incre
puscul. 

Fostul profesor al ex-prinţu
/uit ilustrul savant care e Nicolae 
lorga, sosit dela cursurile ţinute 
la Sorbona şi truând prin Italia 
pentru a-şi vizita elevul, declară 
consternat şi compătimitar zia
rişti/or, mai lunile trecute: ,.ceeace 
fostul prinţ moştenitor al Româ
niei comite in străinătate, nu e 
ruina morală a unui individ sau 
a unei naţiuni, ci totul e o ab
solută rusine monarhică!". 

Şi faptele recente trâmbiţate 
de toate ziarele lumii adeveresc 
cuvintele maestrului, a cărei justă 
cântărjre şi autoritate morală, 
n'o poate contesta nimeni, din 
tot cuprinsul hotarelor României. 

Petre Tomescu 
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Trădare de neatn . 
In fine după o reclamă vrednică Inainte de adunarea dela Alba-

de cel mai încărnaţi bolşevici a Iulia prin fiţuicile jtdovite din 
lui Lenin şi Trotzki, - oamenii Strada Sărindar, lansaseră zvonul 
lui Maniu şi Mihalache au reuşit că la Alba-Iulia "vor face sur
să convoace pe toţi nemernicii şi prize", cu ajutorul căror "surprize" 
2unoaiel~ satelor la Alba-Iulia! va fi aducerea prinţului Caro], 
Aceşti oameni lipsiţi de conştiinţa pe care 11 vor face Rege la 
naţională şi 'orbiţi de patima, ca Alba-Iulia şi acesta le va da apoi 
cu orice preţ să ajungă la imediat "puterea". 
oala cu carne a puterii, după Când acum lntr'adevăr s'a do
care umblă cu limba scoasă de vedit că exprinţul se pregătise cu 
un cot, călcând în picioare orice aeroplane să facă această aven
interese naţionale şi de Stat a tură, promiţând Ungurilor revi
Ţării Româneşti, unindu-se cu zuirea tratatului dela Trianan -
toţi duşmanii interni şi externi ceiace inseamnă resalipirea Ar
ai neamului nostru, convoacă dealului la Ungaria, - şi când 
pleava satelor şi pe nenorociţii din dovezile ce le avem consta
creduli la adunătura dela Alba- tăm, că tn vederea adunării dela 
Iulia. promiţându-Ie, că acolo vor Alba-Iulia. ungurii mobilizasără 
împărţi toate pământurile săcă- o :armată intreagă la graniţele 
turnor pe cari au succes a-i aduna noastre spre a ajuta]a implinirea 
plătindu-i cu câte 1000-1500 lei ttsurprizei" promisă de partidul 
pe cap. Naţional-Ţărănist, - stăm tnmăr-

Acum după ce adunarea dela muriţi că s'a putut găsi in tara 
Alba-Iulia s'a sfârşit cu cel mai I românească un partid politic care 
mare fiasco, putem constata cu I se poată să incerce o asemenea 
toată preciziunea, că de fapt adu- trădare de patrie. 
narea dela Alba-Iulia a fost cea Este adevărat că după ce cu 
mai ordinară trădare de neam, toate aşteptările tnfrigurate acelor 
unde s'au pus in joc toate inte- adunaţi dela Alba-Iulia, avioanele 
resele ţării româneşti. mult aşteptate nu au sosit şi 

Partidul lui Maniu-Michalache astfel "surpriză" dorită nu s'a 
incă dela moartea Regelui Perdi- produs. bietul Maniu văzând eşe· 
nand din interese de partid, şi cuI dezastruos, s' a luat la ceartă 
pentru a şantaja puterea, pusese cu Michalache învăţătorul dela 
in discuţie chestia ordinei de Topoloveni care cu orice preţ 
succesiune a Regelui,. şi prin chiar şi fără surpriză voia să facă 
demonstraţia mută, - la proc- marşul spre Bucureşti, - acuma 
lamarea de Rege a lui Mihai 1. declară că ei nici când nu a avut 
In camera deputaţilor' contra intenţia să aducă pe exprinţul In 
Majestăţii Sale. - de fapt luase ţară. 
atitudine făţişă pentru revenirea Această negare a nenorocitului 
pe tron a fostului prinţ moşten:tor de şef-figură a partidului Natio~ 
Carol t lntroducAnd prin acest fapt nal-tărănist a desminţit-o insuşi 
incalificabil oarecari agitaţii in exprinţul Carol, care a declarat-o 
viaţa noastră de Stat. autorităţilor de Stat engleze, că 

Nr. 21 -
partidul lui Mania-Michalact , 
voieşte şă-I aducă pe tronul Ţ~ 
Româneşti, ŞI oricâtă stimă il 
avea noi faţă de cuvântul d-u 
Maniu, in orice caz vom cre~ 
că este adevărat ceeace spu~ 
exprinţul Carol, şi nu Maniu,. 
când acum la depeşa cu "răspUt 
plătit" semişeful răspunde autor z' 
tăţHor engleze, că . ,aceasta ah 
maţiune este inexactă. ~ 

La toate celea de sus inşira~ Il 

mai adăogând prezenţa la Albi II 

Iulia a celor 15.000 comun4, ti 

Unguri, cari cântau acolo alJ': Ci 

a delegaţilor cari aşteptau ven d 
rea fraţilor dela Pesta, luâ! zI 
apoi bucuria şi infrigurarea du: U 
manilor nostri externi şi inter, ir 
şi nădejdile cu care se legau t CI 

acesta adunare -, este cea m 
" eclatantă dovadă, că Alba-lui n 

a fost profanizată de partidul ~ d 
Maniu printr'un adevărat compi 
contra Statului, şi care dacă n. fi 
reuşit este a se mulţumi cumu c 
ţentei şi patriotismului ţăranut It 
român, şi a vigilenţei guvernul Si 

liberal care ştie să apere inten It 
sele româneşli faţă de trădan ii: 
mjşelească de ţară a unor oame p 
uitaţi de sine şi de Dumneze le 
După toate acestea ţara pr: v, 

tinde dela guvern să-şi facă d şi 
toria pe deplin şi să pună' sI 
locul lor pe toţi mişeii şi trăd: tt 
torii de neam! ! a 

s1 ...... 
P 
şi Ziua Eroilor te 

In ziua de 24 Maiu, sdrbiUorim. v: 
toţi Eroii Neamului Românesc caz p 
pe câmpul de. onoare. Oraşul VQ" IT 

pavoazat. Prăvdliile vor fi lnchise tII d 
ziua. Restawante cofetării, cafeneIt v, 
friserii vor fi inchise dela ora 9 pt le 
la 12. d 

Seara dela ora 21 până la ~ \ tr 
22.30 toate ferestrele vor fi ilumill4 ti 
La ora 8.30 se va oficia la toate: 
se/iclle un Te-Deum. La ora 9.3Ci SI 

7 e-Deumul din Pia,ta Catedralei, gf 
niştii Reg. 93 Inf. vor suna comaJi ... 
de ,.Drepţi" - dl1pă care Muzica k 
lUara va intona "Imnul RegQI~. \ 
orele 10.15 SI va porni din Piaţa C 
tedralei spre Cetate. ! 

Publicul şi 'n special şcoalele li 
rugaţi sa poarte 'n mâini buchtt, te 
fLori, " stegulete treic%ri. La ora i 111 
va avea loc la Palatul Cfllturai UI 

mare festival artistic. Publicul este' s', 
gat cu toata căldura sa sprijilll tr 
ceastd manifestare de pietate ptFo 
Eroii Neamului, participând un nUl a 
cât mai marto Intrarea e libera. ~ di 
Pârneava va avea loc cu ocazia /II) pl 
lei mari zile, lin festival in acest f D 

D 

• ••••• ~~ 
S'a deschis In Arad pe str. EI M 

neIca No. 30 pe partea stri ~ 
Unlre.t".in palatul Ortathay, fabri: dt 

"EXPRESS" 1 ~ 
spălătorie ca aburi precam şi 81 
brlcă de vopsit şi curiţit. . C: 

Sf 

"EXPRESS"" III 
fabrică de vopsit şi curătit preCll:1' de 
spălătorie cu aburi. strada Emineset 1 

U· o 
palatul Ortulhay pe partea străzii • n: C 
fJop.eşte, cfW61t1 şi spa/tI cal O 
poate mai frumos şi mai eftin t M 
de 24 ore. dl • ••• ~~ 



Nr. 21 TRIBUNA NOUA 

Tribunalul judecă un 
înv~ţător regăţian? 
- AI doilea răspuns. -

In articolul meu din No. trecut al 1" Ce-ai făcut Ota anonim În clipele 
ziarului "Tribuna Nouă" am dovedlt frământărllor pentru şcoală. Par'că aud 
"falşiflcarea certificatelor şcolare" cu clocotul veseliei indiferente: 
care a fost acuzat FI. Popescu. A ră
mas in contul socotelii încă două afir· 
maJlunl ale .. Chlereanulul" pe cari le 
trânteşte in auzul opiniei publice dela 
care vrea să smulgă strlvirea bietului 
dascăl, condamnat. Acestea espresiuni 
zlaristlce sunt: a) Florian Popescu n'a 
făcut nimic pentru înălţarea şi constru
irea edificiului şcolar şi b) că. in lo
cui dânsulul s'a pripăşlt în Chler, o 
"regătană". Adecă. bietul om n'a pus 
ntcl măcar o bârnă la falnica şcoală 

din Chler, pe dinaintea căreia Îşi plimbă 
"Chlereanul" satisfactia mândrlei râs
fătate în strângerl de mâni şi felicitări 
călduroase. Răspund: a merege dască
lul in pădure, şi a tăia alăturea de 
săteni lemnele necesare şcolii, nu e 
lucru mare; a le fasona după recerinţe 
iarăş e nimic; a le incărca şi trans
porta zile in şir, fleac; după aşezarea 
lor sub barda cioplirii, apoi a·ţl face 
vânt zile Întregi pelA corn. şco judeţan 
şi prefectură În accelerarea lucrărilor, 
sltu!lţH sărbătoreştl. Deci, condamna
tul În mila şi datorlnţa apărărII mele 
a fost Încărcat Dumai de laude inezi-
stente in aerul realităţii cari s'au to
plt de focul adevărurilor gălăgioase 

şi mult documentate ale is~usltulul in
formator .. Chitrean". Intreb: Când, 

Am băut ş'am trăit bine 
Cu prostia lângă mine. 

A venit in locul lui Popescu o re
găţană? Ştiu. A trebuit să fie drlpit 
un om şi sdruncioată o morală ca să 
se poată Îmbla postul dânsulul unei 
"regăţene". pe care anonimatul "Chle
reanului" o tălnueşte că e soţia iov.
dir. Cătană, ajutorul acuzaţiilor ridi
cate de informatori anonimi. Nimic de 
zis, contra prevederilor regulamentului 
care admite apropierea sotilor. Dar, 
in felul şi purcederea apropierii din 
Chler este moralitate? Să răspundă şi 
conştiinţa "chlereanulul'" şi a învăţA· 
torului Cătana care a trântit colegului 
săa ciomagul distrugerii. Acestuia îl 
zic: Să te erte Oleu, dacă poate, Ole 
fost educator. (Până nu ţi·al cusut in 
guler gândul răsbunării, al fost căzând 
pe panta inslnuărllor, nu mal eşti şi 

nu-ti compete titlul de tducator. Din 
sufletul unul educator isbucunesc nu-
mal raze de ertare şi uitare. Ota al 
dovedit contrarul). AI avut o Idee. [n 
locul dragostei şi on estltă tII, al Îm
prejmuit-o cu gardul bătrân a n!miclrii. 
Ne vom întâlni la Termoplle, şi ne 
vom incrucişa solutiile răspunderii. 

Până atunci, revidiază-ţ! tratatul con~ 
vântul însufleţirii a croit din F. Po- ştllnţil. Pocuţia, numai aşa să fie! Lea
pescu şi altii ca şi dânsul, adevărati gă.te de credinta ertărli care ţi-a va 
martori al .un~1 credlr~te . mântuitoare, I intinde şi eu ca om, dar şi Dzeul nea
din perzanJa mdolenttl ŞI, când ade- mulul care te va şti căuta chiar şi în 
viirurlle de ma! sus sunt refluxul unul camerile de unde a fost Isgonit su
Idealism prefăcut în religie, dătătoare fletul şi sbuciumul lui F. Popescu 
de viată. Popescu, n'a făcut nimic peD- "ree-ătanu'-. 
tru intemeiarea templului culturII na-
ţionale? 

Să le judece o opinie şi să te ră

stignească o conştiintă, dacă o al 

444_ .. ." , ... 

(va urma). 

Cristea 
insp. şcolar, apărător al dască1I1or 

huiduiţi. 

....... .' ..... 

~ilila U ~ I ~-ului la ftra~, 
In ziua de Vineri, 27 Aprilie, comi

tetul de directie al Uoiunel Generale a 
Industrlaşllor, trecând spre Tlmşoara, 
unde avea să-şi ţină şedinţa sa anuală, 
s'a oprit la Arad pentru a vizita Indus
triile local e. 

Cu trenul accelerat de dimineaţa 
a sosit un număr de 45 Industriaşi 

din diferite părţi ale ţărII, conduşi de 
preşedintele Unlunei, 01. Ing. Cnstantln 
D. Buştlă, Adminstrator Delegat şi 

Director General al Reşiţel. 

Pe peronul gării se aflau OI. Or. 
I Anghel, primarul oraşului, OI. Z. fi
I lotl prefectul de poliţie, 01. Or: M. 
~ Mărcuş preşedintele Camerei de Co
· merţ şi comitetul de recepţie compus 
: din Iag. Ştefan Mateescu, Baron Ca
: rol Neumann, Ing. N. Petrescu, Ing. 
Traian Trtmbiţionl, Ing. O Serbănescu, 
Brutus Păcurar, secretarul general al 
Camerei de comerţ şi Andrei loviţla 
secretarul Asociatie! Intreprjnderllo~ 

Industriale din Arad. 
In restaurantul gărei s'a servit UD 

dejun, oferit de Asociatia Intreprinderi
: lor Industriale din Arad în unire cu 
, Camera de Comerţ. 
· OaspeţI! au fost salutati de 01. Ing. 
· Mateescu, preşedintele Asociaţiei In
I dustriaşllor iar În numele lor a răspuns 
I 01. Ing. Penescu Kertsch vice-preşe-

dinte al UGIR-ulul. 

In 20 automobile, ai căror conducători 

purtau la braţ tricolorul naţional, 

IndustriaşI! au pornit la vizitarea prin· 
clpalelor fabrici ale oraşului. 

S'a inceput cu "Industria Textilă 
Aradană" cea mal mare Industrie tex
tIlă din ţară, care face mândrla ora
şului nostru. OI. A. Klelnh5.ndler şi 

H. Mayer, directorII fabricei, au condus 
pe vizitatori dându-Ie expllcatiI asupra 
asupra actlvltătli acestei industrii. 

Industriaşil au făcut apoi o plimbare 
pe străzile oraşului şi au vizitat Interi
orul cetăte!, după care au fost conduşi la 
Palatul Cultural unde au arămas adânc 
impresionaţi de frumseţea salei de 
conferinţe şi de importanta colectlunl
lor adăpostite in el. 

Au vizitat apoi fabrica de Impletituri 
şi Tricotaje unde II s'au dat explicaţi un! 
de 01. N. Serbănescu, director comer
elal al Intreprlnderei. 

De la ora lJ1/2 au vizitat fabricile 
Socletăţli Astra, conduşi de O-nli M. 
Saplra adm. delegat, Ing. Stănescu, 
Ing. Vlgyazo şi Ing. N. Petrescu, direc
tori. unde au admirat in special Sec
ţiunea peatru fabrlcaţlunea butoalelor 
de fer, înzestrată cu maşinile cele 
mal moderne 

La ora 11/ 2 sia servjt un banchet 
oferit de Societatea Astra, în clădirea 

cantinei funcţionarilor societăţef, 

La şampanie DI. adm. delegat M. 
Saplra a luat cel dintâl cuvâtul ince
pând prin a aminti marea pierdere 
încercată prln pierderea Regelui care 
a infăptlllt România Mare, şi formu
lând urări de domnie lungă şi glori
oasă Regelui Mlhalu. Adunarea in 
picioare a ascultat cu reculgere pri
ma parte a cuvântărel şi a ovaţionat 
cu entuziasm omagiu! adus actualului 
Rege. 

01. Ing. Ştefan Mateescu preşedintele 
AsocJaţiunii Intreprinderilor Industriale 
din Arad, spune următoarele: 

Industrlaşii din Arad sunt fericiţi a 
saluta prezenţa În mijlocul lor a con
ducătorilor UGIR-ulul şi a reprezen
tanţtlor cei mal autorizaţi al industriei 
toate colţurile României Intregite. 

Vizitele pe cari Comitetul de Dlrec
fiune al Uniune! a Intreprins a le face 
rând pe rând in centrele industri
ale ale ţării sunt dovada solidarităţii 

ce s'a cimentat Între factorII economici 
din diferitele provincii, solidaritate 
care ÎIl mare parte se datoreşte acU· 
vităţii Unlunel noastre. 
De acea ziua de azi este pentru noi, 
industriaşli • din Arad, un eveniment 
strălucit, care va rămâne Inscris în 
Cartea de aur a Asociatiei noastre. 

In greaua luptă pe care Industria 
noastră are de purtat pentru consoll~ 

darea sa in cadrele României Mari, 
Uniunea Generală a lndustrlaşilor s'a 
dovedit a fi instrumentul activ de a
părarea a intereselor noastre în ultimul 
timp cu ocazlunea dlscutlunl10r pentru 
aşezarea definitivă a regimului vamal 
şi a tarifelor de tansport, ea a purtat 
luptă În numele nostru al tutulor si a 
susţinut revendicările noastre cu auto
ritate şi pricepere. Recunoşţ;nţa şi 

sprijinul nostru atât moral cât şi ma
terial il sunt pe deplin asigurate, căci 
le-a meritat cu prisos. 
Acţiunea pornită de Banca Natlonală 

de acord cu asociat!a marilor bănci 
pentru o reducere a dobânzUor a fost 
primită cu bucurie de toate cercurile 
industriale; această reducere de do
bânzi urma să se facă paralel cu o 
sporire de volum a creditelor acordate 
de Institutul de emisiune, care de 
altfel a fost anunţată de OI. guverna
tor al BăncII Nationale in expunerea 
făcută presei, În Ianuarie trecut. Băn· 
cile au urmat indemnul Băncii Naţio
nale şi au redus dobânzlle atât la 
depuneri cât şi la credite, ceiace a 
produs retragerea unei bune părti 

din economiile particulare, fără ca 
aceasta lipsă să fie r.ompensată sen
s Ibil prin o creştere a creditelor acor
date de Banca Naţională. 

Sperăm şi avem toată increderea 
că Uniunea va uza şi in această 

Împrejurare de autoritate a sa pentru 
ca fa.găduiala dată să fie adusă la 
tndeplinlre, in interesul Intregei eco
nomii naţionale şi În special al Indus· 
trie. 
In scurtul timp Ce a-ţi petrecut între 
noi credem că v'aţi putut convinge de 
seriozitatea şi vilitatea industriei Ara
dului. Ne măgulim cu nădejde că veti 
pleca de aici cu o amintire plăcută 
şi ne exprimăm dorinta să vă revedem 
cât de curând pentru o şedinţă de 
comitet pe cart" să o ţineti în Arad 
cu care ocazie veti dispune de timp 
mal mult pentru a vă da seama com
pleet de ce suntem şi de ce lucrăm. 

In aceste gânduri ridic paharul pen
prosperitatea UOlR-ului şi în sănătatea 
iubitului nostru Preşedinte 

0-1. Primar in numele Oraşului şi 

D-1. Sub-Prefect în numele Judetului 
Arad urează bun venit oaspeţilor Ara
duluI. 
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0·1. Colonel P. Georgescu în nu
mele armatei arată legătura strânsă 

ce trebue să existe între armată şi 

Industrie, cea din urmă fiind creatoa
rea atilajului pe care il întrebuinţează 
cea dintâlu pentru asigurarea ordinei 
şi paza hotarelor. 

Mal vorbesc 0-1. Cezar Popescu, di
rectorul general al Industriei şi Gh 
Crlstodorescu, directorul U nlunel Ca
merelor de Comerţ şi Industrie. 

In numele UOlR-ulul 0-1. Ing. A. 
Bădescu Adm.-Delegat al Secietăţel 

Tranvalelor din Bucureşti, mulţumeşte 
pentru frumoasa primire şi îşi exprimă 

admiraţia' pentru industria Aradului. 
La ora 3 p. m. intre~ Conslllui de 

Administraţie al Camerei de Comert 
a primit in Palatul Camerei pe re
prezentanţii Industriei din toată ţara. 

Preşedintele Camerei Or. M. Mărcuş 
intr'o caldă cuvântare a salutat pe 
Industriaşi, accentuând rolul pe care 
industria trebue să-I aibă in con soli· 
darea României intregite şi inslstând 
asupra colaborării ce trebue să existe 
intre cel 3 factori economici: agrlcul· 
tura, Industria şi comerţul, În procesul 
de apărare al patrimoniului naţional. 

Consiliul de Administraţie a votat 
pe urmă În unanimitate o rezolutiune 
prin care 0-1. Ing. Constatin D. BuşHă, 
preşedintele UOIR·ulul e proclamat 
membru de onoare al Camerei iar 
O-nll Ing. Cezar Popescu, Director Ge
neral al Industriei şi Ing. C. Mircea 
Director General al UOIR·ului sunt 
proclamat! membrii corespondenţi. 

lntr'o atmosferă calda de frăţie şi 

muitumire, Industriaşli arădaDI au pe
trecut la gară pe colegII lor din toate 
părtiie ţărII cari şl·au continuat dru
mul prin Timişoara la Reşiţa. .. *. ., 
Propaganda la sate. 
]n ziua de 2 Malu cor. au venit 

În comuna Z., marele propagandist 
al doctrinei national-ţărăniste Bogdan 
Pavel din losăşel impreună cu fiul său 
Or. l' Bogdan, advocat stagiar in bi
roul Dlu1. Or. 1. Marşieu din Arad. 

Vin cu trăsura. Cheamă vrf'O doi 
trei oameni in jllrul lor şi, după ce sa 
scoala in picioare in trdsură. nr. Bog
dan, cu un J!Jas de protă începe şi zice 
Între altele: "Oameni buni! Faceti 
bine şi ne ascultati şi pe noi odată 
că pe popi şi pe dascăli' li ascultati 
În toată ziua". Natural Ole. Bogdan. 
Ne ascultă în toate duminecile şi săr

bătorlle la cercurile culturale. Ne as· 
cultă şi ne vor asculta, pentru că noi 
şi cu prietenii noştri preoţi nu zicem 
ca Ov. naţional-tărăniştll şi cu prie
teni Dv. Comunişti la intrunirea din 
Cernăutl, prin glasul ~ profetului DT. 
Fistiner: "De cât cu liberalii, mal bine 
cu bolşevicii!... Noi nu zicem aşa ceva, 
pentrucă nu suntem bolşevici. Noi la 
toate "sărbătorIle Dsţlollale M aranjăm 

manifestaţii culturale, la care factorul 
principal e poporul; apoi să-I vezi Dle 
Bogdan cât e de însufleţIt. Iar Ov ce 
propagati? Abţinerea de la toaie ser
bările naţionale, abtinere chiar de a 
Intra in bisericd dimpreună cu burlacul 
Dv. Şei suprem. 

Ne jigniţi pe noI, învătătorl! şi pre-
oţii. Iar noi ca învăţători avem să 

invăţăm poporul să zică: "Decât cu 
naţional-ţărăniştii. mal bine cu li
beralii." Iar preoţii: "Decât cu bol
şevicii. mai bine Cu Dumnezeu." 

ŞI mai aveti pretenţii ca prin politică 
ce faceti să mal fie poporul alături 

de partidul Naţional-Ţărănist.? Do
vada este Alba-Iulia unde aţi târât 
cu minciună câtiva oameni pe care 
la iuapoere ia-ti lăsat pe drumuri, as· 
cunzându-vă să DU vă ceară mijloace 
să poată veni acasă. S J. 

• 

: I 



------------------------------------....................................... 17.7 .................. ~D~~~_~.' ...... .. 
Pag.4 

Primăria Ţipar. 

No. 470-J928. 

Publicaţlune 

Primăria Ţlpăr publiCi licitaţIe pen· 
tru furnizarea und cantitAti de 110 
metri! lemne de foc uscate, calitate 
prima necesare primăriei şi şcolilor. 

licitaţia se va tinea la primlrie în 
ziua de 15 Iunie 1928 cu oferte în
chise şi sigilate 10 conformitate cu 
art. 72 - 83 din Legea cotabiHtâţii pu
blice. 

Ţipar, la 4 Maia 1928. 
NO.376 Primaria. 

No. 1050 j 928. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei $titlu v'a tinel 
Jlctta,ie cu oferte închise îo zlaa de 
28 Maia 1928 L m. ora Il pentru 
procurarea alor 20 scaune rotunde de 
birou şi un. mbă de scris. 

10 caz că licitatia v', rlrn.!nea fără 
relult,t, a II lidtali'e se ,-'a ţinea in 
ziui de 16 Iunie L m_ ora 11 tot cu 
oferte incbise. 

Ofertele se ,,"or Înainta Primlrlei 
pân! la termenele arătate mai sus. 
ŞeWn, la 28 Aprilie 1928. 

Primăria. 

No. 279 

Nil. 1051 I ]m 

PublicaţInne. 

Primăria comunei SeitiD va tinea 
Ucitaţie cu oferte închise to ziua de 
28 Maia 1~28 a. m. ora 10 pentru 
procurarea alor 7 vagoane temue tari 
de fo~ fag cn:p.lturi calit. 1 ab gara 
Periamport. 

la caz ci IIdtat!a \'-a rămâoea fără 
revullat. licitatia il Il se va ţinea in 
16 luole la ora JO tot ca oferte În
chise. 

Ofertele se '''or inainta Primăriei 
plni la termenele arâtate mai sus. 
Şemn, la 28 Aprilie J928-

No. 280 PIi111.ma. 

Primlria Tipar. 
No. 469 ! 1928. 

Publlcaţiune. 

Pimăria Tipar publici licitatie pen
trll ::onfectlonaru ve5tmintelor şi in
c.tlţlminteior necesare poliţiştilor ca
munaJi pe atlul 1928 şi anume: 2 ve

stOaDe de lamă, 2 \'esteaoe de yarl 
2 pantaloni de Iarnă, 2 pantaloni de 
var!. 2 chipillfÎ, 2 părechi de bocanci 
şi 2 părechi de dsmc. 

licitaţia se va paea la Pr:marie ia 
ziua de 15 Iunie 1928 cu oferte in· 
chise şi s:gililte in conformitate cu 
an. 72-83 dia Legea ComablUtă1H 

pubI:ce. 
Tipar. la .. !tWu 1928. 

No. 377 PrimarUL 

Primirfa comuoei .\\acea... 
No. 73-1-9:8. 

TRIBUNA NOUA 

No. 534-1928. Primăria comunei Vărşand. 

Primlria ComaDel Seleuş tioe Uei-

PublicaţIune 
No. ~4 ] 1928. 

Publicaţlune. 

taţiune public! pentru cumpărarea unei Primăria corn. Vărşand, publică din 
maşine de scris marca .. Remiogton· nou licitaţie publică pe ziua de 15 
necesari biroului pfimlriei. lunle 1928 ora 11 a. m. pri .. itor la 

Ofertele închIse şi sigilate se 'ior următoarele fumlturi şi reparatii ne
inainta pAni. in ziua de 15 Iunie 1928 1 cesare pe anul 1928. 
ora 8 dim. primăriei com. Seleuş. No. 394 i 1928. Pentru furnizarea pe~ 

Licitaţia se va tinea cu respectarea trolului, lampelor, chibritelor, fitile lor şi 
art. 72 şi urm. din L C P. sticlelor de lampă necesare pe anul 

Seleuş.. la 11 Maia 1928. 1928. 
Notar: Primar: No.395 I lf,28. Pentru fur Il izare a hâr-

Cocfuan Honju Nicu tiei, toc uri , gumă, peniţe, liniale, pre-
No. 378 cum şi compactarea cirlilor de legi, 

regolamtnte etc. pe anul 192& 
No. 397 1 1928. Pentru furnizarea 

RomAnia - Prefect era Jud. Arad. alor 152 mS
, lemne de foc, cal. primă 

Comit~tol jud. pentru coost!. d~ ,coli. necesară primăriei, şcoalei şi Dotarulul. 

No. 60--] 928 ŞCo Arad, la 2 Maiu 1928. 

Publicaţiune 

Comitetul judetean pentru con str. 
de ş:oli pentru aprovizionarea canti
tlţii de 1.200.1»1 {Un milion douA 
sute miI} bu.:ăti eărărnidă arsă ci. 1. 
necesară construcţiei localului de ş:oli. 
ce se vor ridica în comunele rurale 
din jud. Arad in anul lf128, va tinea 
licitatiuoe publiCă cu termen de ur
genţi. ca oferte scrise şi sigilate. ca 
prevederUe ari. 72 şi următorii din 
legea contabilitătii publice, in ziua de 
8 Iunie ]928, orele 10 iD sala mieă 

de ,edinte din palatul Prefe.::turi ju
detului din Ara.d. 

Amatorii deodată cu depunerea 0-

fertelor vor prezenta şi recepis.a de 
cosemoue la Administraţia Finandari 
din Arad a garanţei in numerar sau 
efecte ga.raotate de Stat iu valoare 
corespunz.ltoare la 5·~, a su:uei oferite. 

Amatorii vor trebui să dovedeas.:1. 
el posed fabrici saD mai'izii de des
facere de cărămidă, capace de a sa· 
tlsface in termenul prevăzut in caetol 
de sarcini obligati unii de furnizare ii 
totdui vor depune şI model din ma
tmalal, ce Înţeleg • furniza.. 

Caelol de san::ini se poate vedea 
in zUele de birou Între orele 10-12 
la Prefectura JudetuluI, camera No. 8 
şi la aervlciul de Poduri şi Şcsele. 

Arid. 
Data adjud~attunn se va comunica 

ca ocaziunea lidtaţhmet 
Prefect: Şeful ~ryiciuiui: 

I GtOfE~l1 A. Pdrufia 
NO.375 

PrimU:l comunei Variaşul. 
No. 285-J928 

PubIicaţiune. 

~ aduce La canoştinţi generaJl. el 
ia ziua de 10 Iulie 1928 ora 10 se va 
ţioe licitape publică in lo,;:alul pri:nl
riei comonei Variaş<JJ pentru duea în 
intreprinderea a lacrmIor de edificare 
a locuintei notariale şi renovare .. lo
calului de primărie.. 

No. 398: ] 928. Pentru furnizarea 
lemnuluI, scândurilor, leaturilor, fie-
rului precum şi I materialelor nece
sare ca ciment, var, cue etc. necesare 
rep arat i un Hor ed iftci li or şi gard urilor 
comtnale pe aoul 1928. 

399 I 1928. Pentru furnizarea tuba
rilor de ciment, capuri de poduri cu 
un diametru de circa 70 m. necesare 
la 3 poduri de câte 6 m. rtime. 

400 I 1928. Pentru furnizarea scân
dUrilor, pă1ănci circa 50 buc. necesa1"e 
la pregătirea alor circa 18 trecătoare 
peste dramuri respecth·e, podul ele. 

No. 401 j 1828. Pentru furnizarea 
imprimuelor şi hirtiei necesare pri
măriei comunale pe anul 192& 

No. 402 I 1928. Pentru repararea şi 

lotretinerea precum şi furnizarea ma
terialelor neeesare la reparati a recvi--
zHelor de pompierit pe anu] 1928. 

lIcitaţjanea se va ţine in conf. cu 
Irt. 72-83 din L C. P. iar cODditi
unile de licitaţie s.e pot vedea zilnic 
in biroul notarial. 

Vlrşand, la 9 Mai 1928. 

No.372 Prilrdiria 

Asocialia Composesorali Vărş.and. 

No. 465 : 1928 

Publicaţiune. 

Composesoratlll Vărşand publkă li
citalie din nOD pe ziua de ] 5 Iunie 
1928 ora 10 L m. privitor la urml
touele fumituri, reparaţii şI lucrări 

ntcesare pe anul 1928: 
1. Pentru furnizaT~a alor 5((() kgr. 

porumb şi 2OX> kgr. oliăs pe seama 
reprodu.:ătorilor masculi. 

2. Pentru cosirea ii adunatul alor 
50 iug. finală. 

3. Pentru furnizarea materialului 
lemnos ia repararea şi 5ustÎn~rea fân
tânelor şi vilaelor de pe izlazuJ com
posesoraI precum şi repararea lor. 

.... Pentru furoiurea imprifllatelor I 

~i hirtiei necesare pe seama Compu
snoratulll!. 

5. Pentru confectionarea luc:rlrilor 
de bur, curelar ş1 lucrări necesare la 
potcovi rea caIlor, harnasamentulal pre
cum şi matmalut necesar. 

No. 21_ 
~ 

Conditiunile de licitaţie se pot" In 
dea zîlnlc in biroul aotarial. ia.r li: II 
taţia se va ţine in conformitate: 
Legea CoDtab. Publice. 

Vărşlnd, la 9 Maiu 1928 

No. 373. 
Comitetul Composeson 

-- pe 

Dela Uzinele ComuDale 
au: 

·40. 

Se aduce la cunoştioţă ODor. pllbi, şi 
că, Cu zica de 15 Mai, Infijntăm o no: leţ 
cir::ulaţiune de autobuze In str. E:t ~p; 
nescul str. Ioan cah'în, str. A. Şagc.r. lOC 

str. Ohi ba Birta şi Bulevard. de 
Aceasta linie se va inpărţi ia p~ ~e~ 

zone. Taxele \'or fi tot ca şi pe celel ~m 
linii. . In 

Haltele vor fi: mt 
Colţul str. Eminescu şi Bulevard dil 

• Piata Impiratul Traian şi ~ 
Iean CalviD 

,. str. Ioan calvln şi Calea Şai"! ne 
" Calea Şaguna şi str. Gene.: sa 

Coandi. tri 

• Calea Şaguoi şi str. Dr. Rat!~ lăI 
,. Spitalul de Copii sei 

• str. Mociani şi str. Ghiba B~ in 
• str. Crişu. şi Bulevard ·tli 
• str. Horia şi BuleYard pr: 
Afară de acestea am infiinţat baltd tOI 

cultative in: lei 
Colţul str. Eminescu şi str. ColO\! mi 

Paulianu şir 
., Calea Şaguoa şI Căpitan Igr.: tu! 
.. Calea Saguna şi str, Şincai AI 
• Calea Şaguna şi str. Numa Por şi 

piliu pe 
• Bul""ard şi str. Alexandri. 1!11 

Tot odată incuno,tintă'D onor. pub: ca 
ci eiiberâm şi bilete de transbordr 

No. 1 du 
re: =============== 'Ull 

JlJde..::ătoria rurală S ria. 

Nr. 4364-4-1927. 

Publlcaţiune. 

. ca 
În 

po 
fi! 

mi 
Judecătoria rurall Şîria aduce irA! 

cunoştinţa generali că la cererea Jl lâl 
Carol Wagoer (loc. În PâDcota) a p;' su 
Il:t procedura peotra anularea ur:l'i 

tor!llui document despre care se af .. "'5-

că s'ar fi perdut două carnbli b~J.cj 

fn valoarea de câte l00.000-100li 
Lei semnate de către Lazar Palcu ± 
Pancata CI acceptant şi de ŞIS 

Vorăş lşt ... an din P.lncota, ca. gi.tr 
Deci. instanta iC"'ită pe poş.eso: 

d 1 ··· ,tU OCt1mentu Ul am1ntit ca lD tem! d, 
de un an dela i:cserarea a treii la 
publieatiunei in Buletinul justiţ;el i a\ 
prtzinte documentul la instanţă, pe::- el 
ca in caz contraria instantă il va ~ c, 
.::.alra nal, da:ă petitionarol va ~ 
a::esta din nou fi termenul mal SI si 
arătat n fi expirat. . p~ 

Siria la 30 Ianuarie ) 928. el 
m· p. Pttrl SentiJlc juded:: 

, Pentru conformitate. P. gre:! d. 
(indes:ifrabU) D 

No 336. i D( 
Licitaţie se va tine in confermhate 

cu art 12 I 83 şi cu coodlţiaoile ge-. ==============================================~_iD -im 
Duale pentru intreprinderi de lumrl 
publice dia legea cotab.-p!1bH:e şi cu 
ofNte tachise şi sigiiate. 

••••••••••••••••••••••••••• ~ru 
• fiE 

Concurenti vor depane odata cu 
Co~curs I otertl şi garant! de 1O~ • din yaloaru 

Primăria comunei Macu publici IDO'"lrilor. 
con.:un pentra complectarea postala! Pretul locrlrUor după de .. ize este 

• APEL! fdi 
• I Pl 
• Prin aceasta rugam deponenţU institutului nostru. t CI 

• cari au la noi depuneri peste 10000 Lei şi cari până I 
• in prezent nu au sublcris declaraţia de moratoriu~ sa t ,1 de tef de (Uarzi ,. I post dt! guard:st Lei 600.(0::1. 

comunal., de"'ellhe ucante. Celelalte conditiuni plioal ~;etul 
Salam 1 este cel prt'Ylz.ut in buget, de sarcini şi devizele se pot vedea la 
C~rerlle adjustate cu a :tele rece- primiria comunei V maşat ia orele 

rute $e vor inainta Prtmiriei comu- ~ Rmelll. 
Dale p1n1 ia zjua de 20 Iunie 1928. Varlaş.ul, la 5 A\aia 1928. 
Ma~a. la 9 ltbla 1928. PtimdrlQ~ 

No. 371 Primdri4. No. 37.& 

• binevoiasca a se prezinta de urgenţă in biroul instl·' ni 
• tutului intre orele 9-12 a. m. şi 3-5 p. ta aducind tie 
• cu danşii libelele de depuneri. • şi 
• ~ VICTORIA ţ f ~ 
: Institut de Credit şi Economii. : ,~ ••••••••••••••••••••••••••• ~ 
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No. 21 TRIBUNA NOUA 

In amintirea celor morti ~i ne~uniti ~e ~urere 
Jentru neamul lor. 

Nu lipseşte şezătoare fără o piesă 
de teatru cu cuprins moralfntor. 

In sărbătorile Sf. Paşti, s'a orga
nizat de Casa Culturală, o frumoad 
serbue, pentru mărirea fondului so
cietătli. 

A avut un foarte frumos şi bogat 
program. SJa jucat de către flăcăII şi 

fetele dela joc piesele: "V/adulul ma
mei şi Văduva cu farmece" şi jocurile 
nationale: Căluşerul, Bătuta şi Hora. 
. Serbarea a avut un foarte mare 
succes atât moral cât şi material. 

Optzeci de ani s'au scurs de când 
pe "Câmpia Iibertătil" dela Blaj s'a 
auzit chlotul ţâşnit din pieptul celor 
40.000 români-iobagi, după libertate 
şi egalitate, 80 de ani de când Înţe

lepciunea politică a lui Bărnuţlu şi 

spada vremii a lui Avram lanc!.! au 
indrumat acţiuni de sacrificiu pe seama 
desmoştenlţilor, 80 de ani de când o 
resvrătlre a tumultului condusă de 
imboldul credintei tinere şti coal!sată 

În intenţii de protestare contra for
mulelor sclăviei, a evanghelisat atitu
dinea raseI. 

80 de ani de atunci! 
Mişcată de valul evenimentelor, e

nergia românească În ferbinte revăr

sare, purificată de conceptiile ce le 
trimitea meschinăria agitată, s'a des
lănţuit din Intuiţia clipelor mari şi din 
sensaţla problemei de existentă. Pusă 

in credeu politic de Bărnuţlu şi cer
-tlflcată pe câmpuri de bătălII de Iancu 
prin toţi herolzit libertăţii dorite, a 
înreilstrat deschiderea procesului ml
lenar, şi din blăstăm cu lacrimi, a în
muiat desnădejdea În învolburărI cu 
şiroaie de sânge, din apăsărlle trecu
tului şi din amintirile temniţei dela 
Alba-Iulla, a desgropat oropslta obidă, 
şi a reconstruit tabloul situaţlel, care 
pentru noi ca neam şi popor, a distins 
îndrăsneala şi hotărârea de a duce o 
causă sfântă până la frontiera IzbânzlL 
Coaptă în suferinţe, tresărltă in gân~ 

duri avansate, împingea în descătuşa
rea integrală a neamuluI. a pornit ca 
un uragan in desfăşurarea de acţiuni 

cari, aşa cum s'au prestins şi zvâcnlt 
în tâmplele protestărllor, au dat po
porulai român biletul de intrare în 
rândul consideraţlei. 

In murmare la început, mat opal tot 
mai forte, până s'au ridicat in măsu

rări de forţe cu Hatvany şi Vasvarl, 
Iăncerli cu o plângere străveche În 
suflet, sub conducerea comandantului 

sll,rem, au dovedit până unde se poate 
duce o conştiinţă în sbuciumul el şi 

ce purtau piepturile iobagilor Ardea
lulul. 

La adunarea dela Blaj din 3/15 
Maiu 1848, s'a distins o idee fanati~ 

sată: dreptate. ŞI cu toate că aceas
la mult rostită idee pe "Câmpia li
bertăţii a fost scoasă dintr'un gând 
Împreşmult de Intenţii paşnice. psiho
logia opresorllor cari se frământau 

.pentru aceiasi reintegrare in viată, 

prindea amănuntele imprejurărllor sub 
forma desăvârşirii numai pent~u cele 

Pentru viitor se organizează noi ser
bări în vederea aceluiaşi scop; 

Un sătean 

.4.- * .... ..,. ... 

La Semlac. 
Festivalul zilei de 10 Mai. 

trei naţiuni orânduite să se lefăiască Ziua de 10 Mal s'a serbat Îl] locall-
in aerul libertăţiI. tate cu un fast deoseb:t. 

Nervositatea atavică şi ÎDfricoşata Din iniţiativa învăţătorilor şi sub 
furie a început să destrame alte loz· conducerea slmpaticulul director şco
Inci pentru poporul "valach pe care Iar, DI. Simion Ardelean, ziua de 10 
nu-l credea demn de a stabili un Mal a fost dastlnată şi pentru ţinerea 
punct insemnat pe harta ArdealuluI. ŞI obişDultulul "Maial lA anual. 
ca să-I abată dela concepţii ce pă- După serviciul divin, oficlat În cele 
reau În contradicţie cu interesele ma- 5 biserici ale satului, elevII tuturor 
ghlarlmei prin deputatul român Dra- şcoalelor din localitate s'au adunat În 
goş îmbie patimile alinate frăţia ca vasta piaţă din fata Primăriei. 
in câteva clipe, grandilocuinţa ,i sen- ; Mulţimea drapelarllor şi a steaguri
timentul mândrie! netolerabile să o lor cu tricolorul national, purtate de 
transforme În platformă de apărare sutele de şcolari, costumele nationale 
natlonală Ce a urmat se ştie. Pre- a multora din ei, veselia oglindită pe 
fectul Iancu, tribunli Butean, Corcheş, fata tuturor, te intărea în convingere că 
Modovan etc. precum şi focurile dea- patriotismul este Înăscut in Român. 
lurHor şi sunetul buclumelor au prime- Mulţimea de voioşi ş:olarl, porneşte 
nit istoria dăinuirei şi au Încruscat pe spre o pajişte verde, În sunetul vesel 
filele ei sinteza unei maturităţi con-

a două fanfare, desvăluind tot pro
ştlente. 

A armat decepţlile? Da! Nedreptă- gramul măretei zile. 
In urma lor, părinţii, fraţii, surorile 

tile spuse din fluer şi do}nele prin cele şi rudenitle, vin cu coşurl1e Încărcate 
căsuţe de moţl cu tot cortegiul lor de 

cu merinde şi bunătăţi. 
suferinţe au zămislit pedagogla noa- A" I t blo I I ăt A ati 

junş, a u e m şc or. şez 
stră naţionale viitoare. 

Protestărlle de atunci au adus bine-' in grupuri rblete, pe iarbă verde, 
cuvantarea harului de astăzi Ca un această multime de copil, biirbatl şi 

femei, cu fetele surâzătoare, dau cea 
eflux al acelor lupte, în semn de a-

mai temeinică dovadă, că Romanul 
mlntire pentru cei morţi şi astrucaţl in zilele mari ale neamului, uită de 
sub goruni, aşezarea nouă de astăzi, 

toate necazurlte mărunte ale vieţII de 
s'o ţie mândră şi curată vrednicia toate zilele. 
noastră. 

Coşurele cu merinde în scurt timp N. C. 

. ...... ee·, • 

Din actiuitatea factorilor culturali dela sate. 

sunt uşurate de conţinutul lor, ia.r 
mulţimea mlcutllor incepu si forfo
tească vioi pe câmpul verde. 

La ora 2 după masă începe pro
gramul şcolar. ,,0 fapt~ bUDa este ÎntoldeaDna urednic4 de cinstea 

celor ce o sauBrşesc". 

Comuna Arăneag, din judeţul Arad, 1 
: cu un număr mic de locuitori, Iăracă, I 
dar care n'a fost ocolită nici de de-

. zastru! grindinei din anul trecut, a 
: avut, şi are fericirea, să aibă în fruntea 

ei, ca luminători, adevăraţi oameni 
: care-şi inţeleg mIsiunea lor sfântă. 

Aceşti oameni muncesc, nu pierd o 
'singură clipă pe care să n'o folosească 
pentru a aduce lumina in popor, atât 
cu vorba cât şi cu fapta. 

Prin muncă fără preget şi jertfele 
~ destul de mari ale P. C. Preot Iv an 
Drănău, prin marele ajutor dat de 0-

-Dorata Prefectură a Judetului, care are 
: in fruntea ei un om, cum poate n'a 
; mal avut judetul nostru şi prin micul 
I Dostru obol, am putut renova Sf. Bi
I ieri căI ce a fost distrusă de grindina 
I dia anul trecut, şi cu care, azi, s'ar 
I putea mândri şi alte comune mai mari 
i ca a noastră. 
I TinerII noştril invăţătorl: Locusteanu 
I ,i 1, Leştaru. care ci toată vlaga ti
I uereţei lor, muncesc din zori ,i pAnă 
I ia noapte pentru luminarea noastră 
I şi a copiilor noştrll. EI nu se măr
I glnesc numai la munca dintre zidu
I riie şcoalei, el impreunA cu P. C. 
I Preot. de care sunt nedeslipitl desfă-
I 

şoară O propagandă de cultură şi e-
ducaţie. '\, 

Organizează in fiecare Dumlnecă, 

şezători culturale, cu copil de şcoală 
,i cu adulUi, care este un foarte bun 
mijloc de a ne da cunoştinţe şi a ne 
distra puţin, după munca săptămânală. 

Tot in acest scop, aa infiintat so
cietatea "Casa Culturală- care func
ţionează sub conducerea biserici şi a· 
comitetului şcolar şI care În timp des
tui de scurt avem un număr de peste 
60 de membrii. 

Au abonat gazete şi reviste pentru 
popor, unde În fiecare Dumlnecă şi 

sărbătoare, fncă cu două ore de in
ceperea şezătoarei, vezi trecând spre 
şcoală bătrâni şi tineri, bărbaţi şi femei 
flăcăi şi fete, ocupând sala care devine 
oeîncăpătoare pentru marele număr 

de asistenţI. 
Nu lipseşte şezătoare, la care să nu 

se ţină cAte o conferinţă de către 

aceşti buni îndrumătorl al noştrll, ,cu 
subiecte din nevoile poporului nostru. 

Au organizat jocul flăcăllor şi fe
telor din sat, htându-l sub conducerea 
"Casei Culturale", la care in fiecare 
sărbătoare asistă câte un membru din 
comitetul societăţii, pentru buna or
dine. 

Directorul şcolar, printr'o inimoasă 
cuvântare arată însemnătatea zilei de 
10 Mal. 
Urmărit cu atentie, mulţimea asls

tentă, simte măreţia faptelor glorioase: 
lndepedenţa, Ridicarea PrinCipatelor 
Unite la rangul de Regat, Incoronarea 
Domnitorului Carol ca Primul Rege 
al României, şi Unirea tuturor Români
lor. 

Programul şcolar În continuare e 
bogat în dec1amărl, poezii şi cântece 
executate cu mult avânt de tineretul 
şcolar. Declamările şi poeziile sunt 
executate de micii şcol.arl cu atâta 
vlolnicle, fără jenă sau confuzie incât 
ascultându-I exclami fără de voe 
"Viaţă Română". 

Programul este încheiat cu frumoase 
Hore cântate de şcolărlţele îmbrăcate 

in port naţional. 

Reuşita serbărli este datorită zelu~ 

lui învăţătorilor locali cari dovedesc 
cu prisosinţă că sunt la inălţimea 

chemării lor. 
Remarc că şi elevii germani, in po

eziile declamate În româneşte, dau 
(lovada că şi invăţAtoril lor îşi dau 
siltnţa de a il perfecţiona in limba 
Ţărit. 

După termiaarea programului "Ma
laiul" ia continuare a fost o Serbare 
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veselă care a procurat o zi fericită 

şcolarllor şi marelui număr de cetă
ţeni cari au luat parte la ea, prin cli
pe de înăltare sufletească, întărindu-i 

În convingerea că poporul român, prin' 
trecutul său glorios şi plin de fapte 
măreţe, şi-a fondat un postament de 
granit pe care Naţiunea Română şi-a 
clădit pentru veci unitatea Natională. 

Cortsp. 
• "-'w' u.... .rO' .."..,. ."'iI."! IRI 

Primim spre publicare următoarele 
rinduri adresate D-Iui Insp. 

şcolar Cristea. f{ 
Iubite Priefine, 

Pentru curajul dovedit în atâtea 
rânduri în apărarea dascăli mii lovită 
de turcile cerii şi răsbunăril, odioase, 
Te rog, a primi asigurarea alipirif 
noastre colegiale. Ştim şi vedem gă
tejele greutăţllor ce se pun dea curme
zişul dorintelor Tale de a face bine 
dască1iIor şi, observăm cum din cloaca 
răutăţilor ţîşnesc stăruinţe de a te 
abate din drumul dragostei ce ni-o 
portI. lţi zicem: ca şi până acum, 
ucide cu reslstenţă 1mbierlle lătural
nice ale piratilor cotldlanl, iar cu par
tea aleasă a sufletului Tău, desleagă 

cureaua încălţămintelor înconştientilor 
primejdioşi, ca să nu mai poată călca 
locul sfânt al muncii noastre ideale 
prinsă de Interesele Ţării şi a nea
muluI. Mergi, inainte! In luptele grele, 
ca şi în clipele senine, suntem lângă 

Tine, Iar năzuintele Tale elaborate din 
iubire prinde-le de tot ce e dăscălesc 
şi romănesc. 

[n numele corp. did. din Nădlac 
G. PETROVICIU 
s. ler. şcolar. 

.. -y. Jet' .. ' 

România :-: Comitetul şcolar jud. Arad. 
Nr. 1023-1928 

Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţă generală că 

În ziua de 18 Iunie 1928 orele 12 a. 
m. se va ţinea lIcitaţiune publică În 
localui PrefecturII judetului Arad şi la 
Primărliie respectivelor comune, pentru 
darea în Intreprindere a lucrărilor de 
edificare şi repar~tluDile necesare la 
şcoalele din comunele Nădlac, Radna, 
Sânnlcolaul-mlc, Cetatea, (Galşa), 

Curtlci şi Mişca, in baza devize lor în
tocmite de Serviciul tehnic jud. al ju
deţnlui Arad. 

Spesele pentru lucrărHe dela ,coala 
din comuna Nădlac sunt Lei 260.000, 
Radna 155.000, Sânnicolaul·mlc 190.000 
Cetatea 114.15, Curtici 62.000 şi Mişca 
20.960 . 

Llcitaţiunea se va ţinea in confor
mitate cu legea contabilităti publice 
şi cu oferte închise şi sigilate, pe cari 
concurenţii ne vor inainta Comitetului 
ş(:olar judeţean sau comltetelor şco

lare rurale din comunele respective 
in ziua licitatiei ora 12. 

Amatorii odată cu oferta in să sepa-
rat (nu în plic) vor prezinta recepisa 
asupra garanţlei provizorie, depUSă la 
Administratia Financiară din Arad. Ca 
garanţă provIzorie se va depune 4% 
a sumei oferite, însă numai în nume
rar sau efecte de stat. 

Amatorii vor dovedi cu acte justlfi-
cative că indeplinesc condlţiunlle le
gale pentru de a putea lua parte la 
Intreprinderi de lucrări publice. 

Devlzele, condlţlunlle şi planurile 
relative la acestea lucrări se pot ve
dea in biroul Comit. şcolar jad. la 
Prefectura jud, camera Nr. 43 şi la 
Comitetele şcolare rurale din comunele 
respective. 

Arad, la 16 Mal 1928. 
Prefect: 

(ss) 1. Georeescu 
Secretar: 

(ss) V. Spalara 
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~ O n s t it u i r ea ~ O n sili u lui j u ~ e te an. 
]n ziua de J2 Maiu 1. c. a avut loc 

constituirea Conslltnluljudeţean Arad, 
Au luat parte la această constituire 

toţi consilieri ordinari ,1 supl~anţl cât 
şi cel de drept. 

]n conformitate cu legea, şedinţa a 
fost prezldată până la alegerea pre
,edlntelui de dl. Prefect al judetului, 
care deschizând şedinţa adresează cu
vinte calde consilierilor, spunând ca 
atât personal d.sa cât şi întregul ju
det aşteaptă de la ei un s/lrlj!n şi o 
muncă cinstită şi dezinteresată pentru 
a face o mal bună adm!nistratle şi 

gospodărie a judeţului. 
După ce se face apelul nominal se 

consideră ca Incopatlbill DomnI Gh 
Pleş Învătător şi deputat, Traian Ma
ger profesos, Dr. Ungnrean medic de 
plasă şi Vlrill Ferentfu anteprlnor de 
lucrări judeţene. 

DI. Prefect apoi la jurământul Con
silierilor în prezenţa preotului Mihail 
Păcăţeanu după care să procedează 

la alegerea. biroului, alegându-se ca 
preşedinte dl dr. Ioan Ursu deputat 
şi advocat, Iar ca vice-preşedinte d-nl 
Ing. Matescu Şt. şi Romulus Verlsan 
dir. Bancă. 

01. dr. Ursu ocupă locul preziden
ţial fiind felicitat de dl. Prefect, spu
nându-i că felicită consiliul judetean . 
că la ales ca preşedinte şi că speră 

că va fi la înălţimea misiunel sale şi 
va conduce desbaterlle intr'un mod 
local şi neportinitor. OI dr. Ursu mul
ţumeşte d-Iuf Prefect pentru cuvintele 
frumoase cât şi d-lor Consilieri jude
tenl, asfgurând ca 1-şl va face datoria 
şi va da tot sprijinul său pentru o 
bună administraţie a JudeţuluI. 
După aceasta s'a procedat la ale

gerea diferitelor comisiunl şi sunt aleşi: 
Secretarii: Dr. Valeriu Luciu şi Gh. 

Hentiu. 
Chestarii: Dr. A. Novac şi C, Si

miniceanu. 
Comfslunea Administrativă. 

Membrii: Dr. M. Mărcuş, V. Nasta, 
1. Ursu, Dr. V. Sueiu, Dr. R Cotoiu 
Dr. R. Chlclu, Romuhi Verlşan, Nicolae 
Şerbănescu. 

Raportor: V. Nasta. 
Supliant: N. Şerbănescu. 
Comisiunea Lucrărilor Publice. 
Membrii: Şt. Matescu, Dr. Kremer 

Zoltan, 1. Plso, Alois Hanu, C. Slml
nlceanu, P. Cuparescu, C. Bă1teanu, 
R. Chiein. 

Raportor: R. Chiein.; 
Suplian!: P. Cuparescu. 

Comislunea Economici. 
Memblii: Dr. M. Mărcuş, Dr. Stoi

cescu, Dr. Gh. Henţiu, 1. Plso, Dr. A. 
Novac, Dr. V. Sudu, or. R. Coţoiu. 
F. Pascu. 

RaportOT: Dr. R. Coţolu. 

Supliant: F. Pascu. 

Serbarea zilei "Mamei '1 va a· 
vea loc in comunele rurale din 
judet in ziua de 27 Mai a. c. 
Zi care se va sărbători in toată 

tara.-

Comisiunea Cultelor şi Invăţă
mântului. 

Membrii: Traian Vătean, T, Ghinr
covicl, R. Tăucean, M. Schiadt. A. 
Hartmău, Ing. C. Bălteao, N. Corb, 
A. Halmăgean. 

Roportor. R. Tăucean. 
Supliant: A. Hartman. 

Comisiunea Sanitară şi Asociaţia 
Socială. 

Mtmbrii: Dr. A. Brădean, P. Per
dinand. Dr. Gh. Sârbu, N. Corb, A. 
Covaciu, P. Popescu, Eugen Koczy şi 
Dr. Martha. 

RaportoT: Gh. Sârbu. 
Supliant: A. Covaciu. 
Delegati În Consiliul Comunal 
Membrii: Dr. M. Mărcuş, N. Şer-

bănescu, Dr. 1. Ursu, Dr. Gh. Sârba 
V. Nasta. Dr. Gh. Henţiu şi P. Fer~ 

dinand. 
Comlsiunea Mixtă Richizitii. 

Membrii: Petre Popescu. 
Comitetul Şcolar. 

Membrii: Grlgor Tiriac. 
Consiliul de Recru.tare. 

Membrii: N. Corb 
Corn. Igenă. 

Membrii: Zultan Kremer. 
Camera Agricolă. 

Membrii: Gligor Tiriac. 
Palatul Cultural. 

Membrii: Ştefan Matescu şi Romulu 
Verlşan. 

* 
Inainte de a se ridica şedinţa dl. 

Prefect al judeţulal a arătat că acum 
când biroul elte constituit şi diferite
le comlsiuni alese trebue să se gân
dească la o muncă cat mai pricepută 
şi cât mal rodnică pentru Interesele 
Judeţului. Arată punctele principale 
ale programului de muncă care pe 
lângă o admInistraţie bună şi cinstită 

se va logrlj! in primul rând de repa
rarea şi cu dregerea şoselelor judeţene, 
de construlrl de ~coale şi repararea 
c~lor detiorate, infllnţare de bănci po
polare şi coperatlve, pentru ridicarea 
economici a slteanului înzestrând co
munele cu lini telefonice şi mai pre
sus de toate a cerut fie care consi
lier să se Intereseze de aproape în 
comune care domlclllază cât şi in co· 
munele vecine, despre nevoile de ordin 
general, neregulele şi abuzurile cari se 
vor comite de functionari cari nu-şi 
înţeleg datoria şi că incurând vor fi 
chemaţi consilierii de a studia buge
tul şI al vota. 

Cu prilejul acestei convocări dl, Pre
fect va expune intr'un mod detailat 
programul de urmare pe timp de 4 
anI. După aceasta 8'a expediat tele
grame către dl. Prim Ministru şi Mi
nistru Internelor după care dl. Preşe~ 
dinte ridică şedinţa. 

Deasemenea s'a expediat telegramă 
d-Iul Gr. A. Văitoianu şeful organiza
tiei locale. 

Rep. 

~oi im~ro~rietăriri. 

-
Sinodul Eparhial a ţinut ~ 

şedinţă în zilele de 14, t 5 şi 16 1. C,~ 

revie asupra celor declarati aleşi ~ R~( mll 
sesiunea trecută 51 să se înfereze ~ Bul 

al se tragă la răspundere pe cel car! i; Mal 
comis abuzurI, amestecând polttica i!· 
biserică, dar majorltatea sinodului a: 
spus că aceasta este nn lucru atât ~ 
mic însemnat că nu trebue să-şi peardJ
timpul cu această chestiune; 

De şi Prea s1. Episcop ş!- a arăt, iii 
mâhnirea fată de acest proc~deu i:: 

sinodului că ân baza art. 113, că \ţ 

supune această chestiune congresul, 
Naţional Bisericesc.-Noi vom ţine ~ 

arătăm opiniei publice şi in speciI' 
.....-~~ 

credincioşilor ortodocşi faptele petrt-
cute in anul 1927 şi faptele petrecun 
in anul 1924, şi pentru care s'at 
mişcat dela cel din urmă pâr} J 

la cel mai Înalt din Consrstoriu şi iJui 
strlgăm că;- Biserica crt"ştină ortodo,.;1i 
este ame!ilintată în autonomia şi exj! URI 

tenţa t'i .~l majoritatea maselor sine-du: 
dulul contribue prin politică de part:no~ 
la dărâmarea el. loz 

Intre altele chestiuni la ordinea zi
lei a fost şi referat1:11 d)ui deputat si
nod al Emil Montia esmis de căte sl
Dod din anul trecut, pentru a cerceta 
abuzurile şi ingerintele nemaipomenite, 
ce s'au shânşlt de către ad-tla jude
tului în cap cu prefectul de tristă me
morie din anul 1927, de pretorii, de 
jandarmif, de uni preoţi etc; ameste
când politica in sânul bisericei Deşi 

DI. Montia. care a făcut această 
anchetă a arătat unele din abuzurile 
făcute de adtia politică, În antono
mia biserici, ba ce este mal mult a' 
Irătat sinodului prin memoriul depus 
că nu cei declaraţi deputaţi sinodali 
În anul trecut a obţinut mal multe 
votarl, ci DI. l. Georgescu şi Pleş; 

de-şi membrii slnodall fată de cele 
expuse de delegatul lor nu numai că 

n'au ţinut socoteala de ace. sta şi cu 
toate protestărlle făcute de către D-nil 
Dr. 1. Robu; Dr. Adam Iancu şi or. 
Cluhandu şi alţi şi cerând ca să se 
•~L~_~-. __ ~~-~--__ ~~-~-__ ~u~%~e_s .. ~_~_ .. ~_~-~-_' ... ~-~._-_-.. ~ .... ~ ..... SjD - VAA ... ni ~- vr Q r.~ .. ,ue1JtL •• ar : l 

tăminul ~ultural al flstrei Hra~. 
la 
vrll 
ga1 
tru 

Adunarea generală a Căminului Cul
tural al Astrel Arad, a fost ţinută ln ziua 
de 2 Mal a. C., fn cadrele unei calde at
mostere de infrătlre românească. A
dunarea a fost presldată de OI. Dr, 
Teador Botlş, care mulţumeşte mem
brl10r prezenti În adunare. Apoi se 
Întră în ordinea de zi ,i se dă citire 
raportului general prezentat de comI
tet. Raportul începe cu o pioasă evo
care a Marelui dispArut al Neamului, 
care a fost Regele Ferdinand I. - A
dunarea comemorează in picioare. -
Să face apoi un scurt Istoric al îD~ 

flintări căminului, aducându-se mul
ţumiri tuturor societăţilor, precum şi 

autorităţilor, cari prin ajutorul lor mo· 
rai şi material au contribuit la înfiin
ţarea acestui Cămin. 

Ca incheiere se adresează un căl

duros apel către membrii Căminului 
prin următoarele frumoase cuvinte: 

"Nu putem să intrelăsăm prilejuI a 
adresa un călduros apel către 0-
voastră, care ati venit aci. cât şi către 
acel membri cari sunt absenţi, să Vă 
înşlruitl cu insufleţire sub flamura pe 
care o vântură CAminul nostru, să 

căutaţi ca între zidurile lui să dom
neasca totdeauna spiritul cel mal 
larg de înţelegere reciprocă, să des
voltaţi in şirul cunoscutilor D-vostr ă 

o vie propagandă, ca astfel Cămimnel 
Cultural al "As trei" să sfârşeasogă1 
prin a fI aievea chlagul care intruneş:,CU' 

într'un fimnţ şi o gândire pe toti j~mll 
telectualli români al Aradului de dl" 1 
pă răsboi". ;cit~ 

După citirea altor raporte, urmea:,me 
alegerea noului comitet: Preşedinte ,rot 
ales DI. Gheorghe Hârgot~ Prim Pr~naj 
şedintde Trib. Arad, În locul regr~Ce 
tatulul Dr. Sever Barbura. Vice-Pr~ m~ 
şedinţl se aleg O-nit: Dr. Va~!aSI 
Avramelcu şi Col. Teador Serb. F!şi 
lângă membril vechi: O-nii Dr. ~ cai 
Mărcuş, Ing. Ştefan Mateescu, Ing, ~pU: 
Petrescu şi Dr. Ioan Ursu, rămaşi j ~ 

Comitet; în locul celor ieşiţi la sc~bn 
precum şi În locurile vacante se aif~âl 
următorii noi membrii: Dr. Liviu T~nOl 
măşdan. Col. Alexandru Vlad, Or. Ioa:Te 
Robu, or. Sever Popovici, Dr, A~n 
Stoinescu, Or. Cornel Luţai; reald1de 
Augustin Gltta şi Vasile Suclu. ,pal 

Preşedinte de onoare: DI. Prefe:trei 

al Judeţului. ;uaj 
Credem, că rn forma cum s'a cor,tia 

pus noul comitet, avem destulă gra I 
ranţă, ca in viitor Căminul nosr.diS 
Cultural să fie într'adevăr unicul j;',stu 
cal de intâlnlre al tututor RomâniLCU1 
din Arad. d 

Să sperăm f i al 

Comitefu.l Că"'inll/Jl~:: 
----------------------------------------------------~ tru 

Alegerii Comunale I "y:,r.r;.J,.x....~r:v,?'I{~r.td'::tÎ!la. ··~~····~~···~~· .. ·~·'Ot 
Săptămâna trecută a avut loc în Citiţi şi răspândiţi ,m( 

comuna Seprtuş alegerea Consiliului arc 
Comunal. 1· I ~u 

Liste au fost depuse două: una Ii- zlaru :cal 
berală şi alta national-tărănlst!. "TRIBUNA NOUA" •. sUsf, 

Cu toate sforţările puse de oational
ţărănişti - Comuna Sepreuş, fiind se
diul aderentilor O-lui Dr. E. VeUclu 
- pentru a dobindi majoritatea votu
rilor, lista liberală a rnvins opţlnind 
peste 140 voturi, in plus listă care a 
fost declarată aleasă. 

~~~~~~@Îm(] •••••• •••••• ••••• Ilie 

mtJ 
SĂRBĂ TORIŢI o~' ,du 

Dumlnec! 20 Mai 1. c. va avea loc 
Improprletărlrea în Comuna Somoscheş, 
Improprletărlndu-si'! peste 340 locultorl 

~~~~~_~*~~~___ La această ImproprietArire va lua l I "Tribuna Nouă" va parte OI 1. GeDreescu Prefectul jude- '* 
tu lui Împreună cu deputati şi senatori Iri comuna Vinătorll ca şi in Se- Z lUA ceJ 

de 
apare zilnic. preuş a avut loc alegerea Consiliului • 

precum şi organele agrare care stau Comunal unde au figurat totdeauna CU 
Se aduce la cunoştinţl ci ziarul ocupat cu aceasta ImproprietArire liste una liberală in cap cu Ioan Cocoş del 

nostru li Tribuna Noud" va apare zll- 01 Orezeanu Preş. Trib. Arad. Con,' şi o alta naţlona[.ţărănistă io frunte enl 
pic, la care va contribui ual dintre cel • cu Hodrea Ioan. It l 
mal buni zlarlş.!l. di Ardeal ,1 Regat. Agricol Stolce5cu etc. lista liberali a fost invingAtoare MAMELOR !!;~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~O~lr~a~nt~re~5~p~o~n~.a~b~il~:~S~T~.~D~R~A~G:A~.===-~c~u~m~a~jo~r~lt~at~e~d~e~80~v:o~t~ur~I~. __ ~_~~--~~----------------------4 

Tipografia Diecezană, Arad. Cenz. Prefectura judeţului, 
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