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WNA~mNTUL: 

I /111 "2(10 L m eli Ce scrie 0-] Iorga in ~Neamul 
Rom8nesc": Să nu ducem lup. 
lele de partid până acolo încât' 
să furnizăm noi înşine cele mai 
pretioase materiale ofensivei con· 
Ira României". 
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SASE • 
~ela moartea 1ui 
Pomenirea pioasă a celor şase 

mi ce au trecut de când a 1n
lis deapururi ochii Ion 1. C. 
rătianu, obligă sufletele româ-
2Şti - in af",ră de orice dife
~nţieri politice - la slmţirea unui 
Jliu, pe care zilele ce trec nu 
. c decât să·1 facă din ce in ce 
lai dureros. 

Moartea sfetnicului marelui 
ege Ferdinand, a fost pentru ţară 
mare lovitură. Ea a hpsH-o de 

larea experienţă de visiunea poll
că îndepărtată de inima vibrantă 
I orice clipa grea a neamului 
Dstru, cari caracterizau marea 
ersonalitate a lui Ion I. C. Bră
anu. şeful partidului liberal. 

ţ. i " 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet II 
ti Mi'" 

LUNI 
Ion I. c. Brătianu. 

simte nevoia de a avea in mijlo
cul nostru pe cârmaciu! abil care 
ştia să conducă cu atâta pricepere 
şi autoritate destinele neamului 
nostru in mijlocul furtunilor. 

Dispariţia lui Ion L C. B;ă
tianu e astfel o mare durere şi 
un mare gol; şi de aceea la mOT
mântuI lui trebue să ne strâ:ogem 
pentru ca memoria împrospătată 

a marilor sale fapte şi virtuţi, să 
fie pentru cei de azi reconfortul 
ş~ sprijmul, ca să ducem mai de
oane marea lui operă consfruc
tl\,'ă. 

Conşt~enţi astfel de golul ră
m2S prin dispariţia lui Ion 1. C. 
Brătianu, suntem însa în acelaş 
timp conştienţi de datoria ce o 
avem ca să-i contjnuăm opera, 
aducând prin aceasta cel ma: 
frumos şi mai pios omagiu sufle
tului celui care atât timp cât a 
fost in VIaţă, işi-a Inchinat toate 
putenle lui binelui neamului ro
mânesc. 

• *A J"I .. u ... 

CINE ESTE AVENTURIERUL 
_. __ .. _ •• _ .. _ •• _ •• __ •••• _ •• _._. __ o •••• _ ••• "_"0 .... _ •• ~_ 

BARBU IONESCU 
- Peripeţiile lui Moritz Iancu Leiba, zis Marcel Leibovici 
zis Barbu Ionescu. - Călătoria cu paşaport falş. - Logod

nic de meserie -

-
Arad 3 Iunie 1928. 

,. -Nt:mai În timpul şederii la Zurich a 
fost de câteva ori logodit; la fel ş~ ia 
Belgia. 

• 
lată dar câteva date stimare asupra 

v'etei aventuroase a individului MQritz 
Iancu, zis Marcel Lelbovici, zis Barbu 
Ionescu. 

C'un astfel de trecut ,;1 cu o origină 
ce-j caracterizează insuşi viaţa lui nu 
era greu să se aso:ieze sau IOlţ!eze şi 

chiar să impingă la aventuri ridicole. 

... • 

Din activitatea . 
Consiliului judeţean Arad. 

Z;lele trecute constitulndu-se 
consiliul judeţean s'a procedat 
într'o şedInţă la schiţarea budge
tului pe an\.ll in curs. Desprmzand 
unele date din acest budget se 
va vedea cât de tt:mejnică şi efi
cace e adrrlinistraţia condusă cu 
pricepere de prefectul judeţului 
Ari2 rj d, 1. Georgescu, Astftl ve-

După ct:m se ştie. in aveutura dela 1 Reintrarea in ţară şi dispariţia cu dem că s'au trecut pentru CO!1-
Londra lin rol important a avut UD nişte state de plaua strucţii ŞI refaceri de poduri şi 

domn Barbu Ionescu, găzduitorul şi După toate a:estea, se reintoarce . şoseleI 20 milioane lei. Şi cuno-
apărătorul celor ce puneau la cale a- IarăşI in taiă şi se angajează in ser- ; scând folosul şi nevoia destul de 
v.entura. viciul inginerului VIrgil ionescu la simţJtă a şQseleior precum şi ne-

Ca in tQate împrejurările de această Ploeşti, la lucrările ce l>e făceau ia cesltalea unuI pod peste Criş vom 
natură, cei ce urzesc c.stfel de actiuni I acea vre:ne în gara Pioeşti. • priceoe cât de bine plasată este 
au un trecut care nu le deiminte nici După catva timp, dispare şi de aici r acea~~a sumă: S'au prevăzut ~poi 
odată intenţiile şi acţiunile oricăruI luând cu el situatiile de piată ale lu- 9 mlJlOane leI pentru constrUlrea 
m:::'rnent din vlzţa lor. In această Ju- crătorilor. A avut iosă grija să-şi b:' de noui şcoli şi pentru repararea 
mină apare şi aventurierul Barbu 10- cas{ze salariul de două luni inainte. de biserlci 9 mjlioane leI. Iacă O 
nescu, devenit celebru in presa euro· I dovadă l:ă grija părintească a dlui 
peană, ca UDul ce a lD;ţiat, a îndemnat Cum a devenit Barbu lonesca. I prefect se rcsfrânge rodnic asupra 

Cu el a dispărut flgura repre- şi a riscat in o aventură care avea I judeţUlui pe care-I gospodăreşte. 
entatl'va~ care contl'nua tradltl'a In Iunie 1914, îşi scoate dela pre- I • 

f să fle deja inCfput sorti1ă să eşueze A }. a~ maAne sa- aml'ntl'm de 
I .. b . - fectura de Prahova UD paşaport faIş r ma r • -ce or mari bar aţt prin a caror d' as' l'tătel' a elor ce o IIi b d ,o cauz ne tTlCZ C . pe numele de Barbu ionescu. Cu oca- spre ai.âtea. şi atâtea a re ucru! 

lire de ţară şi înălţime e cu- puneau la cale. zia scoaterii paşaportului fa~e deda. frumoase facute toate spre bme!e 
etare politIcă s'a clădIt Româ- - - - -, .' 'd l' N -
ia mare şi liberă de azi. Cine este Barba Ionescu raţie scrlsă că e născut in corn, Săcel şi propaşnea JU eţu Ul. e mar-

Moritz Iancu Leiba, zis M~~-:;el Lei: jud, Gori in anul 1885. Cu paşaportul ginim doar să e~umărăm In ş'rul 
Poporul român care astăzi tră- falş procurat în astfel de împrejurări fapt.elor de mal SUS, dlSP?Zlţla 

şte avea visul mîlenar al unifi- bovic i , z;s Barbu Ionescu, s'a născut dl f d d t b 
în satul Mtleanca, ]' ud. Dorohoi, la 22 pleacă din nou în străioătate de unde U] P!f ,eet e a se .:S fI UI g~a-

ărei depline şi al Iibertăt,ei, lui , . . d '\ ă i tun cartI pentru COpllJ oamen'lOr Iulie 1891. EI este fiul lui Iancu Leib D!l s a mai relOtors, ~l un el reg s m ., 
olitice; care vieţuieşte in cadrul '1 If . d d ţ" t f r şi azi în situaţia de mare b0gătaş nevoeşi cari nu pot să cumpere 
nui stat mare trebue să păstreze Şl a .. el~ fscen ro : al une aml 11 , după ce a dus o viaţă de aventură cărţile necesare şi din această 
1 amintirea lui icoana lui Ion 1. stab:lltă In Moldcva 1D urma deselor', , cauză mulţi reţin copiii dela 

- , ă' d' P 1 ' . U ' ŞI confuzle. 
;, B:ătianu, acela ca: e a stat a-l Imlgr n 1~ ~ oDla~ ŞI cralOa. , şcoală. Apoi o altă dispoziţie pe 
{tun de marele Rege Ferdmand I La 19?5 1~, t~nărul ~on.tz ZIS Dezertor. cât de utilă pe atât rodnîcă: In-
onducând ţara tn momentele când M~rcel, laT mal târZIU d:veDl~ pTm.sur- Din actul oficial al primăriei corn. curajarea pomiculturij şi indu-
estinele neamului românesc se pnndere Barbu, a tOit IDscns la llceul Moleanca, jud. Dorohoi se constată că strializării fructelor, In acest scop 
uneau in cumpăna dintre a trăi Internat ~lD laşi. ŞI a părăSit cursurile Moritz Leibovicl, zis Marcel Leibovicj s'a prevăzut suma de J miHon 
bf'f sau in veşnică aServire fără să-ş! fi termlDat cele opt clase, s'a· născut la 22 Iulie 1891. dm care să se construiască cup-
olitică. Peregrinăriie La timpul cuvenit a fost chemat la toareie necesare. Să mai amintim 
Ţărănimea lmproprietărită şi Dorinţa de aventură se deşteaptă în i re:rlltare dar DU s'a preziotat fiind de faptul pe care-I va realiza anul 

idlcată la deplina egalitate po- sufletul tinArului Moritz ca o chemare I dispărut fără urme din acea comună. acesta consihul judeţean: constru
tică cu clasele bogate şi orăşe- puternică a eredităţei, moştenită dela In 'timpul rhbolului n'a venit la da- irea unui sanatoriu pentru tuber
eşti, va trebui deasemeni să-şi zecile de generatii ce au peregrinat torie şi nici nu şi-a comunicat vro- culoşi precum şi o şcoală de me-
eamintească cu recunoştinţa cu- în diferitele părti ale lu mei. Şi astfel datA situaţia militară. serii la Pâncota. 
enită spiritelor Înalt văzătoare in amI) J909 face o cerere la prefectura Să mai amintim de grija pe care 
i inimelor generoase, de figura de Baciu sub semnătura de Marcel Logodnic profesionist. O dovedeşte acelaş harnic prefect 
li Ion 1. C. Brătianu, al cărui Le:bovlcl, unde spune că e din com. Din teate datele de pânA acum atlt pentru buna înfăptuire a expeo-
lUme a rămas legat de marile re- Parincea, jud. Bacău. 10 această peti- din tari cât ş! străinătate reese că prierii. 
)rme ale exproprierei pământu- ţie cere paşaport peotru a p1eca 10 intre aJte predispoziţii aventuroue o Credem că e destul. 
li şi ale votului obştesc. străinătate, Odati plf!cat, se stab!1eşte avea şi pe aceia I deselor logodne. 

Acum când greutăţile inerente la Zuricb, Incercâod si armez.e car,u~ Cele mai multe insi le-a ficut DU· 
ilarilor prefaceri sociale şi poli- rUe şcoalei politechnlce, dar au retl~ mai pentru a profita materlaliceşts de 
ice, ne cuprind şi ne apasă, se şeşte 5i Je termine. aceasti sItuaţie. 
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Nu căIUoriti 
la băile scumpe când şi în 
ARAD primit acelaş trata

ment cu baie de 
Acid carbonic de 
Buziaş, Sulfur şi 

Sare hidroterapie 
cercetati deci 

b . , S· · 
A~~:zicăI I mal. 

Deschis penlru bărbati 8. Hl. 6'/2 d, II. 2 ori 
II fi lemei p. IR. 2-6. 
Bilete cu pret redus. 

No. 407. 

Primăria comunei Radna. 

No. 658-1928. 

Publicatiune . 
Primăria comunei Radna publică li

citaţiune mlnuendă pentrll furnIzarea 
alor 60 metri sterl lemne de foc de 
pri ma calitate, transportate şi tăiate 

in curiea primăriei şi a Jocuinţel no
tariale. 

Ucltaţlulea se va tloea io ziua de 
26 Iunie 1928 orele 9 in localul prl
mArîel cu oferte inchlse, respectându
se art. 72-80 din L. C. P. 

La caz, că aceasta Hcltaţlune nu va 
avea rezultat a II. licitaţie se va ti Dea 
la 10 Iulie 1928. 

Radna, la 26 Mal 1928. 
Prlmdria. 

Nr. 401. 

TRIBUNA NOUA 

o I::JCCCJCE::JE::JCJc::::::Jc::::::J CJ E::I t::::J o 
O B .. il D UZlaş D 
[] baile minerale lui Muschong D 
[] cu ape sărate feruginoase, ~ 
~ foarte bogdtede acid carbonic O 

efect mare O 
D la boalele de inimă, arterios-
~ deroza, la boalele femeieşti DO 

U s'a deschIS la 15 Maiu 
D Funcţionarii de Stat se bu- [] 
~ cură în sezoanele secur.dare ~ 
O de o reducere de 3°% la D 

preţul băilor. O 
D Sezon până la I Octomvr:e. 
D Cu desluşiri serveşte D 
O Directiunea Btit/or O 
[] Ir.3U HIJZIAŞ (ROIuâuia) O 
C CCc::::::J r::::::IE::JE::JE::JE::JE::Jc:::J t:::It::I c::::::J o 

Primăria comunei Radna 

No. 657 -19.::'8. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Radna publică li
citaţiune publică pentru coslrea, intof~ 
sul, adunatul şi căratul fânului comu~ 
na1 pe lângă respectarea an. 72-ijO 
a L. C. comunale. 

Licltaţiunea se va ţinea În ziua de 
15 Iunie 1928 orele 9 la primăria co
munală. 

Radna. Ia 26 Mai 1928 
Primăria. 

No. 400. 

No. 1048-920 Adm. 

Nr. 23 N -
~ tHsă ~e vânzore, ;i:~ ~e B~~~~ 
gul-nou Nr. 25 la drumul mare Aradj 
Peri am, cu 3 camere şi bucătărTe penl tru locuinţă şi sală mare pentru pră An 
vălje; tu curte 2 grajduri, fântână cu o 
gheţar. Un neguţător cu inimă cre~ socie" 
tineaacă ar face bun serviciu pent~ la mi, 
închfnătorii. cari~rt-*,~sf. Mârzdstir~ toate 
Bodtog, incep:lnd cu Sân-Petru pân~şcoal, 
la Inăltarca sf. Cruci, având folos dlj la sel 
ghduirea lor. le an 

Amatorii să se prezinte a 3-a zi d Ani 
RL1salll, În 5 IunIe a. c. ora 10 a. rn fmpIiI 

la casă. No. 405 Dobili 

No. 1033-1928 

PUblicaţlune 

unul 
SUCUl 

'Costu 
pe u 

Primăria comunei Pedca aduce :Îşi pc 
Publica~une referitor la recen8ământui Publlcaţiune I cunoştinţă generală că în ziua de j hai V 

capl'l'lar 'IB lIa-rsll de 2coala- P 1 ă' { Ş" 1 1"t i Iulie 19ZH ora 9 a· m. se .va ţinea li. , 
, .,. r. m r~a comune ma ~ ne ICI aţ e citaţiune pUbliCăla pmnărie pentru vin llmat, 

In conformitate cu dispoziţiile art. publică lfi zma de 18 IulIe a. c. ora derea gunoiului din curtea prlmarie Pla 
17-18 a legii învătământulul primar, 10 pentru furnizarea alor ca pretul de strig,He 2000. LeLindicB 
dispunem, ca recensământul să se facă 8 vagoane lemne de foc pe seama Llcltaţiuoea se va ţinea in confori . 
in zilele de 28 Maiu până Inclusiv 2 . t 72· 80 d· 1 t 'Denm 
Iu nie. . Primăriel şi mltate cu ar. . - In egea con a: 

bUitătil pub lice. rtoare 
Conscrlerea o săvârşesc în zilele 9 vagoane lemne de foc pe seama Pedea, la 26 Maiu 1928 tsute : 

susamintlte învăţătorii exmişi de auto- şcoalelor primare. No. 4061 Primăria. ~ucerl 

I rltătile şcolare, um blând din casă in licitaţia Se va ţi ne cu oferte in-anul 
casă. chise si sigilate conf. ltgil contabili- . ~tala 

Părfnţii sunt îndatoraţi, a insinua tăţii p~bl\ce. . De la Calea Ferată Arad-podgo. rlal au pP 
cxm;şilor oficiali, cari se vor prezinta ~ 
tn zilele sus numite la casele lor, pe Şlrla, la 23 Maiu 1928. Schimbarea Mersului Trellulul 
toţi copiii de ambele secse intre ani! I Pl' N Calea Ferată Electrică And-Podgorl A 
5-16 dovedind cu acte justlflcattve r mar. A ') otar: Trenurtle Căii Ferate Electrice Arad1elevll< 
pregătirile şcoiare ce le au. George Matm (ss George Popa (ss) Podg~rla, c~ incepere dela 1 Iunie a. tfrin 

Cei ce lipsesc dela locuinţe şi nu Nr. 402. vor Circula 10 modul următor: PleaCfflecăn 
se vor îngriji să pună la dispozitie dela Arad: 5 o. 15 m, Il o. 30 tTI.! ~ 
organelor oficiale datele recerute, sau 14 o. 30 m" şi 18 0.:l5 m. dela, Pânfea&.c~ 
vor ascunde şi retăcea insinuarea co- "'{~-r.'lr;y.:.:y"<.~.r.,,-;y.:.:y"'{~"'r.1r.r.:;y"<.~"(;, cota: 5 o. 10 m., 70.56 m., Il 0.23 rnJllarhc 
piilor lor, vor fi pedepsiti cu amende •• ~~ •••• ~~ •••• ~~ •••• ~ 14 o. 23 m., şi 18 0.15 m. dela Radnalaţă d 
de 100-300 Lei, iar copiii lor vor fi 5 o. 26 m., 8 o. 15] m., 11 o. 40 ~al ft 
înscrişi la Foală din oficiu. Citiţi şi răspândiţi 14 o. 40 m, şi 18 o. 36 m. Afară d\ Pon 
~ Wroprletarll de cad sunt rugaţi ca ' aceste trenuri~ va mai circula in flecari 
ÎI1 zUele mat suc; amintite să tină ziarul Oumlnecă şi 10 sărbătorile arătate tjlublec 
câinii h·gaţi. Mersul Trenurilor uo tren specill carţivlte 

Arad la 23 Maiu 1928. TRIBUNA NOUA" va circula În modul următor: Pleaclntete2 
prim~r: p. secretar comunal: " din Radna la 21 o. 30 m., şi din PâlJo11nerii 

Dr. Angel. Şfe!dnuJ. r.r.:;y"'{~":".: .... .::,.."'{~"f:'1r.r.:;y~~"'r.1 •• ~ cota la 21 o. 10 m. şi soseşte la Ara~ 
No. 403. ~ •••• ~~ •••• ~~ •••• ~.6f.l.!.l la orele 23.04. INo. 404. ~PentJ 

"pdstre 

ŞI d • E:1 

DEPOZITUL Cele :mal splendide sobe de teracotă şi m.aşini de gAtit ~ rw .:um 

din ţară şi din strAinătate, reparaţii de ori ce fel; Mutări ~cipar 

.1 taI 

fHBR1L[I ~e sune ~e leracnU Si masini ~e IUtil dela un loc la altul, transformări, căptuşfri de părete din plăci de lostru 
fayance se pot face prin preţurile cele mai reduse prin lise. 1 

.te sel 

• PUCHEK • soţia lui MAURIŢIU S'CEIN rarCU] • • • • ~ecta 

Rog onoralul public • da fot concursul. 
jcoale • A RAD, Piata Avram Iancu 3. a-mI "- luI"' cu 

ti 

Cătr~ orunizatiunile P8rti~ului national-li~eral 
Dupl veacuri intregi de suferinţA şi 

de desparţlre neamul românesc şI-a 
redob!ndlt intregirea in graniţele sale 
flr~şti. De zece ani el munceşte pen
tru a înlătura pagubele răsboiului pen 
tru a recâştlga timpul pierdut prin 
vitregia vremurilor ,i pentru a putea 
fi de azi inainte stăpân pe destInele 
luI. In tot timpul acestor străduinţe, 
s'a găsit tnsă un partid politic, ce vrea 
si fje un partid de guvernământ, care 
ca uitarea datoriei şi a Tăspunderilor 
lai, stă necontenit in calea operei de 
cODsoHdare şi de propăşire impuse 
de marile nevoi ale StatuluI. In loc 
ca prin acţiunea lai si ajute intArirea 
României Mari, acest partid li turburi 
mereu liniştea ,1 conştIent sau Ineoo
,tient vine in ajutorul vrăşma,lIor no
,trl din afarl. 

Aşa fIInd, Partidul NaţlonalwLlberal 
se vede silit nu numa' si lucreze pen
tru consolidarea ,1 inlltarea patriei 
intregite, dar şi pentru a apăra tm
potriva uneltirilor acelora cari ,tân
jenesc normala el desvoltare. . 

FIInd factori de căpetenie al dee
robirel neamului, avem datoria 5i fim 
.azI şi aplr.ltortl el. 

Intrunirea dela Alba-Iul1a şi motiu
nea ce s'a votat acolo, dovedesc, dacă 
mai era nevoe, calea nesocotită pe 
care au luat-o cei ce se pretind a fi 
un partid naţional român. 

Intr'adevăr, in urma lntreglrei nea~ 
mulul, generaţlunile de azi au o io
treită misiune: 

a) Să desăvArşeascA unitatea sufle
tească a UDui neam care a trăit pâoi 
azi sub patru regimuri deosebite din
tre care trei străine; 

b) Să inzestreze Statul cu o organi
zare potrivttă ooullor sale nevoi şi ce
rinţelor timpurilor noastre; 

c) SI redea in afarl toată autori· 
tatea politică şi tot creditul flnioclar 
ce se cuvine unul Stat care a fost 
ta totdeauna, Îd această parte a Eu~ 
ropei, un factor de ordine, de progres 
,1 de civilizatie. 

ŞI toatl această operă trebue io
deplinltA cu un sufraglu univerSal tod 
la inceputurile Jul care cere, prin ur
mare, o deosebită griji spre a ou fi 
Indus hl eroare şi spre a putea inde
plini cu folos inalta ,1 noua lui che
mare. 

EI bine, partidUl :national-ţărăolst 
n'a priceput nici una din aceste mari 
nevoI, nici atmorsfera în care urma 
să se îndeplîneascA această operă de 
consolidare naţlonalA şi democratică. 

Când Regele Ferdinaod a pus la 
Alba-Iulia pe fruntea Lui Coroana 
sforţărl1or şt a speranţelor seculare 
ale neamului, acest partid n'a price
put măreţia actului la care era che
mat şi Il refuzat să participe la acea
stă istorIcă serbare, ca la toate ser
bările cu adevărat nationale ce s'au 
ţinut dela unIre incoace; nesocotlnd 
sfinţenia acestui loc in care Mihai 
Viteazul a făcut prima Unire şi în 
care poporul român din Ardeal a pro
clamat în 1918 pe cea definitivă, el 
nu s'a sfiit azi să~1 transforme io a· 
ren! de lupti a unor meschine inte
rese de partid. Iar ceeace este mal 
grav irt moţlunea lui, a cutezat să 
spue că actele Unirei au fost sfâşiate 
ia ultimii zece ani, fărl si-şi dea 
seama în paUma Jul vinovată că nici 
vrăşmaşii cel mal înfocaţi ai noştri 
nu au îndrăz.nlt vre·odată s'o pretindă. 

Partidul naţtonal-ţărănist n'a a
dus nici o contribuţie la opera de or
ganizare şi, de consolidare a Statului, 
Iar prin acţiunea lui îa Parlament, in 
tară şi chiar în 8trăIIlătate~ a clutat 
spre bucuria vrăşmaşHor RomAniei, 
să impiedice aceastl operă ,1 să ia-

rece, 
~Iectl 

vrăjbească suflete"te pe fIU acelula~~ 
neam. 918, 

La aCt'astă greşealA el adaugă ,stitu 
cum şi pe aceia de a declara ca II~ Grei 
gale toate faptele rodnlcel şi glorloajl de 
sel domnli de după război a Marelltlc\ o 
Rege al Intreglrel. După el tot aş~t St 
zământul intern, toate legăturile dl~losel 
afară făcute dela UnIre încoace dtartid, 
Statul român. ar fi de refăcui. Vră, Atit I 
maşli noştri care contestă progreselltenlto 
noastre şi neal{ă putinţa neamului n'ferdin 
stru de a contribuI la clv!li:utia mo~[}ali 
dială, nu pot găsi, tn acţiunea lor d a SI 

ponegrlre, un sprijin mai ·puternlc ntru 
mal neaşteptat decât aceste nesoclpost 
t!te ,i nedrepte invinuiri. 

Iar atunci când storţărlle noastrl Toa 
de ant de tone pentru consolidarea f:r.frl, 
nanelară a tărel şi-au găsit Încoron~ I e 
rea in putinţa unei stabili zări mon~.trăol 
tare şi in redobândirea creditului Il~~t j 

stru extern, acelaş partId nu s'a dl"l ro 
in lături ca sA ducă peste hotare, im!'c Il 
preun! cu vrăşmaşii României, cef Uli 
mai nesocotita campanie de defălmar~e~en1 

In sfârşit, prin aceasti moţiure P au 
N. Ţ. caută să pue in locul ţirei ,elIeran 
gale ce-şi are expresia în Parlame,moi, 
,1 in aşezămlntele constituţionale, volPatel 
Inţele lui de partid pătima, ,1 Der~ Can, 
bdător de a veni ]a guvern. ConcltVole 
pţle inadmislbill ŞI primejdioasă dhuki 
care s 'ali inspirat sovietele in 0= 4nis 
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Ser~arile SOC. .,linerimea Română". 
Tabl~ul unlrlf cu toate provinciile I Conferinta bilunară a tnv. primar. 

allplte mtre cari Banatul purta o că- . • 
clulă albă acoperită jumătate cu ză- Reg. 1. TImIşoara. 

An de an, in capitala Ţării, se ţin 

o deosebită solemnitate serbările 

cietăţlt: "Tlnulmea Română." Pe 
mijlocul lunei florilor tinerlmea din 
lte unghlu!ile ţărU, elevII tuturor 
)alelor secundare din tară participă 

serbările pe cari această societate 
aranjează cu tot fastul cuvenit. 

Anul acesta societat€'a şi-a ser bat 
plinirea a 50 de ani de rodnică ~! 

bilă activitate. Elevii merituoş! câte 
ul de fiecare clasă au impânzit 
cureştii invesmântaţl de primăvară, 
stu me nationale ralau pe străzile 

unde Tn restul timpului Găetanli 

poartă nimicnicia. Cocarda cu Mi
I Viteazul o vedeai la tot pasul a
lată'n piepturile tinerilor vIăstare. 

zile an ţinut aceste serbări: Sâmbătă 
19 şi Du mlnecă 20 Mal. Şl'n aceste 
două zile se prilejeşte celor hărţuiţi 

de grijJ1e cotldlalle, o sufletească re
creere. In ritm de muzică cu clopoţeII 
la opincă elevi! din diferite provincii 
dansau şi caotau dansuri şi cântece 
caracteristice ţinuturilor lor_ 

Astfel elevii din Dorohoiu au jucat 
o chindle plină de vervă, iar cel al 
liceului Gh. CoşbuC' din Năsăud au 
jucat cu toată supleţea şi eleganţa 

cuveni că trad: llonalele jocuri ardele
neşti: "Cdluşeru,a şi "Banul Mără
cine" sau .Bătuta" cum i-se mal 
spune. 

Impresionantă a fost Înfăţişarea pan
durilor lui Tudor Vladimlrescu elevII 
şcoale! din Targu-Jiu după cum şi a 
Moţilor din Abrud imbrăcati in cos
tumele simple ale Încercatllor ostaşi 
al Regelui munţilor. 

:llacarde care de care mai măestrit 

licau şcoala şi oraşul de unde ti
'imea dătătoare de nădejdi tntări

,re a pornit În spre capitala ţării, 
te şi mii de băeţl şi fete sub COD- Deasemenea au plăcut jocurile ba-
:erea profesorilor lor au poposit şi nătene executate de eleve le şcoale! 
II acesta vre-o 5-6 zile tn capi- normale dlll Caransebeş. In a doua 
1 plină mereu de zarvă şi noroiu zi a programului a avut loc defllarea 
I praf. carelor alegorice. 

\ doua zi după întrunirea tuturor to timp ce două fanfare, una a şcolii 
vilor din ţară s 1a ţinut un concurs de arte şi meserll din S3tu-Mare şi 
!l care stimulându-se priceperea alta a liceului din Ismall - executau 
:lIru1a, s'au dat subiecte cari să tre- diferite cântece naţionale, pe nisipul 
scă totodată in conştiinţa tuturor galben al Arenelor in pasul legănat 
'tlcipanţllor grIja şi aten1iunea Jor al boilor înalntau care ce infăţişau 
l de tot ce trecutul nostru a avut scene din trecutul nostru Istoric. Im
I frumos şi mai inăltător. presionante şi viu aplaudate au fost 
)omenlm numai unul dintre aceste cele trei ale Uceuhli Gh, Şincai din 
~Iecte spre a se vedea cât de pot- Bala-Mare: Plntea Viteazul, Deştea
te sunt ele şi cat reuşesc ele să ptă-te Române şi ultimul şi cel mal 
~tească vlbrările Inimilor tinere ale impresionant. Horia, Cloşca şi erlŞaD 
erllor concurenti: sub paza a patru jandarmi unguri cu 

• pene de cocoş în pălărie, aşteptau Îo 

ent,uce naţiunea română trebue să faţa rotii executarea, in timp ce un 
:t,eze regelui Ferdinand 1. o a- preot înălbIt de vremi şi de necazuri. 

dâncd recunoştinţă?" cu crucea În mână, se ruga pentru ei. 

il după acest concurs a cărui primă O linişte mormântală a stăpânit in-
!lIre e de a prl1egiul tinerilor par- treaga aslstentă, Iar Saoctltatea Sa Pa
pantl o apropiere de bogatul tezaur trlarhul Regent a stat in picioare tot 
faptelor mărete din involburatul timpul cat acest cor a defilat inaintea 
,tru trecut, incep serbările propriu pablicului. 
!. Locul obişnuit unde se lin ace- ;':'Nu mal puţin Interesant a fost co
serbărl e la ,.,Arenele Romane" in rul elevilor tuturor şcoalelor din TI· 

'cui Carol. Aici În faţa millor de I ghlna-Basarabia care fnfăţlşa .Ruga 
ctatori reprezentanţii d i fer I t el o r lui Ştefan cel Mare" Deasemenea co
aIe cu tot elanul lor juvenil se pro~ rul in care moţll din Abrud au arătat 

: cu. diferite exhlblţii artistice. Cân~ I ocupaţiile de predilectie ale ţinutului, 
~, Jocuri şi muzică Instrumentali în timp ce o fată cântă dtntr'un bu
ecteazA urechile auditorllor. Două elum ... 

branlc n!'gru de doliu, a stârult a
plauze furtunoase. 

Şi aşa timp de două zile pe "Are
nele Române" a vi brat cu prisosinţă 
o Inimă românească şi s'au purlticat 
sentimentele adevărate româneşti. 

Semnificatia acestor serbărl e de , 
prisos să o mai comentăm dupA ce 
am arătat din ce constau. Totuş ... 
avem ceva de spus, şi asta nu o fa
cem nici din răutate nici dintr'un spi
rit obişnuit să critice mereu. 

O facem cu dorinţa ca la serbările 
ce se vor ţine la anul vlltor să ne fie 
satisfăcută o ambIţie legltimă. Şi fată 
anume despre ce e vorba. 

In tot timpul celor 6 zile nu ni s'a 
dat să vedem nici pe stradă cu pla· 
careiă nlel pe la serbărl produdndu-se 
elevII şcoalelor din Arad. E o mân
drie pe care am fi impărtăşlt-o nu 
fără emoţii vazându-ne odraslele că 
ne reprezintă aşa cum se cuvine ora
şul Arad, or aş cu un trecut istoric 
cultural destul de pronunţat. Am pri
vit in toate părţile şi nu ni s'a dat sA 
vedem undeva ş\ cumva oraşul nostru. 
De ce? Din vina cui? 

S'o spunem noi? O vom spuDe-o 
şi-am vrea să fim desminţlţl. Din vina 
conducătorilor acestor şcoale. Căci Iată 
ce ne-a spus unul dintre elevII veniţi 

la concurs, intrebat de noi unde-I 
sunt colegii, profesorul conducător, 

placardele etc. elevul ne spuse sincer 
şi limpede: "vre-o 4 dintre colegi şi 
profesorul au venit azi, au rudeaU aici 
in Bucureşti şi de cum au ajuns stau 
pe-acolo. Noi aceştialalţl 4 cât! am 
mal rămas umblăm aşa cum ne tae ca
pul, că doar n'om purta noi singuri pla
carda.. declar deci. Dar răal trebue 
căutat şi maJ adânc. Spaţiul rămas nu 
ne tngădue s'o facem aşa cum trebuia. 
a spunem totuş in câteva cuvinte. 
Vina e a directorilor cari cred că se
lecţlonAnd câte un elev din fiecare 
clasă şi trlm!tâod 8 elevi impreună 
cu t profelor şi-au făcut datoria. (Nu-I 
aşa). LI le cere lor in primul rând 
mai mult sacrificiu şi elan. Şi atunci 
poate şi Aradul să fie reprezintat aşa 
cum merită. Dar despre aceasta vom 
ma! reveni in curând. 

~ .... ~ 
~~l.,r.::CJ 

Spectator. 

8, când au preluat -puterea şi au 
:Itult dictatura proletarlatulul 
lreutattle ce ţara le-a întâmpinat 
desvoltarea ei, acest partid fără 
f o grijă a intereselor superioare 

vorbeşte intr'una de revoluţia atât de I tară şi o vom face-o cu toatA hotă
aşteptată de vrăşmaşii tărll. fiindcă I rârea. 
este singura lor nâdejde de a vedea Convinşi de cuminţenia şi de sănă-
destrămânduse acest Stat. toasa judecată a poporUlui nostru, am 

De asemenea, in momentul in care ingădult, poate chiar peste măsură, 
sovietele incearcă o nouă ofensivă În agltatiunile nesăbuite ale partidului 
Balcani, când Bela Kun e prins la Naţional-Ţărănist. Am făcut aceasta 
Viena şi se dovedeşte Insărclnarea pe fiindcă nAdajduiam - ceeace nu s'a 
care o avea in acest scop, acest par~ Întâmplat - că cel ce luau o cale 
tld redA viaţă mişcărilor comuniste, atât de greşită, au să sfârşească prin 
care la noi nu au nici măcar scuze a-şi da seamă singurI de răul ce- J 
de a izvorâ din mari nevoi sociale, făceau ,1 Ţărei şi lor, şi fiindcă eram 
ci. sunt exclusiv opera uneltirilor cri- convinşi - ceeace s'a şi intâmplat
mlnale ale Internaţionalei III-a. că opinia publică va putea judeca şi 

Stat şi de neam, a căutat să le 
Isească In scopuri electorale şi de 
tid. 
ltltudioea [lOrocltă a fostului mo
Iltor al Tronului a silit pe Regele 
dlnand şi pe toţI factorii cO,nstitu
laii să ia măsuri pentru aslgura-

succeslunel normale la Tron şi 
tru a pune Dinastia şi Ţara la a-
lostal ori-cărei primejdii. , 
'oată tara a priceput această griji 
erloară. Toată tara a primit hotA
le luate. Singur partidal Natlonal
'lnist n'a inţeles nevoia CI, in ase-
11 chestii şi in asemeni imprejurărl, 
romAnii să fie iDtr'un gând ,1 in 
.i rAspundă la apelurile noastre 
unlre~ stau in' echivoc, declari 

~eDta situatie de fapt, o ameninţă 
iau fostului principe moştenitor 
rante de a reintrana luptele pentru 
linie care au fAcut nenorocirea Prfn~ 
atelor de odinioarA. 
:tnd avem, mai mult lca ori când, 
Ole de linişte ,t de pAstrarea re
!uhtl leral, ahmc. partidul nattonal· 
lniat recurge la mijloace Hegale ,1 

NIci cele două mari instttuţlun!, ar
mata şi magistratura, nu au fost cru~ 
tate de acest partid, care În patima 
lui politică nu se dă În lături de a le 
arunca in toate im.rejurărlle cele mal 
calomnioase invinuiri. 

Astfel cA, 10 orbirea lui, un partid 
care se zice National-Democrat şi 
Monarhie, lucrează de fapt contra 
consolidArei Ţarel, contra intărirel mal 
sănătoase a vteţei democratice, contra 
restabllfrel creditului 10 afară ,1 in
lăuntru. 

Ca partid conştient de Interesele 
naţionale oe se pdmejduesc, ca Guvern 
rispunzltor de a asigura ordinea le
galA, suntem ,mti si aplrlm aceastA 

ea caracterele acestei acţiuni. 

Azi când aceas1ă opinie publică şi 
in ţară şi in afară este Juminată, SUD
tem datori să luăm măsurile necesare 
pentru a ou ]ăsa să se transforme 
asement'a acţiuni nesocotite intr'o stare 
permanentă de frămAntare care să facI 
jocul vrăjmaşilor dia afaA şi si com
promită indrumarea lIniştiti a reii
mului democratic CE' ne-am dat. 
Aşa fiind, socotim că in ceasul de 

faţl ni se Impun in chip hotărât ur· 
mătoarele: 

a) De a menţine cu toate mijloa
cele ce ne dau lerUe, starea constl
tutlonală io contra incercArilor ce .'ar 
face pentra rasturnarea el ; 

b) De a da titei stabilizarea mo-

Organele de control din reg. I TI
mişoara s'au întrunit in conferintă 
bliunară în ziua de 15 Malu a. c. sub 
presidentia Dlul Inspector Gen. Stol
nescu. Cu această ocazie, conform 
bunului oblceiu introdus s'a făcut in
speCţie şcolară la şcoala condusă de 
inv. Adrian Ardelean, de cătră DI re
vizor lIlţescu, după care a urmat re
fIexiunlle auditorilor. S'a discutat cu 
multă competlnţă asupra atitudinii inv. 
dovedită în propunere, precum şi 

asupra tinutei inspectoru lui iocredintat 
cu sâvârşirea Inspecţlei. După expu
nerile celor prezenti, DI !usp. Gen. a 
fixat din cele afirmate concluziunlle 
rezumatlve, pe cart le-au amplificat 
cu tndrumărlle culturel şi experienţei 
sale personale. După masă a urmat 
conferinţele: ,,3-15 Malu" de insp. 
şco Cristea şi ,.Predarea cetlrii 1n şc, 

primară II de OI OJarla rev. şcolar al 
Jad. Arad. 10 cea dlntâlu, s'a evocat 
sfortărtle generatiei din 1848 în rea
lizarea dorinţelor poporului român, şi 

s'a scos in rellef Însemnătatea marii 
întruniri depe "Câmpla Libertătli" pen
tru efluxul altor Tnvolburărl cari au 
deschis chestiunea UnirII din 1918. 
Conft:riota Olui Olariu, fiind de un 
Interes didactic, s'a supus observaţla
nilor Jnsp. ~irevlzorllor, cari aprecllnd 
insemnătatea ei a declarat-o de ema
naţie a unei munci conştiente. Ra
poartele revizorl1or şcolari, asupra inv. 
din reg. I Timişoara, au expus mer
sul afacerilor şcolare. Din aceste s'a 
constatat semnele inbucurătoare in 
imbrăţlşarea cărţII de către populatia 
română care pe zi ce merge se apro
pie tot mai mult de şcoală şi munci
torii cultural!. O expunere amănunlltă 
a făcut şI OI. revizor al lucrului ma
nual şi atelierele şcolare, din lucrarea 
lai se observă că şi in această lature 
a invăţământulul, progresul să poten
tează şi se aplică formulele realizării. 

După acest raport, OI. insp. Gen. 
Stoeoescu a comunicat unele chestiuni 
privitoare la invăţători şi invăţământ. 

lnchefnd, mulţumeşte org. de control 
peotru zelul dovedit faţă cu proble
mele puse in programul zilei. Intreaga 
osteneală face călduroase ova1iunl 
Dlal Insp. Gen. care cu atâta dor de 
bine, prepară aluatul culturel româ
neşti, pe care-! imbie op:niel prin 
colaboratorii saf. 

Rep. 

_LE &a 

netară şi creditul cerut de interesele 
sale; 

c) De a lua masurile necesare pen
tru a impiedica - ca la adăpostul 
libertaţilor publice Interne - să se 
ascunză mişcările vrll.jmaşilor din afa
ril şi in deosebi acelea ale Moscovei 
prin complicităţi vinovate cu comu
niştii; 

d) De a DU lăsa ca tinlru] vot 
obştesc sA fie scos din adevăratul săa 
rol şi opInia publică din ţară să fie 
ln mod Inutil frământată; 

e) De a asigura muncei rodolce 
putinta de a se manifesta nestânjenltă; 

J) De a continua cu hotărâre orga
nizarea ş' consolidarea Statului potri
vit cerinţelor sale democratice de or~ 
dine. de progres şi de Înfrăţire sociali. 

La aceastA muncă Partidul Naţlonal
Liberal va consacra toate puterUe lui, 
conştient ci astfel se continui opera 
istorică pe care a Îndeplinit-o de 
aproape un veac In viaţa statului şi 
a neamului românesc. 

Cei ce vor incerca, totu,l, pentru 
Interese şi nerăbdări de partid să tul
bure mersul linlştft al firei, se vor 
isbi de voinţa luf hotlrUI de a asigur. 
interesele superioare ale patriei. 

Vintill •• C. BrAtilWl. 

~ 
1 
} 
~, 

, f 

,J 



------------------------------------------------...................................................... 1., ... z~·~j ....... az .. . 

Pag.4 TRIBUNA NOUA Nr. 23 i El 
i 

IniORmtrClunl. 
In noaptta de 22-23 Maiu 1928, 

indivizi necunoscuţi au pătruns în lo
cuinta femeII Cauta Covaci din corn. 
Cuvin prin spargerea unui geam, de 
unde au furat obiecte casnIce în va
loare de 140::> lei. 

'" 
In ziua de 24 Malu 1928 ora 13, 

s'a găsit îngropat în marginea co
monel Luntrenl cadavrul unui copII 
de curând născut. Membrele sunt 
mâncate de câinI. Mama criminală 
este tânăra Rabogs lullana de 22 ani 
din comuna Luntrenl. 

" 
In ziua de 24 Maiu 1928 orele 21, 

locuitorul Chiş Ştefan din corn. ZI
mandul Nou a fost găsit ştrangulat 

în podul casei sale. 

• 
In ziua de 24 Malu 1928, a isbuc

nit un incediu la biserica rom. catolică 
din acela comună. Nu se ştie din ce 
cauză, focul poate că a fost pus la 
cale de mână criminală. 

• 
In zia de ]9 Maiu 1928, locuitorul 

Luluci Augustin de 73 ani din corn. 
Bătuţa s'a aruncat in râul Mureş unde 
s'a înecat. Cadavrul nu a putut fi 
până acum pescuit. 

... 

In ziua de 21 Malu 1928 in margl
Dea comunei Radna in apa Mureşului 
s'a găsit un cadavru de sex bărbătesc 
necunoscut, tn etate cam 60-70 

... 
In ziua de 16 Malu 1928, s'a Iscat 

un Incendiu la casa lui Veinharth 
Iosif din corn. Pereg, arzând În între
gime. Casa a fost asigurată la Socie
tatea de as!g. Agronomul din Arad. 
Focul a fost localizat cu ajutorul lo
cuitorilor cari alergând d in timp s'au 
putut salva lucrurile din casă. 

* . ., 

, 
In ziua de 16 Maiu 1928. ora 12, 

s'a incendiat o bucătărie de vară şi 

grajdul locuitorului Vornic Iuliu din 
comuna Peclca arzând acoperişul. Nu 
a fost aslgurat. Focul a luat naştere 
dda coşul bucătărieI. Pigubele sunt 
de 20.000 lei. 

* 
In noaptea de 15-16 Maiu 1928, 

orele 1-3 de către Indivlzinecunos
cuţl prin escalada re s'a furat din ofi
ciul postal al comunei Şeitin cassa 
de fIer ilJculată În care era suma de 
27.560 lei. 

• 
In noaptea de ]7-18 Malu 1928, 

orele 23, indivizi necunoscuţi prin 
spargerea unui geam au intrat in casa 
locuitorului Vaschman Ioan din corn. 
Guttenbrun de unde au furat rufăril 
şi al1e lucruri casnice in valoare de 
38.000 lei. 

... 

In ziua de 19 Malu 1928, s'a găsit 
in grajd sinucis prin ştraoiulare lo
cuitorul Pitirlgă Dumitru din comuna 
Pecica. Suferind de al!enatte mintală. 
A încercat de mai ro uite ori d se 
sinucldă, însă a fost împedecat. 

" * 
In ziua de 19 MaÎu 1928, Individul 

PipIrig Petru din com. Pâncota, de 
83 ani s'a găsit sinucIs pin ,trangu
Iare în camera unde numitul locuia. 
S~ crede că ar fi o crimă la mijloc. 

* 
In ziua de 20 Maiu 1928, locuitorul 

Budean Teodor de 71 ani din corn. 
Macea a fost împuns de un taur al 
lui Leviş Mărcut tot dia aceea co
mună. Iar in ziua de 22 Malu 1928 
a încetat dln viaţă. 

* Locuitorul Dehelean Teodor de 77 
ani din corn. Trouaş în ziua de 23 Malu 
1928 s'a sinucis prin ştrangulare. 

..... sut • $ ('rIU 
... 

~fintire ~e ;C~HIăJ cerc r~li~ios ;i centru cultural in Must~;ti. 
Duminecă 27 Mai poporul din măr

glnaşa comună Musteşti a fost invred
nicit a auzi şi vedea, ceice n'a mai 
vâzut niciodatâ, dupa cum am auzit 
esprimându-se chiar unii dIntre ve
terani. 

10 aceasta zi cu o mare solemni
tate s'a oficlat sfinţirea şcoale!, a )o~ 

calului destinat a împrăştia razele de 
lumină peste aceasta comună. Cu a
ceasta ocaziune preoţii din jur şi-au 

tinut cerc al religios, iar plonerli cul
turU, învăţătorii Intrunlti in centru cul
taral şi-au tinut de datorinta lor sacră 
de a alerga cu făcliile aprinse în lo
cuI acela, unde se mai zăreşte chiar 
şi numai câtuşi de puţin intunerec, 
pentru a fi şi acela copleşIt. 

Dimineata la ora 8 se începe ser
viciu] divin oficiat de P. O. D. Cons
tantin Lazar administrator protopo
pese al tractulul Gurahonţ, asistat fiind 
de preoţii Maxlmllian Mlclean din 
Secaş şi adm. in Musteştl şi de Ro
man Popa din Bonţeşti. La sfârşitul 
serviciului divin poporal din biserică 

ascultă cu mare evlavie cuvântarea 
rostită de administratorul protopopesc, 
in care cu argumente teologice scoate 
la iveală dumnezeirea lui Isus Hristos 
fiul lui Dumnezeu, denegată prin erezia 
lui Arie. 
După acestea descindem toţi ]a 

,coaJA, unde se săvârşe,te actul sfin-

tlrel acestui local. Săvârşindu-se a
celltea, toţi cel prezenţi sunt invitaţi 

la masa comună, la prânzu] dat de 
conducătorii acestei comune. AIci ca 
de regulă n'au lipsit nici toasturile, 
cari s 'au rostit pentru M. Sa Regele 
Mihai 1, la sfârşitul căruia s'a intonat 
Imnul Regal. S'a mal toastat apoi pen
tru p, Sa Domnul Episcop OI'. Grl
gorle Comşa; pentru P. O. D. Cons
tantin Lazar adm. orot. de Gurahonţ 
şi pentru 0·1 Dimitrie Olariu revizor 
şcolar. şeful învătământului din oraşul 
şi judeţul Arad. 

După masă la ora 3 fiind şcoala 
plină de public se incepe şedinţa cer
cului religios şi a centrului cultural. 
In' primul rând Savu Dorca prE'ş. cen
trului cultural rosteşte un inflăcărat 
cuvânt de deschidere, in care scoate 
la iveală dubla fnsemnătate a acestei 
zile pentru poporul din comuna Mus
teşt!. 

Da apoi cuvânt preoţimef, care prin 
gralu] preotului adm. de aici Maxi
mllian Mlclean se ceteşte, interpre
tează şi se dau explicatII asupra br~ 
şurel edatA de P. S. Sa D·I Episcop 
GrÎgorle, fn care se vorbeşte despre 
cele trei mari pAcate ale poporului 
nostru drept-credincios: concubinaju]. 
divorturi le şi abţlnerea dela nasterl. 
Din partea iDvAţătorllor D-l Grfgorle 
Cadu inv. in Almaş vorbeşte despre 

Însemnătatea şcoalel şi a invătăturei, 
dând directiva şi arătând calea, pe 
care va avea să meargă aceasta şcoală 
În viitor. Intre acestea inv. dJn loc 
Vasllie Pătraşcu distrează publicul cu 
câutări şi recitărl de poezii, execu
tate de şcolarll săi. 

După acestea preş. Savu Dorca prin 
o vorbire iarăşI foarte bine ticluită I 
închide şedinţa. dând sfaturi celor 

i 
adunati, a pune la suflet cele auzlt~ 
In urma acestora publicul asistent ABe 

care a ascultat cu atentiune încordatl Un ~ 
toate cele petrecllte, se depărteaZi 6 lUI 

mulţumit şi mângâiat in sufletlll săI S lUI 

cu dorul de a vedea şi auzi cât ma
dl's astfel de lucruri. i Red~ 

I .. I mml 

Ioan Jancin ! Bule 
• d· r Mari mv. lr. I 

Cei plecati 1(J dispenzarul gratuit! -
ar cât ne-am da silinta să privim 

cu desinteresare manifestaţiunile ne
socotite şi nepatrlotlce a unor grupări 
de ~fJdmânzi politici" din cari fac parte 
şI un li funcţionari PL bilci şi cari se in
titulează la "naţiona!-ţărănlşti", o con
strâogere Illternă ne s leşte, să nu lă
săm a se da uitării unele din faptele 
acestora, mai ales celor de aci dela 
noi din Arad, fapte a căror rezultat 
dăunător se resfrânge şi asupra tutu 4 

ror funcţionarilor, blnezis, se imputA 
şi celorlalţi funcţionari deşi nu au că
zut tn păcatul uitării de sine şi pentru 
interese meschloe să-şi hulească patria 
şi fratii cu cari ne-am unit Într'o singură 
Ţară şi sub un Rege. 

Ne ridicăm glasu şi spunem ca in 
contra acelor funcţIonari de Stat cari, 
cu ocazlunea manifestaţiunilor politice 
şi-au părasit serviciu] spre a asculta 
la murmuitul unei adunări, strânsă cu 
toba de către samsaril naţionalHără· 
nişti pentru data de 6 Mat la Alba 
Iulia. 

Funcţionarilor nu II-se pate Impune 
sâ nu exercite drepturile politice a
cordate de lege, însă, nu se poate ad
mite ea funcţioJjarii cari fiind plătiţi 

de stat pentru a face serviciu in ofl
ciile lui, şi·şi părăsească serviciile lor 
şi să plece acolo, unde se adună câtlva 
vânători de situaţii cari, chiar cu ris
cul de a răsturna pacea internă şi pe
riclita lnkgritatea teritoriului ţării 

noastre scumpe, au adunat şi am~jit 

lume, ca apoi în perversitatea lor să 

se detecteze Îa aplaudele celor pă

căliţi. 

Amintim aci mai jos un caz ecla
tant, spre a servi de exemplu. Rugăm 

Culturale: 

totodata pe Dl. Prefect al judelul~ -
Arad să etară dela toate instituliuni~ -
de stat numele acelor funcţionari, ca~ 
au căzut în acelaş pacat ÎIl care ~ 
mistueşte timo fndelungat deja, ero~ 
nostru, despre care dăm aci mai j~ 
următoarele; ! 14 

Medicul copducător al unei instlt~ pici 
ţiuni de stat de aci din Arad, a pleq rorr. 
şi el la., 6 Mal la... Alba-Iulia, i1 con 
bolnavii veniţi pentru diferite chestiu; pân 
sanitare şi care reclamau urgenţă, al cari 
fost trimişi acasă spre a venI... altâ-daU nesi 
căci, 01. Prim-doctor de data aceast. defi 
răpit de sent!melltele politice, nu • i-a 
putea să nu asculte înţeleptele cavint! abjj 
ale Dlui Maniu mai ales la •.. 6 Mai~ ra~e 
la Alba-Iulia, vorba O·lui Iorga: intr, 
Dlrile n'au nici o valoare, chiar şi ~ cel~ 
afară de consideraţia că, oricine a~ M:~ 
O durere, vine la o întrunire, a orlc~ dea 
o fj, ca la... un Dispenzar gratui~ să i 

Când, funcţionarII rezvrătiţi În con~ oaJ1 
statului, aduc de exemplu un prt~ con 
doctor a unei Institllţiuni de Stat ca~ bos 
poate de aceia s'a dus şi el la Alb~ Ş 

Iulia sau disptnzarul gratuit, după cU1 mul 
il numeşte Dl. Iorga, că a voit să ex~ unu 
cute ordinul dat de Statul Major n_ l-a 
jionalo- ţărănist, care îndemna pe ~ ROll 

conştienţi ca şi O-sa, să ia hrana ~ de 
mai multe zile, cutite şI ciomege, vd văzJ 
nind la Alba-Iulia, iar cel de acast păli 
cari sunt de alte concepţii politice 1 nea: 
moară, nu are a face!! p 

Funcţionarii corecţi şi conştii. de aşa 

aprobă fapta colegilor rătăciţi, şi pe. tate 
tru a se servi drept pildă pe vllt~ din, 
cer sanctiuni severe în contra vin1 "Sa 
vaţHor. Pu 

Sallitas. noa; 
la 

,.,Idealul este schinteia dumnezeiasc brei 
care dă inteles vieţii omeneşti". oda: 

Sâmbătă, 19 Maia, a. c. - in loca- In sărbătorita zi de 24 Malu a. ( nOf( 
lui sălii de gimnastică a şcoalei nor- care a fost închinată vitejilor cari şH C 
male de fete - a avut loc, la ora 5 jertfit viaţa pentru ideal, - societatI râri 
o frumoasă serbare cu program bogat "Cultul eroilor" din loc a aranjat ~ 
dată de cătrl elevele clasei III-a, cu festival iu sala Palatului Cultural, ~~; 
scopul de a mări fondul pentru ex- ora 6 p. m. . 
cursiun\ şi hlbliotecă. Serbarea s'a deschis cu ,.,Jmnul~Rj plini 

Serbarea s'a deschis cu tabloul "Ci- gal", cântat de corul Academiei Teq dari 
nel· CineI", după care urmează intre lC'glce, după care a urmat declamar~ patr 
altele frumoasele dansuri Măr/oara, poeZiei "Eroilor martiri" de Vlahll~ pă1J1 
Românul, Craioveanca şi Dansul mate- de cătră elevul H. V/şo/u, el. VlJI ~ ama 
Joţi/or, car! au fost acompaniate la plan ceală. A urmat apoi "Imnul tinerim i 1 
de cătră talenta elevă Ana Vitfy. Re· române" de A. Castald, cântat Il ~g: 
mare frumoasete bucăţi muzicale Fflm· de corul Acad. Teologice, Iar dup' ciaJc 
ză verde şi Preumblare executate pe ceasta dansuri nationale executate a mai 
două voci oe corul clasei. Dintre re- grupul elevelor şco alei normale de sti de J 
citArl remar.: "Dască/ul şi scriptura" de sub conducerea Onei profesoU 
reci tată de eleva C, Petrescu, care a Lucretla Paveleanu. In partea dolll opin 
redat cu mult sentiment fonfâneala orchestra liceului rom.-catollc, de S~ D 
dascălulul ce a voit să fure slănină. conducerea Dlui prof. Al. Buia, a el ceas 
S'a jucat "Cinematograful", comedie cutat ouvertura "Euryante" după Cal e m 
intr'un act, şi a fost ŞI un tablou vl- urmează tabloul alegoric .,Rugam/ni mai 
vaDt in care o tnvătătoare dela sat din urmă", de Gh. Coşbuc, in ca: parti 
povesteşte elevilor săi nişte amintit) dec1amă cu mult sentiment, - rugi 
din tinereţe, precum şi o tntâmplare, mintea celui ce rămâne departe de.. ~ 
a cărei scenă principalA constitue ta- săI, pe cimpul de luptă, rănit - ~ mtâl 
bloul. : lentatu! student in teologie Miron B!\ drea 

Serbarea a fost la inAltime. Publicul tarlu. Urmează la plan "Ardeieana1 a si 
a fost îo numAr foart~ ~are. Fiecare cAntată de d-şoarele l. Stau şi lIea. aeri 
a plecat mulţumit medltând asupra Vulpe, eleve şco comerciale. Proira~ . 
marelui ro] ce-] au învăţătoarele şi se termină cu DansullibelulelO/. e:x~ OnC4 
îmbărbătati in credinţa că cele ce ne- cutat de cătră" elevele şcoalel :nedi tri!lJ 
aa delectat, vor fi mâlne-polmâDe cele de sub conducerea D-şoarel V. ŞIei mân 
ce vor delchlde orizonturile copiilor fănescu. Intrarea fiind liberA, pubuCIi PUSă 
neamuluI. a luat parte in numAr cit se poate d Şi 

Le dorim apor la monca incepută mare. 
pe teren bun! to.cll 

~ tQdh 
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