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In istoria popoarelor adeseori
iveşte câte un nume de loc sau
oraş, unde s'au petrecut e venimente de importanţă deosebită
- pe car; apoi timpul ti transformă in simbol.
Aşa s'a petrecut in istoria popoporului nostru cu Călugărt'nii,

'1

s~plllmânal

sub conducerea unui comltel

~~-

~---_-

_

Rdtmerc,.ae::-rw-lf""r°
;;:<

~unt cu totul otrăVIţi de p}litlcă trebue să păstr(>ze neatinse

nu

De aeest nume se leagă mai
simbolurile vieţii unui neam căci
istoria pătimirii mllenare a aceste
locuri nu sunt nici ale
Ardealului, din acest loc a aruncat D, lui Maniu, nici ale O-lui MtM:hai VIteazul scânteia străbă halache, Magearu şi Comp.
tătoare de veacuri, a Unirii şi tot
·,'1
f'
,,~
.'
L Ot.:Url e s l~te "U~,' ale ~nUl
aci s'a serbat sărbătoarea nădej
neam intreg Şl oamenII orb ţI de
dllor îm pli nite.
patimă trebuie opnţi a păngări
Ce suflet românesc pot a\'t'3 cu
Iăturiie politiclsmului mC:5f.hm
atunci acei politiciani care 1n
ă â t I u lde Horia a g
t
P
orbirea pătimaşe a politicimismuui Imn
u
t,.
emu
vor să terfelească această cetate sub ~oata cu ~mţl ~ ungunlor Ş'
de sfântă amintire a neamului M. ha1 Vodă ŞI Ferdmand I a in·
Intreg românesc?
flpt steagul intregirii unui neam,

" ,
ŞI
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In ziua de 8 noembrfe c., in sala Palatului Cultural. II.

dovadă că apetitul domniei nu
este o manifestare exclusiv! a spirItului aventurler contlmporan şi că acest
spirit ar putea folosi exemplele Istoriei
peDtru a evita din vreme epilogurfle
neplăcute.

Slglsmund, dupA o:bătălle pierdută,

la tron.

Impăratul numeşte

pe

succesor. Dar Slg"smund revIDe, pentru
I ceda dlD nou locul, de data acea-

ata vArului du, cardlnalul Andrei.
Ia acest timp, Mihai - după ce a
depus jlJrlmaotul de credinţâ trimfşl
lor lui Rudolf la m-rea Dealul, - acolo
unde peste 3 ani prieteni credincioşi
II aduc pe ascuna capul tAiat pe cAm-

1 pia Turdel de soldatII aceluia, tmpă
I rat - se Iasi pradA gândurilor de

expediţie

spre: Bi"ant. Ajunge chiar
până· În depărtatele pasurl ale Balcanilor. II împingea aici nu numai vite-j/a
sa şi a ostaşilor siii boeri, ci şi nevoile
şi visurile popoarelor creştine din BaJ-

cani. Dar in loc de zăbovltoare ajutoare creştlneştf, primi trimişi Turei
cu daruri bogate şi aslg lrArt de prietenie. •
' ,
Pacea la sud era

_

aşa

dar asIguraU!.

... Ce J-a impins pe Mihai spre nord?
Cine ar putea şti? r
Istoricii romantici sustin ci necesitatea unlrlf; cel modernl# aşteroutt pe
maldăre de documente, tind a dovedI
lipsa .oricărei conştiinţe nationale pe

vremea acea.
UnU sunt fncllnaţ! a~J crde mal te-

meinic dominat de un spirit aventuros.
impins de gânduri de cueerlre.

rapidă a coingreunează

,i

•
Munti Apuseni, o ranil deschIsă a ţării, prl'zintll un complex de prob!eme sociale, economic~, cuHuro:!le ŞI rel'g!oase foarte variate, care diferă dda
rt'giune la n'g'lllle. Altele sunt condfide de tralu in regiunea .'jlp!nă la lsvoa-

rele

Arieşului Şi

ale

Someşului,

unde maslvek: de

răşlnoase şI păşunile

formea-

singurul Ş-I patrLHhalul izvor de caşt g; aUele io reg·u!llle aunft"re cu mlIlerltul inflllrilor odinIOară şi altele fn ţluutuJ Bradl!lui, Băli de Criş. H.1lmag'ului şl al VdşcărJlui, situate i[} v41le inguste ale muntlior, unde au pătrunl
dpj. arttft'le cădor ferate şi uude ogrlcultura incepe să complecteze, defi fa
măsulă neins~mn(1tA incâ, aBrnentatla populatiei deopotrivă de săracă.
Astfel, am dori ca Îlltâll1 de toate sâ se dtflDi'asca, f xându-se cât ie
poate mal precis reg unile de caractere Identice ~I apoi să s-:! purceadă la
stud area amănuntha a tinu: 'nil Of, căci numai tn forma acea stil se vor putea
al.·g<! pidiatj"Jele adecvate, salvâ[Juu-8~ dela pl\!ire prin lnallltle cel mal pur,
viguros ŞI ero:c ram al neamului nostru dio An-leal.

ză

Să DU fim pft!a s;:epticl ŞI sA Drlvim cu îocredere tn viitor. Convulsiun!
dur.roase se Ivesc intotdeauna la răspântl\t~ m;!rilor transformări sDcialc, econO:l,~r.e. COllvu!siunile dUH:fo·;sa ,le acum sunt provocate În mare palle prin
, t ;;:..t. ~ b:u~că dela o vl,t~ arhr'kăJ p'ltr!31 ha!ă la IlO rt'glm de ''oI.aUi. nouA
IndustrIală. MarxIsmul materi1:llisf fşi eXefcHIl şi alel presiunea sa IJE'xorab!11.

Situatia Geografică.
I

I

Comunele cu iudiearea rn.pra~felor, a locuitorilor ,1 a caselor.
Sub tinutul HHtHl~'uJu~ intelegem ace" porţiune a regiunii sUP"'ioare a
văii Cr:ţ\'ului Alb din Munţii Apuseni, care gravlt,:,ază spre oraşelul Hălmagiu.
centru g(odrafi..: şi econom!.: al celor 35 comune şi satf', cu cari odlniodfl
irnprrul ă fă-:ea parte din jud. Zărand. C'1prinde azi apro3p~ întreagă plasa
Hălmagilllul din )ud, Arad, fosă nu ,coincide into~mal cu noua Î:npăqire admmlstratlvă, căCI dela OlravăII, valea Crlşulul in.~epe a SI! lărgi ..simtitor,
schlmbând conformat iJe topografice şi economice.

Comunele, impreună cu !erenurl!e cultivabdt>, sunt situate intre 200 şi
700 metri alttudÎnt! deasupra mmil. Bine inteles, p1scurile munţilor se inaltă
pest~ aCl'st nivel, şi anume 1n ordInea cum se inşlrue, la nord; Moma 932.
Oedlu Mare 652. Oubrtnu 991; la no.rd-ost: Pietrele Aradului 14.a - având
iCI spatele lor piscul Cllcurbda de 1849 m., apoi Lespezi 1310, Rotuodu J406
şi Găina de

1480
._ ."

Cir,e

la It.egele llliI-lai 1

ceste

_.-...

'D%ti'ajart1tlF. .YF~-.:r:

Ultima scăpare: IntensificaN8 pom lritului prin industrializarea şi comercializarea fructelor, şi. exploatarea caderelor de piatra,
Ca ajutor im~diAt: Combaterea şom'Bjului, oferindu- se
prilej de muncă in carierele de piatră, la compJectarea
renovarea căilor de comunicaţie.

&& ..-

Dela ltIihai-Viteazul

Evenimentele ce se petrec În Transilvania fn anii următorl~ fac 'Istori-

5'1

Pierderea vechiului HfnterJand şi devastarea
ddlor de către industria forestier8 capitalistă,
peste măsură condiţWe de existenţa aici.

toată

cuuantarea rostită de D- J profesor

Arad 19 Noemvrie 1921.

Ţinutul Hălmagiului.

bucurii.

Octombrie 1923.

II

De Traian Mrger, prot.

Grivlţa şi Marăşeşti
Cum s'ar putea in Franţa ca un
care au devenit simbolurile vite- partid politIc să facă o fntrunire 2
jIei româneşti:
te ea şi Congres ,- intre zidurile
Mal presus irlsă de toate aceste Bdstillei care reprezintă sim bolul
locud .. sfmte stă AIba-Iulia ca libertăţii omului proclamat de
simbol al pătimlrii amare sLferifă Franţa?
de Horia, Cloşca şi Cflşan pentru
Cum ar putea - ca În Unlibertatea neamului lor, ca simbol garia, draga noastră vecină al Uunirii de scurtă durată a tutu- să se permltă adunarea găI3gioasă
ror românilor sub Mihai Vi- a ullei partid politic la M0hac5
teazul fn 1599, a uniri dtfinitivc stmbolul suf~ritlţei de aproape
sub Regele Ferdinand I cel Mare două veacuri al poporului magprin adunarea din 1 Decembrie hiar?
1918 şi prin intrarea triumfală a
Un popor ci vi lizat şi conarmatei române in Budapesta şi
ducătorii
politiei al unui partij
ca simbol al incoronării regelui tudacă
mai
au ceva stAnt tn ei şi ,
turor românilor in ziua de 15

renunţă

1!"'I1 '.:~.~

Aspecte ecnnomiC8 din Muntii Apuseni-

RăzboenH,

ne vor da

dl.!i
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ce idee fşi vor face străinii şi
minoraton d~spre felul cum partidele politice din ţara românească
a tuturor Il bertăţdor, vor să· pună
mâna pe putere căutând să speculeze evlavia poporului pentru
aceste locuri de suferinţe şi

se

conSIderaţIe

~t'J,.U5t"

Naţional-Liberal.
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PersonalitatIle superioare. eroii, depc'1şesc timpul i11 care trăiesc.
Cine-ar putea sustine azt ca ilutÎnctul nu inseamnA nirnic?t
CIne-ar putea susţine cu temei ci
prtmele traduceri religioase in româneşte s'ar datora numai necesHătUor
cultu!ul sau iufJuentele externe?
Cum s'ar putea explJ.:.;a spontaDa
aflrmirre a conştiinţei nationale la cronicarul MIron Costn şi admirabila sa
revoltă impotriva scornltorilor de basne rari "vor să faci de ocarA neamul
nostrllf ..
Desigur, instl1lclul nu poate fi dt'gIIjat Şi dl Iorga are drepta*e când
spune ci:
"sunetul indt'ăzae.. YOinfa neinfrAnată a strămoşilor, trăia ia el;
toti cAti DU 8fI lupta.. dia eAti
n trăise Inainte, ati 1.ptâr6 pr'flI-

tr'u_al'",
ŞI iatA că prin faţA ti trecu nAiuca
ademenitoare a stăpAnirli Ardealului.
Omul de acţiune nu cumpAoeşte
prea mult. TArJg!neaJe nu-,I are rostul.
Se hotIr' sA p!truDdA 10 Ardealul,
stlpânlt de Bătbory ca sprijIn le,esc
" ca fulgerul trecu pute Carpe.ţL

~~

k, .. _

.,....,2

.• Trecu muntii cu mai mare iaJeaM\ decât odinioară AoniballIcrie Bethlen.
La 7 od. era la poalele Carpiltllor
spre Ploeştl, peste 24 ore de cealaltl
munţilor.

Jar la 28 oct. 1599.
puse capăt aventurilor domneşti ale lui Andrei Ba!bory.
Peite câte,... zile nişte secuI au pus
capăt şi vietii acestuia. JJ urau pe[]trucă
ridicase privilegiile neamului lor.
Când it aduseră capul tnsângerat
al celui ucis "lacrlmlle deodată imbrobodlrl fulgerarea ochilor lui şi din
parte a

bătâUa

faimA

dela

Ştllmber

strigă:

,0, dracul popi!

săra

cul

popa" - astfel plânse marele Ce-

Jaf

câad vAza inainte capul

lui 81 Pompel- -

zice

duşwanu

Bălcescu,

far

dl Iorga adaugA: "pentru a-I duce pADA

la

~ttmul lAcaş,

minare fn mAna

el

luă

o cucerricA lu-

oblşnulri

14 l.oveascA

atAt de crIncen cu .pad a" •

Câteva z.lIe după Şellmber, Mihai

iowA bindtor fa Al ba-Julla.

Mihai iJltAre,te mitrupolia din Albalutia pe care o fnfiln1ase ca 2 ao' mai
'oatute prin mijlocirea lui Slglsmuod,

f' ioklcue,te episcopia rulea icI dfa
,Matamure" cu una r.omaneascA.
tCoatht....,.. iu p.

a.•.,

-"--"0-
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TRIBUNA NOUA
Culmea munţII Jr, deia Pietrele Aradului până la O~lna, dl.'sparte tinutul HăI:nag1ulul de Moţii alpilll dm jud. Turda Adeş; Iar Dealul Mare şi Moma
dt! t!nutul Vdş,:ăulul depe valea Crişului Negru din jod. BIhor. tu susul vă!I,
tlTlutul Halmagrulul se mărgineşte, f.1rA a avea graniţă naturală, cu ţinutul
"BăIi de Criş din jnd. Htlut-doara, şi se intlocte in jos pană la GliravălI, fosta
gran'tă de răsărit a jldeţului Zărand.
Versantde munţilor având poziţiile spre sud-vest. ferite putin de bătaia
varlbrilor aspre dela nord,- lemele sunt moderate. lJatorită insA in~ltimil ŞÎ
mai .des fngust!m~i văilor care impledică penetrabllttatea razelor solare, ierneIe se lasă mal curând, se d·:sprlmlveread mai ioed ~l mai târziu, astfel
'flaţa vegetdtivă este cu aproape o lună mal scurtă decât jos io câ.mpia Crl,anei s.u a BanatuluI.

Codrii secular!, cari pânA bine dt> curând acop;"rellu aproape 70 % din
totalul suprafcţ-el, se compuneau din fagi şi stejari, neatlngând zona coniferelor.
Defrlş,uea codrUor. tntr'ull mod mai precaut la tf1ceptd. date~zt\ dda introducerea căii ferate Arad-Brad, deschid in anul 1895 şi care străbate îa
Jong acest t!nut, prin partea de aud, pe lângă alvia Cnşului. Cea mai Îndepărtată comuna, BrusturU, se afli la 15 klm. distantă de gara căii f,rate.
Ţlntltul Hălmagiului cuprinde următoarele localităţi, grupate conform
nouei împărţIri administrative. Am Iscll(!al ia dreptul fiecărei comune şi suprafata in jugăre cadastrale. numlrul populaţiei dia anul 1927, precum şi cd al
caselor.
Suprafata
la jugare
cada:ltrale

C O M UNA.

· .
· TâroAviţa

Hă 1 malllU

Halmagel, Sârbl.

•

Lun.:şoara. Voşdoci
Ţ uhe,U
Ţ.trmure, loneşti

Poenarju,

•

·
·
·
Oi:fu, O.;I,cr
.

T sa
Ochiuri:

Baneştl, Cristeşti

Numărul

LocuitorII
•
2
,a l\:j 1

caselGr

t7l9

1125

28J

8,,01
5-414
2213
'809

2352

415

1075

159

701
733

146

2622

•

·

Brusturl •
Bodt şti, Mermt'ŞU
Leasa, Ll'ştloara
Varf,)ri (ClUd)

Jj/j

270l
1999

9j7

180

707

4~50

151
114

,3,,5

1121
683

1511

7;)9

152

4038
3348

1038

lL05

223
200

t.458

240
2/3
tl7
125
118

·
Magulicea, Vidra.·
Lazurl,
·
Avram ldocu (A::lua)

6551

1~15
10~2

Pol.ma, Brusturesc
Pleşcula •

1~20

555

2144

510

Aciuţa

Groşi

. · ·

2123

t02

65!)9

b40

OuravăU,

Rostocl •

2~O9

654

126
150

35;(3

!!22

1~5

1 .. 183

19~50

Talagiu •

Total: •

I

j

s~prafata

şi

Suprafata
allprafeţei

Hălmagiu

· ·

·

·· ·
· ·· ··
.
· ··

Lun :şuara, Voşdod
P ,enariu. Toht'ştl •
Ţărmure, {oneşti

. ·
O:hlllrl: Oelu,
Oclşor

TI!';il.

Balleşti, Cnst~ştl

Brusturl

·

·

Bo,1eşti, MermeştI
L"asa, L~ştioara

·
·· ·

·· ·

·· ··
· ·

Vâ, furi (CIUrlU)
vhgullcea V,dra.
Lazurl, Groşi
\vram I~n-:u (Adua) •
Poiana, BrusturtSi:

·

·
· · ·
· · ··
·
· · .-·
· Tohl:

Pleşcuţia

.

·

Acluta
numbrava. Blideştt
Gura văii, Rostoci •
~

··
··
·

.'"

>b(1

844

ti).
~...,..,;

o.

«-

93

l!)

8U

3'178

56
20

389

8~0

313

5H

193

IS09

416

1138
1140

134

208

817

67

3403

blO

U

42

961

41
60

41

310

59

74

417
!:17

26

626

b2
47

lu7~

bO

10 ..
113

,

-

Ils

111
60

o
f-.

200
92
40

18
40
50

1008
8.0
1379

:l

t:"O

Q.

~

.....

8

8h8
68t

683
599

...

>«:1

I

57lJ1

20
70

63R

:::J

"O

C{ 11
834

53
85

2011
758

....
o~
c.u

a..I
.....

-

!II

112

5jl

54

34

241

174

129

415

101

34

8u 8

184

372

99

146
156

280.
3y3
1113

1729
89Jl
5474
~2t3

3L

26Z'::
:.::10 I
1999
4350

63Y

29

1335

38~

105
106
59

4U38

]536

1571

598

14[)9

431
79:1

50.:;7

qCJ7u

70
104

298
595
120

9L5

78

6551
19.!O

8S..:!

! 17

214~

1351

1341
3H44

6:>i9

440

Ifl9i.1

106
136
UJ

334lS
6.t~8

21lJ
~80Y

048
In
9l
498 2084
79 3523
• 'I68Y9 I 1639 I 13u2 IU:.:l22 '4{)d8tJ I 2241 J74183
Adecă dIn totalul de 74 J83 jugare cadastrale: arător 16899; grAdIni
1639; fâoBţe 1302; păşune 11,222; pădure 40880; neproductiv ~241.
Sub teren neproductiv este a se ioţdt'ge, afară de stenle, alvllle pAraelorl suprafeţele drt.mun!i>r şi ale vetrelor de case.
Tălaglu

Plşuolle sunt proprietate com:lOSesor3H1, urb'rlaJă.
Padur!l~ ase:nenea formează proor'etat~ urba'ială şi composes1rall ta
absoluta majoritate, tn Intindere de 23.m4 Jugăre. Statul a ajuns ill poses unea
alor 414~ jugăre orln fxoroorl-rt>a !at,flJl1dliwlor ab~enteişt', Iar ca proprie·

3817 case.
Speeifiearea

><"1:1

t1l

·
HalmageL Sâ'bi. Târnăvlţa

'o"'

""o

::l

dupA felul cultutef

Pâlil la 90% din suprafllţ~ aCestui ţInut este deluroasă· muntoasă. Port'unlle ş~soase se int\nd pe IAng! alvla Crlfulul, şi Iii gurile păraelor prind·
paie, l10de aCt'ste coboară tn
Şi marg,nea aceilSta de &udvest a cetAt" Muntilor Apuseni fIInd ferestruită de ape, culturile se iaall! lndeo$l!bi ia sthul vă·lor, vălcelelor, umbroase şi umede, se past>ad prin deprt'llunile mal insoflte, O~l atârnă in pitn
loare pe coastele dealunlor.
Solul arabII fI formead arg"la, pământ ,Iu de pădure de fag, prin val
,1 din prundlsul rămas pe urma reyăriarllor torentllor.
Specificată după felul culturii, 6uprafdfa acestui tinut prezintă urmAtorul
85pe~t. conform ClasIficării terenltrHor de către oficiul cadaitrulUi, In vederea

en,.

ImllPzitlhli:

tate partIculară mal exis'ă 188~ ju~. ale domeOlului Şerban din Bala de Cf<'.
Partkulanl tarani dISPU.l numai de tntlnderi neÎnsemnate de păclurlcl. tăsft
rate printre terenur-l .. arătoare ŞI filnete, ori unde' ace~tel se imbloâ cu Ilădude.
La anul '895, căit le funduare m~i :-ldHau iocă următoarele ter~nurl
destul de considerabile, in illtlOdel e de 15987 jtlgăre, ca pr"prletate lat! fundlarA de origine feudalA:
1) Domnrul dirz H.11magia al lUi los I Schwe'ger. de 8555 j'1/!drt. şI
anume: 1368 - pădure, 154 - arătJr, 149 - fallt'te. H)2 - paşune ŞI 32
- grădini, - i.f ',zându-se fn h'Harele comunC"!or: HAlmagiu. Brusturi, Lunc- şoartl. Ciuciu, Leilsa. Poenariu, Sârbi, Bod Şti, OOŞI. Lazuf' Si Ta agiu.
2) Domeniul d n Actufa al vad A '/!ustÎfl HoJjky d 1500 jUf!.' anume:
I J47
padure-. 5:) - a. ător. 25
ia(]rte, 58 - pa::.une. 11 - grădilll.
3) Domeniul dm Oelu al minori/OI Porsch de 417 jug. şi allume: 243
- păjure-. 129 - arăltlf. 16- fant-ţ~ ŞI 2':-J - paş ne.
4) D.Jmerlllll dirz Aciua (Avram Iancu) al lui Holaky Emeric de 3141 jaf.
şi anume: ~548 - pădure, 312 alătur, 152 pa?ull • l4 - fânete şi 4
-- gradlOi.

5) Dommiul din HJlrndgel al vdd. Mlhafu W-b" de 2374 juri şi anume:
1989 -

10

pădure, Its5 - arătu'. HS2 lfgălunle feudallsmulul, CeHă

păşunI", 14 fâneţe-. 4 .- .g adm!.
vrt>me iobăgl:t le oferea brate de munci

gratuite, a~t:'ste d·]menil au fost ş\ mal intins!'. Sub noul regim ins!, in urma
pJţlnei rentiJb l!tătl a ag-lculturll, ('le au Înct'put să de.:ada repede, mai inl<iiu au fost îl1s~rc:inate la bancile de cred't funcitlr, pa',ă ce În sfarşlt au ÎIlcăput toate pe mâjOlI~ ţăranilor noştrI, oţd,tl În zilele grele.
Lansândll-se dict,)nul că "AI CUI e păm~"tul. ac!:'llia e ţua", bilrlctle'
romârJeştl, ,'are se Înfirfau attlnci, indeos"bi "V,ct 1rl" dIn Arad şi "Albinadl,. S'biu, of~rjl1d tmp-ulTluturi au stimulat pe săteni, cari rând p~ ritnd al1
cumparat toate imobil:'le f,'ştllor l'lr stăp~nl
(Va urm~)

S!it±! .

Redă

secullor

privilegIIle pierdute.

acordă favoruri Saşilor şi tatregel DO-

blllmi fndigene, contlnuâod politica li-

,1

nIştită

a unul ve chl stăpânltor
au
aunut cuceritor.
Mihai crez1Ddu-se etăpan heredltar
(dupAsi!;tt!mul feudal) a~ărll cucerite,
vota să şi intindă pu :erea şi alllpra
Cttăţllor dela gran'ta Maramureşulul
fi a Banatului până la Tlsa. Dar 8ubveotille dela Praga pentru. mercenarU
sit - zăboveau. iar Ieremia al Moldov~

cu S gismund şi partiraoll
sAI. un atac.
ŞI-n loc de ajutor efectiv material,
Imperlalll ti trimit "vorbe de Incurajare" şi câţ'vii "comisari", cari aVl."att
sarcina să-I supravl'gheze ml,clrlle.
Ceeace tn limbajul mae6trel diplomatII
pregătea

habsburgice se cheamă

bona jid,.

'Mlbal n'avu rAgaz sA prnideze ided.t douA d1ete transilvane, "Ip.ot.e
repezi asupra Moldovei' to- care ,",ee
prt>găteau

atacuri.

C

Suprafata tereoelor adHoare, a grădlnelor şi a Un ·ţelor. in total 19B40
se pulverizeaza ca proprietat~ p-Htlculară fntre ::S94J familli, reveniod
de o famJie cea 5 jllgâre. Sllnt puţlOe p-oprleUtile de câte 20-30 -jugăre,
mai mari aproape nu eXistă.

3871

totaU eite de 74,1&1 jlJg!re, cu 19.250 locultorl

!(\j

\..

jugăre

~-~.

Adedl,

C O M U N A

.....

t::
"O

Proprietatea

133

Dumbrava, Budl'ştl

...-o...

Energiile plebee alt pltS mAna pe mo,iiJe magnaţilor unguri prin proprIa lor vredlllcie şi ca spllJlnul băncilor româneşti, Victoria din Arad ,1 Albina din Sibiu.
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Se intoarse In să grabolc tn TranaUvula ,i consimti, fată de trimisul
Impăratului, la 8aCflficii dureroase ....
I se da sfatul sa priveucă mai mult
spre Sud, peste Dunăre ...
OI'Derallil Basta asmute TransflvlIofa
impc 1rlva luI. Scrupule de conşt'inta
il opresc pe M hal să se ridice impotrlva armatei "Impăratulul" şi, contrar
obiceiului său, tarăgănează l!.lerurile
,1· Jucreazl moale, făra a participa el
ln.u~i...

PITtşte, e

bătut la Mirislău lângă
Alba·lulia la Iti Sept. 1600_
Bă\.cescQ are o admtrahtlă pagină
lirică despre M:rislău acest mormânt
al celei dintiI
domnII române~tt

asupra IlfdeaJuhll.
. DupA Mirlslău, le reintoarce 'tn tara
RomAl1f 18 !l. Alc', ca şi in toatA MoI
dova! It 'U, (,Ilrt voiau sA- J punA pe
tron pe fratele lui Ieremia. - ŞI norocul nu-l mal favoriza ...

. In 'fruntea UDor crlÎmpee de aste le

.cu o neintefeasl iuteală treeu ·prin· ;t.uptt·la Bl1cov, la Lovf,te, pe Arges..•
Suceava. goni pe lerenU a Mov"* pAnl ZAdarnIc! .
la Hotln, apoi poposl to Iaşi. 'AJUDI'I . 'SI 'oeepe din nou -pribegla. Prin OI·
pe domn ',1 schimbi -MItropolitul.
tenla tre'Ce spre Vfena, Apoi spre Praia.

Ţara

leşllor... Soţia şi copil
ruină.
,~De aş fi pierdul totul de căfre
duşmani nu m'ar uurea aUla
eit mă dOare ci mi s'a făcut
de acela dela eare, Du mnezeu
mă vedl!', a~tephm ajutor fI
spr1j n" - scrie el.
Praga obţine tnsfârş1t ajutor ma-

prada

iu Ardeal. In urma lui

La
ti"rial

şi ftlJlădufala

ca B:lşta ti va fI
Uil colaborator sincer. Nu nentru
(brazu) lui, ~i pentru a:'1 alunga pe
S g smund B<itho'y care apăruse din
nOI tn TI ansllvanla.
Cu o ultima sforţan", Mihai re cu·
cereşte

imparatului Trao~i1v~nla în
lulte ]601, prin batălla ddd GorăsIău.
O tr calităţile .. Valahului" btăteau tn
o _hit albanl zulut Basta, care-I cauta
cu orice prl't "nod to p;:tpură-, Ş
in timp ce M hai ticlula planul viltoarflor campanii, o ceată de WaloDI din
Flandra şi de Unguri. trimişi cu 'ordinul formal de a·l asasina, 11 scot
din cort şl-1 strApu"g cu sul ţele. (18
Aug 1601). Avea 44 aniI
Ca o ultimă mamfestare a tlcăloşlt'1
omeneşti,

ii

asvarlă

cadavrul peste
'stărvul putreZit si crăpat al unul cal
Prh·tenl devotati ti Iau cu mAlnl

pioase f'umosul său cap şH duc ftl
taina la Mănăstlrt'a DealUl - In acetaş
mănăst re unde jurase credlntă tmpă
ratd,,1 O Inscripţie amloteşte că
.corpul ti zace pe câmpia Turda t do·
horât de Germanl-.
Azi o cruce o bi ită cruce simplă
strâjuitşte la Turda locul pe c,are se
presupune a·1 fi fost ingropat trupul.
Dar io faţa acestd cruci umlle a·
Îngenunchiat pe pământ românesc cel
dlDtâj român şt Domn al României fatreglte: Ferafnaod 1 cel ~aTt şi ctl Sfânt.
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S'a făcut de către alţii cărora Il s'au
adaugat III unit dmtre al noştri, hgă~
intre situaţia la care a ajuns \\\bai
V teatul şi aj jtoarele volte a'e Austriacilor, ale Impăratulul dela VlfDa •
Ceva adevlr este in aCl'ste aflrma~

mi

"tură

tiun):

graţIe ,,3jutoruIUl" austri~c

Ne

M hal

Voda a ajuns 1" oierderea dda MiJlslău şi la uciderea lui de cătrt' Bdsta
pe câmpla Turdei; insA prin propria
lui vtt'jle Şi prin puterea noabtră, a
aiun~ la Călugarenl. )a distrugerea
-arm dellui Sinan Pd~, la l!UCt'rlrefi Ardt'slutui şt a Moldovd. Dacie ,vor ba.
'si fa 'em distinct j - .ap(}!aA le facelll
complecte!
(Urmarta fn ar. l'Utot.)
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TRIBUNA NOUA

Clevetitorii
Sunt un gen de oameni, din amb,'Je
sexe, cari fie din naş!ere, f:e din ob!ciouintă le place trAncAneala pe seama
vecinilor, a prietenilor - pe cari îi
primesc 1n casa lor cu vorbe frumoase
de bun venit, cu laude, pentru ca în
momentul când au trecut pragul să
arunce dupe ei căldarea ClI JAtunle
trAncănelel.

Clevetjrea este patrimoniu spă1ăto
rest lor, al pielăriţdor şi al femeilor
de rând.
Iată

,

boala s'a intins şi la
sexul bărbătesc şi ce este mai dureros, chiar la inteligenta de pe la noi.
Auzi la caf<nele, pe corso, la ori ce
colt de stradă clevetlri urâte; mmontarii cu ochii la Bu1apesta - unde
astăzi curge lapte. miere şi capital cu
8 pro~ente - românii desblnaţi pe Cft:dinte politice, divergt'nţele de concept1t politice, traducând io duşmănie
veolnoasa, dUiă până la ruperea raporturilor socIale şi finanCIare, toti
c1cvett'şc ca femelle de rând.
Am avut nenoroci ta ocazlune să a ud
pe un Intelectual din B'nat. care se
inapuiase dintr'un vol .. j prin apus ŞI
pe coasta de nur. clevet'Dd ţara, con·
ducătoril el, o!g~nizatla În sine a Statului, deşi .. cest mtt'leduiil s'a rjdio-at
de la intrrgirea Neamului, de şi a fost
Senator, deşi sub "binecuvântatadomnle urgurt'ască, nu ar fi aiuns mal
mult decâl nu bieT "f ş,ălaş" tn satul
lui.
Şi cleveka ŞI i j Ira, ftkând
sp !me la gură, penTrU ca. in acelaş
raion a fost Dum~t un al doiit'a Dotar
public, uu om cu f"m lIe l1umf'roasă,
de c"lltate mai bUI!ă, mal popular şi
mai desch s la suf,tt d~ cât el.
insli

că

Am văzut Ş'

.

..

Prin'ăria

No.

lOY8/~27

Publicaţiune.

tenil nu au de fă ut alt ceva mdl bun
de cât .clt'vellrea".
Ca român, clevetlre~ silă nulu' nu
te liupă,ă, pentru l'ă străinului, de i~al
turna şi Bur .... topt OI.' gură, tot nemulţumit va fi, dar când clevelirea
vine dela al Uu, care a ajuns până şi
rn Sf<1tul Tărel, deşi nu a însemnat
nimic în trecut şi care a.:um vine
tO'o'ălzt Cle soarele lucitor al coastd
de azur şi, se Iără t'şte in confon
şi în bine ce nu il vis t vre-od ată,
ca să te împroşte cu venInul c1evdirel,
asta te doare.
CltVellrea nu pr~a stă hine nici
pIlăr'telor, mei spălătorcselor, dar mal
seamă

cu

nu sta hine ",omenilor inel chiar f . . ştl senatori

tehgenţi", fl~

rn

Statul Ţărei.

Primăria
Iicitaţmne

publică

comunei Macea
minuendă

in:rtprmoere
pe anul 1928.

pentru darea in
a carausitului comunal

Vlitaţiunea

se va

ţine

În ziua de
20 Decernvrie 19.a, oarele 10 a. m.
în lo(alul prlmănei, pe lâ\gă respectarea dispOliţiunllnr art. Î2 83 din
L· gea asupra ConLbiiitării Publice.
Caetul de SarClf1! şi condlllunile se
pot vedea z 100c in biro,.d Notdrtal.
Primar.
Ncltar

ah.

Gh. Arddean

Fdrcaşlu

lacăt

gură, S-U

o mică privire ÎIlapol, o
iustă rdh·rt1e la ce a fost mal nainte
că d se vindece de a.::easta boală
mal scârboasă chiar de cât lepra

OA

Licit1ţ'unea

va fi ~u oferte Închise.
Llcitaţlunea se va ţinea in confor~
mitate cu art. 72 - 81). din lt'gea cont.
publlce.
Ped'::a, la 10 Noy lY27.

... ...

::

PROPRIEfARl DE TRACrORf

..
dh
''it
..
rlh

Să nu stricaţi nervul şi mOlorul
CU peirol apos intrebu1nţ"ţl

r.n
t:?
••

Nu. 658/927

Prhnărîa

Concurs.

••

:H:

W

Prlm~rla Comunei M~cea publică
conculS pe ziua I 1,lOuo>lrle 1928 pentru
'ndep!llllrea alo r 7 posturi dt' guardlŞ11 l'ormnali ŞI 1 1J0st Irn"nU3LOr,
pe lângă retnbfJţlur e e bllgetare.
Cert file adjusI" te cu documentE-le
prescriS\! se vor Îo.dnta Pr rnMltÎ comUl1ale până Îl! ziua de 20 1e em~
vrie 1927
MAct'a la 1 nOf'mvr:e 1927
primar
notar
Farcaş;u

Nr.4,0.
Nll. 2020/927
PUblicaţiune

Prin'ăr!a comllnd Pecica adu'e

la
g,-nt-r,.la că primii I cltaţiune
ft f.·rltor la d',rea în arendă
Dt' anlli
19.::8 ~ imob 1 I'lr corl.unale f1ind făiă
cl1noşlinta

fll

e o llotiă ltclt,ţ'une

Cll

JjTundul COm,lt1i:l1 20 It t.
L'c,t ţ a se va t llt'a in confQrmit~te
Cd art. 72-80. dtn Itgea COn!ablltat l

puhhce
Pl'CI a, la 10 Nov. 192'1.
Nr. 453
Pdmaria,

W

frC:
r.h

Societatii Petrolifer S. A. R. ~

Ah

Chişineu -Griş (Lănga

la

~p

Şosele

Arad

N\). 14"17/1927.
Publicaţlune.

Se publică lidtâtlUnf'3 publl,ă pe
ua de 25 Noernvfle 1~~7 la ora 12
pentru lucrările de aprov lionarea mat!:1 ialul (le b·rou. pt. SI rviClulul Te.n
oic al jUlil'ţulul Ar(:ld.
Cond tlun1<lt~ de l'c;'01ţl'Jl1e se pot
v-dea la Slrvic!ul d Podud şi Şos 1·
din Arad între arde Ofl(lOasţ>.
L Cit trunea se va tn~ in conform;·
tate cu d spoz ţ unde It gel contab:liZ

la
Cunoştinţă genera ă că in z'ua de 30
Dec. 1917 oara 8 se va tinaa Jlcltattune publică pen tru cU mpăarea unul
cal la serviciul de curier, 2 taurI şi
4 veri de""-ţlrăslIă.
. Liclta,II)DI ase va ţinea in conform!tate cu art. 7,t -80. din legea cont.
publice cu oferte închise şi s gilate.
Peclca, la 10 No~. 19;:!1.

Prlmdria

Se

publi('ă

gara) Âh

:: Ase menea vă puttti procura ~~
:: .

€3
g

benzină şi uleiurl ~~

467

de tot felt;ri.

::

Ah
~'!:"l .... t::) •••• r.:l"5J~ .• t:n .... t: :'\ ..... r.::-;;..:

r.~

e.::J •••• e:;J ............ i::: .. t.: ;l •••• t: ;J •••• t.;
el:m.JOel

~

Vărşalld.

Publicaţiune.
ziua

Pu bli ca tiun e.
Primăria comunală

licltat une publică pe
De.:. 1927 ora 10 a. m.
pentru are[]da~t'a lotl1luI zootehnic în
n,ărlme dt! 20 jug. fân~ată, pe anul
19 8.
L'lltaţia Se va tine în conf. cu art
7"1. -1:)3 d n legt'a C P.
V,u:,.and, la 5 Nov. 1927

Se

Scsotldorf

dă

in

arândă prin CICit ţ1une publi,·ă cu 0fate in,h se ŞI s'gll"te In z ua de I
de(emVfie 19U ora Y a. m. Ia on·
măria cnşma comunald de sub No
283 pe timp de trei ani cu incepere
del~ 1 );Inuilr;e 1928 până la 31 Dece l'prie 1920
Ll,'lIatiuol'a se V.l tl nf'a cu cont Art.
72 80 (Ielll I,g··a CO[Jt"b IIIătt publice
Dt, rtde Încsse ŞI siada'e precum
şi ~autlUl1ea de 10% se V;l dt'p' ne la
pri mărle până la dat" f X-3tă de mal
sus.
Spriioft:tc!e şi ofertde Îdâ:Z.,te
nu se por lUd in C0t1s1d,r"rc
C·" ld dl) sal~ Ili şi conulţiunll,· St>
pot vedea zdn C fn oarele de 0f!';IU în
in bIrou! notariat dm S. hond rf.
SM !dod la 14 Oct ]927

ac

b

Primăria

P: ;n,;'!r'a comunei Varşand.

No. ] 183 927.

PUbliCe ţiune.
So: ;!du,:e

rubllcâ că,
an malelo' repro,1u,atodri, cumulla VăI ş~nd li ră spre
li h rnbare 2 Hm~S:lrl şi l tauri apti
()t·nt·u It·product'e.
Comunele Intert s~te f,unt rlll{~te a-si
lnalnLI oft rtele pană la dat.! de 15
Ore. Id aLei1st~ Pllmăr;e
V2,rs nti, la 5 Nvv. 1927.
[n urma

I~ cunl,şllnţa

tXrlln1i ăni

Primaria

Nr, 4:)8

,~

A ten ţi U

Primăria.

Nr. 457

Il

e.

Cele mai fine
comode
eftine
moderne
durabile
elegante inclUj~minte se
confectionează la co·
mandă in atelierele IOAN
GOICEA, Arad, str. Emi·
neseu Nr.4.
Mare magazin cu un
bogat asortiment de pan·
toii şi ghete de ceamai
superioară caJitate pentru
oamne::/
ş' Domni.

Prlmtlrla S"hondl'lf

No. 96;/927

Pr i măria Sch?5 ldorf vinde prin licitaţie p blid in ziua de 20 DecemvIie

!y27 ora Il a. m 2 tauri neapţl pl'nku reprodtlcţit,. Lic tat1a se va ţ:ne<t
1.. prlmăr·e cont. It gl contdb. pLbl
U ofnte incs se.
Ofatele Înst,ţ'te de parantlc d· 19%
se vor depune până la ora fixată la
ptirnărle. Ofertele sosite după ora flx~tă şi supraofatele I1U se \ ar Jua
în COIIS dt·rart>.
S h6:ldorf la 8 Noe ·.vrie 19.a.

publică

Nr. 459.

~Nr. 446

~

AC

LLiAi!iUZU

"~»3-~

Primăria.

Nr. 456

ARDELEAN
in comuna:
Caporal Alexa
(Cherechiu)
plasa: Sf.- Ana
Fabricd de oleu de
mâiwat pentru vomă,
Vinde uleu de mâncat
de: boston (lud Q e)
floarea soareLui, câ-

No 2019/927

Publicatfune.
şi Ş

q~

CraţH

p ,blice
AraJ, Li 6 Nov. 1927.
Nr. 464.

SI rvidul de Poduri
No. 1478/1927

r.:l

~~

Pll bHcaţiune.
Serviciul de Poduri .şl

'ii'
.:ii:

S·:so .. dorf.

No. 889;927.

Ghi

::

r.~

N,). 1! 80/ 1927.

comund M"lcea

Gh Ard([,an

::
t;:r
..

~n

care '1 puteţi procura dtla De- r.h
~~
p.'zltul al
••

~~

Pflmăna

Primăria

-c.::.,

Petrol rafiuat par

;";-;';':J ......

Primăria.

Nr. 4::'4

Jsele Arad.

PubHcaţfune.

Publicaţiune.
Primăria comunei Pecica aduce

452

ora 10 a. m.

No. 469

No. 2j54!927

No.

comunei Pt:cica aduce Ia
cunL'ştint i generală că prin liclt:,tlUl1ea
ref'-rlIor la darea in arendă pe anul
19_8 t furnizăre! nutrtţului şî furajelor
de lisă pentu animalele de prăsila şi
caii comunall fiind fără rezultat, se
ţ.ne o nouă llcitaţiune· cu interval de
15 zllepe ziua de 12 Oecemvrie 1927

~;;

tăţli

Pent1U cievetltor ar fi bun nn
la

~::.:.-= ~ .... !'lu ... r:!'\ .. !..:.;J ~...,I': n •••• C! :'\ •••• r.~
;:..Fl.'; :J •••• \::J .... ~:J •• ~r.;: •• t::J •••• t: :,1 •••• t.: Xi-:

Primăria

co-. ln 1 erval de JL ZlIt> pe ziua de~ 12
merciaflţ, ~vrel, cari inainte, sub re- f D"cemprit> 1~27 ora 19 3. m.
glmul upgllresc drab'a iSI târau zilele
Licitatia va fi verb"Iă pr. ţlli d,'
Iar astăZI aii Cdse de m l104oe ŞI b~nl stng-re la arândaul comunal IOUcP!cl,
pe la bă"c/ af~cenle le-au m,rs strună la co~lrea ierb'l din ~;Itlitlr ;,;00 1,

,
dela războlu până m;1 a, um l âtp-va
luni, aceşt a În f·t oi greutaţ lor pr n
(MIre trece Ţ <ira şi ImpliCit toti celA-

c:

Nr. 2023/~21

comunei MJcea
Nov. 10

Publicaţiune.

r, zult<lt Se

....

am at;Zlt SiJm~arl,

Pag. 3

licitat·une publicA pe

ziua de 20 Noemvrie ]~21 la ora 12,
pentru lucrările de fur01zarea uneltelor
nec~sare cantonierilor judeţului.
Condlţlun!le de liclt+une se pot
vedea la St'fvlclul de Poduri şI Şasde
dlu Arad intre orele oficioase.
Llcitatiunea se va ţine in conformitate cu dispoziţlun le legei contabj)jtăt I publice.
Arad, la 6 Nov. 19;a.
Nr.465.

Primărfa

comunei Pe lea aduce la
cUlluştintă generală cA prima llcitaţ e
referitor la d :lrea tn an'ndă a dreptLlui de incasarea taxelor dt> piaţă săp
tăma'1ală ŞI târgurl pe anul 1928 f.·nd
fără rezultat se ţme O nouă IIcltZlţle
ClI Interval de 15 zile DC ziua de 12
Oecemvrie 1927 ora 16 a. fi.
licitatia va fi veI b:dă pretul de strigare e 15000. Lei.
Lîdtaţia se va ţinea în conformitate
cu art. 72-!:S0. din hgea contabiiităţt
publice.
Pedclca, la 10 Nov. 1927.
Primăria.
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Primllria comunei Taut.
Nr. 666/1927
Publcaţiune.

comunei TilUţ ti:le Ilciht 1f'
publică ia ziua de 17 Dl'cemvrie 1927
orele 11 a. m. peutru procurarea unei
trăsuri pe arcuri.
Llcitat1unea se va ţinea în confJrmltate cu dJSpOZlţlullile art. 72-82 din
legea Conta biti tătii Pu blice.
Tauţ la 7 Noemvrie 1927.
Prlrnăr'a

Primăria.

Nr. 472.

Prhnăria

comunei Taut.

Nr. 663/1927

Publicaţiune.
Primăria

comunei Tauţ ţIne ilcitaţie
publică În ziua de 17 Decemvrie 19L7
ora 10 a. m. În b'roul notarului pentru
furnizarea uniformelor de vară şi de
Iarnă şi incăltăminte pentru 3 poliţiştJ
comunali.
Licitat!unea se va ţinea tn conformitate cu di;pozitiuniJe art. 72·82 din
din legea Contab:lităţl pubHce.
.- Tauţ la 7 Noemvrif 1927.

II

PUCHER
Magazin de sobe
şi

cuptoare

SOBE şi CUPTOARE de teracotă, reparatii de ori ce fel, mutarea dela un
loc la Il lui .. se pot face cu pre1 urile cele mai reduse de magazinul de sobe
din Piaţa AVRAM IANCU No. 3.

Ptngelltul ghttelor bărbăteşti
100 I~l, damt lor 80 Iei şi pentru
copll 40 lei. Repararea tocurilor
la ~hete 20 leI. Reparaţii mal mici
10 Iei. Pentru fle care lucrare
g~rantez pentru 60 zile. Rog
sprijinul onoratulul publh:.

Ilie Nadaskl
Piaţa Peştelui

19.

Primăria

cornund

Tauţ.

Publicatiune.
Primăria

comunei T!luţ ţine licitatie
ziua de 17 Decemvrie 1927
ora 8 a. m. în biroul notarului pentru exarendarea dreptului de a percepe vama cu o:aziune-t celor 2 târguri de ţara. ce se vor ţinea În anul
publică În

ţInea

in conformitate

cu dispoz t'unde art. 72-8~ din Jr-gea
Coolabil~tătll publice.
Tauţ la 7 Noemvrie 1927.
Primăria.

In atentiunea InstitufiuniJor,
studentilor şi părintilor:
Ca

Primăria

comunei

Tauţ.

procuraft
uniforme, chipiuri bine
lucrate cu a s o r ti m e n tu 1
c o m p 1e c t, cu cele mai avantagioase preturi, din sfofele
cele mai bun e, după
regulamentul Insiitutiunilor,
se pot procura la cea mai
veche firmă din A rad
Scbeffcr Heurlk
Bulev. Regina Maria 25.

Functionari de Stat şi croitorii
au reducere de 5~/o. în angro o
reducere mai mare.
No. 216.

No. 23b6/927
Publicaţiune.

PubJicaţiune
Primăria

şi

comunei Taut

Mln:şu1

de sus tine 1ic'taţ i e pubbcă in ziua
de 17 Decemvrle 1927 on le 9 a. m
In biroui notarului din Taut pentru
darea in arendă a cărăuşlel comunale
pe anul 1928.
Ll:ltai'a se va tlnea in conformltate
cu diS 1oz\tiun' le art. U-82 din It'gea
Contabilităţi

Publice.
Taut la 7 Noemvrie 1927

Primdr.'a.
Nr. 475.

Primăria

comunei Pedca aduce la
cunoştinţă g~nerală că in ziua de ~O
Dec. 1927 ora 8 se va ţinea licilat une
publică la primărie pentru repararea
tra-.unlor. cărl;ţelor, harnaşameetulul,
potcov:rea caiilor comunali şi rechlviZltelor de pom perit pe an ul 1928.
Licltaţiunea se va ţinea in confor·
mlt;jte cu art. 72-80, din legea cont.
pub! ce cu oferte in hise :şi sjgilat~.
Pecica. Ia 10 Nov. 1927.
Primăria.

Nr. 450.

No. 2357921.

No. 2358/927.

Nr. 447

generală că în 30 Dec.
1927 oara 8 se va ţinea licitaţie pu·
bllcă la primărie pentru repar"ţiunile
mărunte,ce se vor ivi dm caz în cursul
anului 192ti Ia ediliciile , g'ajdurIle,
fântânile, oborul şi podurile comunale.

j

!,

No. 180/i927

Publicatiune.
Se aduce Ia cunoştintă publică, că
ziua de 16. Decemvrie 1927. ora 2
p. m. se va ţine o l!citaţiune În comuna Semlac la şcoala de stat, pentru
furnizarea mob!llerulul nE'cesar şcoalel
de stat şi anume:

60

PubliCe ţiune.

S'a deschis

bucăţi bănci şcolare

4
18

"
"

2

"

1

"

34

•

Primăria.

Primăria.

Nr. 449.

,

Dep o z i t u l a 1

Petrolifer S. A. R.

Societătii

la

-...
t

C h f fi i ne u • C r
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Primăria

comunei

Vărşaod.

No. 1181/927.
PublicaţJune.

Se publică I!cltatiune pe ziua de
15 Dec. 1927 ora 11 a. m. pentru
prestarea cărăuşiei necesare comunei
pe anul ::!928.
Ofertele înch!se şi s!gilate se vor
inainta piimăriel fn conf. cu art. 7283
din Lege C. P.
Vărşand, la 5 Nov. 1927.

Prlmdrla.
Nr. 460.

în 5 tipuri

me~e

s;;aune
dulapuri pt. bibllotecâ
dulap pt. ar_ hivâ (mare)
cuiere de 1 mt:tru lungime
"
» 1/2
•
table negre pe părete
"pe 3 picioare

5"
5
"
1"
1 "
C'atedIă
Planurile se pot vedea la Comitetul Şcolar Judetian.
Llcilaţlunea se va tine în conformtate cu Itgea Contabilitatii publice
şi cu oferte închise şi siglhte, pe cari
concurenţii le vor Înainta Comiletulul
şcolar din Semlac in zilla lIcitătli
ora 2 p. m.
Ca garantă se va depune 4% a
sumei oferite în- numerar sau efecte
de stat.

Semlac, la 3 Noemvrle 18t7
Com,feful $eolar.
No. 471

Primăria comunei
No 2404/1927. ad.

Nădlac

Publicaţiune.

Comuna nădlac tine licitaţie pucI! că în ziua de 19 Decemvrie, 1927
referitor la aşarândart'a viilor comunale şi nuielarul comunei.
La llc!taţle se poate concura numai
in scris şi cu oferte sigilate.
licitaţ'a se va ţloea in cont. cu
art. 72- 80 al legi contabl:iUit l publice.
Nădlac, la Il Noemvrie 1927.
Primăria.

No. 468

Primăria

comunei MIşca

No. 17lj1927.
Publlcaţiune.
Primăria comunei Mişca pn blid
concurs pentru ocupare postului de
Impiegat II. care este vacant la această
primărie.

No. 2355/927
Publicâţiune.
Pr; măria comunei Peciea aduce la
cunoştiT'ţă generală că in zIua de 3u
dec. 1927 ora 8 Se va tlnea Iicltaţlune
p'Iblkă Ia primărie pentru vinderea
alor 2 tauri ŞI 3 veri "eapti de prăsfre.
Licltaţlunea se va ţinea ia conformitate cu art. 72-80. Din It'gea cot.
pUJ1ice cu oferte Închise Şi SIgilate.
Peclca, la tO nov. 1927.

Salarul este aeeI prevăzut in bugetul oomunei. Cererea cu toate documentele prevăzute de lege se vor
înainta acestei prlmArli până la 15
Dt>c. 1927.
Mîşca, la 7 Nov. J927.
Primăria.

Nr. 462.

PrImăria

comuneI

Vărşand.

No. 1182/1927.

No. 451

Concurs

Primăria

comuneI Pe:lca aduce la
cunoşti- tă generala. că in 30 Dec.
IY27 oara 8 se va ţinea licitaţiI' publică la pentru compactarea rtgistrelor şi cărţilor de legi şi specIalitate,
asemenea pentru fUfnlZHea h~rllel de
s,ris Şi recvizlteIor de b rou necesare
primărie in anul 19.::8.
Llcitaţiunea se va tinea in cOllformltate cu art. 72 80 d:n ), gea ('onf.
publice cu of,rte iOlhse ŞI sigilate.
Pedea, la 10 Nov. 1927.

••

..

Licltatiunea se va ţiDea Înconformitate cu arl. 72-80 din legl:'a cont.
publice cu oferte închise ŞI sigllale.
Pecic8, la 10 No~. 1927.

Primdfla.

Publicaţiune.

Pr!mllrla comunei Pedca aduc'e la
cun( ştlntă gt'nerală că in 30 Dec.
1927 oara 8 se va ţinea Iicltaţiune
p, bhcă la pnmărie pentru cumpărarea
lemnulu'l ferului, scândurilor tubunlor
ciment necesare la reperat unele fântanilor p0d uri lor şi ed ifl cl110r comunale in anul 1928.
Licitilţ'Unta se va ţinea to ca dormitate cu art. 72-bO din legea cont.
publIce cu oferte inchise şi sigilate.
Pe;:jca, la 10 Nov. t9.â.

cunoştinţă

rn

Nr. 474

Nr. 665/1927

Pecica aduce la

JI

No. 79.

=

Primăria

1928.

se va

112&2

PUblicaţiune.

Primăria comunei

1.l'

Nr. 448.

să vă

Nr. 664/1927

sotia lui STEIN MOR.

No. 2359/927.
Ca să vă faceţi ghete cu preturI
reduse. Ghde noi pentru dame
inct'pând de la 5UO lei in sus,
Ghete noi pentru barba ţI înct<pând de la 600 lei în sus.

78

_-._,-

Nr. 48

Rog onoratul public a-mi da tot concursul

Primăria.

Nr.473

Cele mai Irumoa8e

..

--
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L'cît.aţ'a

"

No. 259/ I ~27.

Pu bJi caţi u ne.
Se pJblică lIcltaţ e publică pe 27
NOt'mvrle a. c. orde 3 p. m. Ia prl~
măna Glogovat pentru furn zarea de
120 m. cub. Il!mne de fuc,
LiCitaţia se va tinea in conformitate
cu dispOllţluoile leg1l contabtlită,U
pu')l ce,
Glngovat, la 30 O.;t. 1927.
Nr. 46J.

Primăria.

Comuna Vărşaod publici concurs
pentru ocuparea a 3 posturi de guarzl
comuDah.
Cond1ţlile de salarizare şi admitere
sunt cele stabil te fn rrgulamentul poI'ţial publicat in Monhorul Judetului
No. 42-19_6 respective fo bugetul
comllna!.
........
Cererile adjutate cu documentele
recerute, se vor i.13inta Primăriei com.
panA la data de t5 Dec. 1927.

.
Nr. 461.

Primăria

•c
c

,
(

I

1

_ss
Nn. 48
,,"o

Coriolan Petranu. Bis'!riclle de lefrln
din judeţul Arad. Sibiu Tip. Drotlld

1921.

I

.

Neobositul profesor de lstrorla artelor dda UOlvrrsitatea din Cluj, Dr.
Codolan Petranu publică un album
cu o parte din biseride de lemn din
jud etul nostru.
Ills:1rclnat de comlsiunea Palatului
Cultural ca să c~rceteze care ar fI cea
mai reprt'zentati\!;l biserică fn lemn
din judeţul Arad, O-sa faco! in vara
anului 1925 o excursie in intreg judetul ,1 o parte mică din cercdărHe
sale le publică in volumul acesta.
0-1 COTiolan Petraou face o expu Offe generală la Început din care
desprindem foarte Interesante con-

I

turii plplliiire a acestor bis>!rkL Toată
•
lauda O-lUI M. Mattost k pf'ntru ad mirab leit! fotografii reproduse in albLlm
Un sIngur n g'et că nu ni s'a inUţ Ş ,t
şi câteva clopotnl te sau cruci de morndint şi troite de drum, care comple.:teaza aşa de b ne cadrul in car ..
e

piasil1ă

biserica.

0-1 Corlolan Petranu ne-a dat posibil'tatea să cunoaştem gustul artistic

al poporului nostru care ne ::!pare destul d~ complex şi interesaut in manifestările

Id,

NădăjdUim că episcopia Aradului
va inlt'rvenl ca ~ă păstn ze aceste umile biserici de lemn,_ care reprezintă
deopotrivă adânca evlavie a bătrântlor
ce se od hnesc fn cimitirele ce le stră
juesc, cât şi o nepretuită comoară de
artă populară românească.

L

stalări

.,1

Bisericile de lemn din judetul Arad
nu s'au bucurat până acum de o deoSl'bită atenţie din partea cercetărilor,
.aşă Încât lucrarea sa e prima în aceaatA directie. Aceste biserici se gAil'SC
Indicate mal all's fn piutea muntoasl
a ju1eţuJul, ur:de vechea tradiţie s'a
pAstrat mal indărAtnic. O hartă, la finele yolumului, confirmA aceastA CODstatare.

Vechimea lor pare si DU fie md
mare de mIjlocul veacului XVlll. BI~
serica din Vldra e din 1134, Patru
icoane la Madrigl"şti sunt dlD 170:J,
dar tie pot foarte bine să fi aparţ nut
'unei alte biserici mal veche. Astazi
biseriCIle din lemn sunt amenintate să
dispar!. Alaturi de incendiul care le
5uprll1ă din cân d În când, rnş' şi locuitorii le dărâmi spre a ridica in locul Jor altele de piatrA, de cele mal
multe ori lipsite dl! gust artistic.
Forma lor mică, lemnul de gorun
din care suot construite ca fi poz tia
pito'ească În care sunt aşezate, de
obicei pe vârful uilul deal şi ia mijlocul clmitlrulul, formează 110 cadru
Datural din care se deduce simtul estetic şi ochiul de artist al poporuluI.
D-I PetraDu spune: .. Eie domiDează
regiuDt'8, satul, nu numai prin pOZiţia
lor Oi prm seriozitatea, melancolla, religoarea şi Izolart'a lor de lume, la
care conmbue şi cimitirul de lângă
bISt"r!ca".
Planul acestor biserici e slmpll::
cel baslllc.d cu abslda prinCipală spre
est Narthexul prezioll uneori un pridvor dC's, bis cum se găseşte frecvent
la blseridle din Mo!dova. Intrarea e
spre est dar şi spre sud ca la Honl 'lf, unde pridvorul ocupă intreg peretele sudic al lăcaşului.
A :operişul e din şindrilă şi crama
e frumos CTt stată. Turnu! inalt având
co fui asscuţJt de origină gOlică sau,
fn formă de glob sau ceapă mult mal
frecventă.

O 1 Corlolan Petranu cercetează şi

pictura rt" hg1oasă. Ea are un car acter
zdtor şi cu reprezeotărl mai
ales in lt galura cu judecata din urmă
şi oÎfr:rlte pedepse din Infern, uneorI
naiv tratate. In îmb,ăcămlDtea d'feritelor personagil se eVidentiază loflu~
enta mediulUI popular. '
După această expunere, sunt reproduse cât~va blseri~1 de lemn, din judt-I, picturi in [erioare, uşi imparăteştl,
CblvotUrl, sau icoane. Vom semnaJa
adm'fabla Impretie ce'o produce bl·
aerlca dIn TârnovJla, aşezata Intr'un
, dis,:ret peisaj de munte, aCctaşi pUi
cutl lmprfSl~ vederea bisericei di-n
Grc,t Inter~santA Îmbinarea aCOpt rlturUOT de la apsidA cu cel dela navA
la ~16erlc. din TIIa, cu elegantul turn
86cuUt.
I>eaeaele.r:bltectonlce ale O·lul
KeppJ CODtnbl.le la IAmurlrea"hjte~
moral

h--
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Recensie.

i

nr

prot. Ed. 1. OiivlDesca

~I~ HbllUIlHlfft
SIUD, ft~HOfMm HOlD6IC( Dlft HRHO.
Păt-unşl

de fnsemnătatea misiunii
lor, ca viitori slujitori ai altarului şi
ca buni fii al patriei, studenţii teologi
ai Academid e»rtodox-rom. din Arad
au pornit o vie activitate culturala,
rel1g oasă
natională in masele poporului atât la sale cât ,1 in oraşul
nostru, [n acest scOP el au organizat,
sub conducrrea profesorului respectiv
de catihetlC'i şi literatura români, o
serIe de ser bAri la sate, cu un program bine alcătuit
t'xecutat ca mult!
inlm-ă şi p::-i Ct' pere, c9nstâod din cantece religioase nationale, cum şi din
piesa ~Strlbunii" pentru a cArei reuşItă au luat co~hlme dela teatrul ora-

,1

,1

,1

şului.

.l~cte şi corespondenţă
Relative la renunţăriJe la Tron
alatostului p .. incipe ltloştenitor.

Dintre toate aşezăriIe con sti- binefăcătoare ale monarhiei, adică
tuţonale, monarhia este aceia transmlterea succesiune] fără zgucare aS1gură mai multă linIşte duiri, şi~au făcut dovada.
unei ţări, prin coetinwfafea ei.
Duşmanii din afară şi uneltele
Se fereşle astfel satul Statul de lor dJfl lăuntru sust n că această
zguduin, Se asigură mersul ne- moşteOlre a tronului n'ar fi dtIlintrerupt al treburilor publice şi njtivă, că lucrurile s'ar putea
al prooăşirei naţionale. Căpete schimba, iar unii vorbt'sc chiar
nia Statului nu este, ca in alte de o revenire a fostului Print
orânduiri; o pradă a tuturor ambi- Carol.
tlUnilor; ea se găseşte pusă deaP(1nţul Carol tn~~ a renunţat
supra luptelor polit!ce şi a pa- ddmltlv la Tron. Renunţarea lui
timilor Jor.
nu e cel puţin un act necugetat
Istoria noastră este pildă a căci ea a fost repetată de trei
luptelor nt i1cetate pentru alegeori In şase ani şi u tlma oară a
rea Domnilor, lupte cari ind re- fost fntărită cu toate formele ceptăţiseră inţelepClunea populară
rute de Constituiie şi Legile
să spuie: "S"himbart>a Domnilor,
noastre .
bucuria nt-bumtor·. RegImul moF,)stul Principe Carol nu mal
na, hic hereditar, tnlălurând sis
poate
domni.
temuI electiv, a incheiat, in 1866,
Chiar dacă Dumnezeu ne- ar
frământănle cari au tinut slab,te
lipSI de oblăduirea Regt'luj M hai,
şi despărţite ambele Principate.
Regimul Monarh!c consttu- succesorul nu poate f. tatăl său
tional, scoţând conducerea Sta- care, renunţând la drepturile sale,
tului din valtoarea luptelor politice nu le mai poate revendica, ci
pentru a o .aşeza pe planul su- numai acel a -Atat de orinduirea
perjor al intereselor naţionale, a mana! hică ŞI de Lfglf' ţării, adicl
a~igurat romântei pacea şi pro
A. S, R. Pnnclpele Nicolae.
Tot astfel, după moartea Reră~lrea care a dus~o la mărirea
de azi.
gelui Carol, Coroana nu ar fI putut
Roadele acestui rngim mo fi revendicat! de Pnncjpele Wilnarhic constituţional se lămuresc helm de Hohenzollern, care rein două puncte, 'nsemnate prin nuntase ]a dânsa, ci ea a revedouă domnii:
nit f atelui său mai tânăr, Ferdi1. Illdependt>nţa şi organiza- nand, desemnat prin legHe tărel
rea Statului rOIJ,A], sub domnia ca moştenitor al Tronului.
(va urma)
R~gelui Carol 1.
2. Intregirea neamului, sub
domnia Regelui Ferdlnand 1.
Aceste roade sunt, prin ele
Cronica sportivă.
inşile, dovada că regimul monar~
hic cu continuitatea lui, cu f~ri- Olorfa-C. P. R - S O A. 8, O (3 O)
rea tărel de lupte civile, cu trancampionat el 1.
smiterea succeslunei dlnamte staDuminecă în ziua de 6 Nov. t 9?7 pe
b,liră, e cel mai priel~ic propă- arena sportivă, Gloria cfr. s-au Întâlnit ec-

Este un adevărat eveniment nafl n nal pentru sate ca să vază apărând
pe scena locali costumfle romane şi
dace cari odin Dari s'au fnt!lnit la
Tape. E .. te O adevărată inăltare sufl+'It aseă pentru Săteni si auză răsunând
in liniştea bisericutelor lor corul măes
tos al teologlJor. dând râspunsl.rde )a
şiret româneşti.
Sf Liturghie, iar seara sa-şi It'gt'De
Numai duşmanii tntregirei roinimile asclllfând un "CI'"Tunle spun", mânismului. numai cei care nu
un "Imn patriarhal", UD cântec naţio ne pot ierta ină"ţarea şi desănal, şi apoi să şi re..:heme ilI memorie vârş'rea la care am ajuns, iflceacele invdat~ sau auzlte despre R Jrcă Io'ă sape aştzămamul cel mai
m,mi şi Uacil
temeinic pe care iJ avem sub 0Astf, I de momente f<!ri :ite au trăit blăduirea cărUia am propăşit in
săpt! nâna tre,'utA locuitorii comunei
şase zeci ani aUlt cât alte neaFalnIC ŞI Ghioroc. Astfel s'au dt>5fătat
muri n'au putut s'o fdCă in curs
in junie trecut Pâllcota Ş' Vpova. in de veacuri
alte multe comune aşteaptă cu nerăb- '
Succesiunea, adic~ moşteni~
dare sosirea lor.
rea TronUlUI, este hotărâtă In
Dar nu numaI atât nici cei din in- regim,ul nostru mona, hlC, dm
chisorile şi SP'talele AraduJlIl n'au f'lSt tată In fiU mai mare. Dacă tatăl
uitaţi. In fiecare D'JmiDecă cate I.1n
moare sau renunţă la tron, fiul
tân;~r teolog ţioe câle O s;urtă prt'd1că
este oroclamat deadreptul Rege.
ld peDiten.::iar şi la spital mângaind
şi

Încurajând.
Un altui vorb"şte la cdpela românească din Murăşel, aşa că În sf. Dumine..:a se tin deodată trei predici de
către studentlt anului al trellea.

Este un inceput demn de toată lauda,
care dovedeşte rât de cap .bll este
t'neretul nostru studIOS dacă este Îndrumat ŞI ajutat pe calea cea bună.
- Este o muncă in plus şi o jertfă pe
cari o fac fără şovăire şi cu toată
dragostea. - Sunt~m siguri că, continuand pe aceasta calt', studenţ,j teo~
loglel noastre ae vor arăta aceea ce
IT. bile sA -fte: adevArati apostoli ai
nt'am~lut şi

,

Ce1iJl

şi

bisericii strămoşeşti

.

raspândlti zlarlll

., Tribuna

Nouă".

hipele Gloria-cfr. ~i S G A,o in cadrul
unui matscn de campionat, din ca'e luptă
a eşit, pe merit, Învingătoare ftGloria", câş·
tigând 2 puncte victorioase pe tabela de
campionat
J,~cul incepe cu atacurile S G, A. însă
incurând Gloria j-a conducerea ~i conduce
atacuri vehemente şi periculoase prlO Barbu II,
şi Baii contra lui S, G A Gloria operând
...u souturi mici şi scurte a desfăşurat un
joc combinativ admirabIl, fată de care s.
G A a fost absolut neputmcioagă. Aripa
stângă condusă cu mult elan de catre
Barbu Il şi B .. li a fosl cea ma.i periculoasă
dm toaii echit'a Barbu II, fIInd în deplină
f,.rmă a desfăşurat un joc strălucilOr dand
dOI/adă din nOUt că este demn a reprezelda
colonie Ţării
Repriza 1, sc termină cu 3 : O in favoarea Gloriei, prin goalurile date de Barbu
Transmiterea, Coroanei este II şi Baii In repriza 2 Gloria este in ahastfel d,namte stdb Ină prlO Con- solută superioritale şi S G A cu toată
stituttune şi legile ţărei şi se tn~ silmţa ~i năzuinţa arătată n~a p"tut face
deplmeşte in mod automatic.
. {.. tă la tactica şi jocul superior mamfestat
de Gloria Îndeosebi de Barbu il care a pus
Regele Fcrdmand murind, ar În uiihire pe 'spectatori Glona invlTlge cu
fi urmat ca In hcul Sau să fie uşurinţă rivafa temută cu un sco,' de 8: O
prociamat RC"ge fostul Principe Goalunle date de Barbu 1I·4, Baii a şi unu
Carol. PnncJpele carol insă a Hllstig dela 30 !netri. Fi care' jucător din
renunţ3t la Tron.
eo:hipa in\'ingitoare conştient de ÎnsAmnătatea
,
Iată de ce fiul său, Princi- 1· jocului au'follt la îDălţimea chemârilor in·
deosi;bi Barbu li, BaJi, Husztlg şi Faur.
pele M hai, a devenit de drept Arbitru: Oravl:tz.
după această renunţare a pănnDupă înfrângerea echipei oampioanei
te!ui său, Principe moştenitOr,' A. M. E. F. ,(4:'1 inregistrAm cu o sinceră
după
toate normele regimului bucurie victoria nouă a Gloriei aspra cehi·
monarhie. După cum era şi fl- pei S. G. A. pe care după un joc frumos
şi plin de senzaţie a infrânt-o în mod C&res la moartea
egelui Ferdi- lutrofal 8: o Gl0 ia prin victoria aceasta
nand 1, .Princioele moştenitor a a ajuns la pozitia demnă de conducere de
fost proclamat Rege sub numele pe tabela de campionat Ne simtim măguliţi
de M. S. M: hai 1. Astfel s'a a- de aceste succese ,i privim cu dragoste
slgurat contmultatea mOnaT hiCă, delfllOlhrea echipei române Gloria, care daci.
va continua astfel, in curând va fî U8ul din
urmânda-sp prevederile legii.
cele mai ,renumile ,8<llUpo de ,{ODtball ~din

I
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M. S. Mlhai 1, e Rege al .1<0-
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TRIBUNA. NOUA

Duminecă dimineaţa

va face tn Corn,
Bcrelhlu improprietarea sătenilor
d'n acea comună, dându-li·se În
toianu şeful organizaţiei I~be pnmire pentru Vecie un număr
rale t insotit de toţi parlamen- de 4800 jughăre - totdeodatâ se
tarii judeţuluI. va avea loc la vor pune În stăpânire de pământ
şi un număr de colonişti.
Club o consfAtuire, cu toţi
Aceste serbări vor avea loc in
şefi de sectoare. In acest scop
prezenţa d lUI Prefect al judeţuJuf.
La 22 Noemvrie se va f,:lce
totI şef' de sectoare sunt in,
improprietarirea sătenilor din coştUnţate ca În ziua de Dumimuna Cetatea - la care de ase·
nică 20 Noembrle orele 10 menea va. asista d-I'. O~orgescu
dimineata să fje prezenţi la Prtfectul JUdl:ţtJ~li.
PrelOTul

•

PIăşei

Pedca

Dr.

Fazecaş LudOVIC pdrdsind ad fiu-

nea, trecând la pens e dm cauza
limitei de vârst,(J D-I Prefect,
Georgescu, a holdrâl sd i se dea
o masd in cinstea sa, la care
sunt lnvdaţi loţi colegi săi cât
şi şefi de servicii ŞI cei l'a/ţi
functionari superiori din centrala
Prc:1eclurei. Masa va avea loc
Vmer; 18 Nov. Ia orele unu p.
m. la restaurant.

•

-

Vizita ]a Viena Cancelarului Germaniei Dr.. M,ux şi a ministrului de externe Stressemann
a dat loc să se facă apologla
prieteniei austro-germane.

*

A reapdrul ziuarul "PATRIAdin Cluj.

I

.

OI notar Ioan Fii1ăp dIn Sinteaa fost pedepsit cu mustrarea şi
pIerderea salariului oe timp de 15 zile
pentru grave abateri dela obllgllţiumle
ce le are ca funcţionar pllbllc.
-

Mică

In urma dizolvărll consiliului jus'a alu urmatoarea comisie
jnt~rtmarâ: Preş. Dr. Demlan Aurel.
MembrII: Nasta Victor, Dr. Kremer
NIcolae, Verişan Romul şI Capr. SimOlceanu. Această comisie va rezolva
chestiunile jutiefene rană când Se va
formarea comisiei permanente din sânul
nou lui conslhu judt'ţean, ce se va aJege Ja 10 Decembrie 3. c.
-

deţean,

- Domnii membri ai delegatitl permanente ai Partidului Libelal, sunt ru·
gali a fi prezenti ln localul Clubului,
in :lÎU'l de Duminecd 20 Noemb, a. c.

- Gândurile imperialiste ale
D-Iui Musolini a vorbIt intr'atâta
Italia in cât vede un instrument ora 10 dim urmdnd a se discuta dide tulburare a păcii In' tratatul fqite chestiuni.
franco- jugoslav.
- Locuitorului Szalasy Tiberiu i s'a furat

•

(:.L

Afeneur Popular "Oasa NaţionaIA" din
~/Arad·parneava rn zilele de 12 şi 13
.. c. a comemorat aniversarea intemeierii "Salei" de nainte cu un sfert
de veac prin neultatll şi marii bărbati
al vechiului Arad: Dr. Nic. Oncu, Ion
Russu·Şirianu. Nicola Ştefu 1 N. Stejerel), Sava Raicu şi Const Don" pentra odihna cărora s'a oflc!at un parastas În Catedrală. Iar In seara din
12 lI'a dat un festival comemorativ tn
sale le .Casel Nationaie" cu un bogal
I
I

I

!

,1 blaeexecutat program.
.

- Joi, J Decemvrle, va apare in Cluj
o mare gazetă săptămânaHl, de infor. mafii şi lupta iotituală .APĂRAREA"'.
Această gazetă, Iniţiată de un grUp de
reputatt publicişti ardeleni' lub conduct"rea d-lui dr. Sebastian Bornemlsa,
este complect independentă şi se va
bucura de colaborarea Intele.:tualilor
din toate partidele.

•

Joi 17 'Noembrie .. c. va avea
loc la Palatul Cultural, la orele
şedinţa

comitetului "Astrel

fl
•

La

ordinea ZIlei este aranjarea pro-

«ramull" conferintelor.
o
Un 'prof. un Iv. amuican dlll Stattle- Umte D-I Ouston Klark vizUdnd
Iara noastră va ajunge in Arad In
ziua de 1 Decemlme. Aceasta zi fiind
D sarbatoare nationald pentru romd"i,
D-' Ouston K/ark va tme o conffrmtd
Palatul Cultural tratând despre

la

.Re/ormele 8oClo/e In Americac •
- IntrI. 20-21 Noentbrie ·va fi
deschisa la Palatul Cultural o expoziţie tie ţesdtun şi lucruri casnice.
la ziua de 27 1. c. tn Arad se
tine congresul Pensionarilor alo
rntrtl ga 1arl.
-

VI

MUN-

- Tot Laskai Al. Împreună cu Laskai
Gh au desbrăcat cu forţa pe locuitorul
Guleşi Gh. din Siinnicolaul mic Juându·j
hainele.
- Locuitorul Ca1inic Şt. din Jimbolia a
reclamat pe artista Recseg Jn~ne - origi·
nană din Cluj că i·a furat un inel cu
briliante,

AsociatIa

Generală

a Merflcflor

f;lIala Arad va tine ia z'ua de 20 1. c
ora 1] a m. Tn localul şcoalet dt>
moaşe

o

şedio(ă

ştiinţifică

cu

urmă

torul prog~am:
1. Dr. Kndos Oeza: Despre para~

IIzla Infantilă.
2 Or, Albu Ştefan: Interventlual chIrurgicale asupra uterului gravld cu
mentInerea sarclnei.
3. Dr. Vlcaş Juliu: Prezentari de
cazurI.
4, Dr. Cătlneanu Ervln: Transplallde tendoane.

tărl

PreZt'nta publicaţie serveşte şi de
pentru membrii Asociaţiei pe
cari 1-1 rugăm să se prezinte fa număr cAt mai mare.

invltaţ'e

Noufle taxe vamale de export pe
vite, cu Incepere de la 15 Noembrie
lunt: 800 lei pentru (bOi, vaci, bi '1oU,
bivolite ,1 tauri). 100 pentru porci.

18.

bicicleta de individul Laskai Al. din
şeI. In culpatul a fost arestat.

-

o

tntAmp'are ciudată.
Un reprezentant al Fabricel de zahăr din Arad călătorind de la Jlmboliă la Arad a lăsat bagajele in clasa
Il şi s'a dus in cJ.1II să stfa de vorbă
cu un lucrător de-al fabricel pe ~are-J
avea

in

tovăritş:e.

Un domn of ter de

săptămânal.
7

Situaţia politică

Sâmbătă se

sosind
tn locatitate d·1 General Văi

Club.

Nr. 48

Buletin

InfORmft"CIUnl.
,

- "-"'·C·

admfnlstraţie,

care era în acelaş compartiment de
clasa II cu bagajele reprtzentantuluJ
fabrlcel de zahăr. văzând, 1. sosirea
in gara Arad ci nimeni nu vine să-şi
ta bilgajele, le-a luat D-sa ,1 le-a dus
la Prefectura Politiei.
Acolo proced!ndu-se la desfacerea
bagaj dor fn prezenta autoritătilor de
servlcfu, sta găsit intr'o geantA - ta,clde piele, care era intre bagaje luma
de un milion LeL
EmotIa care. I-a cuprins pe cel prezenti la vederea sumei de un milion
a fost foarte naturali. Suma s'a depus
la Banea Româneascl pentra fabrica
de zahlr.

Internă.

EXlernă.

Consiliul de Război a1 COTPU'
lui Il Armată a achitat, cu trei
voturi contra două, pe OI. M.
Manoilescu.
Prin această hotărâre chestiunea arestării D·luii M.moilesclJ
pentru care ziarele opozitiei a~
făcut atata larmă este InchisA.
Rămâne totuşi fdptuJ că gl1vernul a luat măsuri la tImp
pentru a preveni tentativele contra
siguranţei Statului. De aceasta
trt:bue să ţină seamă toţi acei
care ar mai dori să incerce nouitentative de această natură.
Soluţia dată procesului M;}no~
i1escu de către Consiliul de Răz·
boi al Corpului II Armată nu
poate avea nici o inrâuTlre asupra
hotărârii guvernului de a aplica
iegc'a pentru ordinea publică.
Punerea unor anumite condi·
ţiuni pentru intrunirea de la Albl(uha intră in aceiaş ordine de
idei. Partidul r;aţlOnal- ţărănist'
face o politică de duplicate. In
Bllcureşti fdce pe naţlonallstul jar
In Ardeal - prin agenţi bine dresaţi si instruiţi -face propagandă
anticonstltuţională. Pe de altă
parte gu I/ernul este bine informat că agenţi naţionali ţărănişti
tndemnau pe ţărani să vie cu
femei, cu copii in vederea nnei
noui adunări mtionale.
Gllvernul a oprit facerea unei
astfel de intruniri cu mulţime anOntmă de pODor şi cu caracter
anticonstitutional pentrucă juşma
nU şi de la Răsărit şi de la Apus
ar fi gă31t un nou prilej să urle
in toată lumea revizuirea tratatelor de pace. Oraşul Alba lulja
SJ mbolizează unitltea natională ŞI
incoronarea Rfgdui tuturor românilor şi acest simbol nu treblle
tt-rft/it in intruniri politice unde
să se verse din gura opoziţiei
veninul cel mai otrăvi tor pentru

- RdportuJ d-lui Parker agen-tu] general al reparaţlunilor la
Berlin, asupra situaţiei fmanciarea Germaniei, a produs sensatie
in lumea internaţională. GermaOla
pregătt=ş'e o a doua excrocherie
universală, cea dintâi a fost
a mărcilor de hârtIe - ca sA
perichteze economiile celorlaHe
popoare mai ales ale Frarţei.
- La Moscova s'a ser bat cu
mare fdst aniversarea de cinci anl
de activitate diplomatică a ambasadorului O"rmaniei in repub~
Bea sovietelor. S'au ţinut discursuri
cu tâlc pentru a fi auzite la,
Londra şi la Paris. Sovietele o
fi sirete ele dar faţă de G,,;rmania
sunt srrete proaste căci nu văd
cum Germania face, incetul cu
incetul din nepătrunsa Rusie un
hinterland nemţesc. Acelaş "Drang
Nalh Osten" dar nu prin Turcia
spre Bdgdad ci prin Rusia spre
Indii.
- Tratatul franco· jugoslav a
fost primit de toţi şefii partidelor
politice din Jugosiavia, chiar şi de
vesnic nemulţumitul domn Radiei.
- Tratativele Intre Marea Britanie şi Egipt au dus la rtzultate
satIsfăcătoare pentru ambele părţi.
- Apanţ a celui de al treIlea
volum dm memoride d-lui RclYmond Poincare. care se rtfcră
la răspunderile răsboiuluf, va dovedj ca Germania, deşI avea posibilitate, nu a făcut nimic ca să
evite agresiunea austro-ungară
im potriva Serbiei care de fapt a
fost Inceputul rasboiului.
-Negocierile tranco·americane
in chestIUnea tarifelor vamale se
speră că vor reuşi fară dIficultăţI.
- Guvewu] bulgar a reuşit şi
rn alegerile compJimentare co-

I

munale.

- D· nul Chamberlain ministrui
de externe al Angliei, a declarat
că situaţia din China prezintă
1iniştea ţării.
fncă nesiguranţă .
- Cu priltjul banchetului dat
Congresul partidului se poate
in
onoarea noului lard primar ai
tine ori unde Şl fără prezenta aceler
mase anonime căci nu acea masă Londrei, D·J Baldvin priministru}
de oameni va lua hotărâri care Angliet a rostit un discurs prin
privesc partidul ci delegaţii aleşi care cere reprezentanţilor popoarelor inţelegere spre o apropiere
ai organizaţiilor partidului.
Prorestând 'mpotriva condiţii cât mai grabnică. S'o fi inţeles.
lor puse de guvern partidul na· ceva la Budapesta?
- Americanii au refuzat net
tlonal ţărănist dovedeşte că alt-'
ceva se ascundea sub pretextul să tmprumute Sovietele cu 100
milioane dolari.
congresului part'dului.
J,t
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Ministerul Justiţiei
.

Comialunea de nafurahzAri
Conform art. 23 din legea privitoare
la dobândlrea şi pierderea nationaltaţII române se pu bUci următoarea

•

.

cerere de naturalizare, spre ştlOta acelora cari ar voi si facA vreo intâmploare, potrlzft despozltlunilor art.
23 din :tIsa lege:
Domnule Mznistru,
Subsemnatul Ludovic Vekovl:s. tAmplu, nAscut in Budapesta Ja 14 August 18!:15. chatorlt în Arad la *7 Mat
1919 cu ana Wolf, nAscutA il1 Arad la
2 Noembrle J899, cu UII copII. doml·
cillat in Arad Ş ga str. Vasile Conta
No, 6. am onoare a vA rIga sA blnevoiţi a-mi elibera dreptul de iocetAtfOnlre romlnl prIn naturalizue, cu
dl,penst sau reducere de.etaglu. pen-

Tiparul Tipografiei ()seceuDe

ArAd

...

Hu care scop inafntez actele urmltoare: .). Extras de!n registrul sUret
civile pentru naşteri; 2, declaratia de'
I renuntare la supuşenia strAlnă; 3. Cert.,
cA nu suntem suntem supuşi ntclunei
urmăriri şi că nu am suft"rlt condamDare penalA: 4. 2 Cert. de buni partare: 5. Cert. de starea de existentl~
6, Extras dIn relristrul stirii civile
pt. CAsatorltl; 7 Extr<\1 din registrul
sti rei civile pentru naşterl a loţlti;,
8. Extras din rf'gistrul stArei civile pt
naşterl a copilei; 9. Cert. Ofldol de'

timpul de cind stau to

ţarA;

10 Do-

vada despre situaţia militara, rugada~
AI să b nevoiti a dispune executarea

,1

a-mi eli bera
formaliUitiior necesare
o dovadA ci am făcut cererea acestai
Minister
de actele ce le am depiJl,
pentru care anexez o coall -:u timbru
de 2 Iei.
Cu deoseb ti sUm'
Ludovic Vekollia
Dos. No. 1916/925_
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