
E:x:ellJ.plarul t Lei 3.- 4 pogini. 

ABONAHENTUL: m .. L 
Un an 200 L Iii .. 
:~:::ti' .:: ~ t-

' 
~~: ·1 

M 

t', l<.cforma Agrură, intrarea Komaniei 
" in răsboi, alături de Aliuji şi salvarea 
~,I E "> europei Cenlrale, - poate şi acelei 
~ occidentale - fiiră sprijinul, ba chior 
! contra vointei Anlanlei, ace51ea sunl 
~ În opera lui Brătianu cele Irei culmi, 
t care se ridică e 8ceaşi bază in aceeaşi 

ministraţia A on.Fala I.U arad 
Bulevard. Re 

luminii. ' 
I Din articolul -.., __ 1·' Conte1u! Saint-Aulaire 

Maria 10. Eh'J &. -_... ....""" ....a 
Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

Ănul V. - N-rul 34 II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet II Arad 19 August 1928. 

fi" ""5 . MI l' 'H eri? . 

IIIcă un neadevăr. c1ocotului de pe stradă, fnrud~ţi 
cu sudorile neliniştii, proprietani 
injurăturilor, desgusrătoare şi a 

GhiDlpi. 
Antropafagul dela TopoIoveni. 

Alegerile din 9 August, au a
vut darul să sdruncme din te
melii lăudăroşenia paft.-naţ. din 
acest oraş şi judeţ. Prins în Ja
ţurile unei credulităţi adolescente, 
a inceput cu câteva zile Inaintea 
esprimării votului obştesc să sufle 
In buciumul mândriei, ca apoi la 
ziua confirmării să se ploconea
scă în faţa destinului şi să trâm
biţeze deslănţuirea i1t'galităţii. 
Imbarcă pe corabia naufragiului 
politic, această cârpeală, după 
boala lungă a pertractării sterile 
prinde cutezanta intervievurilor 
şi dă cu ciocanul scutelor până 
nu mai ţişneşte nici o schintee de 
credere. Şi mână cu torţa neca
zului şi a supărării ajunse din 
cauza tnfrângerii suferite la ale
gerile cons comunal, face pe 
minorosiţa legendară şi caută să 
esplice că derea în nevinovăţii 
copilăreşti. Şi fară a se gândi că 
opinia publică le ştie meteahna 
de când ciocănesc io uşile ne
adevărului, totuşi curagioşii din 
tufă 1 mestecă in dinţii versetarilor 
dezastrului cea mai crudă poarnă 
a minciunii. Invidios ca o fată bă
trână căreia nu-i mai prinde nici 
sulemeneala, part. nat ţărănist 
cu tendinţe de guvernare, ajuns 
fn epoca capriciului nu vrea să 
observe ritmul istoriei, şi nici că 
este pregătit să ţese firul simţirii 
noastre postbelice. EI ştie să per
tracteze, să ameninţe şi, retras 
după paravanul cotiturii, să inoade 
nădejdi de conducere. Dincolo 
de zăbrelele gânduluî nu-l mai 
interesează. In desacord cu tot 
noiannl de probleme ce cer des
legare oportună, membrii abia 
mijitului partid prIn cele cafene le 
mai oftează şi, in sughiţurile 
plânsului machiavelic, aruncă pri
viri duioase cătră societatea ne
vindecăriIor dezastruoase de peste 
Nistru, ca, tn nădejdJle lor să le 
arunce razele mângăierii C\lt1-

damnabile. In acest pas pomlt, 
partidul multiplelor consideraţii 
personale ŞI a seriilor de atacuri 
manifestă credulitatea lui Othello 
şi varsă supărarea lui lago. Ex
plicaţii? Cetiţi intervievul d-Iui 
fost ministru Cicio- Pop, trântit 
in coloanele unui zlar cu pre
tenţii mondiale şi veţi observa 
infiltraţia neadevărului nu numai 
in ritmul trecutului acestui par
tid, ci şi in concepţiHe prezente 
ale lui. Ca să fIe crezut de cei 
câţiva partizani hămisiţl, fostul 
ministru oferă in cântecul funebru 
al intervievului că, disciplina de 
credeu, s'a retras la alegerile con
siliului comunal, in tranşeul imo
bilitătii, şi, că, cele câteva vo
turi primite sunt efluxul obiectiv 
al unor criterii cari n'au putut fi 

astrucate după bastard a apresiu- mentalităţii de pe malul Dunărli, 
nei. Intrebăm: Cei ce au văzut asvâd după infrângeri ansamblul 
târcolirile capriciilor naţ.-ţărăni- inf>xistent al ilegahtătii ca, apoi 
ste şi instinctele lui Anghel Istvan cu ciudata pSihologie să-şi des
pot să plătească cu blnii cre- vălească dadaismul moştenirii 
dinţei aceste plămădeli de sen- prin deplasări de incriminări şi 
zaţ i tulburătoare? Răspundem prin prlvid simpliste. Toată a
hotărât şi categoric. Nu! Cari ca- ceastă atitudine lnsă pune la 
tura imoresiunilor personale trân- mezat sbuciumul renorocit im
tite în 'neg,eala hârtiei şi date îri provizat al credinţd materialistc 
vileag pentru a apăra căderea şi nefundate, iar pesre pădurea 
ruşinoasă din 9 August, e cea deprirnării lui, trece liniştit şi 
mai dureroasă criză morală ce senin, glasul înfăptuirii naţionale, 
împreşmue tovărăşia conspiraţiei, scos din peptul firi lor croite să 
şi cel mai tragic prolog al de- facă rânduială In toate apostoJiile 
sagregărli. In-- istoria capitolelor năzuintilor sfinte. Ce- i peste ba
noastre politice nu s'a ccnfirmat • riera acestor tendinţe se va svârli 
nici odată atâta făţărnicie j gni- ca un ciob de oglindă care nu 
toaTe şi nici o sfidare a bunu- mai serveşte nici la retrospecţi
lui simţ ca în strigătele intârziate unea frumuseţii nici la împocto
ale oamenilor certaţi cu clipele birea s'fmctuarului. Aceasta este 
prezente. Introduşi in discuţiile şi va fi soarta partidului nat.

Asemeni unui val-vârtej s'a ridicat fioros 
insHlutorul blajinilor ţărăncuţi cuminţi din 
Topoloveni, ca năpădind cu o falcă in cer 
şi cu cealaltă În pământ în arena noastră 

politică, să'şi pue in arlieare ideile docile 
În halucinante vizuini de profet mahomedan. 
In spadasine eforturi vocale, călare ~e mâr
ţoaga succeselor uşoare, cavalerul cămeşilor 
cu îngrijire scoase din pantalon, a trecul 
peste toate gradele decăderii conştiinţei, 

zmulgând ţ.ăranului cuminte coarnele plugu
lui din mâini şi indreptându-l cu gind cri
minal În contra stăpânirei. Cu îndrăzneala 
marilor inconştienţi, ridicola marionetă a 
tuturor pasiunilor bolnave, s'a jurat să de
vie canibah.J tuturor celor chemaţi de a 
conduce, nu pentrucă aceasta ar fi un 
principiu de propăşire ci mai degrabă pen
trucă numai astfel, o ambiţie nenorocită 

poate săşi satisfacă capriciu!. In compli
citate cu "Don ehichotele" proaspăt debar
cat intre colibele teribilului antropofag, pro· 
paganda destructivA a unirii înfăptuite prin 
foc şi sânge, continuă cu o febrilitate cri· 
minală. Ca să descriu această propagandăi 

destructivă, cred, nu este nevoe, ea fiind· 
însăşi activitatea partidului naţional'ţărănesc, 
de c.âţiva ani incoace. 

cotidiane ca rdractari la pro- ţărănist. 
gresul timpului, trecuţi prin sita t:Y;jY"r.1 

~ .... ~ Championul ameninţărilor turbate, tova
răşul Mihalache (a se celi Mihalaş), este 
menit să revoluţioneze vieaţa noastră poli· 
tică. HOtll' ât lucru că în urma dezastrului 
dela Alba,Iulia, memorabilele căpetenii sunt 
mult mai mult de cât mulţumite. Au reuşit 
să dovedească pu:erea banului, au reuşit 

să întocmească a 100 l motiune şi să-şi 

• *.-,,, .. ~'4 

~ conferinta care se Îm~unea. 
In 17 J. c. dl. prefect Georgescu I 

pentru a fi bine informat asupra stă
rUor de tot soiul dn judeţ a convo
cat la şedinţă pe d-nii pretorl ai plă

şilor judet!1lul. Impins de grija ce o 
;loartă păturI! sociale numeroasă a ju
detului, ţărănimea muncitoare, pe lângă 
srntlmentele personale câştlgate cu oca
zia deselor pribejll prin c"mUDe, a ţi
nut să asculte şi impresiile şdllor de 
plasă, ca astfel multele chestlun! să 
se tranşeze cu grabnică purcedere. 
D-sa, care În cuvântul de deschidere 
a conferinţei a espus toate latunle 
preocupărilor ce-) bântue, a subliniat 
cu multă precisiune, acele cari sunt 
mal mult re:lamate de dorluţele po
puiatiunii, cerând cu Insistenţă ca fac
to·ji aduşi să-şi pună toată energia 
in acord cu năzuinţele masse)oT. Pen
tru.-:ă, zice d sa, chcstlunde ridicate la 
suprafaţă de schimbările obvenite după 
răsboi să se tălmăcească cu cea mai 
pronunţată încredere, trebue ca noi 
cei asvârlltl de soarte ta Învălmăşa

gul datoriei Dă ne preocupe in primul 
rând sat!sfacerea legală a tuturor ce
rinţelor obştel. Nimt:ui in acest mod 
df a ne afişa de conducători, merităm 
unisollul de recunoştinţă dela cel mulţi 
cari privesc cu jind după ajutorul no
stru. ŞI, ori cât ne vor subtrage obl!
g2ţiile de conducători in privinţa bi
rocraţiei, găsim cea mal promutată 

mângăere in săvârşirea binelui ce- J 
putem revărsa prin dragoste asupra 
interesului publlc, salută pe cei pre-

zenţi ca ce! mai aprJgi luptători in caşte mulţumitor fălcile atentând astfel la 
ajungtrea scopurilor româneşti la care bunăvoinţa unei asistenţe ploate. 
tinde sufletul său de român. Cuvin- Dar farsa Albei-Iulii n'a gâdilat indestul 
tele d-lul prdect din cari a transpirat ambiţia invalidă a antropofagului dela To

poloveni. 
cea mai caldă dragoste şi interes 6U- CU aerul de importanţă proprie unui 
perlor sunt primite cu aplaude şi ovaţH. factor indispensabil, jal~icul comitet de eli· 

llltrându-se to discutia chestiunilor reqie naţional-ţărănist a hotărat că: .nu 
afi~ate în program, se desfac cu mult admite ca serbările unirei să fie patronate 

decât exclusiv de partidul d,lui Maniu". 
tact cele privitoare la construcţiile şco- Ei bine, iată o frază pusă la locul ei, Păcat 
Iare, apoi preocupările economice, Iar doar că "cavalerul rătăcitor'" nu e născut 
după masă, artico(tle depuse in !tgea în aceiaşi ie31e cu antropofagul dela Topo

guarzilor comunall. In toate frământă-lloveni, 
rite interesului obştesc s'a remarcat o • Mihalaş e. singur~l, care nu se, simt: im-

pacat cu erOIca declzlune a comitetulUI de 
dragoste deosebită precum şi acea directie 
manifestare de îndreptări COQSacrate Iată, îşi zice fiorosul antopofag, un jilav 
progresului, cari, denotă o grijă su- punct de discordie. Cum insă partidul cu
premă faţă cu tot ce mană inainte noscut sub denumirea de naţional-plus ţă-

I lţ . I bl' rănesc a ştiut întotdeauna să fie gata să 
caru mu umm pu lce. 'f' I "1 f'l" M' se saCtl Ice pentru nosta gn e .. ~e lor, I~ 

Atât din atitudinea Olul prefect, cât halache ~t;e că şi de data aceasta va face 
şi din acea a subalternilor săi s'a cu- pe plac amândurora. 
les impresia că frâoele conducerii ju- Partidul naţional minus ţărănesc va urma 
deţulul Arad sunt prinse Îa mânlle P: d:1 .Maniu a. do~.a oarA spre rAbdătorw 

, ' pamanl al Albel-lulu, 
energIce ale unul om care vrea să Iar partidul ţărănesc minus naţional va 
deslăntue asupra populatiunii aceea ple~a in pelerinaj la Topoloveni/ cu aceiaş 
ce-i dietă o inimă şI o conştiinţă ro- pietate Cll care musulmanii se îndreapti 
mâneas:ă ca şi până acu m, ia pagl- spre Mecca sau Kerbela. 

1 1 I t f in ce priveşte primirea pe care vor avea·o 
ne e prcgresu li IlOS ru va Igura cu . I . 1 Alb I l' d· f' , ~. cel p eeatl a a, li la, cre ca va 1 nu 
reculloş.lnţă publică, IOfăptu!nle ce le mai puţin glorioasă ca cea din 6 Mai a. c. 
înregistrează zilnic şeful adm. al Ju- Pclerinii plecaţi spre Topoloveni ca să 
deţului. sărbătorecscă unirea, însă, vor avea de su.

Fie-i spre Imbold simpatiile de Cnrl 
este iocunjurat şi o mângăere şi linişte 

sufletească rugăciunile ce le rosteşte 
mulţimea asupra căreia revarsă dra
gestea Dsale. 

Rap. 

ferit de o primire triumfală. Mihălache va 
pleca În zilele acestea ca să facă pregătirile 

necesare. Va scoate întreaga domniei salil 
garderobă de antropofag, se va impodobr 
cu cele mai măreţe pene de cocoş ce se 
vor găsi prin curtile gospodarilor şi nu va 
uita nici thiar să.şi vopsească obuzul cu 
culorile războinice rituale, fără să mai vor-... _ ....... _ ... -.... _ ............... _ ..... "'_ ............ _".._ .... _ ........... ~_W'-_ ... ___ .... -... _ ......... _ ... ______ .... · ...... fW ... ___ • .......... ,... .... _ ..... __ ....... ~ .... ___ ".,.".,. __ • besc de iatuările speciale pentru asHel de 

Cu ocazia consiliului de miniştri ce a avut loc in săp
tămâna aceasta a prezidat d I ministru II G. Duca. S'a dis .. 
cutat chestiunea aprovizionărli populaţiei rurale, precum şI 
afacerea terenurilor petrolifere. 

cazuri. Pelerfnii sosiţi în chilometrice con
voae, vor avea de admirat un autentic şi 
pitoresc peisagiu: Antropofagul îmbrăcat în 
piei d~ feline, respirând farmecul şi culoa-

'Urmare pe pag, .. a.) 
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Primăria comunei Macea. 

Publicaţiune. 

In urma nereuşitel L Il cltatU, aducem 
la cUDoştintă geof'fală ca, În ziua de 
7 Septemvrle 1928, in locald Primă· 
rlel c,;>muDale, tinem Hcitaţiune pab\i;:ă. 

1. 
No. 1158- 1928, - la oarele 9 a. 

m., pentru repararea abatorulul co
munal; 

U. 
No. 1160 -1928, - la oarele 10 a. 

m., pentru procurarea şi repararea mo
bllierului şi 

III. 
No. 1161-]928. - la oarele ] 1 a

rn., peotru reparatul abatortllul comunal. 
Licitaţiunea se va ţine pe lângă res· 

pectarea art. 72-83 din L. C. P. 
Condiţlunile şi caietul de sarcini se 

pot vedea zilnic in bIroul ootarlal. 
Macea, ]a 8 August 1928. 

No. 608 Prrmtl,ia 

No. 950 I 1928 

Publicaţlune. 

Se aduce la cunoşUnţă publici, că 

in ziua de 15 Septemvrle 1928. ora 
9. a. m. În lo:alul primărlel se va 
tinea Ilcitaţiune publică pentru confec
tionarea tablltelor de tloichea necesare 
pentru numerotarea caselor de locuIt 
in comuna Ologovat· 
Numărul tablitelor este circa 200. 

Di meos{unea, forma, culoarea şi cele
lalte condiţiuni se pot afla la notarul 
comuneI. 

Licltaţlunea se va 'lnea in confor
mitate cu art. 72-82 ale legei conta~ 

billtăţil publice cu oferte scr!~e ,1 si
gilate. 

Glogovaţ, Il 6 August 1928. 
Notar: Pres, Co m. tnt. 

Hoflman.n Haidt 
No. 605 

Primăria comunei 51tul-00u. 

No. 931-1928. 

Publicaţie. 

Se aduce la cunoştinţă generali cI. 
tn zIua de 15 Septemvrie ]928 se va 
tine licitaţie la Primăria comunei Sa
tuI-nou pentru furnizarea următoare

lor lu :rărl : 
No. 832/1928. Furnizarea lemnelor 

de foc necesare PrimAriei, ,coalel ,1 
notarului. 

No. 834/1928 Furnfzarea alor 1:> 
tevi de ciment' necesare la edificarea 
podurilor comunale. 

No. 836/1928. Furnizarea alor 500 
plăci de ci ment necesare construire! 
trotoarulul pe străzl1e comuneI. 

8381928. Furnizarea lmprimatelor, 
registrelor, hărtiei etc. pe aoul J928. 

No. 8j7/19l8. Compa:tarea moni
toarelor şi cărtiior de legi. 

No. 895,i1918. R~ctlflcarea ,1 tradu
cerea cadastrulut precum şI a cArţllor 
funduare. 

No. 925/1928. Furnizarea lampelor, 
petro]ula', chlbritelor, sUclelor de 
lallpA etc. pe anul 1928. 

No. 926/1928. Ro:!pararea maşlnel de 
scris a PrimărIeI. 

No. 927/1928. FurnIzarea materia
lului neceSar Ja repararea edificiilor 
Untânelor. şi podurilor comunale. 

Na. 928/1928. Darea in Intreprindere 
il lucrurilor de faur, rotar, etc. nece
sare primăriei cam. pe anul 1928. 

Ltcitaţlunea se va ţine iu conformi
tate cu dlsp. Legii C. P. cu oferte fo
ehlse fi slgllate, {ar cODdlt111nlle de 
IIcltaţle se pot vedea zilnic II Prlmi
rle in orele oficloase. 

Satul-Nou, la 6 Iulie 1928. eo9 

• 

__________ - - - ___ o 

TRIBUNA NOUA 

= 
D I R E C T I U N E A 

UZINELOR DE GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află În situalla plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie înaltă, cu al cărui ajutor putem, ca in 
timpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâncări 
a călca rufe şi a ne scălda. Ist81aliuniie necesare şi 
moniările le executăm pe rale şi pe preturi de regie. 

UZINELE COMUNALE 

SECŢIA GAZ AERIAN: ARAD 
Str. Muciu Scevola 9, n şi 13. - Tel efon 27, 25 şi 16. 

BIROUL UZINELOR 
din strada Eminescu No. 4 stă la dispozitia Ono public 

in ce priveşte comenzile etc. 

PubHcaţlune. 

Pentru preveq,erea liceului cu 
combustib1iul necesar 12 vagoane 
(a 10000 kgr.) de fag calitatea 
1, şi 10000 kgr. cocs se publică 
conform lEgei de contabilitate li
citaţie publică cu oferte inchise 
oredate direcţiunii până la 25 Au
gust 1928. 

Arad, la 12 August 1928. 
Direcţiunea liceului Elena 

611 Ghiba-Birta din Arad. 

PrimAria Comuoel Şiria. 

Nr. 818 I 1928. 

PUblicaţiune de licitaţie. II. 
Deoarece prima Hcltatie tinut! la 1 

Iulie a. C. o-a fost aprobată din par
tea Consiliului Comunal, În zlua de 
31 August 1928 la ora 10 a. m. se va 
tine o nouă licttaţle publică in loca
lul Primăriei pentru darea fo intre
prIndere a cărăuşlei comulla.le pe timp 
dela t Septemvrle plnl la 31 Decem~ 
vrie 1928 

LIcitaţia se va ţine conf. Art. 72-83 
din Legea Cootabllitlţn Publice. 

Ş!rla la 9 Aoguit ] 928. 
Notar: 

(ss) Gheorghe Popa Primar: 

No.606. 
(5S) Gheorghe Mâfu 

Primaria comunei [oeu. 

No. 1232 I 1928. 

Publicaţlune. 

Rlmânâod fără rezultat licitaţia 

publtcA ce a avut 10: in ziua de 21 
iulie 1928. Ia Prj maria Comlll1ei laeu 
din nou publicăm licitaţie publică pe 
lilla de I Septemvrie a. c. ora 10 
pentru furnlz.area a lor 12 vagoane şi 

jumătate lemne de foc cI. l-a necesa
re primăriei notarulul şi Şcoalel pri
mare. 

Condlţiunne de licitatIe se pot vedea 
ia biroul Dotarla] sub durata oarelor 
de serviciu. 

Ucltatla se va tlDea conform art. 
72·83 din legea con1abllîtăţi publice 

IDeu, la 6 August 1928. 
Primaria 

No. 607. 

Cititi şi răspândiţi 
ziarul 

"TRIBUNA NOUA" 

Notar/atui cerc ual Bârsa 

PUblicaţiune. 

Notarialul cercual Bârsa aduce la 
cunoştin!ă generală că în ziua de 18 
Sepiemvrie 1928 ora 9 a. m. \'a linea 
liciiatiune publică în cancelaria notari
ală din Bârsa privitor 1a următoarele 
furnituri şi lucrări. 

No. 485 I 1928 adm. Pentru furni
zarea petrolului chibritelor şi sticlelor 
de lampă necesare pe anul 1928. 

No. 486 I 1928 Peniru furnizarea alor 
154 metri lemne de foc, cal. 1. de der, 
necesare pe anul 1928 I 1929 pentru 
cancelaria nofarială, primărie, notar şi 
pentru şcoalele apar1inătoare notaria
tului cercual Bârsa. 

No. 481 11928 edm. Pentru impri
mate şi recvizile de scris necesare 
cancelariei notariatului cercual Bârsa 
pe anul 1928. 

No. 488 1 1928 adm. Pentru cerea
lele pentru animalele de reproducfii 
din comunele Bârs8 şi Voivodeni -Al
deşti necesare pe anul t 928. 

No. 489 I 1928 a.dm. Pentru lucră
rile de tâmplărie şi făurit pe anw1928 
pentru notariatul cercual Bârsa. 

LicUa1iunea se va Unea În confor
mitate cu art. 72-83 din legea conta
biHtă1ii publice. 

Condifiunile se pot vedea zilnic în 
cancelaria notarială din Bârsa sub du
rata oarelor ofici08se. 

In caz de nereuşită fixăm a doua 
licitatiune pe ziua. de 1'i Octomvrie 
1928 oara 9 a.. m. cu aceleaşi condi
tiuni. 

Bârsa la 8 August 1928. 
Mihai BaZEGU Luna Ioan 
n01ar cerc ual primar 
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Bârsa 
A. Ttipa 

primar 
Voivodeni-AJdeşti 

Notariatul cercual Petrlş. 
No. 526 -1928. 

Concurs. 
N atarlatul cercua1 Petrlş, pubUcă 

concurs pentru ocuparea postului de 
casIer cercul pe zIua de 20 Septem
vrie 1928. 

Concurenţii vor inainta cererile ad
justate cu extrasul de naştere, certi
ficat de avere ,1 moralitate. Retrlbu
tiuotle casieru]ul sunt prevăzute tn bu
getul comunelor. 

Petriş, la 8 August 1928. 
Primdrla. 

No. 603 
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Inceperea anului ŞCo 1928-29 
la liceul "Elena Ohiba-Birta" 

din Arad. 
Inscrierile şI reinscrlerlle intre 1-3 

Septemvrle ora 8 -12. 
EHmenele de admitere la ci. ] şi 

de burse intre 10 Sept. 
Examenele de corigeetă, integrale 

şi examenele particulare intre 5 -15 . r 

Septemvrle. J. 

La 17 Sept. inscrierile elevelor, cari ( 
au trecut e x ~menele intre 5- 15 Sept. ( 

Examenele de trans:ţie penJru el. C 
VIII dela 18 -21 Sept. tot aluncl se ~ 
vor ţine şi examenele de admitere in P 

ti cI. V. 
Examenele de bacalaureat tntre 25 

Sept-lO O:t. Taxa şcolară 2000 Iei 
şi bOJ taxa de cODstruct:e. 

Chemarea Duhului Sfânt la 23 Sept, 
ora 10. 

V 

d 
a 
il 

Inceperea cursurilor la 24 Sept. ri 
Dlrecţiunf>a Hceulul n 

Eleca Ghiba-B'rta din Arad. tI 

NB) L'a Intern?tul diecf'zan elevele fi 
Se pot inscrie până la 10 Sept. 612 

fi 
CINEMA 

MALUL MUREŞULUI şi APLllLO 
Dela 22-24 August, 

Don Juan. 
s; Legenda eroulu! dragostei din tot 

timpul. C 

In rolul principal Ion Barrymore. 
VI NE: 

Miam pierdut inima in Kritrendorf 
Fotografle stătătoare viz b: lă. In r Jiu 
principal: HaflY Liedke, Maria Paud- d 
ler, Ll$sie Ama. 

a 

n 
VINE: 

Flirtul o p rit. 1 

Comedie militară americană. In ro-I~ 
luI prln;;ipal: Lia de Putty d 

UR AN IA s' 
Pauză m 

No. 721-1928 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Zimandulnou ~I 

Z!mandcuz public! licitatlune minu· 
endă pe z'ua de 25 August 1928 ora 

la 

e 

8 pentru furnizarea alor 9 Vagoane 
lemne de fo: calitatea l. fag şi car
păn pentru încăIz.ttul primăriei şi ş~oa' c 

lelor de stat ambelor comune şi 10-
cuiata Dotarulul. 

In cât cu aceasta ocazlune nu s'ar 
obţine rezultat, lIcitat ia se va repeta 
io 9 Septemvrie 1928 ora 8, in tot
deuna in lo..:alul biroului notarial ZI- l 

maodulnou. 
Llcltaţla se va ţinea prin oferte În

chise şi s!gllate in conformitate cu 
Art. 12-83 din legea cootab. publice. 

Zimandulnou, [a 6 August 1928. 
Notartatul 

No. 602 

Nu eălitoriti 
la băile scumpe când ŞI In 
ARAD primit acelaş trata

ment cu baie de 
Acid carboDic de 
Ruziaş, Sulfur şi 
Sare hidrotea p le 

cercetaU deci 

baia \ S-Ima-, 
ArteziclJ • 

Deschis pa nlru Uriati 1 .•. 1'1 t ~ .•. 2 iri 
.. tt 111111 ,. 1. 2-1. 
Bilete cu pret. redus. 

No. 407. 
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~O~~ m~~nul Îm~racă ~iele ~e leu ~i ~ic~~er~B. 
In preaj ma alegeriJor, funestul 

augur al ddicitelor primăriei, nu 
a găsit a fi nici o osteneală prea 
mare, pentru ca să-şi asigure cei 
2-3 partizani. Trecând peste 
orice consideraţie de conştiinţă 
(iată ceva ce nu ne mai miră) 
omul de o enciclopedică ig
noranţă, trădătorul de neam, a 
pescuit din apa tulbure a frămân
tărilor de partid, pe naufragiaţii 
vietei publice şi sociale. 
Bătrân ele lebede opoziţioniste 

din Arad, au privit cu simoatie 
această trudă meschină de pescar 
interesat aruncându-şi cu gene
rozitate putregaiul cuvintelor in 
mlaştina şi cloaca plină de frip
turiştii, turiştii şi voiageurii tutu
ror partidelor. 

Dar pentru ca măgarul nu prea 
face o deosebit de respectuoasă 
impresie, slugoiul intereselor duş
manilor ţărij, a căutat să inch:
rieze o blană de leu, ca din a
ceastă imbecilă mascaradă, coama 
să-i acopere ciolanele râncede 
cu o aureolă de măreţie. 

Leu] n'a fost greu de găsit căci 
doar partidul national-ţărănesc 
are o variaţă şi splendidă colec
(iune zoologică. (Unde mai ales 
n1eii" abundă). A!egerea unuia 
din atât ea ferIcite exemplare fnsă 
n'a fost lucru tocmai uşor, fiecare 
leu având blana legalizată la 0-
Iclul public şi purtând sigilul 
tnaltului partid de lei pur sânge, 
dar cari - tntre noi fie vorba
s'ar mulţumi cu o infătişare mult 
mai domestică dacă ar avea cio
lanul pe care să·1 roadă. 

Dar ca să revin la subiect, 
eul ales, nici vorbă că era el 
am ştirb de atât de îndelungată 
ndârjlre şi mai suferia de sumbra 
i manlaca boală a declaraţiilor 
enzaţionale - dar încolo avea 
oată atitudinea necesară.' Mus
ţile le poartă ţepoase cu seri· 
ase veleităţi de scobitoare, coa
a in cea mal tnfricoşătoare 
titudine - şi culmea - moliile 
ici nu-i intrase la blană, căci 
lrosea grozav a naftalină. 
Schimbul de piei (poate şi de 
ăravuri) se făcu cu prealabilă 
voire la un pahar cu vin, băut 
'in semn de impăcare, căci 
ul socotea pe măgar drept tră
ător inainte vreme, dar de când 

cam pania oloagă (botezată in 
erâdere: de răsturnare) naţional
'răniştilor sau mai precis It!ului 
ostru nu-i mai pasă de aşa ceva. 
ar să continui, schimbul se făcu 
'ră mare greutate mai ales că 
ul purta blana ca odinioară 
riseli "cucernicia" şi o putea 
oate la culcare, iar măgarul o 
rta ,numai pentru că voia să 
o fiinţă perfect uniformă dela 

p până la copite şi atât ln in-
rior cât şi la exterior. 
Mare fu mirarea a doua zi când 
ăgarul apăru costumat ln leu 
'viceversa. Lumea a rămas per
lexă de această atât de ne 0-

:c;nuită schimbare ]a faţă, şi a 
'mas inevitabilă intrebarea: de ce 
cea stă ne mal văzută prietenie 
tre leu şi măgar? 
Bine inţeles nimenea nu putea 
ănui că de h atârul fostului mă
f, actualul măgar de acord cu 
tul adunăturet. nu a mai depus 

după Lafontaine 

o listă de vot la tribunal ci a 
încredinţat pe actualul leu să fie 
capul unei liste zise cetăţeneşti, 
convins că costumul de leu prin
dea de minune pe măgar. 

Lista cetăţenească, de unde de 
altfel nu lipsea nici o lepădătură 
comunistă sau naţional-ţărănistă 
(in virtutea acordului celebru), 
era rezultatul maturei chibzuiTi 
al actualului măgar şi a h Jtărârei 
acestuia cum că nu se putea 
demite a lua parte la aceste ale
geri cari nu sunt decât o simplă 
• comedie- (unde comicul ar fi 
f'Jst numărul voturilor obţinute 
de naţional-ţărănişti). Măgarul in 
piele de leu tnsă, nimic nu mai 
avea să rişte căci (şi asta actualul 
măgar o ştie foarte bine) din tră
dător de neam şi până la cap de 
listă comunistă (aleas cetăţe
nească) - ce-a avut şi ce-a 
pierdut. 

Fostul măgar, nespus de mân
dru de acestă cinste ce j se face 
(bine inţeles nebănuind că ure
chile i-au eşit prin căciulă) după 
laborioase chibzuinti a revenit la 
docila idee să aşeze pe undiţă 
cât mai multi momeală şi pu· 
tregai, căci apa tulbure mai are 
şi avantajul că peştele nu vede 
pe cinstitul pescar. 

Nu m'am indoit că secături se 
vor găsi destule ca să se prindă 
de ul)diţa deghizatului măgar, 
totuşi de vreme ce zbearătul de
mascator se aude de sub blană 
şi stupiditatea străluceşte de sub 
pielea îngrijit pieptănată, putmi 
au fost aceia cari au putut să 
fie tntratâta orbiţi de dansurile 
cabalistice cu cari a încercat să-i 
tncânte măgarul (căci nu numai 
pe ghiaţă îşi dovedeşte măgarul 
talentul în exchiblţii coreogra
fice) ca să nu vadă pe acel ce 
se ascunde in pielea de leu. 

Cât despre fostul leu, socot a 
fi mai potrivit să· şi pue blana 
amanet tn folosul partidului său, 
căci acel partid pare-se s'a sleit 
cu desevârşire de fonduri şi apoi 
costumul de măgar ti prinde atât 
de bine. 

Aurslian 
........ 1IINl:...,.. NoiC'I 4 ..w- 44 ...... • 

După IO ani. 
In consiliul de ministri, din zilele tre

cute s'a discutat chesliuneasărbăloririi a 
lor 10 ani dela unir:ea Ardealului cu 
patria mamă. 01. ministru Lăpădat a 
fosl Încredintat cu pregătirea progra
mului sărbătoririi. D·Sa Împreună cu 
mulli fruntaşi ardeleni au fixat in linii 
generale decurge rea sărbătoririi, care 
va fi una din cele mai strălucite ma
nifestatii, pentru a da dovadă celor 
de pe hotar, că in butul tuluror cobi· 
turilor, aici se dă inuirii şi se plămă
deşte zidul veghează acestei Ţări. Şi 
când la acest prasnic. va participa in
treg neamul românesc, înlr'o tabără 
oarecare se vor vinde florile denigrărH 
şi metodica Îndrumare a revolutiei. E 
lejgheaua nat.- tărănistă care se va 
aşeza departe de isbucnirile multimii. 
şi va continua să perfracfeze cu bru
tala inconşlientă toate problemele cu
rente. 
......... ,.....,.. ....... ..... ,t "t.·~ 

Cadavru găsit. 10 ziua de 9 August 
Mureşul a arUDcat la mal to dreptul 
comunei Nădlac cadavrut femeie! Gh1ţu 
Sofia de 72 ant din Nădlac. Numita 
făclnd bae a fost luată de curentul 
apel şi ne,tiInd si inoate s'a ioecat. 

BISERICA. 

Tâlcuind Scriptura ... 
(Dumineca XI. după Rusalii). 

• Ţie nu Ii·se cădea să·1i fie milă de 
aproapele Iliu"l? (Matei XVIII. 33), 

Această intrebare plină de reproşuri r. Însă În fată pe unul dintre sotii săi. 
se ridică dintre versurile pericopei evan- care.i era lui dator cu o sumă mică 
gelice a zilei, ce dealtfel contine una şi neînsemnată. Sărind asupra tovară. 
dintre cele mai puternice pilde ale Mim- şuIui său îl sugrumă strigându-i: plă-
tuitorului. leşte-mi, ce.mi eşfi dator. Rugăciunile 

Pildple Lui, toate fără escepjie, se ba- şi promisiunile sotului nu·i inmoaie 
zează pe un adânc subslrat psihologic. inima, ci apucându-] pe datornic îl 
Nainte :cu douăzeci de veacuri, de des- aruncă in temnifă până ce nu-i va plăti 
coperirea freundismului psihoanalilic, datoria. Ceilalli tovarăşi văzând acea
pe lângă marea Tiberiadei se predică sta şi cunoscând şi cele se Întâmplară 
şi se tineau lectii din acest domeniu al la stăpân, au alergat la acesta spunân
şliintei sufletului, in 1imbagiul cel mai du-i ce s'a întâmplat. Domnul cheamă 
aperceptibil cunoşlintelor reduse de atunci din nou la sine pe care iertase 
cari dispuneau pescarii acelui loc. şi.i zice: slugă vicleană, toală datoria 

Imbrăcate în haina lesne de recu- ti.am ierlal,.. şi tie nu ţi-se cădea să-ţi 
noscut al pildelor simple şi uşor-în1e. fie milă de aproapele tău?! 
lease, şi cele mai subtile şi complexe Traiul zilnic al vietii de alâtea ori 
acte psihologice se clarifică şi se lumi- ne aduce şi pe noi în ataris Uuatii. Fără 
nează primind luciu de cristal, pe care 
cu plăcere se odihneşte ochiul fiecărui să ne oprim nici chiar pe un moment să 
trecător. ne dăm seamă de atari fapte, cari erup 

Şi de dala aceasta, imboldul unui din vulcanul subconştientii a egoismu
păcătos egoism, ce zace ascuns în lui păcătos, procedăm asemenea slugii 
subconşHinta omenească, şi care ca şi datornic din evangelia de az.i. 
un imperativ categoric pretinde - prin "Şi ne iărtă nouă păcatele noastre, 
linguşiloarea haină 8 umilinlii - ierta- precum şi noi iertăm greşitilor noştri" 
rea de greşele în favorul nostru; act zicem fără de carte, căci doar le ştim 
care dacă ni~se cere nouă, îl respin· ca şi pe Tatăl nostru ... 
gem in cel mai revollăto(mod - prime. Şi ştim noi foarte mulle .. , dar până 
şte O prezentare atât de plastică în să şi facem acele ce le ştim ne lăsăm 
pilda pusă in şirul celor despre im- pradă atâtor furi, cari zac ascunşi in 
părălia lui Dumnezeu. eu-ul inconşliin1ei noastre. 

Se aseamănă aceasta omului im· Să ne coborim cu 101 adin sul În cele 
părat, care 8 vrut să ia seamă slugi- din lăuntru ale noastre făcând acolo o 
lor sale. Şi au adus la dânsul pe un cură(ire generală, spălând cu buretele 
datornic, care.i datora o fabuloasă Înmoiat in apa vie a credintii izvorite 
sumă, amenintat chiar cu·vinderea celor de pe filele Scripturii, în care ni-s'a 
mai deaproape ai familiei sale pentru păstrat glasul Domnului, care prin pilde 
a o' putea achita. Căzând în genunchi atât de uşOflre, atrăgătoare şi lesne de 
închinându.se sluga stăpânului il roagă; inteles, ne arată adevăratul rost al vietii 
Doamne, mai ingădueşte.mi şi-ti voiu noaslre temporale, ce ne face pregă
plăti. Milostivindu-se domnul îi iartă lui tire şi ne deschide calea pentru im· 
toată datoria. Şi 8. ieşit bucurându·se părătia lui Dumnezeu. 
dela stăpân sluga datoraşe. Intălneşte C. 7uricu. 

Din faptele fostului primar. 
Multiplele abuzuri 

de putere pe cari le-a săvârşit 
fostul primar al acestui răbdător 
Municipiu, sunt îndeoseb cunos
cute. Imi rezervez doar dreptul 
să mai adaug câte-va .la cele 
cunoscute şi cari singure cred au 
darul a încheia bilantul gospodaru
lui cuibărit până mai deunăzi sub 
turnul primăriei oraşului Arad. 

Intre altele d-I Pişta Anghel, 
profitând formal de puterea ce i-a 
fost incredintată de buna credintă 
cetătenilor oraşului nostru, a reco
mandat inteligent marelor restau· 
rante să cumpere cu pretul cel 
mai ridicat vinul de calitate ex· 

'celenUi produs din propriile~i pod
gorii ... Se ştie apoi că oraşul a 
avut contract cu farmacia Omescu 
din Bulevardul Regina Maria, ca 
toate medicamentele şi pansamen
tele medicale, necesare Spitalelor 
şi Sanatoriilor oraşului să fie achi
zitionate dela numita farmacie. 
Fostul primar nesocotind acest 
contract legal, a numit dela sine 
putere farmacia simpaticuluilui fiu, 
ca furnizoare a celor necesare 
Spitalurilor şi Sanatoriilor oraşului. 

Este ştiut că şefii autoritătilor 
pentru călătoriile mai obositoare 
făcute în interes de serviciu au 
dreptul de a călători în vagoane 
de dormit cu obligatia însă ca la 
reîntoarcere să alăture biletul 
vagonului de dormit, la actele 
justificative. 

Ei bine, fostul primar, in cele 
15 călătorii ale sale făcute până 
la Bucureşti în cauze pur per
sonale niciodată n'a putut s'au 
n'a voit să alăture actelor iusti
ficative biletul vagonului de dor· 
mit, ceace este firesc căci nIci
odată n'a scos şi n'a călătorit cu 
un astfel de bilet, întotdeauna 
însă incasând costul vagonului 
de dormit. 

Cu câl a păgubit Pişta Anghel 
primăria veti afla dacă faceti so
coteala că la cele 30 călătorii 
(15 dus şi Intors) a incasat câte 
780 lei în numele imaginarului 
vagon de dormit, de a cărei 
neexisienfă ar fi putut face dovada 
fiecare acela care ar fi intrebat 
Ia casa de bilete. 

Aurelian. 

I RecialDa e sufletul COlDertuluil I 
• 
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o urmare 
a tragediilor potare ... 
Nesfârşitele pustietăţi albe de ghiată, ţin 

cu zgârcenie îngropate în liniştea isterkă a 
nemărginirii lor, groaznicele tragedii, rulate 
dela cel dintii semeţ plecat să facă o cu
cerire intimă dar glorioasă, şi până acum 
în urma, cu ocazia nenorocitei expediţiuni 
al generalului Nobile. Ne interesează acea
sta din urmă expediţie, ea rrezmtând un 
deosebit ifl!ere~ pentru partidul naţional 

tărănesc. 

Se zice că În această nefastă expeditie, 
unul din participanţi ar fi fost făcut să di· 
spară pe sub mustăţile a doi onorabili ita· 
lieni, cu o pricepere de care ar fi gelos 
chiar un autentic antropofag. Apoi se mai 
zice şi se şi vede că vencratul profesor 
Amundsen şi·a schimbat cu bruscheţe rolul, 
de\'enind din căutător, căutat. 

Ce este mai trist Însă este faptul că toate 
Încercările făcute pentru descoperirea şi sai· 
varea eroicului profesor au rămas zadarnice, 
spre desolarea intregei omeniri. 

Din surse autorizate aflăm că dl Maniu; 
C8.·alerul rătăcitor, în ciuda epuizării su
biectelor senzaţionale ale marelor cotidiane 
a anumitei presse, va pleca cu avionul la 
polul Nord, pentru descoperirea şi salvarea 
lui Amundsen. 

Domnia sa va avea pe bord ca pasa~eri 
pe domnii Virgilică şi Mihalaş. 

Amănunte asupra acestei magnifice expe· 
diţiuni de salvare lipsesc cu desăvârşire, aşa 
că spre regretUl nostru va t.rebui să ne măr· 
ginim numai la câteva scmte comentarii. 

In primul rând se pare că despărţire.a 
destoinicului pilot al putidului naţional-ţă

rănesc de către ai să-i va fi cu atat mai 
dureroasă cu cât cavalerul rătăcitor îşi va 
indrepta de data aceasta paşii, spre orizon
turi noi, crude şi neinduplecate, La plecare 
dl Maniu va fi asaltat cu îmbărbătari amin
!indui·se că datoria lui de "cavaler rătăcitor" 
(expresie medievală) qere să scape pe dul
cinea "A m un d s e n din ghiarele fioroase 
ale smellor albi. Aceasta despărţire va fi cu 
atât mai sărbiitorească cu cât vor pune cu
vânt chiar şi Nea Ni\ă şi cu Frosa, delegaţi 
speciali ai periferici ,ărăniste. Negreşit se 
va tedacta o noţiune drastică către Regentă, 

iar ziarelor se vor incredinta câte-va duzine 
de comunicate şi declaraţii. 

Şi când În sfârşit avionul se va vedea 
cât un erete în apus, turbata Rosinantă, 
tradusă prin al1ion, va lovi in ţărână cu 
copita, de indignare. 

Virgilică se va inzestra cu un aparat cine· 
grafic pentruca la Întoarcere să poată scoate 
in mod documentat o broşură (publicată in 
străinătate bineinţeles) despre activitatea par
tidului naţional ţărănesc. Iar Mlhalaş arde 
de nerăbdare să constate la faţa locului di
spariţiunea apetisantă al ţânărului savant 
Malmgeen. 

In cercurile iniţiate se pune multă spe
ranţă în reu~ita acestei formidabile expedi
tiuni de salvare, expeditiune care face parte 
dintr'un nou ciclu de noi campanii de ră
sturnare 

Desigur că cei 3 aventurieri, cu promo
roaca polară prinsă in mustăţile elegante 
englezeşti, nu se vor lăsa intimidaţi de pri
mirea ostentatiyă de care se vor bucura, de 
către băştinaşii monstri albi, cioarecii de lână 
albă a Topoloveanului, intrebuintat ca pa· 
ravan, având darul să inducă. in eroare pe 
naivii urşi, necunoscători in de alde tra· 
vestirn. 

Cortul roşu ridicat din şah'arii lui Vir· 
gilică va adăposti su b tradiţionalita tca ei 
mttologică pe cei trei cercetători, apiirându-i 
de supiirătoar ;:Ie intcmperii. -

Reuşita expediţiunei deşi foarte probabilă, 
este incă una din problemele viilorului, cer· 
curile iniţiale deşi alimentate cu mult opti
mism nepulând să ne dea un răspuns mul
ţumitor. 

Plecarea va avea loc imediat după în
cheerea sărbărilor unirii ţinute la Topolo· 
veni şi Alba.lulia, dela aerodromul Băneasa. 

Indrăsnesc Însfâ,rşit să dau un sfat, cred 
preţios, pentru cei trei îndrăsneţi explora-
10ri: . să nu plece i~tru salvarea lui Amund
s.n cu aceeaş abnegaţie şi albeaţă la ochi 
cu care au alergat să apUCe coada "puterii" 
căci atunci cu siguranţă in loc să ateriseze 
pe blocurUe de ghiaţă din regiunile polare, 
se vor trezi extaziaţi Într'una din cloacele 
gropilor lui Oatu. 

Aurelian. 

TRlBUNA NOUA Nr. 34 

Casa tnv31litorilor din judetul Arad. 

Prospect, 
despre condltiunlle de prtm:re ln Internatul 
"Cllsei Invăt4torJ!Dr~ din Jud. Arad, pe anul 

,calar 1928- 29 
In Casa Invăţătorilor d n Ara(l~ o 

zidire h; gienică, a menajată după re
cerinţele cele mai moderne, se pri
mesc elevi fără deosebIre de confesi
une şi naţionalitate, care fr<cventează 

ori şi ce fel de şcoală din oraşul Arad. 
]nscrierile se pot face cu inceperea 

de la 1 August a. c, in fiecare zi in
ainte de masă. iar cerer le pentru în
scriere, adjustate cu: 1) certificat şcolar, 
2) t"Xtras de botrz, 3) certifcat me
d!cal, 4) buletin de revacclnare t se 
pot inainta la adresa: "Dlrecţiuoea 
Casei Iovăţătorilor din Arad" până la 
data de 10 Sept. a. c. Invăţătorîl să. 

racl, cari doresc să ceară vr'un folos, 
pe lângă certificatele de mai sus, mal 
trebue să acludeze şi certiflcat de 
paupertate de la comull ă, ară tâud toată 
averea mobilă şi Imob!lă, precum Şi 

numărul şi etatea celorlalţi copII, iscălit 
apoi şi de perceptorul fiscal. 

P~rlntil a căror copii au fost şi tn 
trecut la noi, se pot anunţa pentru 
mentinerea locului tot până la data 
de 10 Sept. a. c. 

Taxele fixate de Consiliu] admini
strativ sunt: 

1. taxa de inscriere Lei 100; 2. taxa 
pentru medIc Lei IOD, 3. taxa pentru 
telefon Le! 100, 4. taxa pentru mobi
lier Lei 200, 5. taxa pentru societatea 
de lectură "N. lorga" Lei 50. 

Taxa de intreţlnere pentru fiii de 
fnvăţători. membrii ai Asociaţiei Ju
deţene, sau fixat in Lei 8000, Iar 
peo tru copUi neînvătătorilor Lei 14(;00. 
anual. 

Cei ce doresc aş·l spăla rufele In 
internt, pe lâogă taxele înşirate, mal 
solvesc in natură 10 kgr. săpun bine 
uscat. 

VIzIta medical~ priveşte Institutul. 
Iar costul medlcamenteJor î1 suportă 

părinţII elevulul.]n caz de tobolnăv!re 
mai uşoară, tratamentul il face medi
cul Casei, grtult, iar la morburl mal 
indelungate aceasta priveşte pe părinţI. 

Elevii cari intră pentru primadată 

in Internat, solvesc pentru tacâm Lei 
100. 

Având În vedere schimbarea pre
turilor, şi eveDtual stabilizarea elevului, 
Consiliul işi rezervă dreptul s.ă ridi
ce sau să scadă taxa de intreţinere 

despre ce vor fi avizaţl şi păr Intii la 
timpul său. D:feritele taxe se vor solvi 
În intre gime la insctiere, iar taxa de 
intreţlnere tot pe 3 luni anticipativ. 
ln cazuri bine motivate plata se poate 
face şi lunară, dar numai anticipat!v~ 

Nesolvirea taxelor la tImp .duc după 
sine exluderea elevului din Internat. 

Fiecare părinte sau tutor care do
reşte a-şi plasa copilu~ in Internatul 
nostru, va iscăli În faţa a lor doi mar
tori declaraţia aci adnexală, pe care 
o va trimite la adresa noastră, deodată 
cu cererea de inscriere. 

Fiecare elev va aduce cu sine:2 rân
duri de haine, bune, (unIformă) 1 pal
ton, 1 pardesiu, 2 perechI ghete, şi o 
păreche pantofi, 1 plapomă cu 2 fete, 
1 perin! cu 2 fete, 3 cearceafuri, 6 
cămăşi de zi, 2 de noapte, 6 ismene, 
6 ştergare, 12 batiste, 2 şervete la ma
să, 6 părechi ciorapi, t păhar pentru 
apă, 1 perie de dinţi, de haine, şi de 
ghete, o acoperitoare de pat de coloare 
albă. Săpunul, praful de dinti şi cre
ma nu pot lIpsl. 

In timpul tern", copUl c ari au hai-

InfORmfrCIUnl. 
Pe n t r u bacalaureatul din 

toamnă, d-l praf. Al, Constan
tinescu deschide un curs prepa
rator de limba şi literatura ro
mână. 

lnformaţiuni şi inscrieri în str. 
Românului 18. 

• 
Aflăm că simpatica D-şoara 

Dorita Rusu şi D-l A Damacuş 
s' au logodit. Pe aceasta Cale 
trasmifem felicitările noastre. 

* 
In comuna Gurba Judeţul nostru În 

ziua de 14 August 1. c. din negl\jenta 
personalnlui de la maşina de treerat 
s'a aprins stogurile cu grâu cari a 
fost mistuite complect, circa 25 va
goane. pagubele se urcă la 2000.000 
Iei, aria de treerat filnd in aproprierea 
satului focul s'a Întins şi in această 

direcţie mlstulnd şi trei şoproane, ma
şina de treerat deasemenea a ars. 

... 
Internatul şcoalei comerciale 

sup. din Arad (Piaţa Xenopol 1) 
cere oferte închise pentru urmd
toarele {urnfturi necesare in anul 
şcolar 1928-29: mărfuri de bă
cănie şi colon/ale; lunar cea 900 
kg. pâine albă II. lunar 200 kg. 
carne de vitd şi viţel el. 1; 100 
kg. carne de porc el. 1, precum I 

şi cea 280 litri lapte. I 

Ofertele se primesc până la J 
Sept. a. c. Informaţiuni dă di
ree/iunea şcolii. 

"" 
Sinucidere. In ziua de 9 August fe-

meia Şerban lltana de 24 ani din co
muna Şiclău s'a sinucis prin strangu
Iare la domiciliul ei. Cauzele slou-
c\derU nu se cunosc. 

* 
Muşcat de câine turbal In zIua de 

8 August Individul Bocşa Ion din Şa
gul a fost muşcat de câine turbt. Nu
mUul a fost dus la institutul antlra
bie din Cluj. 

(o 

Incendiu. In ziua de 7 August ora 
11, un puternic Incendiu a mistuit casa 
locuitorului Lucacl Ştefan din comu
na Zlmandul-Nou. 

Cauzele incendiului a rămas pină 
în prezent necunoscute. Pagubele se 
cifrează la suma de 65000 Iei. Şe
ful postului Comlâuş a dese his o an
chetă. 

... 

, 
]0 ziua de 11 August 1928 şi-au 

sărbătorit cununla Marioara Tiutlu ne. 
poata Diui deputat Dr. Alexandru Lazăr 
Chişlueu cu d-I Susan ilie teolog ab. 
solvent. 

Felicitările noastre. 

* 
Lovit de trăznet. In ziua de 7 Augus t, 

pe când locuitorul Kiss Andrei de 38 
ani din comuna Turnu se afla la cosit 
pe câmp, a fost lovit de trăsnet, răm!

nând mort pe loc. Cazul se cerceteaz.ă. 

* 
Incendiu. In noaptea de 6-7 Aug. un 

puternic Incendiu a isbucnit în grajdUl 
locuitorului Olari Teodor din comuna 
Roşla. Cauzele cari au dat naştere io
cendlulul sunt necunoscute. Cazul se 
cercetează de către şeful postulut Pe
trlş, fiind bănuelt că focul a fost pus. 
Pagubele sunt în valoare de 12.000 lei. 

... 
Accident. In zIua de 8 August pe 

când tinărul Crişan Alexandru de 
17 ani lucra la cariera de piatră a 
fabricei de tlment Gurahonţ, a chui 
dela o ioăltlme de tU metri fracturh· 
du-şi piciorul drept. Victima a fost inter· 
nată in spitalul judeţului Arad. 

NINISTERUL JUSTIŢIEI 
COMiSlUNEA DE NATURALlZÂRI 

Con for art. 23 din legea privitoare 
la d.:>bândlrea şI pierderea naţional!· 
tăţil române. se publică următoarea 
cerere de naturalizare, spre ştiinţa 
acelora cari ar voI să facă vreo ÎD 
tâmplnar .... potrivit dispoziţiuni1or ar 
23 din zisa lege: 

Dos. No. 170 I 1926. 

Domnule Preşedinte, 

Subsemnatul Koprlva Vichentie năs 
cut În HolJescha (Cehoslovacia) la 18if 
de profeSiune functionar tehnic doml 
ciliat in Arad Str Mărâşeştl 92 fa 
cer~re la naturalizare in conformlta~ 
cu legea din 24 Fevruarle 1924. 

Anexez: declaratiă autentificată, Z 
buletin de Inscriere, 3) certificat d 
bună purtate,4) certificat de la par 
chet, 5) certificat de la s: îturantă, 6 
certifi 'at de la prefectura poliţ!el, A 
rad. 7) cerhflcat de la fabrica" Awa' 

Arad, la 6 Aprilie 1926. 
Cu toată stima, 

Kopriva Vichentie . 
• .*.'" .. "",." .,e, ... .,.. ... 
ne de pat mai uşoare vor primi gra-' 
tult dela institut câte-o pătură. 

Elevii nu pot păstra asupra lor nici 
cea mal mică sumă de bani, ci fieca
re părinte sau tutar este obligat a lă
sa un avans la directorul Casei, din 
care sumă să-şi poată elevul acoperi 
trebuinţele cele mai urgente, Pentru 
banii păstraţi la elev', direcţlunea nu 
la nici o răspuDdere. 

Pentru ca elevii să DU facă cheltu
eU zadarnice ~i nemotivate, ffecare e
lev va primi un carnet cu c:ue~şl va 
procura cărtile şi recvl zitele necesare, 
bineânţeles sub controla directorului. 
Tot asemenea va primi un carnet pen
tru repararea ghetelor şi barbierit 

Tot la două săptămânI, elevii vor 
lua baie caldă in Internat. Fiecare 
elev va avea să-şi coasă pe toate al
biturHe sale numărul matricular al 
CaseI. Pentru perderea albiturHor fără 
numărul matrlcular, nu luăm nlci o 
răspundere. 

Pentru controlarea zilnică a lectiilor, 
elevii vor fi controlaţi de pedagog!. 

Alte loformaţiuni se primesc zllnlc 
dela dlrectorul Case! in Arad, Bule
vardul Carol 1. No. 66. 

Arad la 1 Aug 1928. 
Consiliul Adimnisfrativ. 

{Urmare de pe pag. I.·a) 

rea locală, le va sta cu toată suita nu m 
puţin împopoţonată, intru întâmpinare. ~ 
halache va avea spre deosebire de anturaj 
său, un par ceva mai lung în maini, ' 
vârful căruia infIpt, va râr,ji mefistofelic 
scârnav o hârcă proaspătă Încă. Co li tI! 
rotunde în stil a la Africa Centrală, vor 
Împodobite feeric cu oseminte omeneşti, ~ 
in faţa lor, pelcrinii vor avea ocazia să, 
mire un dans delicios executat in jurul u~ 
foc întreţinut de yestalele puternicului canie ' 

Socot a fi de prisos să adaug amănwJ 
cu privire la cele ce vor urma, mă mu;;' 
mese doar să atrag atenţia că va fi 
spectacol rar, de unde fiecare trebuie 
ţie să nu lipsească, căci atât dec()(urile" 
şi figuranţii vor fi mai avan ca la Tăo., 
osemintele fiind, după câte ştiu, comandl 
dela muzeul zoologic din Capitală. 

Despre reuşita serbării dela Topolo~! 

nu mai există nici o îndoială având ln 
dere imensa popularitate de care se bu~ 
antroporagul, a cărui porniri canibalice, 
îndeobşte cunoscute şi apreciate. 

Rugăm pe abonaţi n0!it 
să-,i achite cAt n. P'I 

Întârziat abonament .. 
Tipogr afia Diecezană, Arad. Girant responsabil: ST. DRAGA. eenz. Prefectura Judeţului. 
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