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fărănimei din jud. ftrad. 
a Reprezentanţii bdncilor popo
- rale din Jud. Arad s'au intrurzit 
e În 9 Iulie în fruntaşa comună 
u Ineu, sub presidenţia dlui prefect· 

Georgescu preşedintele federalei 
U ,băncilor populare. Menită, să 
i~ deslănţuie mai vizibil remedia
a reajinanciară a populatiuniiJude
II ţene, rostul ei s'a impus din 

concepţia, unei apdrări naţionale 
şi din Întărirea unor lorţe imbol-

nomice. Iată pentruce inlrunirea 
din Ineu Îşi capătd marea ei in
semnătate şi se curăţă În limpe
zimea ideilor rostul financiar- e
conomic al el. 

Asupra decurgerii ei; ni se re
lafeazd urmdloarele: La oara 10 
şi jumătate, DI. prefect Geor
gescu cu întreaga asistenţd par
ticipă la serviciul divin, dupd 
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rurale prin aceste însoţiri enu
mdră pe marele indrumă/or Ha
ref, Costinescu, Enescu, Duca 
actualul ministru de Interne. Cu 
ajutorul centralei din Bucureşti şi 
cu indemnirile, la economii cari le 
hrdniau tendenţele s'au acaparat 
imobile imense, trecând din servi
ciu/ proptelor, În acela a în/lorirli 
materiale a pdturii ţărăneşti. As· 
lăzi inpânz;rea lor să intinde 
pe Întreg terilorul româniei iar 
sprijinul acordat de inţelegdtorii 
a schimbat cu desăvârşire pata 
satelor noastre. Salutând pe cei 
presenţi le doreşte spor la muncd 
penlru binele mulţimii rurale. Dis
cursul plin de indemnuri nobile 
a fost primit cu ovaţil căldu
roase. După cuvântul de deschi
dere, dl Iosif Moldovan insp, 
şcolar in pensiune lace o amd
nf1ntd dare de seamd despre miş
carea din Ţară a bdncilor popu
lare care dupd felul alcătuirilor 
sunt chemate sa dea un nou im
puls vietii noastle economice. DI. 
P. Dârlea fost deputat intr'o es
punere mai lungă caracterizează 
importanţa băncilor populare şi 

. Guvernul de astazi a fosi che
mat la cârma Statului cu o în~ 
sărcinare bine lămurită şi de 
toti ştiută: să Înlăture nevoile ce 
apasă Iara şi să o indrumeze pe 
căile unei vieti de pace şi de pri. 
păşi re pentru tou fii ei. 

Arad 15 Iulie 1928. 

aduce mulţumiri Dlul prelect 
pentru alegerea com. Ineu ca loc 
de prdznuire a coopera fiei şi 
discuţie asupra acestor locare 
de ridicare materiold. 

DI. Din Boariu revizor şcolar, 
apreciază cu asiduitale ro lui 
acestor asociaţii şi punând În 
comparaţie stările lipsite de ele 
cu cele de azi, constafă cu mân
drie evoluţia şi progresul satelor 
de când au fost vârâte in aten
flunea poporului, La finea şe· 
dlntel, DI. prefect face un cdl
duros apel la preoţii şi învăţă
torii p,ezenfi cărora li incumbă 
marea operd de ridicare a sate
lor prin băncile poporale in cari 
nu· numai banii câştigaţi cu su
doare, ci şi capitalul sufletesc 
al încrederii şi iubirii. li indeam
nă să se ocupe cu zor de ridica
rea lor şi atunci atât progresul 
material cât şi cel cultural se va 
apropia cu paşi repezi cătră cei 
ce o ţin şi vreau să le inţeleagiJ 
menirea. Cuvintele de indemn ro
mânesc ale Dlu; prefect sunt 
primite cu ardoare şi rdspldtite 
cu ollaţil călduroase . 
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şi sdndtoşire morald, iar munca de l. GEORGESCU, Prefecl. In urma avizului Consiliului 
~~ solidaritate şi consolidare se as- care apoi se deschide (intrunirea. superior Ad-tiv şi a Ministerului 
'of vârle in intreprinderi conştiente In cuvântul rostit spune cd nu de Interne, s'a disolvat consiliul 
ir· şi bine chibzuite. vorbeşte in calitate de prefect ci municipal al oraşului Arad prin 

i Pipăindu-ne conştiinţa şi co- cooperator fiind preşedintele coo- Inaltul Decret Regal No. 1885 din 
't~ borându-ne in faţa reaJildţii, ca peraţiei băncilor populare, a- 7 Iulie 1928 şi s'a constituit o 
sŞi o melodie dulce să rds{fl/d cânte- minteşte cu respect de marii m- Comisiune Interimară compusă din 
in eul frămtinlărilor constructive. In- drumdlori ai ţărănimii prin băn- 01 avocat Dr. 1. Robu, preşedinte, 
se crucirea forţelor devine un cale- cile poporale şi de opera bine- membrii; Dnii Varjassy Ludovic 
re~ hfsm din care se ÎnfiripiJ nddeI I făcătoate deslănţuită prin numele primar in pensiuue,· Nic. Mlhulin, 
~~;I di/e zilei de mâne şi In cari se lor. Intre cei, cari s'au aruncai directorul liceului E. Ghiba Birta, 
:lă 1 ascund germenii desrobirii eco- forţele in ridicarea populaţiunli Alex. Ooman, mare comerciant, 
!rll'-------'-~--~--" ---.--------

fi 
~~nuu buna r8nduială in vieala Am ascultat cu răbdare expunerlle De cazul acestui memoriu ştiu, pen

antevorbltorllor in chestiunea anche- tru motivul special, că am fost sln
nd· constitufjonală a sfintei Biserici·) telor asupra alegerilor din )927, vall- gurul cleric din comislunea specia.!, 
~~J, De Dr. oH. CIUHflnDU membru rn date anul trecut deşi erau esceptloDate de trei, ce s'a constituit prin conclu-
m- ftdunllrell eparhială. pe motivul de a fi fos influlnţate, zul 71 din anul trecut pentru a studia 
Jr- ._ ch1ar viciate in parte, prin amestecul chestia şi a refera Adunirlt eparhlale; 
In' .) Alegerile dia urmă (1927) pentru Adu- ilI.::1t al administratiei politice. - cA prin concluzul 18, On. Adunare 
stinarea noa!ltră eparhială au starnit unele ne- Eu fac o distincţIe in chestiune. Nu eparhlală a primit in unanimitate o 
al- mulţumiri, cari s'au afirmat in Adunarea din 

ltut an şi chiar in publicistica localA. Pt>n- mă raportez intr'aUHa la ceea ce este soluţie, pe care ,1 nor, comlslunea 
Iru atitudinea ce am 8vut-o luând cuvântul fn 9 7 li d ă specială, o propusesem in unanimitate _ Adunarea eparhlală, am fost apostrofat, eu bucdtaria alegerilor dIn 1 2 ,Cii. ee 
ersoeal, in termini drastici, pe cari nu-i cine au fost aleşi sau cine au rAmas şi anume: de a se ancheta şi pedepsi 

lIleritam. A se vedea gazeta ,.Românul" din pe din afară. Pe mine mă IntereseazA abuzurile electorale 8ntlconstituţlonale 
rad, dela 27 Mal a. c, Nr. 20. MI s'a cerut li din mai multe părţi un răspuns. Am tinut mai mult principiul: dacă aceste ale- atât ale cJerlcllor cât şi ale mlrenllor. 

,de Inoportun să răspund atunci, tn pripă, 
de .... oii Insultele erau proaspete, ca să nu mă gerl au fost libere sau viciate. Din 

:~pre9ioQel. de ele. Acum, aflu şi eu că pot câteva cercuri electorale au Intrat pro-
10\ răspund. Dar nu fa tonul de harfoneală. li III 

:ad Obi,nult la gard ŞI astfel cedez dorintelor teste formale, pentru a carora amu· 
:adllllitilor mei, pabllcând vina pentru care rlre s'au ordonat anchete: la Chişlneu. 
de '",!ost ocllrU, adeciJ aceeace am vorb,t CII R d D I fA It I 
d 

Adunarea eperhlalll. Nimeni nu are drep- om aş Ş a na. ar, a s arş U se-
e~1 sA·mi iee in nume de rău această apA- si unei trecute. s'a inaintat Adunării 

e. Ceeace am spus rn public ro Adunarea 1 I t d 8 
mp· parhlali, DU mai e uo secret. Şi nici nu eparhla e, un memor u semna e 
)c-Iot:buie să rămână UD secret, fiind vorba de deputatI, cari afirmau - ceeace agrava 

"'" o cauză publică, mal nainte de a ff o ă tit ti Iă ă 
!tbesUe personlă a mea. Şi-acum, judece bi- situaţia noastr conl u. ona - c 

Uu;VOltOrUI cetitor asupra priclnel. amestecul administraţiei politice .'a 
lu· Din parltl-ml, doar un fapt Dultlal daci fiI 
llte lIuli adăoga: Niti ln adunarea eparhial4 fAcut pe toată Jlnla, şi ast e se ape a 

nid rn vr'un orgon de publicitate. nImeni la factorII bisericeşti: să cerceteze 
Jn- • combătut argumentaţia euvlotărU această violare a lIbertlţll noastre 
eli' o public, 
,stă S4 It ştie, - pentru ftspeclul adevlruJull constituţionale ,1 • autonomi el bl-

Dr. Oh. c. serice,tl. 

-

. la adunarea prezenta, insA, pe cât 
ştiu, s'a vorbit numai despre anche
tele din cele trei cercuri electorale 
protestate: Chlşloeu, Comloş şi Radna, 
dar n'am aflat nimic despre ceasta
laltA anchetA, Pentru. mA ·putea du
merl, asupra celor ce eventual mat 
sunt de spus şi de fAcut in chestie, 
mi simt dator să Întreb, cu tot reI
pectul, pe oricine mi-ar putea_ da o 
lămurire: Ce mdsuri şi din partea cui, 
.e VOT li luat cu privire la executarea 
concl.zulu; N,. 78 din anul trecul? 
Cine a anchetat, ,1 cu ce relultaţ 
granmfnele de ordin electoral-constl-

Nlc. Păuşeştf, avocat, Iosif VllJpe~ 
fost şef al Siguranţei Arad, Alois 
Steigelwald, mare comerciant. 

Jo' 12 Iulie a. c. orele 9 1
/ 2 dim. 

s'a prezintat la Primărie noua 
Comisie Jn1erimară, OI. Prefect 
1. Georgescu, reprezentant al gu
vernului Of. ŞL Anghel, OI. Z. 
Filotl, prefect de Poliţie, Şt. Olariu, 
secretarul gen. al Municipiului şi 
reprezentanţii presei române şi 
maghiare. (continuare pe pag. Il-a). 

tatlonal, afirmatE' de cel 8 deputati 
coleg. ? 

Pe cat şUu, in această directie na sta 
tinut o ancheta. Evident, In fond, nu .'. 
respectat angajamentul nostru obştesc: 
şi unanim: de a se lumina o stare de 
lucruri şi de a se inlAtura unele ano .. 
malll grave. JnJormd: un concluz, ca
tegorIc şi clar şi unanim, al AdunărII 
eparhlale n'a fust publicat şi execu
tat. Na vreau si caracterizez acelsti 
omisiune, ci numai să o fixez in aten
tia şi pentru conştiinţa Dvoastre, Dom
oilor Deputati. 

Dar aşa stAnd lucrurile, - şi mal· 
alea după ce ,i in dlscntllle asupra 
rezultatului anchetelor din cele trei 
cercuri electorale amintite .'au adus 
Dote contradlctori~ - mă simt dato ... 
si prln·d in câteva cuvinte chestiunea 
din memoriul celor 8 deputati colegf, 
mal aJes pentrucă - Iertati-mi oemo
destta - solutia, adoptată unanim de 
comisia specială ,i de Adunarea epar· 
hlalA prin botArirea Nr. 78, a plecat 
dela mine. 

Soluţia am propu-o din cea mal 
puri cOQvlngere ,1, deci, mi simt tn 
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Dt. Prefect Georgescu, des
chide şedinţa anunţând disolva
rea Consiliului Municipal prin 
Inaltul Decret Regal amintit de 
noi mai sus şi cere jurământul 
Comisiei interîmare conform uzu
lui. După depunerea jurămantu
lui printr'o frumoasă cuvântare 
arată ce eveniment important e 
schimbarea unui Consiliu al unui 
oraş de talia Aradului. Odl!are ar fi 
Chlbzuiala unei administraţii ca a 
municipiului Arad şi dacă schim
barea se produce în Ad-ţle, a
ceasta se datoreşte, legei care 
preveje că pentru anumite aba
teIi dela ea prin care se caută a 
se compromite cu rea credinţă 
interesele vitale al~ unei gospo
dării comunale ia ordonă inde
părtarea acelora care n'au avut 
priceperea şi buna orândulală în 
respectarea intereselor ei. Astfel, 
că indepărtarea din fruntea mu
nicipiului Administraţiei Comunale 
nu se datoreşte pohticei s'au in
tereselor unor anumite persoane, 
ci se datoreşte relei gospodărli 
ce s'a făcut, pe eaTe legea le tn
ferează. Totuşi 01 Prefect, spune 
cuvinte de laudă la adresa lui 
Anghel şi adresându-se membri
lor Comis\unei Interimare, spune 
că oraşul Intreg tŞi pune incre
derea tn persoana lor şi are con
vingerea că trecutul lor mai cu 
seamă a Dlui Dr. Robu şi a ce
lorlalţii care au mal fost In Ad 
ministraţia comunală este o ga
ranţie neindoioasă de capacitatea 
destoinică şi cinstea care va ad
ministra interesele obşteşti ale 
comunei. 

CetăţenU sunt In deplină sigu
ranţă şi convingerea ca gospo
dăria municipiului se va face cu 
multă chlbzuinţă aşa că n'are de 
cât să felicite pe cei instalaţi şi 
să-le ureze spor la muncă. 

DI Anghel, fost primar cere 
ca predarea să se amâne pentru 
ziua următoare la care Dl Pre
fect răspunde că de dată ce 
membrii comisiunei interimare au 
depus jurământul, ei sunt de drept 
Şl de fapt gospodari comunei, 
din momentul depunerei jură
mântului şi deci predarea nu se 
poate amâna. 

Di Of. 1 Robu noul Preşedinte 
al Comisiei lnterimare a Municiw 

plUlui ia cuvântul zicând că nu 

drept şi ~ hiar lndatOl at să.-.rOl besc, 
cu iogădulnta D- Voastre, Ia un timp 
aşa de inaintati), 

S'a pomenit aici, de vlolentarea ale-
gerilor bisericeşti din 1927, şi 6'a ră
spuns cu păcatul de a se fi violentat 
şi alegerile dela 1924. Aceasta nu e 
un motiv. Nu mă priveşte aci. şI nici 
DU volu rosti numele partidelor poli
tice, cari se acud reciproc de vlolen
tarea constituţiei noastre bisericeştI. 

Trebue, fnsă, contra tlrei mele, ca 
~ acum pentru a doua oară - să 

pomenesc de mine, in legătură cu a
părarea BisericIi de asemenea lnmlx
ţiuni, pe cari eu le tin vinovate, ori 
din care partt ar venI ele. Imi ţlu de 
() cinste să Vă pot spune, aCl!eace nu 
am spus-o până acum tn public: Am 
conş.tlinţa împăcat! ,1 mulţumită, că 

peatra, care a răsturnat carul manda
telor sinodale, influenţate, din 1924, 

- am fost eu şi cu acel preoţi, cari am 
semnat un memoriu pentra apărarea 

IIbertăţtt noastre bisericeşti. Nici as
tăZI, când Vă vorbesc, nu mi deter~ 

mini nici un alt motiv, şI nu mă va 

1) Era ultima şedintă, - seari- târziu. 

TRIBUNA NOUA 

se va ocupa ş\ nu va discuta 
activitatea sa trecută şi nici cea 
a fostului Primar, devotându· se 
de acum înainte tmpreună cu 
colaboratorii săi interesului obş
tesc. Adresează apoi consilierilor 
să i, rugând u· i a munci cinstit şi 
lega.l alături de O-sa pentru bi
nele oraşului. - Mulţumeşte Dlu1 
Prefect pentru cuvintele adresate 
Comisiei Interimare şi promite 
a- şi face datoria cu dragoste şI 
cinste în interesul cetăţeOllor ară
dant, indlJerent de ~aţiona1itate. .. _.... u. ,_ .... ~ ..... L$ v __ 4 4 47 •• $~/ 

Amurifunom 
Colegul nostru drag înjuru/căruia. 

noi cei mai tineri făceam garda evo
luţiei fără esperien(ă, Sauu Mihuta, 
numai esle. Productia secretului ro
mânesc, armonizarea cinstei şi a să
răciei dăscăleşti. a coborît în sub
stratul pământului rece, instalân· 
du-se acolo unde nu mai aşteaplă 
dureri şi lacrimi. A plecat dintre noi 
ca un rilm pierdut în nemărginitul 
atmosferii, Iăsându-ne in apreciere 
numai munca ce a aduswo ca dogmă 
pentru el, şi a făcui-o religie pentru 
alţii. 

Savu Mihuta dascălul cu 49 ani 
de serviciu în slujba neamului, a 
munţi. Ca şi cei de o vârstă cu dân· 
sul, a fost pornirea generoasă in· 
mişcările invă(ământului nostru ar
delenesc. In evoluţia noastră de căr· 
turari, ceata intransigentilor din cari 
făcea parte şi Sauu Mihu(a era 
perspectiva pregătirii unei lupte in 
care s'au amestecat străduinţe şi 
conduite şi s'a cheltuit alt spirit po
litic în atitudinea noastră naţională. 
In suflet cu aspiraţii nationale, iar 
in mână cu drapelul cărţii româw 
neşti. suircolirile lui în desrobire 
culturală s'au risipit cu nemilui/a. 
Şi ori unde era în discutie concep
tia de viaţă sub impulsurile v."emii, 
Sauu Mihllţa era rescolitorul de sen
timente şi preotul slujitor cu cre
dinţă al altarului culturii româneşti. 
Aşa a fost el 49 de ani. In ace

asta Vreme a pregătit calea cea mare 
a desrobirii. Când şi.a văzut visul 
realizat. a trecut în odihna pensiu
nei meritate, finând pentru sine cre
dinta in impulsiuni la muncă pe 
cari le dădea celor tineri ca o bine· 
cuvântare. Acum le-a lăsat şi pe 
acestea. Trupul său atins de boală 
grea a cerut odihnă. 1 s'a dat. 
Să odihnească, căci merită. Pentru 

cei mulţi, pe mormântul său depun 
o lacrimă, iar din sguduire 1 sufletu
lui, murmur o rugăciune spre a 
odihni liniştit în pământul Patriei 
române. 

N. C. 

determina nici tn viitor, cu privire la 
atitudinile me le din Biserică. 

Şi-acum, daţi-mi voie, Vă rog, ca, 
cu aceeaş tragere de inimă ce m'a de
terminat la 1924 şi 1927, să pun în 
comparativă lu :rurile 1$1 procedurile 
din 1924 şi dela 1927. R<!pet: nu îa~ 

tru în chestJlle de bucătărie electorală, 
el mă restring la laturea principială 

şi de regulament. 
La 1924, cum se zicea, era acuzată 

administratia politică de amestec ili
cit. Atunci, t<ldată ce acest lu:ru a 
ajuns la cunoştinţa Ven Consistor, s'au 
luat măsuri pentru anchetarea in prea
labil a abuzurilor. Au fost cerute dIn 

. eparhle şi· au intrat nenumărate ra
poarte de pela oficlile parohiale, aflr
mând abuzuri. ŞI V. Consistor epar
blal, care s'a simtit in drept şi dator 
să lee aceste informaţii in prealabil, 
a fost de convingerea, că un slnod 
eparh al, ales in felul dela 1924, nu 
poate reprezenta vointa legală a epar
hiel. Rezultatul il ştim: opinia publică 
dinpreunl cu maioritatea deputatilor 
aleşi, au acţionat in felul ca, prin di
mlslonare, să se carăţe atmosfera e· 

Primirea tn Căminele studenteşti 
din Bucureşti 

Comisiunea căminelor ş{ cantinelor 
Universitătii d,'n Bucureşti adu..:e la 
cunoştinţa ştudenţ,[or cd În anul şco .. 
Iar 1928-29, cdmlnelt şi cantinele se 
deschid la 11 Octomvrie 1928. 

Pe ·ltru a putea fi adm·şi la cămine 
şi cantine studenţIi trebue să lndepU .. 
neascd urmdtoal ele conditiuni: 

1. Sef tnainteze o cerere, pe formu
lar special, la secretariatul Comisiunii, 
cu următoarele acte: 

2. Act de stare materială (pJuper .. 
tate). liberat de Primărie ş/ vfzat de 
ad ministratia financiard. 

3. Act de nalionaldate şi cetdten/e. 
4. Act prin care se arata domiciliul 

actual al părintllor. 
5. Act medical de sănătate liberat 

de medicii cdrnlnelor univt"sitare. 
6 a) studentii din anui II şi urmă

tOlii vor prtzenta adeverinţă dtla Fa
cultate cu data Înscrierii initiale la Fa
cultate şi examenele luate. 

b) Studenţii din anul J vor pTezenta 
adev. dela Pac uit. şi vor ti admişi ln 
baza unui examen de admitere care se 
va Jine Între 20-31 O.:fomvrie a. c. 

Certrile de admitere, pe formulare 
speCIale, se vor înainta personaJ de 
către student între 16 Sept. -15 Oct 
intre orele 9-12 şi 4-6. Formu/anle 
de cereri se găsesc la secretar. Sediul 
Secretariatului Comisiunii: Universitatea 
dm Bucureşti, Fac. de. ştiinţe b-dul 1. 
C. Bratianu, colt cu strada Edgard 
Quinet, etajul II. 

Orict. alte informatluni se pot lua 
dela Seetetariuf. 

Serviciul Technlc al Judeţului Arad. 

ad. No. 1865 ! 1923. 

Publicaţiune 

Se publică lIcitaţlune publică pe 
ziua de 24 Iulie 1928 la ora 12 pen
tru lucrările de repararea IQvelitoarea 
grajdului şi manejul mare. şi gheţârle 
la casarma de Cavalerie Reg. Ferdl
Dand 1. Judeţul Arad, cu suma de 
LeI 7 t,OOO. 

Condiţiunile de lIcitatlune se pot 
vedea la Serviciul de Poduri şi Şo

sele din Arad intre orele of cioase. 
Llcltaţlunea se va tIne în confor

mitate ca dlspozlţlunlle legei conta
bllitătei publice. 

Arad, la 7 Iulie 1928, 
Servo 1 ech. al Jud. Arad. 

No.535. 

leetorală vidat! şi să ajungem, cu pro
ces mal scurt şi fără sgudulre, la a
legeri Două, la o funcţionare paşnică 

şi normalA a Sinodului. Aceasta ela 
părerea mea, şI am răzbit. Nu mal 
vorbesc de amănunte.' 

Ce s'a întâmplat, insi, la 1927 când 
se repetau aceleaş\ lngerlnte ilicite şi se 
ridicau aceleaşi acuzaţii de violenta~ 

rea libertăţIi constituţionale şt a au
tonomleY bisericeşti? Atunci V. Con
sistor - nu vreau să anallzez aci mo
tivele 2) - a crezut, că nu mai are in
datoriri de a procede, ca la 1924, 
pentru a lua informaţii despre acele 
abuzur\. 

1) La 1914, flartldill liberal era la putere. 
Acestuia i-se atribuia de a fi lofluintat ale
gerile sinQdale. Reactiunea o reprezenta a
tunci partidul na1:ona1, al cărui membru erA 
d V. G )Idiş, secretar şi atunci al Consisto
rulul. - La 1921, sub cârmuirea partidului 
averescan, care-l avea pe d. V. Goldiş ca 
membru al gavernulu l , s'a repetat cazul dela 
1924 de influinţarea alegerilor. Se vede, deci. 
limpede: de ce a fost sensibil Consistonil 
dela 1924, şi de ce a rămas impasibil Con
siliul eparhial dela \927 tn fata abazurilor 
de aceeaşi nahlfă! O sugestie politică era, 
care determina, după imprejurări, acţiunea 
sau nepăsarea autorităţii eparhiale. Biserica 
tnsă trebuie ridicată d'asupra intereselor de 
partid şi mai ales ale po1rticularilor. 

Nr. 29 

Constituirea flsocia
tiei Jnfrăiireau ftrad 

Asociaţia" Infrătirea" a luat fiinţa 

in Arad, având următoarea constituire: 
P. S. Sa Eplsco pul DT. Grlgorie Gh. 
Comşa, Dnil General Anton lovano
vicl, Comandantul Diviziei 1 Cavalerie, 
1. Georgescu Prefectul judetului şi Dr. 
Ştefan Anghel primarul oraşului Arad 
ca preşedlnţî de onoare. P. C. S. Pă~ 
rlntele Arh'mandrlt Pollcarp Moruşca 

ca preşedinte activ. Domnul Inginer 
Nicolae Petrescu Directorul fabrIcel 
Astra, ca vicepreşedinte. DI. Căpitan 
Nicolae Popovlcl ca secretar al Con-' 
slllUlui de colab'Jrale ş\ al Comitetu-' 
lui exeeuUv. Dni!: Ascaniu Cr!şan di
rectorul liceului "Moise Nlcoară", Co
loneI Petre GeoriescU Şeful de Slat 
Maior al DivIzieI 1 Cavalerie, şt Cons
tantin Sotirescu preşedinte de tribu
nal, ca membri al Comitetului executiv. 

> Asociaţia" Infrătlrea ~ are drept scop. 
a) Să armonlzeze inIţiativa particu

lară rO'11ânească-natlonală (asociaţII. 
societăţI, Indlvlz.l, etc.) cu activitatea 
culturaIă-naronal! a organelor şi ios
tituţlunllor oficiale. 
Să canalizeze energiUe răsleţe Indi

viduale şi colective în scopul conso
lidărII elementului românesc în păr

tile apusene ale ţării. 

b) Să stimuleze ,1 să susţină clns· 
tea şI merltu I profesIonal in interesul 
Ierarhizării valorilor. 

e) Să combată orice actiune de po
nellrire şi sUiblrt: a elementului ro· 
mânesc. 

Primăria comunei Plocota. 

ad No. 958 I 1928. 

Concurs. 

Se deschide concurs pentru corn 
plectarea postului de casar comun 
devenit vacant la Primăria Pâncota. 

Retrlt ufiunlle sunt celea previz 
te in buget. 

Reflectanlli işi vor inainta cer 
rIIe scrise, la aceasta primărie ins 
llte cu actele enumărate în art. 1 
Regulamentulu! pentru apllcarta le 
Statului funcţionar\lor publici până 
data de 31 Iulie 1929. 

Pâncota, la 28 Iunie 1928. 

Primăria 
Nr. 541. 

Eu socotesc, că aceasta a fOit 
absentare dela datorie. Intemelez 
ceasta convingere, na numai pe fa 
tu! Intervenţiei Conslstorulul din 19' 
când era acuzat un anumit partid pl 
lttlc, ci şi pe slova şi spiritul Regl 
Ilmentului pentru alegerile deputatl~ 
s\nodaJl. pe care il cunoaştem cu tol 

Acest regulament a fost comellV 
la 1924. 'prln apUcarea Jui lntr'un ~ 
acela al intervenlri! Conssterulul f 
dată ce a prins ştire de abuzuri ele 
torale. Am la mână, in sprijinul af 
matle\ mele, concluz.ul Nr. 1186/l9 
al ConsitorulUl plenar dela 3/16 Se 
1924, care tâlcoeşteReguIamentul 
acest senz, că V. Conslstor avea drep 
şi datoria de a interveni pentru anei 
tare, de a raporta Consistorului mIt 
politan şi ,de a laa măsurile c.uvel 
penflu apdrarea libertătii şi autonon 
noastre blserice$ti, in temeiul rezulta 
tulul anchetelor ordonate." Congr~ 

naţIonal-bisericesc dela Sibiu, prin 1 

Urtrea sa Nr. 41 din 1924 a f05t 
acord cu acest punct de vedere, şi 
taşl, ce sa întâmplat la Arad, in 19 
Nu numai nu .'atl ordonat ia prel 
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Din roadele guvernării 
de astăzi. 

Greşelile partidului Naţional-Ţărănist. 
Partidul Naţional-Ţărănesc a avut 

atitudini şi a săvârşit greşeli care nu 
se pot Ierta unul partid ce pretinde 
să I se iucredinteze conducerea Sta-

• tului; aceste greşeli fac ca acel partid 
: sa nJl poatd ajunge pe cale legald la 

i cârma 7 ărei, pâna nu-şi va schimba 
I metodele. 

Vom arăta mai la vale care sunt 
acele greşeli şi acţiuni, dar pentru 

- . moment datori suntem să arătăm că 

- . nimic din ceea ce stă la baza fiintei 
.t Stalului, nimic din ceea ce trebuia 
- să-I crească autoritatea inăuntru şi in 
- afară, n'a scăpat neatacat de fur:a şi 

r. veninul celor ce conduc acel partid. 
).. Furioşi că nu pot veni la putere şi 
- uitând de ce au fost capabil! în Con-
1, ) sUlul dirigent, naţional-ţărănlştlt, în loc 
!a· de a vedea că numai el suut de vină 
5- peotru aceasta, şi-au vărsat furia pe 

toat! lumea, ca să treacă drept vie
i- Urnele altora, iar nu ale ,ropriilor lor 
)- greşeli. 
J- Scăpat-a oare de batjocurile şi ne

. cuviinţa lor marele Rege Ferdlnand 
s- ÎD faţa căruia se plecau cu respect 
.ul noroadele lumii? Nu batjocoresc as

tazi şi nu ameninţă necuvIIncios )na-
10. Ita Regentă, de la care In să cer să II 
'o.! se dea puterea? (şi poate clnev. tn

lchipul că un Rege sau o Regentă pot 
_f aduce un partid la guvern când acel 
~ partid injur! ,1 ameninţă? Acest lu

cru nu s'a putut vedea vreodată. 
Toti oamenII mari al ţării, toate 

partidele politice, parlamentul, chiar 
! foştii tovarăşi, pe care altă dată ii ri-
1 dlcau in slava cerului, ca N. Iorga 

Im~ Goldlş. Lapedatu, Goga, etc. scăpat-a 
tn~ vreuou) neâojurat şi oecalomn4at? 
1. r JasUţla, armata, adminstraţia, ro
Lzu~mâDII din Regat, cari atâta s'au sac-I rificat şi dela care atitea sunt de in
erei văţat, n'au fost şi nu sunt intr'una 
IS~ calomniati şi insultatl, cu o ură de 
7 tsălbatecl, pe care n'au avut-o nici 
.egchlar contra ungurilor altădată? 
l 1 Au nesocotit toate actele mari na-

1ionale, spre bucuria duşmanilor, refu
zând să la parte la ele, ca şi cum 

. n'ar mai fi fost actele ţării ci ale u-

Mihai 1. Aşa 'cu serbarile dela Su
ceava (Bucovina), la mormântul lui 
Ştefan cel Mare, aşa la Chişinău cu 
cde douA mari serbări ale unirei Ba
sarabiei; aceste abtineri erau o neCQ
vlinţă şi un ultraglu, nu faţă de un 
partid, ci faţă de Tron, de Ţară, de 
sutele de mii de morti care ne-au 
dat Basarabia şi Bucovina şi unitatea 
neamului intreg. . 

Este o conştiintă care dela Nistru 
până la Tisa reacţionează hotărât con
tra acestor procedeuri şi care stă ho
tărât in jurul Guvernului in opera de 
ordine şi de propăşire pe care el o 
face şi pe care cu cea din urmă e
nergie o va continua aU ta timp cât 
are încrederea Parlamentului şi a Inal
tei Regenţe. 

Partidul National-Ţărănesc 
şi StabUizarea. 

Acest partid, - deşi susţine de ani 
de zile nevoia stabllizărli monetare 
şi a împrumutului extren, - când a 
văzut tnsă că partidul naţional-liberal 
e glta s'o facă, a intreprins cunoscuta 
campanie de ponegrire a ţării in stră
Inătate, in speranta că ar putea îm
pedtca stabilizarea ,1 imprumatul de 
care România are nevoie, ,1 aceasta 
numai p"ntru că o făcea alt guvern. 

Nu s'a văzut niciodată şi nicllerl 
ca un partid politic, oricât de dornic 
ar fi fost să ajungă la cârma Statului, 
să meargă peste hotare şi să pone
greucă Ţara in faţ' străinătătl!, gi
tând că prin aceasta DU loveşte tn 
guvern, ci tn cele mal mari interese 
ale Ţării, injoslnd demnitatea Statului 
şi nesocotind nevoile mart ale popu
laţi unii. Această faptă urâtă şi nemai 
pomenită a săvârşit· o partidul naţional· 
tărănesc prin lupta pe care·1 das-o 
împotriva imprumutulul şi a stabili· 
zării, prin trimişII lui tn străinătate, 

cari au colhrtiat in ultima vreme ma
rile capitale ale Europei. 

PartIdul Naţiona!-Ţărănesc şi 
D'nastia.. 

'zonul partid: aşa au făcut ca incorona- Dar partidul national tărănesc a 
rea Regelui Ferdtoand şi a Reginei I dvârşit şi alte păcate tot atât de 

~~arla, aşa cu proda.marea Regelui grele şi de Păgubitoar: pentru ţară. 

~fa~bU anchete, din partea Ono Coosiliu [neat aşi fi mal bucuros să nu fac 
19~~ eparhlal, ci insaşl Adunarea eparbială parte, astăzi, din aceasta Adunare e
i .~ prin maj ofitatea sa a trecut la vall- parhlală. 1) 
) P idări mal nainte de ce s'ar fi anchetat Eu nu mă III lnflulntat de intreru
~~~iPonoasele împotriva mandatelor ata- peri de aceste, ci apelez la oricine 
to~·cat&! Iar, pe deasupra, când AduDa- are ceVI de spus, să spună deschis, 

'. irea eparhjală, prin hotărlirea Nr. 78 obiectiv şi cuvHnclol. Şi mal ales, d 
ent~.llln anul trecut, credea, totuş, să re- mi combată alclt 
n f pare o situatie' abnorml din pun:t de Până atunci Ins!, rog, daţl·ml voie 
I . vedere constitutional, aceasta hotărlrt să pun ,1 chestiunea constantelof 
el a rămas r epublicată şi neexecutată. acestor proceduri dedublate in contra-
a
9
1 Am intrat cam se vede, intr'uo fă- dictorlu, atât la Ven. Consiliu epar

I~,gaş fără precedent io viata noastri blaJ cât şi din partea 00. Adunări e-
lerOQStltutlonală, abătându-ne chiar şi parhlale. (Mi s'aa făcut intreruperi 

tu {deja practlcele noastre consacrate aici nouă). . 
rePue decenii, consacrate şi prlo aprobarea Prin asemenea proceduri ni-am 
lO~~factOriIOr nostri cODştltnţ!onaU biseJi- perdut autoritatea moraUl

J 
şi constitu

~e~ceştl superiorI. tia bisericească însăşi îşi perde din 
no~ La Interval de 3 aol Duma!. Ven. bunele ule temeiuri dIn trecut. Căci 
Jlta~ Consistor a adoptat, in aceeaş, mate· 
,grd rie, două proceda". absolut contradie
rIn ~tOrli, cari sporesc confuzla- ,1 anarhia 
tIt ~Jn Biserică. Grăesc aIci, sir gurul loc, 

şi ~Illlde puteam avea cuvint tn o chelile 
: 19~C~ cade iu afară de rderada mea con
Heat'~storlală şi o mărturisesc, ci mă doare 

i5ufletul trebuind sA spun aceste lucruri 
ari ma. impresionează atât de multi 

") Cbd am ajuns aci cu vorba, am fost In
trerupt de cineva ,1 poftit să tac ori si re
nunţ la maodat. Iar ~Rom(jnrll·. In o.u1!'ărul 
mentionat, apeleazA la mine in termlnll ur
mători: .Părinte Cîuhalldu traduţi (reproduc 
intocmai specimenul de ortografie şi de lo
gică 1) vorba rn fapte, şi lipseşte adunarea 
eparhlală pe viitor de prezenţa C. Tale mu
tindu-te unde nu Te cuoose, iar P. S. Sale 
prio c.a~ul părintelui Ciuhaodu am oferit un 
spedmeo(?) a motivelor lăi1rei sectelor la Doi". 
Extrem de Jogic 1 

• 
Astfel, in chestiunea Dinastlel, nici Dar azi! E Jlber omul pe fiinta lui, 

până azi acest partid n'a spus Iămu- pe familia lui, pe averea lui. pe drep-
rit şi cinstit ce crede şi ce vrea şi tul lui, pe căminul lui; cloe ti Împie
ţine toată lumea in nedumerire; Într'o dlcă in libertatea lui deplină? Mal a
convorbire avută de curând cu un les in Ardeal libertatea a ajuDs până 
gazetar străin, d-I Manlu a spus că la destrăbălare şi tocmai reprezen
partidul său poate fi şi pentru Dlnas- tanti! Ardealului se plâng de libertate. • 
tie şi Împotriva Dlnastiel, bin~ Înţe- Slavă Domnului, gazetele româneşti 
les după cum d-sa se va găSI sau nu I din Ardeal seriu ce vor, calomniază şi 
se va găsI la ~âr~a. Statului. injură guvernul vor spune toate imfa. 
Asemen~a atlt~dlD1 nu, pot fi. ingă- miile pentru care legile revăd e-

dUlte unuI partId polltlC serios şi dep·'" 1 ea Oln it' ,,; aP ..
p 

ti 
'. :J~, - rr. .... neva s sene ŞI s 

cinstit ca:e nazUleşte să conducă 0-. înjure? Datu-s'a oare in 'udecatd v/un 
dată destinele Ţării. '. " J Zlar sau vr un Zlllrzst pentru cele u 

In chestiuni mari şi hOl ărâtoar~ s'a s '? N· II . CriS ICI unu 
pentru viaţa unul popor şi pentra li· . . . 
niştea Ţării, Cum este chestiunea dl- Agltatonl răspândltl prin satele din 
nastieă, partidele politice treb~e să-şi A~de~1 fac tot !elul de făgăduleli 
spună cuvântul fără inconjur şi să mlDclDoase, inşelaod şi indârjind spi. 
facă zid de apărare şi de iotărire a r,ltele. Crede cineva că e vr'o ţarA ÎD 

temeliilor pe care se sprijină viata 11_ care nu se plătesc dări, in care nu 
niştită a Statului. se face armată? Făgăduiesc pământ 

Dinastia este una din aceste temelii dar de unde să-l ia? De la ţăranii 
şi, oricât de aprige ar fi luptele dln- de-abia improprjetărltl, de la gospo
tre partide, ele nu trebut" să atingă darii satelor care muncesc cu hăml
aceste temellf, cie, ca să-I dea celor care poftesc la 

Partidul naţional-tărăDesc, prin aU- el? Fac riu naţionali-ţărăniştii că atâţă 
tudinea nelămurită şi indolelnlcă ce p3timl care o să impingă pe tărani, 
are in chestiunea dinastie! loveşte tn unii contra altora; de ~i legile pede
cele mai mari interese ale Român'ei pses.c aspru pe asemenea aeltatori, sa 
intregite, catt" are În Dinastie cea mai ni se arate care din ei au fost daţi 
puternică chezăşie a vietii ei Iioiştite. udecăţii; şi totuşi nil e libertate in 

El spun uoa în dubllc, dar intre ei Ardeal? 
recunosc că ar fi o nenorocire rein
toarcerea fostului moştenitor; dar dacă 
este aşa, ei recunosc astăzi ceea ce a 
crezut iocă de acum trei ani şi Re
gele Ferdinand şi Ion Brătianu şi toti 
fruntaşII Ţării şi câod chiar natlonal
ţărăniştii făg~ duiseri Regelui să res
pecte hotărârea lui; de ce atunci timp 
de aproape trei ani ei aJl agitat şi au 
neliniştit ţara cu aceasta chestie, fa
dind şi pe strdini sa creada ca ţara 
std pe un vulcan? Să ne dăm seama 
cum s'a exploatat de uugurl peste tot 
aceast! stare pe care ei o prezentau 
ca un inceput de revoluţiune şi să ne 
reamintim cât riu ne-a făcut şi la 
Uga Naţiunilor ,i În presa streină ,i 
clt a dlscreditat Statul Român, pentru 
ca să intelegem că, lucrind astfel, 
un partid politic se indepărtează de 
guvern, Iar nu SE" apropie de el. 

Ce voesc Naţional-Ţărăniştii? 
Libertate? 

Dar ce libertate IIpseşte( Suntem 
oare subt uoguri şi vrem libertatea 
poporului român? Pe vremea aceea 
mergea cuvântul "libertate-, care de 
peste o sutl de ani şi dia toate piep· 

_ turile româneşti era strigăt mereu. 

Iată, Domnilor Deputaţi, de ce e vorba. 
In rivna pentru precedurile nouă 

On. Consiliu eparahia.l a căzut într'o 
gravă contradicţie cu "rivire la exer
citarea atribuţiilor sale de ordin con
stitutional, Iar Adunarea eparhială dIn 
anul trecut, prin anticiparea validării 

mandatelor atacate cu recurs ş! prin 
anchetarea postumă a mandatelor va
!idate tn mod precipitat, a creiat o 
stare de lucruri cu tol ului nouă şi 

neobişnuită. Pe lângă aceasta, unele 
din anchetele tn cazul celor trei cer
cllri protestate. s'au ţinut fără să fi fost 
citate părţile sau reprezentanţii lor; s'aa 
făcut anchete prea sumare; lar unde 
s'a făcut o aDchet~ mal temeinici, de 
tx. in cazul din cercul Radna, a tre
buit să auzim, din raportul deIe gatul 
nostru incredinţat cu ane- hetarea (Dr. 
E. Montia) şi din graiul raportorului 
comlsianel noastre de validare (Dr. 
T. Bot1ş'), că alţll au fOit aceia, cari 

") Procesul verbal al adunării eparhiale 
spune (la hotărârea Nr_ 59/ ,9..8), că rapor
torul ar fi fost DL deputat Dt. f. Doboşao. 
De fapt, păr. Dr. T, Batiş a raportat În cauza 
dela Radna, cetind dintr'un referat scris, fă
când o socotea li precisi fi asupra voturilor 

functionarii publici, arddeni, multi 
ioscrişl in partidul naţional de şi le
gea ti opreşte de a face politică şl-I 
pedepseşte, sunt, după cum ştie toată 

lumea, cei care fac mal multă pro
pagandă contra guvernului, vorbind 
lucruri neîngăduite: i-a,llrmarit până 

acum cineva? l-a pedepsit cintva7 
Nu au latele primarii şi consillile 

lor, alese de ele infile? 10 cea mal 
mare parte a judetelor dIn Ardeal nu 
au fost aleşi în majoritate deputaţi 
natIonali? 

Atunci ce libertate lfpseşte în Ardeal? 
Ce libertate vrea d-I Manlu? Doar in 
Regat, in Bucovina, tn Basarabia nu 
s'a plâns nimeni de Jibertate. Atunci? 

Cinema: Malul Mure,ului ,i Apollo 
Dela lb-17 Iulie 
Femeia tndiscreti. 
Dela 18-20 Iulie 

Ossy pă,e,te gre,tt. 
Cinema: URANIA 

Dela 15-11 Iulie 
Q noapte de nebunie 

Dela 12-21 Iulie 
PauzA. 

malver7;ate la 8cr1Itinlu. - Să se Doteze, d 
schimbarea comisarului consistorial (instituit 
dintr'o şedloţă pleDară) peDtru scrutinarea 
dt:la Radna, II. fost făcută fară ~edinţă con
sistorială ,i iD absellţa P. S. Sale. Noul eGo
mi sir n'a fost designat dintre oamenii fără 
apartioenţă politica, ci dintre ceice agreau 
ait'gerile dele 1~27. Propunerea de ._himba
rea comisarulu.i II. trecut prin condeiul refe~ 
rentulul împrovizat, 1. Cioari, care, d'atuoci, 
a - sburat dia Arad. 

au intrunit voturile alegătorilor mlrenl, 
pentru a sta ca Doi alături, tu aceasta 
adunareI Şi dacă ,asemenea lucrari tes 
la iv'eală ele trebue 5ă se tngrijorne. 
pentrucă ele plelcă din isvorul tlnor 
proceduri greşite ale celor ce DU tre
buiau să greşească nici el Impotriva 
constituţiei noastre bisericeşti, şi pen
tru ci asemenea greşelJ duc la anar· 
hizare. noastră in cele blsericeti, (In
treruperi, vociferărl şi strigăte: .Care 
lţl f ste propUDf:rea r) 

Nu vreu 6l mai lungesc vorbI, daci 
nu am consentimentul- fi răbdarea 

D-Voastre. De aceea, potrivit atltudl
nei mele Imparţiale In chestia alege
rilor dela 1924 ,i 1927, la a cărora 

Îndrumare nu am concurs prin nici 
un amestec, după cum DU sunt 
amestecat nici in protestul celor top 
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Ziua Cooperaţielo 

Ziua de Duminecd la 8 Iulie 1928 
cnnd cooperatolii din intrtoga lume, 
sdrb,Uorind, s'au închinat ideii mănţe 

ce are de scop armonizarea tapoltu
rilor dintre deostblteJe pături sociale, 
spre a preveni rdsboaiele şi a asigura 
pacea generdld, a fost sdrbătoritd . în 
mod deosebit la noi. prin o şedmţeI 

Jestivald, aranjata de "ZORILE" fe
derald regionald de Mncl popultzre 
din Arad. 

Şedinţa s'a tmut de astd datd la 
sediul bdncli popula~ " ŢĂRANUL II 
din fruntaşa comuneI In eu, pe Vremuri 
vest/ta lenopole, reşedinţa episcop/el 
romline din Crişana. 
. La ora 9 dimineaţa, pe cdnd sosiră 
eli trenul dinspre Arad .. Halmagia 'şi 

Cermet reprezentanţit bdncilor popu
lare şi ale cooperativelor !ăteşti din 
fntteg Judeţul Arad, piaţa mare din 
faţa bisericii era albita de şubele td
ranllot din Ineu şi comuntle lnvtcinate, 
adunati fn numeIr impunător. 
Dapă asista~ la sta. liturgU, cele

braM de D-l preot Feier, mu/timea 
~a fntrunit în sala cea sPQţioasd a 
ospdtă/iei, s'a constatat cd sunt pre
zenţi: 

1. In reprezentanta federale! 
"ZORILE" 

Dirtclorul: loşif Moldovan, membrii 
de direcţie: Dimitrie Boar/, Pavel Dâr
lea şi şef-contabilul Anghel Florea. 

II. 'In reprezentanţa băncilor 
populare: 

"Spiru Haret" din Arad: I Moldo
lIan v. preş. şi An~hel F, cont. 

Almdşana" Almaş: Ofgor Mo/să 
ca;ier şi Timpa Vasile m. consilililui. 

"Plugalul" Chis/ndla: Slan Simion 
pre~edinte, 

Horia cloşca şi Crişan" Apatea: P. 
Bljdar şi D. Tulcan mem. consiliuiui. 
.Paişana" Şicllla: P. Bera/iu pre~ 

şedinte. 

,.vlşana- Chişineu Criş; D. B.~ar 
preşedinte. P. Cherechia m. constlzu
lut. 

,.Ajutorul" Chier: G. 1 ripa şi E. 
1 udosit cenzori. 

» Ţdfanlllll. IneU'. P. Dârlea preşedinte. 

III. In reprezentanta coopera
tivelor săteşti. 

Andrei 1 drdbdncta preşedintele coo
perativei .Covdslnţeana" din Covasinţ. 

deputaţi sinodall dela \927, lnchelu 
prin aceea, că fac următoarea propu-
nere: ~ 

a. pe vIItor să nu se mai valldez.e 
nici un mandat atacat, el in asemenea 
cazuri să se ordone anchete din par
tea ConslBului eparhlal, In mod re
gulamentar, cu ascultarea părţilor in
teresate, iar actele să se transpună 
Adunării eparhlale; 

b, Adunarea eparhială apelează la 
deputaţII mlrenl, aleşi ln cercul electo
ral Radnl, sA-şi d'epună mandatele. G) 

o 

5) Adunarea eparhlală a hoUrlt. cu majo
ritate de voturi a 'Se transpune propunerea 
mea la Consiliul eparhlal. 

Ce se va mai face. - vom vedea I 
In punctul imediat următor al hotărârHor 

Adunării eparhlale (la Nr 61). P. Sf. Sa,. a
vând nedumeriri ID ehestia mandatelor mlr~: 
oeşti dela Radaa.· a pus In yed~re AdunărII 
eoarhiale - In cadrul prevederilor din art. 
13S al noului Statut bisericesc -, că ~a 10-
nainta cazul la Măritul Congres natlonal
bisericesc dela Bucure,tl, 
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IV. reprezentanta consiliilor 
comunale: 

lermata: Florea Gornic primar. 
Seleuşl Orga Nica, p/imar, Faur 

Fiorian şi P. Grozav delegaţi. 
Mocrea: Slana Ioan primar. 
Ourbal Oald Pavel primar, Oald 

Moisă şi P. Cişmaş delegaţi. 
Chereluş: Bele Teodar primar, Feleş 

D. şi lanoş Ion delegaţi, 
Şomoşche,: P. Sas primar, 1. Mar

g/na delegat. 
lermta: 1. Buda şi Bluz Pavel De

legati· 
• Cermei: Gugu N. primar, Seleglan 
F. şi Crdciun Nicolaie delegaţi. . 

Apateu: Blidar P. prim al, ŞI D. 
T ulcan delegat. 

Berchiu: V. Topot primar, Ciurild 
T. şi Buzgan P. delegaţi. . 

Repsig: S. Ardelean primar, T, CfI· 

Biserica a fost reprezentatq prţn a
mbii domni preoţi: Const. Feler ŞI Ioan 
Coc/ilban: iar şcoala prin d-I director 
1. Roşu şi invă/atorul Constantin Lu-
caciu. 

La ora 101/5 întră in sală, intre ac
ldmările multimei D-I prefect Ioan 
Georg~scu preşedintele federalei, însotit 
de doamna şi de D-I Căpitan Anghe
lescu şefUl jandarmeriei din judet şi, 

salutând de binevenire mulţimea adu· 
nată să serbeze ziua mare a coopera
ţiel, dupd ce arată în linlamenie .ge
nerale însemnlltatea şi rezultatele aJun
se de cooperaţlune in vechilll regat, 
declară adunarea festiVeI deschiseI. 

Domnul Pavel Dârlea preşedinttle 

băncii populare" rARANUL" din Jneu, 
salută de binevenlre pe D-l Ioan 
Georg~scli preşedintele şi pe D-l Io
sif Moldovan dilectorul Tederalei, mJll
fllm/ndu-Ie pentru atent/unea datd c~

Nr.27 

Notarlatut Cerc ual: lItea. 
No. 682 11928. 

Concurs. 
Notarlatul lIteu, publică Concu . 

'nel pentru Indeplinirea postului de casl . 
cercual. lU 

Concurenţii vor inainta cererile scrl fn 
ca mâna proprie însoţite de aetel' II 

prevăzute in Statutul funcţionarilor p u~ 
bilci, acestei primArii până la 15 A e. 
gust 1928. e 

Numirea se va face de delegaţi 

nlle permanente, cu avizul Comlsiun le; 
pentru propuneri de numiri şi inal e, 
tirI. 

Numitul coform Art. 96 din leg 
pentru unificarea admlnlstratlvă tr 2 
bue sA depună garanţie corespull nt 
toare le gli. OI 

Salarul este cel prevăzut ln buget 
e 

şan şi N. laia dElegati. . . 
Voivodeni-Alde,ti: A Tllpa prt

mOI, A. Ursa, şi 1. Clziş delegaţi. 

Bârsa: 1. Lungu primar, /. Anca şi 
T. BiTeuţ delega ţi 

comunelor. e 
lIteu, la 1 Iulie 1928. munei Ineu şi băncii populare "ŢA

RANUL" prin ţinerea acestei adunari 
festive la sediul lor, exprimdnd mul- 536 

Notar/alul OI 

MAnerău: G. Duma primar, Giga 
Aron şi Horga Ioan delegati. 

Şicula: P. Boariu primar, FI. Arde
lean şi A. Caba delegati. 

Bocsig: L. Horvat: primar, H. Mu
nerdll şi Muneran T. delegaţi. 

Ineu: O. Pantea plimar, G. Mol
dovan şi Ciucea S. delegaţi. 

V. Dintre !.'1embrii băncii po
pulare • ŢARANUL" din Ineu 

au participat 
P. Dârlea preşedinte, G. Pantea v. 

preş. 

Ioan Mo/dovan, P. Bon/a, P. Mic/duşi 
Florea Toada, Ioan Bitang memblii 
ai consiliului de administraţie, Iosif 
Htrbti contabil, şi G. Moldovan casi
er, opoi membrii: 

ţumltă şi salutând de bine venire pe totI 
coopefatorii şi oaspe/ii cari au venit să 
se inspire de insemnatatea cea mafe a 
cooperaţiei serba fă în Zllla de azi în 
lntreagă lumea. 

.Conform ordinei de zi, directorul 
federalei Iosif Moldavan fost inspector 
şcolar, întro prelegere care a durat 
peste o ard făcând o ffprivire peste 
intreaga viaţă a neamului românesc 
adânc caracterlza/ă prin du,lce a1'

",o,,;e basatli pe itlbirea ueştinells
cii, virtuti, care ne-a dat puterea să 
supravefuim toate popoarele convefui
toare, descriind apoi în tr/stele ur
mari a timpurilor de urgie, scoate 
la iveala atotputernicia Cooperal;~i 

rom4ne pe care o prezintă, nu ca pe 
o marfă importată din străini, ci ca o 
necesitate spontand tec/amată de im
prejurarile dela noi, cu scop de.a des
robi tărănimea căzută în mreaja cc'1-
mtUariJor şi a exploata tarilor satelol. 

Prelegerea ascultată cu mult in It res 

At 
================~ş 

Notarlatul cercual: lIteu. 
No. 682 I 1928. 

Publlcaţfune. 

Primăria comunelor llteu şi T : 
I 

publică licitaţie mhluendă pe ziua O 

20 August 1928, ora 10 a. m, pen ni 
furnizarea alor 34 mS. lemne de 
cal. 1. de fag ş\ carpin, bine usca f 

pentru tncălzltul primăriei şi loculn ă 
notarului. [ 

Llcltaţlunea se va tlnea prin ofe '; 
închise şi sigilate în conformitate . 
arI. 7:l-8J din Legea contabllit. 
publice. 

In cazul, dacă lIc1taţlunea nu ar 1 
vea rezultat se repetă in ziua de , 
Sept. a, c. intru cât nici la data ac 
sta nu ar avea rezultatul, lemnele ~ 

vor procura ş\ furniza din mână IIb 
lIteu, la 1 Iulie 1928. 

Dimitrie T ăgaduon, Mihaill T c'1gă
duan, 7 eodor Bon/a, Ioan Nefa. Luca 
Miha/u, Petru Neta, Feler,Slep/ci Adam, 
Feter Teodor, Pliru Heţ;g, Ioan Bo
dârldu, Stepici Teodor, Bunica Nico
lae, lurca Constantin, Horvat Iosif, 
furca Adam, Bunica An/onie, Toduţa 
Mihaiu, Vanc Neţa, Mo/dovan 10da, 
lndrica Pavel, Miclauşi Adam, Miclea 
Constantin, Adam Neta, Constantin 
Miclău~i, Tudin Gheorghe, Pantea Ni
colae, Miclduşi G., Indrieşi Gheorghe, 
Indrleşi Adam, BoMr/au Ioan frunză, 
Buţ/n Ivan, Bonla Adam, B/cutiu Mi
halu, Câ"ta Adam, Cdrsta Constan
tin, Mihaia Cociuba, Konya Ioan, Bu
tiu NJcolau, Herbei Pavel, Stepicl Ni
colae, Crişan Pavel. Sa .. Ioan, Cociuba 
1eodor, Pantea Constantin. Cociuba P, 
Coc/uba Adam, Indrieş Pavel, Albu 
Adam, Albu Gheorghe, Gubaşi Ioan 
Gurban Antanie, Perva Ioan, Feler 
Andrei, Bătrân a Ioan, jaTra Moisd. 
Brdnda 1 eodor, Brânda Mihalu, Ciul 
T eodor, Pava T ea dar, Oana Gheor
ghe, Steplci Nicolae, luga Constantin, 
Nicolae Herbei, 7eofan N. Jutca Teo
dor, Palcu Pavel, Vanc Neţa, Bilang 
Ioan BoMc, Vanc Nicolae. Bonţa Pa
vel, Bobârian Adam joia, Trifuţ A

a fost primită cu oplauze însufleţlte. No. 537 
In firul discutiunilor provocate D-l 

Dimitrie Boariu sub·revizor şcolar, v. 
preşedinte a federaţiei şi preşedinte a 
băncii populare "Chişineu- Crişana" 
din Chişineu Criş, arată, cum s'a în
lemeial banca populară ce o conduce 
dânsul, ce rezllltqtecJJ ajuns şi ce ser
vicii mari a făClit locuitofllor sinistrati 
din comund din prilegiul inundc'1rli 
Crişului, îndemtlând pe cei prtzenţi sd 
stdruie a întra în şirul cooperatorilor 
şi sd formeze bdnci populare şi coo
perative în fiecare comund, . 
După ce directorul federalei arată 

modalitatw înfiinţa, il băncilor popu
lare şi datorinteJe condu.dto/ilor deJa 

Primăria comunei: lItetr. 
No. 682-1928. 

Publicatlune. 
Se aduce la cunoştinţă publică, 

comuna llteu, dă in arendă păşun 
de iarbă dela 1 Nolemvrie 1928 p 
la 9 Martie 1929. de pe terito I 

numite "Prund, Se1c1 şi Goron'- c 
56 jugare cad. prin oferte închise. 

Ofertele se vor inainta prim 
lIteu până la 15 Octomvrle 1928, i 

lIteu, la 1 Iulie t 928. 
Primari 

băncile deja existente, cu privire la No. 538 
imulJirea capitalului social şi proce-
dura de urmat ca portofolial sd fie 
bancabii şi licvrd, domnul preşedinte 

mulţumind iuturor palticipantiJar de 
interesul manifestat, decJard adunarea 
lest/vd de închisă. 

PrimAria comunei Păullş 
dam, Tudor Gheorghe. Mic/ea Adam Nr. 720 -1928. 
Herbei Filip, Crişan Antonie, juşca 
Constantin, Olar Gheorghe, 7 ripa A- AVIZ. 
dam, Gurban Ioan, Coardoş Pavel, Publlcaţlunea de licitatie Nr. 720, 
Rusa lova, Sav Petru, Sodalan Ioan, 355 - 1928 şi 495, apărută tn zi
Berlo Ioan, Bogdan Petru, Orodan arul, Nr. 28 referitor la esarendarea pă-

mânturilor comunale, executarea lucrăGheorghe, Baba Constantin, Horvat rllor de renovare a grajdulul taurlIor 
Pavel, Cherlişan 1. Rusu Adam, Feler şi cotetul verllor comuna II, confectlo
T. Constantin, Tripa Ttodor, Roşu narea hainelor de vară necesare guar
Adam, nolga Pavel, Pantea NJcolale, zilor comunall şi furnIzarea alor,5 buc. 
Baul Teodof Ghergan Ioan Crâsta revolvere necosue pentru vechtl!i de 

, '. cârn, publicate pentru ziua de 4 Iulie 
Constantin, Moda ~vram, ,Alba Mişca /1928. St' vor ţinea la data de 4 August 
Stepici Ilarlt, ButlU MJhazu a buşi, 1928. Deoarece primăria şi-a schim. 
Ciucea Antonie, Căprăci Pavel, Bulzan bat termenul. 
Aron, Chişi Nicolae, Bdtrâna Pavel Notar comunal: 
Stepicl Gheorghe. . "(Indesclfrahll) 

No, 1033 I 1928. 

Pubtfcaţiune 

PrimAria comunei Peclca aduc 
cunoştinţă generală, că llcltaţla d 
Iulie 1928 remlnând fără rezult 
va ţinea din nou licitaţiune pu 
ta primărIe in z.iua de 8 August 1 
pentru vinderea gunoiului din cu 
primăriei, cu preţul de strigare 
Lei. 

licitatia se vă ţinea in conf 
tate cu art. 72-83 din legea c 
bllltăţil publice. " 

Peclca, la 4 Iulie 1928. 
P,fm 

Citiţi şi răspândiţi 
ziarul 

"TRIBUNA NOUA 
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CU PRILEJUL UNEI ASOCIATII , 
- In jurul constituirei Asocia1iei »lnfră1irea« -

Când aflasedim pentru prima de lei asvârliţi cinic jocurilor de Privită sub acest aspect, cine 
l ară de ideia de constituire a u· lumini, iată toată truda de afjr- ar putea să mai desprindă măre
I~l .. nei asociaţiuni de înnalta.~ expre· mare a elementului românesc, a ţia punctelor enunţate sublim de 

iune românească, care să ducă curentuiui cultural, a ideei de aceşti profetizatori de purificare, 
Is n aceste părţi ale ţării fla- muncă pe tărâmul naţional. . de aceste propilee susţinătoare a 
el ura vestitoare a coaliţiei tu- La Buzău, in "Vechiul Regat"- unor optimiste principii, şi cărora 
) uror gândurilor spre stabilirea citeam in ziare, societatea "Amicii le acordăm toată increderea noas
\~efmitivă a unităţei şi conştiinţei Artei" duce o acti titate culturală tră? Căci Asociaţia "Infrăţirea Il 

oastre naţionale, fluidul acela (nu e nevoe de cea naţIOnală) are de scop: 
'j e hotărîtă şi legitimă nelncre- mai presus de orice laudă şi com-
InJdere ce parcurse duşmănos su- paraţie. Sub preşedinţia unui far- a) Să aranjeze iniţiativa parti-
liJletele noastre, instinctul acela macist, compusă din o secţiune culară românească, cu activitatea 

$
ervos - sdrobitor de orice re- artistică - al cărei conducător cultural-naţională. a organelor şi 

g . elatoare aspiraţiune - ce tnnă- e "Căpitanul" Mltrofan, un ex- instltuţ!unilor oficiale ŞI să cana
tr uşi flacăra acelui elan de eroică celent absolvent al Conservato- lizeze energiile răsleţe individuale 
lZ amfestare, mărturisea îndeajuns TUlui - şi alta muzicală) soc. şi colective în scopul consolidării 

ntreglll calvar dus de sirnţlrea "Amicii Artei· e formată din tot elementului românesc in părţile 
e omânească intru pecetluirea aşa ce are mai ales din punct de apusene ale tărli. 

e grea a solidarităţei şi intuiţ,ei vedere intelectual, populaţia 0- E, în aceste mişcătodre cuvinte, 
e lnfrăţ.re a tuturor energiilor raşului. tot noianul de indolenţe ce a de-

ul omâneştl. Şi astfel, cu concursul marilor fmit pembilul unei atmosfere de 
Era şi firesc, ca după a· regisori ai Teatrului NdţtOnal din apăsătoare nesimţire românească. 

âtea neisbutite încercări, după C.:lpitaIă, societatea dela Buzău, Şi enunţarea aceasta, oarecum 
şecul nenorocit al atâtor sburări organizează în acest oraş lipsit febrilă, documentează intreaga 
upă cucerirea mirezmei de tai· de teatru, spectacole in afară de stare de fapt a punctelor ce le-am 
ică innălţare naţ onală, după orice critică ce s'ar cuveni unor desvoltat in rândurile de mai sus; 
iascurile regretabile ale celor cari diletanţi. căci, nu numai că "lnfrăţirea" 
onduşi de etica propăşirei Ro· Am luat la tntâmplare acest preconizează "consolidarea ele
âniei credeau iri putinţa de exemplu, ce I'aşi putea dubla şi mentului românesc" atât de tn

T naugurare a unei ere de fericită tripla ori când. Iăturat şI desbinat, dar, ştiind nu-
a olaborare românească, simţul ne- Cine ar fi in stare să dea fnsă cleul nenorocitei ignorări de sen
~n ncrederei noastre. asvârlit păti- verdictul, tntre expansiunea aces- timente româneşti şi intuiţie na
~ . aş acestor feridţi ai măsluirei tei splendide înlănţtliri de armonii ţionali1 insistd asupra acestor 
,ca, e forţe şi canalizărei de energii, a aflrmării culturale, acolo, unde, triste realităţi când afirmă cd va 
lin v vibreze spontan, acelaş, con- poate n'ar fi aşa nevoe de aceste .. 

nuator al tuturor reacţiunilor ce manifestări a şlefuirii inteligenţei c0'!lbat~ oflc.e acţIUne de pone
)fe 'au deslănţuit dealungul anilor şi spiritului românesc, şi intre a-I grlfe ŞI sLăbIre a elementului ro-
t~ urentati epopeic de năvala unor ceastă deplorabilă şi condamna- manesc. . . 
IIt fel de admirabile idei, pentru bilă lipsă de a'tiune şi atenţie, a .1~tă de .,c.e, c"onstttUlrea ~so~i-

osibilitatea inlănţuirei de gân- unor români ce nu ştiu decât plă- a~lel "Infraţlrea , n~ face sa eşlm 
ar uri şi sentimente, fub flamura cerea exc1tantă a unui jazz re- dm cadrul rezerveI de condam
de celeiaşi româneşti "lnfrăţiri". voltant şi nu cunosc decât spuma nare şi să veştejim In limita a
ac Şi totuşi, zilele trecute, primi~ acelei beţii de înfiorătoare şi dis- devărului, tot ce a contribuit la 
~le ăm vestea de definitiva consti- J tractivă senzaţie, in detrimentul această grea atmosferă, la această 
Ib uire a "Asociaţiei Infrătirea-. J ori cărei nobile activităţi, necesi- tristă situaţie, nefastă putintei de 

, N'ar fi 1nsemnat ceva grandios I tată de ideia unui imperios ro- afirmare şi consolidare a elemen-
'rt atare asociaţie, nu ne~am in- I mânism? - tului şi spiritului naţional. 

hina atât viitorului ce-l optăm • '.--V' ._ .. ' , .. ' .,... F.-... .-. ... _ ." ,.., 

Increzători, optimişti, tnflăcărati 
alături de aceste salutare princi
pii, intr'un moment când ideia 
naţională trece prin aşa grele În
cercări, promi tem Asociaţiei ,,1 n
frăţirea" tot sprijinul şi toată pu
terea noastră de propagandă. 

Cerem un lucru conducătorilor: 
abnegaţie şi desăvârşire în dogme! 
Căci n'am vrea să mai incercăm 
şi de astă dată, durerea unei a
mare 'deziluzH .•• La Buzău, nu· 
·mărul membrilor societăţel este 
egal alcătuit din doamne ca şi 
din bărbaţi; şi muncesc egal-fe
meie şi hărbat-pentru putinţa de 
prosperare a culturei româneştI. 

Nu ştiu, dacă la .. lnfrăţirea" 
vom putea asista la Q asemenea 
selectă solidarizare, la \:1n aşa de 
civilizat nivel. Probabil, unde unele 
doamne din societatea arădană, 
inţeleg nivelul de civilizaţie în 
sensul plajei şi al tennis-ului, sau 
în ideia strâmtă a undei acustice, 
ce ne transmite intr'o s-.:ară plă- . 
cută de varâ, la o reuniune de 
radio, jazzul c1ocotitor al scenei 
dela Budapesta, unde debutează, 
sau a debutat Incântătoarea 10-
sephine Baker ... 

"E piatră grea inceputul pe care 
şi l-a fixat şi rezultatele sunt so
cotite In timp Jung". 

Fie, totuşi, ca din această ne
secată dorinţă de mai bine pentru 
tnnălţarea şi consoJldarea unui 
românism ignorat, să j se rezerve 
Asociaţiei "lnfrătirea" laurii vic
toriei de cucerire şi Inflorire a 
spiritului românesc, laurii adevă
raţi de vigoare naţională, să i se 
rezerve ei de a fi scris, în aceste 
dubioase regiuni, epopeea de ln
nălţare a neamului românesc. 

P. 70mescu. 
....... . .. ....,. 

Infrăţirei" cu toată curăţeni.a de 
omâni, n'am spera in asanarea 
ultural~ naţională a acestui şovi- o lămurire • 

ŞI un· răspuns. 
• izat ţinut, a acestui Apus co-
·leşit de invazia admiratorilor Pml1uca an. Domni, cari au parti-

că ui Apponyi şi a apologiştilor clpat la conferinta administrat/Vil 11-
, n' redentei dela Budapesta, dacă nuiă în ziua de 27 lunit a. c. In Chi· 
: p U s'ar fi pus in slujba asociaţiei, şinru-Criş şi Ono cei/tori a ziarului 
t a ot ce posedă mai distins Aradul "1ribuna NOUă', să nu rămOnă "con
,,0 c' ub aspect politic, cultural şi stemati" de cele relatate la acea 
I e aţional. conferintă de cătrd D-l deputat Ale
IS 

• i Nu ştiu dacă ar trebui să dls- xandru Lazar, cu privire la sltuat,a 
2~ utăm, momentul in care "Infă- Jostei şcoale confesional- din comuna 

pentru scopuri culturale, În parte pen· 
tril. prăvdlie - Ură cârclumii, - a
ducând prin aCflasta şi un frUmuşel 
venit. pentru acoperirea cheltuie Nor pa
rohiei. 

Acesta este adevrrlll. 
1alpoş, la 6 Iulie 1928 -

Ştefan Poflu 
preot ort. rom. 

, 'rea" ia fiinţă: Ta/poş si pub!i.:ară fn Nr. 27 dm 1 
ări Aradul e singurul oraş al Ar- Iulie al ziarului ti Tribuna Noud" sub Pubtlclm ·ace,stă lămurire şi răs-

t ~ealului unde, prin configuraţia titlul "Conferintd administrativa" sem- PUDS a părlntelu!\Poffu care ,'a sim
JUi etnică şi geografică, ideia de nat "Rap." Şi ca nu. cumva sa fim tit obligat să facă destălnulrlle de mal 

::::1lietrificare a si:nţului naţional se conSIderatI ca oamem de mmica, acea sus. In calitatea ce·l Inspira dreptul 
~mpunea incă din primii ani de cdrora m-sa înr.redmţat conducerea a- de apărător, ş'a deslănţuit gândurlle 

r
estaurare românească. cestei parohii, md simt dator a rtispunde in scris d~stlnat opiniei pc blice che
febra unei neinţelese politici şi a lămUrJl chestiunea: mată să-I aprecieze lămuririle date. 

duc i demulteori a unui idiot spirit Nil corespunde adevdrulUl, cil localul Dacă, insă, conştiinţa il dIcta părln
il d1egional, a atras tnsă cum era serveşte şi a fost inchiriat ca local de lelul să facA spovedaniile rlpostărll, u,tli logic, O atmosferă de infImă c"rciumd, ci adevdrul este cd o parte atunci, a.:ele erau prinse in semnele 
pu ândire românească, de foarte a localului a fost Jnchiriat - prin ll- regretutul pentru soartea şCOlii con
Ist J uţină coheziune naţională 1 de citatie publica, - exluslv pentru prl- feslonale ajunsă din Institutle de cul
leu, einsemnată activitate şi propa- văile, Iar o palie a localului - ca tură, otraVi neamuluI. N'a flcut in să 
re jandă In sensul necesitat de i- fosta sală de fnvăldmOnt şti. - a rd- mărturisirile credinţli de indreptare, 

eia de patrie şi neam. mas (n jolosinta parohie;, întrebuÎntân- deci, Involuntar s'a aruncat În nămo-

drle romAnească? Ori, trAlnlcla paro
chiei Talpoş se razlmi pe prăvălia 

Instalată in şcola confesională dată 

cu arândl unul venit de colea? Dacă 
nu mă tnşel, Hristos a zis: "Nu fa
ceţi casa Tatălui meu casă de schimb" 
Ş ;oalil confesională a fost casa Dzeu
luf neamului :românesc, din care ten
dinta materiali stă a parochlei Talpoş 

a făcut pOdlu de inAltare urful puchl
nos, şi hecatomba culturii româneşti. 

A luat părintele Pofiu biciul usturător 
să gonească tintanul cu miros de ustu~ 
rolu? Nu! Pentru intretinerea parochiei 
s'a mărginit la un simplu protest şi • 
permis sA se cîlnte in tAcerea distin
gerll melodia prăpădului nostru. 

Părinte, Fofl u t 
Dacă tăceaI, filosof rămaneal. Aşa 

cum te-al prezentat, singur ţi-ai con
fecţlonat· predica mormâ[]tăril, prin 
faptul că al schimbat in bani măruntl 
năz.ulnţele culturale. AI monopolizat 
credulitatea mulţimII şi ai lăsat sA. se 
cânte din strunele voiajorului evreu 
profesionala lui prlceasnă. Mal z.lcă, 

apoI lumea, cI DU suntem buni cre
ştini şi că umbrele strămoşilor nu ne 
ecllpsează conşttlnţa. 

Rap. 

mfo· Cercetaţi anii dela Unire şi du-I pentru scopuri culturale şi annme: lui deprecieri!. Cum? A spus-o fără 
co~ână azi: In niciunul nu veţi ve- pentru Reuniunea de cântari Ort. rom inconjur tn scris tălmăeind cu emfază 
~ea un pas energic, o acţiune '111ălpoşana" lnjiinţatd. deja, Casa cul- de levit obosit că o parte s'a Înehl
~te interes naţional, o activitate turaIa pe cart aVim de gând a o în- riat unui jidan cinstit, pentru venituri 

mil,p!1erituoasă, intr'un larg cerc de fanţa şi pentru hora tinerimei. parohiel, iar ceealaltă destinată cultu
Jesfăşurare românească.' E drept, ca localul pentru prăvălle,- rii româneştI. Adecă, cultură românea. t Luaţi societatea "Astra": nu tn lipsa de refleetanţi români, - con- seă în apropierea prăvăliei jidanului 
~I eţi găsi la activu) ei decât tra, dorintd substmnatului, sia oren- cinstit, care rostogoleşte asupra Ideei 

aranjări" de baluri ultra- fastu- dat unUl jidan, pe care locuitorii co- naţionale ,calculele "gheşeftărhlor"? ŞI LOgodnă. DrăglJaşa Domnişoară VI-

A
,iOase, serbări derevelloane in munei, ca fiind nds~ut aici, îl CUnosc lui aceste proceduri vrea părintele Po- orlca Mager şi simpaticul domn Aurel 

J -decoruri himerice in care parfu- ca O'n cinstit. fiu să {u]eagă lAmuririle blrulnţll cul- Sirban cand. de adv. s'au logodit In 
~uri exotice Jşi şopţcau taine de Deci sd se ştie: Localul fostei şcoalt turale? Cu astfel de chei doreşte dân· 1 Iulie. 

r
n erotism revoltanti!Ze,ci de .~jj conj. de " a~ci~ SIt fOl~seşte, tn.par~, sul să de~e~e uşile valurilor de mîln- Slnce:le no.astre urări de bine! 

, * h.t (A.J!J-J",yJ-1 ~ iFf:~~ ~ 't4w L '1<..I9}; 4/;;" "~41'1;::,~~t>4.c~?I'J,~C~l,,<./)r~~~'i- /'.,..:-_4 (,.ţ" ... ~LI---t.J· 4 -.c.,\..U 
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o Per 5 O n CI I i t CI t e. 
E vorba de D-J Dr. 1. Robu. 

Numele acesta atât de cunoscut 
oraşului nostru, este din nou o
biectul de discuţie a tuturora. A
cest intelectual al Aradului, de al 
cărui nume a fost legată gospo
dăria oraşului timp de aproape 7 
ani,-cât timp a stat 1n fruntea 
Municipiului,-este din nou che
mat să conducă deocamdată pro
vizoriu, iar în curând, in urma 
viitoarelor alegeri, în mod defmitiv 
lucrările de ordin administrativa 
oraşului. 

Ministerul de Interne, in sfârşit 
şi-a spus cuvântul. A disolvat 
vechiul consiliu, numind in locu-i 
o comisie interimară sub preşi
denţia D-Iui Dr. 1. Robu-după 
cum era de aşteptat. 

Dr. 1. ROBU. 

fruntea Comunei aproape 7 ani: 
din Iulie 1919 până in August 
1926, când guvernul a'Verescan 
de atunci, il debarcă şi aduce in 
locul aceluia care a luptat cu 
drag pentru binele obştesc timp 
de atâţia ani,-tocmai când efa 
nevoe ca limba română să fie in
trodusă in institutia cea mai prin
cipală a orasuluI, când avea ne
voe să formeze funcţionarii nece
sari intereselor ad- tive, - pe un 
om de a-l cărui nume. se leagă 
atâtea fapte urâte şi nedrepte, re
latate de ziarul nostru în nenu
mărate rânduri. 

Dar deocamdată lăsăm pe acest 
om, nici măcar să nu ne indis
punem a-i pronunţa numele, va 
veni vremea in curând să- i jude
căm faptele. Să ne ocupăm nu
mai de acela care e (hemat să 
reducă pe pragul înflorirei de al
tădată, starea generală a oraşu
lui, aducându-i prinosul nostru 
de mulţumire, de felul cum a ştiut 
să Impace şi să mulţumească pe 
toată lumea, indiferent de naţio
nalitate, precum şi vechilor săi 
consilieri, atât români cât şi ma· 
ghiari, oameni de cinste şi loia
litate. 

A număra faptele mari, desin
teresate, ce le-a făcut, e de pri
sos, sunt prea cunoscute meri
tele-ti sunt prea mari. 

Acum când revine in fruntea 
Nu trebue uitat, că acela care oraşului va avea de depus o dublă 

are meritul, şi care a depus tot muncă; căci pe lângă că va tre
interesul in dsiolvarea acestui bui să se ocupe de viitoarele tm
consiliu, este 0-1 1. Georgescu bunătăţirl, trebue să se ocupe şi 
Prefectul judeţului' şi alt fel nu de corîjarea pe cât se va putea 
se putea pentrucă D-nia sa în ca- a aşa ziselor îmbunătăţiri a Pri
litatea de prefect şi reprezentantul marului de până acum, - dân
poJiticei locale, a trebuit să in- du le o nouă îndrumare. Dar nu 
deplinească cela ce s'a promis. ne lndoim de puterea de muncă 

D-rul 1. Robu, ftu de Moţ, năs- a neobositului Dr. Robu, acest 
cut la Hălmagiu (Jud. Arad), şi-a străjer neobosit al intereselor 
făcut studiile secundare în Arad Comunei şi a nouei Comisii in
şi cele universitare în Cluj. Lup- terimare, ce va ajtua pe noul 
tând pe front în timpul răsboiului Primar la noua sa operă. 
mondial din 1917, e luat prizo- Incheind, urăm Diui Primar Dr. 
nier de armata rusească, de unde Robu şi preţioşilor săi colabora
e eliberat şi se inscrie voluntar tori, spor şi puterea necesară ri
In armata rGmână, eliberându-se dicării prestigiului oraşului, atât 
la sfârşitul răsboiului cu gradul 1 de d. ecăzut sub directiva de tristă 
de căpitan, el este primul Primar memorie a Primarului, şi consi
român de după răsboiu şi stă in Iierilor comunali de până astăzi. .$ •• - ţ ...... ..,. 
~ Lacrimi pe mormântul unui prietin. 

. Numai câteva zile, de când, în plâns Pe unde ti ducea valul datorlnţelor, 
(!il lacrimi dutoase,. am astrucat sub se zugrAvla tabloul unul !bucium pu
glia romAneascl tncl un trup tinăr, rltan şi se lasă dira unei lumini in
dus prea timpuriu dlo mijlocul nostru. chlnatl neamului du. In svâr:ollrlle 

Un visător al idealului româllt.'sc, cu tinereţii se infiripa catecblsmul unirii 
nervII desclnşi pentru luptă şi ca dls- sufleteşti şi se scurta un proces de 
clpll!lli morală InmuiatA în frământărl, patimi cari ne-au amărit zilele post
a plecat dintre Doi, cu un dntec dls- bellce. Acum, pArticica din funcţiunea 
cret şi trist. organlcl a neamului nu mai este. Din 
~rln Bltoan!, stractura trupească doctrina dragostei de munci a mal ,i sufleteascA a Jud. Romanatl, arun- rămas numai amlatirl dragi, ia cari 

cat incoacl de Imboldul unei credlntl se scaldă fIInţa lui Marto Bltoanl ca 
riscolltoare dl" energtl, a cAzut jertfa uo val al trecutului. 
boalei primiti din zelul functlunet. A murit cu parola culhtrii roml-

lavltUor to aceste meleagurt des- neştl pe buze. S'a jertfit pentru acea· 
roblte, ca multi aitli purtători de la- stă Idee care l-a purtat ca o stea 
erări Datlonali.te, ,I-a inteles chemarea magică. pentru a lAsa posierlt~til ln
de Indrumător de suflete ca un apas- demnurl de manifestări româneşti mai 
tol tnpreşmuit de demnitate ,1 curaj. pronuntate, decum l-a h~rbit lui soar
Aducind cn alne din ţinutul Olteniei tea să ajungă. 

In lumea unde doarme liniştit. Pe 
vatui idealismului IntransIgent. in COD- mormântul său se va depune din când 
,tilnta sa, clocotea dragostea de Ţarl in caod lacrimile unei sot", trecuti 
,l voinţa. .fermă de a-l aduce serviciu prea de vreme prin retorta incercArll. 
credincios. Dzeu să-I odihnească. 

Sărbătorirea unui om de bine. 
1 
6 
J Dumlnecl 8luJle, prietenii de munci 

şi de credinţă au sărbătorit cu un 
fast deosebit pe vrednicul meseriaş 

român, lustln Olarlu. Cei ce au stat 
alătu;eaae-lfânsu) in zllele bune şi 
grele ale breslei meseriaşllor, s'au 

exprimat prin sentimente curate, dra
gostea ce şi-a câştlgat~o acest român 
fn lungul şIr al anilor de muncă demnă 
de apreciere şi consideraţie. Dar 
vorbirile rostite, in cari s'au remarcat 
Isbucnlrea allplrll şi devotamentulul, 

sufletul lui Iustin Olaril1. Poveţele I 
erau tnvAlulte tn conştiinţa limpede 
datorinţelor, iar aceste pluteau in va I 
lurtie naţionalismului curat, fără sgo 11 

mot de stradă şi fără tnferbinţelil I 
pumnllor strânşI. " 
Aşa a ştiut sărbătoritul să trea 

prin scena crâncenă a vieţii grele 
apreciat d~ martirii breslei sale .. 
purtat ia aprecieri de vraja românea 
scă care DU totdeauna au ştiut să ÎD 

ţeleagl catechlsmul cultului său stri! i 
a ţâşnit la suprafaţă orândulala bine moşesc. 

prinsă in cinste de lustln Olarlu. <;'opilul dascălului din Zărand, a 
Cei 40 de ani, (At a implinit săr- a t'iiieleSsă---fie pe-ntru rlmaoerea I 

bătorltul in breasla sa, n'au fost de. in mrejele intereselor noastre rom! 
stlnaţi acaparărli materiale, ci ridlc!- neştl. Din desagli sărăciei dă ,că leş 
rll elementelor de valoare cari, să a cules nu numai pâlnea vremurilot 
poarte cu mândrie şi cluste măestrla de restrIşte ci şi pati ma lu btrii <it ÎI 
cu care s'au cununat din Imboldul neam, căreia ia inchinat anii tloereW ti 
sortii. lor şi cinstea tinereţilor. lată pentruc~ It 

E o poveste intreagă vieaţa acestui sărbătorirea lui a strâns nu Dumai ~ d 
român, poveste În care se concentrează cel ce la indrumat .in cărările câştil a 
şi tragedii mişcătoare. dar şi mândrie gului de pâine zII01Că, ci ~pe toţi oa· . 
românească. In val-vârtejul desclnderll I menii de bine înaintea cărora de molte ~ 
in vleaţa socia Il, se derăpăna ca un ori ,'a rostit calful slu de munc~ t~ 
fir tras din caerul sbuciumulul, in- cinstită românească. Id 
translnganţa în munca şi frământarea Fie pentru dânsul vorbirile rostit~ fi 
angajată in vălrnăşagul existenţil. In o mâ~găiere pentru tâmplele-I c~ÎI 
ziduri reci şi pline de amintirile fio~ runte, Iar pentru tineretul Indlistrl~ 
rulul jalnic al desrAdAclnărll, copilul o lecţie de urmat în Instinctul năz VI 

corn. Zărand purta sub tâmplele ro- lnţelor. n 

mânlsmului său, prevederea imprl"ju· Au rostit cuvântârl următorii me b 
rărllor. Toate incercările şi toate me- brll ai societăţii româneşti: Dr. Mărc~n 
todele stlngeri! flacării dragostli de senator, Ştefan Mateescu log, Dr. C~s~ 
neam au rămas nepuntlcloase in faţa ţoiu adv., Ţable comisar al !ndustr~fl 
vânjosenlel adusă dela ţară. E foarte aşilor, Orădan dlr. şc de ucenici, c~ 
explicabilă această atitudine lansată rara cu lacrimi io ochi 11 .'a răspu~ 
ca o pedagogie pentru cel mulţi cari de cătră cel sărbătorit care a "cul~P 
indrlsneţi şi tineri cAlAtoresc pe co- din mulţimea prfzenţilor cununa reco'iI 
rabia vremII in măestria desprInsă din noştlinţei. Rap. ~ 

Inţ'ORmflIIUnl. ~ 
Sate:.u/ Bu/boacd Moise dl. c~ 

muna Curticl; venind la Arad cu tr~ 
sura a lasat-o fn stradd in fata bifl 
roulul D~lui Avocat Gherman din But 
levatdul Regele Ferdinand, unde ave 
chestiuni de aranjat, dUPd ce şi-a ttr 
minat treburile la eşire obselvd cd trl1~ 
sura nu se mai afla locului ci dispa'~ 
fuse cu cei dai cal ce-l avea la ea i 
Imediat a adus cazul la cunoştJnl 

Prejecturei POliţiei cale a şi începlJ' 
cercetdrile. 

Alte nereguli ale faimosului Manta 
Suntem Informaţi ci la vama Poştei 

Arad expedltorul Manta, a excrocat În 
ultimul timp pe mai mulţi comercianţi 
din Arad cu sume mari de bani, cari 
au făcut reclamatii scrise atât Par
chetului clt şi şefului vămli, care plân
geri le-a înaintat Ministerului de 
Finante. Nu inţelegem cum până in 
prezent nu s'au luat măsuri impotriva 
acestui individ, cunoscut prin nenu
măratele nereguli şllncorectitudlnl. Tot 
odatA atragrm atecţlunea Olul Ministru 
de Finanţe cum şi Dlul Director Ge:' 
neral al Poştelor, a dispune să la sfâr
şit acest! toleranţă acoperită de oare
cari persoane cari nu ştiu ce interes 
ar avea în aceste afaceri necurate. 
Vom reven" 

• 
Publicaţiune 

Casa Invăţătorllor din Arad (Bule 
Getl.1)făg"ăl i na~I]fuoTlcă-1I cita ti un 

~ cu oferte inchisepentru darea tn intre 

Pa bllca11untle referitoare la licitaţiile prlndere a lucrărilor de tâmplar, zlda 
pentru repararea preturilor din jud. şi zugrav, care se va tine SâmbătA, 2 
Arad, cu No. 1722, 1123, 1724, 1725, Iulie a. c. ora 10 a. m. in biroul d 
1726, 1736, 1727, 1728, 1729, 1730, recţlunll. 
1"/31. 1732, şi 1764, apărute în ziarul Diferitele devize se pot conzulta I 
nostru No. 28 din a Iulie a. c. a fiecare zi înainte de masă in blroa 
cărui dată de licitaţie era pe ziua de direcţlunlt. 
28 Iulie a. c. se amânl pe 30 Iulie Arad, 20 Iunie 1928. 
1928, Iar publh::aţlunea cu No. 1744. N 534 Direc/iuntll. 
care era pe 24 August se amânl pe o. 
data de 29 August 1928, aceasta in urma I ============~ 
Ichimblrel termenurllor de prefectura 
judeţului. 

• 
t Afllm că după grele şi indelun

gate suferinte Aurora Pr. Popovlcl 
în etate de 68 ani şi-a dat sufletul în 
mânile Creatorului, SâmbătA 7 1. c. 

RlmAşlţele pimlnteftl, Dumlnecă 8 
1. c. au fost .,ezate la locul de veş

nici odihni 10 cimitirul Eternitatea. 

• 

Concurs 
Primăria comunei Wlesenbal 

publici concurl pentru complectare 
postului de tmpegat la primăria Wle 
lenhald jud. Arad. 

Retrlbutiunlle sunt cele provăzo 
te tn buget. 

Concurentii vor tnainta cererII 
acestei primărli cu actele recerul 
pAnă" tn ziua de t August 1928. 

notar. 
Sucia 

Nr. 540 
ŢlpograLia Dieceună, Arad. Girant responsabil: ŞT. DRAGA Cenz. Prefe~ura judetulUi 
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