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ori pe lunii sub conducerea unui comitet

eroicii~< .,':~; ,

noastre, pentrucă
aşa ne-au trecut-o moşii şi strămoşii noştri cari au primit-o moş·
tenire de la Marele Mihai· Voevod_
_
Alba Iulia I Eri, fulgerătoare înfăptuire de o clip~. a u~Ul
gând de veacuri, - azi, realitate permanentă a aceluzoş_ ~an~
pecetluit cu mo~mane Ade cadau,:e căzute cu fata spre Cetatule ŞI
stropit cu valuTl de sange romanesc.
~ .
.
. A/ba Iulia! Eri, telul suprem al nazumtelar noastre de hecare clipă, - astăzi, sinteză a închegării de totde.auna a u~nuiw neam.
Astăzi Alba Iulia îşi îmbracă din nou hamele de sarbatoare /
Acum trei sute şi ceva de ani ea a prim:'t pe învingătorul
Mihai.
.
_
Acum şapte ani a pus pe umerii eroicu/ul Ferdznand 1 hlamida de Rege al Tuturor Românilor.
Astăzi Alba Iulia transmite Copilului-Rege, majesloasa moş
tenire a gloriosului său Bunic, fi-I încr~di~te?ză. sp~e perpet~~
conservare, simbolul pe caTe ea II reprezznta zn lstorza noastra.
Unirea teritorială, Unirea sufletească, Unirea pe vecie a tuturor
Românilor I
Aceasta-i Alba Iulia p~ care am visat-o: aceasta, - şi numai aceasta - e Alba Iulia pe care o vrem!
T,ăiască-Alhn Iulia ero;c6!
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Opoziţiei_
AculII

tinerttul partidului naţional-

Idrd'!-tSc se organlzeazd in ettt de

de pandurţ In Iola lui std
tlntrtf~ - tmertlul CI-şi laee
cdtre lard şi partid pe ,'nzura

ro/mcl,1

ula/aII

datoria

cale ind/catd astdzl: cultura.
Tineretul partidului national Ubtral
dă marta şi nobila lupta IZ cultun#.

copilăriei

eu-"

Un "Tineret"
Tinefftul partlduiui noţional-ţdrdnesc tste tn febrlld activitate: se organizeaza ' iard~l pentru lupUl. Sub conducerea D-/ui R. Boila s'au format
primele legiuni de voinici, iar ziarele
ne aduc ştirea cd şi În Oltenia dl. ministru al justiţiei. a. luntan, şi- a intocmit cetele de "panduri-. Dupa cum
''Se vede suntem in plină or2an'zare
miiltărească a unul partid politic.
Cu toate declaratiile liniştitoare dale
de d-l Iuliu Maniu cd acesle organizoţiuni au numai scopul de educare
ct!dfmeascd şi cultura/d, noi crldem
cil cineva IIU trebue să fie "voinlc· şi
mai puţin ,.pandur", numiri ce indicd:
,rimul, o Idee de luptd; al doilea ras·
Pldtirea de sub jugul unei dominalluni
stralne: pandurit lui Tudor Vladtmirescu luptând contra Fanar/oţi/or.
Tlneletul nakţărănesc crede totuşi
cd ofganiz(tndu-St aşa, va putea menline şi impune blufful unti eunerndri
care s'a dovtdit incapabilă să faca laţa
marei misiuni ce partldal şi-a asumat-o.
Dupd ct zece ani s'a ideut cea mai
dtşanţatd demagogIe, dupd ce alei in
Ardeal, ia strigat la loate rdspântiile
şi searbddelt intruniri impotriva Fanaru/ui mutat la Bucureşti, corupt şi incapabil, şi S'Q atâtat impohiva oricui
avea ntfeficirea de a fi Romdn de
dincolo de Carpat/~ - euvemanfii
actuali, chemaţi la acţiune pazitivd. au
fost mai "ejos de aşteptdrile mu/ţimd
Janatizatt. ŞI imbdtatt pâna la saluratie de trandaliriile itJeăduelt din vremea

II

Arad, 15 Mai 1929.
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El publică

Mişcare .culturală
nostru m'şcarea culturală
- se crede - a fi concentrată in jurul Palatului Cultural,
care, in prezent, adăposteşte toate asoc!aţiile menite să propage cultura
românească. Aici ÎşI are sediul vechea
şi glorioasa noastră .. AstrA" tinera şi
rigu!'oasa "InfrAtIre", reuniunea corată
~Ar:nonja", &o.:ietatea sportivă "Olorla·
etc. totatâte societăţi, care în ultimul
timp - datorită indeosebi seriei de
conferinte tinute la lnalt nivel - au
reuşjt~ pe semur', să creeze această
atmosferă culturală ce reclama demn!tatea Intelectualilor arădanl. Sala
mare a Palatului geme de lume de
cateorl se aranjează vrc-o şezAtoare
din orice In:ratlvă, Cu putine ex.,;epţl',
Intelectualii nostri parcă-şi dau întâlnire la conferintele "Astrei" şi-ale
"lnfăţlrei". Acest rezultat este tmbucurător şi ne-a adus pană aci cinste.
S'a ccnstatat iosil, că la acele şe
zAto'j culturale aranjate la Palat. poporul nostru băştinaş adăpostit la per;ferllle: Pâroeava, Şfga şi Oalu, absenteazA cu dedvârşlre. Şuba ţăranilor
nostrt încă OU şl~a eluptat un scaun
sclfplclos dela Palat, ea a r~mas credlncioisă tradiţiei:
petrecerile dela
Salâ şi Case Nationale. TradItionalul
"joc" din dup;imlezlle dumlnecilor
ş: sărbătorilor - ex.:epţla postului - se
mal tine io conservatlsmul său de aIn

oraşul

obştelis:ă

în popor.

mf.'stec de dans, româoo~sârbo-maghlar
cu accente de Ardeleană·sArbl-clard~ş.
Pentru a da acestor locaşuri de cultură de odinioară, conform re.=erfntllor
vremurUor ce le trăim, un cuprins de
educaţte naţională- meraiA, biserica prin
organele el le-a format .. Casa Culturală"
cu comltetul, biblioteca şi organizaţia
ei Internă.
In Pârneava "Casa Naţionali" fondată nainte cu un sfert de veilc din
lalţlatl va marilor nalntaşl: Of. S. Oncu,
directorul băncii "Victoria· şi redactorul "Tri bunei Poporului" Ioan RusuŞlrlanu, a primit În cursul anului 1927
un avânt regenerator prIn iaflintarea
"Ateneulul Popular- ce tInde să rea·
Unze azi fa România intreg it!, Idealul
marilor Intemeietori al .Casei Nationale" de odinioară. Desclnderl1e Ateoeulul in comunele fruntaşe dela frontiera ţării 8unt reallzirl pornite din
tainica Inspiratie a generatlel arădane
din nainte cu un sfert de veac. care
pe cortina blnel din sala mare a lă
sat să se zugrAveascA, in anul 1902

sentinela romând.
Rusu-ŞlriaDu

in Nr. dln 4 oct. 1902

reviste, tine coTlferlnţe,
al • Tribunei PoporulUi- astfel scria:
fmbrăţişeazd orice manifestaţ:'e cultu.. Ziua de 12 Oet. D. (data inauguraLă şi se pregăteşte astftl, PUI Iru ziua
rărll Casei Nationale) va rămâne insecând va fi chimat să duca mai demnată· OU numai in viata RomAnHor
parte sleagul din mâflile celor bd/râni.
arădani, dar se va scrie la loc de 0Sub conducerea D-lui 1. Valjean a(Urmarea ÎD pag. 2-a.)
port revista "Păreri libere". O seama
,
....
..:
de tineri, grupaţi (n lurul D-Iui C Argttoianu, scoate ,.,Saplam(tna poNică ....
• Tineretul liberal- Iste Ifvista D-Iui
C. Berceanu, fost consilia cultural al
Sau cum poti douedl om politic.
Capitalei.
Adăugali la acestea "Oen~flra U lirli"
CAldurile ca şi frigurile lunt deo- zllolc. 10 el fA acrU - cu toculcare aduce cu fiecare llUmar noul şi
potrivA
de In suportabile. (Mai ales profetii (proprII ş\ de-a celor al calel)
foarte interesante mărturU privind e.
când
al
dlduri
sau frIguri) •.••
programe, tâogueJl. amintiri şi ce-ti
poca UnlrU din 1918, scrise de lnşişi
.... Dar să vorbim despre căldurlle mal trece prin cap.
acela care au avut rolul proeminent meteorologice. Acestea au venit aşa
ŞI mal sunt şi alte .ţeremonll":
in infaptu/lea României de astăzi.
de-odatA. Ca si-şi bati joc de prlmlSI
frfQueDtezl regulat clubul parti·
.. Democraţia" .. Vremea- şi altepub/~- varl. Sau mal precis; de cei cari aş
dulut.
Pentra aceasta e necesar si fi
catli - toate vd arata cd tineretul
teptau primăvara cu adleri dulcI şi ioscris intr'uD partid unde &ă rlmal
partidului liberal urmează acea direcţie mulcome. Se vede treaba că şi căI
pânA ttl vei Injgheba tu uaul al tAa.
pe cart o indica cu putin Inainte de a
durlle sunt eretlce. Nesocotesc calen- Clubul e bine si poarte flrmA ca 1Ubmari marele 1. 1. C. Brătianu, la ban~ darul. Vin tnalnte de a 11 se impllol
chetul ce s~a ţinut la Ejor/e: lupta sorocul. Deaceea pe cAt de dorite au titlul: ViD. bere şi rachfu. Advel'llril
nu vor putea ,U astfel niciodată daci
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Călduri şi.....

pentru ridicarea culturalA a neamuluI.

In vreme ce un tineret pdşeşte hotarât pe aceastd cale, celălalt - dela
Blaj, sub blnecuvântarea unor preoţi ce
I reprezintd nu reJiEia noaslrd a futurora, - celdiat tineret. naţ. tărdnesc,
apucă pe o cale de ura şi lupta, in
loc de a-şi pune generozitatea şi av(tntul, pe tare le au deobicei inim'le t!nert, In acea&tă luptă de unificare #
apropiel! slljle/ească Între fraţi. pe care
a zdddrnlcit· o in parte şi cei 10 ani
de demagog/că opozitie.
Căci altă menire nu-i vedem. Liniştea
acestei Idrl a asi2urat-o şi o va asleU/a, ca şt in:trecut, şi conştiinţa cetăţtneascd a liecărllia şi armata noat d F;l"'fj ca să avim nevoit pentru
$

f, , J L t I .

• •

mtnţJnerta

ordtnt.iJ de voinlcia voinicllor bintcuvantafi de popU dela Blaj.
Sulb Anania

fost pe vremea gerulul cumplit pe
atit de urghlstte sunt acum. CAci venite aşa brusc lumea care le a~tepta
mAngăerea s'a trult de- odatA cu broboane de sudoare. cu praf ,1 cu nidUfelf. Dealtfel aşa sunt toate surprizele. Ca cAt sunt mal dorfte cu
atât suot mal vltrrge
O dovadl c"fa le 'ntimpll am
vJzut-o '0 schimbarea de regim din
toamna trecutA. Daci aceasta dIn urmi n'a avut efecte sImilare cu acelea
ale cAldurflor (Iudoare, praf ,1 DAda,eall) apoi de sigur el a avut altele
cari cu nimic nu .ant mal sImpatice.
Dar ", nu faum politica. Clef pentru
I o face trebue II Indepllae,tl prea
multe ceremonII.
SA te cheme ca pe un martir ,1
dacl-i posibil IA-I fi
descendeot~
SI. scoti UD ziar timp de 20 de..~.zlle
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aere.

logbiţiturile

sant de naturi politici
sau metlUet.
ŞI ar mal fi ,i alte ftleremoa!i-.
Dar alei ar urma l i facem o demarci.
Cele de mai lUI Bunt practici
pentrucel cari prin daruri şi aptltu-.
dlnl latelectuale au IncllnaţU spre
culmile vlettl polttlce. Ar urma acum
sA mal In,lrAm practicele potrivIte
ceJor cari au calităţi fizice. Dar cum
acestea lunt multe ,i voinici. nu prea
ne e IorA. amfalm pentru altAdatA de ...
tăinuirea retetel. Cel cari vor si o
aplice, nJau decât. Noi fnal am SPUI-O
dela locepat: si OII facem· politicI.
ŢeremeaUle-1 multe ,. practicarea
lor poate da adeseori lre,. Nu mal
lervim pilde ci ildlim:
V.Marlinl

j

Pa~.

TRIBUNA NOUA
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Cartierele tlfiJdului,

Unnare dia Pllll· I·a
noare chIar tn istoria ntamulul. Pentru;:4 ploă .eum nu .'a dat O ttAt de
,'ţrăluc! tA "ovadl cÎespre purtarea de
,rljă i poporului, cum ,'a dat prin rl.
"'carea in Arad a Casei Naţionale.
Ofişul nOltru ,re onO-irea şi man~rja (re a f! întemeiat cel dintl/u aşe.
liman! de acest fel. ŞI lauda I-se cuvine
atit mal mult, cu cât intr'adevăr - dupăcum s'. accentuat de vor.
bitorii ftstivi al serbărU de IerI _ Casa
Naţională s'a ridicat prin ÎDsufletire.
Bogat şi sărac a tinut să dee obolul
sAu şi În vreme relativ scurtă. Casa
Nctt10nală a fost zldltl şllatl-ne, De-am
desfătat Ieri liufl~tul cu to~l şi multă
mângAiere am simtit aslstâod la sflDtire. Tot ce Aradul are fo:nânesc a
grinlt si asIste la actul sflntlrel: domni
ş( tarani au prăzault alătur:."

I
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tloQ.le,

c~e

a fost singurul

...

adăpa.

al ~ultl!rll romineşt~ Arădane.
"
.Ateneul Popular, la s~rbirne dll
5 şi fi Martie 1921 a reuşIt să evoce
praznicul obştesc de odinioară. lote·
Jectualll nostri au grlblt să partfclpt
la o ~antfestare cultur~Iă alături de
poporU'\ nostru. Fracul sa intâlnlt dIa

Aradul a Intrat în todla ÎlJfrumuseOftorl, or..,ulal tstţ, ca sA pilr4 J.
tirll. A dispArut morlşca purtătoare de ş~aacă atrhUe luogi din PAroeav,.
corfe, de fructe, de galite ,1 de Qamenl. pac. n~ ~e poate deo"ată, Iiă pard~
Apare verdeaţă, apar flori pe ştrlzHe tea,că [Il fiecare ilJ c.te una.
pau cu şuba Ce inAltAtor praznic 1\
principale. Autobusele, cu ex.:ept 1a caOraşul mal are datoria să fnflloteze
fost
acela I
torva exemplare hodorogite, dau şi o o linie de comunicaţie, priq care si
Au reuşit serblrlle de inaugurare
posibilitate de legătură mal buni cu lege Pârneava cu centrul. E adevărat
ale Ateneulut nostru din primăvara
diferitele puncte ale oraşului
un as- cA pe strada IEtfaltată circuli autobuse
anului 1921. fiindcă deasupra lor ve·,
pect mal pllcut.
acum, dar e prea puţin. Crede:n , ci
gheâ duhul marl~or Arădanl: Oncu,
Cu toate acestea fnsă am ajuns să ar fi rentabilă punerei in circulatie a
Rusu-Şlrlanu, Ral ... u şf. cel împreuni
De alemănăm cu tiganca . . emanclpată" efod ,utobuse, care .ă plece ia directii
CU ei veghetori şi IubItori sinceri 41
care 'şi fardeazi obrajII, dar pe ceafl opuse din Piaţa Catedralei, pe str.
poporului..
"
DU se Ipală.
Cultura in mIjlocul maselor popoSeminarului, KogAlniceanu, Lae Baroa.
Cartierele Aradului suntllsate in voia
rulul Dostru nu se poate propaga prin
vremilor, a prafului de varl fi a mo- Sava Ralcu, (sau R.thovei), Numi Pom.
mireţul P.lat de pe marginea Mure.
clrlel de toamnl, larnl ş' primăvară. plllu, Episcopul Radu, Mădlşeştf, Con,uluI, ci prin strădanii neprecupetlte
Suntem de convingerea, ci o mai bună sistorulul, (până Il Episcopie), E mila v~cbtul focar .Cua Natlonală", la·
AŞi si:rla nainte cu un sfert de veac splrâodu-se din munca marilor nalnta~1.
'ngrijlre a strhilor din cartiere, o mal nes~u, Calvln, Piaţa ImpAratul Trălan,
Pentru viitor vom face o priVire re.
buni Jeglturl a cartierelor cu ceatral prin str. E. Teodorolu larl,i In Piata şi mal bine Rusu-Ş rlaDU. Atunci. domoraşului
a unuia cu altul, ar repara Catedralei. Nu ne leglm strict de acest n! cu ţăraal deopotrivA prăznulau la trospectlvă asupra actlvltltlf de odlnl.
.
o veche nedreptate, s'ar pune mal multă Itinerar, dar un asael de drum ar da focarul culturII: Casa Naţională. Acest oarl a Casei noastre natlollale.
praznic obşteic de Intelectuali şi pluvleatl tn cartiere. ar tncepe si se zl- cetăţenilor putinta unei cruţirl de timp gari s'a perpetuat in sala Casei NaC. Turlcu.
deucă şi in ele mai bine, mal frumos,
ş\ de blni, putinta anei m:şcărf mal
ar rbArl ş' Ici ,1 colo case mal mari, vII, Iar oraşului i-ar da putinţa unul
v
pentru ci ar fi rentablJ
oraşul inel ctlştlg Se tot~leg~, ar trebui pardosltl
b~dea
ar ctştlga.
strada Sava Rilcu şi RJ.hovei, sau cel
U
Suntem fa vremea, cind se discutA putin una din ele, ca acelt drum să
fi aproape se forteazA anexarea citorva se poată infiinta.
Sta lingi puerile puse Ipre via- ( tru scopurile lor. Ce s'au glZldlt: hal
comune la Arad. Se spune el anexaDe Şega, Oalu, Orldlşte şi mal a- tare. Din intreaga-I lnfaţfşue reese t II hcem ,'noi ca şi ăla din Roma
rea iutlmpinlserloase greutăţI. Comu- les de noua parte a Grădlştel, de co- un dor ned.bult de-a-şl vărsa cuiva ce - MUlioll!J1. ŞI laci-oe şi Doi cu • Voinele DU vreau si-şi verse obolul ce- lonla din Buj IC. nici nu mai vorbim. .re pe auflet.
nfcll" noştri I
tllentlor În vlliterla oraşului Arad, ca
1!1 Q-ădlşte s'a pardosit mal an o
- Ne mloinci cu totul vimulrlle
- EI ,1 nu·1 bine sl-I avem ,1 noi
apoi să fie Ibatl tn soarta ce o au stradA, dar 10 Şega, care e un cartier la care .antem puşi II fiecare PII: II pe tioerli oostrl incheg.;1 sprţ UD lucartIerele de pinA acum. Un rnlcAlă- mult mal vechfu nu existi nici o vama, pe platI, ştller.•. Aducem ni· cru bun?
'
ce.o Ipunel povestea turcului cu mal stradA pietruit!. BietII Şeganf au vlzut murlcele Heelte de gălal si ne facem
- Lucru bUD, ti zici il Nu cunoftl
malte femel, intre care uoela-! aducea
I
bulevarde banii, CI pe când VID cu toba, sA DU - pe semne - feciorii satelor nOIfi or,i i ar ce IeIIl1te erau ti nu t e ~la haIne ciI se pun flori pe ce te două
x
x IXtl
i d i A d a e oraşului nu mal ndralnesc nici si ne ducă chIar perlna de sub cap. Im- stre. Mal afli azI un tlner, care si ,tie
rap te. O e ce Sa XIX
pa m noI are a x ra
li dea cinatea celor bAtrâni: pArintilor,
cearA. Ş i~au făcut el socoteala şi ,I-au pozlt şi d"rel
..
- apunea mICa .. ceanu - ca Sa se zis: bagseama Doul ou ne ajunge.
_ Arte-s lucrari vecbl, Badeo! NI- şi moşilor lor? Câtl tati, citi buolcl
pun I fi orI t D t o. t e f ere,t rII edl
a uIit a
cazurile acelte se vor schImba ,1 ele. n'au prImIt bătăI del •• VoinicII" holtel
cea mare, Iar nof să DU avem nici uude
Oraşul are datoria si dea şi fo Şega Vezi ci le pornesc organizatii nouf, din CiilJ, pe care feciorII de azi nu o "
d ne ferIm de tinl.
cel puţin o stradă pe clre să se poati tlnereştl; aceste ne vor aduce vlaţl mal tin CI un odor afAat, cum era ia J
Povestea cu turcul nu o cunoşteam, . umbla. E de dorit ca ş' acest cutier DouL Pode al auzit şI Dtt despre trecut. Dio aceştl feclorandrll vreau.
dar se vede ci e dlnaiote de epoca să fie mal bine illcopclat fn artera de .Voinlcil" dlul BoUA dela BI.j ,1 jur?J domnii i l f.eI tablr. sfânti G .vol-"
11.11 Kem.l. Mal presus de toate fnsă e cIrculatie a oraşalul. ŞI s'ar putea, cam
- Auzit-am ,i eu aşa c'o ureche. olctlor"? ŞI apoi ce si f.cl aceştia?: '
o poveste care se potriveşte.
tn felul următor: Si se pardoaeascl Zice că. venit porunci
pela qol
- SA fie ap!rAtorl al Ţ~rll
legII... J
In adevAr cartierele Aradului sunt şi apoI si se prevadă cu autobus linii să se facâ tnrolărl de feclorandrl
Badea au m,' poate răbda, ci iatre· ,
prea uitate. Pirneava, care e cea mai dela Str. Numa Pomplliu pe lângă 0- - voinici. Nu ştiu cum le face, dar rupe şi cu mal multă violentA:
romaneascA' parte, avea dinainte de blrul de vite (aicI e uo clnon si treci dectteorl lud despre voinicII aee,tla t
Apărători al .şefilor" cari fi puoe .
rlibolu o slogură stradi 'asfaltată
Iarna) Str. Ş !zătoarel. Str. Brancovlc\u deatâte-orl vid nainte ochilor pe. vol- la cale. Bătăuşl pe la alegeri, ca pe
un. cu cheramlt Incolo ~rav, SlU tlol, cu IeşIre Îa Calea A. Vlalcu.
I
nicli-terorlşU- de aalnte cu 10 .nl. cel ce mai IU c.p cu judecati d~i
dapl cum era vremea. Mijloace de ca• Voinicii- acela ne-au aldult pe aici snopease' În batU Aştla-a • Voinicii'".
mallicatie cu centrul, sau cu gara nu I Atât ta P&raeava, cât ,1 fn Şega, prin plrtll e noastrl!'. EI se precepeau nişte pierde-Viri, fltangăl, holtei Uri
avel., decit bIrja. Apucăturile electo- dar şi In celelalte cartiere se aşează bine la .recvlrlrt .. de odoare ,1 ]tI- căpătah. şi cărora DU Je place lucru. 1
rale de dupA rllsbolu au mai aşezat an de an tot mal maltl fucţlonarl, erurl de pret, ,tIau, rlndal si .f.cl Pe ăştia aI-f vezi apoi .reev:rând ol şi
piatră pe cateva strhl, ca apoi si o cArora li s'ar face un servictu bun prin
să dispara" câte-UD cetltean plclolc
.făcând lege".
duci şi larAş a!o aduci. S'au pardos!t pardoslrea şi tflcop::ierea aceltor car- care le spUDea verde in faţi că de ce
- Poate ca sA al dreptate, Badeo, dar.
Vrt-O treI, intre care UDa IIlcl azi na tlere fo circulaţia autobuseJor. S'JDt liunt ei bual: Omor şi jaf.
- DomoU dia Cluj nu ştiu că arma i
e terminată. fBadcA I s'a dus p!atra In apoi locuite aceste cartiere, În deosebi
- AŞI a fOlt ·atuncl; azi este alt- .vo!nlcUor" are două tăieşe. Si ne te- ,t
altă parte. Fărl multi vQrbl a fost o Pâraeava şi Şt"gl de foarte ma/ti ro- cum! "Vofnicil· noştri suat chemati reaseă bunuJ Dumnezeu sA au apuce
rlllpi de man?A fi de cheltulal_ şI ,o maol ,1 e adevărat, că nainte de rAs- să faci ordine şi si pbtreze legali- franele aceşti "taog!I, că apoi Carul ~
adevArată batjocurA cu strlzlle dIn boi au fost loteQţlonatnegl-jate.
I tatea tn stat...
Nlţlunll ni le duce pe ripl cu toatA i 1
Pârneava.
Dar a trecut vremea aceea
noi
B.de~ mi tntrerupe .v;olent:
incArcătura. A,t!a vor da cu biciul de : ~
Acest cartier, are nfşte strbl lungi, dorim să se curme şi neglijenta des- O apoi .. terorlştlt lui Leulu, nu loc
la .. hali" ,1 la "cea"', incât cel: 1
drepte, frumos ordonate de altfel, dar pre care DU ml! putem spune ci ar fi tot pentru acu "ordine şi legalitate· ce tragem În jug, ne vom prăbuşi ta ~
UPSI p.rdoselU ,t a uael comunicatII
' s a u llicod!t?! Nu vezi ota ce se pre- colbal de pe drum şi deasupra noa-; i
mal vII, le parallzeazl. Cetiţe;1I din Intentionati. PAcAtoasl totu, Ir f', de găte,te ael? Eu cu mintea mea tiră· strl vor trece alti "voinici" cu altfel:
Ptrneava de pe strAzile SilVa Raleu şi nu ar da semn •. ci IntentloDelzl si nească a,. judec: Domnilor de SUI de ginduri. SA nu ne ajungi Sfântul,·4
Rahovei, ni se pare, au fileut cerere la sUrşlt.
nici acum nu Je Ylne să crează că a la astfel de sfârşit cu .volnlcil" J
ţ ~
pentru pardolllre. PânA azi nu It ~'a
C.
lor e cArma; fn armată, jandarmeril.
Badea oftl din adânc ImlllJj\ mâna r
ficat. ŞI e o adevArati pacost~ ,1 pra·
......
poliţie ,1 alte feluri de gărzi ale ce- şi mii Ingâul incă odată de adio; I
v",J ,t mOcfrl" iq care le sbat.
tAţenHor nu văd deplinA asigurare pen- Doamne nu ne lăsa Ja rlal
ci.! 1
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fragmente dtn discursul partn'elu' fost senator Dr. Gh. C'uhllnda
Porae.c oei a .d malnelre şi 10 a·
ceea,l vreme, dela o mare deosebire
lotre fOita Ung.rle ,1 Statul RomAn
ca priVire la inzestrarea bisericească
Dintre toate fragmentele pe iări, ale
bllerlcll catolice, ntci una nu a fost
.,a de blue InzestratA, ca tocmai blaerici catoJlcl din AUltrl. ,1 din Ua,aria de ieri. Aproape acela, lueru se
pOlte SDune ,1 deapre BI.ericl ort.
români din Vechile PrlQclpaţe, până
la secalarlzarea din 1863,
"a Urllarla pânl la clderea sub
Turci (J52fj)~ I treia parte din plmlntul tArii ef. tachlnat .coparUor
bJaerlce,tL CQcerlre. a ras .ce,te proprletătl lo cea mat mare parte a lor.
Dar It ata 1" dupA alun,are" turcilor,
le-a restaurat, redbd biseriCI( catoUc.e
CJpldt.tea de afirmare culturali, fINatropIcA " chllr mlJitantA ro lent
rellaloa ,1 pollttc. Starea acelsta a
dur,t ,1 mal. dareaz~, tu Uniarla care
lUI a Ilvlr,ft, pe cât ,ti m, o expro-

pr1ere nicI tn a proprletlrlJor latlfandlari. - Dincoace de Carpaţi, fnu,
Biserica ortodoxA I fOit exproprlltl
prin secularizarea dela 1863, firi de
a i-Ie mai reda pollbllltatea de ItrAlucUI afirmare de odinioarA pe teren
bl.erlce.c, cultural ,1 filantropIc.
Dintre Austria fi Ungar II, dupl cum
am coustat.t-o fotr'an .tudlu ce-I am
Bub tipar, bl.erlca catoltci ungureaicl
a fost cea mal 'aIestratl, ,t toc mat
dlq elementele catolice ale .cestela
am mo,tenlt 001 prin dreptul sibiei
atitia catolici, cari aduc cu ,loc (,
traditie de Inzestrare ,1 chIar averI
'nsemnate, pentru a .e .,eu cu ele
alAturi de slrlcla materială. BI.erlclf
ort. rom tot.
~ a4 vă puteti fice , d·lor leDatort,
O Idee cllrl despre Inzestrarea de 0dlqloarl a catolicilor din Uogarfl,
fatA rezultatul Itatlstlc, I~ care am
~J UD, tatr'UD aJt studiu, tipArit lub
tltlal.P.apl.m ,1 Ortodoxiilil tn Ardeal-

,1

OI. mo,lIJe blmlce,tI c.t.llc. dia
Ualarla, .e venea cite un jUilr cad.. tr~l:
la eAte 6 luflete r. catolice,
la cAte 7 suflete ,. catolice,
,. cite 1771 luflete de ortodoxl.
Reforma agrarl rombellcl fad •
'nllturat, ta parte ace.t nedrept raport de laze.trare. Dar ea I flcut,
latalu de toate, cel rnai mare iervlclu
catolicilor prin urmAtoarele fmprejarlrl:
ci marea proprletlte, bl.erlcelicl
catolică a dlstribult--o tot Intre el iQ
ultima analld, prin acea ci li-a tnze.trat fi parohlIIe cele mal miel cu
terenuri plntru bllerlcl ,1 ,colJe; cA
chlrllrhlilor catolice II ,'.u dat separat
complectirl .au Intr«gal, terenuri c.
,1 celorlalte confesiuni; ci m.l departe, preturtJe de exproplere I
fundlIIor bl.erlce,tI cltollce - clrl
n'aa fost lecularlute ca ale Doutre
la 1863 - U s',u 111at tot dln,Hor
pentru .-,1 forma .,a aumltal .patrlmoniu sacru· al blletlc' catolice, ta
colectIv, din Rom.nl ....
, 1. P. S. S. Mitropolitul 71tJ1lSlltlanitl

'.tI-

Banatu/ai Il al ţinutllrilor lIIIIlunnt

f.'~ \' ~

1."'11< d< romb"" Amt.. ..
averi ale Statulat.
1
Pdllnttlt ah. Ciuhand.: VJa ,1 JI ! i
aceasta 1. P. Sfinte.
[ ~
.~CA, io aflr,lt, u:enero.uJ Stat ro- f ~
mlo, atAt de mult clevetit ,1 lubmlnat, '
le-. acordat tttlui de prlprletarl, din
uzufructuarl ce erau ta .tatal uOlar
de odinioarA.
Mit dcl cineva. ci are UD hotar generozitate. noltitri daci chiar ,'ar PIl"
te. naml eq acest Dame 1
Cind am .tudlat chtltlanea averilor
bllerlcll catoUce, apane.m ro pome~
nltal rneu ,tadlu, 'ce-1 publicaOl la
lQ22 Bub titlul "Papllra ,1 OrtodoxillJl
I
rit Ardeal-, laţi ce apuneam ra acea.
lucrare ItaUstlcă bazati pe loformafU
de alt MlnlteruJal Un,lr al ArrlcultllIlL f
. "Catollsmul IAiar a fo,t un leno· I
meD economlc-poUtic, rn tot trecutaJ :
.Iu d, oprlmAtor pentru ortodoc,i Sl. [
pumal cu ajutorul mijloacelor .ale eeoaOllllce a putut duce, printre nol ,1 i ,~
'mpotriva no.,trl rbbolul de difereu- l'
ţlue lafleteaicl, cu tendinta finală
poJItici de a ne jertfI Habiburgltor, r: ..1
iDal apoi Maihllrtlmalut. (Va urml).
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Sărbători ... national-tărăniste!
,
,

Intre "nationalii" şi
"ţaraniştii" din flrad

.

e·
le

10 Maiu e o siirbofoare naltonală.
h adică o sarbătoare li Întregei natiuni
la romoneşti. Asia o ştiu toti copiii dela
a clncl ani în sus. Cu timpul copiii In·
re utii şi Insemnălafeo acestei zile şi pe
~a oricare absolvent al unei şcoli primare
!. îl vei intreba, jti va răspunde că; la
u, 10 Maiu 1866 fi venit in tllră principele
li Carol - mal târziu primul rege al
II României, şi cu el dinastia striiină;
,.
Ia 10 Malu 1811. s·a proclamal Inde.
a pendenfa Principatelor române, proc·
• lama1ie căreia i·a urmat războiul cu
~ Turci;
la 10 Maiu 1881, s·a proclamat regalul.
Anul acesta, 10 Maiu a al'ut o sem·
. nificalie şi mei pronuntată, din punct
de vedere natioltal; deoarece serbarea
a zece ani dela unirea întregului neam
, românesc, s·a hotărit să se tină tot in
această veche şi simbolică zi a nea·
c mului.
, fnptul a fost cunoscut de toli. L'a
. anuntat guvernul de când a ve nil la
putere şi am putea afirma că un ministru din actualul gU'fern - Ministrul
Bandtulul - s·a metamorfozat cu câ·
teva luni mai 'nainte in ministru exclusi.,
al serbărilor Unirii, care au Început la
Bucureşti in ziua de 9 Maiu şi se l'or
termine. la Alba-Iulia, la 20 Maiu ...
Ziarele au publicat cu snptămilrli
inainte programul serbărilor, prefecturile - chiar şi acelea care se plâng
sunl prea mulle serbiri nationale J-4u afişat, preturile au dat ordine in
consecinIă... In sf6rşit, toatii lumea
~ inclusiv cel ce n·au ...rul si aparii
la paradă, preferând o oră de con,ersajie ungurenscă, in f8milie - 10ată

ce
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o atitudine
In preajma

-il

lumea. deci, ştia ce mseamnii ziua de
zece Mtliu.

.

Toată lumea, - cu exceptia ono.
ralei comisiuni inlerimare din comuna
Semlac.
Aceaslă comisiune interimarii, li so·
cotit, se vede, prea vechiu drapelul
simplu al Primăriei locale. Drept acee8
1·0 asvârlil intr'un ungher Întunecos şi
a arborat pe edificiul Primăriei steagul
organjzalfei partidului nalional·tirănesc
din localitate. Pe una din felele 8ceslui
steag scrie lămurit:

0, ganizatia partiJului
ţărănesc,

iar pe

-

cealaltă:

Trăiască

Citind gazetele minoritare din Arad,
Maia c. pe tnt!l. pagină. acestui zIar
-care trebue s'o spunem, niciodatA
n'a fOlt şi na este iodestullt cu notle
'formatiuni de State naţionale postbelice ,1 mal ales cu RomAnia Mare şi
'intrciltl-Idevlratul român se revoltă
pe drept cuvânt-când citeşte declaraţllle-lntervlew flcute acestui ziar
,de cAtre D1. Vasile Goldif.

-,1

Iuliu Maniu 1

Aşadar, e bine să se ştie cii 18 10
Maiu, In SemJac nu s-a sijrbiitorit nici
una dintre însemnătătile acestei zile;
şi ci oficialitate Il găsit foarte nimerit
să sărbătorească un partid politic ,i
pe şetul său care, chipurile, este primul sfetnic al Majestălii Sale Regelui
Mihai 1.
In fnla unor manifestări atât de "dlnaslice! şi "nationale" ne-am fi pus şi
noi fesul in cap şi am fi dat din umeri.
alribuind .incidentul" excesului de zel
electoral al reprezentantilor .bătei cetăteneşti· din sus amintita comunn.
Dar faplul nu a rămas Izolat.
N'a frecut nici O săptămână deJ8
această s«mnfficatlvă manifestare pu.
blid!, şi Semlicanii - inteleg autori·
fitile actuale - au dat o a doua, reprezentatie. Âu serbat "maÎalul"! Liber
fiec8re sn.l serbeze cum crede de
cuviinti. Chiar 8vând in fruntea coloanei

.·4

d-Iui

serbărilor

;0 cotidianul .Erdelyl Hlrlap· din 11

Naţional

Semlac

.- . • '4

Goldiş

Unirii.

"Fduritorul punctelor dela Alba-Iulia
nu merge la serbdri". latl UD suhtltlu

steag arborat la10 Maiu deasu.
pra Primiiriei. Mai mult: manifestând
ostil prin fata adversarilor politici şi
aclamând frenetic pe dl luUu Maniu I
Cine·i putea opri de la o astfel de
demonstralie dacii ar fi lost in familia
dumnealor politică? Dar. vedeti, aici
se complică treaba. In mijlocul familiei
naUon8ltăriin.iste erau şi corpul disc iiIese şi... intreg tineretul fcolar de
ambele sexe Şi tineretul acesta aclama
pe dl Iuliu Maniu - fără ca D.sa 8ii
f8cii vre-o vizită oficială in calitale de
preşedinte al Consiliului de miniştrii huiduia pe adversarii politici. şi. .. urma
steagul organizatiei national·'lrăniste din
Semlac.
Ştiam până acum ci .cetele de vojnici" aparţin p8rtidului dela guvern. Nu
ştiam Însii că şi şcolUe Statului apartin
tol acestui partid.
Şi-ar fi trebuit să ştim I
Mai ales acum când dl Vaida. mi·
nistrul care la Jurat credintă Regelui
Mihai, caută să scuze in plin parla.
ment pe $enaforul Cornescu de la Târ'
govişte care, tot la 10 Maiu, a jurat
în tata altarului să·l aduc~ înapoi p~
exprinful Carol.
Şi-ar fi frebuU s~ fUm din ziua in
care dl Maniu a fost primit in gar8
Araa in sunetele Imnului Regal.
Pentrucă: partidul naUonaHăriinesc
şi Statul, dl Iuliu Maniu şi Coroana
una ar yrea sii fie.
Âşa au dovedit·o - pân~ Qcum cel
putin. Dar noi mai şlim un lucru: Fiecar.

pasdre pre limba ei piere•.•
Gllgar. Arma,u
au un
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Reproducem ~Ilpl "Viitorul" urmltoarele:
- C6!abQrirea "naţlonaHărăoistă"
~l Arad. latrit in faza descomputlerei.
Faptul este de domeniul public fI dac~
pe calea oficială nu ,'a inregistrat nimic, probabil ci se depun marI stă
ruinţe de înşelarea Iparenţllor.
laalnte de fuziunea naţlonaillor cu
(Irănlştli, malisa elţctorall din jud.
Arad - era tn majoritate de parte celor
din urmă. Chiar naţlonalll au recunolcut faptul, din care cauză' tntre parlamentarii arldenl staa trei elemente
m1hiJachlste. dr. Victor Hotlrana fostul
preşedinte al organizaţiei, dl. C, Teoresco şi Nicolae Adam. Cel dintII. fq
urma anei actlun' Indillidualiste fi
Idea1l5te, II vointa UDul ginere de fost
ministru, - ginere care urmăreşte 10turu, tII calitate de proprietar, la
fermele Aradului - a fost SCOl din
rândurile combatanţilor ţărănl,tI; gata
să primească UD certlflcat nu prea
onorabil.
Se va vedea ~cum. ce anume certl~
flc~t pregăteşte d. dr. Victor Hotlranu,
fostului maior din .ecl.dme. Jiunl gin,re cie Io~t mlnl&t,,~ şi administrator
de moşle. Destul că inceputul s'a fă
cut. Acum se faceareA Q noul CODver~
tire: trecerea in tabăriJ cur~t naţlonalA,
a restuluI de doi parlament.arl mlhalachlştl. Unul din ei a şi fost amenIntat cu Q soartl similară d-lul V. HotAranu; accentuată bineinţeles şi cu
certificatul de care aceasta I fost .at..
solvit". DupA clt ştim amenlnţuea a
fost răsplătită cu o alti amenintare:
scoaterea din dosarele Curţll de Apel
din Tlmlşoara, a procuulul ajuns de
pominA, referitor la tu o şi a Chel·
mac Belatlnţl, situată In Banat. Cazul
acesta este prea bine cunOBcut şi d-Iut
mlnlstra 1. MlhaJache
DU ,tim dece
d-sa taceI
Rămâne de vazut. ce fel de tactici
se VI Intrebuinta pentru convertlrea
celui de al treilea mlhalachlst, d. dt.
Constantin Teodorescu. pană atunci
d. dr. Victor Hotlrana a demisionat
dl n vIce-preş Id en ti a organiza
f
ti eI f os10nate din Arad şi pregăteşte - dupA
cât se pare - o acţiune Interesanti.
Sltuaţla tulbure tn prezent. va trebui
si le limpezească şi credem ci faptul
se va petrece după 20 Mal cand d-nul
Socu va termina cu comitetul pentru
organizarea serblrllor nationale.

,1

Poetii II. Tb. Itamatiad - preliil
Poetul Al Th. Stamatlad, fost profUM la liceul Moise Nicoard, din Arad
a fost disţins tit cdtre Soc/ttatea scrlltarilor români cu .bursa de cdldtorte,
"

pentru poezie pe anul 1929. in "aloare
al aceluia, articol, pe care gazetarul' de 50.000 Lei. Bursa de cdldtorie minoritar il complectează cu un alt penilU prozd - a fost decernatd apresubtitlu tipArit cu litere mai grase şi ciaiului umorist AI. Cazaban.
anume:
Premiul acordat poetului Stamatiad,
"E corect ci Ungurii nu participi la
care a petrecut 9 ani în mijlocul nostru
serblrile Unirii".
tI onoreazlJ şi pe sine şi socittatea car4
Inţel~lem foarte bine. Asta trebuie
1-4
distins.
si fie politica generali romAneascA:

corectitudinea, în celce priveşte oricare
raporturi cu mlnorltarll. Dar asta nu
1'ltarl-dându-l o mare Importanţă a~ trebuia
o spunl tocmat dJ. Goldlş.
cestel declaratU, 8U Imprimat articolul "făuritorul punctelor..... , DU trebuia Iă
ta litere marcante ş' bitătoare la ochi, o spunA tocmai acum, şi mai ales, nu
'pentru a lervl o cât mai eficace pro- t trebuia si o spună tocmai lai "Erdelyl
p.gandă contra statelor nationale, deci '1 Hlrlap·. Domnul GoIdlş ştfe mal bine
:şI a statului român, - ceeace vom do- decât not pentru ce. ŞI dJ. Qoldlş ca
vedl.
.făurltor....• fi fOlt mlnlatru, putea il
lati rezumatul Ideilor O-lui V. 001. evite aceastl semnlficatlvllmpreanare
dlş, acordate zlarlllui in chestiune:
de Idei pe ~are gazetarul minoritar
,tie si o Ipeculeze:
Ooldls Un16 (adecl pe româneşte
Vasile Goldlş) in ziua aniversărll UnirII
"Făurltorul puncţelor dela Aiba-Iulia
-VI tine la Cluj o conferinţA despre nu merge la serbărI" şi nlclanguril,.S,atE! uDlv~l" (adecă, prJn defl- pentruc" zice dJ. Ooldi,: .0 corect el
nltle: nlcÎ mal mult, nicI mal putin, Uniurll DU participă la serbărlle U·decit ruperea zăgazurilor dintre po- nlril".
poate, desfIInţare. graniţelor-care na
O tovlrlşle de Idei şi de actiune
plac nici marelui român OI. Ooldlş şi foarte plAcută Ungurilor, deplorabilA
nici fratilor (1) noştri unguri. Vreau nouA. RomAnilor, şi credem, iojGIUoare
idecl, infr~tir~a general! a tuturora,- peaua DI. aoldl, .fiurttorul puocteloI
te pomeneşti că ~ ,Ia acelora,--carl le etc.·
colaborator permanent al lui
tnarrnează sub ochII 'noştrt -~iDvede- --.Erdelyl H1r1ap·.
rea revan,el.) Pe scurt: Ideile desprinse
Arma,a
din articolul O-lui Galdl, ar insemna
un fel de caricatură a Internaţlonalis
mulul deghizat prin Ideologia utopicA
a 'statuluI un~veraat. ..~. ''', . .' .. ~ ..
CDmpatrloţll noştri-cetăţeni

acelaş
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"Ziua mamei" la Semlac.
Damlnecl 12 Malu a avut loc ta
local al Prlmlrlei din Semlac o frumoasă manifestare omaglall inchlnatl
mameI.
la orele 3 d. m. sala Prlmlrle', frumoş. tnpodobltă ocazional, era plin.
ploi la ultimul loc de femel bătrlne
şi tinere, fete şi copii îmbrăcaU fa c~
stume naţionale ,1 purtând buchete le
de fiori.
D· na Eugenia Constantinescu profeioară la Şcoala Normali din Arad
a vorbit despre tnsemnAtatea zUel,
lublioUnd rolul Important pe cilre-l
are mama, firi deosebire de stare 10clIIA, in formarea tlnerelor vllstare
evidentiind sublimul sacrificiu de care
• dat ~ovadl mama in toate timpurile
fi 1. toate popoarele. O-sa sfătuieşte
pe copil ,1 arate mamei 10r mlcar o
parte din dragostea ca care ea ti IncODjoarA şi si fie pAtrunşl de
mentl11 recunQştlntel pentru sacrlftcJUe
ei tie fluar. rJ. .
..

,1

,entt-l

In urml fetitele Pasca AuteUa' "
Mureşan

Mlrla aa .p •• c." multi drlgllAtle eate o poezie ocazionali.
Dintre notabUttlţlle comunei ap luat
parte: D-na ,1 0-1 Perd. Pal cu, O-ni
Pt. Vuia, 0·01 Pc. Bunescu, D·r. Sidonia Cllm,lu. O-nil: Ardelean director
,col ar, Cosa, invlţltor, Huf fi Popa
notarl. Jallo, Petucu ~tc.
Reu,lt. lerblrU le datoreşte tn buni
parte strAduintelor O-rei Cllmaflu ,1
amabUlUtli D-nel Pneu.
Coresp.

Senatorul carlist
din TArgovişte a fost exclus
din partidul naţional-ţărănesc.
Comitetul executl'V .1 organizatieI
de DImbovita a exclus. la 16 Maiu,
pe senatorul Cornescu din partid.
Pe clnd excluderea din SODat?
,
,
."'
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InforD1aţiuni.
Cu prilejul subdrii .Zilei mamei- In
Arad - I,)urnlneclJ 12 Maia C., - au
vorbit: dupd ojieiula serviciMlai religios
preotul earnizoartel, pdr, Th. Ghlorghlu;
serbarea şco/ard din dupd a, miaza acele~Qş Zile, dl. prof. Eduard
GăYI".scu, iar la Atenea/ populat din
Pârneava, pdr. eaiu! Turicu.
Toate cuv{Jntdrlle aa Idcut o p.tula

nica impresie asupra aaditorulal.
•
DumJnecă 19 Malu c. se deschide
ExpozItIa artiştilor din Arad, in Palatul
Cultural. Expoziţia va fi deschisă până

14 2 Iunie c. intre orele 9-1 a. m.

3-8 p. m.
•
T E A T R ALE.
Teatrul Alhambra, din Bdcure,tI, tn
frunte cu 01. Ion JancovtSCU şi Dna
Marieta Sadoveanu, va reprezenta la
25 Maiu c. piesa lui Achafd: Viita 8
frumoasA.
Subiectul piesei este o poveste banală cu alteraaţll'! de vtselle şi tristete,
insi cu puternlce_ rezonanţe umaoe.
Tipurile sunt luate dld lumea IdeaUzată I vagaboozilor.

c. uftrlntl

-

TRIBUNA NOUA

IlbleCt\li

ISI&il~11

Inatll.rllap din jldetnl Irad.

tilutl in

&Hl~ln[U-tRl~.

Fr.llmAnttndu-se de câţiva ani ideea
de reorganizare a AsociatIei Invă1ătorl!or din judeţul Arad, DU s-a putut

(efe de uoinici... pe
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nationalităti.

Ca rezultat al măsuref partf- vor exploda de bucurie la sertiduIui national- ţărănesc de a ar;.. bările dela Alba Iulia, cei pe cari
ganiza gărzile verzi, ni se co- II reprezintă, organizaţi in cete
munică cum că în judeţul Mureş "more et exemplo· , jură
faţa
partidul naţional· maghiar, la rân- altarelor proprii, altă credinţă şi
dul său, a Inceput ş! .e! organ~- urmăresc cu totul alte ţeluri decât
zarea de cete de VOJnlCI ungun. acelea ale soifdarităţii nationale ...
Conducători ai acestor cete
In acel aş timp, toate ziarele
sunt d-nii dr. Ferenczi Zsigmand, minoritare reproduc fragmente din
secretarul general al partidului "strălucita" cuvântare pe care
maghiar şi membru fn comisfunea 0-1 Vasile Ooldiş a ţinut-o la
interimară din Tg.·Mureş, şi dr. Cluj In chiar ajunul Serbărilor
Telegdi Martin, avocat.
naţionale deJa Alba-Iulia, cuvânPreotul uni t din Sântandrei tare In care fostul director al
conduce propaganda Intre secui Românului de-odinioară face apentru ,ca ei, să se inroleze In- pologfa .Statului universal".
tr'un număr cât mai mare...
La 10 ani dupd unire nu se
Iar in Bucovina, Rutenif au fn- poate spune cd exponenţii Arceput tncă mai de mult să se dealului nu contribuie la consotnroleze In cete şi să-şi desfă- lidare.,~
sure steaguri nationale.
D-nÎi '/ Maniu - Boi/dl, orgQConducătorul lor fiind ales de- nizeazd cele de voinici, binecuputat pe lista guvernamentală, ni- vântate de canonicii bldjenl.
meni nu se poate supăra că, , D-l Vasile Goldiş profetlzeazd
urmându·le exemplul ar la Cluj "Stalul universal".
face zile amare naţionaJ-ţărăniş.
Şi ceas/ea când?
tilor de la guvern.
In plini1 desfdşurare sdrbdŞi in vreme ce reprezentanţii loreascd a zece ani dela Unir.1I
tuturor acestor minorităţi etnice I
••

rn
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In atentia comisiei inferimare.
Acum de,curând s'a daf ordin din partea
conducerii Munici"iului, ca fiecare proprietar
de casă, să măture ~i să stropească cu apă
trotoarul cât ii aparţine la stradă.
Ce idee bună şi laudabilă pentru care numai multumi ii putem conducerii oraşului.
Chiar dacă sunt unii din proprietarii de case,
cari nu sunt mulţumiti cu ordinul dat de
edilii oraşului, totuşi trebue să execute or·
dinul dat, fllndcă ordinul să execută, nu se

cerem să puneţi flori pe stradă, nu vă ce·
rem să stropiţi de două ori pe zi, nu vă
cerem să măturaţi zilnic, că Dumnezeu e
bun şi ne dă din când în când apă şi vânt
pentru stropit şi măturat, dar nu ne poate ajuta
in toată ziua, că El mai are multe Muni·
clpii pe cari le udă, fără însă Ci. să Încaseze
dare de stropit.
Noi vă rugăm să interveniţi şi să dis·
puneţi celor cari sunt îacredinţaţi cu această
muncă, să treacă barem de două ori în
săptămână şi pe strada Căpitan Ignat, să
o ~~=:~a~iă s~ ~re~ă:~~ii intelectuali şi

liua ~e 1~ Mai În Mi~CB.

ZIua de 10 Mal in corn. Mişca sJa
cu un deosebit fast.
Dela orele 8 pânl Ia orele 10, cete
de sătenl~ Imbrăc.fl de sărbătoare cu
drapele, au defilat pe străzi cântând
cântece nationale: Pe al nostru steag,.
Hora unirei, La Turda şi altele ..
La orele 10 s'au 'trâus cu to(l ra
primărie de unde In frunte cu notaru~
comunef,lustln Dumitru, s'au indreptat
spre şcoala; Iar deacolo cu copiii de
şcoală, toţI cu drapele, au mers ]a biserici, unde plrlntete T. Plater a celebrat Te-De'lmuJ.
La sfâr,itul Te-Deumului pă.rlntele·
prin cuvinte frumoase a vorbit despn.'
însemnătatea zilei de 10 Maiu.
Dupi masA la ora 3 Intreg satul·
era adunat in faţa bl8ericllspre a Islsta
la festiva ,colarl şi plantarea
"Stejarului unirei".
Tot timpul cât. ţfnut plantarea s'au
cântat cântece patriotice şi nationale. it
,După plaQtare OI. notar plin de i
insufletire, a cuvtotit despre insemnAta. ~
tea zilei de asfazl,
'
Urmează .erbarea ,coaie! aranjllt!.
de tnembrl corpului didactic in curtea;
bisericII.
Serbarea e deschid prin cAntarea
Imaulul naţional după care urmeazi'
o mulţime de cintAri a.tionafe ,1 po- ,
ezll patriotice foarte frumoase. Ca in- i
chlere a serbilrli vorbeşte domnul dlrec· i
tor al şcoalel care prin cuvInte frumos: i
compuse şi pUne de însufletlre patri- t
oticA arată fnsămnitatea zilei de 10 ;
Maia ,1 simbolul .. Stejarului".
\
Serbarea a fost framoad, tnsA mal : ...
dureros e ci, câţiva sâteni în frunt~ ,
cu preşed. comisIei fnterimare ntau- l'
.avut deslulă paCienti spre a aştepta.
până la sfârşitul sărbărel, far ceiJaljt r
2 membri al corn. Interlmare, nici DU' t
s'au gândit măcar si la parte.
t
Un aslstf!nt.
f
sărbătorit

ajunle la nici UD rezultat, deşl:iovAiltorli din aeeit judet, au avut Asociaţla I~r fnci din timpul erei ma·
discută.
ghiare.
Atât În privinţa ordinului dat de co~du.
După frnplfnlrea visului de veacuri ·cătorii Municipiului Arad.
.
al neamU]Dj, această Asociatie a,ta de*
f'
pe aceastA stradă mergând in spre pădure
Itrămat din zi tn zi, ne dând nici Ud
Acum ne Întoarcem noi, contribuabilii ~ şi de multeori îi auzi vorbind nu tocmai
sema de existenţă. ~
proprietarii de case de pe teritorul Munici· bine despre conducerea oraşului. Strada
Acum I 8061t timpul, când toţi fn- piului Arad, din strada Căpitan Jgnat cu o altcum e frumoasă, că e pavat! nu demult
.* ••, • • • :tJt
li
cerere sau cu un apel. că ordin nu putem cu piatră cub, aşa, că numai de-a dragul
vâţ!torU vizind marile greut ţi pe da, (deşi plătim darea de pavarea drumului să meargă omul pe stradă, dar murdăria îi
No. G. 537 1 1929.
cari le fnUmplnA, attt morallctşte, cât şi stropitului cu apă) fiind ci noi suntem sub strică tot gustul.
.
şi materlallce,te sA se fntruaească
ordonanţă.
Noi nu putem crede, ca conducerea să nu
ca toţU pentru refnflinţarea Aloclaţiel
Noi în cât putem, ne păzim sănătatea şi fi dat ordin, ca să măture şi să se stropească
PuM~alie
Jnvă\a.torllor din judetul Arad.
viaţa cea scurtă câtă o avem, de boale li·
şi pela noi dar BUbaItetnii, ştiind că condu·
Conferinţa subsectiei Aloci.ţle! din picioase, ca să nu ne stâugem rând pe rând citorit oraşului nu prea umblă pe străzile 1
In baza execuţiei de escontenfără vreme.
suburbiultJi Pârneava, pun stră:t.ile noastre tare efeptuită pe baza decisului'
. Ch!şlneu·Crlş, tlmltă la 12 Mal 1929
I d
Ce e drept, şi din partea conducerii Mu· a osar.
Trib. Arad cu No 1252 I 1926 se'
la cari au participat 1 tovac,atvrll din nicipiului, adecă din partea conducătorilor
Rugăm Onor. Comisie interimară si cer- vor vinde la licitaţie publică In
toate comuoele din pasa hlşloeulul sănătăţii publice, il'a început ocrotirea con· ceteze cauza, luând măsurile necesare, căci Sem lac in ziua de 28 Mai J92g:
• do·vedlt Interesul mare care I·au, tribuabiliJor in privinţa sănătăţii, cu stârpirea noi suntem siguri, că dacă se curăţă mai
pentru reorganizarea Asociaţie/.
câinilor vagabonzi şi Încă în ce mod: le bine străzile, atunci şi la spitalul de tube!· la oarc le 16, conform art. LX
"puneă pe strada" carne otrăvi•...,
.:!.
că altcum cuJoşi
§·ulul 107 şi 108 din legea exeNici nu se putea s! mai rămlDem ....
1 scade numărui victimelor.
de&membr.tl mai depute, cand fie- nu-i poate stupi, dar câini nu se prea văd,
n speranţa că cererej noastre i se va da cuţională din anul 188) urmă-,
care breaslă de profesloni,U, Îşi au poate au plecat spre moarte dupăce s'au I ascultare, semnăm
cu stimă.
toarele obiecte: 1 maş' nă de găorganlZlţiunllc Jor
mal ales ştlln- săturat ca măgarul, să nu-i vadă nimeni.
urit fier, 1 targă de fjer, 1 joadu-se serviciul real ce-l fac. Cum işl
Acum Însă am rămas Doi cu oase şi altă
Proprie/arii de casd
fă'
..
.
~
d'n t Că -tan Ign t
găr, 1 foi de foc, 1 erestr u c!rpot manIfesta invăt!torll dolentele lor, murdăne
apOi cu gunoaie pe can neman·
1 s r.
p!
a
daci et n'au o orgaoizatiune care sA-1 cându-Je câinii, fac viemri pe stradă, trec
c~lar, 40 m~t~. funie, 1 baie din,
reprez!nte şi 81-1 apere contra greu. apoi căruţele peste el, îi omoară, vine căi·
zmc, I putma de varză, 3 tratAtilor, ntdreptăţilor, din viaţA?
dura maret ii usucă şi se JRfec în microbi
verse de fier, 1. macarauă ClI!
h
Starei fn eare se afli azf Îdvlt.l1o- şi &~~. 8ărmanii contribuabili stim închişi
r~nurl
lll~
lanţ 14 buc curele lat, 12 cmF
rlmea se datoreşte, fntre altele şi neorlung. de transmisiune dela 5 ben-fiindci nu putem deschide jamuDela Arad, la Alba-Iulia
g aoiz!rll Jor din toată tara. Trebue aă in-J~ cameră
gere, 2 pietre şi 1 cilindru, 3 furn ca să aen-";m
peară Invidia personalA dintre colegII'"
... camer"'le de aerul stricatt
cari notresc aceleaşi IdealurI, având fiind Ia stradă un praf nemaipomenit, mai
pL 8"; 9°9; 1119; 1415; 15°°; 2t10; niculare dela motor, 3 camioane:
i aş I scop au bl'Im. ca nd to ti sebi
cu seamă
când cu
trec trăsuriJe ~ indeasos. 1669; 18°*; 20 00; 23°3; 23 8&; 6 1&;
de transportat saci. 400 kgr. făină
cu to ti iace
automobilele
o viteză aepermisă de
vor fj con duş de acelea,1 g!ndurl. fiind
pl. 22°e; 1212; 152°.
100 kgr. tărîţe 250 kgr. făină.
cu toţii soHdarl, nu va exista obsta- GO-80 k1m. Ne infectămdecişi in cameră,
sos. 6 so; 2052; 008.
300 kgr. tăriţe 40 ,kgr mie', T
col pe care să nu-I poat.l IDfringe. iar dacă eşim afară, acolo e !fi mai periDacA DU ne-am da mânA de .jutor culos. Şi atunci se mai întreabă domnii conDela Alba-luUa-Arad
curele pe piele 1 curea de transmiunul altuia punând umăr la umăr, ducătorl, că ~ poat~ fi ca~za de avemMatauni~ţia
pl. 1814; 1900; 191°; 19 1 '; 21 11; 2111; siunn 20 cm.lat. pretuite In suma:
pentru ridicarea prestigiului fnvAtAtoru. tuberculoşi, ca nu Incap in sanatorul
SOS. 25f.,
414,' SU,' 607., 6'.; 641 ,' de 59.500 Lei cuprinse tn lavo ...
luf, altii nu vor căuta sA ridice pre- cipiului, iar mâine poimânc nici În cimitirt
rul Banca economică S. A. Semlac'
8
atfajuJ Dostru, ci IA 01-1 coboare.
pe cari tot noi contribuabilii le 8usţinrml
pl. 21 tt; 0 °.
L d i M
trw
•
Intrebănt Doi pe domnii conducători dela
7M 10 08
contra
u ov c
arosy pen
In conferinţa subsecţIei, din Chl,lneu conducerea Municipiului şi pe d.nii salubri- ..8.0....5"",,'_ _
; _ .__
....._ _ _
..._ .......""'
.. ,_._ ...
,........
1000.000 Lei capital intrese de:
toţi Iti c;erut convocarea Adunării Oe- tari: .Pentruce p) il tim darea do stropit?·
..
12 % dela 24 Martie 1926 precum
ner ale judeţene, panA mai târziu 31 pentru ce plătim darea de măturat? pentru - - - - - - - - - - - - - - şi spes,:le stabilite până in prezent:.
August a. c. precum şi editarea unei ce plătim darea de pavat? (cari sunt toate
reviste a Asociatiei.
Înşirate pe chitanţa de dare.) Ori poate nu
Cetlţi şi rAspinditi iziarul
Rovine la 6 Mal 1929.
O datorie IaerA are fiecare iavltAtor • destuI' darea cât' o plătim? Spuneţi doExecutor Judecătoresc ..
df'n acest judl!t, II participe la Adu- mnilor! ori impune,-nc cu mai multă dare,
Po ( s)
narea Generală, pentru reinfHntarea
ca si mai tragem ~ dela gură, să De fie
'/1. B
ponerea fn activitate a Asocial/eL
mai sjgură şi să ne vie mai curând moartea !
Gh, R.ja.
Noi nu suntem prea pretensivf, nu vi
lm! .
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