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Keforma Agrară. inlrarea Romaniei 
in răsboi, alături de Aliati şi salvarea 
Europei Centrale, - p.ate şi acelei 
occidentale - fării sprijinul. ba chiar 
contra "oinlei Anlan!el, aceslett SWlI 
in opeTtt lu! Brlilianu cele Irei culmi, 
care se ridică e 8ceflşi bază in aceeaşi 
lumină. 

Din articolul 
Conlelul Ssinl·.\ ulalre 

Arad 26 August 1928. 

Intre partid 
Alegerile municipale din ziua 

de 9 August, in cari partidul li
beral a repurtat o victorie pe cât 
de strălucită pe atât de bineme
ritată, a stârnit un viu interes in 
tntreagă ţara. Pressa din Capitală 
a comentat indeosebi insemnă
tatea semnificativă a acestei iz
bânde grandioase a par.tidului NI
tional-Liberal, tocmai acolo unde 
opoziţia se pretindea a fi mai tare. 

SI 
It 

tarii. , 
Este o datorie cred, ca să dau 

Portretul lui Dorian Grey*). 

Ziarele de opoziţie nu au de
păşit nici de data aceasta men
tahtatea stupidă care le caracte
rizează. Cu o odioasă incăpăţi
nare ele continuă să nege până 
şi cea mai neindoelnică evidenţă, 
continuind să rişte cele mal ins
păimântătoare aberaţii cu un scop 
care pe cât e de ab.iect, e tot pe 
atât de străveziu. 

Ne indignează fireşte o atare 
inconştientă sau mişelie care In
trecând toate limitele pasiunei 
politice, ese din cadrul luptelor 
legale de partid. 

Patronul ziarului "Curentul'" s'a 
ocupat intr'unul din obicinuitele 
lui articole, cu chestiunea alege
rilor municipale din Arad, mal
tratând ingrozitor de tendenţios 
numărul consilierilor români din 
noul consiliu comunal. Ca o rec-

I tificare~ în numărul din 20 August 
It al aceluiaş ziar, dubiosul său co
r respondent, publică numărul real 

al consilierilor români, ridicând 
, insă o altă latură a cnestiunei şi 

anume al succesului minorităţilor 
şi In spec1al al maghiarJmei, tn 
aceste alegeri. 

~, 

o edificare, nu asupra megalo
maniei şi Iăuduroşeniei mcghiare~ 
ci asupra rolului pe cari le-au 
jucat minoritaTii in alegerile co
muna]e. 

Nu se poate lua, cred, in serios 
partidul maghiar din România şi 
cu atât mai puţin organizatiunea 
acestui partid in Arad. Pactul 
electoral cu această organfzaţiune, 
echivalent cu o toleranţă binevoi
toare de a lua parte la alegeri 
cot ]a cot cu partidul liberal, n'a 
fost Incheiat de cât în vederea 
unei armonii ce va trebui să existe 
intre conducătorii oraşului nostru, 
care (ca toate oraşele Transil
vănene) trebue să recunoaştem, 
este incă cel puţin 50 la sută 
minoritară. 

E exagerat deci să se atribue 
mai multă importanţă concursului 
maghiar, decât acela pe care II 
mentă pentru asigurarea progre
sului atât de necesar oraşului 
Arad. 

Să fje Incredinţată opoziţia, că 
partidul Naţional-Liberal cu dis
tinsul lui reprezentant In judeţul 
nostru, d-l prefect 1. Georgescu~ 
va şti S1 judece la locul ei orlce 
problemă care ar atăca interesul 
nostru naţional, ştiind să pue ză
gaz patimei politice şi sacrifi
când oricând cu patriotism, in
teresele de partid, intereselor su
preme ale ţării. 

Când va fnvăta oare opoziţia 
să facă la fel? 

Aurelian. 

.S'a vorbit In ultimul timp de destindere. 
.. AceastA destindere am dorit-o cu lOlii, şi personal am lucrat cu pasiune 

pentru ea, so.cotind-o in interesul tării; trebue d. recunosc ci nu am tnregistrat 
• Insii, pAnl azi de cat decepfii. 
, ~Pllrlidul national-jărănesc, este azi intreg infeudat politicei sălbatice pe care o imprimă 
~~ conducători! Iărănişll şi care au tras după ei şi elementele ponderanle şi inlelegăto8re. cari 

desigur. există in partidul nttlionttl-jlirănes,c şi mai ales in rândurile ardelenilor. Tmrn~lI. 

Dare de seamă 
despre rezultatul didactic din 

. circ. Chişineu-Criş. 
I de: D. BOARlU 

. su:>revjzor.~_, 

(urmare> 'Il 
Cu ocaziunea inspectărilor am con· 

sta fat. că in unele locuri nu se cunoa· 
şte Însemnătatea exercitiilor intuitive şi 

a. nu se tine conl nici de ordinea aran· 
gerii ideUor şi nici de prelucrarea a· 
cestora in spirit ori de transformarea 
Jor în material de ra1ionament. prin ce 
se măreşte cvantumul de cunoştin1e şi 
se cultivă sentimentul educativ, respec
tive cultura inimei. 

Referindu-ne la obiectul limbei ro
mâne, constat. cii in majoritatea cazu
rilor S'ft ajuns scopul t dar in unele 
cazuri nu s'a ajuns la rezultatul doril. 
Un caz tipic constata' la o inscriptie. 
In orarul clasei a IV-a era pentru a
cel timp 1 Cetirea română. Invătătorul 
Imi spune: Azi voiu preda ca lectiune 
nouă bucala de cetire 87 • Vulpea şi. 
peştele-. Se intoarce cu fata citră e-

levi şi Începe: Băgati de seamă: Azi 
invăIăm să cetim, dar grigiU mă, că·i 
aici d.1 s. revizor! Incepe invătătorul 
şi ceteşte, ceteş!e, până termină În· 
treaga lectură şi apoi zice elevilor: Pe 
mâine să o cetiti şi voi, ca tatăl no
stru, căci dacă nu. apoi ştiti voi ce vă 
aşteaptă. Eu am stat in especlaHvă, 
iar colegul mi·a zis: Oata. Ca să con
stat cum cetesc elevii, le-am dat o 
leclură uşoarii, narative şi - durere -
am constatat, că intreaga cetire nu se
măna cu dulcele nostru grai românesc, 
ci era un fel de limbă, în faşe. ce a
cum se iveşte in lumea. Legate 2 cu
vinte Într'una. iar silaba ultimă al cu· 
vântului al 2-lea, legală de silaba primă 
al cuvântuJui al 3-1ea. Accentuarea ne· 
naturalii, Întru'n ton, ce cânta silabe 
ultimă, ceiace avea aparenta unui voet 
ingrozitor. 

Am predat eu numita fabuli: Am 
făcut o pregătire despre cunoaşterea 
vulpel şi a însuşirilor ei, precum şi 
despre peşte, nu altcum şi despre no
tiunea de fabulă. Am impărtit lectura 
in mai multe subunităti şi am enarat 
liber unitate de uniiate şi când fă
ceam trecerea dela o unitate la aUe 

Cu aproximativ 2 luni de zl1e inainte 
de desfăşurarea alegerilor comunale 
(atat de nenorocite pentru el) d-I Plşta 
Aoge] a făcut vizite unui distins pictor 
din localitate, cerându-I sA-1 facă por
tretul. Pentru cei neinifla ţi s'ar părea 
că această dorintă ar fi de ordin sen
timental s'au ar dovedi o eclIpsă din 
cele obicinuite ale Domniei sale. De 
fapt explicaţiunea este alta, având UD 

substrat adânc psihologic. Intocmai ca 
Dorfan Grey, Pişta a rugat cerul ca 
să facă În aşa fel ca ,.fostul primar lt 

de pe pânză să imbătrânească, să 

poarte cutele tuturor viciilor şi fAră
delegilor, pe când el in carne şi oase 

• să rămâle "cel veşnic tânăr şi ferice". 
Cu toate că in zilele noastre minuni 
ntl văd a se mai face se pare că cerul 
(c are are capriciile ei ciudate) l-a as
cultat rugămintea, făcând pe plac va
nitosului exprimaT. 

Fericitul autor al portretului (V. 
Gold/ş) a fost cAlduros feUcltat pentru 
capo d'opera realizată şi sfătuit prin 
I!I~::ltiple şi prieteneşti insistenţe să-şI 

expue opera epocală in viltoarea sta
giune a Salonului Oficial din Capital!. 
Răspunsul d-Iul Gold!ş la acestea prie
teneşti Insistenţe a fost aidoma acela 
al pictorului Basil: Am pus prea muie 
din mine iusu-mt În ce] de pe pânz.ă 
fi mi-e fricA că lumea poate ghicI 
aceasta şi nu vreau d-mi descopAr 
sufletul privirilor josnice ale cercetA
torilor. 

Dar iatA eA romanul se desfaşoarA 

În toată cruzimea ei. Plşta Angel face 
cunoştiinta (mai precis impăcarea) cu 
d-l Şt. C. POPt fruntaşul declaraţiilor 

senzationale, el este acela care n face 
sA-şi dea seama de complexu] caU
tAtiJor pe cari le posedă (vorbA să fie) 
şi ca sl-i dea dovadă supremel sate 
simpatii, il face capaJ listei cetăţeneşti. 

AngeJ Plşta din acest moment I 

căutam interesul, desvoltând alenfiunea 
până la cel mai inalt giad posibil. Am 
terminat cu enararea, am pus pe cei 
mai buni elevi si enareze. am extras 
Învătătura morală şi am căutat a face 
o aplicare cu referinte la exigentele 
vietii. Am cetit eu lectura Întreagă. 
apoi unitatea primi. pe care It cetil'o 
şi un elev mai bun, apoi mai departe 
celelalte unităti până la fine. Şi m'am 
convins, că după ce elevii acum erau 
stăpâni pe intelegerea logică a lectu. 
rei. ei acum se nizuiau şi spre o ce
tire expresivă. La urmă am fieut aJl-" 
rofundarea ortografică a ledurei cu 
referire la apostrof. Urmează deci: 
Rezultatul unei cetiri curgătoare şi ex· 
presivă depinde dela modul de pre
dare al lecliunei din partea invăfălo-
rului. Do\'adă cele 2 cazuri date. 

La controlul de fine de an am mai 
constatat, că invătă'onl ce au spre 
conducere dasa I~a nU 8u ajuns cu 
totii la un progres bun în cetire. ci, 
s'au mărginit numai cu partea primi 
a abecedarului şi n'au predat şi lec
luri din partea a lI·a. ceiace demunstri 
că scris-celituJ a fost predat numai 
de mântuială. 

observat prima schirqbare pe care • 
suferit-o portretul său. S'a dat inapOi 
ingrozit şi intocmai ca Dorian Grey 
sta intrebat dacă nu cumva rugămin
tea nebuDeasdi l-a fost indeplinitA. 
fiindu-. dat astfel ca in această groaz
nică comedie, si-şi vadă mirea la 
"fostul primar" de pe tablou, ca fu 
cea mal fidelă oglindă, nimicinlcla 
sufletului său. 

Au mal trecut câte-va zile ,i tn 10-
('01 distinsului exemplar de biţ>ed ra
ţ'onal de pe tablou, în culmea stu
pefacţlel. d-Iul Pişta Angel f·a fost 
rezervati surpriza să-şi descopere su
fletul sub forma unei matahale dlforme 
şi cinice, cu ochii injectati, cu 'dantura 
galbenă ş1 rânjlt! ca de toapă coma
Dală ş' cu faţa crispată uemenl anul 
caaciuc uzat dela autobusele primă
riei. Spre salvatoarea domniei sale 
mâogăere şi:resemnare, matahala mool
truoasă aducea mult cu d-I Şt. Clceo 
PQp. (zadarnic se apără domola lui 
prin .declaraţli".) 

CAnd insfârşit, colac pelte pupăză, 
J1sia cetâtenească s'a trezit afişată (nu 
votata) in vârful anui putred stâlp de 
te~egraf din Checheci, portretul a căs.
cat ochi sarcastic! de broscol blazat, 
clâtinandu-şi in mod t[]grljorător că· 

păUna roasA de carii şi a mai adă

ugat sufletului d-lui Angel Pişta o 
DOUa şi mult mal ingrozitoare parti
cularltate: desperarea eşecului. 

Cum insi pentru ca romanul să aibă 
incbeere este indispensabilă asasinarea 
pictorului ,1 celui ce simuleazl umbre 
chinezeşti pe portret, cu an stilet, De 
IntrebAm: 

Când va scoate oare d-l Pişta Ange 
brJşca? l 

Aurelian 

.) Celebru roman a] lui Oscar Wilde. 

r.:t::y"{ ~"f.:'ţ 
~ .... ~ 

In majoritatea şcoalelo, propun' rea 
gramaficei şi·au ajuns scopul, pe când 
in altele acel scop n'a fost inteles pe 
deplin. Se multumesc unii, dacă elevii 
spun in mod maşinal multime de re M 

guli gramatica1e. Indată ce recurgi la 
analiza bazată pe cutare regulă. le 
trei;eşti cu srereotipul: Asia n' am in
vătat'o dacă. te pun păcatele să ceri 
analizarea unei propozifiuni din punel 
de vedere sintactic. etimologic ori 
chiar orfografic, le trezeşti. că elev" 
sunt puşi înaintea unui lucru necunos
cut Sun' cazuri, când organele de COn· 
trol sun' puse inaintea fenomenului 
numi' miraj sau fata morgană, ori 
Înaintea unei masinării numite perpe .. 
fum mobile. In ăst mod, gramatica nu 
se mai poale numi gramatică. ci a· 
ceastă Înseamnă câte reguli. atâtea 
mijloace de ucidere a sufletului copiM 

luJui. Credem noi, şi cu noi metodica 
grama.ticei. cli's mai Întâi exemplele. ce 
se aseamănă, ori mat bine zis ana· 
Ioage. apoi din compararea lor sise 
scoală regula. cu.oJWorui cireia si 
se faei analiza. 

pac.. gramatica nu esle predata Cu 
succes. atunci nici aşezarea ideilor ~ 

• 

, 
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BISERICA. 

TRlBUNA NOUA 

PRIMĂRIA 
Comunei Macea 

, , 

Tâlcuind Scriptura ... PUBlllCflrlunf. 
t 

(Dumlneca XII după Rusalli). 
Se aduce la cunoştinţă generală, 

că PrimAria Comunei Macea (J lld. 

Acest inceput de per!copă evange
Ucl iU dă parcă motivata satisfactie 
a unei vechi şi multaşteptate dorinţl. 

1 intrul se apropie de Mântnltorul. 
"Lăsaţ1 prunCiI să vie la MineI.! zicea 

El în cercul gălăgios şi drAguţ acelor 
clrora s'au deschis larg porţile tmpă
răţle' cerlurllor şi cari vecinic lndul
cese cu sfinţenie sân urile strllbunulul 
Avraam. • 

Nevinovăţia pruncilor era prezen-
tată ca un stimulent educativ pentru 
cel adulţi tn lupta ce o poartă aceştia 
pentru întâietate. Pruncul cu obrajii 
imbujorati de nevinovata jenA la mij
locul tnvătăcellor, este prezentat prin 
cuvintele pIIne de indreptare pedago
gică: "Cine se va smeri ca şI pruncul 
acesta, acela este cel mal mare intru 
tmpărăţla cerurilor". (Matei XVII[. 16 ) 

PrunCul cu timpul se face tinu. 
Apropierea tlnerulul de Mintuitorul 

ne satisface, fIIndcă tntrânsul s'au de
pozUat toate sperantele de pe când 
era fncl prunc. Este justă aşteptarea 

ca acel prunc căruia I-s'a deschis lm
plr!t a vecinică, acum când are dep
IIni conştiinţă a faptelor, să se apro-· 
pie de Acela, Căruia are sI mulţu

meascl acea dăruire. 
Fiinţa neprihăniti a prunculu' de 

odinioară, durere, ou mal rămâne In 
pUna el sinceritate. Linguşlrea făţar

nici, seriozitatea oei Ilstificată. mişelia 

răuascunsA. Ipocrizia păcătoasl, toate 
mlădţe a unor dorlrl continue, au In· 
toxicat cu narcotul lor îmbătător pe 
pruncul prefăcut in tiner.·· 

Nici t1nerul din Evangelte nu a ră

ma.8 in neprihănita fiinţă a prunclei 
cu toate câ susţine ci .dia pruncie 
am ţinut toate poruncile". ŞI el are o 
oesaţ\oasă dorintl de a moşteni iro
părăţia cerlurilor şi a avea viaţa de 
veci, fără si dea în schimb nImic dela 
line. Când 1- se cere ca pret de res
cumpArare a desăvârşini şi a dobân
dlrlt vieţii vecinice, milostenia com
pletă, cI ,.pleacă intristat, el avefl a': 
vuţli multe". 

Cea mai nelertată greşall a educa
tiei este oprirea activităţii proprii: In
erţia. 

nOe voieşti s1 fii desăvârşit, mergi 
vindeţi averile tale şi le dă săracilor 

fI vei avea comoară in cer, ,1 vino 
urmează-mi Mie- zice Mântuitorlll tl
nerului dandu-I un nou Impuls de vla11. 

Nu; el vrea să rămâle tn inerţia 00-
glţiUor sale. Activitatea proprie, nouă, 
to dIrecţia determinată de Domnu) , 

NOTARIATUL 
Com. Vârfurile 

No. 912 I 1928. 

CONCURS. 
Pentru ocuparea postului de impie

gat la Dotar\atul cercual Vârfurile se 
publică concurs. Cererile adjustate COD

form Art. 1 dIn Reg. StatutuluI func~ 
ilonarllor publici se vor taainta pauA 
la 1 Septemvrte 1928. 

Retrlbuţiunl1e sunt cele prevăzute 10 
bugetul comunei. 

Virfurile, la J4 August 1928. ", ; . 

.rn vremea aceea apropiatu~sa de Isus I Arad) ia ziua de 30 Octomvrle 1928, 
un Uner oarecareQ

,.. (Mate.i XIX 16). oarele 9 a. m. ţine Ilcltaţlune publică 
pentru exarend lrea dreptului de vânat 

nu-l ispiteşte. El se reintoarce intris- asupra terenului În exttonziune. de cea 
tat la avutlile lumeşti. 61J00 lug, cad. pe termen de 6 ani. 

Nu s'a apropiat de IStS cu sufletal Llcltaţiunea se va ţine în biroul Pri-
deschis al t1nerului plin de entuzlas- mădel Comunale, cu of~rte scrise, in
mul lnalt al unul Ideal. Nu a venit la chlse şi slg\late şi deci pe lângă res
la lumini ca să-şi lumineze bezna din pedarea disp. alt. 72-83 din Legea 
suflet, ci ca sa-şi satisfacă unor por- asupra C. 'P. precum şi a dispoziţiilor 
nlrl nrgre Ieşite din negura duhului Legei pentru protecţia vânatulul şi 

slu nedeterminat pentru o activitate reglementarea vânătoare!. 
eficace. Caietul de sarcini se poate vedea 

Acest Uner a rămas tipul acelora, cari zilnic in biroul notarulul comunal, ia
şi ni se mal găsesc cu droaia: tota-' tre oarele ofldoase. 
tâtea fructe veştede ale educaţlei sar- Concurenţi vor depune deodată cu 
bede şi confuze dIn zllele noastre. oferta, la Casserla Comunal! şi un 

Ce Impull. de activitate dă actuala vadlu de lOo/m din suma oferUă, drept 
educaţie in vederea creşterii noullor garantA, . 
generaţII? Macea, la 18 August \928 

Stârneştt peste tot dorinţi~ jtird Primar: Notar: 
să insoţească tendinţe de actlurlt!. G. Ardelean. G. Fdrcaşiu. 
Indrepteazl aspiraţiile spre obiecte No. 11/5 , 928. N. 6~4 
materiale, în loc să ajute spre activl- • ........... 
tiţi posltlve. spre pornirile reale ale PRIMARIA 
unei munel efective. C M 

Tinerul pornit pe drumurile vIeţii omunei acea 
nu mai are oizulnţa constantă prin 
trudnlca muncă, ci jăriJ oboseală se 
mllogeşte in jurul ţlntel pe care nicI
odată nu o va obţine in totala el fiinţă. 

De aici urmeazA apoi desperarea, 
tinerească desnădăjdulrea, ce nlzuie a 
motiva atâtea sinucideri din rândul ti
neretului modern. , 

Saturat1a poftelor împHnite prea 
ttmpurla, umple lo\mlle lncă fragede 
de greaţă sl desgast de această vi~tă 
scârboasl. . 

Din văzduhul cerescsll se scoale 
glasul Domnului: VeniţI tineri tariş 

ia Mine! Şi atunci departe de plăgile 
vieţii veacului acestuia, feriţi de nar
cotul deşanţ~t al stupefiantlsmulu\ ga
etan\st, regdsiti sufleteşte să vă apro
piaţi- o tineri - de Mântuitorul, care 
bate ş\ la uşa sufletului vostrul 

Istoria ne dovedeşte, că omenirea a 
făcut progrese spirituale in cursUl 
veacurilor, datorltl Jertfei pe care au 
adus-O cu tot entuziasmul lor sfânt, 
înch\nându-se unui Ideai: tmertiul u
oul neam. Sufletul acestei tinere gene
ratU s'a ad~pat din Izvoral credinţil 

in Mântultorul, care a rămas ca veci
nic simbol de iertfă tinerească: Bdt ~ 
bat de 33 ani crucificat pe Golgota 
intre tălllari 

Să faceţI ca inceputul perlcopel să 

se înfăptuiască astfel: In vremea noas
tră apropiatu~s'au mulţi tineri cu Inl
mele descblse de Mântultorul... şi 

fi datu-li- s'a lor viata vecinică: Echz
llbrul s_fletesc. 

C. T«ricu 

Notariatul cercului 

Vărădia de Mureş., 

CONCURS. 
Prlm~r'a comunei VIrădia de Mu

reş, publici concurs pentru Îndeplinl
fea postului de lmph'gat de birou pe 
lângă retributluni1e prevâzute in bu~ 
getul comune\. 

Cererile edjustate conform art. 7 
dio reg. statutului fuoctionarllor publici 
ni-se vor inainta pânl la 1 Octomvrie 
1928. 

PUBLICAŢIUNE. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 

Primlrla comunei Macea ţine J1c1tat\
une pubtlcă la data de l Octomvrle 
1928, oarele 9 a. m pentru furnizarea 
alor 10 vagoane lemne de foc calit. 
1. esenţă tare necesare Primăriei, No
tarulul şi şeoalelor de stat din comună. 

Llcltaţiunea se va ţinea în biroul 
Primăriei Comunale, cu oferte fnchise, 
şi sigilate, cu respectarea dlspoz\ţ!llor 
art. 72-83 dln:L asupra C. P. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
zilnic in bIroul Notarulul Comunal, in
tre oarele oficloase. 

Amatori vor depune deodată cu o
ferta, la Casseria Comunală 5\ o ga· 
rantă de 11 % din suma oferită. 

'Macea, la 18 August 1928. 
Primăria. 

No. 1218 I 928 N. 623 --........... -.-
PRIMĂRIA 

Comunei Şilindia 
PUBLICA ŢIUNE. 

Primăria comunei Şillndla deschide 
ltcltaţle publică pentru vinderea unui 
armăsar clasat de neapt pentru co
mună, pe ziua de 4 Septemvrle 1928 
orele 10 în piaţa săptămânală din co
munâ. 

Licitaţia se va tlnea ia conformi
tate cu art. 10-82 din legea conta
bllUăţU publice. 

ŞU!ndla, la 15 Augast 1928. 
Primăria. 

No. 619 
No. 1048 I 1928 -........ 

PRIMĂRIA 

Com. Pănatul Nou 
PUBLICAŢIUNE. 

PrimAri' comunei PInatul Nou pu· 
bilci licltatle pe ziua de 22 Sept 1928 
a. m. ora 9 pentru reparaţIIle necesare 
edificiilor comunale, in sala primlrlel. 

Devizul se poate vedea ln biroul 
notarial intre orele oflcloase. 

LicitatIa se va tlnea ÎIl conformitate 
cu art. 72-80 din L. C. P. 

In caz de nereuşită a doua licitatie 
se va ţinea la 8 Oct. 1928 . IOSIF BIRKENHEUER 

notar, . . " . Vlrldlade Mure" la 20 August t928. Pănatal ouN la 16 Aug. 1928. 
PETRU ,CR:A1N1C, ; . Primaria. PrImAria 

No: 621. preş. corn. lDt.· Nr. 822 l 928. N. 621. No, 626 No. 123 I 1928 

• 

Nr.35. 

PRIMĂRIA 
Comunei Nadăş. 

J2UBllICfI,\IUnt. 
Neavând cele 2 llcitaţU ţInute nici 

un rezultat, se aduce la cunoştintă pu
blici, cumel dreptul de vânat atât de 
pe teritorul comunei politice, cât şi 

de pe cel urbarlal se va exarenda pe 
timp de 10 ani consecutivi în ziua de 
29 Septemvrie 1928 orele 10 a. m. in 
localul primăriei NadAş, in conformi
tate cu Legea Contabilitătil Publice, 
din mână liberă. 

-

tS 
gl 
50 
di 

P Exarendarea dreptului pentru teri
torul urbarlal se va face separat. 

!!II 

Nadăş, la 115 August 1928. 
PrimAria. 

No. 618 
No. 21 1'1928. ...... --

PUBLdCftt I Unt. , 
Conslltul eparhlal ort. rom. din Arad 

cere oferte pentru livrarea următoare
lor alimente ne.:esare Internatului dle
cezan de fete in anul şcolar 1928/29. 

130mm. Ulnă de pâine; 25 mm. 
făină aibă; brutarll vor face ofert pen
tru pâine de casă per kg.; - 80 mm. 
cartofi; 10 mm, unsoare de porc; 6 
mm. miere de stup; 6 mm. fasole; c 
15 mm. zahăr (tos); 10000 buc ouă; 1 

150 kg. marmeladă de prune; 200 kg. 
prune uscate; 8 mm. nuci; 10 mm. D 

mere; 200 kg. săpun de casă. el 
Ofertele se vor Inainta pAnl in 30 

August 1928. 
ConsHiul eparblal ort. rom. Arad. 

No. 622 
Nr. 3310 1928 -....... 

ROMÂNIA. 

Portărelul de pe lân
gă Judecătoria rurală , 

Radna. 
PUBLICAŢIUNE. 

N o. 407 port. 7 August 1928. 
Se aduce la cunoştinţă generală că 

In ziua de 28 August 1928 incepând . 
la orele 5 p. ·m. a. c. se va vlflde 
la licltati~ publicA la faţa locului 
În comuna Stejar averea urmArltului 
compusă din: 

Una vacă evaluată în preţ de 3000 
Lei. 
Această avere se vinde pentru des- . 

păgubirea credltorului Adalbert Pauc 
din Stejar, de luma de Lei 567 capital 
cu proc. 10'/0 pe an plus spesele: 
ocazionate cu execuţia, ce are a 
primi pe baza decizi unei No. 4230~1927 
a Judecătoriei rurale Radna. 

D. AntonlSCu 
portărţ1. 

G, .No. 13041 1928. N. 628 ' -.......... . 
Primăria com. Zerind. 

CONCURS. 
Pentru ocuparea 2 posturI vacante· 

de guarzi comunali la Primlria din 
Zerind cu data de t Octomvrle a. c

Pot concura bărbaţi dela 2;-50 
ani cu 4 clase primare cel puţin, cart 
au satisfăcut serviciului mliitar. 

Retributlunlle sunt celea provăzute 
În bugetul comuDal ş\ vestminte. 

PetiţIIle se vor tnalnta Primăriei c 
munale cu actele recerute pânl la 
Septemvrie 1928. 

ZerlndJ la 15 August 1928. 

No. 767 -1928. ' 
Primaria. 

, 6 

ei 
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Cronica 

Replicelor. 
Sunt câte· va luni de zile de când 

tstetlca oraşuluI nostru a fost pin· 
gătită de aparlţ"a unui intunecat p~r
!onaglu. de meserie comunist, alungat 
din cine ştie care colţ de tară, pentru 
apte de asupra cărora a găsit mai 
potrivit ca să nu aprindă lumânare. 
Două articole in coloanele a două 
fiţuici bolşevice din capitală. patronate 
e un cunoscut chiriaş dela Dohana. 
A face să dau lămuririle necesare 
plnlei publice a cărei bunăvoinţă for
lIlează obiectul de bătae de joc a zia
elor de puşcărie. 
Articolele Inspirate din scofârlla be

eagă Il fostului primar trădează o 
'dloată trudă de ponegrire a straJu
imlul succes liberal. Argatul pretin

sului ziar (Naţional. •.• ?) şi-a adunat 
Dtreaga artă Stilibtică ca să aştearnă 

pe hârtie greoaiele gângăveli cara
hioase intru apărarea unei cauze 

,pierdute. Cuprins de spasmodice con
ulsluni creatoare, colaboratorul zia
elor din Sărlndar, şi-a pus in con
Ibutle subredele-l resurse de şcoală 
rlmară, intrecându-se in cât mai fe
cite contrazlcerl şi aiureli. 
In fruntea articolului cetim: ,Co
entariile presei (de puşcărie) au 
ăgat in groază pe liberali'". 
EI bine, iată o glossă care ar face 

ioste medltaţiunilor filosofice a unul 
otear de Iarmaroc. PIIne cu astfel de 
xlome şi paradoxe artl~olele de frunte 
distinsului ziarist de răspântie, poartă 
nfierate lenlul canalle! comunistI:: din 
rad. spre cinstea celui care Ura ghlu

eiele oenaşllor dela Doftana. 
Dar nu numai atât. Furat de sar

asmu] vervei sale îndrăclte(!) con
loue: 
"Se credea de către aceştia (ltbe

ah) la incepu1, că Aradul este colonie 
ud Africană (ne intrebăm dacă cri
leul miup ştie unde vine Africa) şi 
â blestemăţille lor nu vor trece ba

riera oraşului in nici un caz. (Ce stil 
Ivla!). Că martori la aceste bleste
AtI! nu vor fi, şi că dictatorul Ion 
eorgescu işl va face de cap cum va 

oi. (băgaţi bine de seamă că rimează". 
Că partidul liberal n'a avut nevoe 

ă facă propagandă şi blăstămăţll 
după expresia cerescului prozator) 
entru a-şi asigura succesul, dar că 

schimb Pişta Angel cutreera cu 

CONCERTUL 

• Soc. studenţttor Români" 
din comuna Şeitin. 

Membrii Soc. Stud. Rom. din co
una Şeltln. au aranjat in ziua de 15 

.1 ug. a. c. (la Sf. Marie) un concert 
e rmat de dans, in gradina primăriei 

a omunale. 
7 Programul s'a inceput seara la orele 

, la a cărui desfaşurare a luat parte 
mare multime de audltorl. S'a dec
mat poezll~ s'au predat monoloage 

3. i s'au jucat piE"sele "Un accident cu· 
os· de C. Goldanl şi .. Deputatul" de 

, nărul elev de liceu Vasllie ODCU. 

Publicul a rămas pe deplin mulţu

It de reuşita acestui Concert. 
S'a dăruit din partea mal multor 
şoare terte, prajitur! şi altele din a 

In ror vânzare sta ridicat venitul ser· 
c. Iri\, 
)O Din venitul incasărilor 20'1. s'a dat 
Iri entra corpul pompierilor voluntari din 

C, lar restul a rAmas adaus ]a fOD

It! ul aocte ti ţii. 
S'a ţinut şi concurs de frumusete, 

remlate fiind: Dşoarele Mărloara Tor-
2. ean, Elena Verişan ,i Zinl Manta. 

Vrednicia Dşoarelor. precum şI a 
elor ce au dat concursul pentru reu· 
lta aceatul Concert, pe aceasta cale 

z() I'se aduc multumirI. 

borfaşlt sAI toate casele şi toate ma
gaziile când terorlzând când mllo
gindu-se ca să le obţle votul, asta o 
ştie foarte bine şi deci spre cinstea 
formidabllel contraziceri scrie: "Sla 
demonstrat cu cifre (capul de operă ... 
ştie să numere ?), că toate voturile au 
fost ale partidului maghiar şi ci 11-
beraltt - după voturile lor adevArate 
(ştie şi voturi neadevărate?) - n'ar fi 
urcat mlcar un singur picior pe scă
rile primăriei". 

"Fată de mlşeliHe comise cu ocazia 
alegerilor şi a turtului celor 5523 cărţi 
de alegător etc". 

Eminentul colaborator trebue că 
băuse prea mult in ajunul redactării 
memorlabHel corespodenţe căci altmln
terea eu cel puţin nu inţeleg cum 
adică dacă JiberalU comiţând mişeII 
au furat cele 5523 cărţi de alegător 
totuşi "s'a demonstrat cu cifre ci t Jate 
voturile au fost ale partidului maghiar? 
Să fi furat ungurii? Haide Domnule 
eşti prea ridicol. 

O altă chestiune cu care canalia nu 
este in curat este acea a ajutorulUi de 
primar. Imi iau cutezanta să-I trimit 
la un curs de şcoală elementărl pen
trucă să fie lămurit cum că "ajutor de 
primar" este o utopie, primarul a
vând la discreţia sa dreptul de a numi 
când pe unul când pe celălelt consl· 
lIer al său ca locţlltor pe un timp de
terminat. Cât priveşte actele edHitare 
ale noului consiliu comunal să afle 
colaboratorul lui Socor că consUlul 
tncă nu este Instalat şi lucreazA incă 
comls!a Interimară ale cărei atribuţlunl 
se mărglnesc la rezolvarea probleme
lor curente. 

Il compătlmesc că în mod atât de 
barbar (prin dlsolvarea fostului con
siliu) ŞI-a pierdut şpertul pe care 
coota din afacerea achiZIţionării stro
pitoanelor de dorul căreia plânge la
crămi amare Cu prietenească afectiune 
iosă, povătuesc canaliei o nouă me
serie: să deschidă cu Plşta A"gel in 
concubinaj o Intreprindere de bătut 
Iaurt căci ajutorul de 5000 Iei pe care 
ti cl:rşeşte de multi vreme dela d-l pre
fect 1. Georgescu, ajutor care ar avea 
darul să-i schimbe ca prin farmec pă
rerile şi convingerile, va întârzia cam 
mult ca să-I surprindă. 

Aurelian. 

PRIMĂRIA 

Comunei Măderat • 

Pu~lic~tiune ~e lititetie. 
Primăria comunei Măderat tn ziua 

de 27 Septembrie a. c. la orele 9 a 
m. ţine licitatie publl('ă cu oferte in
chise penţru furnizarea a 40 mB lemne 
de foc de cal. I-a pe seama şcolilor 
de stat din Măderat. 

Observăm că. tot in timpul IUS fi
xat ţinem licltaţle şi pentru furnizarea 
a 102 m3 lemne de foc - pe seama 
primăriei şi a notarulul corn.. - ce s'a 
publicat dej a. 

Măderat, la 22 August 1928. 

Notar comunal: Primar comunal: 
Gulacsy (ss) (L. S.) Plcurariu (ss) 

ad. Nr. 1100 I 1928 

~ .......... ... 
Citiţi şi răspândit' 

ziarul' 
"TRIBUNA NOUA" 

PREFECTURA 
Judetului Arad .. 

Servo Financiar şi Economic. 

Pu~ltatiune. 
In conform~tate cu ord. Ministeru

lui de Interne No. 46889 K. din 27 
Oetomvrle 1926 se aduce la cunoştinţă 
publică, că tn ziua de 30 Noemvrle 
a .. c. orele tO a. m. se va ţine in lo
calul Prefecturel judeţului Arad, ca
mera No. 12 IIdtaflune publică cu o
ferte inchise cu strictă aplicare a dls
pOi,iţlunllor Art. 48, 12-83 din Legea 
Contabilitătli Statului, pentru vânzarea 
efectelor reformate de imbrăcăminte. 

încălţăminte, cazarmament şi diferite 
articole vechi scoase din uz şi anume: 
1) Mantale postav 132, 2) Nasturi de
la mantale 1610, 3) Vestoane postav 
139, 4) Nasturi dela vestoaee 416, 5) 
Pantaloni postav 240, 6) Nasturi dela 
pantaloni 594, 7) Bluze de pânză 163, 
8) Nasturi dela bluze 838, 9) Chipiur! 
postav 136, tOl MoHtlere postav 213, 
Il) Bocanci 377, 12) Paturi de fier 
] 37, 13) Mănuşi de lana 75, 14) Şnu
ruri pt. sfgnale 29, lft) Căclul! de 
miei 4. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
la Biroul Serviciului Financiar În zilele 
oflcloase lntre orele 11-13 din zi, Iar 
efectele reformate in magazia Prefectu
rei de Politie Arad. 

p. Pref~t, 
Dr. Lazar 

Şeful serviciuluI. 
Stanca. 

Nu căIătoriti 
la băile scumpe când ŞI In 

ARAD primit acel aş trata-
. ment cu baie de -

Acid carbonic de 
B uziaş, Sulfur şi 

Sare hidrote a p ie 
cercetaU deci 

baia \ S-Ima' 1-
Artezicăl • 

DeschiS penlru bărbaţi a. m. 61
/ 2 d- m. 2 ure 

" II. femBI p. m. 2-6. 
Bilete cu pret redus. 

No. 407. 

D 1 R E c 

PRIMĂRIA 

Comunei Sintea . 

~u~liCHtiune ~e licitatie. 
Comitetul şcolar ru rai din Stntea .. 

Mare publică licitaţie pe ziua de 5. 
Octombrie 1928 oara 10 a. m. pentru 
furnizarea alor 66 m3 lemne' de foc. 
calibJtea primi necesare şcoalelor de 
stat. 

Licitaţia se va ti [lea În cont cu arta 
72-80 din legea contabllttăţ!( publice 
cu oferte închise şi sIgilate in localul 
primărieI. 

Condlţlunlle de licitatie se pot ve
dea zilnic sub oart'le oflcloase in bi
roul preşedintelui corn. şcolar. 

Slntea Mare ]a 22 August ] 928. 

Preşedinte. 

No. 15 I 1928. -............ --. 
PUBLIOATIUNEA II. , 

Pentru prevederea liceului cu com
bustibilul necesar ]2 vagoane (a 10000 
kgr.) de fag calitatea 1. şi 10000 kgr. 
cocs se publică conform legei de con
tabHltate licitatie publică cu oferte 
fnchlse predate directiunll până la 1 
Sept. 1928. 

Arad, Ia 12 August 1928. 

Directlunea liceului EleDa 
Ghlba-Birta din Arad. --...... 

PRIMĂRIA 

Municipiului Arad 
. 

PUBLIOATIUNE. , 

Se aduce]a cunoştinţă generală, că 

pentru concesionarea pe termen de 3 
ani a dreptului de scormonlre a gu
noiului adunat de pe terltorul oraşu
lui Arad, în ziua de 29 Septembrie 
1928, ora 10 a. m. se va tlnea lici
taţie put:Wlcă cu oferte inchlse şi si
gilate tu biroul Serviciului economic 
(etaj Camera NI'. 10~) io conformitate 
cu Art. 72 şi următorii din Legea a-

I supra contabilităţil publice. 
Caietul de sarcini se poate vedea 

la Serviciul economic in orele de ser· 
. viciu. 

Arad, la 21 August 1928. 
Serviciul economIc. 

No. 11.753-1928. 

I 

T 1 li N E Â 

UZINELOR DE GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află in situatia plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de caiorie inal1ă, cu al cărui ajutor putem, ca in 
timpul de pace. lumina ieftin. încălzi. pregăti mâncări 
fi călca rufe şi Il ne scălda. Istalajiunile necesare şi 
moniările le executăm pe rate şi pe preturi de "regie. 

UZINELE COMUNAL E 

SECŢIA GAZ AERIAN: ARAD 
Str. Muciu Scevola 9, uşi 13. - Telefon 27, 25 şi 16. 

BIR O UL UZINELOR 
din strada Eminescu No. 4 stă la dispozitia Ono pubJic 

in ce priveşte comenzile etc. I 
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• InfORmfl"CIUnl. ani dela naşterea d-rului Ioan Raliu. 
- Solemnitateo desvălirii p1ăcil comemorative la lur~a. - ) 

l-

Incendii .In zjua de 17 August a. I 
c. nu se ştie prin ce imprejurare a 
luat foc stogul cu grâu al locuito
rului Compas Franţ din comuna 
Glogovăţ, pagubile sunt evaluate 
la circa 20.000 lei. 

- Ca ocaziunea unei furtuni 
însoţită de ploae şi curente elec
trice, in pddurea comunei Nădaş 
a trăsnit intr'o grămadă de lemne 
aprinzânda-se arzând peste }OOO 
m. C., pagubile se ridică la 
200.000 lei. 

... 
- In pădurea Statului din hotarul co

munei Conop, nu se ştie din ce cauză 
a luat foc arzând peste 15 jugăre, 
focul a fost ]ocallzat datorită con
cursului şefului de sectie din Radna 
şi şefului de post din Conop ajutoraţi 
de locuitorII din jur, pădurea fiind de 
curând tăiaU, pagublle nu se cunosc. 

* 
- Stogul de grâu a1llocultorului 

Codrean Dumitru din corn. Siclău, 
care se afla pe aria de treerat 
nu se ştie prin ce tmprejurări luând 
foca fost mistuit compleet, can
titatea fdnd de circa 8000 Kgr, 
pagube sunt la 50 000 lei. 

• 
Furt. Indivizi Incă necunoscuţi prin 

spargere s'au introdus in casa locuito
rului Ganea Florea din comuna Roşla 
farându-l;suma de 12.000 Iei, autorităţile 
sunt pe urma autorilor furtu]ui. 

'" 
Sinucidere. Locuitorul Muşan 

Toma de 47 ani din Prunişor s'a 
sinucis prin ştrangulare. Cazul 
se cerceteazd de către şeful de 
post. 

, 
t 

Turda, 13 August. dealul şi care cu pilda vietII lui ne'l 6 
Camera de Comerţ şi de lndustrle Duminecă, 19 August s'au implinit învăţat adevărul, că pentru a fi ua ~ 

din Arad aduce la cunoştlnta celor ta i interesaţi, că in conformitate cu in- O an, dela naşterea d·rului Ioan mare patriot şi un excelent avocaL_ 
, Ratiu, cunoscutul luptător naţional ar- trebue să fti Inainte de .toate ~n sUjk 

formaţlu~lle primite dela C~nsulatul delean, memorandist de pe vremuri mare, să fii un om întreg ilţ accepţia t i 
Polon dm Bucureşti, cu ocazta .Târ- şi fost prdşedinte al partidului naţlo- tică şi ideală a cuvântului. n 
gurilor Orientale din Lwow can vor I nal al românilor din Ardeal, pt' tlm- D. CANDREA, prefectul judeţulu' B 
avea loc dela 2-12 Septembrie a. C., , pul stăpânirli ungureşti. Turda, în numele guvernului rosteştt l" 
lunt proiectate e.xcul slunl de st~d!l Cu ocaziunea aceasta baroul avo apoi cuvântarea următoare: 
pentr~ a da pOSibilitatea vlz.itatonlor caţilor din Turda a ţinut o şedintă "Guvernul actual cons'deră pe dr, 
tirgunlor să cunoască bogăţhle şi In- festivă, la biserica greco-catolică s'a Ioan Ra#.~ un fruntaş nu numai al une' _ 
dustrille Rt'pubUcei Polone. Partlclpan- oflciat un parastas şi s'a desvelit placa provincII, nici al unei grupări pohtice 
ţii se bucură de Tnsemnate avantagll, comemoratlvă de marmoră, fixată în el ca pe un mare român ale căra 
de reduceri, vize gratuite, etc. .. zidul casei din str. Ion Ratiu nr. 44, pilde tnăltătoare vor trebui să rămân -

Persoanele car.1 doresc a lua parte în care s'a născut şi a locuit pană În nepieritoare in sufletul tuturor rom!. • 
la aceste excurSII sunt rugate a Co- 1892 marele român. nilor din toate părtile ţării. 
muni ca Intenţia lor Camerei sus, • 
amintite. Solemmtatea dela barou1 avocatilor. Prin săr bătorirea de azi, românii, 11' 

La şedinţa test ivi a baroulul avo· special românii Turdel se pleacă ina 
caţilor din Turda, 'Pe la orele 10 s'a intea nobitului nationalism adevăra 
adunat multă lume nu numai din Turda, şi dau expreslune recunoştlnţei taj 

• 
Înecat. Tâllăm1 Onuţa Petru de 21 

ani dtn comuna Ş!cIău fă~.1od bae In 
Crişul-Alb, şi voind să treacă pe celă
lalt mal a fost prins de tore[]ţl şi a că
zut victimă înecului. 

• 
TârguI de mostre interna

ţional din Viena. Camera de 
Comerţ şi de Industrie din Arad 
aduce la cunoştinţa celor intere
saţi, că legitimaţii1e pentru Târgui 
de Mostre Internaţiona] din Viena 
se pot căpăta in biroul Camerei 
(parter uşa' 7). 

• 
A apărut in editura "Cartea Româ

nească" "Cunoştinţe Folositoare", Seria 
No. 32. Coasta de Azur, de I. Simio
nescu, profesor, universitar. 

Preţul Lei 5.-

* 
A mal apărut in editura "Cartea Ro

mânească" .. Conferinte Populare", Lu
~rare scrlsl1 pentru folosirea preoţilor, 
lDvătâtorlior şi studentilor la cercurile 
culturare dela sale de Pantelimon Dia
conescu, fost Inspector al actlvit!ţ!! 
extraşcolare. P~ţul Lei 60.-

ci şi dela Cluj şi din imprejurimi. de neobositul şi neinfricatul ltlptăto -
D. dr. Valeriu Moldovan, decanul ba- naţional dr. Ioan Raţiu. d 

roului avocat'lor din Turda deschide A:est mic semn al perpetuării me F 
adunarea festivă, citind mal întâlu model lui depunerea unei plachet 
două telegrame sosite dela Uia Cul- II comemorative la fostă casa lui, azi de 
turală Ploeşti şi dela d. subsecretar 1 vine un simbol. 
de stat Cipălanu. Pe Ratlu il vedem, cum abia tană SI 

"Azi o sută de ani s'a născut intr'o teolog al Blajului în anul ] 848, est p 
um.]ă casă ţărănească din Str G. printre organizatorii mişcării pregăt Il 
Lazăr un fiu care in botez a primit toare şi apoi chiar conducător de trup 
numele de Ioan, Iar ca nume de fa- alături de TrIbunul Balint, in regiune 
miile pe acel al unei vechi şi distinse Ocol1ş - Poşaga in munţii Turdei. ~ 
vlţe de Tomâni noblll acel de: Raţlu armata lui Iancu il vedem in aceas 
de Negylak. , calitate raportând cu Isteţime repetad II 

"Ca mulţi alţt tineri ai acelor vremi in Istoria noastră sdrobitoarea învl& 
I. Raţlu s'a pregătit pentru cariera gere in strâmtoarea zisă .Hurducate' li 
preoţească singura, care era deschisă Acest tânăr luptător in anul ISi! CI 
pentru fiii poporului nostru. în curând devine primul doctor jurii Y 

• Vălmăşagul marelor mişcări popu- în Transilvania, luându-şi şi doctor! 
Iare ale anului 1848 insă l'a răpit şi tulla universitatea din Viena, şi devin 
pe entuslastul tânăr de abia 20 de avocat DU numai prin Interesele mi 
an!, Ioan Raţlu schimbă reverenda de seriei, ci avocatul românilor din Tun lE 

teolog cu uniformă de soldat şi eflţer. silvania. CI 
"După potolirea revoluţiei urmând Deschizând lupta prIn procl'sele faş!! d 

indemnul vrf'milor noul. ce se intre- lor Iobagi români, vedem toatecolll P 
zăreau, Ioan Ratiu nu s'a reîntors la posesoratele urbariale din judeţ Î P 
cariera preoţească, el s'a inscris la leagă fIInta de activitatea neobOSita a 
drept la Sibiu, apoi la Viena unde a acestui bun român. EI este deci act d 
luat doctoratul, iar la Budapesta a despre cafe putem spune, că a impro c, 
tre ~ut cu succes strălucit examenul prletărlt de fapt pe românii deslobi c, 
de avocat. gitl din acest judet. C 

România participă la ./Inscrierlle la ~co!ll!l mnrf/'g (gl'mnozlu) "Temperament pozitiv frământat Marea dragoste de neam şi superl 
y u u tiU mereu de probleme şi neobosit întru orltatea sa Intelectuală I-ao pus şi' II 

expozitia din Praga. I de Stat "Iosit Vulcar din Hrad. a le înfăptui, dr. Ioan Raitu a lăsat fruntea mişcărilor naţionale ale a~ Si 
urme dălnuitoare fn toate domenllle zisului Memorand. El a fost in'ţlatorl 

Guvernul a hotărât să la parte şi Inscrierile se vor ţine la t-3 Sep- vietii publice fie cele de natură cul- şi chiar compunătoŢul memorandela 
ţara noutră la expozitia din Prag." temvrie (dela 8-12 ore). Taxa anuală: turală economică sau politică. către impăratul din Viena, ca şi CM 
care se va deschide la 25 Septemvrie 9QO Lei; cotizaţie pentru Comitetul "Pe noi ne Interesează in linia primă ducătorul celor 3 delegaţii de roma It 
a. c. Cu aceasta oeasle participarea şcolar:]OO Lei. : activitatea lui ca apărătăr al dreptăţii, memorandişti la Viena. a 
nu urmăreşte scopuri demonstrative" Examenul de corigentA se va tine ca, colaborator înJru admif~istrarea jus- Au urmat marele proces al mem( al 
pentru arătarea nalntea strălnătltli a la 4 Sept. (orele 8 a. m.). Relnscrle- tiţi ei omeneşti. In epoca de aproape pa- randulul in decursul căruia a trem t( 
capacităţii prOducţiei noastre Industrl- 1'1 1 ti I 6 S tru decenII cât a profesat advocatura rat nu numai populatia Clujului, p 
ale, - ci urmăreOlte mai mult scopuri rea e evt or cor gen a ept. (orele aici in Turda s'au pornit mart'le pro- Însuşi guvernul de atund, văzând pl. Ir 

v 8 a. m.) Examenul de concurs pentru 
practice. Natural, că nu este tăiată po- 3 burse câte 4000 Lei anual pentru cese Isca te intre foştii Iobagi şi foştII ternica demonstratie a conştiinţli Ila~ CI 

sibl1itatea nici unei Industrii de a se fiii de funcţionar sau tărani lipsiţi de lor domni de pământ pe urma des- unii române. De sine inţeles, că şi I 
reprezenta, diCă doreşte, - insă In mijloace (Ia cerere pentru bursă se fiintăril raporturilor urbariale acest proces rolcl principal a revea' IT 
prima linie sunt primite astfel de In- anexeazi ~I certificatul de paupertate "Pentru o fire idealistă, străba.tuti aceluia care a avut rolul principal 'P 
dustrii, ale căror produse pot găsi în şi de serviciu) se va tine la 1 Sept. de-o slnceril dragoste fată de cel în mişcarea începută. A urmat COI~j 
Cehoslovacia, ori in ţările inveclnate (orele 8 a. m.) Examenul de tranziţie multi şi neştiutori locul lui dr. Ioan damnarea şi închisoarea la Seghedi II 
acestei tărI, - plete rentabile de des- somar a] clasei IlJ-a se va tine la 8 Ratiu nu putea să fie, decât de par- de unde a scăpat gralie IntervenIi 
facere. Sept. (orele 8 a. m.) Examenele par- tea celor mal şlabi şi neajutof'aţi, de marelui Rege Carol al României. . 

Camera de Comerţ şi cea de Agrl- tlculare se vor tine dela 10 Sept. parJea Iărănimii. Nu a fost român transilvănean di 
cultură din Arad au şi primit dela (orele 8 a. m.) până la 22 Sept. .Btne pregătit dela universitate deş- cele mal asconse unghiuri care ŞID a 
Mlnlstere~e de resort indrumărl pentru P tept şi temeinic in practica carleril fi cunoscut tragedia lupt!torl1or ro. 

entru inscriere in c1. 1. se cer ur- dl I ă fII IA . ~. adunarea de mostre in acest ICOp. ăt I sale a câştigat pe seama clientilor săI moran şt, s nu I s,mţ t a turl • ~ 
Camera de Comert anuntă Industriile moare e acte: ţărani din aproape intreg Ardealul in- ei şi să nu fi cintat ill jalnice cânt~ Zl 

d\n clfcumlcrlpţla sa să trimită, pân1 1. Extras de botez. semnate teritorii de păşunI şi păduri populare suferinţele din inchisorile d! c, 
ia 20 ert. acestei Camere mostrele ce 2. Certificatul de absolvire a cursu- contribuind la ridicarea economică şi Seghedln şi Vaţ. g 
voiesc a expune, impachetate pentru lui primar. sporirea bunei stări a acestei pături Pe aceste lupte, pe aceste suferlD 
a putea fi expediate ]a Bucureşti. 3. Certificatul de revacc!nare. (Ce- de temelie a neamului nostru. s'a clădit tăria conştilnţil nationale 
Mostrele trebue si fie etichetate, ară- rerl timbrate cu 8 Lei timbru flscal), '" E cert, că nici o protes! une DU se românilor din Transilvania, care a da ~ 
tând aUt firma, ce expune, cât ,1 tipărituri pentru inscriere ,i reinscriere tnaltl in opinia publică decât prin la unirea noastră cu Patria mamil i 
preţurile loco depozit, precum ,1 orl- se găsesc la Jlbrărie. valoarea morali a membrilor sit ,i prin aceste suferinte se clmenteal t 
care alte Informaţluni, cari ar servi • ",Chemarera Duhului Sfânt", deschi- nu decade decit când aceste virtuti veşni:=a Doastră recunoştinţă fata d p 
cumpărătorllor in interesul firmei, ce derea solemnă a anului şcolar va fi la au dispărut. aceşti martiri. I 
expune. • 23 Sept. (orele 8 a .. m.) Inceperea cursu- .. Sub acest raport, avocattl] dr. IoaH A mai vorbit in numele Justitiei O 

10 circumscripţia Camerei din Arad, rilor la 24 Sept. (orele 8 a. m.) Raliu a insffltnat UH punct de culminaJie, Judecător Colfelcu, in numele "Astrel 
Indu.trme, cari ar avea interesul de mrecţiunea. de c#f'4IeHie mora14 şi de demnitate pro- D1. Petre Suciu şi in numele Baroul ~ 
a fi reprezentate la expozitia din Praga, fesiona14. Cluj DI DT. 1. Suclu 
ar 11: morile, (făină, tărAte), IndustrHle ============== - SI ne plecAm cu smerenie ca- In parcul din fata prefecturii TurG ~ 
de cherestea (scândurt, frlze, parchete, taxe ori spese. Mostrele vor trebui să petele noastre in faţa miretei flguri se lucrează Ja statuI dr.·lul I. Ra~
etc.), şampanie, vinuri, lână, păr, pene, fie cât mai mari, şi bine ambalate, care a ridicat nivelul şi prestigIUl tag- In toamnă statua d~ bronz va fi ga 
tuJgl; pr0duBele principale şi laterale căci după terminarea expozitiei şi a mei noastre in fata Instantelor jude- şi va fi desvelltă In cadrul unor S~ 
ale In4ustrlel alimentare, grăsime carne, repatrierll lor vor fl restituite expuul- cătoreştl din Turda ,1 din intreg Ar- lemnităţi deosebite. t 

conservată, coarne, maţe, etc. In sfAr- torilor. 
,it pot fi şI alie articole, cari pot fi h~ pragul stabUlzăril valuteI noastre, Conlestaţiunea alegerilor OI.nie., a fost respbtsA'~ 
desfăcutte rentabil, - neamlntlttţ mal de care fapt se leagă speranţele în- Şeful na1ional-1irlnist din Arad, In urma ruşinoasei Infr Ange ': 
sus. dreptlrll esenţlaJe I atărllor economice suferite la alegerile municipale, a flcut contestatie la Consiliul S! c 

Celce doresc a expune ceva si se de ad, - acUunea guvernului este perior Administrativ pentru anularea lor, pe bazl ci s'ar 11 co]tlii. 
adreseze Camerei de Comerţ, de unde cât se poate de bineveniti ş.1 eredeml ilegalitAţi. Consiliul Superior Administrativ gAsind contestatia C ' 
'or primi toate detaJlurlle. el ac elsta ocazie va fi exploatatA cu totul neIntemeiatA, a dat aviz Ministeriului de Interne pentru ref 

Expunerea se face Ifatult;ea DU e mult folos de cercurile Industriale plngere. contesta.iei, confirmind astiel noul consiliu municipal' 
Jmpreuoatl cu suportarea nici unei interesate. oraşului nostru. .... 

tipografia Dtecezană, Arad. Girant responsabil: ST. DRAGA. Cenz. Prefectura ludeţului. 
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