
• 

~s.e1Dplarul t Lei 3.- 6 pagini., -
. BONĂ ~ENTUL: 

:n an 200 L 
luni 100 L 
luni 50 L 

edac1ia şi ad
linistratia Arad, 
ulevard. Regina 
[aria 10. Etaj 1. 

-Guvernul de astazi a fost che
mat la cârma Statului cu o în· 
sărcinare bine lămurită şi d~ 
I()ti ştiută: să Înlăture nevoile ce 
apasă tara şi să o Îndrumeze pe 
căile unei vie li de pace şi de pri
păşire pentru toti fii ei. -

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

Anul V. - N-rul 31 II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet II Arad 29 Iunie 1928. --
Spre răsărituri noui. 
-- Glasul vremii cere retragerea O-lui Maniu din politică. -

Acţiunea intreprinsă de guvernul liberal pentru stabi1izarea leu
~I şi pentru- asigurarea unut mare imprumut extern a fost dusă la 
lun sfârşit. D-nul Vinti1ă Brătianu, şeful guvernului, a binemeritat 
lela patrie un titlu de mare glorie. O lume intreagă a urmărit dra
natica desfăşurare a Juptelor ce s'au dat în jurul convenţiilor sem
late de reprezentanţii ţării şi de emisarii redutabil ei falange a finanţei 
:ontinentale. Graţie providenţialelor sale calităţi de om de Stat dl Vintilă 
!rătianu a ştiut, Insă, să iasă invingător în ciuda celor mai formi
labile dificultăţi polith:.e interne~ din câte ni s'a dat să vedem 
lela unire incoace. 

M m , 

Viitorul oraşului Arad. 
o Două viată la primărie. Zorile vastei activităti de mAine. Indemnuri 

curate In preajma alegeri Donlui consliu municipal. 
Timpul recriminări10r 8 'recul. Nu pe sănătatea morală a cetătenilor Ara. 

vom mai face bilantul sărac al 80mno- dului. Numai aventura şi ambitia surdă 
lentului sobor de raci, cari s'au sbătul se mai pot hazarda în fata acestei 
in neputinlă vreme de doui ani subt solidarită(i nesdruncinate. Aventurierii 
turnul primăriei noastre. Vroim să uiA şi falnicii ambilioşi ai trecutului recent~ 
tiim, că trebile ortl.şului incăpuseră în se vor acoperi de ridicol, dacă ar 
acest pustiu intervaJ pe mâinile unor mai avea totuş temeritatea de a tur
oameni, a căror osărdioasă zăbavă bura armonia acestui oraş În cursul 
amintea zilnic fabula cu ,.Racul, broas- alegerei apropiate. 
ca şi o ştiucă". Să-şi dea fiecare cetătean alegător 

A fost tn joc nU numai viitorul economic 
il onoarea ei. Lupta 

Problema ce se pune e să recâşti. seamă, că lista in frunte cu dl. Dr. 
găm vremea pierdută. In viata unui oraş Ioan Robu este menită să dea ora. al ţării intregite, ci d 1 ~ AdI . e amp oarea apuseana a ra U UI şului o conducere garantată pentru 

uase proporţii de 
năreţie tragică cu 
Ium bre proiecţiuni 
le inconştiinţă pa
licidă. 

inroleze fără reti- cei doi ani rămân două pagini goale. timp îndelungat, înzestrată cu un 
ceri ţe de con ştiinţă Un hiafus deconcerlanl pentru orice program de muncă de o amploare 
tn marele front uni~ prieten al progresului. In puls ati a no- constructivă imbră(işând toate căile 
tar al defensivei ro- bilei emu)a1ii se cedă in raza civiliza. progresului şi pusă in strânsă concor

Jiei şi cuUurei între cele trei semete dantă cu interesele noastre de Sh~t. 
mâneşti impotriva oraşe dela frontiera noastră, Aradul concepute în ascensiunealorparabolici '"'t'.:%; duşmanilor fireşti ai a cunoscut in aceşH doi ani din urmă singură cu pulinfă. 

De acum, tnsă, a ,.. neamului nostru. soarlea cenuşaresei din poveste. Pres- Numai naivitatea şi miopia puerilă 
lunat ceasul lichi-o ~t Marii vinovaţi să tigiul său a fost eclipsat cu atât ma. ar putea să nege evidenta sorti lor de 
1ărilor defj nitive. 18- f . 1 dureros, cu cât acest oraş avea inlre durabilitate cu care se prezintii. in fata nu aştepte ascli e toale tradilia de distincjie a unei po- 1.' t • f t w. f' W 

:oda ne face răs- sancţiunilor. A sosit pulatii de veche intelectualitate. ~;e ~~b~s a m ron ea carma Igureaza 
)unzători p e n t r u clipa dispariţiei Jor Să vie de acum noi meşteri zjdi. • . ' w v • 

'.onsol,·darea succe- d' l't' ă lOIi inimi Încălzite de scânteia sacră ŞI acUll' vechea vorba spune, ca ziua In arena po I le I ' b W • t d d" tW 
•• 

.. . . • 8 dorului de muncă. Să vie oamenii A ~n6 se ct,tnoaş e e Immea .. a •. 0r.l.clOe 
lelor r a z boi uJ u i. Să-şI recapItuleze 1 cu vrednicia doveditd, înzestrati cu lu- lŞI poate_r~a ~eama d.~ ZOrII Vl~tll ~ c.e 
rl)~tespiritele 111- faptele şi să, şi dea minile nece,sare pentru rezolvirea corn. , se va .. so,.Aşllll ,ca.' mame la primaria 
lIlinate din această bine seama de ce- .. ~exului de probleme, rămase atâta ?06stra •. ZoruJ iebnl cu care se tra~~îj 
Iară trebuie să se r t timp în subsolul indolentei. In realih~{l; de către. actuala C,?mlsl~ 

!---- ..1, ace au acu. Cu ochii Înseninati de sperante ce- l~ter,m~L~.~. s..rna dl!:, c:le mw legI. 
D-I v. li. c. Hrătianu. tiitenii oraşului nostru se indreaptă hme aş,tc;lan ale cetatemlor, - este 

Con şti in ţ a n aţi e i nu va Seele) şi într'o vreme, când in- azi intr'un singur gând spre merituosu} cel mal b~n augur peAnfru conduc~r~a 
nlta că într'o epocă de recrudes- treagă acea inavuabi1ă ocultă in- lor oblăduiior de ieri d. Dr.loanRobu, p.enuane~ta ce ,se v~ ms!ala la ~nma· 

• w • bă b t d . t . 't I . ~ fine. In cat eva Zile s a facut mal mult 
centă barbară a urHor dela gra- ternaţlOnala care ascultă de ba- . r a e cms e ŞI mm e ummata, or a t b' 1 1 . d ~t A uI 

h 
" . inspirată şi creatoare In jurul său se pen fU me e oraşu Ul eca m curs . 

niţ!, cei, din gruparea naţional- g eta ]Ul Barbusse,. scurmă a81- I vor grupa personalmi'ile cele mai de unui an întreg sub trecuta primărie. 
iiărănistă au fost in stare să con- duu aşezarea frontlerelor româ- valoare, cu care SE' mândreşte oraşul Ca un izvor limpede şi abondent 
Iceapă strania aventură concomi- neşti - a fost nespus de dure- nostru. Lista În al cilreÎ cap figurează ~iaţa cea no~? .1~şn~şte ~rim~nitoare 
Itentă cu adunarea din 6 Mai dela rea să ascultăm cum aceiaş gamă numele D.lui Dr. Ioan Robu insumează m, munc? ved!h!ara! m chlbzUl,?la ad
Alba-IuBa, in tovărăşie dec1asa- de oprobriu câştigă in intensitate simbolic prestante de serio"itate a mmtstrab".6 .ŞI n ~ravna. gos~~(~areascAă 

municipiului, Această listă de viilori a oraşulUI, mundand Şi ferhhzand aia
tului evreu Leibovicl zis "Contele" r~ceptată de ~egaf~n~t, "comu- părinti ai oraşului nostru a fost fixată lea terenuri de activitate rilmase vre· 
Barbu Ionescu, având drept ţintă Olcatelor" naţtonal-ţaramste. in urma unui acord necesar şi 'in ace- me de doui ani uitate şi părăginite. 
:ăsturnarea aşezării dinastlce a Credem, in definitiv, că prin laş timp salu Iar, în plin\ll sens 81 in· Oraşul nostru este şi o patrie mal 
României. Conştiinţa naţiei n1.1 va victoria recentă a guvernului li- t~reselor noa~t~e sup~rjoar.e. re~trânsă a noastră, un bine definit 
uita trista campanie dusă de emi- beral s'a dat examenul de fine Toate grupanle etmce din acest 0- onzont cald al nostru. care ocroteşte 
sarii naţional-ţărănişti in străină- de epocă in viaţa politică a ţărU raş, al:ir~l~le ~ de o fr.aternelă şi pr~- so~arta no~stră pămân!eas<:o .. m.a~ i~ti-

. fund CIVIlizata conceptle asupra destl- ma. Iar cme doreşte din phna Imma o 
late, cu sprijinul unor financiari noastre. Se imphneşte in curând nelor viitoare, au convenit prin rostul soartă demnă şi mai bună oraşului 
aventurieri de talia "contelui de prima decadă dela Unire. e'o organelor lor reprezentative să.şi can- nostru, gelos de progresul şi presti
Bellagio", impotriva imprumutu- inspiraţie profetică d. Vintilă Bră- dideze al.ă!u,rea de DI. Dr. Ioan Robu. giul său, v~ întel~ge,. că . trebui~ să 
lui de insemnătate vitală pentru tianu ne spune că de acum incepe personahtatlle de frunte. voteze cu msufletlre lista condusa de 
viitorul acestei ţări, spre avuţii1e o nouă epocă in viaţa patriei În- , Frontul s?lidar al ce.tă,enil?r ser~oşi încercatul om de. b!ne!. care este dl. 

. ... ., • Şl pondera11 este deCI realizat. Lista Dr. Ioan Robu ŞI al caruea colabora-
căreia lăcomia cămătarilor inter- tr.eglte. Parca ar fi CItit slove tal- in cap cu Dr. Ioan Robu este lista tor, va fi o garantie deplină şi sigură 
naţionali işi tine mereu intinse ntce in adâncul sufletelor noastre. biruinpi. Ea se bizuie în primul, rând lpenlm orice cetatean al Aradului. 
ghiarele saurtce. Şi nu se va Mare adevăr a grăit. Cine nu 
~terge din conştiinţa acestei naţii vede perspectiva de lumină şi 
amintirea dureroaselor tribulaţii grandoare 1 S'a sfârşit pentru vit
ale unor intempestivi peţitori ai tor cu .răscoaJele" şi "aventu
pastorii de Stat, cari au umplut rile" de operetă. Viitorul este al 
!oruJ . public vreme atât de inde- oamenilor de muncă. Ceice cu 
lungată cu clamoarea unei reto- ochii impăingeniţi de patima po
f]ci plebeiane şi au reuşit să litică nu văd noile răsărituri ro
Inunde chiar treptele tronului cu mâneşti să tacă şi să se retragă. 
valul unor inconştienţe necuviinţi. Un lung pistiu de incuccese se 

Intr'o vreme, când lordul Rot- pierde in urma partidului naţio
hermere şi-a intetit atacurile în nal· ţărănesc. Ca tot atâtea mici 
~Daily Mail", când ziarele din babilonuri In ruine, greşeliJe po
Budapesta formulează net "auto- litice ale acestui partid (lipsa 
nomia Ardealului". secondate de dela Incoronarea intâiul RFge al 
~iarele minoritare dela noi, ,care tuturor Românilor, negarea Con· 
au Inventat chiar acum de cir- stitutiei, campania impotriva sta
constanţă teoria .Sufletului arde- bHizării şi lmprumutului ţărifete., 

.Ienesc in sine" (Slebenbiirgiscbe au gravat pete negre pe pagina 

de argint a acestor zece ani deia I loc pentru tămăduirea febrei re
Unire. gionalişte şi pentru reconfortarea 

Din 6 Mai a. c. şi până in sufletească a multor rătăciţi in 
clipa de faţă s'a lămurit o primă lntuneretul lipsei de cunoaştere 
etapă in viaţa României·Mari. şi de experienţă a realităţilor isto-

Tragic erou al tuturor sbuciu- rice româneşti. 
măriJor deşarte, d. luHu Maniu, A pierdut lupta, căci s'a ridi
de care s'au legat atâtea spe- cat impotriva finalitătilor Însă-şi 
rante inşelate, mai are o singură ale istoriei noastre. Opinia pu
cale de ieşire: "slhdstrill pOlitica". bUcă ar dori să-I vadă intr'o no
Glasul vremii li spune să se re- bilă postură de tragic.-Va lnte
tragă şi să dea curs liber unui lege oare? 
de mult aşteptat proces de lim- Noi ne dăm seama, că suntem 
pezire In atmosfera noastră po- poate cei dintâi, cari formuJăm 
litică internă. E singura faptă . un deziderat imperativ al vremii. 
bună pe care Patria i-o ce-fe I Dar simţim limpede că acelaş 
pentru· un timp de transitie 1" gând prinde să se articuleze In 
raporturi normale. E singwul ~ih mii de suflete româneşti. 
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o ",casă". Avem • 
ŞI 

• 
nOI 

lnvăţătorii Jud, Arad au o casă, putem răbda. Atitudinea de ne
."Casa învăţătorilor". Ridicată a- păsători ne-ar croi un catastif 
cum 20 de ani, până la intinde- de blăsteme, apoi, nu dorim să 
rea domniei române pe aceste 10- seimobiliseze idei a de nevred
curi nu ne puteam apropia de nici ai vremii apuse. De aceea; 
casa noastră', la temelia căreia apelez pentru mine şi orietinii 
cărămida banului românesc. Era mei din corn. adm. Ia acele inimi 
insă a noastră· In stăpânirea al- dăscăleşti cari odinioară s'au des· 
tora cari cu nervii surescitaţi şi chis fortate pentru scopuri streine 
descinşi 'n mişcări de oprimare năzuinţelor noastre, să se scu
au făcut şi din aceasta cuibul tească anual de câţiva gologani 
răpirii de limbă. pentru a aduce acestei case Întoc· 

Era o mândrie a noastră tnfrântă mirile nectsare. Apelăm şi pentru 
insă in cobinle prăpădului des- faptul de a ne scuti un viitor nu
Iănţuit, şi cu toate acestea oceane mai Intru cât se poate de cerşi
lnvolburate, de dânsa ne apro- toria banului străin care şi când 
plam cu smeren e de altar şi cu e Întins e invăluit in mândrii ce 
umilinţă de nedreptăţiţi, pentrucă rănesc. Până in prezent numele 
era fătul pungilor sărace dăscă~ înţelegătoare ale vredniciei româ
leşti. Prea ouţm ni s'au deschis neşti ne-au scutit de acest apel, 
uşile ei, argusul ideii de stat u- astăzi, prilejul reparării, ne im
mtar clămpănea procesul istoric boldeşte să strigăm inv. jud. A,1 băIăbănea Ideia de dominaţie. rad: Avem casa noastră veniţi 

Nr. 
GhlUlpl 

Zodia Brotăceelor, 
Este de sigur aceea care a dat viaţă 

şi c.are ocroteşte partidul Naţional-Ţă
rănIst. 

Epldem!ca manie de expozee şi co
municate, care agltă ramolltele uscă

turi pseudo·patriote, ar face cinste băI
ţUor noastre, unde pari-se brotaceele, 
parte îospăimântate de vorbăria In
suflată şi răsuflată a dlul Virgillcă, au 
em'grat În masă, parte cu organele 
vocale mal rezistente au şi inceput 
pelerinaj al spre capitală să pUl1ă cu
vânt in parlamentul naţional· ţărănist. 

Cum şi cât se vor strădui brotaceele 
emigrate să stârnească Interpelări in 
camera franceză - nu sunt in măsură 
să ştiu - suot convins însă că cel 
plecaţi la Bucureşti vor stăml furtuni 
de aph.uze şi vor contnbul în mod 
zdrob1tor la campania de răsturnare a 
guvernu lui liberal. 

Dar bălţile noastre vor avea să su
fere, stuful se apleacă intristat -in bă
taia vântului, frunzele de nufăr 6tau 
goale şi mătasa' broaştel va face mo
ţiune. 

- Iată sltu."lţlunea mlaştinelor noastre 
OIe Manlu. Dacă halta hlimeş'tă din 

jnrul Dtale, va dlspera sit răstoar 
un guvern prin mlorlâlturl miloage s 
amenlntărl ridicole - te rog - de dr 
gul miturilor demosteniene, pune c num 
vânt la popularea bălţllor româneş eţull 

Nu mă indoese că astenlea stare iste 
ODozltle în care s'au alăptat 'tguralivii auSt: 
dumnttale mai adăogând şi "dlsper rlşrn 
rea până la ultima margine· (mal b! ace 
zIs "ultlmul ban") financiar în ca azur 
v'a adus OI. Vintllă Brătianu (care ţă ( 
e om bun căcI nu Iubeşte florile 
javrele) e potrivită, pentru ca să 

ferească de o Inundaţie. (Archlme 
spunea: "Având in vedere indelunga ea E 
tul stagiu de opoziţie. un naţlonal.ţ ână 
rănist nu desJocueşte prea multă apă oartc 
- capul fiind sec prin deflniţ1e _. rept 

ŞI pentra că lIceastl perspect!' elaH 
pare singura fericită, cred, ar fi n rezt 
merit în actoala sesiune a parJame rab!1 
tuiui Dvoastre, să nu se neglijeze v 
tarea unei legi de ocrotire a brotace Fii 
lor. lege pe care guvernul liberal - fet 
asigur - o va pone cu mărinimie' ieU 
aplicare. n OI 

Aurelia. i bl 

A fost, deci, şi n'a fost. voi cei cu griji multe şi ridicaţi 
Acum insă, 'ntrânsa ne-am fixat prest'giul casei noastre cu banul 

dreptul de stăpânire evadat din văduvei din evanghelie, veniţi vOI 
1mbrâncirile trecutului. In ea ne cari in dimineţ·le vremii de beje
risipim sufletul şi o imprejmuim nie aţi rostit rugăciunea realizării 
cu mândria deşteptată. Prin ea idealului românesc, şi asiguraţi 
vom trăi In conslderaţia genera- trăinicia lui prin dragostea casei 
fiilor viitoare şi ne va ~ăviinti- noastre in ajutorarea ei. Apropi- ~_.~_~,~_~~w~-~~,~,~'~~MA"-~~~'~-~·~·~'~~'~W~~~W~·~~~4~.~-~~~ 
pare recunoştinţa dascăhlor ro- aţivA de moştenirea vremii şi IA- Conferinta consiliului de prefectură. 
mâni. saţl să se reverse asupra ei bine-

Până acum, de 9 ani a trăit cuvântarea iubirii, in danii. Este 
din mila dandlor şi din desagii casa noastră o instituţte cu for- In 18 lule a. c. s'a ţinut şe- tot mai Intrţit alerg la ajutor-
copitlor de ţărani din judeţ. A- me atât de româneşti, tncât pri- dinţa consiliului de prefectură sub medicului. Să ridică cu mull Pri 

cestea au fost sursele dl
'n car." ah' presidenţi a d-I ui prefect Oeor- dreptate contra căsătoriei pre 

veg erea el ne-o impuue cinstea. A d P trăit tencuiala ei. Mila noastră Nu şovăiti deci, prietini dragi in. gescu. u partlcJiPadt -nii e- timpurie a unor nevrâstnici. Oi 
profesională nu a cam şters col- văţătorl In intinderea ajutorului truţiu primi ntotaDr uSeătadn secre- datele prezentate s'a aflat că s'a 'D 
bul de pe invE'ch tele lucruri, cari ca să nu să poată zice despre tarul con si iu ui, r. r ean prim luat in căsătorie tineri de 15 e 
de 20 ani Bşteaptă 'orânduirea voi cuvintele lui Eminescu: "In- medic judeţan, Dr. Marta prim 17 tani cari şi ei fiind In desvol dinla 
lor, hfruntându ne parcă indo- treaga lume lnţelegea voi nu aţi medic veterinar, O-tru Olariu rev. tare .. nu pot naştere decât unoa~e, 
lenţa. Acum insă nu maj putem' inţeles". şco Nicolean adm. fin., Ing. Sar- flÎnt~ hibride sortite să ajung Oflc, 
suporta dăinulrea acestei situaţii Am scris aceste rânduri ştin-- toş şeful servo poduri şi sosele, numai pocitanii, nici decât oa urmj 
dt'sgllstătoare. Vremea cjl(lstei ro- du-mă in asentimentul corn. adm. pIOC. Mândru, dlr. Piso, consll. mefti plini de energie. L 
mâneşti ne imboldeşte r.a:· purce- dar mai mult încunjurat de mân- agr. Stoicescu etc. Roagă organele adm. a tmp r:el; 
deri prabnice şi la fapte, in con- dria voastră de avea o casă, pe Presidentul, d-l prefect Geor- de~~ cu autoritatea ior a tmpe genti 
sonamă cu mândria proprietăţii. care custită şi tn cosideraţie gescu in cuvinte bine simţite des- deca contractarea ăstor fel d 2. 
Atmosfera creiată pe socoteala vecinică s'o ţie vredicia voastră. chide conferinţa şi roagă pe cei căsătorii, la temelia cărora tn cel graii 
noastră ne sufoacă iar observaţiile prezenţi ca in rapoartele ce le mai mu te cazuri stă tendin\ 3. 
spontane ne lovesc in toată clipa Cristea presintă să enumere cu exactitate materială. inspI 
cu ironia deslănţuită. Nu le mal iosp. şcolar preş. 8S0C. ÎnVăţătorilor tot ce aparţine serviciului lor căci OI Dr. Marta espune' situaţi' penfl 
w ______ , __ _ i 77 - numai aşa se va putea câştiga o I veterinară şi dovedeşte cu da v

1 .. 

~ ~11.mentul eonstl-nteloT. idee clară despre tot ce intere- precise, că înjud. Arad aufuncţi rari 1 u sează judeţul Arad. Prin astfel nat in acest an 22 staţiuni d 6~a 
• • de intruniri

t 
zice d-sa, cari ne montă cu 62 armăsari ai statului . 

• Inotile şi vanitoase atitudini negative, 
au pus stăpânire pe CO[1ştinţele gău

noase şi putrede atcortfellor opuzltlel 
din Arad. Cu o îndârjire demnă de ° 
cauză mal bună. !alimentarli- cunştin

ţel româneştI, contlnale nesocotita 
actiune de invrăjblre a fraţilor de a~ 
celaş sânge. Şi toate acestea pentrucă 
patriotismul domnIei lor, nu găseşte 

a fi in deajuns răsplătIt. Dar oare patrio
tismul şi jertfa se cântăre'Şte cu gra .. 
mul, se răsplăteşte cu· ciolane de ros? 
Domnll Şt. Cicla Pop ,1 V. Ooldlş să 
răspundă. Nu se dăraml cu balele 
fll'cărul .patrlot" ca domnflle lor, 
o RomAnie inchegată eu plumbul to
pit al sacrificiului şi botezul de sâa
ge care a roşIt pămâotul de la Nistru 
pAnă la Tisa. Prea şi-au dat arama 
pe fată pentru ca clnstital tărau ro
mân. să nu Intrevadă 10 cuvintele 
mlroase. goliciunea hidoaset Jar per
sonalitătl. De acuma tşl va putea duce 
OI. Şt. Cielo PoP. cei 700 de ţărani 
(tn Joc de 20.000 cum se lăudau) spre 
Alba·lulla, dar la intoarcere tristul co
val de amăgIţi ai demagogiei Dsale, 
tiU se va mulţumi sA'1 blesteme el va 
lU si ridice ,1 stâlpi de spânzurA
toare. Dtfalmatorll constoiclsmulul U
beral, lIcbel~le opozlţloDlste dia Arad, 
chiar el, cari tD faţa voastri popor eio-

sUt românesc, pozează drept cel mal fac să privim adevărurile in fată Sunt In acest judeţ X circ. ve· ro~ 
aprigi duşmani al bazelor economl('e aşa cum acele se d~sfac din }ea~ teri"n~re Între cari vacante sunt (U~. 
pe care se reazmă puternicul partid litate vom putea sa luăm maSUrI Chlşmeu, Aradul-nou şi Sebl , , B 1 1 1 a Ci Naţional-Liberal, sant lipitorile băncilor de bucurie a multor deraeri pro- oa e a anima e .au obvenit, tur· fiintl 
liberale. Iată deci făţărnicia cu care 0- venite din necunoaştere exactă a b~rea, pesta porcmă, morva sea; 7. 
perează uscăturile patriei noastre ca tmprejurărilor apelând încă odată bla, etc. Pentru a feri publieu; aleg 
să ne abată de la calea cea dreaptă, la inălţimea sufletească a celor con~u~ator ~e carne de a se l~· pop 
ŢuanU conştienţi au incetat de a presenţi ti salută ca pe nişte co· părta,şI d.e ah~entare pusă in CH' 8. 

mal fi Instrumente oarbe în mAn1Je laboratori tn munca de progres. culaţle dm ammale bolnave, cer! nan 
sămănătorllor de ură cari urmăresc I _ CU inslstintă infiinţarea unui curs 9. 
numai satisfacerea Intereselor perso- I O-lOr Srădean în raportul de vizitatori de carne cari vorti I 
Dale, şi au alungat cu ciomagul dintre . . w • h' . . ' . . . şu U 
el pe aceşti borfaşi ai pollticel româneşti. I general, prezmta starea sanitară veg letorii altmentaţlet cmstlte. 11 

Imbrăţlşem cu căldură, părlnteasca, a judeţului care este mulţumi- * rădl 
Iubire cu care De ocroteşte bunul ro~ toare. ,Cazuri de boale sunt cele 01 Olariu rev. şco face dare d! fure 
mln OI Prefect l. Georgescu. CăCI cunoscute, pentru lecuirea cărora seamă asupra invăţămâ tu1 l' Il 1061 dacă bUDUI Dzeu a dat să crească l 1 ' 1 . d' .' nu\" 
grâu bogat, Iar nu spini pe holde, nu- a. uat ce ~ . mal ar~l eme!su"~1 starea şcohlor din Judeţ. Din ra- Zar. 
mallul ti putem fI recunoscători. iar nu onn medlcli de clrcumscnpţll. portul prezentat, se constată ci par' 
celor cari căutând să ne indepărteze Espune CU multă ingrijorare tnsă au funcţionat peste 700 invăţătorl 1 
de aeasl cu promisiuni şi vorbe tn- Iăţlrea tot mai pronunţată a tu- Cât priveşte lnvăţământul aceli 11 
şelătoare. vreau sA samene urgta foa- berculozei acest flagel care duce mulţumită organelor de contrd. 1.'011 
metel la uşile caselor voastre. t w' ., ... Aurellan. n pamânt atâtea VIeţi . tl~ere. a apucat pe cai bune şi e depuS dor 

71611928. 
PubUcaţiune. 

Comuna Zerind vând la licitatie pu
blici în ziua de 6 Septemvrie a. c. 
8yem zece (10) doi (2) cal de ham 
şi 1 (un) armăsar de reproductie conf. 
ari. 78.82. din Reg. contra. 

Pentru a se tndepărta moltpslrea, in sufletul oamenilor vredoicl ~int 
prop~1De izolarea :media~ă a celor Construcţ111e şcolare tn acest a! din1 
atinşI de ea, intr un spItal de tu- s'au tnmulţit cu mai multe palatf ma.' 
berculoşi construit anume pentru in cari, pe viitor se va descinde ChE 

acest scop. Apoi, impedecarea cultura românească in toată pleni' zel1 
tinerilor bănuiţl de această boală tudinea ei. I 
a se căsători înainte de vizita * pr<; 

Caetul de sarcini sd poate vedea 
18 Primăria şub orele otidoase. 

medicală. Ing. şef Bartoş face espuner. pel 
Sifilisul ca un flagel lăţit prin asupra şoselelor dio judeţ can mo 

risboiu e In descreştere, semn, sunt tn stare mutţumitoare. S'a~ CUI 

Prlmdrla. că cei cuprinşi de această boală, reparat şoselele Păuliş-Şirla f pU. 
Zen"nd la 18 Iulie 1928. 

Nr.566 slu 
pr~ 
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lşca-Vânători. Celelalte sunt 
curs de reparare şi vor fi in
lrând date menirii lor econo
ice. 

'" 
Adm. financiar 01. Nicoleanu 
lUrnără starea financiară a ju 
~ţulut şi face Une le constatări 
Iste In privint~ nerespectării re
lusului Dummical de cătră unii 
lşrnari. l~oagă org: adm. a- şi 
ce datormţa la ivirea unor nou; 
lzuri, căci d-sa va ŞtI să purceadă 
ţă de renlteflţi in mod legal. 

'" 
01 Popescu dir. servo agricol 

Ice o dare de sedrnă despre sta· 
~a economică a judeţului, care 
ână in prezent e intr'o stare 
>arte bună: Nădăjdueşte in in
reptarea timpuluI şi faţă de ce
!lalte insămânţări pentru a putea 
rezenta un raport general favo
abil asupra economiei judeţene. 

* 
Fiind timpul inaintat, 01 pre-

eet mulţumeşte dlor şefi de ser
ieU asigurându-i de tot spnjinul 
11 orândulrea lucrurilor frumoase 
ii bune pentru jud. no~tru. Cei 
)rezenţi ovaţionează cuvintele 
I-Iui prefect, pe cari le cred tiş
Iite din inimă românească. 

Rap. 

Primim spre publicare următoarele: 

, Sedinte Culturale. , , 
Din Buteni 

'Despărtămânlul "Aslra" va tine şe

dinta in ziua de 4 August 1928 la 
oarele 9 în sala de şedinţă a P. O. 
Oficiu protopopesc din BuienÎ cu 
următoarele obiecte: 

1. Insliluirea unei comisiuni p~:dru 
pregătirea unui memorand cu privire 
la reinfiinlarea Zarondului cătră I~ Re
genţă, guvern şi partidele politic\:'_ 

2. Chestiunea geografiei şi mono, 
grafiei Zarandului. 

3. Instituirea unui revizorat şcolar sau 
înspedorat şcolar cu sediul în Sebiş, 
penlru fostul Zărand. 

1. Intensificarea sericiculturei, po· 
Olăritului şi albinărilului pe întregul 
Zărand. 

5. Instituirea unei comisiuni pentru 
propaganda culturală şi religioasă prin 
laici. 

6. Instîtuirea unei comisiuni pentru 
II căuta mijloacele culturale pentru în
fiinjarea caselor culturale. 

7. Instituirea unei comisiuni pentru 
alegerea cărtilor acomodate ca lectură 
popomlă. 

8. Infiinjarea unui curs de perfecjio
nare în păpucărie şi croi. 

9. Modalilălile pentru regularea eri
şului Alb. 

10. Strângerea de fonduri pentru 
rădicarea unui monument pe dealul 
furcilor din losas Întru amintirea lui 
Ioan Butean, fost prefect a legiunilor 

. Zurandului spânzurat în acest loc din 
I partea ungurilor. 

11. Eventualele propuneri. 
[n urma însămnăIătii obiectelor din 

ronvocătorul de fală sunt rugati toti 
domnii membrii din comitet să se pre~ 
~inle in număr compleei la aceasta şe. 
dintă. deoarece este vorba de cele 
mai ardente chestiuni a tinutului, cari 
chestiuni necondijional reclamă şi pre
zenla şi ştiin1a persoanei O-Tale. 

Pentru fi putea deslega toate aceste 
probleme," am invitat pe mai multe 
persoane cu dn.goste şi pregătiri fru· 
mOase fală de toate chestiunile, pre
Cum şi reprezentan1i ziarelor din ca· 
Pitală, Arad şi Cluj. ca astfel să de
Sluşim opinia publică asupra acestor 
probleme de ordin national. 
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Intrunire 
In 14 Iulie invăIătorii plăşii Pecica 

s'au întrurlitînşeomfăcutruratlt' in co
n'fOIf!1 -S-emlac sub -preşedentia d-Iui O. 
Peirovidu-revlzor şcolar al circum· 
scriptiei. Multimea mare a ÎnvăIătoriIor 
prezenti precum şi dorul lor de a auzi 
glasul indrumălorilor culturali au ju
stificat această întrunire însperată de 
dorinlă de a introduce În atelierele su· 
fleteşti forte şi energii creatoare. Ca 
şi în trecut, conferinta din 14 Iulie a 
fost efluxul unor trebuinli conştiente, 

în cari încoljesc porniri de o curată 

dragoste şi frălietate. Acum când sub 
ochii noştrii se plămădeşte temelia cul
turală a jării şi se Întăresc granitele 
ei, mişcarea învătătorilor este cea mai 
espresivă garanlă şi mai binecuvântată 
politică românească. Robii de eri, în 
elanul libertătii concep prin sbuciumul 
lor adevărata pedagogie najională şi 

creiază ax;ome de valoare permanentă. 
In întrunirea dela Semlac, s'a, dovedit 
aceasta atirmare, p1ină în toată des
Iănluirea ei de taina muncii binefăcă. 

toare. 
Ca în toale orânduelile noastre cre

şlineşli, conferinla s'a inceput cu ser
viciul divin, oficial de Păr. Popoviciu. 
După rugăciune, Înv. S'I\U Întrunit în 
sala culturalii arangială anume pentru 
lucrările întrunirii. OI revizor al circ. 
in ca1itat~ de preşedinte prin cuvinte 
indemnăloarE" de opinii deschide conf. 
şi salută oaspetii prezenti, N. Cristea 
insp, şcolar, şi mai multi tărani frun
taşi. Acest cuvânt de deschidere nu 
este numai pecetea caraclesării mo
numetelor înăltătoare ce le trăim, ci 
Ouhul omului întelegător al situatiei. In 
el bâjbăe cugetarea vremii şi se în· 
tâlnesc luptătorii in deslegarea proble
melor complexe ci le intind împre
jurările. 

Prin el, fătul gândirei actuale, să lă
muresc valurile forlărilor şi se ordo
nează năzuntele româneşti. A fost un 
crez şi o Îndrumare. Prin el am J.~ăit 
în atmosfera liberă a unei Ţări nealâr
n8te.-fi~â~dConoiiTIa-no8sfrirvmoare 
in';. ~adunati l-au strâns în suflet, iar 
celui ce l-a roslit i-au dat dragostea 
învăluită in aplause călduroase. 

La salutul preş. lnsp. şco Cristea 
răspunde cu lucrarea: "Pentru cei morIi 
PJ~n.tOLUIlj!!~al". -

In această muncă se desfăşoară fră
mântările generatiei ardelene din timpul 
memorandului. Trecută prin valul gre
le lor încercări, aceşti martori dobân
desc lamura recunoştintii, iar cei pre
zenti înpinlenare Ia surescitări demnf.' 
de cei ce ne urmează această confe
rintă, la propunerea d-Iui dir. Oh. Pre
cupaş se va tipări şi estinde pentru ri

dicarea unui ~onllment d~~!..~~~_~v'; 
căzuti .p_~!ru-Q, ~r~djntă. , 

"Şcoala activă" şi .. Pedagogia şi 

politica", lucrările dior Ardtdean Ş 
Bragia, aprind discutii interesante prin 
ideile ce le aruncă şi gândurile afir
mate. Espuse cu claritate şi logică, 
prezentarea lor a fost incercuirea noa· 
stră în mrejile aprobărilor. 

De altcum, vrednicii conferenliari au 
fost răsplălili pentru munca depusă şi 
adevarurile esprimate cu ovalii căldu
roase, iar la propunerea dlui preşe· 
dinte, conferinja esprimă multumiri tre
cute îrr procesul· verbal 

La punctul "Propuneri fi d·I in-dir. 
din VărJac Uroş Totoreanu dă cetire 
unei "Notiuni" în care respinge atacu
rile personale indreptate contra insp. 
se. Cristea debitate în ziarul .. Voin1a 
Poporului" pentru cutezanta ovată de 
a apărll pe multi Învătători În fata ins
tantelor judecătoreşti şi comisia de 

culturală. 
judecată din Bucureşti. Se ridică cu 
multă indignare atât O-sa cât şi invă

tătorimea prezentă. Şi contra bârfitor!· 
lor ordinari cari din minciuni şi calom. 
nii vreau să-şi mentină prestigiul ne
meritat. Cei presenţi ovajionează căI. 

duros pe jn~p. sc. Cristea, şi-} roagă 

ca şi în viitor să aibă aceiaşi atitudi
ne de dragoste fată de dăscăli care 
au doveeit-o până în prezent. Motiunea 
este de cuprinsul următor: 

Estras din de cis u 1 11 adus in Adu
narea învăţătorilor - subsecţia Pecica 
jud. Arad· ţinută la 14 Iulie 1928, 
în Semlac. 

Motiune: lnvitătorii plăşii Pe cica, 
intruniti astăzi in conferintă, in comuna 
Semlac, resping cu indignare atacurile 
îndreptate în z.arul "Vointa Poporului" 
contra dlui inspector şcolar Nicolae 
Cristea, pentru cutezanta avută de a 
apăra membrii.corpuluf didactic, nu nu
mai in fata instantelor judecătoreşti, 
ci şi inaintea comisiei de judecată din 
Bucureşti. Aceste atacuri râvnind la 
deslipirea dragostei lui de cătră noi, 
le înşirăm intre cele mui detestabi1e 
tedinle, contra clirora glasul nostru se 
va ridica totdeauna. Olui Inspector ii 
aducem recunoşlinla aceslei intruniri 
asigurându-} de deyotantul nostru sin
cer precum şi de intindeiea scutulul 
de apărare, ori de câte ori voci cobi
toare îl vor clămpăni cu ură şi cu
prinse de duhul răutătii. OI. Inspector 
să meargă nainte pe calea binelui pen
tru noi ca şi până acum, iar dragostea 
dovedită şi mai departe' să-şi tindă 
aprecierea mumei noastre culturale. 
Duăă regularea mai multor chestiuni 

de ordin administrativ, DI. preşedinte' 
închie lucrările conferintei prin mul
tumiri sincere adresate invătătorilor şi 
oaspetilor presenli care încheere ii 
aduce călduroase orajiuni pentru tactul 
şi devotamentul arâtat în conducerea 
conferintei. 

La masa comelă s'a toastat pentru 
M. S. Regele de către insp. sc. Cris
lea, D-I Oh. Petroviciu preş. pentru 
D-l ministru Angelescu, D·I Petru Să
coşan pentru 0·1 prefect al ludetului 
1. Oeorgescu, D·) Oh. Precupaş pen-

românească. Toale telegramele au fosl 
expediate in mijlocul unor ovaUun( fr
netice la adresa celor amintiti cari au 
binemeritat dragost~ ce le-au inlesnit-o 
invătători circ. Pecica. Laudălor şi re
cunoştintă celor ce au muncit cu râv. 
nă ca să li.se poală dovedi atâta Iu· 
bire. 

Rep. 
." ... lE, .. 

lragedia unor lullele neIntelese. 
-------In Sâmbăta trecută. in com. Alma, .'Î 

petrecut o jtlnlcă ,t mult dureroasA 
tragedie. lnvaţAtorul Vlad a doborlt 
cu un glonţ de revolver pe fetita pre-
otului Popovlclu, Minerva. DupA acelt 
trist incident a urmat apoi sinuciderea 
tinărului, care, alaturi de cea pe care 
a iublt·o. i,t doarme vecinicia intr'lIn 
clmltlr inmulţlt cu douA crud. Porarea 
vor grăi aceste sfinte simboluri, el 
sub tărână visează două fiinţe trecute 
Într'o lume unde nu mai poate nimeni 
să·i despartă. Acest fapt ne aminte,te 
de un altul, in care rolul trlglc l-a 
jucat tot un invăţător, Ina,cl1 din NI· 
dlac. împuşcat de un părinte care D'a 
inţeles trâcntrile sentlmentale ale fe-
tiţei. Desaprobăm astfel de acte cute-
zante, şi mal ales cd petrecut In AI-
maş unde vegheazA o cruciuUtăj ~ceea 
a eroul.YLJJmpa. Credem că acolo 
nu vor obveni decit morti pentru e
roism neînduplecat. 

Celce a săvârşlt aceasta fapt!. poate 
a crezut că şl această hotlrlre este 
de trecut in rAndul celorce se vor 
poment. Mal ştii I Ori cum, n'o slm
patisăm. Dar necugetăm că şi noi am 
Iubit odată, şi atunci Involuntar ne 
flutură pe buze cuvintele lui Coşbuc. 

Aş vrtl1 s'o ştiu nevasta mei decât 
si mă despart de ea mai bIne aprind 
tot satal. I 

Celor ~orţl le dorim odihni buni, 
Iar părlnf~lor şi tn deosebi prletinl2lul 
Popovlciut răbdarea lui Iov şt Uniltea 
lui Sacrale. 

Astfel de casurl au fost s'aa să mar 
fie când Inima ,1 nu mintea dispune. 

DERBEDEII . 
vremii de groază. / 

tru lnsp. sC. Cristea, D.I N. Dura se· Ni se aduce vestea ci tn crlş
cretar pentru M. Oh. Petroviciu, iar mele Lipovti s'a cuibărit un a
insp. sc. închină cinsle şi recunoştintă nume Constantin Ghergariu care 
fruntaşilor Semlacani. Pascu, Ouleş, In era bolşevismului maghiar lşi 
precum şi Şeitineanuhu. R. verişan dir. făcea un titlu de mândrie din 
cari pentru dragoslea lor fată de eul. schlnguirea intelectualilor şi ţA
tura românească au făcut sforlări în ranilor din Galşa. Ni se mal 
ridicarea institutiilor culturale in cari spune că această pocituri este 
au vârât suflet şi idealism. Ii roagă să fătul fostului preot, deci, crescut 
păstreze şi in viitor acelaş devotament cu fărimături de prescură româ
fată cu tot ce apartine sufletului româ- nească. După cum se vede a 10-
nesc. teat In tară pela spatele grănfce-
Răspunde R. Verişan asigurând pe rilor nostri, iar acum, tşi duce 

cei prezenti de căldura conştiintei ce fără ruşine desaglt laudei prin 
o poartă fată cu tot ce e demn de cele crâşme. Noi ştim ci In Lt
remarcat. Cultura românească, zice pova avem un serviciu poBţial, 
D.sa, să răspândeşte prin aceşti tăculi care are şi datorinta de a prin{\e 
muncitori cărora li se va aplica cu de ceafă pe toţi derbedii vremii 
respect cuvintele evanghelice: "Bun de groază. 
lucru ati lucrat! Lucru) l.ati implinit şi Ce face? 
credinta ati păzit." . Mai rugăm Ono servicii de 8i-

Inainte de ridicarea mesei se trimit guranţă dm Arad a scruţa puţin 
telegrame o. lor. Ministru Angelescu, pela Şlmand după individul care 
Oir. General Ohitescu şi 1. Georgescu a indemnat uciderea celor 2 prett 
pref. lud. in cari se exprimă cele mai români. Se zice, că-şi plimbă cu 
curale sentimente de dragoste şi re- ipos cutezanta fără a fi cAtuş de 
cunoştinţă pentru opera constr~ctii~or puţin mişcat de fapta săvlrşitA. 
şcolare. In acest judet aceasta mpan- In alte tări aceste pocitanJl de 
;lare. de şcoli, după cum bine 8 tăi; mult ar fi fost doborlte In gropi 
măcd·o colegul :.ăcoşan se datoreaza anonime. La noi insă devin ce~ 
omului de bine. românului insufletlt tăţeni cu drepturi şi discutA che. 
care estE~ ,pref 1. ?e?rgescu. Prin fap- sti a cinstei şi omeoimei. SperAm 
ta. ~ovedlla,. a pnnllt devot:mentul şi I să-i vedem· Inlănţuiţi şi pedesiţi 
ahplrea unUl neam recunoscator care după faptele lor. 
se va încălzi la focul ştilntii de carle 
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Primăria .. comunei Târnova. 
PUblicaţiune. 

Prlmăr!a comunei Târoova ţine Il
cftaliutle pu blcA In ziua de 18 August 
192H ora 9 a. m. privitor la următoa
rele furoIturl şi reparaţii pe anul 1928 

No. 5!10-19.:.8. Pentru furnizarea 
petrolului, lampelor, chibrltelor fitIle· 
lor şi sticlelor de lampă necesare pe 
-anul 1928. 

No. 551-1928. Pentru furnizarea 
hârtlel. tocurl, gum!, peniţe, liniale 
precum şi compactarea cărţilor de 
bgil, regulamente et~. pe anul 1928 
: No. 552-1928. Pentru furnizarea 

imprlmatelor ŞI hârtlei necesară pri
măriei comunale pe anul 1928. 

No. 503-1928, Pentru repararea şi 
Intreţlnerea precum şi furnizarea ma
terialelor necesare la reparaţia recvl
zitelor de pompierit pe anul 1928. 

No. 554-1928. Pentru repararea 
mobilierului şi cumpărarea alor 4 ţolurl. 
.. No. 555 - 19;:::8. Pentru repararea 
gardului ]a primăria şi cimitir. 

No. 5!>6-1928. Pentru repararea ca· 
sei ,. Verdele" conform pIanului şi de
vi?ului intocmit de serviciul de po
duri ,1 şosele. 

- No. 551- 1928. Pentru repararea şi 
cumpărarea alor 2 văIăurl pentru adă
patul vite lor. 

No. 558-1928. Pentru furnizarea 
materlal"Jul de lemn necesar la po
durHe comunale. 

No. 5J9 - ] 928. Pentru furolzart"a 
alor cea 1:00 Klgr. ovăs. 3000 Klgr. 
porumb necesar reproducătorilor mas
cul!. 

Llcltatlunea se va ţIne in conf. cu 
Art. 71.- 83 din Legea Contabilitiiţi 
publice. 

Condiţfunlle se pot vedea zUnlc i!1 
biroul notarial Târnova sub durata 
oarelor de serviciu. \ 

In caz de nereuşită flxă~ a doua 
Jlcitatlune pe ziua de 10 &eptembrre 
19J8 la ora 9 a. m. cu acel~aş con· 
ditluni. ,y 

Târoova, ]a 25 Iunie 1928. 
Ursulescu Ignatie m. p. 

notar. 
Deta Gheorghe m. p. 

pnmar. 
No. 560 I 1928 

No. 16S1 I 1928 

Publicaţlune. 

Primlrla comunei Şeitln aduce la 
cunştlnţt că tn ziua de 20 August a. m. 
ora 11 v'a ţinea licitaţie publică cu 
oferte 111 chlse pentru repararea alor 
fere-stre, sau înlocuirea lor cu altele 
Doi şi pentru repărarea şi vopslrea 
mobiHerului ofldulul Primăriei. • 

Oft!rtele se vor inainta separat pen~ 
tru repararea ferestrllor, separat pentru 
inlocuirea lor cu altele noi şi separat 
pentru ff pararea şi voslrea mobtlierulul 

ŞeitJo la 16 luJie 1826.' 
Primăria. 

No. b65 

Publicaţie. 

Se aduce ]a cunoştinţă celor Inte
resaţi că ]a Centrul pentru Ocr.tirea 
CopHlor din Arad, pe ziua de 16 lu~ 

lie 19~8. se va ţine Iicltdtie publică 

cu oferte Închise şi 5 gilate. pentru 
furnizart>a a 20 vagoane lemn de foc 
calitatea I cer crepat, per vagon ] O.QflO 
kg. transportate in curte' şi c1adlte, 
conform Art. 72~84 din lf gea cont.tbi
tăţii publice. 

Caetul de sarcini şI alte informaţlun' 
s'ă pot primi zHnic la D1reeţiunea 

acestut Centru intre orele 106 12. 

No. 567 

Dlrect i un ... 3. 

(lndlsdjrabli) 

TRJBU~T A NOAUĂ 

România - Prefectura Judeţului Arad f 
SerViciul FlOaneiar şi Economic 

No. 14527 
Arad, la 12 Iulie 1928. 

PUblicaţfune. 

Se aduce la cunoştinţă publică ci 
in ziua de 27 August a. c. orelE" 10 
a. m. se va tinea In localul ServiciulUI 
Financlar şi Economic dela Prefectura 
Judeţului Arad. licttatiune publică cu 
oferte inchtse in conform tate cu art. 
71. ŞI următorii dIn legea contabilitătli 
publice pentru furnizarea alor 25 buc. 
uDlforme de vară şi iarnă necesare 
camer!ştilor şi şoferilor. 

Caietul de sarcini se poate vedea 
in birou] Serviciului Financiar şi Eco6 
nomlc in zUele oficloase între orele 
11 şi 13 dlO zI. 

Amatorii vor depune deodată cu 
înaIntarea ofertei şI o garantă de 10% 
din suma ofentă. 

p. Prefect, , 
(ss) Dr. Lazar 

Şeful serviciului, 
(ss) Stanca 

No. 568 I 19L8 

Concurs 

Publicăm concnrs pentru îndep,ini· 
rea alor 2 posturi de bădurari, cari 
vor face serviciul de pază În pădurea 

comunală situată in hotarul Cladovel 
Reflectanţii i-şi vor inainta cererile 

pregătite conform Art. 31 din Regula
mentul Serviciului SIlvic Exterior rână 
la 10 Sr pt. ] 928, adresate către Pri
măria Comunei Siria. 

Siria. Ia 23 Iulie ] 928. 
Notar. 

a. Popa 
Comitetul şcolar rural 
No. 55~ I 1928 

Primar. 
G. Mâliu 

CovăslDţ. 

Publicaţ1une. 

Publicăm licitaţie publică pe ziua 
de "27 August 1928 ora 10 a. m, pen
tru furnizarea: 

1. Cinc! vaKoane lemne calitah'a 
primă pentru şcoale. 

2. Opt bucăţi sobe de fer prntru 
Doua constructIe şcolară, conform cu
bajulul S3.lelor şi respective camerelor. 

Llcitatiunea se va tine pe lângă 

respectarea dlsp, art. 72 83 din legea 
contabilitătll publ1ce. 

Covăslnţ, la 12 Iulle 1928 

Preş. Secretar. 
BioQrca Popa 

No 561-1928. 
M • 

D 1 R E c 

Publicaţfune~ 

Se publică spre cllnoşlinlă generală 
că primăria Corn. Năelab (juel. Arad.1 
va finea licitajie publică pe ziua de 
30 August 1928 ora 9. a. m. pentru 
arendarea dreptului de vânat pe teri
toriul comunei Năclab cea 4000 Iu
ghere cad. pe limp de 10 ani începând 
dela 30 august 1928 până la 30' aug. 
1928. 

Pretul de strigare este 4000 Lei. 
Condifiunile ele licitatie se pot ve

dea la primăria comunei În cursul oa
relor oficiale. 
Nădab, la 27 Iunie i 928. 

NI} 563 -1928. P,imarta 

No. :::85 1928. 

Pubiicatiune. • 
Se aduce la cunoştinlă generală, că 

în ziua de 29 Augusl 1928 ora 10 se 
va tine licitatie publică în localul pri
măriei comunei Variaşul pentru darea 
în întreprindere a lucrărilor de edifica
re a locuintei notariale şi renovarea 
localurilor de primărie. 

Licitatie se va line În conformitate 
cu ari. 72-83 şi cu condifiunile gene
rale pentru intreprinderi de lucrări 
publice din legea conlab. publice şi ca 
oferte închise şi sigilate. 

Concurenti . vor depune odaiă cu 
ofertă şi garantie de 5% din valoarea 
lucrărilor. 

Pretul lucrărilor dupil devize este 
Lei 600.000. 

Celelalte conditiuni, planul, caeful 
de sarcH şi devizele se pot vedea la 
primăria comunei Variaşul În orele 
de serviciu. 

Variaşul, la 15 Iunie 1928. 
Primăria 

No 562 I 192~ 

Nu calatoriti 
la băile scumpe când şi în 
ARAD primit acelaş trata· 

ment cu baie de 
Acid carbonic de 
Buziaş, Sulfur şi 

Sare hidroterapie 
cercetati deci 

baia l SI-ma-I 
Artezicăf • 

Deschis pentru bărbati a. m. 61
/ 2 d. m. 2 ore 

.. ti femel p. m, 2-6. 

UZINELOR DE 'GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află în situatia plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de caiorie îna1tă. cu al cărui ajutor putem, ca în 
limpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâncări 
8 călca rufe şi a ne scălda. Istalatiunlle necesare şi 
montările le executăm pe raie şi pe preturi de regie. 

UZINELE COMUNALE 

SECŢIA GAZ AERIAN: ARAD 
Str. Muciu Scevola 9, 11 şi 13. - Telefon 27, 25 şi 16: 

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

în ce priveşte comenzile etc. 

ti!1.I!!: 

Nr. 31 

-E 4 
rumd/U Dr. Moldov.uz, directoral s 

ta/ului de Sta! Ar"d mulţumeşte . 
toată inima rudelor, pTieteflllor şi 
noscuţ!lor pelltru partea ce ou luat 
marea ei ducere. î/lcercata prin pie, 
rea scumpei şi neUitatei lor felle: 

Alma Moldovan. --
Broşura calomnioasă ... 

VII ziar de dlmineaţt'l, ale cărui SI 

patii şi legături cu partidul naţion 

ţălanesc sunt bine cunoscute. - anun 
eti broşura editata in limba franceza 
răspândita la paris de d-l Virgil Ma 
gearu l'a fi, dupd hotdrârea direc 
partidului. imp' imata şi in limba e, 
g/eza p,nt/u a fi rt'lspânditd În Ang 
şi În America. ' 

Mai nwzeri! ar fi, după iOI;ul 
contmutul acestei bsaşuri, sa fie tr 
dusă in .. ţigdneşte 

Judecătoria rurală Şiria. 
No. O. 819 I ~ I 1928, 

Publicaţfune de licitaţie. 

Pe baza decisului a Judecătoriei rura 
Şiria No. de mai sus mişcătoare 
secveslrale în favoarealui :Iosif Muzs 

1~ 
8' 

n 
-a 
d 
e' 
p 
ZI 

d 
Vi 

pl 
a 
m 
ce 
U[ 
'to 
er 
se 
Ul 

ni 
m. 
dE 
re 

contra urmarilului pentru suma de L N~ 

2680. cap şi pentru spesele stabili mi 
siabilite până în prezent se vor virull[]1 
la licitatie publică in comun Pânco 
la casa urmăritului În ziua de 2 Aug 

reI 
da 

1928. ora 5. p. m. şi anume diferi 
mobile de casă, pre1uite la suma d ]at 
Lei 68.000. dll 

Licitatiune se va line în baza §.l ca 
107 şi 108 a legii execufionale d'·făr 
anul 1881. oi, 

ph .;" Şiria la 16 Iulie 1928_ 
Delegat judecătores in' 

Indescifrabil. . lot 
No. di64 -

~ Primăria St·hăndrof. 
Ad:' 390-928. 

Publicaţlune. 

net 
io\' 
(:al 

los 
ace 
rea 
,dat 

Subsemnata primărie corn. Se. ca 
hăndOJf bl'blică a 2· a Jicjtaţie 1 
pentru vânzarea alor 2 armăsari ( 
comunali, pe ziua de 16 August ~el 
a. c. oarele 10 a. m. Ia primă. 

S ~ur. ria ehăndorf. r 

Licit<Jţ'a se va ţinea conform ~~I 
leg: i contabi Iită tii. hot 

Sehăndorf, la 28 Iulie 1928. ci I 
IndeSCifrabil tiu 

Rotar. 
Nr. 572. 

Ziua de 29 a. c. 

z a • 
1 u 

flHlIlItO~ 
Serbarea la 

Pădui'lcea Oraşului. 

j·at 
act': 
lurn 
ca : 
pen 
cftn 
iiiii 

Ttk~ 
Cititi 

Port 
Şi Ş 

Din 
Triu 
Ase" 
S'a , 

S'a , 
Un ' 
ŞI S 

'A." I 

.Dibu 
A ',. 
Ochii 
~ 

.------------- t,:~ 
Şi OI 

c.". 
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. 1 IaraSI va sa VIC •••• • • 
InforDlaţiuni. Devizele conditiuniJe şi planurile re· 

lative la acestea lucrări se pot vedea 
În biroul Comit. şcol. jud. la prefec
fura jud. camera Nr. 43. şi la Comi. 
tetele şCQldre rurale din comunele res

In trecut munca invătătorulul şcoa
lei primare se manifesta intr'un ideial 
sfânt, care culmina în desrobirea nea
m1Jlul românesc, Ce fericere de a avea 
an Ideiall Acest fnvăţător, care nu· şi 
desvolta activitatea cu enorgie pentru 
evoluarea Idelalulul. cădea sub dis
preţul publiculuI, Iar care dovedea re~ 
zultate bune, era distins şi apreciat 
după merit. şi flndeA 99% dintre in
vlitatori se numărau intre ,pustolii cul
turei româneşti, co~pul didactic era 
<:oDsiderat . ca o fortă magnetică, spre 
care poporul se slmţ'a atras. Era con
siderat învăţătorul nu numai ca un 
"factor folositor ci şi necesar. 

Progresele satisfăcătoare~? dovedite 
prin şcoală reliefau forta pedagogică 

.a invătătorulut, celace'l ridica tot mal 
mult prestigiul. Ca muncă t'xtraşcol.uă: 
coruri, concerte, prelegeri poporale,.ba 
un număr considerabil dintre tuvătă~ 
tori scriau la ziare şi rel/iste, cari scrlt'rI 
erau luate din domeniul pedagogld. 
sociologiei şi al politice!. Scrisul dlD 
urmă ne·a crelat şi martiri prin tem-
oitele ungureştf. Astfel învăţătorul ro
mân prin hărnicia Şi jertfele aduse, a 
devenit factor important În conduce· 
rea destlnetor"- D~arriu-îurromânesC:. 
Neamul ltfOstrecu-ij6scător;--care--'cu 
multA dragoste in tot anul prlmla pe 
invatător in mijlocul său În formă pe 
reuniune iDvăţătorească, unde se de· 
dau sfaturi şi invătăturl folositoare. 

Pe când poporul ridica cumpăna 

laudei in favorul celor bUDl, pe atunci 
dispretul publicului apâsa din greu pe 
capul celor răi ,i păcâtoşi. Pădure 

'fără uscături, cine a vazut? Tot aşa 

nici o tagmă fără secături. Un exema 
plu. Inainte de aceasta cu 33 ani 2 
invătătorl tineri ,1 harnici publkară 

lntr'un ziar un articol, in care btcluiau 
nedreptătile stăpânlrel ungureşlt. intre 
invAtătorl se află atunci o lepăt!!tură. 
<:are muşlnând pe autori, il df'ountă 

inspectoratului şcolar, Iar ca urmitre 
aceştia sufenră 6 lunI temnitA ungu-
rească. Răsplata: Trădătorul a fost 
,dat afara din reuniunea invăfătoriJor 
ca un nemernic. 

Un alt caz pentru oprobiul public. 
Un oarecare "învăţător" ueflind o

rientat nici in ale şcoalel şi nu era 
in clar nici cu pasul Istoric al desfă
şurării evenimentelor pe timpul revo· 
luţlel din ] 918. cu j udeeata lui slaM 
au se cugeta că trăeşte In momentul 

I hotorâtor pentru desroblrea neamului, 
I ci prin toate fapt~)eşl acţiunile lui 
I căuta să-I indulcească PE" unguri (cari 
I j-au fost dragi lui toată vIata). ŞI curn 
ac"st Uitat de sine era certat cu toată 
lumea românească dIn comu aă, ce face 
ca să·1 câştfge pe augurl pe unguri 
pentru sine? La 1 Noembrle 1918. 
c8nd catolicii din comună serbau ziua 

morţilor, ducând la cImitir cuuuni şi 

aprlndnd lumini, tot la acelaşi dată şi 
dânsul duce cununi şi aprinde lu:nlnl 
pe mormintele neamurUor lui din ci
mitirul ort. româo numai ca să arate 
ungurilor că şi el ţi ne la ritul şi ''ObI. 
celurile lor. La câteva zile după acestă 
faptă de pângărire, individul cu musca 
pe cAclululă se plânge ungurilor, că 

românII il perzecută, ftlndcă ,1 el a 
ser bat ziua morţtlor deodită cu cato
licii. Auzind colegii români de această 
faptă murdară, "au ,bolcotat. Iar po
porul la despreţu1t, zicând: Ne-a bit-
jocorlt neamul ŞI legea. parcă noi n'am 
fi o natiune cu b·serkil naţlonala, ca 
re serbează zIua morţilor a doua zi 
după Dumlneca Tomll. 
Urmă anul 1919 cu Dumlneca To

mII şi cu Paştele mortilor. cari acum 
cădeau io România Mare. dar Iuda 
rămase cu conştitnta pângă-ită şi cu 
disprt tul d'asupra capului. 

U. 
După răsboI mulţimea oamenilor au 

fnceput a se dbate dela normal ŞI 

astfel cei mal multi cu infr'gurare 
şi-au dat avanluri de tmbogăţlre, ui
tând tot ceiace este moral ŞI dumne
zeesc, ,ar dacă cu mva cel de bine, 
cu m sunt bunăoară invaţătoril, i-au 
pus păcatele sa la luptă cu eancanl
totiI şi cu sardanapalli, incA aceştli 

au obrazul a da celor mal bun! nu
mele de ,bande"', Intenţionând de a 
imbrăca pe altii cu titlUrile lor. 

Marele regenerator, D·I Mialstru al 
Instructlunel Dr. Anghelesi:u, a inţeles 
glasul vremii, care pe de o parte prin 
principII şi norme caută să înstăpâ

nească adevărata educaţ:e b .zată pe 
morala rellgloasă şi n 1f onală, Iar pe 

[n ziua de 21 Iulie 1928 pela ora 
19-20 invăţătorul Iuliu Vlad din co
muna Almaş a împuşcat mortal pe 
fata Minerva Popovicl de 17 anII, tata 
preotului tot din acela comună. După 
săvârşlrea crimei sa Împuşcat şi învă
ţătorul. 

Din scrisorile ghite la victimă re
zultă că a existat relaţlunl de dra
goste intre ei. 

In ziua de 21 Iulie 1928, sa'u 
incediat 2 şire de grâu a locui
torului Hodoch Augustm din 
comuna Dorobanţ. 

Pagube sunt În valoare de 
6000 lei. 

In noaptea de 22 spre 23 Iulie 
1928, la o distmţă de 5 km. de 
comuna Sfânta-Ana sa lncediat 
o şireadă în care au fost circa 
3 vagoane de grâu, propieta
tea locuitorului Hul Mlhai din 
comuna Sfanta-Ana, arzând com
plect. 

Paguba se urcă la valoarea de 
circa 280.000 lei. 

• 
* 

In ziua de 21 Iulie a. c. ora 7 lo-
cuitoarea Tămădan Petra şi sora sa 

, Tâmădan Ploriţa de 64 ani, din corn. 
Ttmaş, au fost aflate in locuinţă cu 
gătul Ulat. Asaslnul se bănut'ste că 

ar fi Serich Perra fiul victimei Tămă
dan Perra, care dupA comiterea fap
tului a d!spărut dela locuinţă. 

Comitetul Şcolar Judetean, Arad. 

Nr. 1125 11928. 25 Iulie 1928. 

Publica tiu ne. 

pective. 
prefect, 

1. Georgescu (ss) 
No. 569. . ..".. ... 

secretar, 
V. Spăiariu 

.... ... 
Comitetul Jud. pt. Construcţl de şcoli. 
Nr. 55-1928 ŞCo 

Publicaţlune. 
Comitetul jud, Arad, pentru con

strucţii de şcoli de intreprindere, cu 
termen de urgent~, prin lic/taţlune 
publică, ce se va ţinea in prevederile 
art. 12 şi următorii din legf'a conta
bllltătil publice la data de 14 August 
1928, construcţia localurllor de şcoli 
după cum urmează: 

1) Cu câte trei sale de învătământ 
şi una locuinţă în comunele: Bârzova, 
Bârsa, Cintel şi Radna. 
2.) Cu patru sale de învăţământ şi 
una locuinţă in comuna Apateu. 

Amatorii vor trebui deodată cu oferte 
să inainteze şi recepisa de consemnaa 
re la Administraţia financiară din A
rad a garantiei in numerar sau in 
efecte garantate de Stat si anume 
"câte Lei 36000 pentru ce.a cu trei 
sale şi Lei 50,000 pentru cra cu paa 
tru sale. 

Caetele de sarcIni, devizurlle. plaa 
nurlle etc. se pot vedea in zilele de 
birou orele 10 la Prefectura judeţului 
camera Nr. 8 şi la Serviciul de Poduri 
şi Şosele Arad. 

Data adjudecatiunel se va conunl
ca cu ocazlunea )j~itatlunei. 

Preşedinte. Secretar, 
Dr Lazar lndlscifablrl 

No. 568. 
"o"" ... $ n .. ..... .... 

No. Q'12-19:.:!8. 

}. Publicaţiunea II. 
PrimAria comunei Dorobanti publici 

de altll parte, cu biei de foc cAuta să 
alunge din sanctuarul şcoalel pe toţ' 
derbedeII şi gaetarii otrâvUorl de mo
ravuri, căci DI. MInistru ştie b ne, că 
numai ca ajutorul măturolul cel mare 
va. putea spulbera gunoaele şi pleava 
punflcând din rădă !lnă baccllul ee 
mfAţ Ş 1 ază Întreg corpul dida !tlc. 

Numai ro ăst mod se va forma in 
ţara noastră un corp didactic sănătos 
cu autoritate şi cu prestigiu, cu aju
torul Căruia, 0-1 MI nistru ca generill 
cu o armată erol!.!ă. va putea impă· 
mânten! unitatea sufletească fo dl-

Se aduce la cunoşliintă generala, Ucltatrurle pe zIua de 1 Septembrie 
cii in ziua de 28 August 1928 orele 1928 otr 15 pentru furnlzare porumb, 
12 din zi, se va tine Jicifafiune pu' ovăs, fân şi pae neefSare la susţinerea 
blică, În localul Prefecfurei Judetului animalelor de reproductle cari sunt in 
Arad, şi la primăriile respectivelor co. număr de 3 armăsari, b tauri şi 8 vieri. 
mune, pentru darea În intreprindere a Lrcltaţla se vatinea în conformitate 
lucrărilor de edificare, reparaUuni ne· I cu legea coatablJltăti publice. 
cesare şi construirea mobilierului la Dorobşnti, la 9 Iulie 1928. 
,şcoalele din comunele: Aradul.Nou, No. 570 I 1928 
Toc, Micălaca·nouă, Sânnicolaul.mic, 
Pădureni, Şimandul de jos,' Şilindia, 
Curlici, Buleni, Micălaca veche, Sinlea 

re'~t e culturală, educatlvă, moritla şi mare. Denceni, Hălmagiu şi Chişineu. 
nat:onală 

Celc'L intelegem pe 0-1. Ministru Criş, În baza devize)or Întocmite de 
Or. Anghelescu ştim, cA doreşte tărli Serviciul technic jud. al jud. Arad. 
sale vIItor de aur, deci noi cel ce'L Valoarea lucrărilor după cum re· 
urmăm, sperâod, mlrturislm din slm- zuUă din devize, la şcoala din com. 
bolul credinteI. Aradul·nou este lei 410000, Tec 332 

Şi iartişl va sti vJt .•.• cele bune dupa i 'roti 847. Micălaca·nouă 316000, Sân· 
u vor p!erl pac.atoşii, ca ceara care si nicolaul·mic 190000, Pădureni 176 mii, 
topeşte in fafa focului. V Şimandul de jos 145000, Şilindia 123 

No. 701 I 1928. 

Publicaţfune II-a. 

Prlmărlâ comunei Dorobanti ţine 
licitaţie publică in ziua de 7 Septem
vrie ]928 ora 15 priVitor la următoarele 
furniturl şi reperaţie necesare pe anul 
1929. 

~ Hanibal Bl'1fflJ!9rtas• mii 036. Curtici 62000, Bute ni 55000, 
-~~~-~~~~-~'~~~~~~~~~~~~~~~~~b~1~L~'it'~'M~(~'~;'~'<~'~i~;~'~~~ Micrue~~e~e 5000~ Sin~~mare 

J. Pentru furnlzare hârtlel, imprimate. 
registre, reclchezlte de scris precum 
şi compactarea cărţilor de lege şi re
gulamente cât şi a Monitorului Oficial 
şi ]udetian. 

INTERIOR 

Tăcerea toală'n mine s'a închis 
Cfjf1t ai închlde·o jloare înlr·o cat-ie. 
Portrelul Iău din gene mi·a surâs 
Şi şi-a plecat privirea într' o parte. 

Din geam perdele groase s'au lăsat 
Triunghiul de 114l11ină să·Z cNprindă. 
·4.semeni unu; !Iis întllnecat 
S'a căIărat o umbră pe oglindă. 

S'a aplecat îJlcovoiat, pe scrin 
tI,., Crist ~ "îndoia/aC drept jOl)arJ 
ŞI Schi-talie pela/ele tie crin 
.4. sărutat Ju-minile de ciară. 

Dibuind alăturea, un fau" 
.4 'ncremenit ~ buzele pe jlar# 
Ochii mei s'au reumat pe·utl scafln 
Zadarnic cerc ji314ra la s'o caut. 

Di)! Glaslr4 trandafirii mă privesc 
inltlegând că 101141 ne desparte. 
ş, ochii 1f'Jei o lacriMă strivesc 
·C_. a; stritli o floare îMlr' o carle-

AHrei Oltir;. 

PSALP 

indoiala 

.Din paşii 'Hei cătarea s'adapă cu lu"lină 
Din 1jmbra t1Ua pământul îşi creşte [lori 

de leac 
Mi·e sujlelul fântână cu apă vie plină 
I.r cărarea nJea 14rână di" tHorjii u"ui 

veac, 

In drumul mel4 cioba1fii, opresc in loc 
nţţ'Jgarii 

Şi cumpăna fân/ânii spre zare face semn 
Nedumerit, troiJa, cu ochii roşi de cari 
lşi plimbă lU1lg asupra-mi privirea ei de 

lem,. 

In sân,Sferarea căruii. pe stâncă druIHul sue 
Sâni Doamne, cel di .. urmă 'ngenuJl.chiat în 

sânge 
Ridic4'mă pe cruce şi baie-mă ;" cue 
Căci uite fU. ochi ~m râde, iar cel'laU 

~m plânge. 

Aurel O/4rlU. 

33536, Denceni 22000, Mişca 14300, 
Hălmagiu 29000 şi Chişineu·Cris 63 
mii 574. 

LicitaUunea se va tine in conformitate 
cu legea conlabilitătii publice [art. 72. 
82) şi conditiunile generale pentru in· 
treprinderi de lucrări publice şi cu 
oferte inchise şi sigilate pe cari con· 
curentii le vor prezenta comitetuJui 
şcolar judetean sau Comitetelor şco
lare rurale din comunele respective 
in, ziua licitatiei ora 12.-

Amalorii odată CU' oferta, insii 
separat [nu în plic) vor prezenta rece· 
pisa garantiei provizorie depusă la 
Administratia Financiară din Arad. ca 
garantă provizorie se va depune 6°/. 
din suma oferită in efecte de stat. 

AmalorU Vor dovedi cu acte jusUfi. 
cative, cii îndeplinesc condiliunile le
gale pentru de a putea lua parte la 
intreprinderi de lucr8ri publice.-

2. Pentru fOTnlzarea petrolului, ]am
pelor, fitile, sticle la lămpi ,1 chlcrlturi. 

3. Pentru furnizarea materialului lem· 
nos, fer, ciment, cuie, var, vopsele şi 

tubarl de ciment necesare pentru re
pararea edificiului, gardurllor, fAntâne. 
şi poduri comunale comunale •• 

4. Pentru furnizarea materialelor 
necesare la repararea şi intretinerea 
a revezltelor de pomperlt 

5. Pentru furnizarea materialelor de 
fer şi vopsel~ necesare la tacerea unul 
schlab (văIău) nou şi intretinerea ce
Iora vechI. 

Licitatia se va ţine în conf. ca art. 
72-83 din L. C. P. Condlţlunile de 
licitatie se pot vedea zilnic la primA
ria comanel Dorobanti. 

Dorobanti, la 9 lulfe 1928. 
PrlmdrJa 
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După secere. 
S~ ţinem la preţul recoltei. Solidaritatea agricultorilor in 
faţa speculei. Să aşteptăm Îndrumările guvernului. Interven

tia daul prefect 1. Georgescu. 

la un an ~elo moartea Re~elui fer~in8n~ l 
Pr. F. Codreanu. 

A 

U 
6 
l 

A trecut un an, decând marele jalea Ţării a trebuit să plângă .. 
domnitor ne-a părăsit. Aşa a iubit Dumnazeu lumeaţ • 

Cerul a fost milostiv anul ds/a " credite agricole cu dobâ~dd mi- In clipele şi ztlele dintâiu după că şi pe unul născut Fiul său 
cu truda Românu/ui. Secerişul a nimă, deocamdatd trebUie .sd aş- zdrobitorul eveniment nu am pu- 1. a dat - spune sfântul Evan
dat aici în Crişana şi pesle Mu- tepfăm cu răbdare ~ds~rrl.e de tut să ne dăm seamă de pierde- ghelist - ca să fie răstiguit Între 
reş in banat hambare pline cum aJuto.are ce nu· vor mtar:/~ să rea ce am indurat atunci şi as- duşmani şi Între tâlhan, pentru 
de mulfd vreme nu s'a mai po- ne Vie dela guvern. Cărturaflmea tăzi, la un an, simţim mai mare mântuirea lumii, - iar Regele 
menit. Sd părea cd D-zeua a vrut dela sate a a(lat din bună vre"!e, golul in suflet; simţim un gol Ferdinand aşa a iubit' Ţara şi 
din adins sd ne imbuneze inima cei guvernul liberal a făcut chwr mare cât o pustie şi pustiu ca Poporul, că pe unul din fti le-a 
dupd amarui din anul trecut, zilele. ac~ste un a,anjame~~ fi- un deşert. lăsat in pământ cutropit de duş-
cdnd grindina bătuse cu pumnii nanc~ar. In ve, 'erea s~'~dTll re- Cu fjecare zi ce trece, goJul m ani, iar pe altul l-a jertfit, ca 
ei cumpliti jumătate din ţinutul collel dm acest an. Mtnlst~rul de va fi mai mare, mai prăpăstios Ţara să şi-o mântuiască. 
nostru. Sub arşiţa miezului de Finanţe şi cel de Domemi vor şi mai dureros. Şi toate le-a suferit. Şi noi 
van! batoze multe cum nu s'au pune la îndemână Creditului A- Ferdinand intâiul ne lipseşte. am suferit impreună cu el ca şi 
ma; ~dzut umplu largul mirişfilor ericol dela Bucureşti bani in- Lipseşte ca om, lipseşte ca rege. cu un tată, dar el ca şi rege a 
cu zonzomlul lor prelung. Srtdn- deajuns pen.tru ca .~ă po~t~ con-. Ş; oameni mat sunt, mai sunt şi sufedt pentru noi toţi. , 
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sul cruciLor se urmează cu zor cura pe. to.t1 agenţll streml ,aco- I regi dar nouă ne lipstşte s~fl:- EI, regele, el domnitorul tutu
şi f,eeratul varsă în râuri de aur parato" ŞI pentrucd să aSIgure tul lui călit şi oţelit in sufermţa, ror Românilor s'a supus suferin
bobul cel de viaţd dătător: grâ- cerealelor (grânelor) noastre u.n ne lipseşte inima lui care ne-a fei dia sufletul tuturor supuşilor 
ul. Strămoşeasca noastră glie preţ, la fel c~ prc ţul lor dm iubit prin negrăita suferinţa a su- săi şi s'a făcut rege tntre martiri 
românească ne-a dat darurile ei strămdtate, mal ales, că bucatele fletului. şi martir intre rege. 
din plin. Ţttra(lii văd cu suf/etuI noastre su~~ cunoscut~ de toată V'aduceţi aminte din timoul des- D~a",1ne, . ~urn~e:e~l nostru~ 
voios, că atât grâu/, cât şi se- lumea, ca fund cele mat de frunte. nădăjduitel retrageri, când unul dm mulţarn.lre ŞI 1.n .. chtnaCIU~e. ad~
cara, orzul şi ovăsul, sunt fru- Nu trebuie sti uităm, că avem fiii lui se inmormânta pentru tot- cem ŢIe, că al Impodobit IstOria 
moase şi zdravene in fir. Până aici la Arad cu toţii un ocroti- deauna, el nu avea răgaz şi nu i I neamului nostru cu ~egele Fer
şi vremea şi-a schimbi umbletul. tor de zile bune şi de zile rele. s'au dat lacrămi de tată să dinand, podoaba regilor, dar Te 
Zilele trecute a fost o ploaie Să ne aducem aminte cum anul plângă la mormântul fiului, căci rugă~ şi ~e. cucerirn Ţie: pă~~ 
abundenti1 şi sâni speranţe, că trecut, pe vremea grelei cumpene trebuia să plângă regele deasupra treaza-lIn }~Imll~ noastre! invata: 
şi porumbul (cucuruzul), se va ce ne-a ajuns, bunul părinte al inspăimântătoarei gropi ce se ne să invaţam dm ~suf~nnţa ,lUI 
intoarce spre bine, deşi mai cu judeţului, d. prefect /. Georgescu săpa Neamului şi Ţării noastre. iar din i.ub.Î.rea lui sa luam .lUbtre. 
seamă aici la şes, a rămas bi- a stat mult in ajutorul nostru. Când altul a cerut partea sa Cu sftnţl1 odIhneşte Hrlstoase 
nişor în urmd. DI. prefect e cu noi şi acum, din avere şi s'a d~lS i~ ţar~ de- s~ftetu!. ro~ul~i Tău Ferdi~and Î[1-
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Dacd, însă I rUl!ăciunile Ro- când viclenia nrăpăreaţd a agen- părtată lui, regelUI-tata nu 1 s'au talul ŞI tnmlte-ne Mângaltorule, 
mânului au fost ascultate de cel tilor haini vrea sd ziJdărniceascd dat mâ~găietoarele lacrimi de tată desăvârsită. m.ângăire, umplând 
de sus, rdmâne acum să ne ară- rodul muncei noastre trudnice. de a-şi plânge pe fiul rătăcit, ci golul pustul dm sufletele noastre 
tam vrednici de darul Domnului. Am vdzul cu vie multumire suf- s'au dat numai arzătoarele la- Amin. 

fr 
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n 
n 
tr 
il 
b Ne trebuie multd înffleeciune şi [eteascd, cum d-sa 'sdptămâna CI ămi de rege, căci şi atunci de 

prevedere pentru ca sa putem trecută, a luat măsuri aspre, in- _. ~ _ . .... . .... .__ ...... ~ .. _ .. 
scoate la bun preţ bucatele cele tervenind şi la guvern, ca sd 
noui. fu lot atât de ane.;oios abată dela stogurile oamenilor 
lucru sd ştii pune în valoare cela pe strângătorii de dare, pedep
ce ţi-a dat glia, ca şi Irl'fda ce sindu-i şi silindu-Î, sa-i dea bie
ti-a dat-o muncind şi fructtjicdnd tului Român rdgazui trebuitor, 
petecul tdu. de pdmâ~t., De pe pând să-şi vadă grămadă roada 
acum !oIUTl d~ agentI. s au ~bd- şi sd şi-o poatd vinde cu preţul 
tut prin sate, marmat' cu Slret- cinstit ce ; se crlvlne. 
/icuri şi minciuni; rtispândind Sit avem deci încredere În con
team,d $~ ingrijorare printre oa- ducdtorii noştri dela centru şi sd 
mem. Ţinta lor, e s~ ~e cu~- stdm pe pace. Sti Impăcdm din 
păneascd a .vln~e zeflln, cu!l necazuri numai pe acele cari nu 
preţ mult mal A netn~em,nat, decat ne mai iarM nicidecum. Până la 
pe drept. cavant ~l, S ar cădea începutul toamnei se vor rupe 
sd-l obţmem potriVIt cu scum~ preţurile de aşa, ca tot omul să 
pelea ce ne secdtuieşte pe tOţI. se poată bucura de o ri1splatd 

Cum desfacerea. produ~elor dreaptiJ. a muncii sale. 
noastre nu este lncd orgamzată . 
la sate: n'avem cooperative, obş- I Stan ~rseme 
tii valorizatoare, magazii şi nici . agflcultOl 

o nouă plagă. I Ejztaj. 
SRntem aventtsaţi Că pe piaţa vietii I Şi te-ai dus te-,ai dus Ştefane 

lUJastre sociale au apărat un soiu de Care P/şta te-Ql chemat 
tipuri ţJşnrţl la suprafaţă d~n povestea Şi "Deşteaptă-te Române M 

.celt două spice". Fuduli şi sentenţioşi Nici odată n'ai cântat. 
ca niştt tapi, unde lumea cauta .~ă~şi Fără comentar. 
arangeze nd.cazlirile. Cu pretenţu in-
formative rostesc in numele unor pri
itenti, sentinţa de atitudini spdlate in 
lacul prtsupusei culturi. Mai în zilele 
trecutt un biet funcţionar sătesc a că
zut victimă unui astfel de tip. 1 ras de 
mânecă sub poarta unul oficiu public 
i s'a deşirat inainte toată munca ce o 
depune ~~ toată influ/nţa de care dis
pune, şi că e predestinat să fie omul 
situapei. Rugdtn publicul să le asculte 
rotomentadele prostiei, daca are pa
cienfă. Incolo, sd-i califict dupa lap
tele şi mai ales după cinstea lor, căci del 

D'ar fi le/ea cum se line 
N'ar mai fi !rWlză pe spine 
Dar le/ea e numai cum poate 

TEATRALE: 

Cinema Elisabeta: 
Duelul cel mare cu Magy Chrlstlans şi 

Grabrlel Gebrio in rolurile principale. 

Cinema Apollo şi Mur6f: 
Studentul Cerşetor cu 

Harry liedtke şi Maria Paudler în . 
rorurile principale. 

U" C41el"f lup s'a pef'thd, cinei 
la gtlsit s4'l oductJ Iti locuinţa DI,,' 
P,ef,d 1. Geo1'gescfI 1" BulefJtHd. 
01'. DrogaUntJ. 

. Pe spine-'s' frunzele toat(l. . In ziua dt 22 Iulie 1928 s'a incediat 
SuJar de importanţă. sdrmanit. Nu-L o şird de glâu a locuitorului Oobar 

vom vedea niclodatd pe parapetlll is- Ioan din comuna Seprellş, graRI nu a 
bucniriJor sfinte, ci la partea seden- Jost asigulat paguba in valOOTt de 
tard a milogirU. 8000 Iei. 
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In jurul unei ~eclHratu senzutionale. 
m 
la 
d, 

E moda astăzi (căci şi moda are 
curiositătile ei) ca national-tărăniştii să 
facă declaratii. Fac declaratii Înainte 
de a se aşeza la masă, fac declajii 
după ce au luat masa. la cină, la cuI. 
care - mă rog - când 'Vre~, na· 
tional tărăniştii fac declaratii. Şi culmea 
(principiu pe care îl cunOsc indeosebi 
ciobanii) după .. şeful" din capul tur
mei o pornesc chelălăind ciiteii. Astăzi 
fiecare national tărănist îşi rezervează 

cu ifos orele pentru declaratii. Il în
tâlneşti pe stradă, te opreşte - dom
nule nu vrei să·ti fac o declaratie 1 

Deschizi un ziar cel pulin patru de
claratii. peste tot declaratii, declaraţii. 

In "Curen!ul" purtând data de 25 
Iulie 8. c. şchiopiiteazii şchioape litere 
de o şchioapă. 

Senza't ion ale declarali despre situatia 
politică: 

Şi Între alte mai pulin competente 
declarati; m 
"Ce priveşte chestiunea alegelei con- ri 

siliului municipal dela Arad tin .să V8 p: 
informeze că partidul "na1ional" până e. 
acum n'a luat atitudinea definitivă, de. ni 
oarece această alegere noi o consi· C~ 

derăm O simplă comedie.- VI 
Cunoaşte oare d-l ŞI. Ciceo Pop d, 

tâlcul fabulei cu vulpea şi cu strugu m 
rii cei acri 1 dl 

Cred că da căci adaugă: vi 
In cele din urmă e probabil că 

Întrăm. . • • • • • • • • în alege tii 
rea pentru consiliu. 

Aureliu 
Ul 
re 
ta 
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URla Inspectoratul ŞCo RegiUnea Timişoara. I Cursurile de un an al acolilor Cor te 
Suntem rugaţi, a aduce la cu

noştinţa absolventilor şcolilor normale 
a se presenta la 1 Augut a. c. Ia iosp. 
şcolar din TimIşoara pentru aşi alege 
posturi in învăţământ Toţi normaliştH 
vor presenta actele necesare. In lipsa 
acestora, DU li se vor da posturi. 

Dela eHUD Invătătoritor Brad. 
Anuntăm 

cu plăcere pe colegii Invătători din jud. 
Arad~ că la .casa Invăţătorllor" se va 
pune 'la dispoziţia lor camerA cu pa
turi, pentru a-l scuti 1n viitor tn tre
cerea lor prin Arad de a plăti taxele 
urcate dela hoteluri. tn ăstmod credem 
să-I Icutlm de chelta.ell băneşti cari 
zău, pentru sărăcIa noastră, au loc şi 

altundeva. 

poraUunei comerciantilor din U iena. St 

Şcolile Corporaţiunei comerciantilor di dl 
Viena (Lehranstalten des Gremiulll tu 
der Wiener Kaufmannschaft) orgat] m 
zeazA cursuri de un an (Abiturien tA 
tenkurs) pentru absolvenţll şcolil~. sf 
medii. Cursurile se tin dela 3 Qe al 
plnl la 30 Iunie şi imbrătlşea.ză aU 
studllle teoretice, cât şi practlce co dl 
merciale. lnformaţiunile atât cu pr\vl~ ta 
la aceste cursuri, cât şi la Acadefll PI 
şi şcolile comerciale din Viena se gi ja 
sesc la Camera de Comerţ fi de II ni 
dustrle din Arad. ~ 

Citiţi şi răspânditi re 
ziarul ·ra 
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