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Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

II Apare săptămânal sub conducerea unui comitet II 

Noroiul pe care îl aruncă astăzi 
asupra conducătorilor (tirii, pune 
Într' O tristă lumină cinstea şi lea
H1ateo polWcă a conducerei par
tidului nafjonal·tărărlesc, căreia ii 
pregăteşte lotodată zile mai rele 
in viitor, decât acele deslul de 
ruşinoase din Ireclll. Viii. 

Arad 9 Sepfemvrie 1928. 
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Un inferview al dlui Vinfilă Brăfianu 
"Echo de Paris" din 31 Au- cioare din totul? Provinciile ro- tuaţia noastră a devenH de o oferă nu fără a lua unele garanţii. 

Şi astfel s'a creiat formub progra
muJui nostru: colaborare utilă 
pentru toţi, Intre streini şi români, 
sub o etichetă naţională. 

gust, publică In primele coloane, mâne Moldova şi Valahia. sută de ori mai avantagioasă. 
următorul interview cu d. Vintilă Pentru ce? Mai întâi Românii 
Brătianu: I s'au menţinut prin puterea armată. Lupta contra inflaţiei. 

Dela primele cuvinte - scrie Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare Del~ războlu incoace fără fal-
trimisul special al lui nEcho de au băt~t pe Turci. Unul din ei I şe umilinţă, putem pri~i in faţă 
Paris" - preşedintele de con- l-a ln~m~ pe Mohamed al 1I.le.a 'opera noastră. Totul era de re
siliu român, afirmă teoria mea tocmaI. ca~d f'~a la apogeul trt- făcut îr.tr'un regat mai mult decât 
pe care o susţin cu tărie, că noi umf~lu~ sau. El a~ w me~!ta~ dela indoit. Un singur popor, prin tim
trimişii speciali, suntem meteori PapI tItlul de aparaton aJ Creş- bă si rasă avem însă nu mai 
inutîli, adesea surdo-muţi, cari tinătăţii;... A' puţi~ de patru Alsacii. Totul era 
mergem bâjbâind, şi că sunt mai ProvJncllle roman~ sau men- de reccnstruit· şcoli licee dru-

Am naţionalizat de asemenea so 
cietăţile de petrol, cel puţln atât 
cât am putut. Am acordat terenuri 
petrolifere aparţinând statului so
cietăţilor (de origină germană u
neori) cari consimţeau la acest pro
ces de naţionalizare ("Steaua Ro
mână"). Am salvgardat astfel 
pe cât a fost cu putinţă bunul pu
blic, fără a asculta câtuşi de puţin 
oricât s'ar fi pretins de interese 
parUculare. 

folosltori corespondenţii locali ţinut şi prin supleţea şi inţelep- muri de fier. . , , 
când sunt buni. ciunea lor politică; au plătit tri- Inaite de războiu aveam o circu-

- Sunt bucuros domnule, imi but dar şi-au păstrat indepen- laţre de 700 milloane-aur. Ger
spune d. Vintiiă Brătianu, că am denţa.". w w manii. în timpul ocupaţtef, au e
în faţa mea un istoric. Defunctul Forţa şi pncepere sunt trasa- mis 2 miParde de bUde Am avut 
z.iariştilor este că dau despre lu- tnrîle caracteristice ale istorlei de absorbit 8 miliarde d~ monedă 
me păreri pe cari nu le contr()- r~mâne timp de ~ecole. De ce străină. Se caută cauzele depre-

· lează totdeauna şi reproduc une- sa nu ne prevalam de aceste cierei leului Iată U'la impor-
Impotriva demagogiei. 

ori erorii cari li se prezintă ca a- calităţi în h:ţa viitorulUI? tant~' . , 1 

devăruri. Decât să asculte ce li De sigur, ,ţara n.oastră a pier- -Adăugati dezastrele războiului 
Ce ne mai reproşează adver-' 

sarii noştri? Că nu am stofa u
nui dictator? Sunt mândru. Am. 
ODoare de dictatură. Un partid 
ca al· meu care a dat poporului 
sufragiul universal, care a găSit 
la venirea sa la putere un demi
sclav fără drepturi, fără instru eţie. 
fără cultură, şi care a ştiut să-I 
ridice la demnitate de fiintă 0-

· se spune ar fi mai bine să cer- du! mult sub pres~unea nemce- cari trebuiau reparate. Şi cu toate 
· ceteze la faţa Jocului. tata a m.ahomedamlor. Ea a .. cn- acestea iată 6 ani, după măr
f - Aşi fi voit să răspund ilu- noscu.t ~l exploatarea savan!a ~ turia d lui Poincare, că. luptăm 
I sIrului meu interlocutor că nu-i F~nwa~l~ţflor •. A fost tulburata ~Şl COll~ a inflaţiei. A fost greu. Pla-
deajuns să vezi, trebue să şi tn- saracita servmd de câmp de ba,· fonul de 20 miliarde a fost greu 
ţelegi, şi aşi fj voit să-i mai ci- tae permanent intre Austria, Ru- dl'l suportat 
tez exemplul unuia dintre exce-

I lenţti mei confraţi francezi, care 
~ fără să ştie o vorbă nemţească, 
: s'a dus să-şi facă singur cum
e părături la Hamburg. S'a tocmit 
~tără să cumpăre nimic, a con
- fundat mărcile şi pfenigii, şi a 
e publicat un articol extravagant 
~ asupra ieftinitătii din Germania 
n care a rămas după treizeci de 
Il ani legendar. 

România în perspectiva Is!oriei 

- Pedru a inţelege România 
.. de astăzi, continuă d. Vintilă Bră
• tianu, nu trebuie să se servească 
". cineva de o prizmă prea apro'-
piată. Numai istoria atât de sbu
c!umată, a poporului nostru per

: mite o judecată sănătăasă a vii
I torului şi posibilităţilor ei. 

Să ne ducem in secolul al XIV
~: ea. Era un imperiu greco-bizan
;1 In; un imperiu bulgar; imperiul 
II ârbesc a lui Duşan; o Polonie 
d are; o Ungarie M?re; şi intre 
le, ceste naţiuni puternice, două 
~t- rincipate independente: Valahia 
rl 1 Moldova {cu Basarabia şi Bu-

ovina), pe când Transilvania, al 
e enea eleII'ent al puterii noastre, 
o' ra autonomă sub stăpânirăa ·un
~I urească. 

Vine invazia turcească şi dis
uge totul. In groapă o civilizaţie, 
are nu era inferioară aceleia din 
CCident, după cum atestă monu
entele rămase. Prin invazia dis
ugătoare a turcilor dispar: im
eriul grecesc, imperiu) bulgar şi 
tnperiul sârbesc. Ungaria insăşi 
ste inăbuşită. Ce rămâne In pi-

sia şi Turcia. ". 

Renaşterea naţională. 

După 1848 când studenţii ro
mâni dela Paris primiră botezul 
Jibertătii, când Michelet şi Ed
gar Quinet deveniră susţinătorii 
cauzei noastre, în fine duoă tra
tatul dela Paris din 1856, care 
uneşte cele două provincii ro
mâne incepe renaşterea noastră 
naţională. " 

N'a fost uşor, căci eram strânşi 
in cleştele a trei imperii auto
crate imperialiste, cari urau prin
cipiul naţionalităţilor. 

Dar În timpul acestor cincizeci 
de ani de lupte şi de speranţe, 
România face aşa de mari pro:
grese, încât la 4 August 1916 ea 
este considerată de puterile aliate 
ca un factor decislV şi ele re
cunosc, fără ezitare, integritatea 
revendicărilor sale seculare, şi a 
drepturilor sale istorice. 
După aceste perspective tr€'

bue să fim jud~caţi. Dacă am 
ştiut să ne ducem corabia in con
diţii aşa de primejdioase, să ni se 
acorde incredere astăzi. când si-

II •• = 

Colaborarea capitalului străin menească şi cetăţean liber, un 
De aceea vă spun cât de ne- . partid care timp de şaptezeci şi 

drept este să mi se reproşeze că : cinci de ani a urmărit fără şo
n'am făcut apel indeajuns la cre- văire, această sarcină de eman
ditul străin. Intr'o ţară în care cipare progresivă are dreptul de 
căi le ferate nu funcţionau încă, a cere să nu fie taxat drept un 
în care unificarea legislativă a partld al dictaturei. 
provinciilor nu era terminată, in Este drept că are aversiune 
care variaţiile leului nu permiteau pentru demagogi; că detestă pe 
de cât speculatorilor de a opera, aceia cari făgăduesc mai mult 
cum să ne mirăm că n'au aler- decât pot da; că le prezice de
gat tn m assă capitalurile streine? cepţiunile unei popularităţi de 
Iată adevăratul motiv al abţine- scurtă durată şi că e credincios 
rei lor, iar nu un ostracism care istoriei României, care se rezu
n'a existat nici odată. .. mă, cum am văzut, în aceste 
După o clipă, d. Vinti1ă Bră- două cuvinte: Curagiu şi Inţelep-

tianu a continuat: dune. 
La dreptul vorbind n 'am vrut 

să vindem la Bcitaţie bogăţiile 
noastre naturale) pentru avantagii 
trecătoare. Intre ţările carj se pot 
lipsi de colaborarea cu străină
tateaJ (Franţa Anglia) şi acelea 
cari nu pot nici măcar colabora cu 
ea, Românla ocupă un loc inter
mediar. Ea oferă serioase avanta
gii, şi dovada este că după un an 
de stabilizare efectivă, capitalul 
străin afluiază acuam. Dar ea le 

• 
Nici un popor evIdent, nu-I 

place să fie impus; sacrificiile ce 
se cer dela dânsul nu sunt titluri 
de dragoste; dar avem conştiinţa 
că am pregătit de şase ani sta
bilizarea, printr' o serie de măsuri 
potrivite, şi chiar aceia cari ne 
atacă vor vedea intr'o zi această 
stabilizare slujind ca punct de 
plecare a unei personalităţi eres· 
cânde'" . 

Şoselele şi drumurile~;'comuna)e 
- Din acelaş considerent al întăririi granlţeJ, am decis De spune d. prefect Georgescu, să fie aduse toate 

drumurile judetului în cea mal bună stare. 
Preocuparea aceasta ne serveşte totodată la soluţionarea in parte a precarel 6ituaţli a pădurenilor, despre 

care vă vorbisem adineauri. LocuItorII aceştia ai părte! estice a Aradului, lipsiti de pământuri arablle Ş1 de lucru, se afLI 
rntr'o stare cu adevărat jalnică. Trebuia să le venim în ajutor, dându-Ie de lucru, şi am angajat deci la cariera de pialră Ciad
Vârful 2500 de vagoane de piatră spartă, pentru reparatul drumurl10r il pentru a da localnicilor prilej de lucru şi 
de .câştig. Aceste 2500 de vagoane de pIatră spartă vor fi distribuite tuturor şose~elor care traverseazA judeţul şi 
vom face astfel:ca toate drumurile judetului să fie aduse to starea cea mal bună, şi totodatA ca prin aceste comenzi 
să dăm de lucru unul însemnat număr de români avizati. 

- Avem Ull buget de 20 de milioane destinat şoselelor, şI am hotărât ca circa 5 milioane din fondul 
ac~sta să ajungă în mâinile populatiei sărace din regiunea Cillci-Vârfuri, lipsiti şi de pământ şi de lucra, şi de pa
meturiie cari in alti ani mal productivl îl uşurat! existenţa". 

/"t,. 
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PRIMĂRIA 
Comunei Păuliş. 

CONCURS 
Primăria comunei Păuhş pu

blică concurs pentru ocuparea 
postului de casier comunal pe 
ziua de 13 Octomvrie 1928. 

Concurenţii vor înainta cererile 
adjtlstate cu extrasul de naştere, 
certificatul de avere şi moralitate. 

RetributiunHe caslerului este , -plata aprobata in bugetul comu-
nei. 

Păuliş, la 29 August 1928. 

Nr. 915-928 
Primăria 

Nr. 666. -......... 
PRIMĂRIA 

Comunei Piuliş. 

CONCURS. 
Pentru indeplinirea postulai de 

impiegat, devenind vacant la pri
măria comunei Păuliş, se publică 
concurs. 

Reflectanţii vor Înainta cererile 
lmpreună cu actele prevăzute de 
Statutul funcţionarilor publ. până 
la data de 13 Octomvrie 1928. 

RetribuţlunHe sunt acele pre
văzute 1n bugetul anului 1928. 

Păuliş, la 29 August 1928. 
Notar: Primar: 

Cuparescu. Rudda. 
No. 211-928. 
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PRIMARIA 

Comunei Păuliş. 

PUBLICAŢIUNE. 

Primăria comunei 'Păuliş, pu
blică licitaţie minuedă pe ziua de 
13 Oct. 1928, ora 10 pentru fur
nizarea alor 20 m. steTi lemne de 
foc. cal. l. de fag şi carpin bine 
uscate, pentru lncălzitul primăriei. 

Licitaţiunea se va tIne prin 
oferte inchise şi sigi1ate, in conf. 
cu at. 72-83 din legea cotabi
Iităţii publice. 

Pău1iş, la 29 

No. 811-928. 

August. 1928. 
Primăria. 
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TRIBUNA NOUA 

PUBLICAŢIUNE 
Primăria comunei Dorobanţi 

vinde la licitaţie pubiică in zlua 
de Il O;;t,)mvrle 1928, ora 9 in 
curtea primărieÎ, 1 bue. taur neapt 
de reproducţie. 

Licitaţia se va ţine rn confor
mitate cu art. 72-83 din legea 
contabilităţli publice. 

Dorobanti la 30 Au gust 1928. 
Primdria. 

Nr.1187-1928. Nr. 669. 

••• 
PUBLdCft~IUn[. 
Primăria comunei Şepreuş vinde 

la licitaţie publică In ziua de 10 
Octomvrie 1928 ora 10 un ar
măsar şi un vler neapt de repro
ducţie. 

Llcttaţia se va ţinea in con
formitate cu art. 72-83 din legea 
Contabilitaţii Publice. 

Dacă liCItaţia va rămânea fără 
rezultat se va repeta î:1 ziua de 
25 Octomvrie 1928. 

Şepreuş, 31 August 1928. 
Primăria. 

Nr. 1527-1928 Nr. 665 _ ........... ----
JUOf:cftrORlft RURftlJft ŞIRlft. 

Publicaliune de lÎeitatiune. 
Subsemnatul portărel judecătoresc 

aduc la cunoştinţă puhlică in senzul 
legII art. LX. din 1881 § 102. re· 
spedive XLI din 1908. § 19 cumcă 
lucrurile următoare ş. a. 3 maşini 
de făcut clripă, 1200 model uri de 
clrlpe etc. execvate in Panatul nou 
in favorul urmărltorulu i S!\ndner An
drei repr. prin adv. Of. Rohan Dimi-· 
trie impotriva urmăritului locuit.;r in 
comuna Panatul nou pentru încaurea 

NOTARIATUL 
Cerc. Moroda. 

PUBu(ctff;IUnt. 
La notariatul cercului Morada 

se află vacante posturile de agenţi 
comunali pentru corn. Moroda şi 
lermata. 

Doritorii de a ocuoa aceste 
posturi vacante tşi vor înainta ce
rerile prevăzute cu toate docu
mentele cerute până la data de 
20 Sept. a. c. 

Salarul este acel prevăzut in 
bugetul anului curent. 

Mororoda la 1 Sept. 1928. 

No. 672-1928. 
Notarialul. 
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ŞCOALA 

normală de Invăţăfoare. Hrad. 

l?UBul cftrlun(. , . 
Se aduce la cunoştinţă publică, 

că pe ziua de 1 Octonlbrie ora 
10 demineaţ.l se ţine in localul 
şcoale; Bul. General Dr2galina 7 
Ilcitaţie pubilcă cu ('fertr..~ inch se 
cont. art. 72 şi umătorii din L. 
C. P. pentru arendarea a 20 jug. 
pămâ'it arabil din Bujac. 

Conjiţiunile de arenJare se pot 
afla in fiecare zi de dimineată la 
cancelaria şco alei. . 

, Direcţianea Şeoa/ei. 

No. 6-1928. 661 
- ..... )0 ......... --

eA • 

Nu calătoriti 
capitalului de' 32126 Lei şi acces pre- la băile scumpe când ŞI In 
luite în 18800 Lei se vor vlndt" prIn 
li::itaţie publică in ziua de 13 Septem. ARAD primit acelaş trata-
vrie amiC 1928 oara 3 p. m. În co- ment cu baie de 
muna Panatul nou la casa Nr. 239 Acid carbonic de 
şi 175. 

lntru:ât mobilele sechestrate ar fi Buziaş, Sulfur şi 
Sare btdroteap ie fo st execvate şi de a!ţii şi aceştia şI-ar 

Nr. 37. 

Serbare popoTală. 
Primăria comunei Ineu pe baza au

torizaţie! Dlui Prefect No. 26 872-1Y28 
a aranjat În seara zilei de ] Septem
vrie a. c. in saloanele ",Hotelului Cen
tral" o serbare populară Cll scopul 
de a deştepta în marele public senti
mentul datoriei ce trebue să existe ill 
fata eroilor pentru ·reintregirea nea
mului. 

Programul a fost in intregime exe
cutat de membrU Soc. "Sf Gheorghe" 
a tinerimii studloase din loc. 

OI Teofan Herbei preşfdintele so
c:etăţh printr'un "CUVânt ocazional
evocă gloria erOilor ca un certificat 
pe baza căruia sufletul românesc işl 

are dreptul la viaţă. 

A urmat apoi "In caSl tatălui meu· J 

cor mixt de Bortniansky; It Ţara mea" J 

poezIe de V. MiHtaru declamată de I 
Oş. Eva Ciucea elevă la şcoala oor- f 
mală din Arad; Dansuri naţionale; 

IINepotul răsfăţat" far.să în cinci acte t 
de A. Kotzebul. t , Au arătat deosebită sârguintă în 
preddt D-şoarele: Vlorlca Luca, SlIvla 

r Augustin şi Nuţica Popovlci. Domnll: 2 
IosIf Herbei, Pavel Neta, L. Nagy, L 
Gurban şi Gheorghe loja. ~ 

Programul s'a terminat cu "Arcaşul" F 
cor. bărb. de 1. Vid\!. Corul a fost 
condus de DI Gh. AJbu învăţător. 

Venitul curat in suma de Le I 2636 ~ 
a fost trimis Biroului Judeţean a Soc. 
1. O. V. 

Au contrlbuit prin suprasolvlri Oom- J 
nii: Ioan Coduban preot, Dr. Oh. şi 

• 
1. Henţ!u, Or. Teodor Burdan, Pavel 
Dârlea, Sabin Georg;a, T. Dan, Palfy 
P.. I. Dubeştean, Dr. Faur P.. Dr . 
Şorban Cornel, Bdea Dumitru, Dra· ~ 
goş Stepan, Theodorn Ctin., Herbel c 
Pavel, Pantea Oh., Făgăras P., Kiss c 
Ioan, Juşca 1., Schlezak N., Soţ. lui 7-

Kocsis Iosif, Luca Mihai, Sas Mihai, F 
Şerban Gh, Koloşvary Pavel şi Rus· ~ 
bach 1. u 

Au partIcipat circa două sute de p 
spectatori. Ş 

Comitetul aranjator. ; 
~""~~ .. "~~""~~". , 
~~~;.::r~ ~~~/.::r~\.!J.~~r.~J.!J ~-:=). c 

fi câştlgat dreptul de acoperire 11 ci- cercetati deci 

baia 1 5·· Vt·ndem tatia prezentă este ordonată şi in fa- ţ I mal e. 
vorul acestora in seozul art. XLI din Ărtezică J. c, 

1908 § 20, Deschis pentru bărbali a.m. 6'/2 d.m. 2 ore casă mare în ROVINE: 
Şlrla, la 23 August 1928 " ,,1emel p. m. 2-6. Strada Principală nr. 4. 

j. Csdky 
Bilele cu pret redus. M t I ,-delegat judecăt0resc. I Adresati ar on u tana, 
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. Dare de seamă 
despre rezultatul dIdactic din 

circ. Chişineu-Criş. 
de: D. BOARIU 

su!)revinr. 

(urmarea din No. 3') 

la compunere, nu va succede. eu o
caziunea examenului de absolvire s'a 
dovedit în eclatant, că examenul in 
scris mai bine a succes acelor elevi, 
în a căror şcoale predarea gramaticei 
fi fost predată cu un scop bine deter
minat şi în a căror şcoale au fost in· 
troduse maculatoarele. S'au Întâmplat 
cazuri, unde aceiaşi temă scriplurislică 
fi fost rezolvită la oral cu nota foarte 
bine, pe când în scris tot aceiaş temă 
n'a succes de loc şi îndeosebi la aşe
zarea ideilor Într'o ordine logică, ba 
chiar şi ortografia a lăsat foarle mult 
de doril. lată deci avantajul prelucrării 
temelor scripturist:ce în cursul anului 
şi praclizarea maculaloarelor. 

Deşi legea prevede apriat prelucra
rea alor 9 - 9 teme scripiuristice din 
limba română şi matematică, totuşi \n 
unele şcoale s' a neglijat prelucrarea 
temelor, iar in altele dacă s'a prelu· 
crat, nu s'a făcut coreetările necesare 
din partea invă1ătorului, ceiace iarăşi 
o mare greşeală pedagogică. 

, A.rta de a scrie şi a vorbi corect predată aşa, că la demonstrări să nu 
intr'o limbă se divide în 2 părli: in mai încapă nici o îndoială. La tot pasul 
ortografie şi în ortoepie, prima se trebue tinut cont de rationamentul: 
referă la scrisul corect, iar a doua, la 1 Pentruce aşa şi nu altcum. Se co
o vorbire corectă şi estetică. Scrisul mile un păcat de neertat, de a admite 
ortografic Îşi imprimă rădăcinile şi re- , mecanismul, ceeace se praclică dese
gulele de gramatică, pe când vorbirea ori. E O greşcSlIă teribilă de a nu·i 
corectă şi estetică îşi află baza in depinde pe elevi să rezolve problemele 
vorbirea invăIălorului. Cum vorbeşte în moci indepedent, pentrucă invătăto
învătătorul. aşa şi elevii. Credeti-mă, rul nu va putea urmări pe elevi in toate 
dar şi azi în România-mare. se vorbe- târgurile, ca s6-i ajute la rezolvirea cu
şte cu: ny, ty şi gy, nu altcurn folo- tărei probleme aritmetice. 
sindu'se în limbaj şi diferite neologi
sme, culese de pe regiuni din limba 
vulgară. Aceasta emanează de acolo 
că se cete se prea putine cărti literare 
din partea celor chemali. Când Învă-
1ătorul va fi în clar cu scrisul şi vor
birea liIerară, adică cu ortografia şi 
cu ortoepia, atunci "a fi stăpân pe 
arta no~}tă finologie. ŞI apoi să nu 
se uite nicicând. că finologia unui in
telectual, denotă şi gradul lui de cul
tură. Prin urmare: Dela cul1ura învătă
torului depinde şi gradul de culiură al 
elevilor. Şcoala bună sau rea, este în
vă1ălorul. 

Studiul matematicei esle o ş!iinIă, 
care mai mult ajeltă invătământulllÎ for
mal. Prin demonstrarea diferitelor ade
văruri matematice, desvollăm sentimen
tul adevărului şi de dreptate. Fiind ma· 
tematica o ştiinţă exactă, trebueşte 

Să-i obiciuim pe elevi, până când 
unul rezolvă o problemă la tablă în 
scris, ceilalti, tot aceiaş temă, să o 
rezolve pe tăbli1ele lor, pentrucă în 
ăst mod, spiritul e în plină atentiune 
şi in continuă activitate, din ce şi sus· 
Fnerea (lisciplinei câştigă foarle -mult. 
Cu ocaziuoea inspedărilor am consta
lat, că în unele şcoale cu totul este 
abandonată ac1ivitatea independenlă şi 
unde rezo}virea, pas de pas este Îm
pintenată de ajutorul învătătorului. Să 
nu uităm Un lucru: Iti este mai mare 
dragul să priveşti la un elev, văzân. 
du-l, cum singur rle ~ine lucrează cu 
succes Iii o problemă. Fireşte că până 
la ajungerea unui astfel de rezultat, 
lrebueşte muncă asiduă şi bine chib
zuită. 

Studiul Geografiei peste tol a suc
ces foarte bine in acest an. Sunt de 

lăudat acele scoale, în cari la predare c 
s'a Unul cont de priw::ipHte şcoa;ei ac· k 
ti'le, aplicându·se ca mijloace masa de s' 
nisip şi desemnul. Se recomandă cât a. 
mai multe eseursiunÎ. n 

Istoria naţională îşi are scopul ~! ~ 
bine precizat. Iubirea de patrie şi neBIt. 
până la gertifirea de si:le are să o Ir 
cullive predarea istoriei. La acesl o· 
bieei sunt esceptil acei propunăiori, 'c 
cari tin cont de aceste principii. lud 
majoritatea lor oamenii se multumesc 
de a lua cartea ca mijlo~ de predare. 
dând upoi elevilor să mechanizeze de 
spre cutare domnitor ori eveniment, 
neliind Întru nimic seama de înlelesJ 
intern, ceeace se dovedeşte cu acei p 
ci\. dacă-l întrerupi pe up elev în răs 
punsul llli namtiv şi lot in cadrul ace 
lei lectiuni Îi dai o intrebare, la C(lri 

aştepţi un răspuns logic, ori o arg 
mentare de raHonament, e~slă.-î I 

loc, jntocmai ca o l'oal6 de car, 
s'a~otlnoHt în pănlân~. La acest ~ 
hiect sere comandă cole-gilor cu loal! 
insistenta de a se folosi la predare d 
metodul trepielor formale, fireşte avâ 
du·se in vedere mijloacele ce le r 
clamă principiile şcoalei aclive. 

In ce priveşte predarea ştiinţelo 
naiural~, în general luând se fac 
cu succes, iar întrucât se menţin 
cazuri de nesucces. aceasta e a -
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Primăria comunei 
Radna 

PU~LICATIUNE. 
Prlmăr!a Comunei Radna publld. 

llcltaţiune pe ziua de 14 Oct. 1928 
orele 9 a. m. În localul primArlei pentru 
următoarele furnituri: 

1. Pentru furnizarea petrolului, chl
brltelor şi sticlelor de lampă necesare 
pe anul 1928. 

2. Pentru imprimate, hârtie şi recvi
z.ite de cancelarie necesare ootarlatu
lui din Radna pe 1928. 

3. Pentru cerealele necesare anima
lelor de reproductie pe anul 1928. 

4. Pentru lucrările de mici repara
raÎI1Jnl necesare la primăria comullel 
Radna. 

5. Pentru confecţionarea hainelor 
necesare poliţiştilor comunali, ca 4 
rânduri haine de iarnă, 2, mantale 4 
părechi de cizme. 

6. Pentru lucrărlle de tâmplar şi 
faur necesare la pr! mărie. 

Mai departe pentru vinderea tres
tiei proprietltea comunei de pe un 

; teritar de circa 1 jugh. cad. al cărui 
pret de strigare este de Lei 600. 
Dacă licltaţlunea l-a nu va avea 

rezultat, a Il-a se va tine în ziua de 
28 Get. 1928. 

Llcltatlunea S~ va ţinea în confor
mitate cu art. 72·83 din Legea Contab. 
Publice. 

Radna, la 4 Sept. 1928. 
Primdrta. 

No. 664. 

- ........ --
JUDECĂTORIA RURALĂ ŞIRIA. 

, PubJicatiune de licitatie. , , 
Subsemnatul delegat judecătoresc 

aduc la cunştlnţă publică În senzul 
legii art. LX. din 1881 § 102. respe
ctive XLl din 190d § 19. cum că lu-

I crurl1e următoare ş. a. dulap de prân
: dtor şi dulap de cărţi execvate in 

PAncota în favorul urmărltorulul Co
: lumbia Fabrică de oglinzi repr. prin 

adv. Dr. Rohan Dimitrie impotriva 
urmărltolui locuitor în comuna Pâncota 

~ pentru incasarea capitalului de 4000 leI. 
şi acces, preţUlte in 13000 Lei se vor 

. vinde prin 1Icltatie publică in ziua de 
: 11 Septemvrie 1928. oara 2 dm. in 
\ comuna Pâncota la casa urmăritulul. 

Intrucât mobllele sechestrate ar fi fost 
execvate şi de altii şi aceştia şi-ar fI 
câşti gat dreptul de acoperire, li ;itatla 

1 prezentă este ordonantA ş; in favorul 
J acestor in senzul art. XLI. din 1008 § 20. 
, Şlrla, la 11 Ianuarie 1928. 

1. Csdky 
• delegat judecătoresc. 
~ No. G. 4237 I 2 I ]927 "3. No. 670. 

r căuta în împrejurarea, că aproape la 
:- toale şcoalele lipsesc colectiunile· ce 
e servesc ca mijloace de pre:Jare. De 
ii aici doar urmează, că acest iovă1ă-

mânt e sec şi fără viaţă, cu toale că 
~. biologia şi fenomenele naturale aici 
:r dau şcoalei mai mul! material pentru 
olnluijiune şi demonslrări. 

). Se cuvine laudă acelor învătători, 
1 cari cu elevii lor au făcui colectiuni 
le de zoologie, botanică şi mineralogie 
ie i au prelucrat aparatele fizicale, cari 
r· nu numai, că sunt mijloace de demon
II slrări, dar servesc şi ca decor pentru 
1~ coalele lor. Şi aici se recomandă, că 
ullot ceiace se propune, să se predeie 
il. ~e baza desemnului. 
.s Se recomandă de a se pune mai 
e. are pond pe scrisul caligrafic şi tot
r! dată este o cerinlă pedagogică de a 
:~ e da o mai mare importantă jocuri
JJor de copii şi gimnasticei. 
~. In ceiace priveşte .propueerea limbei 
{ mâne În şcoalele minoritare de stat, 
ci: Pol spune, că se face cu succes. 
l' coaie le din Se. Ăna servesc de mO· 
.: el şi una din Macea. La şcoaJele mi. 
t noritare cont. nu s'a ajuns peste tot 

rezultatele dorite, din motivul că unii 
10 It1'lătălori nu sunt stăpâni pe culare 
c elod ducător la scOP. cum e bună
. ară metodul direct. Dintre invătăto-

'j min. conI. merila laudă inv. Ale-
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Comitagii unguri trimişi in România. 
Cum îşi secondează guvernul ungar acţIunea diplomatică. 

. Cercurile oficiale consideră nouă incercare a Ungariei de a pune in discutiune chestiunea 
optantllor drept o nouă tentativă inutilă pentru tulburarea liniştei europene. 

~unctuI de vedere al oficialităfji este intărit de o serie de fapte semnalate in timpul din 
u!m~. I~tr adevă: de câteva zile în apropierea frontierei ungare şi anume in regiunea Ieremia-Mare 
ŞI A San~lcohu şI-au f~cut aparitia banditi veniti din Ungaria şi ne atacă îndeosebi gospodăriile ro. 
maneşh. O atare ?anda a tras intr'un automobil al Băncii Şvăbeşfi din Timişoara. ciuruindu-f cu 17 cartuşe. 
. CercetărIle organelor noastre au stabilit că grănicerii unguri în loc să împiedice, uşurează 
mtrarea .l~ ?Ol In. tară a acestor bande. Astfel. este evident că ne găsim în fafa unei arme de luptă 
a UngarIeI Impotriva noastră, ceeace confirmă de altfel faptul că asemenea atacuri banditeşti s'au 
pro.du~ ori de câte ori Liga Na1iunilor a avut de desbătut importante diferende româno-ungare. Un. 
gana mcearcă să ne discrediteze în fafa lumei, înfătişându-ne cu ajutorul banditilor trimişi de ea 
drept o fară barbară. 

Primăria Comunei 
Gurba. 

PUBLI~ATIUNE. 

• 

Prim~rla comunei Ourba publică 
llcitaţiune publică pe ziua de 15 0.:
tomvrie 1928 oareie 9. 1. m. în loca
lul primăriei asupra următoarelor 0-
bleck 

1. Furnizarea al.Jr 138 mS lemne de 
fo.: cI. 1. pentru şcoalele de stat, pentru 
primărie ,i competlnţa notarulul co
munal. 

2. Vânzarea gunoiului comunal. 
3. Repararea grajdurilor comunale 

şi a localului guarzllor comunali. 
4. Cumpărarea UDui armăsar de re

producţie. 
5. Cumpărarea alor 10 care de paie 

pentru vitele de reprod ucţie. 
6 Furnizarea petrolului, chibrlturllor 

şi sticlelor de lampă necesare pe a
nul 19..:8. 

7. Furnizarea imprlmatelor şI rechi
zitelor de scris necesare cancelariei 
Dotarnlul pe anul 1928. 

8. Vânzarea UDul taur neapt de re
producţie. 

9. Cumpărarea unui taure de pr1!.silă. 
10 VâDzarea alor 1700 Kg. grâu 

cI. I. 
11. R~pararea gardurilor şi portilor 

la primărie. 
L1cltat!a se va ţinea in conformitate 

cu art 72-83 dIn legea contabilitătt! 
publice. 

Condiţiunlle se pot vedea zilnic in 
cancelaria notarial! din Gtlrba sub du
rata oarelor oficioase. 

In caz de nereuşită fixăm a doua 
lIcltaţlune pe ziua de lO Xl (Nnem
vrie) 1928 ora 9. a. m. cu aceleaşi 
condiţiuni 

Ourba, la 30 Aug. 1928 
No. 671-1928. 

notar 
Virgil Mlhufia 
Nr. 662 

primar 
Oala Pavel. 

xandru Kil1in din Pădureni, carele după 
multă nizuintă a descoperit secretul. 
după care in şcoala lui lucrează. E de 
dorit ba chiar se recomandă, ca toti 
învă1ătorii minoritari să·şi insuşească 
metodul direct. Sunt 2 invătătoare mi
noritare. cari de fel nu posed limba 
română, prin urmare acesle sunt con
strânse să propună din carte fără nici 
un inleles de limbă. Acestora li se 
recomandă, in interesul propriu, ca să 
meargă la cursuri de limba română. 

V. Activitatea extra şcolară. 
Coruri şcolare sunl în comunele: 

Chişineu-Criş (O. Ruja), Curlici (C. 
Vodă), Macea (Văcaru). Nădab (M. 
Nonu), Socodor (1. Caba). Şimandul 
de jos (5. Ponta) şi Varşand (S. Ponta). 
De lot în 7 comune româneşti. 

Cercuri culturale s'au tinut 24, a
decă În fiecare circumscriptie câte 6, 
in cari au preles 24 învătători şi 101 
atâtea au dizertat, iar la şedintele pu
blice in tot localul au asistat multi lo
cuitori, dar regretabil - onoare ex
cepjiunilor - inteleclualii aproape in 
tol locul au lipsil, 

Ofensive culturale s'au tinut în toate 
cele 22 comune. De tot s'au finut 221 
ofensive culturale, în cari au confe
ren1iaf 48 învăţălori. Conferintele linute 
au fost parte de interes national, parte 
de interes economic. 1 

ROMÂNIA 
Comitetul şcolar jud. Arad. 

PUBLICAŢIUNE 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 

în ziua de 24 Septemvrie 1928, orele 
12, a. m. se va ţiue !icltaţlune publică 
cu termin scurt. in localul Prefecturii 
judeţului Arad şi la primărHle respec
tivelor comune, pentru darea in in
treprindere a lucrărilor de edificare şi 

r 
reparaţiuni necesare la şcoalele din 
comunele Aradul nou, Toc, Micălaca 
nouă şi veche. SâDlcolaul mic, Şilindla, 
Buteni, Sintea mare, Satul nou, Văr-
şand, Docenl şi Hălmagi, in baza de· 
vizelor intocmite de Serviciul tehnic 
al judetului Arad. 

Spesele pentru lucrările dela şcoala 
din Aradul nou sunt Lei 470000 Toc, 
332.847. Mlcălaca nuuă 3] 0000. Mlcă
iaca ve;-he 50.200. Sânnicolaul mic 
190000, Şilind!a 123000, Buten! 55.000 
Stntea mare 33536 Satul nou 
52.400. VăTşand 62.880. Don· 
ceni 22000 şi Hălmagi 29.000. 

Licitatiunea se va ţinea in confor
mitate cu legea contabilitătii publice 
(Art. 72-82) şi condiţiunHe g~nerale 
pentru întreprinderi de lucrări publice 
şi cu oferte Închise şi sigilate pe cari 
concurenţii le vor inainta comitetului 
şcolar judetean sau comitetului şcolar 
rural din comuna respectivă in ziua 
llcitaţiei ora 12. 

Amatorii odată cu oferta, Însă sepa
rat (nu în plic) vor prezenta recipisa 
asupra garanţei provizorie deposă la 
AdmInistratia Financiară dln Arad. Ca 
garantă provizorie se va depune 6°/~ a 
sumei oferite, Însă Dumal În. numărar 
sau efecte de stat. 

Amatorii vor dovedi cu acte justl
flcative, că îndeplinesc condiţiunile le
gale pentru de a putea lua în intre
prindere lucrări publice. 

Dovez!le, condltiunile şi planurile 
relative la acestea lucrAri se pot ve
dea În biroul comitetului şcolar jude-

C~ntrele culturale încă au functio
nal normal. 

Bibliolecele şcolare şi ale cenlrelor 
culturale au dai populatiei cărli de 
celire. 

Peste 10t învătăforimea circumcrip· 
tiei Chtşineu - În cursul acestui an 
şcolar - a desvoltat o activitate la
borioasă, in ceiace privsşle munca 
exlra şcolară. 

Ono conferintă 
Fratilor colegi, '\ 

Cu toale că învăIămânlul a fosl îm
pedecat de împrejurări de ordin extern, 
pe lângă cele provenile din neorien
tărî, loluş media rezultatului didaclic 
este: bine. Dintre 111 invătători: 20 
au prestat nota foarie bine. 61 bine, 
30 mulţumi/Olt iar cele 5 conducă· 
toare au satisfăcut aşteptărilor. 

Şi după ce, fratilor colegi, văzurăm 
avantagiele şi defectele conslalate În 
învăfământul şcoalelor primare din 
circumscriptia Chişineu în cursul ace~ 
stui an, ni se impune să căutăm o o
dentare pentru delăturarea ef~clelor. 
din cari se derivă desavanlagiile şi să 
stabilim mijloace pentru a ridica cul
tura natională. românească. pe care 
trebuie să o înăl1ăm la apogeul Învă-
1ământului popoarelor. 

Pentru viitor deci se recomandă: 
1. Conştienlîozitate şi punctualitate. 

tean la Prefectura jlldeţulul, camera 
43 şi la comtetele şcolare rurale din 
comanele respective. 

Arad, la 4 Septemvrle ) 928. 
Nr. 1541 I 1928. No. 660. 

Preşedinte. Secretar. 
Prefect V. Spătariu 

J. Georgerscu --....... --
J ODECĂ TO RIA RURALĂ ŞIRIA: 

Publicaliune de Jicitafje 
Subsemnatul delegat judecătoresc 

aduc la cunoştinţă publică in senzul 
legii art. LX din 1881. § 102 respec
tive XLI din 1908 § 19 cumcă lucru
rUe următoare ş. a. paturi, dulap, masă 
(garnitură nou) execvate in Pâncota 
În favorul urmărltorului Columbia fa
brică de oglinzi repr. prin adv. Dr. 
Rohan Dimitrie din Şiria impotriva 
urmâritului locuitor În comuna Pân
cota pentru incasarea capitalului de 
4()UO Lei şi acces: se vor vinde prin 
licitatIe publică in ziua de 11 Septem
vrie 1928 oara 2 d. m din comona 
Pâncota la casa urrnăritului. 

lntrucât mobtlele sechestrate ar fi 
fost execvate şi de altii şi aceştia şi-ar 
fi câştigat dreptul de acoperire lici
taţia prezentâ este ordonată şi in sen
zul art. XLI. din 1908 § 20. 

Şiria, la 23 August 1928 
/. Csdky 

delegat judec. 
Nr. G. 4230-1928 -3. Nr. 671. _ .. -
Citiţi şi răspândiţi 

ziarul 
"TRIBUNA NOUA" 
2. JnvătătoruJ să intre În clasă bine-

pregăIil. I 
'3. Titlul le~iunei ce e a se preda 

să fie indus în registru de prezentă 
Înainte de începerea lecfiunilor. 

4. In cursul lecfiunilor ÎnvăIă10rui să 
fie condus de rutină şi Iad pedagogic 
demn de o persoană didactică. 

5. Să nu se aplice pedepse corp orale. 
6. Să se propună lucrul manual şi 

desemnul, măcar şi in conlururile cele 
mai simple, dar să se propună. 

7. Lecliunile să fie predate în modul 
cel mai rational. 

8. Să se formeze cu şcolarii coruri 
bisericeşti şi nationale. 

9. In ziua de inspectie, învă1ălorui 
să nu devieze dela orar ci să preleagă 
ca în toale zllele. când n'are control. 

10. Fiecare invăjălor să prelucreze 
anual cel putin 2 dizerlatif de continut 
pedagogie şi să le predeie cu ocazi· 
unea conferentelor. 

11. Archiva şcoalei să fie condusă 
cu cea mai mare acuratetă, lot asHel 
şi conlabililatea. 

Astfel îndeplinind toale aceste, fra· 
tilor colegi, pentru viitor ne vom putea 
prezenta cu irunlea senină nu numai 
înaintea organelor de control, ci şi 
Înaintea conşlien1ei noastre, care esle 
cel mai drept judecător al fiecărui Om. 

Chişineu-Criş, 30 Iunie 1928 . 
S.~reTizor I D~·mitri<t Boariill. 
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TRIBUNA NOAUĂ 

tniORmtrCIUnl. I Revizuirea anuală a biletelor de liberă 
I petrecere a supuşilor streini 

J 

1 
8 

Camera de Industrie şi de Comtrţ 1 
aduce la cunoştinţă tuturor interesa
tilor, că Vama din Curtici atrage a
tent!unea călătorilor cari les din tară, 
având asupra lor haine de blană să 
se prezinte cu ele biroului vamal din 
punctul, prin care les din tară şi să 
ceară să li se dea dovadă, că le-au 
declarat la eşire dIn ţară. Toţi acei 
care nu vor poseda, la intr~re ase
menea dovezi, vor avea să achite Vă
mii drepturile de Import tuele vamale 
care se cuvin pentru asemenea haine. 

Ministerul de Interne pune in vedere 
ziarelor penaJitătile prevăzute de Art. 
3., 4. şi 5 dm Legea pentru oprirea 
[oterii/or, din 20 Ianuarie 1928, la care 
se expun ceice vor negocia sau im
pră~tia în publiC bilete sau anunţuri 
de toleril strajile. De asemenea şi Le
gea lotuiei de Stat pe clase, din 30 
Mal 1906, prin articolul 5. interzice 
in mod absolJlt introducerea, transpor
tarea şi vânzarea lozurilor ori cărei 
loterit străine. .. 

, 
Camere de Comerţ şi de Industrie 

din Arad pune in vedere tuturor fa
bricanţilor şi exportatorilor dl n cir
cumscripţia ei, că atunci când vor 
avea de transportat ceva cu vapoarele 
S. R. M. !iA se adreseze, cu privire la 
chestiuni de tarif direct acestui ser
vlclu. S'a facut constatarea, că Inter
mediarii socotesc exportatorllor taxe 
mai urcate decât cele tanfare micş<r 
rând puterea de concurenţa mărfurilor 
româneşti pe pieţele străine, din pri
cina acelor venituri llIclte create în 
sarcina celorce nu cunosc tariful de 
transport naval al S. M. R, 

M. Carp. Manualul Bacalaureatului 
după programul oficial. limba Română. 
laşi, Institutul de Arte Grafice şi edi
tură" Viaţa Românească". Pretul 100 
lei, pagini 224. 

Lucrarea st recomandă el( vilor cari 
trec examenul de tranziţie de clasa 
VIII-a, a carei materie este cupr;nsd în. 
primele 100 pagmi. 

Pentru candidaţii la bacalaureat ea 
este absolut indispensabiid . 

Ministerul Muncii, pe baza dispozl- să se constate in mod neindolelnic S 

ţlunilor legii şi regulamentului asupra de când se găsesc în România, dacă 
migratlunllor şi a acordului cu M\ni- au stat încontinuu, Iar dacă au mat J 
sterul de Interne, luând şi avIzul Co- plecat, să se poată constata durata. : 
misiunii migraţhmilor, va face În cursul absenţelor din tara. ~ 

lunII Octombrie a. c" revizuire gene- Supuşii străini cari se găsesc in 
rală a biletelor de liberă petrecere ale vreuna din situaţi unile de mai jos. vor 
supuşilor străini. mai depune: 

In acest scop, toţi supuşii aflători a) Acel aari au făcut serviciu mili· 
în ţara, cari îşi câştigă existenţa in tar efectiv in România saa războiul ÎB • 

ţară fie ca salariaţi, fie ca patroni sau armata română: dovezi. I 
sub orice altă formă şi orice profe- b) Acel căsătoriţi cu românce: ac-
s!tIDe vor fi având sau orlce alt mo- tul de casătorie; 
tiv de rămanere in ţară ar avea, itl- e) Acel cari au proprietăţi Imoblli-
diferent de data când le expiră ter~ are: actele de proprietate; 
menul de liberă petrecere, vor depune d) Refuglatd polttici: dovil.da caJităţli 
pentru autorizarea rămâneril În tară de refugiaţi politic; 
dela 10 la 2!l Septembrie a. c. e) Cel cari posedă autorlzaţiuni pro-

o crimă lncaIiiicabilă şi fără. precedent. 

In servlcli1e de siguranţă din capl- vlzorl! de şedere În ţarl şi autoriza
taIa judeţului, pentru supuşii străini ţlunl de şedere in tară fără acte de 
din judeţele: Dolj, Caliacra, Brăila, călătorle, eliberate de Ministerul de , 
Constanţa, Durostor, Covurlui, laş!, Interne, vor depune şi aceste autorl- t 
Prahova, Vlaşca, Buzău, Braşov, Târ- zaţl!~ iar acei cari au obţinut aseme- I 
tlava·Mare, SibIu, C1ui, Ciuc, BIhor, nea autorlzaţiuni pe motivul că au 
Maramureş, Mureş, Satu-mare, Someş, făcut cerere de naturalizare în Româ
Alba, Tlmlş, Arad. Hunedoara, Seve- nia, vor anexa certificatul Mlnisterulu! 
dn. Lăpuşna, Cetatea- Albă, Bălţi, Ho- de Justiţie. Se petrec uoeorl, fapte omeneşti, a 

caror gravitate intrece orice lmagln.'\
ţie şi fantezIe, fată de carl, orice vorbă, 
fie ea cât de abuodeută, orlee sp~rit, 

fie el cât de incisiv, rămân neputin
cioase. 
Aşa bunăoară, am citit intr'un ziar 

din CapUală următoarea notiţă: .A
genţH unguri incendlazl recolta". N'aş 
fl crezut dacă reportagiu n'ar fi dat 
precIzări din cele mal concrete. Mă 
miră faptul, cum de acest ziar reduce 
însemnătatea unei chel:itiuni atât de 
grave la un simplu reportagiu. 

Chestia in sine, e prea g.ravă şi 

prea delicată, pentru ca, apucându-te 
s'o discuţi, să nu fi obligat a·ţi fixa 
poziţIa chiar dela Început. Cer scuze 
deci pentru tot ce urmează, in caz că 
reportaglul citat ar fi o simplă ver
siune. Contrariu Însă, să-mi fie ingă

dult cei putin câteva cuvinte. Ţiu să 

spun că incendlatoril nu sunt agenţll 
unei iredente izolate, ci angajaţii şi sub
venţlonaţit al însăşi guvernului maghiar! 
Ati inteles, cred, totul! lată un guvern, 
plătim agenţi pentru ca .să pună foc 
in ţara vecină.! Spuneţi, s'a mal în
tâmplat cândva şi În vre-un loc? Iată 

un guvern, care. în secolul al XX-lea 
recurge la mijloace şi gesturi, de cel 
mal antic barbarism şi cu toate aces
tea, având cinismul să sfideze lumea, 
trâmbitâadu-şi civilizaţia pe la toate 
r~spântille. Iată, azi, in secolul luminei 
şi civilizatiei, un 'guvern, autor moral 
al unuia dintre cele mal criminale 
acte! Şi cine este profesionistul aces
tor procedee band iteşti şi scârboase 7 
Este guvernul ţărII care veşnic e re
c1amantă pela liga Naţiunilor şi îo
făţlşată pela toate forurile Internaţi

onale ca jertfă a marelui răsboiu, care 
a insemnat triumful as;:>lraţiilor uma
nitare. Vedeţi dară, la ce se reduce 
",cultura superioară" a popornlui ma~ 
ghiar invocată de atâtea ori.de ilustrul 

un singur indivId, poartă numele de 
crimă, atunci cum să le caliticăm când 
ele au de autor o colectivitate, ba 
tocă una oficială şi sunt indreptate 
asupra unei ţări străine? Banditism 
internaţ!onal e şi prea vag şi prea 
puţlo.t Actul barbar şi Criminal al gu
vernuluI maghiar, care repugnă nu 
numai unul spirit civilizat ci şi celui 
mal rustic şi elementar bun simţ, este 
un adevărat atentat la viaţa ncastrA 
naţională, incercat pe cea mat nemer
nică şi tâlhlrească cale şi în acest 
caz, guvernul nostru trebuie să pro
cedeze ca atare. trăgandu-l la răs

pundere. Tâlharil ce au fost prinşl 

asupra crimei, ar trebui exe:utaţi fără 
nici o judecată. O Invazie pe cale 
armată ar fi coprins io sine mai multă 
nobleţe şI mal mult cavalerlsm, (ah, 
cavalerismul, nobil a ribut, dat unor 
mişei de nişte nenorocite imprrjurări) 
decât calea mişelească, pe care a in 
cercat să ne dIstrugă Ungurii.' 

ŞI noi, sărmanil, credem că o COll
damnabilă naivitate, că vom isbutl să 
imblânzim pe maghiarii dela noi. 
Căutăm să nH asimilăm, nu prin 

desnaţionalizare, căc! aceasta nil e În 
linia noastră de conduită politică, ci 
printr'un egal tratament, pentru ca sub 
cerul acestei Românii atât de hulite 
şi de bârfi te, dar cu toate acestea atât 
tie blânde, tolerante şi ospltallere, să 
se simtă bine toţi spurcaţlt acestui 
pământ pângărlt! ' 

1mbrăcăm lupii În piele de oale, 
pentrn ca astfel să ne poată muşca 

mai bine. alintăm năpârcile la sân, 
pentru ca duloasele noastre aHntări 

să ne fie răsplătite ca muşcături ve
ninoase. 

tin~ Soroca, Cernăutl, Rădăuţl. Câm- La depunerea cererilor pentru re- ( 
pulung, (Bucovina). vlzuire, organele de siguranţă vor eli- t 

Supuşii străini din oraşul Mediaş bera depunătorilor adeverinte cari vor f 
vor depune cererile la brigada de si- sl'rvl supuşilor străini pentru leglti
guran1ă din Medlaş. marea şederii lor in ţară pe timpu} 

La brigăzlle de slgurantă din capl- cât va dura revizuirea Adeverinţelor 

taIa judeţului, pentru supuşii străini se vor elibera cu termen de valablll
din judeţele: Argeş, Bac-ău, Botoşani, tate până la 15 Decembrie 1928 şi 

Romanatl, Falticeni, Putna, Teleorman, vor fi retrase la restituirea actelor re
Mehedlnţl, Tulcea, Neamţ, Dâmbovila, I vlzuite. 
Dorohoi, Orhel, Cahul, Tighlna Ismall. I Orllanele de siguranţă şi de poliţie 
Făgăraş, Năsăud, Odorhei, Sălaj, Trel- 1 arătate mal sus vor inainta pe ziua 
Scaune, Turda. de 25 Septembrie a. c. toate cererile 

La poliţiile din capitala judeţului, primite Inspectoratelor regionale de 
pentru supuşII străini din judeţele: muncă, pe lângă cari vor lucra, Înce· 
Tutova, Jalomlţa, Muscel, Fălciu, Râm- pând dela 1 Octombrie a. c. Comls!-
nicu-Sărat, Roman, Olt, Tecuciu, unile de revizuire. 
Vaslui, Vâlcea, Gorj, Storojinetl, Su- După revizuire, biletele de liberA 
ceava, Târnava-MlC!i, Caraş. petrecere vor fi restituite tltularilor 

Pentr~ supuşii străini din Bucureşti, prin organele de siguranţă de poliţie 
cererUe vor fi depuse la Inspectora- sau admlnlstraţ!ile de plasă in raza 
tele de poliţie respective. cărora el domlclliază. 

Pentru supu,ii străIni din judeţul Se atrage atenţlunea asupra obli- ( 
Ilfov, cererile vor fi depuse la Prefec- gaţiunii prezentării la revizuire, făcân
tura judetului mov. du-se cunoscut, că pentru cei c; n~ 

StrăinII cari îşi exercită profesia pe se vor prezenta, nu se vor mai Ji'iml ( 
cont propriu, vor face cererea perso- in urmă cereri pentru autorizarea fă- I 
nal şi vor arăta felul ocupaţiunii sau mânerii in ţară. 

intreprinderii ce au, data de cand îşi Deasemenea se atrage atenţia a· ( 
exercită comerţul sau meseria ca pa- supra prezentării cererilor şi dovezi
tron!, numărul salariaţilor ce intre- lor În modul cel mal' complet, aşa c 
buinţeavă.. cum s'a arătat mal sus. J 

Pentru salariaţi, ce rerile vor fi fă- 1 
eute numai de către patronii lor. In I 
ele se va arăta deslusit data angajărII Cursul Cerealelor 1 , 
şi serviciul ce de fapt îndeplineşte ( 
fiecare salariat, cu explicaţii asupra 
5 pe J a iit ă ţii ce cere acest servici u. Se 
va alătura la aceste cereri şi actele 
de meserie sau specialitate ale fiecă

rui salariat (certificate de studii pro
fesionale, cărţi de. capacitate, certifi

Brăila 

Porumb -
Orz -
Ovăz -
Grâu -

cate dela patronii care au mal Fasole

Galaţi 

90.0OU lei vagonul 
50.300 " .. 
50.150 - 50.800 lei 
tiO.H50 - 80.200 " 

160000 lei vagonul 

Sărmană omenireI Poţi fi mândră 
de colaboratorii 1 la progresul tău. 

TI-al sfârşit menirea şI trebuie să-ţi 
relel firul dela in:eput. Deacela Ma
ghlarU se grăbesc să De transJ)')rte 
cu mUenii inapoI, in timpul practicei conte Appony, care, nu ştiu prin ce 

misterioasă metamorfoză, s'a transfor- barbare. 

lucrat). Patronii vor mai inainta În a
celaş timp şi un tablou in care vor 
arăta personalul ce au în ser~lciu pe 
specialităţi şi supuşenie (română sau 
străină). 

Grâul - 75.000 lei 
Porumb - 92.200 " 
Orzul - 51.000 " 
Ovăzul - 53.500 " 
Secara - 62,000 " 

vagonul 

It 

mat, deodată, dIn mâncător de oameni 
in apostol al dreptăţii: la acte de 
tâlhărle ordinară! 

Arpad poate fi pe deplin Încântat. 
Descendenţii nu l-au perdut nici o 
sfarmă, din Însuşlrile-i de altădată.! 

Dacă un Individ dă foc vecinului 
său (de multe ori pentrucă şi acesta 
la râodu-i i-a provocat neajunsuri) 
justiţia îl declară criminal şi el tre
buie să suferă consecintele 1 Când ac
tele de această natură, raportate la 

'" * * Salariaţii cari În momentul revizulril 
S'ar putea face multe consideraţii nu vor fi angajaU vor prezinta singuri 

şi reflecţii triste pe marginea acestui cererea, arătându~şi profesiunea lor. 
barbarism actualizat. StrăiaU cari na le găsesc in vre-

Sufletul ţi se umple din ce in ce una din aceste categorii vor arăta şi 
de tot mai multă scârbă, pentru ca dovedi cu acte sltuatlunea lor ,i mo. 
incheerea să nu se impună. tivul rămânerii În ţară. 

T:llhflrla maghiară trebuie făcută P i ă 
cunoscută lumii întregi. Ar fi cel mal e lângi cerer, aşa cum s-a ar tat 
bun şi mai potrivit răspuns şi tezei mai sus, se vor mai depune in ace~ 
revizioniste şi agltatiei de redescbl- laş timp: 
dere a procesulal optanţllor. a) Blletelq, de liberă petrecere; 

" 
• 

Constanta 
Grâul - 70.000- 75.000 
Porumb - 80.000-120.000 
Orzul - 51.0\)()- 52.000 
Ovâzul- 52.000- 53.000 
Fasolea - 165.000 

lei vag~ 

" .. 

" " 
" " 

Gr. Cazan b) Dovezi lcu acte oficiale prin cari ~~_ 
~~--~~--~~~--~~~~~-----Girant responsabil: ST. DRAGA. Cenz. Prefectura Judeţului. Tipografia DJecezană, Arad. 
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