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o INVINGERE. 
In fme, impulsurile s'au eSiJTÎ- prelingă pe obraz numaJ ln cli

mat, iar socoteala s'a dovedit pele mulţumirii gh ftuite de bi
)fin descoperirea proporţiilor. nefacerile puterii f!emeritate, in 
2etă ţenii oraşu I ui Arad, reinviaţi proaspă ta im pr( jurare. îşi iau 
jin trivialisarea unui regim in- dreptul să picure legrf'tul guver
rudit cu disoluţia, au vânturat cu nări! trecute. Oscilând după 0-

cruzime rapacitatea lui, şi au ri- portunism, ceice nu le pot opri, 
lipit valurile chinurilor injurate. până la mângăeiea UItării aruncă 
Chemaţi In ziua de 9 August furiiie blestemelor şi ridică pumnii 

a crearea şi inaugurarea unui ameninţători. B'-limăceala alEgerii 
;istem care să se conftlnde cu abătută asupra lor ii ferbe in că!
lădejd!le şi interesele colectivi- darea esclamaţiilor disperate, s~a
tăţii, silinţele lor prinse de un tornicite perpetuu in sufietele 
:nţelept oportunism, prin voturile prinse In jocul desacordului cu 
~sprilllate au introdus In mod opinia publică. Ca Intodeauna, 
definitiv prestigiul şi demnitatea cărdăşia nat.-ţărănistă impletită 
acestui oraş in rândul guvernării cu spinii urizcH ave~escane, din 
cinstite. prilejuri de infrânjerl a fJrmat 
Reintegraţi in drepturile Jor de şcoală de târ.guiri amare. 

alegători, ceice în anul ) 926 au Crezându-se, bine pitulat după 
văzut deslănţuirea pirateriei po- masa cu mărfuri stricate a poll
titice in toate chestiunile de e- ticii de usurpare trustul opoz, ţiei 
sistenţă şi Inflorire, au sfârşit un vecinice crede, că este par'că 
proces deschis de încercări ne- croit din adins să acapareze 
săbuite, şi au remediat o situaţie toată magazia conducerii, ca a
plină de desgust şi scepticism pai să soeculeze principiul bu
omorf~or. Cortegiul negru al for- ne lor intenţiuni in favorul cadrdor 
!Ilelor eronate s'au prăbuşit, iar lui. A uitat, că mai este o obşte 
;iudata psihologie, substrat per- peste care nu se mai poate trece, 
lllanent de abatere dela legile şi că slăbiciunile neexperienţii 
~voluţiei, ş'a brodat singură re- ti vor trânti în plin gând de pu
~ultatul desastruos prin farsele tere de stâlpul catastrofei. Idtă-i 
linistre ale sfidăril intereselor I deci, pe desrnerdaţii de eri ci
tetăţeneşti. taţi pe zilele dăinuirii ca foşti, 

In fine, capitolul penetraţiei cari nu o să mai vie, şi iată, 
Ichlerozei politice s'a distrus, iar cum este fIresc pentru ei, că 
dansul macabru, În care s'a gâ- plânsul să le înece gâtlejul cu 
tuit senzaţiile de progres, a di- sughiţurile sfârşitului penodului 
'părut cu tot cortegiul de con- de acaparare. 
spiratori Intârziaţi ai vremIi. As- Ce s'a prorocit a urmat. Acum, 
lăzi, se plânge 7 ŞI se incriminează. urmează incriminările şi indrăz· 
Se plâng situaţiile sdruncinate de neţele salturi de protest cusute cu 
trezirea conştiinţii cetăţeneşti, şi motive de călcare a drepturilor. 
se incriminează spiritul liber al Să se gândească pUţin şi să 
alegerii. Cât priveşte cea dâniâiu se com pareze ale gerea din 9 
lacrimele curg după impărţirea August din acest an cu cea co
cămăşii budgetare. Dedate să se mandată de trântiţti ei, din 1826. 

: Dare de seamă 
despre rezultatul didactic din 

circ. ChJşineu-Criş. 

de: D. BOARIU 
subrev,WT, I 

• Acum la incheierea anului şcolar 
11927 I 8, am (inut de cuvHnlă să con
,lOc o conferinlă a corpuJui didactic 
,dela şcoalele primare din circumscrip. 
!aa Chişineu. Am intentionat aceasta 
Iconvenire intocmai cum agricultorii, 
idupii treeratul cerealelor, caută prilej 
rde a se intălni intr'o zi de Duminecă 
,ori sărbătoare, unde unul altuia şi tofi 
I~uift să referele rezultatul productiei 
Om acel an economic. - zic am C8U
I~ să convenim, ca şi noi aici să ne 
fd1llTl seama despre progresul ori re
!lJTesul constatat în imăIământul nostru 
~rimllr. 

mrunle pe e relata o espunere de· 
flallală, imi dati Joe, ca mai inlâi să 
f~C Sl6tisHca şcoalelor din cfrcumssrip· 
[M mie incredinjată cu controlul, ca 
I astfel apoi si ne putem face o icoane 
IC" mai fidelă despre rezultatul didac
tic, 

l Edificii scolare. 
·Până in prezent in circumscriptia ehi· 

şineu, În cele 22 comune sunt 20 edi· 
ficii şcolal'e proprietatea slalului, cu 64 
sale de invătământ, - 15 edificii pro
prietatea confesiunilor orl. rom. cu sale 
de invăjământ, - cari impreună ne dau 
79 sale de Învătământ cu Învătământ 
de slal, in cari propun 53 invătători şi 
38 Învătătoare in loial 91 puleri didactice 
cu caracter de stat. Invă!ământul de 
stat se mai face şi in 6 edif. închiriate 
cu 7 s. 

Edificii şcolare particulare, pentru 
im'ătământul minoritar sunt 17 cu 20 
g·ale de invă1ământ, in cari propun 16 
Învătători şi 3 învă1ătoare cu caracter 
confesional rom.·cat., ori ref. maghiar, 
german ori isrftelit, 

Afară de edificiiJe şcolare amintite, 
mai sunl În aceasta circumscriptie 2 
localuri proprielatea slatului şi 2 pro
prietalea conf. ort.-rom., în cari sunt 
elocate grădinele de copii, cu :; saJe, 
in cari propun 5 conducătoare. 

Se reclamă constructiuni de şcoaJe: 
In comune Cintet 1 şcoală cu 3 sale 
de invătămânf şi locuintă pentru direc
tor. fiindcă cea ac1uală, care este pro· 

-.. .= -
~um se reÎnte~re~Iă cre~inta cre~tina. 

In 5 August. OI prefect al judetu· careia ş'au impletit nădejdile, totuşi. 
luI, impreună cu ODa şi alţi creştini aducându·şi aminte de vremea când, 
ortodoxi din Arad, a luat drumul pri- câicând pragul bisericii adevăratelor 

begiel lăţirii crcdinţd creştine. tropare mântuitoare, s'au esprimat do-
Pe lângă înălţare de altare unde in- tinta. ca cel trei fU ai lor să fie stro

genunche duioşla şi smerenia neamului pili cu apa credeuluf or1odoxi, iar fn 
românesc din acest judet de frontierA braţe să fie purtaţi de cel venIt in 
se avântă şi in alte fapte mântllitoare, aceste părţi să fie DU numai ctitor de 
toate semne de imbrăţl~are şI ur· biserkl, ci şi purtător de nuoi născuţi. 
mărire invă1ăIuriior profesate de cel OI prefect, cu atatea rudenll slLjltoare 
născut in itslea Vitleemului. Astfel in la a,tarul DomnuluI, a primlt cu deo
zIua sus amintită, a descins io corn. sebită plăcere această rugăminte şi ca 
Cuvin, ca in calitate de llaş să la in bătrânul Simeon din evanghelie pe cel 
braţe pe cel trei gemeni, Douli năs- ~ gemeni la inchinat DU numai neamu
cutl al tăranului român Sofronle Blaj. lul şi năzuinţelor lui, ci şi acelei 
Şi. deşi păriotil acestor impletitorl de credinţe, care a fost scutul dâinulril 
speranţe de câtva timp nu mal plofe- Doas:re. Inainte de inceperea săvârşlrll 
seuA credinţa strămoşUor în speranta IUrmare pe pag .. 3 1.) 
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Atunci, năvala pornirilor în toată s'a vestit jdeologia lui, acolo a 
complexitatea lor şi trimb.ţări de alergat mulţimea Jnsetată de drep
succese, pe cari le smulgea te- tate, iar valul de energH muti
roarea şi pumnii strânşi. Jate de zilele intolerantei de eri, 

In cea de dată recentă, abso- a dus la tnvingerea strălucită din 
Iuta lihertate in desprinderea con- 9 August pe care am aşteptat-o 
vingui!",r electora:e, Ş! cel mai ClI seninătatea curăţenjei sufle
tolerant spirit de man:ftstări ce- teşti. Cei ce au prevăzut infrân
tăţeneşti. Din toate clipele ale- gerea amb~tiilor, să se spove
geri! şi decursul ej, nu s'a in- dească in contemplaţiuni medita
reg"strat nici un caz de sucire a tive şi cuprinşi de curentul sme
conştiinţii şi nici un drum de reniei, să-şi aştearnă cumpăneala 
pornire de abatere a suftetlllui. sufletească in muncă desintere
dela cărarea fixată a principiilor sată. după cum această desmte
Intregul corteg u al al egerii a vhllt resare azi este şi programul, dar 
in cea mai extremă libertate şi şi realizarea lui de către aleşii 
in cel mai umanitarist procedeu. oraşului Arad. 
Este fJresc deci că pe lângă Să se inchine şi dânşii flacării 
vrednicia conducerii de odinioară revelatoare care fecundează spiri
a oraşului de cătă Dr. Raba, a tui pleiadei alese, ca pagini străJu
contribuit la aşezarea lui in sca-I cite să se inscrie 1n viitorul oea
unul de primar şi acest gest şului Arad. Vor rămâne şi pe 
larg de liberă şi nealterată espri- maj departe In svârcolirile xeno
mare a voinţii. Prin el sa croit fobiei. Pe lângă larma lor va 
unisonul de gândire şi s'a schi- trece organismul sănătos al con
tat un program de muncă, de cepţiilor sacrificate pe altarul 
consolidare şi normalizare. Unde desvoltărei acestei insule a Ţării. 

pnetatea conf. or1. rom., este ruină şi 
incontofiabilă, În Vărşand 1 şcoaJă cu 
4 sale şi locuin1ă pentru director, pen· 
trucă un edificiu e incMriat, ia]" cele
lalte 2, cari sunt proprietatea conl. ofi. 
rom., sunt aproape demolafe, în So· 
codor 1 şcoală cu 4 sale, deoarece 
cele inchiriate şi conl. numai cores
pund, in Sânmărtin 1 sală de şcoală, 
apoi 1 edificiu cu 2 8aJe pefltru gri
dina de copii cu locuin!ă pentru co,," 
ducătoare: in Comlăuş 1 edificiu cu 3 
sale, in Şimandul de sus 1 edificm cu 
3 sale şi În Şimandul de jos 1 edili
ciu cu 3 sale şi locuinte pentru direcf01". 

Ţin să relevez, că cu oC8ziunea in
spedări10r in lot locul şi totdeauna am 
oflal cure1enie satisfăcătoare. ba chiar 
de model, prin urmare in aceasta pri
vintă n'am nimi,c de obiecf}onaf. 

II. Corpul didactic. 
In circumscrip~a Chişineu funcţio· 

nează 70 invătători şi 41 in,ătito8J"e, 
dintre cari S4 invătătorl şi 38 ~ 
toare la şcoala de stat, iar 16 Îrr,ăt&
tari ,i 3 invăIăioare le şcoaleJe par
ticulare confesionaJe.min·oritare. Deci 
in aceasta circumscripţie sunl 70 in-

văUifori şi 41 invătăloare, adecă lao··. 
laltă 111. Din aceştia la stat sunt titu' 
lari 48 bă~bati şi 34 femei, iar supl: 
7 bărb. şi .. f('m. La şcoalele particu
lare conl. minor. functionează titulari 
15 bărb. şi 3 fem 

Cu pl ioire la limbă: In şcoalele cu 
caracler de stat functione8ză Români: 
4S bărbaţi şi 27 femei, Maghiari: 1 
femeie, Germani; 9 bărbati şi 10 fe
mei, de tot 91. 

In şcoa'ele cu caracter particular 
funcţionează: Maghiari: 10 bărbati şi 
2 femei, Germani: 5 bărba~ şi 1 fe· 
meie şi 1 băr~t Israelit. 

Dintre toţi cei 111 invăIători de stat 
~i particulari 100 sunt titu~ri şi 11 
suplin itori. 

Dintre cele 5 conducătoare de gr!. 
dini d€ copii: 3 sunt rămâne. iar 2 
germane. 

111. Obligativitatea. 
Incircumscrippa Chişineu suut 22 

comune:: Andrei Şaguna, Adea, Chjş. 
~"" Comlăuş, Curtici. Cmtei. 
Grăniceri, ferm afa-neagri, Mac e a. 
Mişca. Nădab, Pădureni, Pilul, Socodor, 
Şieliu, Şimandul de sus. ŞimanduJ de 
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Servo Technlc al Judetului Arad. 

ad. No, 2274-1928. 

Publicaţi unea II. 

Se publică lIcltaţlule publici pe 
ziua de 21 August la ora 12 pentru 
lucrările de repararea clădirea Pretu~ 

rei În comuna Şeblş cu suma de Le' 
20,000. 

Condlţlunile de IIcltaţlune se pot 
vedea la Serviciul de Poduri şi Şosele 
din Arad intre orele ofidoase. 

Llcltaţlunea se va ţine În cooforml
taie cu dispoz'ţ'unlI~ legei contabllt
făţlt publice. 

Arad, la 2 August 1928 

No 592 

Servclul Techntc al 
jud. Arad. 

Servo Technlc al Judeţului Arad. 

ad. No. 2274-1928. 

Publlcaţiune. 

Se publică lIcitaţlune publici pe 
z'ua de 21 August 1928 la ora 12 
pentru lucrările de repararea clădirea 
preturei tn comuna Chlşlneu cu suma 
de Lei 20 000. 

Condiţiunlle de IIcitatlune Se pot 
vedea la Serviciul de Poduri şi Şosele 
fntre orele oflcloase. 

Llc\taţlunea se va ţine tn confor
mItate cu d isgoz1t1unlle legei conta
bllitătil publice. 

Arad, la 2 August 1928. 

No. 591 

Serviciul Tehnic al 
Jud. Arad. 

Servlcful Technlc al Judetului Arad 

ad. No. 2~79 I 1928. 

Publicaţlune II. 

Se publiCă llcltatiune publică pe 
ziua de 21 August ]928 la ora 12 
pentru lucrările de repararea tnvAll
toarea graj dulul şi manej ul mare ,1 
ghetărle ]a casarma de C~valerie Reg. 
Fefdlnand 1. Judeţului Arad cu luma 
de Lei 72 002. 

Coodlţiunile de IIcltatlune se P()t 
vtdea la Serviciul de Poduri şi Şo

sete din Arad intre orele oficloase. 
licltatlunea se va ţine in confor

mitate cu dlspoz!ţlunlle legei cODta
bHItăţei publice. 

Arad, la 2 August 1928. 

Servo Te..:hnlc al Jud. Arad. 
No. 587 ., 

TRIBUNA NOUA 

Dela Primăria comunei Mă::ierat. Notariatul cerc. Moroda. 

Nr. 1100-1105 I 1928. No. 575 I 1928. 

Primăria comunei Măderat În ziua 

PUblicaţlune de licitaţie. 
Publicaţiune. 

de 21 Septemvrle ]928 dela orele 9 Mrlmărla comunei Moroda şi ler
a. m. (Ine licitaţie publică continuatlv mata publică licitaţie pe ziua de 26 
până la terminarea licitatiilor de mal August a. c. pentru cumpărnrea unei 
jos. Ucltatlunl1e se vor linea tn con-l maşini de scris Două 
dfţiuDlle art. 72-83 din L. C. P. cu LIcitatia va avea loc în biroul no-
oferte fnchlse. tarlal din Moroda la orele 3 p. m. pe 

1. Pentru furnizarea a 1 02 m~ lemne lângă respectarea legII cont. publ. 
de foc, crăpături de calitatea I·a pe Moroda, la :15 Iulie 1928, 
seama Prtma.rl~1 şi pe seama Notaru- Prtmdrta comunei. 
lui comunal. Cu oferte iochise ara.tând 
preţul unul metru' cub de pădure ab No. 1116 I 1928. 
gara Mâduat sau ab gară de linie fe
rata. Industrială Măderat. 

II. Pentru facerea ator două Ont!nl 
in hotarul comunei construite din pia
tră, cu lumină de 2 metri, adâuclmea 
va fi mlxtil ce se poate captura pen
tru apA. Cu ofert inchis - arătând 

preţul construirii cu materialul prlma.~ 
rlel şi cu materialul intreprinzAtorului. 

Ill. Pentru săparea unei topitoare 
de cânepă în h\ltarul comuneI. Cu 0-
fert inchls. arătând săparea unul me
tru cub. Topltoarea va fi 200 met;! 
lungă şi 60 meirl largă. 

IV. Pentru curăţirea alor 6 (şase) 
fântâ!11 in hotarul comuneI. Licitaţie 
orală. Preţul de strigare 500 Lei de 
o fântână. 

V. Pentru furnizarea furaj alul nece~ 
sar pe seama animalelor de prăsilă. 
Cantitatea se poate vedea În caietul 
de sarclnt. 

VI. Pentru repararea unul drum in 
interiorul comunei. Cu ofert Închis 
arătând ia el pretul sApărll a unul 
metru de şanţ - ridicat pâmântul pe 
pIeptul drumului. Şi transportarea u
nui metru cub de nisip sau piatră dela 
distanţă de 2 -3 klTI. Totalulluclărllor 
admite in preţ pâna la 8000 Lei. 

Caietul de sarcini şi condit1unlle a
supra lIcitaţiunilor de mai sua se pot 
vedea in localul primăriei ir. timpul 
orelor oficloasa. 

Măderat la 6 August 1928. 
Nolar comunal: Primar comunal: 
QuIQcsy (ss) (L. S.) Păcurarlu (ss) 

No. 599 

Primăria co:nunei Şlllndia 

PUblicaţlune. 

Primăria comunei Ş:llndla publică 

licltatl~ pentru cumpărarea unei tră

suri pe arcuri pentru notariat, pe ziua 
de 11 Septemvrle orele 10 cu oferte 
Închise. 

LIcitatia se va ţinea În cond!ţlunl\e 

art. 70-83 din legea contabilitAtII 
pubUce. 

Şillnd!a, 2 August 1928. 
Primăria comunei. 

Nr. 598 

Publicaţie. 

Prlm~ria comunei Măderat in ziua 
de 29 Septemvrle 8. C. Ia orele 9 a. 
rn. in târgui săptămânal din .. pancota 
ţine licitaţie publică pentru vânzarea 
alor 3 (trei) tapi şi a unul ver neap!1 
de prăslIă. 

L1citat iunl1e vor fi ţinute in confor
mitate cu art. 72· 80 din L. C. P. 

Măderat, la 7 August ]928. 
Notar: Primar: 

(ss) Oulitcsy (ss)Pdcurariu 

No. t I 1928 

Publicaţlune. 

Composesoratul urbuiallst din co
muna Răreşti, jud. Arad, publică 1Ic1-
taţie orală, pentru vinderea produsului 
pomilor fructiferl, (nuci, mere, pere şi 
prune) din a. C. aflătorl pe păşunea 

si pădurea composesoratulul. 
. Licitaţia se va ţinea in localul casei 

urbarlaliste din aomuna Rădeştl, la 
29 August 1928, ora 3 p. m. 

Preţul de strigare ze;:e mII Lei. 
Amatorii vor depune 10% vadlu. 
Rădeşti, la (5 August 1~28. 

Presidelllia corn. u,b dIn Rădeşti 

No. 725-1928. 

Publicaţlune. 

PrimărIa comuneI Vârfurlle publică 
liCitaţIe pe ziua de ]5 Septemvrie 1928 
ora 10 a. m. pentru reparaţiile nece
sare asupra edificiuluI primăriei co~ 

mUMIă. 

Devlzul se poate vedea in bIroul 
nota rlal tntre orele oflcloase. 

Licitaţia se va tlnea conf. cu art. 
72·80 din L. C. P. 

Varfurile, la 8 August 1928. 
Primtlria: 

Prlmârla comunei Măderat. 

Nr. 33. -I Serviciul Trhntc al J Ideţtlltlf A~ 

ad. No, 2275 I 1928, 

Publicafiune. II. 

Se publtcă licltatiune publică pe 
ziua de 21 August 1928 la ora 12 
pentru lucrările de repararea clădirea 
preturei in comuna Hălmaglu cu su· 
ma de Lei 20000. 

Condiţlunl\e de Jlcitatluoe se pol 
vedea la Serviciul de Poduri şi Şo. 

sele din Arad intre orele oficioase. 
Ltcitaţiuoea se va ţ ioe ia conf Jrm'· 

tate cu di spozlţiuolle legei contabil!
tătel publice. 

Arad, la 2 August 1928. 
Servo Technic al J .td. Arad. 

No. 590 

No. 1048 I 1928. 

Publlcaţlune II. 
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Uei 
Rămân!iad fără rezultat licitaţtunea 

publică pe ziua de 18 Julfe 1928, pu· ap. 
bileAm o nou li IIcUattune pe ziua de lâş 

29 August 1928 ora 10 pentru litera· 
rea alor 8 V31l0ane lemne de foc pe 
seama Primăriei, 9 vagoune pe sea 
ma ş:oalei primare. 

tal! 
la 

licitaţia se tine cu oferte inchls~ PUI 
conform legII Contabllitaţii publice. OUl 

dor Şiria, la 28 Iulie 19,,8. 
Notar: Primar i 

Gh, Popa m p. Oh. Mâţu m. p, 

No. 1544 I 1928. 

Publicaţiune. 

Primăria comunei Peclca publici 
licitatie pe ziua de 2 Septemvrle 1928 
orele 3 d. m. pentru vinderea piptrl· 
gului O·tai) din teritoriul comunei aş 
numit "FArgac!". 

In caz că licitaţia va rămânea făr 
rezultat. licitaţia a II. se va ţinea Î 
16 Septemvrie a. C. Ia ora 3 d. m. 

Peclca, la 31 bile 1928. 
Primăria: 
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Nr. 2391 I 1928. 

Concurs 

rlsir 
con1 
lent 
mea 

Pentru indeplinirea a lor 2 posturi L 
de pOliţişti comunali devenite vacaot/ cu i 
la acea"ta primărie. se publică CO\1' trun 
curs. Rdlectanţll să-şi inainteze cere- tlnl!! 
rIIe insoţ te de extrasul de naştere 
certificatul şcolar şi certlftca1ul de mo- dlul 
ralltatt, la aceasta primărie până I 11 5 
data de 31 August 1928. Dati 

Retrlbuţiunlle sunt cele prevăzut! Datu 
in bugetul aprobat. alre 

Curti ci, la 6 August 1928, crtd 
No 597 prejl 

Primăria. "!I!!!o 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~rruci 

Jos, Sânmartin, Sfânta-Ana, Stntea-mare, promovatilor fată de cei regulati face am constatat, că ei în termen legal şi ventaliei ar deveni mai eficace, dM ân, 
Vărşand şi Zerindul, În cari comune 86%, rămâind astfel repetenti 340 hăeti Înaintează - celor în drept - tablou- du·i·se o atentiune mai deamnă, dec lumi 
- pentru anul şcolar 1927/8 -Ia cursul şi 330 fete, În total 670. rile de abs~nte nemotivate, dar, durere, şi executorii legii s'ar vadea cons prin 
primar sunt recensati 4034 băeti şi 4011 Clasa a VII-a: Dintre regula Iii el. toate aceste rapoarte rămân fără re- trânşi de a se degaja şi de a sa!l~ textl 
fele in total 8045 obligati. Fată de a VII.a 99 băeti şi 75 fete În loial 174, zultal. Din aceasta nepăsare apoi, ur· face spiritului legii. Altă solujie m~ tătăI 
aceştia s'au Înscris la cursul primar au făcut examenul de absolvire 52 băeti mează un dezastru incalculabil pentru bună, deocamdată, nu văd, pentruC! Viral 
3127 băeli şi 2938 face 75%. S'ar şi 36 fete, în total 88. învăţământul najional şi numărul enorm majoritatea părinli or ne'ntelegând ches COns 
presupune că cele 25% au rămas ne- Adulţi: Dintre adultii înscrişi în nu· de analfabeti. Ar fi deci de recoman- tiu nea, rilmăn indolenti. JOrit4 
Înscrişi. ceiace Însă nu sustă, pentrllcă măr de 358 băp.ti şi 342 fele, În tolat dat celor cu răspundere, ca în aface- IV. Partea didactică tire, 
o parte din aceştia sunt ÎnSCrişi la 700 au frecvental cursul 281 băeti şi rea obligativităjii şcolare, să.şi facă tuno 
şcoale ma.i înalle, o parle sunt ucenici. 256 fete, în lotal 537, rlintre cari 161 chestie de conştiintă. La începutul anului şcolar, in ca~ lati, 
iar o parte însemnată sunt de acela, băeti şi 141 fefe, in total 308 au ter- Tot în afacerea frecventatiei se con- latea de organ de control, v'am îrr ce 8 
cari în res1impul dela 14-16 ani au minat cursurile de adulti. slafă abuz de pulere din partea de. trunit În conferinfă. unde am espUi avui 
absolvit cursul primar, prin-urmare ne· Frecventatia şcolară În acest an ll?ga(iei comitetului şcolar, care dis. normele şi principiile, ce aveam să 1, Te 
inscri'}i la şcoală n'au rămas nici unul. şcolar a lăsat foarte mult de dorit. Cu culă chestiunea amendărilor, in sen. luăm in ajutorul nostru, ca să putelli intro 

Dintre cei înscrişi au urmat cursul ocaziunea inspeclărilor am consta lat zul, că pe c~ne voeşle '[ amendează, lucra cu succese saHsfăcătoare, într la e, 
primar regulat 2708 băett şi 2497 fele, În unele şcoale, că din 50 -60 Înscrişi iar pe cine voieste '1 scuteşte. Acest allele am zis: Dacă fiecare memo,1 lectii 
adecă regulati fală de inscrişi 86°/,.. abia erau prezenti câte 12 ~ 15 elevi. procedeu fiind contra legii, trebuieşte al corpului didactic, pelângă cunQŞ' Prin( 
iar cari n'au frecventat de loc ori au Şi să nu se c-readă, că acesle Consta- eştirpat din rădăcină. Ar fi de reco· tintele pedagogice ce Le pObede,.~ lectn 
părăsit şcoala in cursul anului suut în fări s'ar fi făcut numai În lunile de mandat. că la revizoratul şcolor S8 se va mai sugestiona, aceia ce numlll pOlii 
număr de 867 adecă 14% din care % vară, ci chiar prin Decembrie, Ianna· instituie o sectie, care anume să se noi: răspundere de conştientă VOi lelor 
o parte sunt de tot săraci, iar altă parte rle şi Fearuarie. Vă puteti deci închj· ocupe. cu chestiunea aplicării amenzi- de muncă şi punctualitate, alurtC UndE 
s'au mutat din comună. Din toate cele pui, cum am stat cu frecventatia în Iu- zilor, ceiace s'ar putea executa aşa: omenimea va fi satisfăcută cu rt zulta; 
premerge rezultă că frecventanli re911· nlle de toamnă şi primăvară ori vară. Tablourile de absen1ii nemotivate. per- zultatele, ce le va de şcoala prim/1 răm 
IaU au fosl 5205. Coo.tănd cauza, am constatat, că in· Iraclale cu delegatia comitetului şco~ mară. Din aceasta lozincă am ded~ ŞCQ8 

Promovati: Dintre cei 5025 elevi vlitătorii în umanitatea lor. toti se plâng Iar, directorii să le trimită d'adreptul atunci, că învăIătoru~ ca om de cot Pl'ile 
regulati la finea anului 1927 I 8 au f08t că indolenta parintilor e a se căuta în la revizorat, iar acesta la rânduI său şfientă, nu se v9 culca seara până CI IOarE 

promovati 2368 băeti şi 2167 fete, adecă negligenta Încasăril amenzilor. Am să intervină 18 sei În drept pentru exe. nu va prelucra lec1iunile, ce va avel Tel 
un total de 4S3S~ prin urmare numărul controlat 8dmlnistra~a directorilor şi cutare. In acest mod chestiunea frec. să le prcdeie În ziua de mâne, pe::-
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Nr, 33 TR'BUNA NOUA Pal!. 3 

BISERICA. 

Ce cuvinte aspre pe filele Testa. 
mentului Nou! Câtă dojană şi desfts· 
perare! Ce contrast in tonul dealtfel 
blând şi duios al noului Testament. Nu slă 
in conglăsuire cu spiritul Legii Noui. 

Despre vechiul Testament ştim că 
este o pepinerie de Înfruntări şi do· 
jene. "Neamul ales" numai prin atllri 
mijloace negative putea li tinut in frâul 
monoteist. Frica de răzbunarea lui 
lehova, care nu se sfia de ameninlări, su· 
daJme, blesteme, dăduse naştere unei 
morale forma liste plină de reslricliuni 
poruncite prin imperativul Început cu 
formula: să nu ... ! Pe aceste pagini 
ale Legii celei vechi nu ne·ar surprinde 
acest vers scos din pericopa evange· 
fiei după Nalei. 

Scrisul noului Teslament imbitat În 
apa vie şi dulce a iubirii, din care 
lâşneşte un belşug de blândela, pHn 

[Urmare de pe pag, (-a) 
._------

bloii sfântului boteZ a fost intimpinat 
fa uşa bisericii de preotii Grecu şi 
Putlclu, cari in numele populatiullii 
numeroase l-a salutat de bine venire 
dorindu·j ca actul!a care participă să 
'fie in dreptătorul celor ce au părăSIt 

Invătăturile bisericii ortodoxe. Mullu· 
mtşte OI prefect ia cuvinte din cari 
traaspiră atâta creştinism înălţAtor in
cit numerosul public adunat pătruns 
·de seninătatea şI tăria convingerii ii 
aduce salutul ovatlilor preluogite. A
duşi cei trei gemeni la biserică, le 
urmează cu respectul formelor biseri, 
ceşti. botez'Jl lor, cărora li s'au dat 
rlsp!cat şi hotărât numele, Horia, 
Cloşca şi Crlşan, namlri semnificative 
evocatoare de amiat:r! şi oPLoteli na
ţionale. Când s'a ajuns la punctul 
rostirli credeulul noastru ortodox, OI 
prefect ÎDşiră cu voce pătrunsă de at
mosfera momentului articolele mărtu
rlsirlJ noastre ce illvăluiaa in misterul 
contemplaţiunil divine toatA fileta pre
ztntilor trecută prin acest gest in Ill
mea UDor sperante distincte. 

La sfârşitul ceremoniei, preotul Gre
cu intr'un mănunchi de espresil pă

trunzătoare roagă pe 01 prefect ca 
lângă actul de astăzi care este prelu
dIul altora in ce priveşte întoarcerea 
la dont bisericei a multor desrădăci
naţi sA adoage fi altfle de această 
natură, lnjgheband prin această por
nire 110 pas de inveselire a dreptei 
mdmte cu drepturlIe acordate de îm
prejurări s:hlmbate, Răspunde dJ pre-

L 

trudi făcând aceasta zi cu zi şi an de 
an, se va trezi, că el inşuşi va fi mul· 
lumit cu rezullatul muncii sale. Deci 
prin aceasta am accentuat Importanta 
textului de pregdUre ~din partea în. 
văIăloru1ui. In cursul anului şcolar ex· 
pirat, cu ocaziunea inspecfărilor am 
constatat, că invă~ălorii vizati, in ma
joritatea lor, au avut textul de pregă. 

itire, dar cu regret, trebuieşte se re· 
!cunoaştem. că unii invă(ători indato· 
t1ati, au privit glasul meu, ca un glas 
Ii ce II sunat in pustiu şi nicj habar o'au 
,avut de a safisface obligatiunilor. 

I Tot in majuritatea invătătorilor au 
Înlrodus in şcoale!e lor maculatoarele 
Iiu elevi. În cari aceş1ia au prelucrat 
Ije~~unjje in :exfras. conform ideilor 
. pnncipale indicate in corpul acelor 
'i1eC\iuni, ceiace a uşurat (oarie mult 
I p1lzitia elevilor la Însuşirea cunoştin
·!elQr şi la lucrările de compunere. 
Unde s'au introdus maculatoarele, re· 
~Ilatul didactic a fost distins. Să spe
. ram că in nouJ an şcolar in toate 
I Şcoalele se l'a lucra uniform. in ceiace 
Pl'Îleşte lextul de pregătire şi maet la-
10 are, 

Tot la incepuful anului şcolar am 

Tâlcuind Scriptura ... 
(Dumineca X. după Rusalii). 

"o neam necredincios şi indărâtnic; 
până când voiu fi cu voi, până când 
vă voi suferi pe voi 1! Matei XVII. 17. 

de adieri 
adevărată 

rintească, 

muslrflre. 

induioşetoare izvorite din ~ cirii vremelnice pământeşli şi al mân- " din cei multi, nu" veti putea scoate 
şi ne afectată dragoste pă. - luirii vecinice cereşti. decâl c~ ru~ă~iune ~i cu p.ost". , 

. d 4t j Cunoştea Ma4nluI'torul mult mai bine A CUI rugacIUne ŞI al CUl post. Ale rare·on ascun e ca e-o ' I ' W f' 'd t • I 
psihologia multumirii: sufletul omului, ce u~ ce voeşte s~ ,le vin eca on a e 

Să mustre omenimea decăzulă pen· 
• tru a cărei inalţarp. s'a pogorit Mân· 

tuitorul din cer? Nu avea motive. Cu 
atât mai vârtos dojenele aspre des· 
asperate adresate multimii exprimate 
in cuvintele Domnului atât de semni
ficative .pentru voi şi mulJi", nu par 
a fi ei sortite. 

"Voi, cei mulli" pentru cari s'a in· 
trupat Cu,'ânlul vecinic, ca prin plas. 
ticilatea reală a conviefuirii omeneşti 
să vă mânluiască: voi cei multi sun· 
teti complexul fiilor Părintelui ceresc, 
prin care nu din frică şi nu prin cu· 
tremurul spaimei, ci prin curată dra· 
goste veli fi conduşi la limanul feri, 

le:t G~orgeseu cu conştIInţa limpede 
a datorillţelor creştioeşti. EnumiTă in 
complexitatea luptelor noastre natio
nale şi partea biserici, în tinda că

reia să făureau sufletele neşovăelolce. 

BIserica ardeleană, zice Dsa pu;ă pe 
temeliile marelui Şaguna, in zilele grele 
ale apreslunli, prin toate formele el, a 
fost un Imn de unire sufletească şi o 
pavaz! de apărare. 

Ş! actul prez~llt ou este altceva de· 
cât uo crâmpeiu dio tavăţUurile bă
trane ale ei pre.conizat de cel ce s'a 
lăsat a fi muiat in apa Iordanului. Ca 
creştiQ şi român, dovedeşte flollor 
intransigenta martirllor traşi pe roată 

iar părlntilor tăria luptelor in creşterea 
lor. Mulţimea prezentă răsplăteşte 

vorbirea O-sale cu lungi şi călduroase 
aplauze. 

Ca o sigură conslderaţie fată de 
părinţii gemeollor, le dărulpşte o vacA 
cu lapte, Iar micilor trecut' prin apa 
botezului multe şi insemnate darurI. 

Poporul de gestul creştioesc şi ro
mânesc a O-lui prefect, vede intr'ânsul 
rtzultatul unei ImpuIsiuni hrio',tă din 
preocupări indreptate cătră binele ab· 
ştei. Pentru:a, desvoltarea lor si se 
facă io conaiţii mal prielnice, a dispus 
ca atât mama cât şi micuţil copilaşi 

să fie transportat' la casa de ocrotire 
a copiilor dia Arad unde li se vor da 
toate ingrij Irile necesare. 

Astfel a luat sfârşit acest act, În 
care s'a amestecat fapta oobilă a unul 
sutlet iDgrădlt numai de bine şi fru-
mos. Cor. 

-
intonat principiul şcoalel active, in ss
zonul, că: Predarea oricărei ram de 
conştiinte s' o legăm de prelucrarea 
unui obiect. ori in anumite cazuri prin 
ajutorul desemnulul şi a icoanelor, 
prin urmare, in şcoală să se introducă 
lucrul manual şi desemnul, cari disci· 
pline să nu mai fie privite ca un ce 
auxiliar. ci ca un mijlor de ordin prin· 
cipal. 

Mai anuntasem că, Cu oca.ziunea in. 
speclări!or nu voiu căuta' numai să 
mă conving că ce s'a lucrat, ci cum 
s'a lucrat. 

Astfel, fratilor colegi, Înarmati cu 
aceste devize ati intrat in şcoala adivă, 
iar eu, organul de controt, mi-am tăcut 
inspectiile neintrerupt. obsrvând. in. 
dreptând şi notat tot ceiace ni-ar putea 
servi de indreptare pentru viitor. 

Şi ~iată cum la Încheierea 8nului 
şcolar, puşi ffită'n fata, căutăm să ne 
dăm seama despre rezultatul unei munci 
cinstite depusă pe altarul cu1turei na. 
tionale. 

Convinderile mele că cum s'a lu
crat, le resfrâng in constatarea. că aşa 
s· li lucraf. precu n a fost disciplinat 

• fiecare elev în parte, si cum toti 

decât să se poată supăra pre dânsul. ~elUi ~~ v~eş!e sa v,_ndece 1., La aceste 
Fală de. om in complexul mullumirii, wtreban s? ~a,spun~a .conştllnt~ ~turor 
n'a avut niciodată nici un cuvânt de acelor can /ŞI atnbUie ucemCle pe 
dojană lângă Domnul. . 

:. v, Noi să constatăm faplul şi in C8-
"Iarta-Ie lor, Doamne, ca nu şhu ce d 1 b' ". t ca v cei mtII!l'· f " . d' , • I d re e ISenCI1 noas re, " 

a? r -v cUP!1~t m Ste I~r~ara ve re Însetează după rugăciune in urma unui 
cns 16,:a prlVI oare a su e ~ mase ar. bold traditional inherenl firii neamului 

Daca s au ru?t a,cele ~uvmle aspre românesc şi ortodox. Cât priveşte po. 
depe buzele MantUltorulm, ele aveau t 1 -, b l ' v - - • 

b' . I '1 I 1 t' t " s U, II o "g6 saraCia, m"m emela e e or mo Ive ocmal prm C 'al '" ar It a; vI'zaţi' 
f I v, d t' 1" el eşI se p mu m, 
apt~ •. ~a .n? s au ~ res~ In genera., rincu'fIinlele dOJ'eniloare ale Mânlui-

mulhmll CI zn spectal ŞI cu anumli PI l' 
SW d d" oru U1. 

sCf!' a ve, ~~ ~:. 1 • Imi amintesc de cea mai eclatantă ma-
a a~r~pla ,e , ~nsdu ,~nDom m· nifestare a religiozitătii maselor din 

genunghJnand ŞI zican U·l. oamne, t' tIt 1 E h" Adi i O '1 t f' 1 _. tIt' mu u nos ru a par lei ra u u • mi ueş e pe IU meu, cacI es e una IC h t j'h IV. .. la-te . it - r t L d pre el vec e rac ["e reaza In Il1Ime e s • TI muu ~~, i~:~ e: , -am ~ tUS _ l' nilor noştri, ca şi un pios "mullam" 
da cemcll al ŞI n au pu u sa- Vin- pentru recolta ce se depune in jitnile 

ece • . - şi hambare, ii cheamă pe ziua de 15 
La aceaslă spontană mărturisire August, Sărbătoarea Adormirii Maicii 

erupe Mântui/orul: Domnului, intre zidurile mână stirii Ha-
"O neam necredincios şi Îndărătnic; doş.Bodrog, ce Îşi serbează atunci 

până când voiu fi cu voi, până când hrilmul. Sărbătoarea .Sfânta Maria" 
vă voiu suferi pre voi"?! este pentru sufletul tăranului Crişan o 

Cui sunau aceste cuvinte? Acelui releva(ie căşligândă prin pelegrinajuJ 
neam din care făcea parte şi acel, aranjat în fiecare comună de un bă
om? Ori omului, care cu sufletul cre· trân, ori uude sunt doi preoti. de unul 
dintii sale neprihănuite s'a aruncat in ge· dintre dânşii, slrăbăfând pedestru in 
nunchi cerând aju/oru! Man/uitoTUlui tactul Un de doxologii zeci de chilo
despre care era convins? Sigur că metrii. La sfânta Mânăstire se adună 
nu! Acest om erâ o fărămilură din atunci zeci de mii de oameni din toate 
multime, o parte din acei "voi şi multi", părtile Eparhlei, Au tost sate, cari con· 
cari niciodată n'au stors dOjana, duse de cucernicii preoti au parcurs 

Neamul necredincios şi îndărătnic pedestru pelegrinând distante de pe· 
este aci vizai chiar în urma atitudinei ste o sulă chilometri. In tata acestor 
celor .. aleşi'", fată de cari poporul pres!afiuni pornite d;nlr'o vie credintă, 
ară!â încredere, in cari multimea îşi echivalentă cu acea a taHilui lunt.tpcu. 
punAâ năde}dde, pe cari obştea ii in- lui din evanghelia de azi, noi trebue 
conjurâ cu dragoste. Ei "neamul" ales să ne plecăm genunchii J 
- preotia aleasă - nu pol satisfactf Multimea creştină dă dovadă despre 
încrederH cu care îi distinge cei muJli· credinlă. ea nu merită dojană, 

- Voi, cei mai deaproape de Mine In scbimb se aud jalbe din padea 
sunteti un neam necredincios şi indă- obştei, că preotii mai tineri, chiar dacă 
râtnic! Zadarnic stati ca Ucenici ală· sunt 2-3 într'o comună, nu vor să se 
turi. zanarnic Mă slujiti, credinta din maI angajeze la conducere de pele
voi sovăeşte În măsura, ce se Înallă rinage, ba ce e şi mai dureros şi ce 
in voi îndărâtnicia. atinge mai ales cl1cernicia închinători-
Vă miii mirati - voi Ucenici - lor este dispoziţia de a pelegrine co· 

dacă se Întreabă Domnul cât timp va munele la sI. Mănăstire atunci, când 
mai petrece cu voi cei necredincioşi conducerea de acolo dispune, şi nu 
şi îndărătnici? Vă doare pe voi, Apo. când cere necesitatea sufletească şi 
stoli, cuvintele Părintelui când vă mu' fradijionaIă a creştinilor noşfrii. 
stră că până când vă va mai suferi 1 In fata acestor fapte ale celor "a
Aveti Îndrăzneala a vă scuza intrebân· Ieşi": necredinta celor "de acasă" şi 
dUel, că de ce nu ati putut şi voi vindeca? Îndărătnicia celor .. de acolo", priveşte 

Ascultati.id eci răspunsul! - ~Peniru cu resignare turma credincioşilor ce 
necredinţa voastră, căci adevăr gră. vor să se arunce in genunchi. .. În fa1a 
esc vouă, de veti avea credintă cât Mântuilorului, Care ii imbrăjişează pe 
grăuntuJ de muştar şi veli zice munte· ei şi le strigă celor alesi: o neam 
lui mută·te de aici acolo, se va muta necredincios şi îndărdinic. până când 
şi nimic nu vă va fi cu neputintă, de voiu fi cu voi, până când vă voiu mai 
veti avea credintă". suferi?! 

C. TUR!CU. Şi cum continuă apoi: .. duhul rau 

tllevi in general Am constatat, că unde 
Învăţătorul are un tratament părintesc 
plin de iubire, nefăIărit şi nelingu'Şilor 
şi unde lecfiunile ce se predau sunt 
eşite din suflel curat şi predate În mod 
convingător spiritelor elevilor. acolo 
educatia elevilor se manifestă prin 
blân<ietă, prin expresiunea lnteligen fă 
li fetelor Jar, prin fericirea de înjură
turi şi lucruri necuvincioase .Da din
contra, unde Învătătorul stă in şr.oală 
numai de mântuiaJă, acolo cursul pre· 
JegerHor şi de disciplină ') tine miii· 
Iăreşte, Cu bătui in amenintare d'as~ 
pra capului. să'mi credeti mie, că acolo 
bieti eldvi nu se mai prezintă ca fiinte 
educate, ci ca nişte patifoane, cari 
reoroduc totul după inteles extern, 
fără rationament şi fără logică, de 
unde emanează dişciplina desordonală 
şi laxă. Astfel de şcoală nimic nu e· 
difică, ci mai mult demolează şi-dă 
soct~fa(li OBtfienloesfigurati, fără ru
şine şi fără iem(:re de D zeu şi de 
oameni. 
Că dintre cele 2 tipuri de şcoale, 

care e de preferat şi care e de con· 
damnat, o las la buna apreciare a 

I D. voastră. Şi iarăşi rămâne in chib-, 

!E!!S& 

zuinta fiecărui8 de a alege intre vir
tute şi păcat. Din parte-mi rocomand 
primul tip de şcoală, căci acesta este 
şcoala binelui şi a trumosului. 

In ce priveşte educati binelui, acea· 
sta are să se manifeste şi În raportul 
ce există Între şcoală şi biserică. Legea 
şcolară obligă ducerea elevilor la bi· 
sarică şi a cânta cu elevii in cor. In 
areastă privintă. in câteva cazuri S'8 
făcut abateri, pentruce superiorităfile 
şcolare au fost constrânse aplicarea 
de sac1iuni. . 

Cu totii ştim că: Baza rnvă(ămân
iului est~ intuitia, dar cum se inte
lege a se face aceasta inluitiune, o 
spun drept, că in cele mai muHe ca
zuri, stă departe deja adevarata ei nu
mire. N'am intuit tabla arunci, când se 
pun elevilor următoarele Întrebări: Ce 
e aceasta 1 Câte picioare are tabla? 
Dar CU~ 1 Cu ce scriem pe tablă 1 
Dar pe tăblită? Dar pe hârtie 1 Şi a
ceasta zice-se că 8 fost o lectiune 
predată din materialul exercitiilor in· 
tuitive. Dar unde sunt uşi1ele suUetului, 
adecă cele 5 serzuri? Cu Înlreb ările 
de mai sus nici O uşifă nu s'a deschis 
pentru transmiterea ideilor la suOet. 

, 
I 
I
l 
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InfORmtlIIUnl. Infrângerea totală 
a partidelor na.ţ.-ţărănesc, poporului şi social democrat, 
de către puternicul partid naţional-liberal ln alegerile 

comunale ale Municipiului Arad. 
Dt Duca Ministrul de Interne 

a adresat D-Zai J. Georgescu 
prefectul jundeţului nostru ur
mătoarea telegramd: 

Vd felicit calduros pentru strd
lucitul succes pe care laţi do
blindit in alegerile comunale. 

DI. N. Episcopescu deputat de 
Arad. in stipH1rnâna aceasta a 
stat trei zile în orasul nostru 
dând concursul la a egerile co
munale cari au avut loc in ziua 
de 9 August l. c. 

• 
Fetiţa LucreVa Stancu de 4 

ani, din comuna Sân. Nic. Mic 
In urma unei lovituri puternice 
primită de la un cal a incetat 
imediat din viaţă. 

* 

, 
Cel trei copII născuţi gemeni care 

au fost botezaţi de O 1 1. Georgescu 
prefectul- judetului şi cărora li s'au 
dat numele Huria, Cloşca şi Crişa~ Incordările partidelor de opo-I stinsul cetăţean Dr. 1. Robu listă 
au fost aduşi de 0-1 prefect şi daţi .. d . l d d b" . '. t 
azilulul de copii dm Arad Îr preună cu Z\ţle. e~ a_ alunge a .creanga ,ver.e care cu o z ro ltoare majonta e 
mama lor pentru a fi ing1ljlţi şi cres· I a pnmartel oraşulU1 Arad, s au rt- a fost integral aleasă. Relultatul 
cuţi mal bine. I sipit neputincioase, în faţa popu- alegerilor mumcipale din 9 Aug. 

* larităţii şi simpatiei de care se 1928 a dat pe deplin dovada că 
Logodnă. Două invăIătoere vrednice, bucură in faţa celor chemaţi la cetăţenii oraşulLli Arad sunt demni 

Hortensia Popoviciu fica inv. Gh. Po- urne. puternicul şi conştient..ll par- de ei tnşi-şi. ştiind să-şi depună 
poviciu din Arad şi Felicia Ţabie fica tid naţional-liberal. DE şi adver- votul lor acelora cari le merită, 
dir. Căm. de ucenici Tr. Ţabic şi-au sarii listei noastre, trâmbiţau zgo· pentru asigurarea unei bune go
serbat logodna intre manifestatiile căI- motos promisiuni necugetate, cău- spodării comunale, pentru Infto
duroase ale prietinilor, pretenelor şi tând in neintrerupte adunări po- mee comerţului şi industriei 0-
rurleniilor. H6rtensia Popoviciu cu Sep. porale să convingă cetăţenii ora- raşului nostru şi pentruca pretu
timiu Hodârnău cand. de avocat Braşov, şului nostru ca să le dea votul tindeni propăşirea pe toate tere
iar Pelicia -rabie Cu Ioan Ardelean lor, totuşi n'au ajuns nici măcar nurile să ridIce Aradul la nivelul 
notar in Şicula. Ambele cunoscute ca să asigure un scaun de o:ilhnă pe care-l merită, sădmd tnfrăţire' 
vrednice membre a corpului didactic conducătorilor lor, In consIliul şi armonie constructivă tntre toţi 
aiădan, membrii din tagma muncitori- municipiului Arad. cetăţenii eL 
lor culturali. doresc colege lor apucate Opinia publică conştientă de In cele cinci secţiuni de vo-

Indivizii incă necunoscuţi in noaptea pe drumul unei noui vieti, umbletul marea ei menire de a alege băr- tare, votările sau efectuat in cea 
z1]el de 29-30 Iulie 1. t. au furat dIn presărat cu florile fericirii şi a dorin- baţii cari să-i conducă, a acor- mai mare ordine sub suprave
câmp o cantItate destul de iosemnată 
de grâu care aparţinea locuitorului 
Chiş Petru dIn cO:l1una Soeodor, pa
gubele se urcă la suma de Lei 10000 
cazul este in curs de cercetare ~i să 
crede ca făptultori furtu lui vor. fi de
scoperiti. 

lelor realizate. Părintii, cftfi se despart dat increderea ei listei partidului gherea directă a autorităţilor de 
de odraslele lor, fie incredintati de naţional-llberal in frunte cu di- control. 
dragostea ce li·o purtăm in privirile Da" m mfli J'os r. esultatul voturilor pe secţiuni. 
viltorului celora pe cari le tri~" s~ in- ~~~~~~~~"~.~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ -

• 
Lângd pddurea "Ceala" tn apropie

,ea orasulu~ nostru pe malul Mureşului 
s'a gdsit arl1.ncat la uscat de opti ca
davrul lOCUitorului Francisc Bruncher 
din oraşul Atad, cauza ineca/ui a jost; 
vomd sd treacd Mureşu! prins de sgâr
,iuri a cazut victima apei. 

• 
Trei stoguri cu grâu au ars com

pled proprietatea locuitorilor Codrean 
Ioan şi Miron Petre din comuna Şiclău 
grâul era strâns pe aria de treerat şi 

era În cantitate circa 3 vagoane, pa
gublle se urcă la suma de 200000 lei, 
focul nu se ştie de unde a luat na
ştere, se crede că ar fi pus de o mână 
criminală. .. 

Ţăranului Sas Petru din corn So
moseheş 1 sa furat din câmp treI carA 
cu grâu, valoarea grâulut furat să ri
dtcă la 1O.uOO lei, autorltătlle sunt pe 
u[ ma răilor făcători. 

• 
Copilul săteanulul Buţ Mihai dIn 

corn. lneu juca.ndu-se cu chibrituri ~ 

aprtnse pe la şurele cu pae şi fân ale 
oeuitorilor But Teodor ş\ Buţ Du ml

tru le-au incedlat arzând compleet, 
pagubele fac 2000 lei. 

• 

temeeze case pline de duhul intele
gerii şi iubirii. Cu dorinli esprima.te de 
a fi şi in viitor alăturea de n~zuinlele 

Învătătorilor. zic acelea ce au fost: 
credincioase şi nedespărlite tova.răşe 

de muncă idealistă. 
• 

tOr. Alexandrescu. A căzut încă un 
fiu vrednic a' neamului. Fără sA fim 
pregăti 1i pentru înmormAntarea lui, v,
stea mortii ne-a umplut inimile de in
tristare. II ,tiam deplin sănătol. cău
tând sA punA o petricică la zidul con
solidării noastre. moartea 11 depune in 
groapA in vrAsta tinerA a vieţii, când 
calitaţile sale erau mai bine apreciate. 
Să doarmă liniştit, iar familiei îi pre~ 

zentam sincerile noastre condolenţe. 
Locuitorul Cristea Andrei de 60 ant 

din comuna Satu- Nou, nu se şHe dIn 
ce asemeni împrejurări şi-a pus capăt 
zilelor şi slnuclgându-se prin ştralJgu
Iare, se crede că era suferind. 

* 
Văduva Birbel Ferentz din Arad, pe 

când se afla la culna ce o avea în 
câmp in aproplerea comunei lneu tn 
noaptea de 29-- 30 Iulie, a căzut victima 
furtulul şi hoţII IndivIzi necunoscuţi 
introduc ându-se in loculntă prin spar
gere prin maltratăr şi schlngurl i-a luat 
sllma de 1500 lei după care apoi i-a 
aplicat mal multe lovituri in cap omo
rtlnd-o pe loc. 

~~ 

deci n'a lucrat nici un senz. Şi in a- invăIământul intuitiunei să-I punem pe 
cesl caz ce am făcut? Nimic. N icăiri baza educativă. de obiectul intuit leg~m 
ca aici nu are rol principiu) şcoalei şi predarea unei istorioare morale cu 
active. Voesc să predau d. e. obiectul: inteles de bună creştere. Aşa bună. 
masă. Copii de mici se joacă cu lut, oară de intuitia mesei legăm istoria 
din care imitează a face diferite jucă- şederei la masă a unei familii, purta
rii, care Întru toate congruiazfa cu di· rea la masă, rugăciunile la masă. 
ferite obiecte, cărora le luăm şi folo. drepturile părintilor fală de copii. in 
sul. Copilul îi dă mesei forma de lut, decursul mâncărei, precum şi cuviinta 
o ciopleşte din lemn, ba o face şi din copiilor fala de părinţi. Aşa se intelege 
hârtie. La această lucrare-jucărie Bcti- invătământul intuitiv-educativ. 
onează foate 5 senzurile, formându·se Este deci o enormă greşală de 8 

Voturi Li ta Opozitia Comu- -

efectuate liberală unită nistă 
Anulate 

1025 vot. \ 775 vot. 121 vot. 93 vot. I 36 vot 

1449 " 1025 " 207 " 195 " 22 " 
.-

1371 " 920 " 213 " 227 " 11 " 
--- ----r--- -

1210 " 800 ., 135 " 225 " 20 " 
- - -----

912" 588 " 115 " 197 
" 12 " 

5967 vot. 4108vot.
1 

791 vot., 967 vot, 101 vot. 

Cu toate manoperel opoziţiei figura In consiliul municipal al 
cari căutau să inducă in eroare oraşului Arad, au făcut o mare 
pe cetăţeni intorcând în aşa fel şi sinceră manifestaţiune de sim
cartea de vot ca lista lor să ajungă patie d-I Prefect l. Georgescu şi 
pe faţă, rezultatul alegerilor fac noului primar dr. I Robu. 
dovada că cetăţenii tnţelegân che- Isbânda firească a listei parti
marea lor au ştiut să aleagă dintre dului naţional-liberal, departe de 
cele 3 liste pe acea care prezintă a fi fructul constrângerilor sau 
cea mai bună garanţie de progres. promiSiunilor (cum făcea Pişta-

La comunicarea rezultatului a- Anghel) este elogiul sincer al 
legerilor din ziua de 9 August, populaţi unei oraşului Arad, pen
cetăţenii etusiasmaţi de isbânda tru b ă r b aţi i c h ema ţ i de a-i 
listet purtând bărbaţi demni de a conduce. 

Serviciul Technic al Judeţului Arad. 

ad. No. ~276 I 1928 

Publicaţlune. II. 
Se publică IIcltaţlune tlublică pe 

ziua de 21 August 1928. la ora 12. 
pentru lucrările de repararea clădirei 

medicului de circumscripţie in co
muna Hălmaglu cu suma de Lei 10.000 

Conditiunile de lIc1taţlune se pot 
vedea la Serviciul de Poduri ,i Şo

St le din Arad intre orele oflcloase. 
Llcitaţlunea se va- ţine in confor

mitate cu dlspoziţlunlle legei conta
billtătei publice. 

Arad, la 2 August 1928. 

Cinema: 
Malul Mureşului şi Apollo: 

din 13-16 va rula 

Ingerul vagoanelor de dormit 
reDu mituI roman alul Dekobra 

In rolul principal 
Olaf Fjord. 

Cinema ElJsabeta: 
Vrăjitorul. 

Cu Paul Wegener, Ivan Petrovlci 
şi Alice Teery in rolurile principale. 

Serviciul Techoic 111 JlJdetlltul Arad. 

in acest caz, o ideie clară despre intelege sub Învătământul intui'iunei 
Servo Technic al Jud. Arad. masă. Principiul analitico-sinteHc şi sin- modul de a scoate din elevi o gra

tenHco·analiHc îl aplicăm la intreg pr().o motonie fără nici un nex în raportul No. 588 
cesul intuifiunei. fie ca lucrare de iu- actiunilor sufleteşti. De cât aşa, mai =============== 

ad. No. 2278 I 1928 

Publicatiune. II. 
Se publică lIc1taţlune publică pe 

ziua de 21 August 1928 la ora 12 
pentru lucrările de repararea clădireI 
preturel in comURa Şirla cu suma de 
Lei 40.000 

cărie. fie ca obiecte folosibile. Prin bine fără intui'iune, mai bine ră~ână .;;:. 
astfel de procedură spiritul e În bună sutJetul inocent in naivitatea lui. decât ~~ .. ~~~ .. 
activitate, revolulionând ideile şi aşe- să·i degradăm din treptele lui naturale. 
ziÎndu-le în spirit într'un intreg armonic in cari l'a aşezat bunul creator. In~ 
cari idei apoi la timpul oportun, vor lege d~vJ!tătorule ; Rj.§pfuUfiş!e 
sta gata in pragul conştiintei pentru lu'!!,i!1ă §.Î ~nu (l!l_ anz~ intunericului. ca 
comnnicarea cu lumea externă, şi pen. să copleşeşti atmosfera ce-} înconjoară 
'ru ca ideia obtectului intuit să devină pe micul om, incredintat tie spre 8-1 

V ând lemne de foc, 
(fag, cer, carpăn) calitate pri- ' 
mi in Lei ori pentru grAu. 

obiect, dând astfel de actionat nu nu- (Va urma) P,eol.l di" C6prtl'., 
mai spiritului, ci şi promovăm senzul jud. A,ad. 

Condiţtunlle de licitatie se pot ve
dea la Serviciul de poduri şi Şosele 
din Arad intre orele oficioase. 

Llcltaţlunea se va ţine in confortn~ 
tate cu dispoziţlunile legei contabili' 
tătei publice. 

Arad, la 2 August 1928. 
mai durabilă. desemnăm cu elevii acel I face adevărat om. 

Optic. precum şi al mânei. Şi pentruci ... ... G"V"''''~~'' No. 589 
Servo Tecbnic al Jud: Arad. -Tipografia Diecezană, Arad. Girant responsabil: ST. DRAGA. Cenz. Prefectura JudeţuluI. • 
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